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Méltóságot, ihletettséget, tisz-
teletet parancsolóan zúgott fel a 
Liszt Ferenc-orgona október 23-
án a berettyóújfalui református 
templom ódon falai között. Hívők 
és nem hívők ültek az imádságtól 
koptatott padokba. Emlékezni 
jöttek. Emlékezni 1956 hőseire, 
a forradalmárokra, a mártírokra, 
hogy tiszteletükre együtt énekeljék 
a zsoltárokat, nemzeti énekeinket, a 
Himnuszt és a Szózatot. Isten igéjé-
vel, Jézus tanításaival emlékezzenek, 
ünnepeljenek. - Mert, ha ünnep 
érkezik az életedbe, ünnepelj egé-
szen – kezdte igehírdetését Márai 
gondolataival Orosz Béláné Farkas 
Réka református lelkész. Majd hi-
telesen, mélyen átélt őszinteséggel 
jelentette ki a szószékről: egy ország 
ünnepe van ma, még akkor is, ha 
sokan még mindig másként látják, 
másképp gondolják, és néhányan 
napi politikai érdekeik, céljaik 
szolgálatába állítják. De Jézus kell, 
legyen az út, az irányadó, a békes-
ség, a szelídség útja, akinek nevét, 
igazságát nem lehet soha erőszak, 
bosszúállás céljaira felhasználni. 
Mindannyiunk nevében köszönte 
Istennek, hogy szabadságra, nem 
szolgaságra teremtett bennünket, 
kérte, engedjen magához egyre 
közelebb magánemberként, gyüle-
kezetként, népként, nemzetként. A 
bensőséges együttlét, emlékezés a 
templom melletti parkban, a Kurucz 
Imre szobrászművész alkotta ’56-os 
emlékműnél folytatódott.

„Viszi a ködöt az idő/ S az időt 
mi hoztuk magunkkal./ Hoztuk 
harcunkkal, tartalék nyomorunkkal” 
– választotta beszéde mottójául Jó-
zsef Attila sorait az ünnepi szónok, 
a városunkban sokak által ismert és 
becsült, köztiszteletben álló polgár, 
Szívós István.

Emlékezzünk! – szólította meg a 
szép számban egybegyűlteket, majd 
kérte: hajtsunk fejet a bátrak előtt, 
akik teljesítették az idő parancsát, 
akik kiálltak utat mutatni, és bátrak 
voltak cselekvésre buzdítani. Küld-
jük innen is a köszönet és a tisztelet 
szavát a még élőknek, és kísérje örök 
hálánk a holtak emlékét.

Sokak számára jó volt látni 
személyét a többszörösen kettétört 
magyar sorsot megjelenítő műalko-
tás tövében, melynek létrejöttében 
oly sokat fáradt, szorgoskodott. 
Mondhatni szívügye volt a méltó 
mementó állítása, hiszen húszéve-
sen, egyetemistaként a forradalom 
hajdú-bihari eseményeinek tevé-
keny részese volt, majd kárvallottja, 
egyévi börtön, hosszú, éveken át 
tartó megbélyegezettség, képessége 
alatti foglalkoztatás, megaláztatások 
elszenvedőjeként igencsak hitelesen 

hangzottak az általa elmondott 
gondolatok.

Az eddigiektől eltérően ő nem 
a forradalom eseményeinek fel-
idézésével kezdte. Berettyóújfalui 
sorstársairól beszélt, kiket az időben 
nem ismerhetett: soha ne feledjük el 
a forradalmi bizottság elnökét, Ba-
logh József tiszta jellemű, minden 
tettében becsületes és következetes, 
igaz férfi  volt. Gondoljunk mindig 
mindnyájukra: dr. Dubay Miklósra, 
Csontos Andrásra, Juhász Jenőre 
és mind a többiekre, a külföldön 
vagy az ország távoli részein élők-
re, a közöttünk lakókra egyaránt. 
Hajtsunk fejet Gaál János emléke 
előtt. A forradalom zászlóvivője 
volt ő, elől haladt a cselekvésben, 
gyötrelmes, hogy előre szólították 
a halálra szántak sorában is. Em-
lékezzünk Szántó Bélára, Csóra 
Józsefre, Szántó Károlyra. Méltók 
az utókór hálájára valamennyien. 
Mind-mind a forradalmi bizott-
mányok és a munkástanácsok 
tagjai, a nemzetőrségben szolgálatot 
vállalók mind igaz hazafi ak voltak: 
Buczi Ferenc, Gulyás Sándor, Kará-
csony István, Veres László, Balogh 
István, Víg Sándor, Ormay Géza, 
Bertóthy Károly, Horváth Sámuel, 
Rácz József, Magyar Lajos, Magyar 
Ferencné, Jakab János, Nagy János, 
Csörsz Károly, Tóth Árpád, Fábián 
István, Jakab Vince. Tisztelegjünk 
igaz szívvel és hálatelt lélekkel 
tetteik nagyszerűsége, példaértékű 
áldozatuk előtt.

A Szívós István által felelevení-
tett történelmi tabló leszármazotta-
ik révén Újfaluban ma is ismerősen 
csengő nevekkel, talán késői utóda-
ink emlékezete számára sem lesz 
haszontalan.

Ám a szónok ennél is tovább 
lépett: most az egyszer legyen em-
lítés a hozzátartozók helytállásáról 
is. Lenyűgöző az édesanyák és az 
édesapák példája, a gyermek aggo-
dalma az elhurcolt apáért.

Szívbe markoló a feleségek 
áldozata a hűség oltárán és a meg-
aláztatás kálváriáján a megtorlás 

időszakában. Kötelességünk az 
évtizedeken át bezárt fájdalom 
enyhítése is.

Berettyóújfalu városa hálátlan 
nem lehet, a felgyülemlett adósságot 
rendezni kell. Az 1956-os forrada-
lom résztvevőinek és áldozatainak 
megbecsülését a polgári értékrend 
legmagasabb fokán kell nyilvánva-
lóvá tenni. Ha a politikusok október 
táján mindig hangoztatott állítása 
igaz volna, hogy az 1990-ben létre-
hozott társadalmi berendezkedést a 
magyarok ’56-os forradalma legiti-
málja, akkor nemzeti összetartozá-
sunk ma tapasztalható hiányai nem 
béklyóznák a nemzeti egyetértést, a 
közös cselekvést. 

Csak ezek után tért rá a szónok 
a forradalom kiváltó okainak, a 12 
nap történetét befolyásoló legje-
lentősebb események mozaikszerű 
felvillantására, a forradalom egé-
szére gyakorolt hatásuk elemzésére, 
Nagy Imre híres rádió beszédére, a 
Sztálin-szobor lebontására, a rádió 
székház ostromának jelentőségére.

 Megállapította, Magyaror-
szág 1956-ban nagyhatalom lett. 
A szabadságért folyó küzdelem 
nagyhatalma. Az erkölcs példaké-
pei voltunk, az ártatlan üldözöttek 
szabadítói, példa a szolgasorsba 
döntött nemzetek számára Euró-
pában, az egész világon. Magas fokú 
politikai érettséget tanúsítottunk 
azzal, hogy a harcok közepette 
demokratákhoz méltó módon 
többpártrendszert hoztunk létre. 
Kifogástalan erkölcsiségről tettünk 
bizonyságot, amikor a Nagykörút és 
Rákóczi út betört kirakatú üzleteit 
nem fosztogatta Budapest népe. Az 
utcákon elhelyezett dobozok papír-
pénz adományhalmai érintetlenül 
és hiánytalanul maradtak, mert kel-
lett a pénz a forradalom árváinak, a 
harcoló nemzetnek.

Az egész világ csodálta tette-
inket.

Magyar lett a magyar! Lett cso-
da! Ha csak percnyi csoda is.

Majd a háztömbről háztömbre, 
utcáról utcára egyenlőtlen esélyek 

között zajló hősies küzdelem részle-
teit ecsetelte, megjegyezve eközben 
azt is: a forradalmi állapotok között 
sem elfogadható az irgalom nélküli 
népítélet, az iszonyú és emberhez 
nem méltó bosszú. Tudom, hogy 
utána járt, mert ismerem, levéltá-
rakban is kutakodott bizonyára az 
áldozatok száma után. Az általam 
olvasott publikációk sem igazítanak 
el ebben, ezért Szívós István is csak-
úgy fogalmazhatott: van, aki 237 
áldozatot azonosított név, életkor és 
foglalkozás szerint. Más 756 halott-
ról beszél. A neve is tudható annak, 
aki másnap a Kerepesi temetőben 
820 halott, eltemetés előtt kirakott 
tetemét számolta meg.

 Kik voltak ők? Forradalmárok?  
A munkásmozgalom kipróbált 
harcosai, a munkás-paraszt hatalom 
védelmezői? Vagy ők voltak az igazi 
ellenforradalmárok, talán egyszerű-
en csak tömeggyilkosok?

Nincs rá felelet ma sem.
A múltat be kell vallani. A bűnö-

ket be kell vallani minden szereplő-
nek – ez kötelesség. 

Jogunk van megismerni az igaz-
ságot, okunk van tudni az évtizede-
ken át elhallgatott valóságot.

E nélkül együttműködés nem 
lehet. Amíg Havas Szófi a színvonalú 
nyilatkozatok minősítik az 1956-os 
forradalom eseményeit – egyetértés 
alig lehetséges, addig a megosztott-
ság fennmarad.

Amíg a miniszterelnök Magyar-
ország lakosságának felét demagóg, 
enyhén klerikális és felelőtlen haza-
fi aknak nevezi, nincs miért és főleg 
nincs kivel összefogni.

Számunkra addig Nagy Gáspár 
reánk hagyott parancsa szabja 
az irányt: „..és nekünk nem sza-
bad feledNI/ a gyilkost néven kell 
nevezNI.”

Addig nincs más számunkra, 
mint várni a felénk forduló idők 
érkezését és Nagy Gáspár szavai 
szerint tűrni, hogy: „Jön a nyüszítve 
támadó gyávaság/ a rémület hókusz-
pókusza.”

Becsaptak a „veletek vagyunk” 
hazugságával, 1956-ban lehullt az 
álarc a szovjet terrorrendszer és  
hazai lakájainak arcáról éppen úgy, 
mint az Amerikai Egyesült Államok 
hazug közép-európai politikájáról. 
A magyar nemzet forradalmát, 
nemzeti szabadságharcát a két 
világhatalom verte le: a szovjet 
tankok és az amerikai közöny. Az 
akkori amerikai elnök: Eisenhower 
a golfpályáról üzente: „ az Egyesült 
Államok nem nézné jó szemmel 
egy antikommunista Magyarország 
létezését.”

A sorsunk eldőlt. Évtizedekre. 

„Nem szolgaságra, szabadságra teremtett 
bennünket Isten”

„1928. október 28-án Berettyó-
újfaluban, a megcsonkított Bihar 
vármegye ideiglenes székhelyén 
számos közegészségügyi szakférfi ú 
és érdeklődő jelenlétében, ünne-
pélyes külsőségek között nyílt meg 
Bihar vármegye Gróf Tisza István 
Közkórháza.”

A korabeli beszámolóból köny-
nyen kiszámolható: Berettyóújfalu 
kórháza 2008. október 28-án lesz 
80 éves. Ezt a kerek évfordulót 
ünnepeljük meg, az ország és az 
intézmény gazdasági helyzetére való 
tekintettel inkább bensőségesen és 
szerényebb körülmények között, 
de nagy tisztelettel és szeretettel 
gondolva az eltelt időszak alatt a 
kórház életében szerepet vállaló 
minden – volt és jelenlegi – munka-
társunkra, támogatónkra. Elődeink 
hitét magunkévá téve, töretlenül 
hiszünk abban, hogy kórházunkra 
szükség van, meg tudunk felelni 
a kihívásoknak, és a szakadatlan 

reformok között is szolgálni tudjuk 
annak a közel 90.000 embernek 
az egészségügyi igényeit, akik az 
ellátási területünkhöz tartozó tele-
püléseken laknak.

Tekintettel az 1956-os forrada-
lom rendezvényeire a születésnapra 
nem tudjuk a tervezett program-
jainkat szervezni. A következő 
hétvége mindenszentek, a családok, 
a szoros emberi kötelékek szent 
ünnepe. Így a kórházi évforduló 
megünneplését az azt követő héten 
tartjuk. Az ünnepi rendezvényeink 
sorában lesz nyílt és szakmai ün-
nepség, lesznek az egész kistérséget 
érintő, és lesznek csak a kórház 
közvetlen munkatársai részére szóló 
események.

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
és a kórház vezetőtestülete ez úton 
is szeretettel és tisztelettel meghív 
minden érdeklődőt az ünnepség 
rendezvényeire!

80 éves
Berettyóújfalu kórháza

2008. november 5., 14 óra:
A kórház felújított orvosi könyv-

tárának ünnepélyes átadása. Ekkor 
kerül sor a könyvtár névadására: ezt 
a helyiséget dr. Böszörményi Nagy 
Géza teremnek fogjuk hívni. Remé-
nyeink szerint az eseményen jelen 
lesznek a kórház első igazgatójának 
családtagjai is. A dr. Böszörményi 
Nagy Géza teremben nyitjuk meg 
a kórház életéről szóló, 80 esztendő 
emlékei című kiállítást, melyen a 
dolgozók által gyűjtött emlékek, 
naplók, fényképek, albumok révén 
nyerhetünk bepillantást intézmé-
nyünk múltjába. Itt lesznek megte-
kinthetők a jelenleg restaurálás alatt 
álló Haranghy Jenő üvegképek ál-
lagmegóvott darabjai is. A kiállítást 
a Bihari Múzeum munkatársaival 
közösen készítettük. A névadást és 
a megnyitót dr. Nagy Gábor nyugal-
mazott főigazgató tartja. 

2008. november 5., 16 óra:
A Bihari Múzeum önálló, tema-

tikus kiállításának megnyitója. 
Az első évtized című és a Csonka 
Bihar vármegye Gróf Tisza István 
Közkórháza 1928-1938 között al-
című kiállítás a múzeumban kerül 
megrendezésre. Megnyitja: Szeifert 
Ferenc polgármester.

2008. november 6., 14 óra:
Az előttünk járt orvosgeneráció két 
kiemelkedő tagjának, dr. Makó Ist-
ván igazgatónak, sebész főorvosnak 
és dr. Rácz István sebész főorvosnak 
állítunk emléket: a sebészeti I. és II. 
műtő ezentúl az ő nevüket viseli. Ez 
a rendezvényünk zártkörű lesz.

2008. november 7., 9 óra:
A Kabos Endre Városi Sportcsar-
nokban tartjuk legnagyobb szabású 
rendezvényünket. Ekkor vesszük 
fel (ismét) Gróf Tisza István nevét, 
így a továbbiakban Berettyóújfalu 
Kórháza: Gróf Tisza István Kór-
ház lesz! 

A rendezvények időpontjairól és tartalmából:

(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Kari
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(Folytatás az 1. oldalról)
A névadást pályázat, többfordulós 
értékelés, majd az önkormányzat 
képviselő-testületének egyhangú 
jóváhagyása előzte meg. Az ün-
nepélyes névadó ünnepség meg-
szólalói között az egészségügyi 
miniszter, a Magyar Országgyűlés 
két képviselője (Gyula Ferencné 
és dr. Vitányi István), a város és a 
kórház képviseletében Szeifert Fe-
renc polgármester és dr. Bulyovszky 
István főigazgató szerepelnek. A 
névadást követően a névpályázat 
nyerteseinek díjátadására, valamint 
kórházi kitüntetések átadására kerül 
sor. Sajnos számos korábbi mun-
katársunk elérhetősége előttünk 
ismeretlen, így ezúton is szeretettel 
meghívunk minden érdeklődőt erre 
a rendezvényünkre is!

2008. november 7., 11 óra:
A volt Megyeháza nagytermében 
rendezzük meg helyszűke mi-
att csak a meghívott vendégeink 
részére jubileumi tudományos 
ülésünket, melyen visszaemléke-
zések és orvosszakmai előadások 
hangzanak el.

2008. november 7., 19 óra:
Születésnapi bál az addigra méltó 
módon feldíszített Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban. Belépő-
jegyeket 3000 Ft-os áron, Briczky 
Gáborné oktatási előadónál lehet 
vásárolni: (54/507-535). Ugyanide 
kérjük tombola-ajándék felajánlá-
saikat is!

Tervezzük egy ünnepi kiad-

vány megjelentetését: a 75 éves 
évfordulóra kiadott emlékkönyv 
átdolgozott kiadását, a korábbi 
szerkesztő, dr. Nagy Gábor szíves 
engedélyével. A régi-új könyv címe: 
A Gróf Tisza István Kórház történe-
te (1928-2008).

A rendezvények, kiállítások, 
kiadványok költségeinek kifi zetése 
okán számos üzleti partnerünket 
felkerestük támogatás-kérés cél-
jából. Ezt kérjük most Önöktől 
is. Önöktől, akik a kórház ellátási 
területén laknak, vagy egyéb szemé-
lyes vagy üzleti kapcsolatban állnak 
intézményünkkel. Kérjük, anyagi 
lehetőségeikhez mérten támogassák 
a rendezvénysorozatunkat, akár 
pénzadomány, akár belépőjegy vagy 
tombola vásárlása, akár tombola-
ajándék felajánlás útján. Minden 
felajánlást köszönettel és tisztelettel 
fogadunk! 

Pénzadományokat az alábbi ala-
pítvány címére tudunk fogadni:

Területi Kórház Berettyóújfalu 
Műszerezettségének Javításáért 

Alapítvány
Számlaszám:

10200380-34111150
Segítségüket, együttműködé-

süket köszönjük!
Kérjük, minél nagyobb számban 

vegyenek részt rendezvényeinken 
és a Bihari Múzeum kapcsolódó 
rendezvényein, hogy együtt, méltó 
formában tudjuk megünnepelni 
kórházunkat, közös múltunkat, és 
együtt kereshessünk a szebb jövő 
lehetőségét! 

Dr. Muraközi Zoltán
orvos-igazgató

80 éves
Berettyóújfalu kórháza

Berettyóújfalu Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzata, Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata, az Aditus 
Zrt. és a Berettyóújfalui Városvédő 
Egyesület közösen hirdetett ösztön-
díjpályázatot hátrányos helyzetű, 
helyi roma származású gimnazista, 
szakközépiskolás, szakmunkáskép-
zős, illetve technikus képzésben 
résztvevő fiataloknak, valamint 
egyetemista, főiskolás hallgatóknak, 

akiknek tanulmányi eredménye el-
éri vagy meghaladja a háromegészes 
átlagot. A pályázat beadási határide-
je október 10-e volt. A 4 ezer forin-
tos tanszervásárlási utalványban, 
melyet a polgármesteri hivatalban 
adtak át október 17-én az alábbi 
középiskolás, szakközépiskolás, 
szakmunkás képzős, technikumos 
tanulók, egyetemisták és főiskolai 
hallgatók részesültek.

Térségünk országgyűlési képvi-
selő asszonya, Gyula Ferencné az 
egészségügyi bizottság tagjaként 
vett részt a fent említett ülésen, és 
támogatta kórházunk úgyneve-
zett kiemelt, súlyponti kórházzá 
minősítését, dr. Vitányi István or-
szággyűlési képviselő indítványát. 
A képviselő asszonyt a számunkra 
negatív döntéshozatal indokairól 
kérdezte a Bihari Hírlap.

 – Én magam is szerettem volna, 
ha másképp történik, hiszen itt 
élek a rokonaimmal, barátaimmal 
együtt, és eddig minden egészség-
ügyi problémámat, műtéteimet 
ebben az intézményben oldottak 
meg. Ha más döntés születik, vagyis 
sikerült volna kiharcolni a súlyponti 
kórházzá minősítést, mindnyá-
jan elégedettebbek lettünk volna. 
Mert tény, hogy az ilyen kiemelt 
intézményeknek nagyobb, törvény 
által garantált biztonsága van, és 
nem feltétlenül abban jelenik meg 
az előnye, hogy több pénzt kap. 
Magam is úgy gondoltam, hogy a je-
lenlegi törvényi környezet lehetővé 
teszi az átminősítést, ám a szakmai 
állásfoglalás sem volt egyértelmű a 
megyében a tekintetben, hogyan 
képzelik el a három kórház jövőjét. 
Ezért a szakmai támogatottság sem 
volt elegendő ahhoz, hogy a Debre-
ceni Klinika mellett működő másik 
két intézmény, a megyei kórház, 
illetve a berettyóújfalui kórház va-
lóságosan is „ labdába tudjon rúgni”. 
Meg kell vallanom, én sem voltam 
gyakorlatlanságomból kifolyólag 
a helyzet magaslatán, hogy igazán 

erős lobbit, szövetségeseket tudjak 
ez ügyben létrehozni, amikor 2006-
ban a kórháztörvényt megalkották. 
Azóta sokkal jobb a helyzetem, 
hiszen a Területi Kórház menedzs-
mentjének együttműködése révén 
világosan, artikuláltan fogalma-
zódott meg számomra a kérdés, a 
kérés. A menedzsment előreme-
nekülési stratégiája következtében 
igyekezett a kórháztörvény beve-
zetése óta is cselekedni, a kórházi 
struktúrát átalakítani, amelyhez 
közel 100 millió forintot kapott, 
azóta átadásra került a sürgősségi 
osztály, a szinte hotelszintű ellátást 
biztosító krónikus osztály is. 

Jelenleg folyamatban van az 
egyes osztályok szakmai megerő-
sítése, ez részükről nyilvánvalóan 
azt is jelenti, hogy nem mondtak 
le arról, hogy a későbbiekben ki-
emelt kórházzá léphessenek elő. 
Szerintem semmiféle ellentét nincs 
közöttünk Vitányi István képviselő 
úrral az indítványt tekintve, hiszen 
ő, én és mindnyájan az érintettek 
közül szeretnénk megkapni a súly-
ponti státuszt. 

Azzal azonban vitatkoznék, 
hogy a stratégiát jól választotta-e 
meg indítvány beadásához. Én két 
szempontból sem tartom szeren-
csésnek, részben, hogy egyszerre 
tárgyalták a mi kórházunk és a 
debreceni Kenézy-kórház súlypon-
tivá minősítését. Véleményem 
szerint alapból rontották volna 
egymás esélyeit akkor is, ha még 
ennyire indokolt lett volna a dön-
tés mindkét esetben. Sajnos arra 

sem számíthattam, hogy a Hajdú-
Bihar megyei szabaddemokraták, 
akiknek az egészségügyi törvény 
születése idején a tárca a kezükben 
volt, nem támogatják e korrekciót. 
Azért sem volt jól megválasztva 
az időpont, mert a kórháztörvény 
felülvizsgálatát kezdeményezték, 
és ezért jogosnak tartom, hogy a 
nagy egészben, az intézmények 
teljes rendszerének átvizsgálását 
követően döntsenek rólunk is. 
Természetesen nem mondunk le 
erről, de a szakma szerint is van a 
kórház gazdasági stabilizációjára 
más mód, más lehetőség is.  Szak-
mailag elismerten „toppon” vannak, 
kiválóan végzik munkájukat, felké-
szült orvosgárda, illetve a hagyo-
mányos középiskolai képzésnek 
köszönhetően jól képzett ápolóik, 
asszisztenseik, szakdolgozóik van-
nak. Véleményem szerint egy nagy 
ívű fejlesztési program segítségével 
találhatnak kiutat. Ennek érdekében 
november 4-én az Egészségügyi 
Minisztériumban fogadják Szeifert 
Ferencet, városunk polgármesterét, 

a kórház menedzsmentjét és engem 
mint országgyűlési képviselőt, ahol 
megpróbáljuk elfogadtatni az intéz-
mény stabilizációjára kidolgozott 
szakmai elképzelést. Ha ez sikerrel 
jár, a szakma elfogadja, nekünk, 
politikusoknak kötelességünk, hogy 
lobbizunk a megvalósításáért. Hi-
szen ez a program kijelöli a kórház 
fejlesztési irányait, az erősségeire 
építve és kihasználva a határainkon 
túl élő magyarság és a nem magyar 
állampolgárok betegellátási igényeit 
is. Ennek az intézménynek a térség 
80 ezer lakosának egészségügyi 
szolgáltatójává kell válnia minden 
körülmények között. Olyan szolgál-
tatóvá, akiben megbíznak. Hiszünk 
abban, hogy a szorgalom, a kitartás, 
az összefogás eredményre viszi ezt 
az ügyet. Az egészségügyi bizottság 
tagjaként legfontobb feladatomnak 
tartom, hogy ezt az igényt folya-
matosan felszínen tartsam, hogy 
tudomást szerezzenek arról, hogy a 
kórházunk erősödik, cselekvőképes, 
és ez növeli az esélyeinket.

L. M.

Október 15-én ülésezett a Par-
lament Egészségügyi Bizottsága 
Budapesten, az országgyűlési iro-
daházban. Első napirendi pontként 
dr. Vitányi István önálló képviselői 
indítványáról tárgyalt a bizottság 
igen nagy érdeklődéstől, többek 
között kórházunk menedzsment-
jének feszült várakozásától kisérve. 
Nem kisebb volt a tét, mint a Berety-
tyóújfalui Területi Kórház területi 
státusza újratárgyalásának kérdése. 
Az egészségügyi ellátó rendszer 
2006. évi átszervezése kapcsán 
törvényben rendelkeztek az újfalui 
kórház besorolásáról. Országgyű-
lési képviselőként Vitányi István 
már a törvény megszületése előtt 
is módosító indítványban kérte a 
súlypontivá minősítést. Beadványá-
ban arra az egészségügyi törvény 
megalkotása előtt rögzített alapelvre 
hivatkozott, miszerint az országban 
egyenlő esélyeket szándékoznak 
biztosítani valamennyi polgárnak, 
így a magasabb szintű betegellátás, 
vagyis egy súlyponti kórház 50 
km-en belül mindenki számára 
elérhetővé kell váljon. A 2006-ban 
hozott CXXXII. számú egészség-
ügyi törvény viszont a Bihari régió 
kb.10 települését és mintegy 15 
ezer polgárát hagyta e szempont-
ból fi gyelmen kívül. Mindemellett 
a berettyóújfalui kórház számára 
hátrányosabb fi nanszírozást hozott, 
illetve nem garantálja a törvény az 
aktív ágyszámait, és ezáltal bizony-
talanságban tartja a dolgozóit. Ezen 
túlmenően nem részesedhetett az új 
kórháztörvény következtében meg-
takarított összegből sem, mert ezt 
elsődlegesen a súlyponti kórházak 
között osztották szét.

Dr. Vitányi István beadványát 
szóban kiegészítve az ülésen kö-
zelebb szerette volna hozni a bi-
zottság tagjait kórházunkhoz, ezért 
elmondta, az újfalui kórház 680 
ágyas, felső-középkategóriás intéz-
mény, és az orvos-közgazdászok 
szerint a mai Magyarországon a 
legoptimálisabb feltételek között 

működtethető. 18 szakmával, te-
hát az egészségügyi ellátás teljes 
palettájával rendelkezik, és míg a 
térség lakosainak 1%-a dönt úgy, 
hogy más intézmény szolgáltatásait 
veszi igénybe, addig 7-8% úgymond 
területen kívüli érzi szükségét 
annak, hogy nálunk kapja meg a 
számára legmegfelelőbb ellátást. A 
képviselő hangsúlyozta azt is, hogy 
a törvény alapelveinek fi gyelmen 
kívüli hagyása miatt a már említett 
15 ezer ember alkotmányos jogait az 
egészségügyi ellátáshoz, az egyenlő 
bánásmód elvét sérti mindez. Hoz-
zátette, az utóbbi évek beruházásai 
következtében (sürgősségi osztály, 
krónikus osztály stb.) állagában, 
műszerezettségében, szakmai el-
látottságában egy igen jó állapotú 
intézmény jött létre, úgyhogy a 
törvényi hiányosságok pótlása 
mellett e szempontok is indokolják, 
alátámasztják a kiemelt kórházzá 
minősítést. Végül az ülésen a bi-
zottsági tagok érzelmeire is hatni 
kívánt, a törvényességi indokok és 
észérvek mellett az intézmény 80. 
évfordulójára hivatkozott, szerinte 
megérdemelt ajándék volna az 
átminősítés. A bizottság tagjait 
azonban mindezek nem győzték 
meg, Kökény Mihály, az egészség-
ügyi bizottság elnöke a szavazás 
előtt úgy érvelt, az egészségügyi 
ellátó rendszer, a kórháztörvény 

felülvizsgálata rövidesen napirendre 
kerül, ezért nem tartja szerencsés-
nek, hogy addig hozzányúljanak 
egyenként, intézményenként. A bi-
zottsági elnök tehát nem támogatta 
az indítványt, és a bizottsági tagok 
is hasonlóképp szavaztak: 11 igen, 
9 nem, 3 tartózkodás mellett nem 
vették tárgysorozatba dr. Vitányi 
István beadványát. Ugyanígy jártak 
el Rácz Róbertnek, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnökének és 
Kósa Lajosnak, Debrecen Megye 
Jogú Város polgármesterének a 
megyei Kenézy Gyula Kórház 
súlypontivá minősítése érdekében 
tett beadványával is. Vitányi István 
nehezményezte az elutasítást, po-
zitívan értékelte ugyanakkor, hogy 
térségünk másik országgyűlési 
képviselője, Gyula Ferencné most 
mellette voksolt. Azt viszont szo-
morúan vette tudomásul, hogy a 
képviselő asszony érdekérvényesítő 
képességének itt vannak a határai, 
hiszen nem tudott a frakciótársai 
közül a maga igaza mellé egyetlen 
támogatót sem szerezni.

***
Az ülést követően dr. Vitányi Ist-

ván és Rácz Róbert megyei közgyű-
lési elnök október 16-án a debreceni 
megyeházán közösen tartottak saj-
tótájékoztatót, melyen kijelentették, 
politikai döntés született a kórház-
ügyben, és sajnálatosnak nevezték, 

hogy a bizottság két Hajdú-Bihar 
megyei szocialista képviselője nem 
segítette indítványukat.

***
Dr. Vitányi István végül la-

punknak külön is nyilatkozott, 
kifejtette, ez az indítvány koránt 
sem minősíthető PR-fogásnak, mint 
azt dr. Juhászné Lévai Katalin tette. 
Fontos lépés lett volna a kórház 
jelene és jövője, térségünk 80 ezer 
lakójának betegellátása, a kórházi 
dolgozók egzisztenciája érdekében. 
Hiszen tudvalévő, hogy a 2006-os 
kórháztörvény bevezetése óta közel 
200 dolgozó leépítésére kényszerült 
az intézmény. Ebben a helyzetben - 
érthető módon - a munkavállalókat 
a saját egzisztenciájuk féltése izgatja, 
s talán kevesebb odafi gyelést, ener-
giát tudnak a betegekre fordítani. 
A betegek pedig az egészségügyi 
ellátásukat féltik, nem véletlenül, 
hiszen alkotmányos jogaikat sérti 
ez a törvény, sérti az egyenlő ellátás 
és elbánás jogát. Véleménye szerint 
jogellenes a berettyóújfalui kórház 
jelenlegi státusza. Nem észérvek, 
szakmai érvek, politikai, lobbi ér-
dekek döntöttek. Ennek legékesebb 
bizonyítéka, hogy Szabolcs megyé-
ben 3, a Hajdú-Biharnak mintegy 
fele nagyságú Szolnok megyében 
két kiemelt, súlyponti kórház van, 
míg nálunk csupán egy marad-
hatott. Nem tett le azonban arról, 
hogy tovább harcoljon a súlyponti 
státuszért, de már egyre kevésbé 
hisz abban, hogy a jelenlegi kormány 
ebben a válságos pénzügyi-gazdasági 
helyzetben jelentős erőfeszítéseket 
szánna az egészségügyi ellátó rend-
szer igazságosabbá tételére, mint 
ahogy jelen állapotban az egészség-
ügyben keletkező 22 milliárdos meg-
takarítással sem tudnak elszámolni. 
A beteg emberek egészsége árán 
megspórolt pénzekből feltehetőleg 
a költségvetés más területén kelet-
kezett lyukakat tömték be, ahelyett, 
hogy az egészségügy fejlesztésére 
fordították volna. 

L. M.

Más nézőpontból

A szocialisták ismét leszavazták: egyelőre
marad a területi kórházi besorolás

2008 Roma-ösztöndíj 
pályázói

1. Csatári Norbert 3.0 Bessenyei György Szakközépiskola 2. o.
2. Csatári Szabolcs 4.1 Debreceni Református Gimnázium 4. o.
3. Laska Gizella 4.3  Eötvös József Szakképző Iskola,
  Élelmiszer és vegyi áru eladó 4. o.
4. Mező Rudolf László 3.5 Eötvös József Szakképző Iskola,
  Műszaki cikk eladó 4. o.
5. Horváth Roland 3.0 Eötvös József Szakképző Iskola,
  Szakmunkásképző 2. o.
6. Lakatos Angelika 4.2 Arany János Gimnázium 4. o.
7. Makrai Éva Gyöngyi 3.7 Eötvös József Szakképző Iskola 3. o.
8. Varga Tibor 4.1 Arany János Gimnázium 3. o.
9. Szilágyi Veronika 5.0 Bessenyei György Szakközépiskola 4. o.
10. Varga József 3.6 Debreceni Egyetem,
  Természettudományi és Technológiai Kar
  Vegyészmérnöki kar 2. évfolyam
11. Mező Zsanett 3.2 Bocskai István Gimnázium,
  Biharkeresztes 4. o.
12. Gyöngyösi Sándor 3.8 Arany János Gimnázium 2. o.
13. Gyöngyösi Adrienn 4.5 Arany János Gimnázium 3. o.
14. Tollas Erik 4.8 Pécsi Tudományegyetem,
  Festőművész szak 2. évfolyam
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ma pedig: rombolja hitünket a 
tudat, hogy az iskolareformok 
következtében gyermekink, uno-
káink képzése és nevelése a káoszt 
vizionálja.

A társadalom alsó- és közép-
rétegit egyre nagyobb mértékben 
sújtja a gazdasági teljesítmények 
elégtelensége, az államháztartás 
évek óta tartó hatalmas hiánya. 
Burjánzik a szegénység, a dráguló 
élet elviselhetetlensége mellett mil-
lióknak kell tudomásul venni, hogy 
semmirekellő „bróker kölykök” 100 
milliókat kereshetnek, sőt az APEH 
közlése szerint, a legjelesebb, vél-
hetően egy pénzügyi zseni tavalyi 
jövedelme 1,2 milliárd forint volt.

Miközben 10 ezrek éheznek, a 
pártkongresszus résztvevői és ven-
dégei lazac, őzlábgomba, libamájjal 
töltött borjúhús között válogathat-
tak a 10 fogásos dínom-dánom 
alkalmából, a szigorú konvergencia 
program jegyében. Így néznek ki a 
szigorítások azon az oldalon.

Talán ezek miatt is gyakran 
kihallatszik a közbeszédből az elé-
gedetlenség szava. Némelyek már 
az indokolt radikalizmus határain 
is túl lépnek olykor.

És talán ezért mondhatta a mi-
niszterelnök a Parlamentben nagy 
indulattal: nem akarok éhségláza-
dást, nem akarok ribilliót! 

Nem lesz!
Nem lesz forradalom, már al-

kalmatlanok vagyunk arra, hogy 
legyen.

A nemzeti önismeretet, a nem-
zeti öntudatot 1956 óta folyamato-
san és módszeresen nyirbálták, az 
utóbbi időkben nyíltan rombolták. 
Népünk egy része már Lakitelek 
hagyatékát sem vállalja, nem is is-
meri. Béklyóba veri gondolatainkat, 
érzelmeinket naponta roncsolja az 
egyéni és közösségi züllés folyama-
tosan tapasztalható súlyos állapota: 
„Retteg a szegénytől a gazdag/ S a 
gazdagtól fél a szegény./ Fortélyos 
félelem igazgat/ Minket s nem csa-
lóka remény.”

A jelen igen lesújtó ábrázolását 
követően Szívós István szónokként 
tudta, kell valami előrevivő, a meg-
jelentek számára valami biztató. 
Talán e miatt is zárta ünnepi beszé-
dét azzal: a nemzet jövőjébe vetett 
hitünket és bizodalmunkat mégis 
tovább éltetjük. Ebből nem enged-
hetünk. Ez a világ nem maradhat 
így. Eljön az idő, hogy az 5 ezer éve a 
Sínai hegyről lehozott kőtáblára vé-
sett törvények szerint fogunk élni. S 
akkor majd lesz erős nemzet, akkor 
a magyar nemzet megmarad. Akkor 
majd felvirágzik a szülőhaza. Akkor 
majd lesz népünk, amely hazájának 
örül, és a magyar nép boldog lesz 
újra. Népünk, nemzetünk akkor 
majd olyan lesz, mint amilyen ’56-
ban lehetett volna.

Magyar Testvéreim! Polgártár-
saim! Gondolkodjatok!

A megrendítően szép emléke-
zést és a jelen nehézségeinket sem 
takargató ünnepi szónoklatot kö-
vetően a Bessenyei György Szakkö-
zépiskola diákjainak a forradalom 
napjait megidéző műsorát láthatták 
az ünneplők Illyés Gyula Egy mon-
dat a zsarnokságról című versére 
utalva Mindenki szem a láncban 
címmel. Az ünnepi megemléke-
zés lezárásaként a tisztelet és az 
emlékezés virágait helyezték az 
’56-os emlékműre elsőként a még 
élő berettyóújfalui forradalmárok, 
Körtvélyesi Béla és Szabó László, 
majd a város vezetői, a pártok, az 
egyházak, a fegyveres testületek, 
az intézmények, civil szervezetek 
képviselői, városunk polgárai 
az Ifjúsági Fúvószenekar zenei 
aláfestésével, kiket Szilágyi Péter 
igazgató-karmester vezényelt.

Szegediné Lovász Magdolna

„Nem szolgaságra, 
szabadságra 

teremtett bennünket 
Isten”Régi szép hagyományt őriz 

nevében az október 16-17-18-án 
városunkban tizenegyedik alka-
lommal megrendezésre kerülő 
Bihari számadó napok. Mint régen 
a számadó juhászoknak, pásztorok-
nak kötelessége volt október 26-án, 
Dömötör napján elszámolni a rájuk 
bízott jószággal, hasonlóképpen 
nyílt lehetőségük a helyi és környék-
beli vállalkozóknak, hogy számot 
adjanak a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban tevékenységükről, 
módot kapjanak a bemutatkozásra. 
Több mint hetven különféle vállal-
kozás élt idén is ezzel, szépen be-
rendezett standjaikkal megtöltötték 
a csarnokot. 

Balogh Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Területi elnöke nyitotta 
meg a rendezvényt. Köszöntötte 
a kiállítókat, az érdeklődőket és a 
díszvendégeket, akik az elmúlt 11 év 
alatt rendszeres látogatók, előadók 
voltak, illetve megtisztelték jelen-
létükkel a kiállítást és vásárt. Így 
ebben az évben köszönthette Tarcsy 
Gyulát, a miniszterelnöki hivatal 
szakállamtitkárát, Szeifert Ferencet, 
városunk polgármesterét, Vince 
Imrét, az Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ szakmai igaz-
gatóját, Miklóssy Ferencet, a HBKIK 
elnökét és a főtitkár asszonyt, dr. 
Skultéti Évát, Kocsis Imrét, a Hajdú-
Bihar Megyei Területi Agrárkamara 
főtanácsosát, Kiss Imrét, a HB 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány mikrohiteldivízió vezetőjét, 
a térség polgármestereit és városunk 
önkormányzati képviselőit. 

Először Miklóssy Ferenc, a 
HBKIK elnöke szólt a jelenlévők-
höz, aki beszédét azzal kezdte, 
hogy négy évvel ezelőtt, az EU-s 
csatlakozáskor óriási volt a várako-
zás, mindenki részéről, az ország, a 
kamarák, a vállalkozók sokat vártak 
a belépéstől. Sajnos sok minden 
másképp alakult, a központi költ-
ségvetés túlköltekezései olyan meg-
szorításokat igényeltek, amelyeknek 
ára a gazdasági növekedés visszafo-
gását hozta. Ennek következtében 

az elmúlt 5 évben nemhogy a remélt 
felzárkózásunk nem következett be, 
a lemaradásunk egyre nő. Ezért egy, 
az eddigieknél sokkal intenzívebb 
fejlesztési politika szükséges a 
leghátrányosabb térségek, köztük 
Bihar felemelkedése érdekében. 
Hiszen a kimutatások szerint már 
számos romániai régió is megelőz 
minket. Illúzió lenne nem tudomást 
venni arról, hogy a 27 országot 
magában foglaló EU-ban Magyar-
ország az utolsók egyike. Ezért helye 
van minden olyan rendezvénynek, 
próbálkozásnak, amik ebben válto-
zást hozhatnak, ami a korszerűbb, 
termékenyebb gazdálkodáshoz 
hozzájárulhat. De bíznunk kell 
magunkban, az ambícióinkban, a 
magyar munkaerő képzettségében, a 
jó munkavégzésben. Szeifert Ferenc 
városunk polgármestere is üdvözölte 
a jelenlévőket. Köszönetét fejezte ki 
a több mint 70 kiállítónak, akik vá-
rosunkból és környékéről, valamint 
a testvérvárosi Margittáról fontosnak 
érezték, hogy jelenlétükkel megtisz-
teljék a számadó napokat. Köszö-
netet mondott Balogh Sándornak 
is, aki tevékenységével gazdaság-
fi lozófi ájával hatással van a térség 
helyi vállalkozóira. A polgármester a 
jelenlegi pénzügyi gazdasági válság 
közepette nyugalomra intett, és 
olyan állami és EU-s pénzekre hívta 
fel a fi gyelmet, amelyek bizakodásra 
adhatnak okot. 

A köszöntéseket követően idén 
másodjára adták át a Nyíri István-

díjat, melyre érdemesnek most 
Balogh Sándort, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Berettyóújfalui Területi 
Szervezetének elnökét tartották (a 
kitüntetettel készült interjúnkat a 
4. oldalon olvashatják).

A rendezvényen már hagyo-
mány az is, hogy minden eszten-
dőben különböző elismeréseket, 
termékdíjat, vásárdíjat, dicsérő ok-
levelet, különdíjakat osztanak ki. 

A 2008. év díjazottjai:
Termékdíj: I. Fórián Károly üveges 

mester, II. Bihari Díszfaiskola és 
Arborétum, III. Instantpack Kft .

Vásárdíj: I. Eötvös József Szakképző 
Iskola, II. Berettyó ÁFÉSZ, III. 
Margitta Megye Jogú Város

Dicsérő oklevél: Bihari Népmű-
vészeti Egyesület, Gál Gyuláné 
Tupprware, Bihari Természet-
barát Egyesület, DM-TEXT Kft ., 
Rácz Gyuláné, Avon.

HBM-i Területi Agrárkamara 
különdíja: Tokaj-Tállya Borszö-
vetkezet

HBM-i Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány különdíja: Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozó

Az aszfalt rajzverseny nyertesei: 
Kéri Gitta, Szima Viktória, Hajdú 
Adrienn

A Bihari számadó napokhoz az 
is hozzátartozik a kiállítás és vásár 
mellett, hogy szakmai előadásokat 
hallhatnak az érdeklődők. 

A hátrányos kistérségek mun-

kanélküliségének csökkentési le-
hetőségeiről Tarcsy Gyula MEH 
szakállamtitkár tartott előadást. 
Röviden szólt a makroszintű mu-
tatókról, majd kiemelte, hogy mint 
sok minden másban is, a Duna 
a vízválasztó. Elmondta, hogy a 
kormányzat arra ösztönzi a befek-
tetőket, hogy a Dunától keletre lévő 
területeken fejlesszenek. Kiemelte 
az elérhetőség javulását, a megépült 
autópályák, gyorsforgalmi utak 
jelentőségét. Beszámolt a térségi 
közmunka programokról, a fog-
lalkoztatást elősegítő projektekről. 
Igen sikeres volt a régióban a Start 
kártya, mert 3000 darabot adtak ki. 
Tervezik a hátrányos régiókban egy 
Start régió kártya bevezetését is.

Ismerje meg elsőkézből az új 
fogyasztóvédelmi törvényt és a 
bírságolási rendet címmel Szé-
les Sándor, a NFH Észak-alföldi 
Regionális Felügyelőségének osz-
tályvezetője, és Barcsa Lajos jogász 
tájékoztatták a hallgatóságot. Elő-
ször az alapvető jogszabályi változ-
tatásokat ismertették, melynél egy 
lényeges változás került kiemelésre, 
miszerint a minőség-megőrzési 
határidők ellenőrzése átkerült az 
Élelmiszerlánc Hatósághoz. Egyik 
legfontosabb területük a vásárlók 
megtévesztésével kapcsolatos te-
vékenységek vizsgálata. Így többek 
közt a kötelező jelölések megléte, a 
fogyasztói ár és az egységár feltün-
tetése, az akciók ellenőrzése abból 
a szempontból, hogy rendelkezésre 

állt-e a megfelelő árualap, a 18 év 
alattiak kiszolgálása dohánytermék-
kel, illetve szeszesitallal. Elhangzott, 
hogy a bírság mértéke az feltárt 
hiányosság súlyossága mellett a 
vállalkozás nagyságától is függ. Új 
rendelkezés, hogy a megbírságolt 
vállalkozások nevét, a bírság okát 
és összegét minden esetben nyilvá-
nosságra kell hozni.

A HBM-i Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány új vállalkozási hiteleivel 
Kiss Imre mikrohiteldivízió vezető 
ismertette meg az érdeklődőket, a 
jelenleg meglévő, elsősorban mik-
ro- és kisvállalkozásoknak szóló 
hitelajánlatokat. Elmondta, hogy 
ma már bankok igénybevétele nél-
kül, saját tulajdonú cégen keresztül 
tudják folyósítani a hiteleket. Ki-
emelte a Püspökladányban elkészült 
inkubátor házukat, és hozzátette, 
hogy Berettyóújfaluban rövidesen 
megnyílik egy önálló irodájuk.

Enterprise Europe Network, 
üzletfejlesztés karnyújtásnyira cím-
mel dr. Kota György EEN regionális 
vezető tartott tájékoztatást. Elmond-
ta, ez év februárjában kezdte meg 
működését az a vállalkozásfejlesztési 
hálózat, amely a kis- és középvállal-
kozások üzletfejlesztési törekvéseit 
szolgálja az Európai Unióban.

Európa és az ország bármely 
pontján fordul a vállalkozó a tanács-
adójához, mindenhol az EEN tudá-
sa, kapcsolatai és szakértelme segíti 
őt vállalkozása fejlesztésében. 

L. M.

Talán már hagyományosnak 
mondhatom én is, hogy a Bihari 
számadó napok programsoroza-
tának második napja a mezőgaz-
dasághoz kötődik. Ezen alkalom-
mal érdekesebbnél-érdekesebb 
előadások hangzanak el, melyek 
megpróbálnak a termelőket, gazdál-
kodókat foglalkoztató legfontosabb 
kérdésekre választ adni.

Így idén: 
� Az SPS-rendszerről tartott elő-

adást dr. Laczkó András, a Ma-
gyar Agrárkamara főtanácsosa, 

�  A történelmi bázisról Pallagi 
László, a Hajdú-Bihar Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal vezetője,

� Az aktuális hírekről és pályáza-
tokról Dúróné Adamcsik Erika, 
a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Agrárkamara tanácsadója. 

Mivel az elhangzott eladásokból az 
SPS (farmtámogatási rendszernek 

vagy összevont támogatásnak for-
dítják) új, erről kicsit többet írok.

Magyarországon az SPS – Sing 
Payment Scheme – várhatóan 2009. 
január 1-jétől bevezetésre kerülő 
olyan mezőgazdasági támogatási 
rendszer lesz, amelynek részeként a 
közvetlen mezőgazdasági kifi zetése-
ket egyre inkább elválasztják a ter-
meléstől. Elmondta az előadó, hogy 
ezt az új támogatási rendszert eddig 
már 17 EU tagország vezette be, és 
ezekre a módosításokra két okból 
került sor. Egyrészt azért, mert az EU 
szeretné csökkenteni büdzséjének 
legnagyobb kiadását – az összes 
kiadás 46%-a agrárkiadás –, piaci 
alapúvá  kívánják tenni az agrárstra-
tégiát, másodsorban pedig hatalmas 
nemzetközi nyomás nehezedik az 
Unióra a magas védővámok miatt 
(WTO-val folyó tárgyalások).

A gazdálkodónak ahhoz, hogy 
összevont gazdasági támogatásban 

részesülhessen, támogatási jogosult-
ságokra van szüksége. A jogosultsá-
gokat egy bizonyos időszak során, az 
úgynevezett referencia időszakban 
szerzett, kapott támogatások alapján 
számolják ki. A támogatási jogosult-
ság vagyoni értékű jog, mely: értéke-
síthető, bérbe adható, természetes 
személy esetében örökölhető.  Két 
komponensből áll: regionális kom-
ponens, kiegészítő komponens.

A szerzett jogosultságok értékét 
hektárra vetítik, üzemenként eltérő 
lesz. A támogatás lehívása csak jo-
gosult területtel lehetséges. Az SPS 
rendelet megjelenése hamarosan 
várható, hiszen az Országgyűlés 
megszavazta a 2009. január elsejei 
bevezetést. 

Pallagi László elmondta, hogy a 
történelmi bázisjogosultságok átírá-
sa folyamatos, a 2008. évi hiánypót-
lásokat lezárták. Aki október 1. után 
nyújtja be az átírási kérelmét, az már 
a 2009-es évre vonatkozik.

Dúróné Adamcsik Erika rövi-
den tájékoztatta a megjelenteket az 
aktuális pályázatokról, s elmondta, 
hogy azok az FVM, illetve az MVH 
honlapjáról letölthetők.

A rendezvényről szólva még sze-
mély szerint szeretném hozzáfűzni, 
hogy az utóbbi években feltűnő, 
hogy alig van mezőgazdasághoz 
kapcsolódó kiállító. Az első évek-
ben – ez már a XI. Számadó napok 
a sorban – még több mezőgazdasági 
kiállítóval találkoztunk, mára szinte 
teljesen elfogytak. 

Ékes Irén

A tizenegyedik kiállítás és vásár harmadik napján (bár mindkét napot 
szórakoztató programok is tarkították) kistérségi Leader családi napot 
tartottak, melyet Gyula Ferencné országgyűlési képviselő asszony nyitott 
meg. A rendezvény vendége és előadója volt dr. Forgács Barna államtitkár. 
A szabadidős családi programokat, melyeken bihari amatőr csoportok, 
színjátszók, néptáncegyüttesek léptek fel, főzőverseny is fűszerezte. Volt 
tombolasorsolás, karaoke verseny, ami jó hangulatot teremtett a számadó 
napok zárásaként valamennyi résztvevő számára. Az esti tűzijáték pedig 
méltó befejezése volt a háromnapos programsorozatnak.

Számadás tizenegyedszer – a Számadó napokon

A második nap
ismét a mezőgazdaságé volt

Fotók: Kari
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Hitelügyintézés 
díjmentesen

Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra, építésre, 

felújításra,
kedvezőtlen kamatozású hitelek 

kiváltására

és szabad felhasználásra is.

Hívjon! Segítek!
Keresse a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét
tartsa euróban.

Kimagasló hozamok!

Hitel – Befektetés 
– Biztosítás                                                

Érdeklődni:

Rinyu Sándor    30 / 207-5580

Bélyegzőkészítés 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

IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
fl oppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.

2009. évi ASZTALI ÉS 
FALINAPTÁRAK, 

HATÁRIDŐNAPLÓK, 
KARÁCSONYI KÉPESLAPOK 

ÉS CSOMAGOLÓK 
nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás,
laminálás.

– Beszélgetés Buzánszky Jenővel –

Futballnapot tartottak október 
végén a berettyóújfalui Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban, ahol az 
újfalui és szentpéterszegi csapatok 
kispályás labdarúgócsatáját nem ki-
sebb személyiség nyitotta meg, mint 
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat 
még élő legendája Szeifert Ferenc 
polgármester társaságában. A Bi-
hari Hírlapnak – a média sokasága 
ellenére – elsőként sikerült interjút 
készítenie az olimpiai bajnok és a 
világbajnok csapat ezüstérmesével.

Az első rúgásoktól 
a csapatba kerülésig

– Mikor történt az első találkozás 
a labdával, ami a komolyabb mérkő-
zésekig vezetett?

– Mint mások is, én is a rongy-
labdával találkoztam először, amit 
felváltott a teniszlabda. 13 éves 
koromban elindultunk apámmal 
a Vereckei-szoroshoz, mivel akkor 
került vissza Kárpátalja Magyar-
országhoz. Útközben megálltunk 
Kecskeméten, és a vasutas apám vett 
egy igazi focilabdát. Ez később azt 
jelentette, hogy a grundon játszók 
között biztos csapattag lehettem. 
17 évesen már az első csapatban 
játszhattam az NB III-ban. Persze 
szerencsés voltam, mert dombó-
vári gimnazistaként élvezhettem 
az iskola futball-, futópályáját és 
tornacsarnokát. Rövidnadrágos 
osztálytársaimmal mi még tanítás 
előtt lefutottunk egy-két 100-as 
versenyt. 17 éves koromban már 
gólkirály lettem dél-nyugaton, 
ami a Kaposvár-Pécs-Nagykanizsa 
háromszögben volt.

– Biztosan vannak szép emlékei 
az első időkről…

– Amikor elmentünk apámmal 
a Vereckei-szorosig, játszhattunk 
a lengyelekkel, mert akkor ez a 
tájegység hozzájuk tartozott. Mi, 
magyarok nyertünk. Sosem felejtem 
el az első hivatalos mérkőzést, amit 
a Dombóvár Nagymányok ellen 
játszott, és nyert 7:1-re. Két gólt 
rúgtam, de három helyzetet ki-
hagytam, azért a nagyok megróttak. 
Akkoriban az öltözőben mosófa-
zékban melegítették a mosdóvizet, 
és a fi ataloknak már csak hideg víz 
jutott. De nem szóltunk, tiszteltük 
az idősebbeket, akiket két év múlva 
tegezhettünk. Otthon az előszobá-
ban az asztal lábai között próbáltam 
bejuttatni a labdát a Toldi szögből. 
Egy leventés síbaleset után pedig 
a fájós jobblábam mellett tudtam 
használni a balt is.

– Jöttek a klubok, ahol vasutas 
és zömmel bányász-egyesületek 
jöttek szóba.

– Voltam próbajátékon a Debre-
ceni Vasutas Klubnál, de maradtam 
Dombóváron. Előfordult, hogy 
Nagykanizsára tehervonattal, a 
fékezőfülkében utaztunk, mert nem 
volt más a háborús időszakban. 
Majd a háború után jelentkezni kel-
lett vasúti tiszti tanfolyamra, ahová 
úgy vettek fel mint legfi atalabbat, ha 
elmegyek focizni Pécsre. Mentem, 
mert az életem arra ment, amerre a 
labda gurult. Majd egy Szabó Péter 

nevű edző szólt, hogy szívesen vin-
ne focizni Dorogra. Ez 1946 őszén 
történt. Úgy gondoltam, hogy már 
kinőttem az NB II-es cipőt, jöhet 
a felsőbb osztály. Így kerültem el 
Dorogra, és ott élek 1947. február 
1. óta. A tavaszi szezonban 10 gólt 
rúgtam. Többek között az MTK-t is 
4:0-ra vertük.

A válogatott küszöbén 
és fővárosi csábítások

– 1949 tavaszán egy szakszer-
vezeti válogatottal mentünk ki 
edzőpartnernek az albán váloga-
totthoz. Megvertük őket, és egy 
Király Tivadar nevű ember, aki az 
MLSZ-nél dolgozott, azt mondta, 
hogy otthon javasolni fog Sebestyén 
Gusztávnak, a válogatott irányítójá-
nak. Mandulagyulladásom lett. Az 
Újpest ellen játszottunk, ahol ott 
volt az egész vezérkar. Mondtam, 
hogy betegen nem megy a játék, de 
észrevettek. A hét közepén már a 
Honvéd Kórházban voltam man-
dula-kivételen. Az őszi – osztrákok 
elleni visszavágón – már a kispadon 
ültem. Imádkoztam, hogy ne kell-
jen focizni, mert Európa legjobb 
balszélsője lett volna az ellenfelem. 
Nem is játszottam, de a csapat 4:3-ra 
nyert. A bulgárok elleni mérkőzésen 
már pályán voltam.

– Valami oka biztos volt, hogy 
hűségesen kitartott a Dorog mellett.

– A Dorog igen jó csapat volt. 
A bányászat pedig kiemelt iparág, 
hiszem szén nélkül nem volt élet. 
12 és félezer ember dolgozott a 
Dorogi Szénbányáknál, napi 96 va-
gon szenet termeltek. Én a felvételi 
iroda vezetője lettem, és járhattam 
tárgyalni játékosokkal, akiknek 
ha többet ígérhettem egy-kétszáz 
forinttal, már hozzánk jöttek. Szá-
momra meghatározó korszak volt, 
hiszen Grosiccsal is játszhattam 
félévig egy csapatban, ő aztán Pest-
re került. 1949-ben bevonultam 
katonának.

– No, talán innen kezdjük felele-
veníteni a csábítási időszakot!

– Velem a hadsereg biztosan 
nem nyert volna háborút. Ját-
szottunk egy edzőmérkőzést a 
Goldbergerrel, ahol megjelent egy 
főtörzsőrmester, akinek javasol-
ták, hogy nézzen meg engem a 
budapesti zászlóaljbajnokságon. 
Nagyon megtetszettem neki, mert 
rövidesen megkaptam a behívót. 
Katonaként bevezényeltek sport-
tiszti tanfolyamra, ahol két hónapig 
udvaroltak, hogy legyek a Honvéd 

játékosa, főhadnagyi rangot ígértek, 
de nem lettem rá. 34 hónap után 
honvédként szereltem le.

– Az anyagiak nem játszhattak 
ebben szerepet?

– Nem. Főhadnagyként kaptam 
volna 1800 forintot és 400 volt a 
prémium. A csapat pedig sokszor 
nyert. Én Dorogon kerestem 2500 
forintot és 58 mázsa ingyen szenet. 
A honvédosok jártak külföldön, 
ahol megvolt az ingyen szajrézás 
(nylonharisnya és más egyéb). 
1958-ban megszűnt a sporttiszti 
beosztás, szélnek eresztették őket, 
nekem pedig maradt a korábban 
említett jó állásom. Fociztam, 
edzősködtem, vezető voltam, és 
innen mentem nyugdíjba.

A válogatott szelleme, sikerei 
és nem várt kudarcok

– Hogyan lehetett akkoriban 
bekerülni a csapatba?

– A kluboknál sokkal több játé-
kos volt, akikre számítani lehetett a 
nemzeti tizenegynél. A mostaniak 
talán a B keretbe kerülhettek volna. 
Előfordult, hogy egy időben kellett 
játszani a bulgárokkal és a kelet-
németekkel. A B keretet küldték 
Bulgáriába, és megállták a helyüket. 
A válogatottak kora 22-29 évig ter-
jedt. Az utóbbihoz tartozott például 
Kocsis, Budai és Czibor.

– Sebes Gusztávot meghagyták a 
kapitányi funkciójában. Mit tudott ő, 
amit mások nem tudtak?

– A tudományban és a kultúrá-
ban az egyéniségek dominálnak. A 
labdarúgásban fogaskerék módjára 
kell dolgozni a jó képességű egyéni-
ségeknek. Ezt tudta Sebes. 1950-től 
rakta össze a csapatot. Hidegkúti 
minden poszton tudott játszani. 
Sebes tudta, hogy jó focista Kovács 
Imre és Bozsik egy poszton, mégis 
az utóbbi mellett döntött, mert 
egy hajszállal jobb volt. (Kovács 
9-szeres válogatott lett, Bozsik pedig 
101-szeres.)

– Eljött az 1952-es olimpia és az 
1954-es világbajnokság.

– Itt is egy hosszabb folyamat-
ról van szó. A svédek 1948-ban 
megnyerték az olimpiát, mi legyőz-
tük őket 6:0-ra. 1953-ban az első 
Európa-kupán 3:0-ra legyőztük 
az olaszokat. Ezek vezettek el a 
londoni 6:3-ig. Az angolok a 90 
éves jubileumukat szerették volna 
ünnepelni az ellenünk játszott mér-
kőzéssel. Ők találták ki az évszázad 
mérkőzése titulust is. Magabiztosak 
voltak, mert 1953-ban itthon a sta-

dionavatón mi a svédek ellen egy 
keserves döntetlent értünk el. Úgy 
számoltak, hogy 2-3 góllal vernek 
meg minket. Mi lényegében semmit 
sem tudtunk róluk, mert a magyar 
sajtó Hegyeshalomig terjedt. Sebes 
Gusztáv kitalálta, hogy feledtetvén a 
svédek elleni félkudarcot megállunk 
az angliai meccs előtt játszani egyet 
Franciaországban. A Renault Gyár 
csapatát megvertük 18:0-ra, és este 
még elmehettünk a Moulin Rouge-
ba is. Ezután vertük meg 6:3-ra az 
angol válogatottat. A tavaszi 7:1 már 
csak ráadás volt. Így keveredtünk 
esélyesként a világbajnokságra.

– Ahol nem úgy történt, ahogy 
sokan várták.

– A svájci újságok azt írták: 
az lesz a világbajnok, aki megveri 
a magyarokat. Elég rossz ágra 
keveredtünk. Dél-Koreán simán 
túljutottunk, kikaptak tőlünk a 
németek is, majd jött Uruguay, ami 
életem legkegyetlenebb meccse volt. 
Közben szándékos belemenés után 
megsérült Puskás. Hosszabbítás 
miatt hajnalban keveredtünk ágyba 
a döntő előtt. A végső összecsapás 
2:0-ás vezetés után fordult meg. 
Nem adtak meg egy szabályos 
Puskás gólt (aki erre a meccsre 
már beállt), Grosicsot lökték egy 
szabadrúgásnál. Azok a bírók ve-
zették a mérkőzést, akik az első, 
németek elleni meccsünket. Sajnos 
nagy hibákkal. Örök igazság vi-
szont, hogy a győzelmet nem kell 
megmagyarázni, a vesztes pedig 
mondhat, amit akar.

Miért tartunk ott most, 
ahol kínlódunk?

– Az Aranycsapatban játszók a 
30-as évek gyermekei voltak. Más 
volt a nevelés. Én a gimnáziumban 
stika dohányos voltam. Ha megtud-
ják, simán kirúgnak az intézmény-
ből. Tudni kell, hogy van lelki és 
fi zikai erő. Mindkettőt erősíteni kell. 
A lelkierő átsegíti az embert a holt-
pontokon, ami mindenki életében 
bekövetkezik. A fi zikai erőnléthez 
járult a heti öt testnevelésóra. A 
nevelés a szülőknél kezdődik, és 
az iskolában végződik. Volt hit- és 
erkölcstan, ami nem a vallásos 
nevelést célozta elsősorban, hanem 
azt, hogyan higgyünk egymásban 
és persze magunkban. Felnőttkorra 
már felépítették az embert. A Him-
nuszt csak nagy ünnepeken énekel-
tük, és a nemzeti zászlót is akkor 
vonták fel a sporteseményeken. A 
sport nemcsak önmagáért, hanem 
a közönségért van. Az embereknek 
adott megbecsülés később, idősebb 
korban visszajön. Nagyon sok 
lemondással jár a sport a legszebb 
fi atal években, de mi már tudjuk, 
megérte – fejezte be nyilatkozatát 
Buzánszky Jenő, 49-szeres váloga-
tott, olimpiai bajnok és világbajnoki 
ezüstérmes labdarúgó, akin nem 
látszik a 83 esztendő.

Harasztosi Csaba
A Buzánszky-napon délután 

találkozhattak az érdeklődők az 
élő legendával egy könyvbemutató 
alkalmából is, ahol Sándor Mihály 
’Vasutasból Aranybányász” című 
könyvét mutatták be.

„Az életem arra ment, amerre a labda gurult”

Másodjára osztották ki az ok-
tóber 16-án, 17-én és 18-án meg-
rendezésre kerülő Bihari számadó 
napokon a Nyíri István-díjat. A 
tavalyi díjazott, Mezei József helyi 
vállalkozó után idén ezt a kitünte-
tést Balogh Sándor, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra Berettyóújfalui Területi Szerveze-
tének elnöke kapta.

 A Berettyóújfaluban élő ki-
váló tehetségű mérnök, feltaláló, 
önzetlen közéleti személyiségről 
elnevezett díjat a megyei kamara 
2007-ben a bihari térséghez tar-
tozó vállalkozások, vállalkozók 
tevékenységének elismerésére alapí-
totta. Balogh Sándortól, a Berettyó 
Áfész elnökétől megkérdeztük, véle-
ménye szerint ő mivel érdemelte ki 
a megyei kamarai elnökség, illetve a 
helyi vállalkozók szavazatai alapján 
odaítélt kitüntetést. 

– 1967 óta dolgozom a Berety-
tyóújfalui Áfésznél. Áruforgalmi 
előadóként kezdtem, majd az áru-
osztály vezetője voltam, később 
főkönyvelő, 1991-ben az Áfész 
elnökének választottak. Iskolai 
végzettségeimet tekintve a közgaz-
dasági technikum, a kereskedelmi 
főiskola elvégzése után, már munka 
közben a Közgazdasági Egyetemen 
közgazdász diplomát, majd könyv-
vizsgálói képesítést szereztem. 

A munkám és a tanulás mellett 
mindig fontosnak tartottam, hogy a 
közért, a közösségért tegyek. De so-
hasem a saját érdekérvényesítésem, 
előmenetelem játszotta a főszerepet, 
inkább segíteni akartam, a jó szán-
dék vezetett, mint ahogy a mostani 
szerepvállalásaimat is ez motiválja. 
A kamarában betöltött funkciómat 
is arra használom, hogy segítsek. 
Számos feladatot felvállalok, melyek 
a szakmámhoz közel állnak. Sok-
szor fordulnak hozzám vállalkozók, 
hogy támogassam őket például egy-
egy termék bevezetésében, egy-egy 
szakterületen például jogszabályok, 
szakmai szabályok véleményezésére 
kérnek, de feladatomnak tartom 
azt is, hogy a helyben tapasztalt 
visszásságokról, például a fogyasz-
tóvédelmi túlkapásokról jelzést 
adjak a kamara részére. A számos 
szakmai szervezetben, amelyeknek 
tagja vagyok, első kézből kapok 
információkat, és ezeket megpróbá-
lom továbbadni, felhívni nemcsak a 
kamarai tagok, de szélesebb körben, 

a vállalkozások fi gyelmét is az egyes 
jogszabályi változásokra, pályázati 
lehetőségekre, stb. Ha valaki nem 
felkészült, nem rendelkezik meg-
felelő információkkal, könnyen 
rajtaveszthet, vagy sokat fi zethet. 
Véleményem szerint a sajtónak is 
felelőssége van ebben, hiszen nem 
mindig azt teszi e tekintetben, ami 
a feladata volna, inkább a szenzáci-
ókat sulykolja, ahelyett, hogy biztos, 
hiteles információkkal segítené az 
érintetteket. A gazdasági lemara-
dásnál a szemléletbeli hátrányunk 
még nagyobb. Az uniós csatlako-
zásról el lehet mondani, hogy ebben 
az országban mindenkit felkészü-
letlenül ért, a vállalkozásokat, az 
intézményeket, a magánembereket 
is. Hát ezen próbálunk mi a sajátos 
eszközeinkkel, lehetőségeinkkel 
segíteni, tájékoztatást nyújtani a 
változásokról levélben, elektronikus 
úton, illetve évente 5-6 fórum, elő-
adás szervezésével, vagy a számadó 
napokhoz hasonló bemutatkozási, 
kapcsolatteremtési lehetőségek 
biztosításával. Sajnos ezeknek a 
jelentőségét bár egyre többen, még 
mindig nem elegendően ismerik 
fel, ezért az is a feladatunk, hogy 
ebben előre lépjünk. A szakmai 
kérdéseken túl mindig fontosnak 
tartottam a szűkebb környezetükért 
tenni akaró emberek, civil szervező-
dések támogatását úgy a sport, az 
egészségügy, kulturális és egyéb tár-
sadalmi tevékenységek segítését és 
anyagi támogatását is. Azért is, mert 
tapasztalatból tudom, hogy mennyi 
munkát és pénzt igényel egy-egy 
rendezvény megszervezése. Egy kis-
térségi központnak iskolaközponttá 
is kell válnia. A vállalkozásoknak is 
megvan a felelőssége abban, hogy 
a jelennek és a jövőnek milyen 
szakembereket tudnak képezni. A 
gyorsan változó világunkban egyre 
nagyobb jelentőséggel bír az, hogy 
milyen szakembergárdát sikerül 
felnevelni, milyenek lesznek a jövő 
vállalkozói. Emiatt hoztuk létre a 
„Szakközépért Alapítvány”-t, ahol 
a kuratórium elnökeként tudtam 
segíteni abban, hogy a kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari képzés terü-
letén a szakképzés tárgyi feltételei 
lényegesen javuljanak. A gyakorlati 
képzőhelyeinken évente átlagosan 
30-50 fő gyakorlati képzését vállal-
juk. Gratulálunk!

Balogh Sándor lett
a második Nyíri István-díjas

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti eladásra az alábbi ingatlanokat versenytárgyalás útján történő értékesítéssel:

Hrsz. Ter. nagyság (m2) Művelési ág Induló eladási ár Bánatpénz (Ft)
   (Bruttó)
5791/1(Belsőmajor utca) 577 beépítetlen terület 2.844.000 Ft 1.000.000 Ft
3348 (Csokonai u. 5.) 355 lakóház, udvar, gazdasági épület 9.600.000 Ft 3.000.000 Ft
7/2 (Péterszegi u.) 9446 beépítetlen terület 19.000.000 Ft 6.000.000 Ft
5246 (Ölyvös u.) 1539 beépítetlen terület 3.330.000 Ft 1.000.000 Ft

A versenytárgyalás időpontja: 2008. november 11., 10.00 óra, helye: a polgármesteri hivatal kisterme.
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz befi zetése 2008. november 10., 10.00 óráig a hivatal pénztárába.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-437-es telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.

ELADÓ INGATLANOK

L. M.
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„A körülmények és a környezet 
hatnak ránk, de magunkért csakis 
mi vagyunk felelősek.”

(Paulo Coelho)

Talán senkinek sem kell bemu-
tatnunk városunkban a József Attila 
Általános Iskolát és tagintézmé-
nyeit. Régiónk, megyénk számára 
is ismertek eredményeink, az itt 
zajló színvonalas és kitartó munka 
„termését” tanítványaink révén 
learattuk már számos országos, sőt 
nemzetközi versenyen egyaránt. 
Rangos középfokú oktatási intéz-
mények visszajelzéseiből tudjuk, 
hogy mindig sikerül biztos alapokat 
nyújtani volt diákjaink számára 
a helytálláshoz és az eredményes 
előmenetelhez.

Az intézmény vezetőségében és 
a nevelők körében már korábban 
is felmerült az igény arra, hogy a 
még eredményesebb szakmaiság 
érdekében a kapcsolatokat akár or-
szághatárokon átívelve is ki kellene 
terjeszteni. Ennek a gondolatnak 
a megvalósulásaként vettük fel 
a kapcsolatot ez év tavaszán a 
nagyváradi Nicolae Bâlcescu Ál-
talános Iskolával, amelynek ered-
ményeként több együttműködési 
megállapodás is készült. Ötletelés, 
vázlatolás, lárifári, mondhatnák a 
kétkedők, arra hivatkozva, hogy 
papírba „oltott” tervekből már 
Dunát lehetne rekeszteni kis ha-
zánkban… De esetünkben nem 
így történt, hiszen október 15-én 
ellátogattak hozzánk külhoni kol-
légáink, hogy megismerkedjenek 
a József Attila Tagiskolában zajló 
szakmai munkával, az itt honos 
metodikával, a tantestülettel, a 
lehetőségekkel, és a közeljövő szép-

reményű, távlatokat kereső terve-
ivel. A Közoktatási Közalapítvány 
pályázatán keresztül megvalósult 
programsorozat lehetőséget és stabil 
alapot biztosított a felek számára a 
jövőbeli együttműködést illetően. 
Vendégeink betekintést nyerhettek 
intézményünk működésébe, majd 
tanórák látogatása következett 
(komplex matematika-természet-
ismeret alsó tagozatban, német 
nyelv és kémia felső tagozatban), 
ahol megismerhették az itt folyó 
szakmai munka gyakorlati megva-
lósulásának egy-egy szeletét. Ezután 
a tapasztalatok megbeszélése követ-
kezett, ahol a közös kapcsolódási 
pontok, a jövőbeli együttműködési 
lehetőségek felvázolása is szóba 
került, amire az Európai Unió szá-
mos pályázati támogatást biztosít. 
A programsorozat zárásaként a 
résztvevők egy közös ebéd során 
nyugtázhatták magukban ennek 
a szép napnak a hasznos mivoltát, 
aminek folytatásaként mi kelünk 
a közeljövőben útra a kölcsönös 
megismerés jegyében.

„Köszönjük nektek ezt a cso-
dálatos napot.” – írta még aznap 
e-mailjében Szabó Gyöngyi, a 
Nicolae Bâlcescu Általános Iskola 
aligazgatója, ami ékes bizonyítéka 
annak, hogy megvalósulhat egy 
dédelgetett álom, amely által többek 
lehetünk. Többek, mert barátokat, 
szövetségeseket szereztünk, s így 
munkánk, elkötelezettségünk, hiva-
tástudatunk is új értelmet nyerhet, 
valamint gyermekeink számára is 
kitárulhat a világ és a jövő lehető-
ségeinek kapuja, amelyben magyar-
ként is a közös Európa tevékeny, 
értékes polgáraivá válhatnak.

Kiss Tamás

 A Bihari Népművészeti Egyesü-
let köszönetet mond mindazoknak, 
akik a tavalyi évben felajánlották 
adójuk 1%-át egyesületünknek! Az 
adóhatóság által átutalt 51.064 Ft 
összeget az Alkotóház fenntartásá-
ra, működési költségre fordítottuk.

A Bihari Népművészeti Egye-
sület 2007. évi összes bevétele 
5,9 millió forint volt. Előző évről 
pénzmaradvány 1,7 millió forint, 
pályázati úton nyert 1,9 millió 
forint, támogatás 1,5 millió forint, 
alkotótáborok bevétele 464 ezer 
forint, tagdíjak 54 ezer forint. A 
fennmaradó összeget a belföldi 
termékértékesítés, a kamatbevé-
telek, 1% Szja-támogatás és egyéb 
bevételek teszik ki.

Az egyesület 2007. évi összes 
kiadása 5.2 millió forint volt. Vál-
lalkozói tevékenységet az egyesület 
a 2007. évben nem folytatott.

Az egyesület célja: A bihari te-
lepülések kézműves, népművészeti 
hagyományainak ébren tartása.

A következő adóbevallási idő-

szakban is köszönettel várjuk tá-
mogatásaikat! 

Adószámunk: 18542091-1-09.
Mindennemű anyagi és tárgyi 

támogatást szívesen veszünk. 
Számlaszámunk: 61100082-

17080592
B.N.E. vezetősége

* * *
A „Területi Kórház Berettyóújfa-

lu Műszerezettségének Javításáért” 
közhasznú szervezet 2007. évi tevé-
kenységének legfontosabb adatai:

2007. évi nyitó pénzkészlet 
1.720 eFt

Tárgyévi bevételek 623 eFt
Ebből Szja 1%-a 573 eFt
Tárgyévi kiadások 1.235 eFt
Záró pénzkészlet 1.108 eFt
A tárgyévben 1.217 eFt műszer-

beszerzés céljára a Területi Kórház 
számlájára került átutalásra.

Köszönjük támogatóinknak, 
hogy adományaikkal segítették ala-
pítványi célunk megvalósítását.

dr. Nagy Gábor,
a kuratórium elnöke

Az elmúlt hetekben városszerte 
színes plakátok hirdettek egy jó-
tékony célú rendezvényt. A helyi 
Református Egyházközség szerve-
zésében október 18-án este, 6 órától 
a református templomban került sor 
a Szivárvány Református Óvoda, a 
Toldi Miklós Református Általá-
nos Iskola kórusainak, valamint a 
Debreceni Kollégium Kántusának 
közös hangversenyére. Az est célja 
adománygyűjtés volt a református 
templom felújítására. 

A templom, a város egyik fő 
nevezetessége, jelképe, a nemzeti 
ünnepek istentiszteleteinek állandó 
és - még ebben az állapotban is - 
méltó helyszíne türelmesen várja 
sorsa jobbra fordulását. Mi mást is 
tehetne? Áll évszázadok óta, újra 
és újra befogadja és kibocsátja a 
gyülekezetet, a különböző ünnepi 
alkalmakra egybegyülekező kisebb-
nagyobb közösségeket. Hűségesen 
ellátja a feladatát, amiért régen élt 
elődeink létrehozták, megépítették. 
Nem tud beszélni. Biztosan nem 

lenne hangoskodó, vádaskodó, 
számonkérő akkor sem, ha tudna. 
Sajnos elég beszédes a nyitott szem-
mel (és érző szívvel) járók számára a 
málló vakolat, a néhol már kilátszó 
tégla, vagy belül a mennyezeten 
tátongó lyukakból kikandikáló 
nádszövet látványa. 

Jó volt látni ezen az estén, hogy 
viszonylag sokan megértették a hívó 
szó üzenetét, és eljöttek a meghir-
detett rendezvényre. S aki így tett, 
biztosan nem távozott csalódottan. 
Hiszen feltöltekezhetett tiszta, 
emberi énekhanggal (ami – valljuk 
be – mai világunkban már nem 
tartozik a mindennapi élmények 
közé), és megérezhetett valamit az 
együtténeklés öröméből, lélekemelő 
hatásából is. 

Elsőként a Szivárvány Reformá-
tus Óvoda apróságai adták elő mű-
sorukat az óvónénik irányításával. 
A csöppségek megteremtették az 
est alaphangulatát, s jó volt látni, 
milyen örömmel fogadták a közön-
ség elismerő tapsát. Ezt követően a 

Toldi Miklós Református Általá-
nos Iskola kórusa állt a dobogóra, 
amely erre a különleges alkalomra 
kiegészült a tantestület jónéhány 
tagjával is. Az énekkar újra bebi-
zonyította a hallgatóságnak, hogy 
az iskola falain kívüli közösség 
számára is komoly értéket hordozó 
és fi gyelmet érdemlő a tevékenysé-
gük. Méltán rendszeres szereplői a 
városi rendezvényeknek, és méltón 
képviselik Berettyóújfalut a város 
határain túli fellépéseiken is. Annál 
is inkább megítélhettük ezt ezen az 
estén, mert közvetlenül utánuk a 
Debreceni Református Kollégium 
nemzetközi hírnévnek örvendő 
kántusa adta elő műsorát. Jó érzéssel 
tölthet el bennünket, hogy a kántus 
Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy 
vezetésével időről időre megtiszteli 
városunkat fellépéseivel. Önzet-
lenül, őszinte örömmel jönnek el 
hozzánk újra és újra a helyi egy-
házközség hívására. Amit tesznek, 
a református hagyományoknak 
megfelelően „szolgálat” – a szó 
legnemesebb értelmében. (Külön-
leges élmény lehetett a közönség 
több tagjának, hogy néhány nappal 
ez előtt a hangverseny előtt Buda-
pesten a Művészetek Palotájában 
gyönyörködhettek műsorukban.) 

Reméljük, hogy ennek a ren-
dezvénynek a megjelentek ön-
zetlen adományaiból összegyűlt 
pénzösszegén kívül hosszabb távú 
hozadéka is lesz. Hiszen a templom 
– a templomunk – itt áll a város kö-
zepén. S mégis csak beszél. Szavak 
nélkül is beszél nekünk, helyieknek 
és a máshonnan ideérkezőknek. 
Nem csak a templomépítő és 
fenntartó ősökről, de rólunk, mai 
utódokról is.

S. R.

Híd a külhonba,
híd a jövőbe

Mérlegen a tapasztalat

Megköszönjük 

Jótékonysági hangverseny
a református templom felújításáért

Az Országos tini könyvtári 
napok keretében a Berettyóújfalui 
Sinka István Városi Könyvtár is 
csatlakozott a munkabizottságok 
által kiírt felhíváshoz, mely az idén 
a TINIT állítja refl ektorfénybe. Ez a 
korosztály - mint tudjuk - fi zioló-
giai és lelki sajátosságait is tekintve 
mindig a leggyötrőbb változásokat 
éli át. Ha visszagondol a kedves 
olvasó saját serdülő korára, akkor 
igazat ad a szervezőknek. Szükség 
van e metamorfózison áteső fi atal 
korosztály kiemelt támogatására 
az élet minden területén. Ifj úság-
kutatók is vizsgálják természetesen 
a „Fanta Trendi” fi atalok olvasási 
szokásait, illetve digitalizált és 
médiatizált viselkedési jellem-
zőit. Nem mindig volt ez így. A 
rendszerváltás mámorában – úgy 
tűnt -, hogy elfelejtettük saját gyer-
mekeinket is a megszűnő állami 
források ürügyén. Aztán kiderült, 
hogy nyugaton rájöttek: ifjúsági 
korszakváltás van készülőben a 
világon és az Unióban egyaránt. Mi 
hát a teendő újra? Egy polgárosító 
akaratra és kulturális modernizá-
cióra hajlamos, nemzeti karakterű 
és önmagáról – is – gondoskodni 
tudó ifj úságot kell nevelni az adap-
tációs kényszer szülte körülmények 
között az új Magyarországon is. 
A fejlesztési terv lényege, hogy a 

serdülő eligazodjon a hagyomá-
nyosan klasszikus és a virtuálisan 
online közösségi terekben egy-
aránt. Tehát kalandos utazásokat 
tehet a Gutenberg-galaxisban és 
a világhálón egyaránt. Váljon ké-
pessé arra, hogy olvasásmegértése 
révén is boldoguljon a hazában 
és a nagyvilágban. Nyomuljon a 
versenyben, és legyen korrekt az 
emberi kapcsolatokban, mert az 
új demokrácia kulturális logikája is 
ezt diktálja. Birtokolja a lokalitást 
és felfogja a globalitást. Értse a 
paradoxonokat és a felelősségi 
rendszereket. Vagy egyszerűen 
csak szerezzen egy, a piacon jól 
mozgó szakmát. A fentiekhez lehet, 
hogy nem árt, ha néha elnéz egy 
közkönyvtárba, és ismerkedik a 
szabadpolccal is. Talán ez a titkos 
cél vezérelte a helyi könyvtárügy 
szerény napszámosait, amikor in-
tézményközi és helyi összefogással 
a partnerségre építve kisközösségi 
és közművelődési jellegű program-
sorozatot, illetve rendezvényeket 
szerveztek helyi és „távolsági” 
partnerekkel. Csak felsorolássze-

Tinik a könyvtárba!

rűen ízelítő a programból: Író-
olvasó találkozó Kiss Attilával, aki 
a magyar őstörténetet dolgozza 
fel műveiben. Zene a könyvtár-
ban: zenés hangszerbemutató a 
zeneiskola művésztanáraival és 
növendékeivel. Tini trendi online, 
avagy a virtuális közösségek rejtett 
hálózata címmel irányított beszél-
getés Gyenes Fruzsinával, az Infor-
mációs Társadalom és Trendkutató 
Központ munkatársával. Gyöngy-
fűzés és körmönfonás – kézműves 
foglalkozás könyvtárosokkal, Ti-
nédzserkori bőrproblémák címmel 
előadás kozmetikus és védőnő be-
vonásával. Játékkiállítás és családi 
társasjáték, internetes játék várta 
az érdeklődőket. Ekkor tartott 
interaktív foglalkozást Paulovkin 
Boglárka illusztrátor is.

Ez a hét egyben a késedelmes 
olvasók felé a megbocsátás hete is 
volt. – Úgy tűnt, hogy volt, amikor 
a TINIT is érdekelte saját maga, 
vagy ahogyan a központi szlogen 
cseng: „Nekünk bejössz, ha a 
könyvtárba bejössz!”

kvt

„ Jézus Krisztus mondja:
Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él „

(János Evangéliuma 
11. rész 25. verse)

� Téglaparti temető:
Délelőtt 11 óra: 

Orosz Béláné Farkas Réka, 
református lelkész

Délután 15 óra: 
Hasulyó János, 

római katolikus esperes
� Csendes temető: 

Délután 15 óra: 
Majláth József, 

református lelkész
� Berettyószentmártoni 

ravatalozó:
Délután 16 óra: 

Dr. Hermann-né Frenczel 
Erzsébet, 

református lelkész

– Október 31-én, pénteken, a re-
formáció ünnepén, este 5 órakor 
lesz istentisztelet a református 
templomban.

– November 1-jén, szombaton, ha-
lottak napján emlékező istentisz-
teletek lesznek a temetőkben.

– November 8-án, szombaton 
Férfi -női konferencia lesz Bihar-
keresztesen.

– November 9-én, vasárnap, az Új 
bor szent ünnepén úrvacsorás 
istentisztelet lesz a református 
templomban és az imaházban.

– November 12-én, szerdán, este 
5 órára érkeznek a gáborjáni és 
szentpéterszegi gyülekezetekből 
testvéreink.

– November 13-16-ig Nőszövetségi 
őszi konferencia lesz Berekfürdőn, 
a Megbékélés Házában. 

– November 16-án, vasárnap, dél-
előtt 10 órakor lesz iskolánk elsős 
diákjainak iskolapolgárrá avatása 
a református templomban.

Elméleti és gyakorlati 
képzőművészeti oktatást indítok 

12 év feletti diákoknak és felnőtteknek. 
Rajzolás, festés, festészeti technikák megismertetése, 

művészettörténet tanítása 
egyéni óraadással  vagy szakkörben. 
Rácz Anikó festő, rajztanár. 
Telefon: 30 225-8674., (54) 400-660.Hirdessen a Bihari Hírlapban!

Halottak-napi 
emlékező 

istentiszteletek 
a temetőkben 

november 1-jén, 
szombaton

A Berettyóújfalui 
Református 

Egyházközség hírei
2008. november

2008. november 4-én, 17 órától
a Nadányi Zoltán Művelődési 

Központ, 
Bihar Vármegye Képgalériájában

Bényi Árpád festőművész 
kiállításának megnyitója lesz.

A kiállítást 
Vitéz Ferenc művészeti író 

nyitja meg.

Meghívó!



2008. október 31.SPORT – HATODIK OLDAL6

Anyakönyvi hírek

Főszerkesztő:
dr. Szegediné Lovász Magdolna.

Munkatársak:
Rinyu Sándor (sport), Kari Sándor (fotó).

Szerkesztőségi titkár:
Kundráth Andrea.

A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27. 

Telefon: 402-286.
Felelős kiadó: Porkoláb Lajos.

Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelős vezető: Becker György. 

Terjeszti a Magyar Posta.
ISSN 1215-1637

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat

kéthetente megjelenő közéleti lapja.

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési 
Központ programjai

H
I
T
E
L
!

AKCIÓS HITELEK !!!
LAKÁSHITEL, LAKÁSHITEL
KIVÁLTÁSA KEDVEZŐBB 
KAMATOZÁSÚ HITELRE,
értékbecslési és közjegyzői 
díj nélkül
5 millió 20 évre
30.121 Ft/hó THM 5,63%
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
570 000 Ft 7 év 

11.111 Ft THM 25,98%

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 
JELZÁLOG-HITELEK 
JÖVEDELEM NÉLKÜL IS

HITELVONAL
30-555 68 08
B. MONOK ILDIKÓ

Fotó: Kari

Sporteredmények

Házasságot kötöttek
Október

18.: Puskár Attila Gergő
 Sós Gabriella

Elhunytak
Október

3.: Szabó Gáborné Peer Mária
 (1925)
8.: Puskás János (1921)
11.: Rácz István (1923)
12.: Horváth László (1947)
12.: Ary Endréné Kiss Klára
 (1911)
15.: Pálfi  Sándorné Nagy Juliánna
 (1921)
17.: Veres Andrásné
 Szatmári Margit Róza (1930)
17.: Szabó György Istvánné
 Lisztes Juliánna (1939)
18.: Szabó Béláné Csuha Róza
 (1928)
19.: Nagy Ferenc (1943)

KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas Klub népdalköre - minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző torna- minden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub - minden hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub - minden hétfőn

Az Aranycsapat élő legendájá-
nak, Buzánszky Jenőnek nevével 
fémjelzett kispályás labdarúgó-
tornát rendeztek a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban október 
25-én. A torna szervezője, Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzata e 
jeles sporteseményre négy csapatot 
hívott meg. A berettyóújfalui kis-
pályás labdarúgó-bajnokságban 
jeleskedő Platán FC, a berettyóúj-
falui kispályás alkalmi válogatott, 
Szentpéterszeg labdarúgócsapata és 
a BUSE „fi ai” alkották a mezőnyt. A 
versenyt körmérkőzéses formában a 
berettyóújfalui kispályás bajnokság 
szabályai szerint rendezték. 

A megnyitón köszöntötték 
Buzánszky Jenőt, Szeifert Ferenc 
polgármestert, a meghívott csapa-
tokat és a torna két játékvezetőjét, 
Gyarmati Andrást és Nagy Róber-
tet. Szeifert Ferenc polgármester 
is köszöntötte a megjelenteket, a 
tornát Buzánszky Jenő bácsi nyi-
totta meg.

Az összecsapások során kide-
rült, hogy az összeszokott és jó 
formát mutató, illetve az ebben a 
szabályrendszerben focizó Platán 

FC feladja a leckét mindenkinek. 
Sem a BUSE, sem a Szentpéterszeg 
nagypályán futballozó csapata nem 
tudott föléje kerekedni. A kispályás 
válogatott bár igen jó erőket vonul-
tatott fel, összeszokottságuk híján 
a mezőny végére „szorultak”. A 
torna végeredménye: első a Platán 
FC, második a BUSE, harmadik 
a Szentpéterszeg FC, negyedik a 

berettyóújfalui kispályás válogatott. 
A mérkőzések végén különdíjak 
átadására is sor került, melyeket 
Buzánszky Jenő és Szeifert Ferenc 
polgármester adtak át. A torna gól-
királya, Molnár László (Platán FC), 
legjobb kapusa, Gombos Viktor 
(Platán FC), legjobb játékosa pedig 
Kisikán Tamás (BUSE) lett. 

R. S.

Buzánszky-futballnap

A Berettyóújfalu Város Sport-
jáért Közalapítvány Berettyóúj-
falu Város Önkormányzatának 
segítségével sikeresen pályázott az 
Önkormányzati Minisztérium által 
meghirdetett Tárt Kapus Létesít-
mények elnevezésű programra.

A program keretében kedvez-
ményes terembérleti és részvételi 
díjakkal, valamint szakemberek 
és sporteszközök biztosításával 
kívánunk hozzájárulni Berettyóúj-
falu sportolni vágyó lakosságának 
igényeihez.

A sportfoglalkozások a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
tornatermében lesznek az alábbi 
időpontokban

Aerobic:
hétfő és péntek, 17.30 – 19.00 

Gyógytorna:
kedd és csütörtök, 17.30 – 19.00

Teremlabdarúgás:
hétfő és szerda, 19.00 – 21.00

Kyokushin Karate:
kedd és csütörtök, 16.00 – 17.30

Asztalitenisz:
péntek, 17.30 – 19.00

Érdeklődni és jelentkezni a fent 
leírt időpontokban a helyszínen 
lehet.

A pályázatot meghirdetők, 
támogatók és a közalapítvány ku-
ratóriuma nevében kellemes idő-
töltést, jó sportolást kíván minden 
résztvevőnek:

Kovács Zoltán,
 a Berettyóújfalu Város Sportjáért 

Közalapítvány elnöke

Tisztelt sportolni vágyó
berettyóújfalui lakosok!

A hagyomány folytatódik a 
városi sportcsarnokban idén is, de 
már új névvel!

14 év telt el az első kiállítás óta. 
Az emberek ebben a korban sze-
mélyi igazolványt, a Versenyautó 
kiállítás új nevet kapott! Ettől az 
évtől a SZE-NA Kft . – aki Berettyó-
újfaluban autó- és gumiszervizzel 
foglalkozik – a kiállítás főszervezője 
megállapodást kötött a kiállítás 
több éves támogatására. Hosszú 
távú együttműködés keretében 
szeretnénk a Versenyautó kiállítás 
színvonalát megőrizni, valamint a 
jövőben is újdonságokkal meglepni 
a látogatókat.

Az idén is sok autó, motor, 
versenyautó és tuningautó lesz 
látható. Előzetes ígéretünk van 
arra, hogy a Sport 1 Tv is forgat 
a kiállításon, valamint az idén is 
várjuk Talmácsi Gábort és gyermek 
motoros iskoláját!

Nyitva tartás szombaton és va-
sárnap, 10-18 óráig lesz. Keressen 

minket az interneten is. Honla-
punk új címe: http://vk08.atw.hu. 
Itt minden információ egy helyen 
olvasható. Egésznap programok - 
rallye filmvetítés, cégbemutatók, 
nyereményjátékok, koncertek, 
sztárvendégek – szórakoztatják a 
közönséget! Szombaton 14 órakor 
autóverseny lesz a város utcáin a 
SZE-NA Kft . Kupáért, majd fúvós-
zenekari koncert, karate-bemutató 
és sztárvendégek a színpadon. 
Vasárnap délután aerobic-show, 
élő koncertek, karate-bemutató, bű-
vész-show, tombolahúzás. Részletes 
program az interneten, plakáton és 
a szórólapokon!

Köszönjük a támogatást! Név-
adó szponzor: SZE-NA Kft . Autó- 
és Gumiszerviz, főtámogatók: 
Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata, ALLIANZ Hungária Biz-
tosító Zrt., Suzuki Service-Shop 
Kft .,  Bella Costa Söröző-Étterem-
Vendégház.

Krisztik Csaba

15. SZE-NA Kft. versenyautó
kiállítás 2008. november 15-16.

Futsal NB I.
Rubeola FC Csömör – MVFC 0:0

Futball NB III.
Létavértes – BUSE 4:0

BUSE – Hajdúböszörmény 2:0
Kisvárda – BUSE 1:0

U-19
Hajdúböszörmény – BUSE 0:3

BUSE – Kisvárda 2:6
U-16

Hajdúböszörmény – BUSE 1:5
BUSE – Kisvárda 0:2

A Berettyó Budó SE tagjai nem 
unatkoznak az őszi szezonban, 
hiszen folyamatosan, versenyről 
versenyre kell készülniük. Az ősz 
első megmérettetésén, a szeghalmi 
regionális versenyen is sikeresen 
szerepelt a csapat, és az igazán „fon-
tos” pontszerző összecsapások sora 
még csak ezután következett. 

Október 24-én újra Szeghalom-
ban, most már országos versenyen 
bizonyíthatott a gyermek és a 
serdülő korcsoport. Az ország 22 
egyesületéből közel 200 szereplő 
harcolt a különböző súlycsopor-
tok bajnoki címeiért. A gyermek 
I. korcsoportban Dávid Ádám 
bronzérme és Lénárt Kitti ezüst-
érme igen szép teljesítmény. A 
gyermek II. között Dávid András 
újra a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel, és bizonyította, hogy 
nagyon fi atal kora ellenére a klub 
egyik legeredményesebb tagja. A 
serdülők mezőnyében Kiss Imola 
ezüstérme akár arany is lehetett 
volna, hiszen két riválisával egye-
temben egyforma számú győ-
zelmet arattak (körmérkőzéses 
formában), és az összevetésnél 
kettővel kevesebb találata miatt 
szorult csak a második helyre. A 
minden versenyén érmet szerző 
lány igazi kis „energiagolyó”. 

Másnap az ifi, junior korosz-
tály bizonyíthatott Romániában, 
Nagyváradon egy nyílt nemzetközi 
versenyen. Oborzil Szilárd és Hor-
váth Patrik igen harcos és nehéz 
ellenfelek ellen szereztek bronzér-

Sikeres karate hétvége

met. Őket is sikerült felülmúlnia 
azonban Papp Árpádnak, aki az 
ifj úságiak mezőnyében első mér-
kőzését egy magyar fi ú ellen vívta. 
Higgadt, nyugodt küzdelemben egy 

gyönyörű köríves rúgással KO-zta 
ellenfelét. Következő mérkőzésén 
egy horvát fi út „végzett ki” szintén 
kiütéssel, majd a döntőben egy 
hazai színekben induló román fi út 
juttatott hasonló sorsra. Minden 
küzdelmet idő előtt befejezve na-
gyon okosan harcolva nyerte meg 
a Román-open aranyérmét. 

A következő megmérettetés 
a november 22-i, Gyöngyösön 
megrendezésre kerülő utánpótlás 
magyar bajnokság, mely új hely-
szín lesz az ötszöri berettyóújfalui 
rendezés után. Nem maradnak 
karate csemege nélkül azonban a 
berettyóújfalui érdeklődők sem, 
hiszen december 6-án felnőtt nyílt 
országos bajnokságot rendezünk a 
városi sportcsarnokban. 

Budo SE

Tájékoztatom 
Tisztelt

Leendő Ügyfeleimet, 
hogy megnyitottam 

ügyvédi irodámat 
Berettyóújfalu, 

József Attila u. 31/1. szám alatt.
Ügyfélfogadás: 

telefonon történő 
előzetes megbeszélés alapján, 

egyébként 
minden hétköznap, 

8.30-tól 16 óráig.
Elérhetőség: 

(54) 400-797, 70 9417-007.
Dr. Szarvas Szilvia

Szeptember 26-án a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport Szövetség 
által szervezett őszi kiránduláson 
vettünk részt a természetet szerető, 
BARANGOLÓK turisztikai csa-
patával a Bükkben. Ködös, hűvös, 
kora reggel, 6-kor indultunk 45-en, 
nagyon álmosan, ásítozva, de hamar 
magunkhoz tértünk. A buszról Mis-
kolcon az erdei kisvasútra ültünk 
át. A nap legizgalmasabb pillanatai 
voltak ezek, hisz – volt, aki most 
utazott először erdei vasúton – a 
hegy belsejében, két koromsötét 
alagutat visítoztunk végig.

A Garadna megállónál hiva-
tásos túravezető várt ránk, akitől 
sok érdekeset tudtunk meg az 5 
km-es gyalogtúrán Szentlélekig. A 
Szabadidő Park változatos prog-
rammal várta az ideérkezőket. Mi 
először kifújtuk magunkat, majd 
elfogyasztottuk a finom bográ-
csos babgulyást, és feltérképez-
tük a terepet. Kis csoportokban 
íjászkodtunk, megmásztuk a bátor-
ságfát, célbadobtunk, végig ügyes-
kedtünk a kalanderdőn, fociztunk, 
felkapaszkodtunk a mászófalon.

Talán a visszaút még szebb volt, 
könnyebbnek is tűnt, bár a távolság 
nem változott. Jó volt nézelődni, 
őszi ruhába öltöztek a hegyek fái, 
sötétebbnek tűnt a Hámori tó tükre 
is. Örültünk, hogy itt lehetünk, és 
hálásak voltunk az idő miatt is. Kö-
szönjük. Az utolsó pihenőhelyünk 
Lillafüred volt. Hazafelé aztán 
elégedetten meséltük élményeinket, 
és már a következő kirándulást 
tervezgettük.

A HURRÁ-sok másnap is hoz-
ták formájukat, és nem tétlenkedtek. 
Szeptember 27-én – a múlt évihez 
hasonlóan – az M3 Archeoparkban 
megrendezett futóversenyen bi-
zonyíthatták edzettségüket. Viola, 
Zsóka tanár nénik és Zoli bácsi 
buzdította a versenyzőket. Tanu-
lóink nagyon szép eredményeket 
értek el, Papp Regina 5. osztályos 
tanuló az előkelő II. helyet szerezte 
meg, Szabó Béla 3. osztályos pedig 
IV. lett.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

és Hunyadi Mátyás Tagiskola

EDZETT HURRÁ-sok!


