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Közmeghallgatás

A név újra kötelez:
80 éves a Gróf Tisza István Kórház
,,Kórházunk a nyolc évtized alatt átélt egy gazdasági világválságot, egy világháborút, újjáépítést, a szocializmus évtizedeit, benne az 56-os forradalmat, rendszerváltozást, egészségügyi reformokat, volumenkorlátozást,
jelentős forráskivonást, aktív ágyainak drasztikus csökkentését, ún. területi kórházzá minősítést, egy megbukott
egészségügyi törvényt, és végül – napjainkban – ismét egy gazdasági válságba csöppent bele.
Mégis ezekben a békésnek alig nevezhető, kedvezőtlen klímájú és olykor viharos évtizedekben – ha nem is
töretlenül –, de fejlődött, bővült, megújult, és máig talpon maradt. A város és az ellátandó terület legnagyobb
intézménye lett. Ma is komoly kihívások, kényszerek késztetik sruktúrális és egyéb változásokra. De eredendő
célja, küldetése a nyolc évtized alatt ugyanaz maradt: a térség lakossága számára magas színvonalú szakellátás
nyújtása, a beteg ember egészségének lehető legteljesebb visszaállítása, gondozás, megelőzés, az egészségügyi
kultúra terjesztése.”
(Dr. Nagy Gábor ny. kórházigazgató)
***
Három napon át rendezvények sorával ünnepelték városunk kórházának 80-adik születésnapját, melyek
között egyik legfontosabb esemény volt, hogy az intézmény visszakaphatta eredeti nevét. 2008. november 7-étől
Biharország legismertebb birtokosa, politikusa – aki a múlt század elején két alkalommal is miniszterelnöke volt
országunknak –, Gróf Tisza István nevét viseli ismét a berettyóújfalui kórház. No, de ne vágjunk a közepébe, lássuk
szépen sorjában. Az ünneplés november 5-én kora délután a kórház felújított orvosi könyvtára előtt kezdődött,
ahol szép számban gyűltek össze a város, a kórház vezetői, egykori és jelenlegi dolgozói, érdeklődők. Először dr.
Bulyovszky István főigazgató főorvos üdvözölte a megjelenteket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a
kórház alapító igazgatójának, dr. Böszörményi Nagy Gézának azonos nevű unokáját. Ezek után kérte fel dr. Nagy
Gábor nyugalmazott főigazgatót, méltassa a nagy elődöt, a munkásságot, az embert, aki maradandót alkotott a
berettyóújfalui kórházban.

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ezúton értesíti a lakosságot, hogy a
közmeghallgatást 2008. november
27-én (csütörtökön), du. 14 órakor
tartja a városháza (Dózsa Gy. u.
17-19.) I. emeleti nagytermében.
A közmeghallgatáson az állampolgárok, valamint az önkormányzat
illetékességi területén működő
társadalmi és egyéb szervezetek
képviselői közvetlenül a képviselőtestület előtt, ahhoz intézve tehetik
fel közérdekű kérdéseiket és javaslataikat. A közmeghallgatásra szeretettel vár minden érdeklődőt:
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata

Fotók: Kari

A MEGYE
NAPJA
2008. november 22.
Programok
18.00 órától:
Szereted-e még? –
Zenés utazás a slágerek világában
a Nagyváradi Állami Színház
Szigligeti Társulata
és az MM Pódium közös műsora
19.00 órától:
Zanzibár-koncert
A belépés díjtalan!
Helyszín:
Berettyóújfalu,
Kabos Endre Városi Sportcsarnok
(4100 Berettyóújfalu, Lehel u. 1.)
Szervező:
Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
A rendezvényt támogatja:
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata

Az orvosi könyvtár névadója,
kiállításmegnyitó
– A mai napon ezt a megújult,
megszépült orvosi könyvtárat a
kórház első igazgatójáról, dr. Böszörményi Nagy Géza egyetemi
tanárról nevezzük el – kezdte
névadóünnepi köszöntőjét dr.
Nagy Gábor. Hogy személye és
neve méltó a megörökítésre, annak
igazolására az általa írt, a „Gróf
Tisza István Közkórház munkaterve” – címet viselő dolgozatából
idézek néhány gondolatot. Látni
fogják, hogy ez a munkaterv – a
kórház első munkaterve – ma is
mennyire aktuális elgondolásokat,
programot tartalmaz.
„Az első szempont, amelyet ki
kell elégíteni – írja –, tiszta ágyak,
barátságos kórtermek, jó ápolás,
jó gyógykezelés. A tudomány és a
technika minden fegyverét harcba
kell vinni a gyógyítás érdekében.
A betegségeket nemcsak gyógyítani, hanem megelőzésükről
is gondoskodni kell. Helyet kell
biztosítani a szakrendeléseknek,
népszerű előadásokat kell tartani
a nagyközönségnek, továbbképző

kurzusokat az orvosok számára,
a gyakorló orvosok segítőtársának kell lenni, a gondozó kórház
ideáját kell megvalósítani. A mai
megcsonkult ország egyik legfontosabb propagandaeszköze: a
kultúrfölény hangoztatása. Ennek
egyik legbeszédesebb eszköze: a
modern egészségügyi intézmény.
A Romániába szakadt magyarok
csaknem mindegyike rendelkezik
olyan kapcsolatokkal, amelyek
ide vonzzák. Az új kórháznak a
magyarnak maradt Bihar területén
egyik fő feladata, hogy e kapcsolatok ébren tartója legyen. Kiváló
orvosi munkát kell nyújtania és
magas kulturális szintet reprezentálnia.”
Dr. Böszörményi Nagy Géza
már a kórház tervezése során
olyan szakmai igényekkel állt elő,
amelyek az orvosi tevékenység
kiterjesztését célozták. Pl.: hogy
a két alaposztály mellett (belgyógyászat, sebészet) tüdőosztály,
korszerű röntgen, laboratórium
és hydrotherápia is legyen. A vég-

eredmény, hogy az eredetileg 60
ágyasra tervezett kórházból már
az induláskor 106 ágyas modern
intézmény lett – emlékeztetett
nagyszerű elődjére dr. Nagy Gábor,
volt kórházigazgató.
Aztán kinyílt az ajtó, és minden
érdeklődő számára láthatóvá vált
a teljesen átalakított, újjávarázsolt
könyvtárterem. Közvetlenül a
bejáratnál helyezték el a névadó
emléktábláját, melyet leleplezése
után a család, a város- és a kórházvezetés is megkoszorúzott.
Bulyovszky István megköszönte
a kórház műszaki osztályának
a könyvtár felújításában végzett
gyors és igényes munkáját, majd
ráirányította az érdeklődők figyelmét a Böszörményi Nagy Géza
teremben berendezett, 80 esztendő
emlékei című kiállításra mondván,
az idősebbek keressék meg önmagukat a falakon függő fényképeken,
a tárlókban elhelyezett albumokban, naplókban, a fiatalok pedig
nézzék meg, honnan jöttünk, és
hová jutottunk.

„Az első évtized”
– a 80 éves Gróf Tisza István Kórház korai története a Bihari Múzeumban –
– 1928. október 28-án Berettyóújfaluban, a megcsonkított Bihar
vármegye ideiglenes székhelyén
számos közegészségügyi szakember és érdeklődő jelenlétében,
ünnepélyes külsőségek között nyílt
meg Bihar vármegye Gróf Tisza
István Közkórháza. Az idén 80
esztendős kórház története azóta
folyamatosan a fennmaradásért,
a fejlődésért, a területi feladatok
maradéktalan ellátásáért vívott
küzdelmek sorozatának a története. Az a tény, hogy a kórház
létrejöttének egyik fő – mondhatni kényszerű – oka volt, hogy a
Trianonban aláírt békediktátum
következtében csonkán maradt,
központjától és így központi egészségügyi ellátásától is megfosztott
Bihar kórház nélkül maradt, mára
semmiben sem csorbítja az elmúlt
évtizedek érdemeit, eredményeit

– hangsúlyozta Szeifert Ferenc
polgármester, amikor a Bihari
Múzeum időszaki kiállítótermében
megnyitotta „Az első évtized –
Csonka Bihar vármegye Gróf Tisza
István Közkórháza 1928–1938
között” című kiállítást.
A Bihari Múzeum munkatársai – Sándor Mária forgatókönyve
nyomán, Bogya Pál és Török Péter
közreműködésével – az első tíz
esztendő, a kialakulás és a kezdeti fejlődés időszakát láttatják a
nagyközönséggel kiállításukon.
Nyitányként rögtön a kiváltó okokról kaphatunk képet: a trianoni
döntés következményeiről, melyet
jól szemléltet Bihar vármegye térképe, a közepén kézzel végigrajzolt
trianoni határral, körülötte pedig
láthatjuk, hogy az egykori megye
területén működő kórházak közül
hány került a határokon kívülre

– köztük a Bihar Vármegyei Közkórház Nagyváradon.
A következő lépés – Fráter
László vármegye- és vármegyeszékhely-építő alispán jóvoltából – a
csonkán maradt vármegye ellátásának biztosítása volt. Ő teljesítette
ki a kórházlétesítés folyamatát,
melynek dokumentumai, a helyi
sajtóban történt megjelenés darabjai
mellett megemlékeznek az építész
Csanak Józsefről, a most restaurálás
alatt álló üvegképek tervezőjéről,
Haranghy Jenő festőművészről,
valamint a régi-új névadóról, Gróf
Tisza István miniszterelnökről is.
Bár a kor kijelölt országos politikai iránya a trianoni döntés következményeit átmenetinek tekintette, Fráter László alispán korrekt,
gyakorlatias gondolkodásmódjára
utal, hogy a rábízott Csonka Bihart
a fejlődés útjára próbálta állítani.

A rendezvény ideje alatt, 8.0014.00 óráig, a Lehel utca Sportcsarnok és régi Megyeháza közötti
szakaszán forgalmi rend változásra
kell számítani.
Megértésüket köszönjük!

Meghívó!

Vármegyeházát, tisztviselőtelepet,
leventeházat, utakat építtetett, és a
közszolgáltatásokat is igyekezett
mind teljesebbé tenni, megépült

az új posta és a közkórház is. Az
intézmény munkáját olyan kiváló
szakemberek szavatolták, mint dr.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Bihari Diabétesz Közhasznú
Egyesület vezetősége tisztelettel
meghív minden kedves érdeklődőt
a november 18-án, 14 órakor kezdődő 15 éves jubileumi közgyűlésére és tudományos ülésére.
Helye: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagyterme.
(Bajcsy-Zsilinszky u. 27.)
A rendezvény ideje alatt a Bihari Diabétesz Egyesület a tagság
részére 50%-os árkedvezményt biztosít diétás termékek vásárlásához
a tagkönyv bemutatása ellenében
a készlet erejéig.
Papp Sándor,
a Bihari Diabétesz Közhasznú
Egyesület elnöke
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Ülésezett Berettyóújfalu város önkormányzata
Október 30-án tartotta soron
következő ülését Berettyóújfalu
Város Önkormányzata. Első napirendi pontként Szeifert Ferenc
polgármester írásos jelentését
tárgyalták a képviselők, aki a
lejárt határidejű határozatok teljesítéséről, benyújtott pályázataik
eredményéről számolt be. Elsőként, hogy 774,6 millió forint
támogatást nyert a Bihar-SárrétiHajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program
keretében a szakképzési és felnőttképzési infrastruktúra átalakítására
kiírt TIOP pályázaton. Megküldték
a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
részére azt a határozatot, melyben
vállalják, hogy 2008. október 1-je,
illetve 2009. január 31-e között Berettyóújfalu Város Önkormányzata
a lakosságtól átvállalja a 18%-os
hulladékszállítási szolgáltatás díjemelésének 50 %-át. A polgármester írásos jelentését szóban
kiegészítve az elmúlt időszak városi
eseményeiről tájékoztatott. Egyebek között, hogy négyfős delegáció
képviselte Berettyóújfalut nemrégiben a romániai testvérváros,
Margitta városnapján. Október
16. és 18. között tartották a Bihari
számadó napokat, melyen számos
kiállító és vásározó jelent meg.
Sokan jöttek el az október 23-i
ünnepségre, melyen az 1956-os
forradalom eseményeire, mártírjaira emlékezett a város. Az ’56-os
emlékmű megkoszorúzása mellett
az Ady Endre emlékfalon, illetve a
városi temetőkben is elhelyezték
az ’56-os mártírok tiszteletére az
emlékezés virágait. A polgármester
elmondta azt is, hogy Buzánszky
Jenő, az egykori Aranycsapat még
élő tagja, olimpiai bajnok és a világbajnok csapat ezüstérmese volt
városunk vendége, akinek tiszteletére futballnapot tartottak. Arról
is beszámolt, hogy a napokban
járt Nagyváradon, ahol Bíró Rozália Nagyvárad alpolgármestere
bejelentette, amennyiben a nagyváradi képviselő-testület, illetve a
berettyóújfalui önkormányzat is
hozzájárul, szándékukban áll közös
pályázatot benyújtani egy Nagyvárad-Berettyóújfalu kerékpárút
megépítésére. A pénzügyi gazdasági válság kapcsán Szeifert Ferenc
arról beszélt, hogy az önkormányzatnak is lépéseket kell tennie
kiadásai visszafogására, és ehhez
jelenleg keresik a lehetőségeket. A
polgármesteri jelentéshez Balláné
Veres Ilona képviselő asszony
szólt hozzá. Kifejtette, meg kellene
vizsgálni, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. működésében
milyen tartalékok vannak ahhoz,
hogy kisebb legyen a hulladékszállítás díjemelése, s ezáltal a lakosság
ezzel kapcsolatos terhei.
A képviselők elfogadták a polgármesteri jelentést, majd a 2008.
évi költségvetési rendeletet módosították, melyben átvezetésre kerültek
a harmadik negyedév pénzügyi
változásai mind a bevételi, mind
a kiadási oldalon. Szűcs László
pénzügyi irodavezető hozzátette,
mintegy 300 millióval növekedett
az előirányzathoz képest a bevételi
oldal. Ez részben pályázatokból,
szociális ellátások támogatásaiból,
valamint az évközi létszámcsökkentések megtakarításaiból áll össze.
A kiadások is változtak, ebben a
Nadányi Zoltán Művelődési Központ 10 millió forintos, a FényesHáz Gondozószolgálat 14 millió
forintos bevétel-kiesése, a takarítás
kiszervezésének dologi kiadásai
jelentik a legnagyobb tételt.
A közművelődési feladatellátás
átszervezése
A következő napirendi pont
a közművelődési feladatellátás
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átszervezéséről szólt. Mint ismert, a képviselő testület 2008.
szeptember 25-i határozatával a
fenntartásában működő Nadányi
Zoltán Művelődési Központ és
Sinka István Városi Könyvtár átszervezését rendelte el úgy, hogy a
közművelődési feladatokat a továbbiakban a Herpály-Team Kft. végzi,
a Sinka István Városi Könyvtár
pedig önállóan működik tovább.
Az egységes irányítási struktúrában az önkormányzat reményei
szerint egyszerűbb, átláthatóbb és
hatékonyabb lesz a tulajdonában
lévő vagyonelemek működtetése, egyúttal tulajdonosi érdekei
fokozottabban érvényesülnek, és
javul a közösségi szolgáltatások
színvonala. Ehhez a közművelődési
törvény figyelembevételével el kell
készülnie a közművelődési megállapodásnak, aminek tartalmaznia
kell az elvégzendő közművelődési
szolgáltatást és annak díját, a
közművelődési tevékenységben
érintettek körét, az ingyenesen
vagy térítési díjért igénybevehető
szolgáltatásokat, azok minimális
időtartamát és rendszerességét, a
közösségi színterek nyitva tartását,
hozzáférhetőségét, valamenynyi személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételt, a közművelődési feladat
megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget,
továbbá a Bihari Hírlap kiadásának
és a Berettyó Televízió számára
történő műsorkészítés feltételeit.
Az önkormányzat azt is reméli az
átalakítástól, hogy eredményeképpen tágabb lehetőségek nyílnak a
közművelődési, illetve a kulturális,
idegenforgalmi tevékenységek
finanszírozásában, a költséghatékonysági szempontok mellett pedig
további lehetőségek adódnak mind
több résztvevő bevonására a civil és
az üzleti szférából. Az átszervezéssel kapcsolatban szeptember 12-én
a polgármesteri hivatal kistermében szakmai egyeztető fórumot
tartottak, szeptember 15-én pedig
sor került szakmai érdekegyeztető
fórumra is. A közművelődési törvény 81. §-ában foglaltak alapján az
átszervezéssel kapcsolatos részletek
ismertetésével és a dokumentumtervezetek mellékelésével megkérték az oktatási és kulturális miniszter véleményét is. A napirendi
ponthoz Muraközi István alpolgármester szólt hosszabban hozzá, aki
az átszervezés szükségességét azzal
magyarázta, hogy a központi normatív támogatás az utóbbi években
erőteljesen csökkent, és részükről
ez előremenekülés, ugyanakkor
nem mondanak le a közművelődési
feladatok ellátásáról, valamennyi
eddig sikeres rendezvényt meg
kívánnak tartani, illetve minden
dolgozót, aki vállalja ezt, tovább
foglalkoztatnak. Balláné Veres Ilona képviselő asszony a Közoktatási
Minisztérium véleményére hívta
fel a testület figyelmét, akik nem
tartják indokoltnak az ily módon
történő átszervezést. Jakab György
képviselő, valamint Lévai Ágnes
divízióvezető pedig a különböző
európai uniós programokra hívta
irányította a figyelmet, melyből

a határon átnyúló kapcsolatokat
lehet erősíteni, illetve felújításokra lehet pályázni, és javítani
lehet városunk közművelődésének körülményeit. A képviselők
végül a napirendi ponthoz tartozó
valamennyi határozati javaslatot
megszavazták.
Intézményekről,
városüzemeltetésről
Ezt követően meghatározta
a testület a városunkban működő védőnői, iskolai és ifjúsági
egészségügyi ellátási körzeteket.
Hozzájárultak a képviselők, hogy
Juhászné Szónya Éva és Baloghné
Zám Éva az általuk ellátott iskolai
védőnői szolgálatot 2009. január
1-jétől vállalkozási formában végezzék, és közvetlen finanszírozási
szerződést kössenek az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Döntöttek arról is, hogy szintén január 1-jétől a Fényes-Ház
Gondozószolgálatot – mivel október 10-ei hatállyal lemondott
magasabb vezetői megbízatásáról
az igazgatónője – a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulása által fenntartott intézmény keretein belül működtessék.
Az új intézményvezető megválasztása előtt, átmeneti időszakra
a vezetői feladatok ellátásával
Zalkodiné Kajtár Mariannát bízták meg.
Együttműködési megállapodást
kötöttek Bakonszeg Község Önkormányzatával, melyben Bakonszeg
kötelezettséget vállalt arra, hogy a
közoktatási társulási megállapodás
értelmében a Berettyóújfalu Város
Önkormányzata által fenntartott József Attila Általános Iskola
Bessenyei György Tagiskolájába
beiratkozott tanulók részére az étkeztetést biztosítja. Berettyóújfalu
Város Önkormányzata pedig arra
vállalt kötelezettséget, hogy az
étkezést ténylegesen igénybevevő
tanulók és az étkezési napok száma
alapján 297 Ft/nap/tanuló költségét
megfizeti Bakonszeg részére.
Hozzájárultak ahhoz is, hogy
Berettyóújfalu Város Önkormány-

zatának oktatási és kulturális bizottsága a saját hatáskörében idén
felhasználható 6 millió forintból
266 ezer forinttal támogassa Kádár
vitéz lovasszobrának felállítását.
Mint ismert, még tavaly döntöttek
a képviselők arról, hogy a leszármazottak által e célból felajánlott
15 millió forint mellé az idei, a
jövő évi, illetve a 2010. évi költségvetésükből egyaránt 2,5 millió
forinttal járulnak hozzá a szobor
felállításához.
Határozatot hoztak arról, hogy
elkészítik Berettyóújfaluban a
sebességkorlátozó küszöbök elhelyezésének koncepcióját. Egyre
több utcában jelentkezik ugyanis
az az igény, hogy a gépjárműforgalom lassítására „fekvőrendőrök”
épüljenek. Az elmúlt években a
városban hat utcában helyeztek ki
ilyet, és továbbiakra is igény van.
Ezért fontos, hogy készüljön egy
olyan koncepció, amelynek alapján
egységesen meghatározhatók azok
a helyszínek, ahol indokolt lehet
ezek kiépítése.
Módosították a Herpály-Team
Kft-vel ez év júliusában kötött
vagyonkezelői szerződést, amit az
indokolt, hogy november 1-jétől
a település-üzemeltetési és közterület-fenntartási feladatokat is a
kft. végzi, ám mint profitorientált
gazdasági társaság, közhasznú
dolgozókat nem alkalmazhat, ezért
célszerű egy, a városgazdálkodással
foglalkozó nonprofit kft. alakítása.
A nonprofit kft. ugyanis szervezeti
keretet adhat a közhasznú foglalkoztatásnak.
Döntöttek arról is, hogy elcserélik a berettyóújfalui önkormányzat
tulajdonát képező püspökladányi,
korábban a kórház utógondozójaként működő ingatlant a jelenleg
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő berettyóújfalui tűzoltósággal, melyet
a megyei önkormányzat pályázat
útján kíván értékesíteni. A pályázat benyújtásához 4 millió forint
pályázati biztosítékot kell nyújtaniuk. Felhatalmazták Szeifert
Ferenc polgármestert az ez irányú
tárgyalások lefolytatására.
Ezt követően meghallgatták
az önkormányzati bizottságok
elnökeinek beszámolóit a rájuk átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
majd a város településrendezési
tervét, helyi építési szabályzatát,
az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét és alapító okiratokat
módosítottak.
Végül a Pro Patria Alapítvány,
illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felújításának
támogatásáról, valamint a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 100
ezer forintos áthidaló támogatásáról döntött a testület.
Zárt ülésen népjóléti ügyekben
is határoztak.

Nálunk olcsó
és hatékony
Hirdessen
a Bihari
Hírlapban!
A Bihari Hírlap
hirdetési díjai
Keretes hirdetések
4,2 × 4,5 cm..........1300 Ft
4,2 × 9 cm.............3000 Ft
8,8 × 8,5 cm..........6000 Ft
Apróhirdetés ..........300 Ft
Az extra méretű hirdetések
megegyezés szerint
Minden 5. hirdetés ingyenes

Herpály-Team Kft.
a város közüzemi
és közművelődési
szolgáltatója

Felhívás!
– Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala műszaki irodájának gallyazással és fakivágással
kapcsolatos felhívása –
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató
Zrt. helyszíni ellenőrzést tartott
a belterületi elektromos hálózat
vezetékei melletti biztonsági övezeten belül, és megállapította, hogy
sok helyen az ingatlanok előtti és
az ingatlanokon lévő fák a hálózat
biztonsági övezetébe érnek.
A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. /X.15./ GKM.
rendelet előírja, hogy a villamos
hálózatok biztonsági övezetében és
környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa, kezelője
köteles rendszeresen eltávolítani,
ha azok a szabadvezeték biztonsági
övezetének határát elérik. (22 kVnál belterületen a vezetéktől 2,5 m
kisfeszültségnél 1 m.)
Kiemelten fontos, hogy a biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs
vagy egyéb fa telepíthető, illetve
akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában 22kV névleges
feszültség esetén 2,5 méternél, kisfeszültség – 400 volt – esetén 1,25
méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti
meg az áramvezetőt.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi környezet védelméről szóló
rendelete szerint az ingatlan határvonala és az úttest között lévő fák

gondozása az ingatlan tulajdonosának – kezelőjének – feladata.
Amennyiben ezen a területen
villamoshálózat halad, az ingatlan
tulajdonosa/kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a fák koronája
a hálózat biztonsági övezetébe ne
nőjön bele.
Kérjük a tisztelt érintetteket,
hogy a gallyazási, illetve fakivágási feladatukat mielőbb végezzék
vagy végeztessék el, mert ennek
elmulasztása esetén szabálysértést
követnek el. A munkavégzés során
a biztonságtechnikai előírásokat
mindenki köteles betartani, mert
ellenkező esetben az esetlegesen
előforduló balesetekért minden
felelősség tulajdonost, illetve a
munkavégzőt terheli.
Megértésüket és munkájukat
előre is köszönjük.
Műszaki iroda

TÁJÉKOZTATÓ
A Herpály-Team Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy a kötelező
hulladékkezelési közszolgáltatási rendelet jelentős terhet ró azon fogyasztókra, akik a rendelkezésre álló szennyvízhálózatot jogszerűen nem veszik
igénybe.
Közös érdekünk a rendelkezésre álló lehetőségeink kihasználása, és az
elégedett fogyasztókkal való kapcsolattartás.
A feladat teljesítéséhez a Herpály-Team Kft. a korábban meghirdetett
kedvezményes időszakot meghosszabbítja.
Azon fogyasztók, akik 2008. november 1-jétől 2008. december 31.
közötti időszakban rácsatlakoznak a szennyvízhálózatra, s ezen tényt
igazolják, 2008. december 31-ig csatorna szolgáltatási számlájukból
25%-os kedvezményben részesülnek.
Herpály-Team Kft.

Mászóka és marhalábszár

Alakul az újfalui Bessenyeilakótelep 40-50 lurkójának játszótere. Első ütemben a homokozót
és környékét tette rendbe az önkormányzat, második ütemben
a hétvégén vették birtokba az új
mászókát és a hozzátartozó falépcsőt a legkisebbek.
Utóbbi megvalósítását egy újdonsült apuka, Galló Ferenc marhalábszár pörkölttel tette emlékezetessé, melyre meghívta a környék
gyermekes családjait és Muraközi
István alpolgármestert is. Az alpolgármester ígéretet tett arra, hogy
az önkormányzat következő lépése
egy hinta elhelyezése lesz a játszótéren, ahol önfeledten, valóban
európai uniós követelményeknek
megfelelő játékokon fejleszthetik
mozgásukat az apróságok.
Varga Zsigmondné közös képviselő büszkén újságolta, hogy a la-

kótömb igen aktív közösségi életet
él: a nyáron, a szintén Galló Ferenc
által meghirdetett virágosítási akcióban is sokan részt vettek. Most
pedig az ínycsiklandozó falatok
mellé ki-ki egy kis étvágygerjesztőt, üdítőt, kávét hozott.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

2008. november 14.
(Folytatás az 1. oldalról)
Böszörményi Nagy Géza első igazgató, illetve dr. Fényes Pál sebész
főorvos, aki saját osztálya mellett
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80 ÉVES A GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ
ellátta az idén 75 éves szülészeti és
nőgyógyászati osztály irányítását
is. És mindamellett, hogy kiváló
orvosok voltak, a társadalom ki-

emelkedő alakjai, valódi tevékeny,
alkotó polgárok, akik a hivatásuk
mellett a közéletben is élen jártak,
s céljaik jóval továbbmutattak az

egészségügyi alapellátáson. Olyan
célok, melyek a mai kórház számára is elsődlegesek. Örökségükhöz
mindnyájunknak méltónak kell

lennünk – szögezte le kiállításmegnyitójában Szeifert Ferenc
polgármester.
(Kolozsvári István)

November 19-én, délután
fél 4 órakor a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagytermében vendégünk lesz
WITTNER MÁRIA
Bemutatjuk a Hóhér vigyázz … című megrázóan
szép filmet a halálra ítéltekről.
A vetítés után beszélgetünk az 1956-os szabadságharc hősével, Wittner Mária
országgyűlési képviselővel.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
Orbán Balázs Társaság
Trianon Társaság

A sebészeti műtők névadója
November 6-án délután a meghívott vendégek mellett elsősorban
az intézmény dolgozói gyülekeztek
a sebészeti osztály I-es, II-es műtői
előtt, jövetelük célja az volt, hogy
méltó emléket állítsanak a korábban
itt dolgozó két kiváló sebésznek:
dr. Makó Istvánnak és dr. Rácz
Istvánnak.
Dr. Makó István (1910-1965)
1951. február 1-jétől lett a kórház
igazgatója és sebész főorvosa. Elérte,
hogy a második világháború után az
országban elsőként Berettyóújfaluban valósuljon meg egy jelentős
kórházfejlesztési beruházás. Már
kinevezése évében megindította a
kórházban a szakorvosi rendelést
és szakorvosaival együtt a területi
munkát. A kórházfejlesztés szakmai
programja, az úgynevezett Keletterv
1958-ban indulhatott meg. Az új
kórházi épületek átadásának napját

Fotók: Kari

azonban már nem élhette meg. A
neveltetéséből fakadó puritánságát
végig megőrizte, a gyógyítás volt
az élete. Nagy tudású sebész, nagy
tekintélyű, bölcs, szigorú és következetes vezető volt.
Dr. Rácz István (1925-1994)

1966-ban lett a berettyóújfalui
kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. 1978-ban „Kiváló Munkáért” kitüntetést kapott.
Ebből is látszik, hogy a betegellátás
érdekében éveken át lelkiismeretes
és önzetlen munkát végzett. A Tu-

dományos Tanácsban szervező és
konkrét tudományos tevékenysége
kimagasló volt. 1987-ben a beretytyóújfalui kórházból ment öregségi
nyugdíjba. 1994. október 5-én
hunyt el a Területi Kórház Intenzív
Osztályán.

A díszünnepség
A Kabos Endre Városi Sportcsarnokban november 7-én nem
a labdáé volt a főszerep, szürke-lila
huzatú, kényelmes székek sorakoztak a küzdőtéren, elegáns mélylila
drapériák, virágcsokrok, az ifjúsági
fúvószenekar háttérzenéje jelezték,
ma nem sportélmény, más esemény
teszi emlékezetessé az ideérkezők
számára ezt a napot. Délelőtt 9
órakor az országosan ismert műsorközlő, Gaál Zoltán szólította
a Himnusz közös éneklésére a
nagy számban megjelent kórházi
dolgozót, vezetőt, az országgyűlési,
önkormányzati képviselőket, meghívott vendégeket.
Elsőként Szeifert Ferenc, Beretytyóújfalu polgármestere köszöntötte
az ünneplőket, a határon inneni és
túli magyarokat. Üdvözlőbeszédében kifejtette, 2008 városunkban
az ünnepi események időpontja, ez
év májusában volt 400 éve annak,
hogy Báthory Gábor erdélyi fejedelem Berettyóújfalunak hajdúvárosi
kiváltságokat, gyakorlatilag városi
rangot adott, idén 75 éve létesült
a kórház szülészet-nőgyógyászata,
és október 28-án volt nyolcvan
éve, hogy a trianoni békediktátum
következtében egészségügyi intézmények, kórház nélkül maradt
Csonka Biharban a nagy elődök
munkálkodása révén felavathatták
a Gróf Tisza István Közkórházat.
Mindhárom eseményről méltóképpen kívántak megemlékezni,
így a mostani 80 éves jubileumon
háromnapos rendezvénysorozattal,
névadásokkal, kiállítás-megnyitókkal tisztelegtek elődeik emléke előtt, hiszen: ,,mi azt tartjuk
egyik legfontosabb feladatunknak
– mondta Szeifert Ferenc –, hogy
az általuk ránk hagyott hagyatékot
fenntartsuk, átörökítsük és továbbfejlesszük.”
Ezt követően Gyula Ferencné
országgyűlési képviselő asszony
üdvözölte a jelenlévőket, kijelentette: ez a nap más lesz, mint a
többi hétköznap, az ünnep fényesíti
széppé, különlegessé. Az elmúlt 80
évet történelmivé varázsolja az
itt gyógyítók és ápolók mélységes hite, elkötelezettsége életünk
részévé avatja, s a kórház betegei
sokaságának köszönete és hálája
időtlenné teszi.
Ma, amikor az ünneplés napjainak fénye sok mindent megszépít,
mégis reálisan kell felmérni helyzetünket és lehetőségeinket. Nem
lehet arról beszélni, hogy minden
rendben van, de azt szívből remélem, hogy minden dolgozó tudja

és érzi, hogy itt más a helyzet, mint
az országban, ahol a rendszerváltás
óta a nemzeti közmegegyezés várólistáján van az egészségügy. Mint
is jelent ez a más helyzet? Jelent
együtt-gondolkodást, jelent egyfajta
közös lobbizást, értelmes, új szakmai utak kijelölését, és jelent egy
olyan vizionált jövőképet, amelynek megvalósítása az elkövetkező
30-50 évre stabilizálja kórházunk
helyzetét. A minisztériumi szakmai
egyeztetés után vagyunk, melyen
zöld utat kapott a 4,2 milliárdos
szakmai program, következhet
a megvalósítás előkészítése úgy,
ahogy eddig is tettük, vitatkozva,
csiszolgatva egymás érveit, de
együtt, összefogva!
Van tehát jövőképünk, vannak
elfogadott terveink! Legyen erőnk
ezt végrehajtani, a múlt emlékeinek
tiszteletére, a jelen megbecsülésére,
a jövő megszépítésére - mondta a
képviselő asszony, majd boldog
születésnapot, boldog ünnepet
kívánt.
Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő születésnapi köszöntésképpen személyes élményeit
osztotta meg az ünneplőkkel, elmondta, több évtizede, több szálon
is kötődik a kórházhoz, ezért ami az
intézménynek öröm, az számára is
az, és ami az intézménynek fáj, az
neki is fáj. Például nagyon örült annak, amikor 5 évvel ezelőtt, a 75-dik
születésnapon ugyanezen a helyen
Kökény Mihály, akkori egészségügyi
miniszter kijelentette: ,,..ennek a
kórháznak nincsenek a gyógyító
munkát bénító adósságai, viszont
van minőségbiztosítási tanúsítványa, van öt évre elfogadott szakmai
programja. Tudják, hogy mint akarnak, mit szeretnének megvalósítani.
E szilárd alapokon nyugvó szakmai
elképzeléseket igyekszik a kormány
is pályázataik kedvező elbírálásával
támogatni. A kórház titka könynyen megfejthető – mondta – a
folyamatos szakmai megújulás és a
szigorú gazdálkodás.” Az elmúlt öt év
azonban nem igazolta a minisztert,
a folyamatos szakmai megújulás és a
szigorú gazdálkodás ellenére is egyre
nehezebb feltételek mellett kénytelen
működni az intézmény - állapította
meg a képviselő és hozzátette, amikor a leki és a politikai igazság elválik
egymástól, kapaszkodók kellenek,
olyanok, mint a mai nap, és olyan
sziklaszilárd jellemű példaképek,
mint amilyen a névadó, Gróf Tisza
István volt.
Az üdvözlőbeszédek után dr.
Bulyovszky István főigazgató főor-

vos tartotta meg ünnepi előadását
Múlt jelen jövő címmel. Bevezetésképpen a főigazgató leszögezte,
nincs új a Nap alatt, hiszen 80 év
múltával is azonos problémák
köszönnek vissza. Először azt a
történelmi korszakot ábrázolta,
amely életre hívta, szükségessé tette,
hogy a trianoni békediktátummal
megcsonkított Biharban újra legyen
élet, közigazgatás, illetve javítani
tudjanak az akkoriban nem éppen
rózsás közegészségügyi helyzeten.
Vészesen hasonlatos az 1920-as
évek pénzügyi-gazdasági légköre a mostanihoz, ismert, hogy a
’20-as évek a nagy világgazdasági
válságba torkollottak. Berettyóújfaluban paradox módon ezek évek
a virágkort jelentették mégis, ekkor
épültek meg a közintézmények, de
a kórházra csak 1928-ban került
sor, hiszen megépítéséhez külföldi
kölcsönt, 1.7 milliárd pengőt kellett felvenni. Az új intézmény első
igazgatója dr. Böszörményi Nagy
Géza már az alapításkor gondozó
kórháznak szánta a létesítményt,
ami a fekvőbeteg ellátáson túl, a
bihari térség összes egészségügyi
ellátásának központi szerepét is
jelentette. Bulyovszky István ezek
után 1928-tól sorolta a kórház
igazgatóit, akik közül négyet emelt
ki különösen jó szívvel, azokat,
akik igazán maradandót alkottak:
Böszörményi Nagy Gézát, Makó
Istvánt, Bartha Ferencet és Nagy
Gábort. Érdemeiket hangsúlyozva
a hallgatóság megismerkedhetett az
intézmény múltjának legfontosabb
történéseivel. A közelmúlthoz, a
jelenhez érve a kórházban folyó
rekonstrukciós munkálatokból a
2005-ös rendelőintézeti felújítást,
a sürgősségi és a krónikus osztályok, a közforgalmi gyógyszertár
létrehozását említette. Kijelentette:
2007. április 1-je megtörte ezt az
addig egyenes ívűnek mondható
fejlődést, hiszen a megyei Kenézykórház után a berettyóújfalui veszítette el országosan legnagyobb
számban aktív ágyait (35%). Ez a
kórház dolgozóinak, a vezetésnek,
a fenntartó önkormányzatnak
egyaránt komoly fejtörést okozott,
okoz ma is, és kiutakat keresnek.
Jelentős kiadáscsökkentést kellett
végrehajtaniuk, aminek a létszámleépítés is fájdalmas része volt. Telephelyet szüntettek meg, bezárták
a püspökladányi krónikus osztályt,
csökkentették az energia-felhasználást, tömbösítették az egyes ellátási
területeket, melyek jelenleg is foly(Folytatás az 5. oldalon)

MEGHÍVÓ

Családtagjaik jelenlétében, bensőséges hangulatban méltatták
érdemeiket, majd leleplezték emléktáblájukat.
Ezentúl a két sebészeti műtő
neve őrzi emléküket, remélhetőleg,
az idők végezetéig.

A magyarok
vére
– Az 1956-os forradalom és
szabadságharc bukásának
emlékezete –
Tépett magyar sorsunk,
meggyötört nemzeti identitásunk hű mementójaként
oly sokszor és oly sokan megemlékeztünk már. Ígértük
magunknak és a világnak is,
hogy ezentúl minden más
lesz, mert a múlt megtanított
immár minket az emberibb,
szebb élet törvényeire. Volt,
amikor eszméltünk, és méltók
voltunk az elődökre, de volt,
amikor galádul becsaptuk őket
és magunkat is.
1956. november 4-e egy
máig csúfosan éktelenkedő
seb a haza testén. Az igaz
ügyért harcoló férfiak és nők
reménytelenül tekintettek ki
a lerombolt házfalak közül,
amikor látták, hogy 1945 után
újra szovjet tankok lepik el
Budapest utcáit. Még folyt
a harc egy rövid ideig, de a
túlerő térdre kényszerítette
az ellenállókat. És az álom
szertefoszlott. Ismét elbuktunk,
beláthatatlanul távolra került
tőlünk a szabad élet hőn áhított hajnala. Újra a félelem,
a terror, a sunyi félelemkeltés
rettenete ülte meg a lelkeket.
Elkezdődött a megtorlások, a
bebörtönzések kora. Kétségbeesett segélykiáltás szövi át még
most is a mindennapokat. Az
elesettek, a kivégzettek, a nyomorékká vertek közös sikolya
ez, amelynek még a „puha”
diktatúra álszent hazugságai
sem vették ki az élét. De az
igazság hangja évtizedekig
néma maradt. Ellenforradalom volt! – így ordítottak a
kádári hatalom aljas szolgái,
ha valaki kétkedett 56-ot illetően. A rendszerváltás során
azonban átértékelődött a múlt.
Rehabilitálták Nagy Imrét és
társait, valamint a névtelen
hősöket is, akik vérüket ontották népük felemelkedéséért.
A lelkiismeret és a részvét
hangja szólalt meg azokban a
berettyóújfalui polgárokban,
akik kilátogattak az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tanúságtételeként emelt kopjafához november 4-én, este
hat órakor. Emlékeztek, és
lerótták néma kegyeletüket a
fába faragott múlt előtt. Késő
őszi este volt, de a gyertyák,
amelyek fellobbantak, elűzték a sötétséget és a lassan
a városra telepedő hideget.
Majd mindenki csendben
hazaballagott, de a fény még
messze világított azon az éjjelen. Mert többet ért, mint
akárhány, mondatba foglalt
szép magyar szó…
Kiss Tamás
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Bényi Árpád akvarelljei
Három évvel ezelőtt volt Bényi
Árpád festőművész olajképeiből
kiállítás a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. A művész
már akkor elhatározta, hogy legközelebb akvarellképeit hozza
el. Bényi Árpád sajnos már nem
tudott velünk együtt örülni ennek
a bemutatkozásnak. Városunk
díszpolgára, az alkotó 2006-ban
örökre megpihent, de alkotásai
tovább élnek.
November 4-én a Bihar Vármegye Képgaléria falaira kerültek
a Bényi-akvarellek. A megnyitón
Szeifert Ferenc polgármester a
város nevében köszöntötte Lenke
asszonyt (a művész özvegyét) és
fiát, Bényi Tibort, akik láthatóvá
tették Berettyóújfalu számára ezt
a képanyagot.
A XX. századi magyar képzőművészet kiemelkedő alakja,
Hajdú-Bihar megye egyik legjelentősebb festője volt Bényi Árpád.
1931-ben Erdélyben született. A
főiskolát Szegeden, az egyetemet
Debrecenben végezte. A nyíregyházi főiskola rajztanszékének
tizenkét évig volt a vezetője. A
Kossuth Lajos Tudományegyetemen vendégtanárként tíz évig
tanított művészettörténetet. 1959
óta vett részt megyei, országos és
nemzetközi tárlatokon. Tagja volt a
Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének és a Magyar Képzőés Iparművészek Szövetségének.
A debreceni művésztelepen élt
és dolgozott 1975-től haláláig.
1956-ban egy fametszetéről pla-

Fotó: Kari

kátot készítettek, amiért négy évig
börtönbe zárták. A börtönévek
élményei és megaláztatásai képein
is nyomot hagytak. Életének utolsó
nagy kiállításán, az ’56-os sorozat
22 képét Debrecen városnak ajándékozta.
Berettyóújfalu fontos állomás
volt életében. A börtönévek után
Újfalu volt a mentsvára, itt munkára és barátokra talált. Most
is sok régi ismerős és barát jött
el. Bényei József újságíró, költő kiállításmegnyitó gondolatait
hallva szívszorító, de ugyanakkor
felemelő érzés járt át. „Az életmű
fényleni és élni kezd a művész
halála után”. Bényi Árpád képein a
sárgák és vörösek izzanak, ugyanaz
a lobogás látható az akvarelleken,
mint az olajfestményeken. Üzenetet hordoznak alkotójukról, alkotójuktól. A termékeny élet szeretete,
az alkotás öröme éltető erőként

hatott Bényi munkásságában. Az
életet nyomorúságai ellenére is
szépnek látta. A sebek, a fájdalmak
ellenére is életigenlő, életszerető
ember volt. A papíron megjelenő
mozgás, lendület, dinamika az
intenzíven alkotó művészt idézi. A
drámaiság az akvarellképekről sem
maradt el. Fekete vonalak, rácsok
a legtöbb képen meghúzódnak,
mint a ráncok, fájdalmak keserű
nyomai.
Bényi Árpád mégis így vallott:
„Hiszek benne, hogy visszatér a
színek, rímek és a melódia becsülete. Nagy szükség van erre, mint
tűzre a didergőnek vagy kenyérre
az éhezőknek, hogy legyen mitől
újjászülessen a lélek.”
Járuljunk tehát képei elé, mint
fázó favágók az izzó parázshoz, s
melengessük szívünket. A tárlat
november 21-ig látható.
Rácz Anikó

Násztánc az örvény peremén
„Szemügyre véve a modern kort,
a legfeltűnőbb a szakadatlan nyüzsgés, a loholás, a nyughatatlanság,
s általában a folytonos változás és
az egyre rohamosabban növekvő
sebesség és az egymást egyre gyorsabban követő eseményekkel való
versenyfutás.”
(René Guénon)
Kihagy az agy. A történelem
mint a múltból felénk tekintő tanítómester vajmi keveset jelent a
pillanat mámorában létező, önnön
kicsinyességében, elszigeteltségében szánalmassá váló, lelkileg
megroppanó emberiségnek. Pedig
a történelem tanítana. Tanítana és
mesélne nekünk. Suttogna, figyelmeztetne, hogy mik azok a hibák,
bárgyú ballépések, amelyeket már
oly sokszor elkövettünk. Fogná a
kezünket, de ellökjük magunktól.
Mert harácsolunk. Halmozunk.
Hibát hibára.
Mutasd a pénzed, és megmondom, milyen ember vagy! Lássuk,
melyik bank a „templomod”?
Milyen kötvény, hitelszerződés a
„Bibliád”? Celeb vagy? Mit tud
az autód? Mekkora mellű a nőd?
Az új kor törvényei és kérdései
ezek. És miközben így tévelyegtek
számolatlanul ezen a bolygón,
látszólag egy pillanat alatt – egy
delejes villanás lehetett csupán –,
borult, bedőlt a pénz világa. Mi
történt? A négy fal között kuksolva, egzisztenciánkat (jogosan)
féltve talán sosem tudjuk meg. Ki
kellene tekintenünk a nagyvilágra.
Együtt és nem egymás ellenében.
Nyitott, figyelő szemekkel. Öszszefüggéseket, látszatra ismeretlen
hálózatok, érdekkapcsolatok rejtett
működési mechanizmusait „leleplezni”. Mert a pénz nem vész el,
csupán átalakul. A világ „csúcsra”
van járatva, roskadoznak a boltok
polcai az áruktól, a bőség zavarával
küszködünk a kínálatot szemlélve.
És ez nem tetszik valakiknek. Úgy
gondolják, hogy egy válság generálása és fenntartása még nagyobb
üzlet. Haszonszerzés bármi áron.
Mindegy milyen következményei

lesznek, hány nemzet, család megy
tönkre. Nem számít az emberi élet
és semmilyen érték. A hagyományok őrzése, a tisztességre való
törekvés már nem a jóság és a humánum megnyilvánulásai, hanem
kényelmetlen problémák, gátjai az
új „fejlődésnek”. A nulláról való
építkezés, a romok eltakarítása
valakik számára immár az érdem.
Nem számít, mi történik, mert az
együttérzés a megsarcoltakkal, a
kifosztott embertársainkkal szemben talán már „ciki”. Szerintük.
A modern(ség) ember(i) illúziói látszólag csődöt mondtak.
Vadul hadonászó, „semmirekellő
bróker kölykök”, pénzügyi tanácsadók, nagybefektetők, önmagukat
mérvadónak tartó politikusok
foglalták el hirtelen a képernyőt,
bekéredzkedtek az újságok minden
mondatába, reklámok, hirdetések garmadájával próbáltak és
próbálnak még most is nyugtatni
mindent és mindenkit. Csakhogy
a média jelenleg nem „gyógyír”,
hanem inkább tovább fokozza a
hisztériát, elveszi a maradék józan
ítélőképességet is, amelyre pedig

talán még sose volt ennyire szüksége a világnak. Persze ez is jó pénz,
tudjuk. Nő a nézettség, dől a „lé”, és
majd lehet hatalmas „piárpartikon”
piálni, mámortól aléltan vigadni.
Kivilágos kivirradatig. Család,
munka, becsület? Ugyan már…
A válság pedig lassan befészkeli
magát minden gondolatunkba.
Eddig se volt könnyű, de ezután
még ezt a kevés jót is lámpással kereshetjük. Petróleum nélkül… Az
igazi megoldások lehetősége pedig
vészesen távol kerülhet tőlünk
időben és térben egyaránt. Hamis
„megmondóemberek”, önjelölt
próféták lepik el a mindennapokat,
összekuszálják a szálakat, az igazak
pedig hallgatnak, mert hallgatniuk kell, különben megnézhetik
magukat…
Titkos, rontó erők lejtik édesdednek tetsző násztáncukat. Kár,
hogy a lagziból minket (ismét)
kihagynak. Pedig a kutyának is
löknek néhány csontot ilyenkor.
Ám előlünk talán még a Holdat is
elugatják hamarosan. Mert minden
megtörténhet…
Kiss Tamás

Halottainkra emlékeztünk
November 1-jén emlékező istentiszteletek voltak a város temetőiben,
melyeken részt vettek városunk vezetői is, majd a világháborús emlékműveknél is lerótták kegyeletüket.

2008. november 14.

Kirándulás az Őrségbe
Október elején a Bihari Tájak
Múzeum Egyesület kis csoportja
kirándulást tett nyugati határunk
őrnépeinek földjén. Vas megye
délnyugati sarkában, ott, ahol az
osztrák, a magyar és a szlovén határ
találkozik, ahol a Szala és a Kerka
folyók erednek, és futnak keletre
a levantai kavicstakaró fennsíkján,
ahol szelíd dombokon váltakoznak
a szántóföldek a bükkösökkel és a
fenyvesekkel, ott van az Őrség. Nem
tekinthető külön földrajzi tájegységnek, mert környezetének jellegzetes
vidékeitől nem különbözik alapvetően. A Vendvidék, a Vasi völgység,
a vasi hegyhát, Hetés a Göcsej mind
hasonló jellegű tájak.
A magyarság letelepedése előtt
ez a terület jóformán lakatlan volt,
s hatalmas erdők borították. A
régészeti leletek bizonysága szerint
csak itt-ott alakult ki egy-egy kisebb település. A XIII. században
feljegyzett hagyomány szerint a
honfoglalás után őrállókat, határőröket telepítettek a nyugati határ
vasi részére. A határőrvidéknek ez
a része a középkorban is az egykori
gyepűvonalhoz tartozott. Népe
a territoriális együttélés folytán
alakult ki és maradt fenn. Az évszázadok folyamán kialakult helyi
sajátosságok alapján beszélünk az
Őrségről mint önállóan meghatározható csoportról, vagyis etnikai
egységről. Az őrségi magyarság a
székelység egy részével fenyvesalji
területen szállt meg. Az Őrség tulajdonképpen gyűjtőnév, jelentése
„őrökhöz tartozó terület, őrök által
lakott dombos vidék, őrfalvak”.
Az első települők a dombok
tetejét szállották meg: főként itt
legeltették állataikat, itt alakították

ki telephelyeiket. Minden őrségi
községre jellemző szerkezeti sajátosság, hogy dombtetőn épült, és
közeli kapcsolatot létesített a ma
már csak kisebb-nagyobb foltokat
képező erdőkkel. Mint a király
népei kiváltságokat élveztek, mert a
saját költségükön, saját fegyvereikkel védték a nyugati határokat. Ma
is bizonyított, hogy egyes családok
a honfoglalás óta itt élnek.
Csoportunk Csesztregen a
szabadidő központban állt meg,
innen indult körútra Czigány
Kata tanárnő idegenvezetésével.
Kekaujfalun megtekintettük a jellegzetes kódisállásos házakat, majd
az őriszentpéteri román kori templomot. Szalafőn a máig fennmaradt
épületegyüttest „szert” csodáltuk
meg. Az U alakú körbeépített
udvar, mely magába foglalja a lakóépületet, az ólakat, a termény- és
szénatárolókat, védelmet adott a
vadállatok ellen. Különös építmény
a kástu, melyben a család számára
szükséges élelmiszereket tárolták,
és csak a legidősebb nőtagnak
volt ide bejárása. Ő osztotta el a
családi javakat. Ez a szokás is utal
a matriarchális társadalom meglé-

tére. Minden szeren volt máglya,
melyeket meggyújtva jelezték az
ellenség betörését. Ez a híradólánc
olyan hatásos volt, hogy a király
két óra leforgása alatt értesült az
eseményekről.
A vidék jellemzője az olajtök
termesztése. Az olajütés fáradságos
munkamenetét is megismerhettük.
Az Őriszentpéteren megtartott tökfesztiválon megkóstolhattuk a tökből készült élelmiszerek sokaságát,
mint a tökös-mákos rétest, a töklevest, a pörkölt tökmagolajat, a hajdina kását, a sült gesztenyét. Megcsodálhattuk a fazekasok munkáit,
sőt egy kétszázéves gelencsér házat
is megtekinthettünk. A veleméri
román kori templom megmaradt
freskói felejthetetlen élményt nyújtottak. A templom tájolására igen
odafigyeltek a hajdani építők, mivel
az ablakokon beáramló fény az év
különböző szakaiban az aktuális
képet világítja meg a belső térben.
Sajnos az utazás végén megállapítottuk, hogy több időre lett
volna szükségünk ahhoz, hogy ezt
a gyönyörű vidéket jobban megismerjük.
Seres Katalin

Aranyos aranyosok
Október 11. Ezen a napon találkoztak azok az öregdiákok, akik
az Arany János Gimnáziumban
1958-ban érettségiztek. Sajnos
már sokan nem élték meg ezt a
napot, és többen betegség miatt
maradtak távol. 25-en viszont itt
voltak. Tanáraink közül Falucskay
Jenő igazgató úr és Komádi Erzsébet jöttek el. Mányi Gábor tanár
úr betegsége miatt nem tudott
részt venni. A gimnázium részéről
Tóthné Farkas Piroska köszöntött
bennünket. Beszámolt az iskola
jelenéről, eredményeiről, terveiről,
majd mindnyájunknak átadta a
gimnázium által készített emléklapot, amit itt köszönünk meg.
Igyekeztünk emlékezetessé
tenni ezt a jubileumi találkozót.
Közös fotózással kezdtünk, amit
a Horváth Fotó félóra múlva már
kezünkbe is adott. Az iskola előtti
parkban emlékfát ültettünk, és
a Kurucz Imre szobrászművész
által készített emlékkővel jelöltük
meg. Ezzel hagyományt szeretnénk
teremteni. Reméljük, szép sudárrá
nő a mi díszkőris fánk, s amilyen
szeretettel ültettük, úgy gondozzák
majd az utódok is. A fánál meghatottan énekeltük el a Himnuszt.

Halottainkért 11 óra 15 perckor
emlékharang szólt.
Az osztályfőnöki órán mindenki
beszámolt sorsáról, élete alakulásáról, hogy mi történt vele az utóbbi
években. Örömmel tapasztaltuk,
hogy mindenki becsületesen megállta a helyét. Úgy érezzük, jó
indítást kaptunk iskolánktól. A
gimnáziumból városnéző sétára indultunk, majd a Bihari Múzeumba
látogattunk el. Érdeklődéssel jártuk
végig a kiállításokat, s külön gratulálunk a Séta a faluvárosban című
kiállítás ötletességéhez, Sándor

Mária tartalmas tárlatvezetéséhez.
Közben a fiúk nosztalgiáztak, mivel
ez az épület adott nekik két évig
otthont. A jól kiéhezett csapatot a
Bella Costa étteremben pezsgővel
köszöntötték. Utána jólesett az
ízletes estebéd, a leves utáni ötletes
„ötvenes” tállal, a nagyon finom tortával. A beszélgetés még ott is folytatódott, és jó hangulatú énekszóval,
nevetéssel telt az idő. A Magyar Zita
által készített kis csengők reméljük,
sokáig emlékeztetnek mindnyájunkat erre a szép napra.
Bak Istvánné

Újabb fotós siker

Fotók: Kari

A Magyar Turizmus Zrt., a
PENTAX Europe GmbH és a
FOTOARENA.HU július végén
fotópályázatot hirdetett „Vizek éve
2008” elnevezéssel. A felhívásra
több mint 1000 pályázótól közel
5400 fotó érkezett. A verseny célja
Magyarország gyógy- és wellnesskínálatának, illetve a vízparti
üdülési és sportolási lehetőségek
népszerűsítése volt. A díjakat Budapesten, 2008. október 29-én
adták át a Kárpátia étteremben. A
pályázaton életkortól, lakóhelytől,
foglalkozástól függetlenül bárki
részt vehetett. Hivatásos és amatőr

fotósok egyaránt indulhattak a megmérettetésen. A beérkező fotókat a
Magyar Turizmus Zrt., a PENTAX
Europe GmbH, a FOTOARENA.
HU, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, FotoNatura
Természetfotósok Egyesülete és
az EUROSPA Kft. munkatársaiból
álló zsűri értékelte. A díjazottak – a
hazai szolgáltatók felajánlásával
– értékes fényképezőgépet, illetve
ingyenes fotókidolgozást nyertek,
a különdíjban részesülők pedig
fotóalbumot kaptak ajándékba. A
természetes vizeink kategóriában
Herbály Lászlóné Bodrogzug, a

Fürdik a család kategóriában Takács Zsolt Megfagyott pillanat, a
Kikapcsolódás és egészségmegőrzés
gyógy- és wellness-fürdőinkben
kategóriában Kocsis Csaba Hévjó
berek vízben I., az aktív vízi sportok
kategóriában Vehovszky Balázs
Húzd című felvétele végzett az első
helyen. A díjakat dr. Niklai Ákos, a
Magyar Turizmus Zrt. elnöke, dr.
Róna István, az Mt Zrt. vezérigazgatója, Jókuti András, a DigiLabor.
net pr-igazgatója és Mario Britschgi,
a Pentax Europe GmbH európai
marketing igazgatója adták át.
Bihari
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nak, átszervezték az ügyeleteket, bevezették az ún. egykapus rendszert.
A bevételek fokozására növekszik
a határon túli betegek ellátásának
száma elsősorban a sebészeten és
a nőgyógyászaton. A főigazgató
statisztikai adatokkal szemléltette
a kórházi törvény bevezetése utáni
gazdasági változásokat, miszerint az
aktív ágyak bevételei olyan mértékben lecsökkentek, hogy azt a krónikus és rehabilitációs tevékenységből
befolyó megnövekedett összegek
ma sem tudják kompenzálni. Ezek
után a megvalósult fejlesztésekről
fotókat vetített ki, jövőbeni elképzeléseikről látványterveket, amelyeken a pszichiátriai osztály és rehabilitációs tömb, illetve a központi
műtőblokk kialakítása szerepelnek.

A CT beszerzését is megemlítette,
ami régóta egyik legfontosabb
eszközfejlesztési tervként van jelen
elképzeléseik között. Bőven van
tehát tennivaló a dolgozók, a menedzsment, a politikusok számára
is, és ehhez nem kell más, mint hogy
mindenki pártállásától függetlenül
tegyen meg mindent Berettyóújfalu
és ezen belül a kórház fejlődéséért –
zárta előadását a főigazgató.
Ezt követően az intézmény által
meghirdetett névpályázat nyerteseit
jutalmazták. A számos pályázóból
Papp Mária laborasszisztens és
Lakatos Linda egyetemi hallgató
dolgozatát ítélték a legigényesebb,
legszínvonalasabb munkának.
Utóbbi dolgozatot alkotója be is
mutatta a jelenlévőknek.

A nyolcvanadik születésnap
legünnepélyesebb pillanatai következtek ezután. Szeifert Ferenc
polgármester a névfelvétel képviselő-testületi támogatásának
bizonyítékául átadta dr. Bulyovszky
István főigazgatónak azt a díszes
pecsétet, ami az intézményt ezután
a Gróf Tisza István név használatára
jogosítja.
Majd kiváló dolgozókat ismertek el: Kóti Csaba sebész főorvost,
Halászné Szilágyi Gyöngyi vezető
asszisztenst, Drimba Jánosné aszszisztenst, Rácz Imréné oszt.vez.
főnővért, Márkus Lászlóné oszt.vez.
főnővért, Nagy Gyulát, a műszaki
osztály vezetőjét részesítették ez
elismerésben. A 80-dik születésnap kiemelt rendezvénye a Szózat
eléneklésével zárult.

Megszólalt
egy hang
„Ismeretlen beszédet hallottam:
Levettem válláról a terhet, keze megszabadult a kosárhordástól. Hozzám
kiáltottál a nyomorúságból, és én
megmentettelek…
Bárcsak rám hallgatna népem!”
(Zsoltárok 81, 6b-8, 14)

Fotók: Kari

Kincses Gyula

Lakatos Linda

Tudományos ülés
Az előbbiekhez képest szűk
körben, elsősorban a szakma érdeklődésétől kísérve tartottak tudományos ülést a régi megyeháza
nagytermében. A levezető elnök,
dr. Muraközi Zoltán orvos-igazgató
elsőként Kincses Gyula ny.tanárnak
adta meg a szót, akinek igen élvezetes, A kórház betege voltam 1945ben című előadásából a kórház II.
világháború alatti, illetve közvetlen
azutáni állapotáról, működéséről
szerezhettünk érdekes információkat a személyes élmények alapján.

Gál Margit oszt.vez. főnővér a
berettyóúfalui pszichiátria 35 évébe
engedett bepillantást. Dr. Zákány
Zsolt mb.oszt.vez. főorvos számos
statisztikai adat, grafikonok és ábrák
segítségével mutatta be térségünk
demográfiai változásait, összefüggéseit. Sajnos két szomorú tény
világosan kirajzolódott ezekből,
térségünk legjellemzőbb demográfiai változása a népességfogyás és az
öregedő korfa. Nyilván elsősorban a
szakmának és az erősebb idegzetűeknek szánta dr. Kóti Csaba főorvos

Változások a megváltozott
munkaképességű emberek
támogatásában
Jelentős változások következtek
be az elmúlt időszakban a rokkantsági ellátások, a foglalkoztatási rehabilitáció területén, erről szervezett
tájékoztató fórumot az Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ berettyóújfalui kirendeltsége október
28-án a Bella Costa étteremben. A
rendezvényre meghívott munkaadók, intézmények, érintett civil
szervezetek és magánszemélyek
előadást hallhattak a „Megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának
segítéséről” (TÁMOP 1.1.1) és a
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”
(TÁMOP 1.1.2) programokról. A
legnagyobb érdeklődésre számot
tartó előadás a rokkantsági ellátó
rendszerben bekövetkezett változásokról szólt, melyet Bicskei István,
az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Rehabilitációs, Szociális és Módszertani főosztályának
csoportvezetője tartott. Az alábbiakban az ő előadásából közlünk
néhány fontos információt:
A 2008. év komoly változásokat
hozott a rokkantsági ellátás területén. Eddig Országos Orvosszakértői
Intézet (OOSZI) néven ismertük az
orvosi vizsgálatot végző intézményt,
mely nevében és tevékenységében is
megváltozott 2007. augusztusától.
Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézet (ORSZI) néven
folytatja kibővített tevékenységét.
A rokkantsági nyugdíj rendszere
átalakításának fő célkitűzése, hogy
az egészségi problémákkal élő
személyek számára a „leszázalékolás” során a passzív rokkantsági
nyugellátást megelőzően biztosítható legyen a foglalkoztatásban való
megtartás, illetve a foglalkoztatásba
történő mielőbbi visszajuttatás.
Az erre a megelőző időszakra
megállapított ellátás a rehabilitációs
járadék, mely sajátjogú nyugdíjként
adható a jogszabályi feltételeknek
megfelelő személyek részére.
Változás következett be a minősítési rendszerben is. Az új minősítési rendszerben, az egységes
szakmai elvek és módszerek alapján
már nem az elveszett munkavégző
képesség, hanem a megmaradt és

fejleszthető képességek, a szakmai
munkaképesség változása és – az
egészségkárosodás, munkaképesség-csökkenés mellett – a foglalkozási rehabilitáció esélyei kerülnek
megállapításra.
Ennek érdekében orvosból,
szociális és foglalkoztatási szakértőből álló komplex bizottság végzi
a minősítést. Az új minősítés tehát
nem az általános munkaképesség
csökkenését (mkcs) állapítja meg,
hanem az össz-szervezeti egészségkárosodás (öek) mértékét.
További kiemelkedő változás a
rehabilitációs járadékban részesülő
személyek számára a munkaügyi
szervezettel való kötelező együttműködés előírása. Erre a legfeljebb
3 évig megállapítható rehabilitációs
járadék időtartama alatt azért van
szükség, hogy a rehabilitációs
járadékban részesülő személy, a
munkaügyi központ munkatársa
és további partner szervezetek aktív
közreműködésével a munkahely
megtartása, munkába helyezés
sikeresen megvalósulhasson.
A rokkantsági nyugdíjrendszer
átalakítása – egyebek mellett –
érinti az ellátások melletti kereső
tevékenység szabályait is.
A rehabilitációs járadékban részesülő személyek esetében a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvény 13. §. 1) bekezdés
e) pontja értelmében a rehabilitációs járadékban részesülő „hat
egymást követő hónapra vonatkozó
keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj
alapját képező havi átlagkereset
összegének 90%-át…, de legalább a
mindenkori …minimálbér összegét”.
Fenti szabályt 2009. január 1-jétől
kell alkalmazni, illetve azoknál a
személyeknél, akik 2008-ban új kérelmezők és a 2008. évben állapították meg a rehabilitációs járadékot
– emelte ki az előadó a legfontosabb
tudnivalókat. Végül kívánta, hogy a
rehabilitációs járadékban részesülő
személy számára meghatározott
időszak alatt – az Európai Unió
által nyújtott támogatásnak köszönhetően mindenki megtalálja az
egészségkárosodásának megfelelő
munkahelyet.
Sz. J.

előadását, amikor Ritka kórképek
címmel a sebészeten előforduló és
még a sokat látott szakembereket
is meglepő eseteket mutatott be
fényképeken esetleírásokkal kiegészítve a részvevőnek. Végül dr.
Szegedi László mb.oszt.vez. főorvos
a beavatkozásokat mozgóképekkel
illusztrálva ismertette meg hallgatóságát azokkal az új endoszkópos
diagnosztikai és gyógyító eljárásokkal, amelyekkel az emésztőszervi
megbetegedésben szenvedőkön
segíteni lehet.

A bál
A 80-adik évforduló ünnepi
eseményeinek záróakkordja a jótékonysági bál volt, melyen kórházi
dolgozók, vezetők, városvezetők, a
város polgárai, az intézmény tisztelői jelentek meg. Dr. Bulyovszky
István üdvözölte a bálozókat,
pohárköszöntőt Muraközi István
alpolgármester mondott. A vendégek jó hangulatú beszélgetésekkel,
tombolasorsolással, étellel-itallal
múlatták az időt, és hajnalig ropták
a táncot.
L.M.

Vidékfejlesztés
A Leader családi napon október
18-án a Gyula Ferencné országgyűlési képviselő vendégeként jelenlévő
Forgács Barnabás szakállamtitkár
Leader-táblát adott át Daróczi Lajosnak, a Bihar Sárrét Összefogás
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének.
A tábla átadását megelőzően
– az országban első alkalommal együttműködési megállapodást írt
alá az államtitkár és a két kistérséget
lefedő Leader-közösség vezetője.
Egyéves munka eredményeként
ismerte el a cím átadásával a minisztérium, hogy a Bihar Sárrét Összefogás Leader Közösség mindig az
élen teljesített. Az államtitkár beszédében kiemelte, hogy az országban
egyedülálló, hogy két teljes kistérség fogott össze, ezzel is erősítve
egymást és csökkentve a hátrányos
helyzetből adódó versenyhátrányt.
Megemlítette, hogy az indulás nem
volt zavartalan ugyan, de a Bihari
és Sárréti polgármesterek félre téve
a politikát, az összefogás mellett
tették le a voksot, mely kezdemé-

nyezéshez támogatólag csatlakoztak
vállalkozók és civil szervezetek.
A minisztérium előírta, hogy
a Leader-közösségnek gazdasági
társaságot kell alakítania, így megalakult a Bihar Sárrét Összefogás
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (
BSÖ Kft.). A kft. 126 tulajdonosa – a korábban végzett munkája
alapján – ügyvezetőnek bízta meg
Daróczi Lajost, Bihari cégvezetőnek Karalyos Gézát és Sárréti
cégvezetőnek Bangóné Borbély
Ildikót. A BSÖ Kft. feladata, hogy az
elfogadott Vidékfejlesztési Stratégia
és a minisztérium iránymutatásai
alapján koordinálja és segítse a
két kistérségben pályázati úton
lehívható uniós források hasznos
felhasználását. A cél a munkahelyteremtés és az életminőség
javítása. Ebben kiemelt szerepük
van a vállalkozóknak, hiszen ők
tudnak hosszú távra munkahelyeket
teremteni. A minisztérium 4 pályázati forrást nyitott meg az alapból.
Megpályázható 800 millió Ft mikro
vállalkozások fejlesztésére, 600

millió Ft turisztikai fejlesztésekre,
400 millió Ft falumegújításra, 400
millió Ft örökségvédelemre. Támogatásintenzitás 65%. A támogatási
kérelmek elbírálása a minisztérium
által meghatározott, nyilvánosan
már közzétett pontrendszer alapján
történik.
Első ütemben 2008. november
30-ig lehet benyújtani támogatási
kérelmeket, azt követően 2009. májusban és folyamatosan fél évente.
Támogatható területek
Mikro vállalkozások:
– épületfelújítás, -építés, – kisléptékű infrastruktúra, – minőségbiztosítás, – eszköz, gépbeszerzés.
Turisztika:
– falusi, öko-, lovas, vadászati,
erdei, horgász, bor, kerékpáros, vízi
turizmushoz kapcsolódó beruházások, szolgáltatások.
Falumegújítás:
– faluközpont rendbetétele,
homlokzatok felújítása, parkok,
sétányok kialakítása, játszóterek,
helyi piacok építése
Örökségvédelem:
– védelem alatt álló épületek és
környezetük rendbetétele.
A BSÖ Kft. ügyfélszolgálatot
is ellátó irodája Berettyóújfaluban
Széchenyi u. 3.sz. alatt, a Vámhivatal
épületében található.
A pályázatok iránt érdeklődők a
részletekről az mvh.gov.hu, az fvm.
hu és az umvp.eu honlapokon tájékozódjanak. Telefonon időpontot
egyeztethetnek: 500-195.
Irodánk munkanapokon 8–16
óra között tart ügyfélszolgálatot.
Karalyos Géza cégvezető
Bihar Sárrét Összefogás Kft.

Az október nekünk, magyar
reformátusoknak, az ünnepek
hónapja. Nemzetünk fiaival együtt
ünnepeljük október 6-át, az önfeláldozás, a hit és elkötelezettség
melletti, halált is vállaló meggyőződés ünnepét. Október 23-át, a
szabadságvágy, az egyet-akarás és
egyetértés, a nemzeti felemelkedés
és szabadság ünnepét. Protestáns
testvéreinkkel együtt ünnepeljük
a reformáció ünnepét és mindannyian emlékezünk elhunyt szeretteinkre.
Ünnepelünk, emlékezünk és
hálát adunk. Mert ez az ünnep igazi
lényege: megállni a mindennapok
rohanásában, ünneplőbe öltöztetni
a külsőnket és belsőnket: emlékezni Isten hatalmas tetteire, és hálát
adni Neki.
A fent idézett zsoltár is egy, a
miénkhez hasonló, ünneppel teli
hónapban hangzott el, amikor
Isten népe a lombsátrak ünnepén
az új termésért adott hálát, és köszöntötte az új évet. És a hatalmas,
kavargó, ujjongva éneklő és örvendező sokaság között megszólal egy
hang. Megzendül egy titokzatos
beszéd. A zsoltáríró nem mondja,
kié a hang, de mindenki érzi, hogy
az ünnep itt érte el a csúcspontját:
Isten emberi szájon át beszélni
kezd.
A hang először emlékeztet.
Emlékeztet arra, amit Isten tett a
népéért: terhét elvette, megszabadította.
Majd kérdez: Te mit tettél értem? És hirtelen a felhőtlen örömünnepet az önvád és a bűnbánat
váltja fel: igen, minden, ami fájdalom és baj az életünkben annak a
következménye, hogy elpártoltunk
Istentől. De még nincs veszve minden. Még van lehetőség: „Bárcsak
rám hallgatna népem!”
A történelem nagy eseményeinél mindig megszólalt egy hang.
Egy-egy kiválasztott embernek a
hangja, aki odaállt a nép élére vagy
magának a népnek a hangja, mint
52 évvel ezelőtt. „Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt
mondta: „Elég volt.” Nem érti ezt
az a sok ember, Mi áradt itt meg,
mint a tenger? Miért rengenek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán
csend lett.” – írta Márai Sándor. És
a hang évtizedeken át, bezárt ajtók
mögött, az emberek szívében szólt,
beszélt – addig, míg végre mindenki meghallhatta.
És megszólalt egy hang az 1500as évek második évtizedében, és
Luther Márton meghallotta, mikor
így szólt: „Az igaz ember hitből
fog élni.” Ez az ige volt az, ami
elindította azt a lelki megújulást,
amit reformációnak mondunk,
s aminek áldásait mindnyájan
élvezhetjük.
Életünk legfontosabb kérdése:
meghallom-e az Isten szavát?
Engedem-e, hogy Ő beszéljen hozzám? Meghallom-e a zűrzavarban,
a lármában, a tolongásban az Ő
csendes hangját? Mert Istennek
mindnyájunk számára van mondanivalója, és ne nyugodjunk addig,
amíg meg nem értjük.
Ünnepeljünk mindig úgy, hogy
közben Istenre figyelünk, hozzánk
szóló szavát meghalljuk, és engedelmeskedünk annak.
Orosz Béláné Farkas Réka
református beosztott
lelkész- vallástanár
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Eredményes úszószezon(ok)
Megkezdődött a 2008-2009-es
szezon a Herpály Sportúszó SE
versenyzői számára. 2008. október
19-én meghívásos úszóversenyt
rendeztek Hajdúböszörményben,
ahol először találkozhattak a nyári pihenő után Berettyóújfalu,
Hajdúszoboszló, Nyíradony és
Hajdúböszörmény egyesületeinek
versenyzői. Major Pucsok Albert,
az egyesület edzője a verseny értékelése előtt a tavalyi szezonról beszélt
lapunknak, illetve értékelte azt.
A 2007/2008-as úszóévad 15
versenyt jelentett számunkra. 2007.
szeptember 15-étől 2008. július
13-ig tartott számunkra a szezon,
melyben versenyzőink 247 érmet
(80 arany, 91 ezüst és 76 bronz)
„úsztak össze”. A legeredményesebb
versenyünk a Nyíradonyban megrendezett Hajdú-Bihar megyei úszóverseny megyei fordulója volt, ahol
32 érmet szereztünk. Színvonalában
és a megszerzett érmek „súlyában”
viszont a Béka és Delfin seregszemle
Hódmezővásárhelyen jelentette a
legnagyobb megpróbáltatást. Aki
itt nyer, az az adott év „országos
bajnoka”. Ezen a kiemelt fontosságú
versenyen két versenyzőnk szerzett
érmet, mindketten ezüstöt. Kurtán
Kitti (2000) az 50 méteres hátúszás-

A Nadányi Zoltán Mûvelõdési Anyakönyvi hírek
Központ programjai
Születtek
KLUBOK, CSOPORTOK
Nyugdíjas Klub népdalköre minden kedden, 13 órától
Csontritkulást megelőző tornaminden kedden, 15 órától
Együtt-egymásért Klub - minden hónap második csütörtökén
Nyugdíjas Klub – minden hétfőn
Pávakör – minden szerdán
***
KIÁLLÍTÁS
A Bihar Vármegye Képgalériában

ban 0:41 perccel, míg Ökrös Renáta
(’98) a 100 méteres mellúszásban
1:29 perccel teljesítette a távot, és
állhatott a dobogó második fokára úgy, hogy mindketten életük
legjobb eredményét úszták. Ők
ketten egyébként a klub összesített
éremtáblázatát is vezetik, ahol első
Renáta (19 arany, 13 ezüst, 5 bronz,
218 pont) második Kitti (25 arany,
5 ezüst, 2 bronz, 208 pont). Őket
követi az első hatban Kurtán Bettina (134 pont), Drimba Lilla (121
pont), Bene Krisztina (105 pont) és
Mihucz Márton (100 pont). Rajtuk
kívül 18 versenyző szerzett még

Egyelőre a becsületes
helytállás az elvárás
A BMSE országos serdülőbajnokságban szereplő lánycsapata
nem igazán remekelt a bajnoki szezon kezdete óta. A kilenc csapat 18
fordulón keresztül „oda-visszavágó”
formában dönti el a helyezéseket,
ami még nem jelenti a bajnoki
szezon helyezéseit, hiszen az első
négy felsőházi, a többi csapat pedig alsóházi rájátszásban „dönt” a
tabella pozícióit illetően. A csapat
szerepléséről Bene Gyulát, a BMSE
elnökét kérdeztük.
– Ez a csapat egy teljesen megfiatalított, sok új játékossal teletűzdelt gárda. Az országos serdülőbajnokság kiírásában ’92. évben
születettek és ennél fiatalabbak
alkothatják a mezőnyt, sajnos mi
’92-ben született játékost nem is
tudhatunk sorainkban és ’93-ban
születettet is csak keveset. Mindez
természetesen nem magyarázat
arra, hogy a csapat alig szerzett
pontot, de a tisztánlátás kedvéért
ezt mindenképp tudni kell. Nyolc
fordulón vagyunk túl, és ebből a
nyolc fordulóból egy döntetlent
és egy győzelmet sikerült idáig
kihoznunk. Az már biztos, hogy
mi az alsóházi rájátszásban fogjuk
eldönteni a végső helyezésünket
sorsát. A 18 forduló után még egy
oda-vissza kört kézilabdázunk a
„hasonszőrű” csapatokkal.
Nincs más elvárás a lányokkal
szemben, csak hogy dolgozzunk be-

2008. november 14.

csülettel, és hozzuk ki a legtöbbet a
csapatból. Komolyabb reményeink
az országos serdülőbajnoksággal
kapcsolatban csak az elkövetkezendő években lehetnek, hiszen a
lányok addigra „érnek be”, nőnek
fel a többiekhez tudásban és korban
egyaránt. A debreceni csapatok
jóval nagyobb merítési lehetőséggel
rendelkeznek a játékosállomány
terén, mi örülünk, ha kézilabdáznak
Berettyóújfaluban az ilyen korú lányok. Ahhoz, hogy a bajnokságban
részt tudjunk venni, egyáltalán el
tudjunk indulni, a szülők hathatós
támogatására is szükség van, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni.
Reméljük, hogy ez a „befektetés” a
részükről az elkövetkezendő években lányaik eredményességében fog
visszaköszönni.
A felnőtt női csapatunk dobogós őszi helyezése szinte biztosnak
látszik, még annak ellenére is, hogy
a később elinduló és ezért meccseit
halasztó Derecske valószínűleg
elénk fog kerülni.
Az OSB lánycsapat eddigi őszi
szezonbeli mérkőzései:
Bőcs KSC MISI – BMSE 26:15
BMSE – DSCSI 19:27
Hajdúnánás – BMSE 26:18
BMSE – Hajdúböszörmény 18:28
Füzesabony – BMSE 22:22
Bőcs KSC II. – BMSE 8:18
BMSE – Derecske 19:24

érmet a különböző versenyeken, és
járult hozzá a kiemelkedően eredményes versenyszezonhoz.
Az új szezonban a hajdúböszörményi versenyen 16 fővel képviseltettük magunkat. 50 méteres
távokon tehették próbára magukat
a versenyzők, mely próba nagyon
szépen sikerült úszóinknak. 12
versenyzőnk szerzett érmet az úszóévad első találkozóján, és nemcsak
az összesen megszerzett 35 érem,
hanem a számos egyéni rekord is
bizakodással tölthet el bennünket
a jövőre nézve.
R. S.

Sporteredmények
Labdarúgás
Kisvárda – BUSE 1:0
BUSE – Balkány 3:0
U-19
BUSE – Kisvárda 2:6
Balkány – BUSE 2:4
U-17
BUSE – Kisvárda 0:2
Balkány – BUSE 1:8
U-15
Derecske – BUSE 2:3
BUSE – Sárrétudvari 2:0
BUSE – Komádi 2:2
BUSE – Létavértes 1:0
Hosszúpályi – BUSE 4:1
BUSE – DSI 2:0
Püspökladány – BUSE 2:0
BUSE – Kaba 3:2
Ebes – BUSE 1:0
U-13
Derecske – BUSE 1:2
BUSE – Sárrétudvari 0:2
BUSE – Komádi 0:5
Hajdúszoboszló – BUSE 11:0
BUSE – Létavértes 1:5
Hosszúpályi – BUSE 12:1
BUSE – DSI 0:7
Püspökladány – BUSE 4:0
BUSE – Kaba 1:2
Ebes – BUSE 1:3
Kézilabda
Női megyei
BMSE – Balmazújváros 24:23
Létafit – BMSE 28:23
BMSE – DSCSI 22:21
BMSE – Kaba 25:19
Nagyhegyes – BMSE 29:22
BMSE – Nyíradony 31:19
Püspökladány – BMSE 22:23
BMSE – Földes 26:20
BMSE – Komádi 24:20
BMSE – Derecske 23:28

GÉPKÖLCSÖNZŐ
bontókalapácsok,
ütvefúrók,
döngölőgépek, körfűrész,
szőnyeg- és kárpittisztító,
fűnyíró, sövényvágó, csiszoló,
permetező, lapvibrátor
(viacolor lappal is) ...
Berettyóújfalu,
Krúdy Gy. u. 5.
(a kórház mellett)
Telefon: (54) 401-183

Bényi Árpád festőművész kiállítása.
Megtekinthető november 21-ig munkanapokon, 9-től 17 óráig.
***
ÖNGYÓGYÍTÓ ESTÉK
November 18-án, kedden 17
órától az Erdélyi Gábor teremben.
Elhízás és egyéb betegségek
kezelése fülakupunktúrával.
Előadó:
Bogáti Gyöngyi reflexológus,
fül-akupunktúrás addiktológus.
Belépődíj: 600 Ft.

Meghívó!
A Nadányi Zoltán Közművelődési Egyesület, az Orbán Balázs Társaság és a Bihari Népfőiskola meghívja Önt és kedves családját, valamint
érdeklődő ismerőseit Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla Erdély – Székelyföld
Felső-Nyárád vidéke és az Erdély-Székelyföld A legnagyobb székely című
fotóalbumok bemutatójára november 24-én hétfőn, 17 órára a Nadányi
Zoltán Művelődési Központba. A bemutató Orbán Balázs születésének
180., a Székelyföld leírása című munkája megjelenésének 140. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre. Közreműködik: Soós Andrea
előadóművész. Az előadás után a szerzők dedikálnak, illetve kiadói áron
megvásárolhatók a kiadványok és a 2009-es Orbán Balázs emléknaptár,
valamint a sorozat eddig megjelent albumai.

A magyar karate ászai
városunkban
Kyokushin karate nyílt felnőtt országos bajnokság 2008. december
6-án a Kabos Endre Városi Sportcsarnokban. A verseny programja:
11 órától: formagyakorlat és küzdelem selejtezők
14 órától: formagyakorlat döntők
16 órától: ünnepélyes megnyitó
16.30 órától: küzdelem selejtezők
18 órától: töréstechnika (legjobb négy)
19 órától: küzdelem döntők
20 órától: ünnepélyes eredményhirdetés.

AKCIÓS HITELEK!!!
LAKÁSHITEL, LAKÁSHITEL KIVÁLTÁSA
KEDVEZŐBB KAMATOZÁSÚ HITELRE,
értékbecslési és közjegyzői díj nélkül
5 millió – 20 évre – 30.121Ft/hó THM 5,63%
SZEMÉLYI KÖLCSÖN
570.000 Ft 7 év 11.111 Ft – THM 25,98%
SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG-HITELEK
JÖVEDELEM NÉLKÜL IS
HITELVONAL 30-555 68 08 B. MONOK ILDIKÓ

Cigi, alkohol,
drog, gyógyszer,
játékszenvedély
stb. leszoktatása,
túlsúly csökkentése,
illetve

egyéb betegségek kezelése

FÜLAKUPUNKTÚRÁVAL.
Bejelentkezés:
06 30 479-1983.

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

IRODASZEREK

Leporellók, fénymásoló-papírok, faxpapírok,
pénztárgép-szalagok, borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,
lézer-tonerek, festékporok.
Nyomtatványok
2009. évi ASZTALI és FALINAPTÁRAK,
HATÁRIDŐNAPLÓK,
KARÁCSONYI KÉPESLAPOK ÉS CSOMAGOLÓK
nagy választékban kaphatók.

FÉNYMÁSOLÁS, spirálozás, laminálás.
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

Szeptember
19.: Kovács Levente
(Kovács Ottó
Porumb Erika)
Október
11.: Tirpák Zalán és Tirpák Regő
(Tirpák Sándor Levente
T. Hari Andrea)
(Debrecen)
23.: Kobra Tünde
(Kobra Zoltán
Tallós Katalin)
(Székesfehérvár)
Házasságot kötöttek
Október
21.: Pásztor Zoltán
Soss Tünde Emese
25.: Megyeri Sándor Zsolt
Dr. Balogh Erika
29.: Megyesi Gyula
Szántó Erzsébet
Elhunytak
Október
22.: Páll Istvánné Fülöp Vilma
(1909)
23.: Mező Dánielné Mező Rozália
(1932)
26.: Nagy Andrásné Kun Erzsébet
(1924)
26.: Papp Endréné
Körtvélyesi Irma
(1927)
29.: Makai Mihály (1947)
30.: Ritók Sándor (1935)
November
2.: Kis Imre (1932)

„Oláh Zs. úti, első emeleti téglaépítésű 54 négyzetméteres távfűtéses társasházi lakás az ügyvédi
iroda felett eladó.
Érd.: 70 5645402”.

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

Bihari Hírlap
A berettyóújfalui önkormányzat
kéthetente megjelenő közéleti lapja.
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: Bondár Sándor.
Tördelés: Barna Ildikó.
Nyomás: Pirehab Kht. Debrecen.
Felelős vezető: Becker György.
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