2011. március
www.berettyoujfalu.hu

biharihirlap@gmail.com

Bihari Hírlap • Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja • XXI. évfolyam 1. szám

Megújul a városközpont
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A város lakói 2010 ősze óta tapasztalhatják, hogy munkagépek tűnnek fel a
belváros különböző pontjain, és gőzerővel
folyik a munka.

Újraélesztés az óvodákban
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Aki gyermekekkel foglakozik, legyen
felvértezve azzal a tudással, hogy a
hirtelen kritikus állapotba került gyermeken segíteni tudjon.

Minden érték, ami …
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Egy éve indult az a program, amely az
állami gondoskodásban résztvevő
gyermekek, személyiségfejlesztését
célozta meg.

„Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn!”

fotó: Gombos Ferenc

Az intézkedési terv kidolgozása után feszített költségvetést fogadott el Berettyóújfalu képviselőtestülete
február 24-én. A részletekről a város polgármesterét, Muraközi Istvánt kérdeztük.
2. oldalon

Mobilcsoport segít a Gróf Tisza István Kórházban
A tájékoztatóból kiderült: egy nyolcfős mobilcsoport
– melynek vezetője egy mozgásszervi rehabilitációs
orvos, egy gyógytornász, egy gyógymasszőr és öt
szakképzett ápoló – foglalkoztatására nyert mintegy
44 millió forintot a kórház, munkabérre és a munkáltatót terhelő járulékok utófinanszírozására. A
mobilcsoport a decubitus ellátást, azaz a felfekvéses,
nagy fájdalommal járó beteg életesélyeit csökkentő
betegségek megelőzését és kezelését végzi, mind az
osztályokon, mind pedig az ambuláns – járó beteg –
részlegen – tudták meg a jelenlévők.

Egy új, mobil egészségügyi csoport létrehozására
nyert pályázatot a Gróf Tisza István Kórház. A 2009.
július 1-től 2011. június 30-ig tartó pályázatot Nyikos
Eszter projektmenedzser, Dr. Korcsmárosné Melher
Erzsébet ápolási igazgató és Tóth Katalin mutatta be
Muraközi István polgármester, Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató, Kun József gazdasági igazgató,
valamint a kórház osztályvezetői, ápolói előtt.
folytatás a 7. oldalon

Remekül kezdték az idényt
a Mezeis lányok
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„Rosszul dönteni hiba, nem dönteni bűn!”
Az intézkedési terv kidolgozása után feszített költségvetést
fogadott el Berettyóújfalu képviselőtestülete február 24-én.
A részletekről a város polgármesterét, Muraközi Istvánt kérdeztük.

Ön 2002 óta önkormányzati képviselő,
azóta vesz részt a város költségvetésének
elkészítésében. Melyiknek az elkészítése
okozta a legnagyobb „fejtörést”?
Ez már a kilencedik költségvetés, amelyben részt veszek, de elmondhatom, hogy
évről évre egyre nehezebb helyzetben
vannak az önkormányzatok, egyre
kevesebb központi forrást kapunk a
kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozására. Az elmúlt nyolc év önkormányzatokat érintő megszorító intézkedései
miatt közel egymilliárd forint forráskivonást szenvedett el Berettyóújfalu. Ebben az
évben a csökkenés megállt, sőt, némi
emelkedés is tapasztalható, de az ország
teherbíró képességét ismerve, azt látjuk,
hogy a közeljövőben sem várható
nagymértékű
forrásnövekedés
az
önkormányzatok számára. Ezért az
elkövetkező évek legfontosabb teendője:
áttekinteni a feladatok megosztását az
állam és az önkormányzatok között.
Az idei év költségvetésének elfogadását
megelőzte egy rendkívüli testületi ülésen
jóváhagyott intézkedési terv. Miért volt erre
szükség?
Berettyóújfalut az előbb felsorolt okok
miatt rendkívüli forráselvonás érte. Ennek
következtében feladatainkat csak nagymértékű önkormányzati kiegészítéssel
tudtuk ellátni, ami jelentős eladósodáshoz
vezetett. Ehhez hozzájárult az, hogy a
városban megvalósuló fejlesztések –
amelyekre mindannyian büszkék vagyunk –
nagyarányú önerőt igényeltek. Mindezek
együttes hatása eredményeként a város
adósságállománya a négymilliárdot meghaladta, és jelentős összegű szállítói
elmaradások is voltak. Ezért volt szükség a
2010 decemberében elfogadott intézkedési tervre, amely mintegy 360 millió
forintos kiadáscsökkentést és bevételnövelést eredményez. Ezzel el tudjuk kerülni
azt, hogy – sok önkormányzathoz hasonlóan
– adósságrendezési eljárást indítsanak
ellenünk.
Önnek korábban is tudomása volt a város
eladósodásának mértékéről. Nem tudott
volna tenni ellene?
Válasszuk ketté a kérdést. Az önkormányzat képviselői nagyjából valóban
ismerték a város anyagi helyzetét. A
probléma az volt, hogy a város lakossága
nem ismerhette ezeket a számokat. 2010.
október 3-át követően viszont a város
képviselőtestülete és a lakosság megismerhette Berettyóújfalu pénzügyi helyzetét. A
másik oldala a dolognak az, hogy a
pénzügyi helyzet rendezésére vonatkozó
intézkedési terv elkészítése és annak

előterjesztése a lakosság által közvetlenül
megválasztott polgármester feladata. Én
ezzel a felhatalmazásommal éltem és azon
kívül, hogy megismertettük a pénzügyi
helyzetünket, felvállaltam a
nehéz
döntéseket is annak érdekében, hogy a
város és intézményhálózata – beleértve az
ott dolgozó 1500 főt is – biztonságosan
működhessen. Választási programomban is
szerepelt a működőképesség fenntartása –
akár a fejlesztések rovására is! Ezek az
intézkedések sokszor fájdalmasak, ám
hiszem, hogy rosszul dönteni hiba, nem
dönteni viszont bűn! A város szülöttjeként,
helyi lakosként, nekem nem a pillanatnyi
népszerűséget kell szem előtt tartanom,
hanem a város működőképességét, illetve
azt, hogy úgy adjuk át a stafétabotot az
utánunk jövőknek, hogy Berettyóújfalu
továbbra is egy élhető, szerethető város
legyen. Úgy vélem, a mi egyetlen hitelességünk az őszinteség.
Mik a fő irányelvek, melyek a sarokszámok
a költségvetésben?
Az idei költségvetést hosszas egyeztetés
előzte meg. Kiemelt feladatnak tekintjük az
intézményhálózat működésének fenntartását. Nagymértékben csökkentettük a
fejlesztésekre fordítandó összeget, így a
költségvetés kiadási főösszege a 2010-ik
évi 13,1 milliárdról 9,4 milliárd forintra
csökkent. Természetesen, minden területen
próbáltunk – kényszerűségből – lefaragni,
de az alapfilozófia az volt, hogy minden
eddigi kötelezően és önként vállalt feladatot továbbra is helyben tartsunk. Míg a
2010-ik évi költségvetésben a fejlesztések

aránya 42 százalékot tett ki, addig idén ez
az arány 22 százalék. Úgy gondoljuk, hogy
ez a költségvetés tartható, és a város
üzemelésének biztonságát szolgálja.
Az intézkedési tervükben szerepelt a 70
éven felüliek szemétszállítási kedvezményének megvonása, ami ellenérzést váltott ki az
érintettek körében. Változtattak ezen?
Átgondoltuk korábbi döntésünket, s
valóban jogosnak éreztük az idősek
panaszát. Ezért a szűkös anyagi lehetőségek ellenére, továbbra is próbáljuk
megtartani ezt a kedvezményt. Ezt azonban
nem alanyi jogon, hanem rászorultsági
alapon dönti el a képviselőtestület. Tavaly
erre 10 millió forintot irányzott elő az
önkormányzat, idén ötmilliót tudunk
ráfordítani.
Az elfogadott költségvetésben nincs szó az
intézkedési tervben szereplő intézmény
összevonásokról. Mi ennek az oka?
Mint minden intézményátszervezés, ez is
hosszabb folyamatot vesz igénybe. Az
önkormányzat előzetes döntéseket hozott
ezekben a kérdésekben, ám minden ilyen
vonatkozású határozatban független szakértők vizsgálják a megvalósíthatóságot,
majd a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
közgyűlési határozata alapján dönthet a
helyi képviselő-testület a konkrét összevonásról. Mivel ezek csak tanévkezdéskor
léphetnek életbe, az elkövetkező hónapokban tudjuk a további egyeztetéseket
lefolytatni és a végleges döntést meghozni.
Nyírő Gizella
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Kedves Olvasó!
Tisztelettel köszöntök mindenkit
a megújult Bihari Hírlap új
főszerkesztőjeként, a magazin
2011. évi első számának

megjelenése alkalmából.
2010-ben végeztem kommunikáció és médiatudomány
szakon a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskolán. Szakmai tapasztalatomat a Magyar Televízió
Regionális Stúdiójában szereztem. Ez a munkakör nagy
kihívás számomra és igyekszem
maximálisan helyt állni.
Nagy örömmel tölt el, hogy e
magazin oldalán írhatom ezt a
köszöntőt. A Bihari Hírlap
Berettyóújfalu egyetlen, az itt
élőkkel foglalkozó közéleti lapja, melyet a Nova Villa 2010
Nonprofit Kft. ad ki. Felelős

kiadója, a Kft. ügyvezetője,
Krisztik Csaba.
Az új szerkesztőség nagy
hangsúlyt kíván fektetni a lap
felvirágoztatására, a színvonal
növelésére. E célok elérése
érdekében elengedhetetlenné
vált a folyóirat tartalmi és
formai megújítása. A lap alapításának eredeti célkitűzéseit és
eddigi hagyományait tiszteletben tartva, a XXI. század
elvárásait próbáljuk teljesíteni.
Ezentúl a magazin színes
oldalakkal is bővül. Olyan
havonta megjelenő újságot
fogunk szerkeszteni, amely
közli városunk legfontosabb

Átadták a felújított
Bocskai utcát
Jó minőségben, időre elkészült a Bocskai utca felújítása és szélesítése.
Az ünnepélyes átadáson Muraközi István polgármester mondott rövid
köszöntőt.

A Berettyóújfalu Bocskai utca felújítása
és szélesítése című, ÉAOP-3.1.2/A-092009-0006 azonosító számú projekt
záró-rendezvényén a városvezető
Széchényi Istvánt idézte, amikor azt
mondta: „ A pénz ellenállhatatlanul oda
siet, ahol legbátrabban és legmagasabban kamatol, vagy kamatolni remél.” A
sietéshez kapcsolódik azonban a jó
minőségű út megléte – tette hozzá
Muraközi István, aki a felújított Bocskai
utca kapcsán elmondta: a mintegy 82
millió forint elszámolható költségből
közel 60 millió forint EU-s támogatást
nyert meg a város, míg 22 és fél millió
forintot önkormányzati önerőként kellett
előteremteni. – Ha a városiasodás útját
kívánjuk folytatni, akkor szükség van

ilyen infrastrukturális beruházásokra,
hiszen
Berettyóújfalu
egészséges
városként, lakosainak a közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférését is
célul tűzte ki.
A beruházás során 919 méter hosszon
új burkolatot kapott a Bocskai utca, a
fennmaradó 214 méteres, útalapos
szakaszt pedig szilárdburkolattal látták
el. A korábbi hat méteres szélességet
hat és félméteresre szélesítették. A
polgármester végül köszönetet mondott
a beruházást végzőknek, valamint az ott
élőknek, akik az építkezéssel járó
kellemetlenségeket elviselték, majd Pálfi
Anikó alpolgármesterrel és a körzet
egyéni képviselőjével, Király Sándorral
átvágták a nemzeti színű szalagot.

eseményeit, a képviselő-testület
döntéseit, érdekes és fontos
interjúkat, továbbá olvasmányos riportokat tár olvasói elé.
Hamarosan elindul honlapunk,
melynek hírportálján azonnal
olvashatják majd a legfrissebb
berettyóújfalui híreket. Természetesen a későbbiekben is
várjuk a intézmények beszámolóit, illetve tudósításaikat a
városban történtekről.
Szerkesztőségünk továbbra is
szívesen fogadja véleményüket,
építő jellegű kritikáikat, észrevételeiket.
Rácz Katalin

Farsanggal búcsúztatták
(volna) a telet

Az Arany János Gyermekotthon lakásotthonainak
valamennyi lakója és nevelője lázasan készülődött
az ilyenkor szokásos farsangi télbúcsúztatóra, ám
csütörtökön az időjárás arról biztosított mindenkit:
messze még a vég, egész nap szakadatlanul esett
a hó, vastag lepellel borítva be a várost.
Az idei farsang, melyet a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola konferenciatermében tartottak
meg, külön érdekességgel szolgált: a
nagyváradi testvérintézményből négy felnőtt és
négy
diák
érkezett
Szántó
Ildikó
intézményvezető vezetésével. Az ötletes
maskarába öltözöttek felvonulását, illetve a
vidám jeleneteket bemutató csoportok fellépését színesítette a váradi Hegedűs Ildikó profi
hastáncával, illetve Bokor Róbert break
produkciójával.
A jó hangulatú délután igen hasznos és értékes
volt abból a szempontból, hogy önfeledten
együtt lépett fel gyermek és nevelő, legyen szó
zsidó táncról, vagy a Hófehérke és a négy törpe
modern feldolgozásáról, avagy az Adakozó
Hasnyálmirigy Együttes műsoráról.
A zsűri külön díjazta a legötletesebb,
legaranyosabb, legfélelmetesebb, legszellemesebb, legeredetibb és legmunkaigényesebb egyéni jelmezeket, és külön csoportos
fellépőket.
A megyei önkormányzatnak, különböző alapítványoknak
és
magán
személyeknek
köszönhetően, majd minden produkciót tortával,
játékokkal, ajándékkosárral jutalmaztak meg.
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Érdeksérelem nélkül nem megy – avagy

Berettyóújfalu önkormányzata a legkevesebb érdeksérelemmel próbálja megoldani a
zeneiskola integrációját, oly módon, hogy a városon belül egy másik általános iskolában
folytatják önként vállalt feladatukat, a zeneiskolai oktatást – mondta el Muraközi István
polgármester a szülők által kezdeményezett egyeztető fórumon kedd este.

A polgármester lépésről-lépésre taglalta
azokat az okokat, amik a város február
24-én elfogadott költségvetéséhez vezettek. Mint mondta, súlyos hiánnyal vette át a
várost, 800 millió forint kifizetetlen számláik voltak. A város kiadási oldala 9,4
milliárd forint, míg az adósságállomány
4,2 milliárd. Ebben a helyzetben az egyik
járható út az adósságkezelési csődeljárás
lett volna, míg a másik a fájdalmas
megszorító intézkedések megtétele. A
képviselők az utóbbit választották, hiszen
az előbbi beláthatatlan következményekkel járt volna.
Az elmúlt években az állam egyre
csökkenő forrást biztosított a kötelezően
ellátandó és önként vállalt feladatok finanszírozására, ezért is állhatott elő a mostani
helyzet, melynek megoldására intézkedési
tervet fogadtak el, múlt év december
29-én. Muraközi István emlékeztetett arra,
hogy már tavaly is 709 millió forinttal
egészítették ki az oktatásra szánt felada-

tok finanszírozását, holott az önkormányzat
bevétele csupán 300 millió volt, a különbözetet pedig hitelfelvételből teremtették
elő. Minden területen takarékossági
lépéseket írtak elő, s ebből nem maradhatott ki a zeneiskola sem, mégpedig
azért, mert tavaly is 23 millió forinttal
támogatta az önkormányzat az önként
vállalt feladat finanszírozását. – Tavaly
minden tizedik forint a zeneiskolára ment,
ám ez az idén már tarthatatlan, ezért
gondoltuk azt, hogy a zeneiskolát, a tavaly
felújított II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolába helyezzük át. Az épületet pedig
törzsvagyonban tartjuk, ami azt jelenti,
hogy nem kótyavetyéljük el, telephelyként
bármikor számításba jöhet a későbbiekben
– mondta el Muraközi István, hozzátéve,
hogy a közoktatási szakértői vélemény már
megérkezett, ami szerint a zeneiskolai
oktatás megfelelő szinten biztosított lesz az
új intézményben. A megyei közgyűlés
döntésétől
függően,
jövő
tanévtől
kezdődhet meg a Rákócziban folytatandó
zenei képzés. – Nagyon nehéz helyzetben
vagyunk, ezért nem is megértést, hanem
elfogadást várunk – fejezte be tájékoztatóját a polgármester.
A szülői felvetések arra vonatkoztak,
hogy egy európai szintű és hírű zeneiskola
áthelyezése megszűnéssel járhat, hiszen az
itt kialakult miliő az általános iskolában
már nem ismétlődhet meg. Különbség van a
tanárok közt is – jegyezte meg az egyik
nagyapa, aki szerint 30 millió forint

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
Sokszor találkozunk a közúton rosszul
beállított vagy meghibásodott fényszóróval közlekedő gépjárművel, kivilágítatlan kerékpárral, lovas kocsival, láthatósági
mellényt nem viselő gyalogossal, melyek
éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok
között jelentős baleseti veszélyforrást
jelentenek.
A gépjárművezetők elindulás előtt minden
esetben
párátlanítsák
szélvédőjüket,
tisztítsák meg világító berendezésüket,
sebességüket pedig úgy válasszák meg,
hogy az általuk belátott távolságon belül
meg tudjanak állni, valamint ne hagyják
figyelmen kívül az időjárás miatt megváltozott út állapotát.
Felhívjuk minden gépjárművezető figyel-

előteremtése nem jelenthet gondot, forduljanak Szőcs Géza kulturális államtitkárhoz
– javasolta. Egy másik szülő szerint az új
iskolában nincsenek hangszigetelt falak,
ezért szinte megoldhatatlan a zavartalan
oktatás. Másvalaki a hangszereket féltette,
mondván, azok nem lesznek biztonságban.
Egy nyugdíjas pedagógus nagymamaként
úgy fogalmazott, hogy minden pedagógiai
érv ellene szól annak a döntésnek, miszerint
be kell zárni az épületet. – Feláldozni egy
intézményt nem szabad, mert az az iskola
elhalálozásához vezethet. Hallgassanak az
okos szóra, gondolják újra döntésüket! A
következő felszólaló azt javasolta, vonják
össze az iskolákat, de maradjon az épületben a zenei oktatás.
Muraközi István a felvetésekre adott
válaszában leszögezte: rosszul dönteni
hiba, nem dönteni bűn. – Megértem az
érzelmeket, ám nekünk racionálisan kell
dönteni. Az élet kényszerített bennünket az
integrációra. Senkit nem bocsájtunk el, a
gyerekek ugyanolyan színvonalú oktatásban részesülnek ezután is. A polgármester
ígéretet tett arra, hogy a következő
tájékoztatást a Rákócziban tartják majd,
ahol megismerkedhetnek a szülők és a
gyerekek az ottani körülményekkel.
A fórum végén az egyik szülő egy 1600
aláírást tartalmazó dossziét nyújtott át a
polgármesternek, tiltakozásul az iskola
összevonása ellen.
Nyírő Gizella

Örök érvényű a „Látni és látszani” jelmondat.

mét, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg.
A kerékpárosoknak is célszerű járművük
előírásszerű felszereltségét ellenőrizni. Az
első- és hátsó lámpák, a kerekekre az
előírásoknak
megfelelően
felszerelt
küllőprizmák, mind a láthatóságukat
segítik elő, fokozzák biztonságukat.
Célszerű minden időszakban a fényviszszaverő mellény viselése a láthatóság
érdekében.
A gyalogosoknak is célszerű világosabb
öltözetet viselni, valamint még fokozottabban körülnézni az úttestre való lelépés
előtt, hiszen a különböző csapadékoktól –
főleg a reggeli és esti időszakban
csúszóssá váló úton – a járművezetők

fékútja jelentősen megnövekedhet.
Balesetmentes közlekedést kíván a
Hajdú-Bihar Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság!

Bihari Hírlap

Berettyóújfalu Város
havonta megjelenő közéleti magazinja
Főszerkesztő: Rácz Katalin
Munkatársak: Nyírő Gizella, Rinyu Sándor
Szerkesztőségi titkár: Kundráth Andrea
A szerkesztőség címe:
Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.
Telefon: 06/54 402-286, 500-023.
Felelős kiadó: Krisztik Csaba
Tördelés: B Tónus Bt.
Nyomda: Center Print Nyomda Kft.
Felelős vezető: Szabó Sándor
ISSN 1215-1637

KÖZÉLET – ÖNKORMÁNYZAT 5

kényszerházasság Újfaluban

(x) hirdetés

Eredményes volt a
közös ellenőrzés
Múlt év december közepétől idén január elejéig négy alkalommal közös rendőrségi ellenőrzést hajtottak végre a magyar és román
határ mindkét oldalán. Az eredményről Dr. Lingvay Csaba alezredes, a berettyóújfalui kapitányság vezetője sajtótájékoztatón
számolt be Dr. Fekete Csaba, megyei főkapitány társaságában, Debrecenben.
Lingvay Csaba elöljáróban elmondta: az
újfalui kapitányság illetékességi területe
40 kilométernyi hosszon érintkezik a román
határral, itt található a biharkeresztesi
határrendészeti kirendeltség, s itt a
legnagyobb a Kelet-Európába irányuló s
onnan érkező személy- és teherforgalom.
2009-ben már volt közös baleset- és
bűnmegelőzési akciójuk a román társszervekkel közösen, legutóbb 15 napot
hajtottak végre a közös ellenőrzés keretében, melyben részt vettek a vám- és
pénzügyőrség, a polgárőrség, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság képviselői is. Az
ellenőrző csoportokban hat-hat magyar,
illetve román rendőr vett részt. Mostani

akciójukhoz csatlakozott a debreceni és a
püspökladányi rendőrkapitányság is.
Eredeti célkitűzésük, miszerint ne következzen be közlekedési baleset, illetve
bűncselekmény, teljesült – jelentette be a
kapitány.
A megye 82 települése közül, 44 településen volt fokozott rendőri jelenlét. Hét ittas
vezetőt szűrtek ki, valamint 48 kerékpárost. Öt országosan körözött személyt
fogtak el, 226 fővel szemben figyelmeztetést alkalmaztak. Helyszíni bírságot 341
személlyel szemben róttak ki, míg 90
esetben szabálysértési feljelentést tettek.
Sebesség túllépés miatt 516 személlyel
szemben jártak el. Gyorsított szabálysér-

tési eljárásra 16 esetben került sor. Biharkeresztesen, a határon 30 km/órás
sebesség helyett egy sofőr 93 km/órás
sebességgel hajtott át, őt eltiltották a
vezetéstől.
Lingvay Csaba szerint, ha célirányos a
rendőri jelenlét, akkor nem történik
közlekedési baleset, ezért mindenképpen
hasznos volt a közös magyar-román
ellenőrzés, melyben 226 rendőr, 106
együttműködő partner, illetve 100
gépjármű és 12 sebességellenőrző berendezés vett részt.
Nyírő Gizella
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V. Sürgősségi Bál 2011. február 5.
Idén is nagy sikerrel rendeztük meg az immáron szokásosnak
mondható jótékonysági Sürgősségi Bálunkat, mely a három
napos Sürgősségi Napok rendezvénysorozatának záró eseménye volt. A csodálatosan feldíszített Kabos Endre Városi Sportcsarnokban minden eddiginél többen voltunk jelen, mind a 300
jegy elkelt! A színvonalas rendezvény „élvezeti értékét” nagyban növelte a több mint 150 tombola-ajándék, melyeket két
részletben sorsoltunk ki. Köszönet a felajánlóknak, név szerint: Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő, Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó alpolgármester, Bónácz János önkormányzati
képviselő, Nagy László önkormányzati képviselő, Belgyógyászati Osztály dolgozói, Bér- és Munkaügyi csoport dolgozói,
Endoscopos Labor asszisztensei, Élelmezés dolgozói,
Gazdasági-műszaki ellátás vezetői, Igazgatás titkárnői, Kardiológiai Szakrendelés dolgozói, Központi takarítószolgálat,
Krónikus Osztály dolgozói, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály,
Neurológiai Osztály dolgozói, Oktatási előadó, Rendelőintézet
dolgozói, Röntgen Osztály dolgozói, Sürgősségi Betegellátó
Osztály dolgozói, Tüdőgondozó dolgozói, Tüdőgyógyászati
Osztály dolgozói, 198. sz. Ügyvédi Iroda, Antalné Szemes Katalin, Bodnár István autókozmetika, Borbély Károly
Villanyszerelés-Villamossági és Horgászbolt, Ifj. Borbély Károly,
Bottó Mihály vállalkozó, Daróczi Zoltán árufuvarozó, Domokos
Józsefné Sürgősségi Alapítvány könyvelője, EDDSZ alapszervezet, Ékes Sándorné virágbolt, Elixír és Herpály Gyógyszertár, EMI tapéta, Enikő ajándék, Érte-Érted-Értünk Segítség a
Gyógyításban Alapítvány, Fantasztikus Bolt Földes, Furta Alpolgármestere, Gondoskodás 2001. NON-PROFIT KFT., Halászné
Szilágyi Gyöngyi, Jeneiné Szabó Anita Oriflame, Jázmin virágkötészet, Juris-Invest Kft, Kakucsi Ágika, Karalyos Gabriella,
Kincses és Társa Bt., Király József és Treffán Johanna, Dr.
Korcsmáros Ferenc és családja, Kórházi könyvsarok, Dr. Kökényesi Antal ügyvéd, Kótai Tiborné Trendi Divatáru, Kövér László
Diktátor zenekar tagja, Kulcsár István, Kun József Gazdasági
Igazgató, Limi 2002 Bt., Dr. Lingvay Csaba, Magyar István
Műszaki Iparcikk, Magyar Sándorné Gyógynövény, Márkus
Erika kozmetikus, Mezei József, Mezei-Vill Kft., Nagyné Szemák
Médea vállalkozó, Dr. Papp-Majoros Sanitas Kft, Pásztor
Gyuláné virágbolt, Plavecz Zoltánné, Réfiné Nagy Edit, Sápi
János és Gál Margit, Seprenyi Attila, SIMI Divat, Simon Gergely
tanácsadó, SPAR berettyóújfalui kirendeltsége, Szabó Judit
Budapest Bank fiókvezető, SZI-MED KFT, Ifj. Taga György Bűbáj
Szépségház, Taga Anna masszőr, TEVA Magyarország Zrt.,
TISÓ Kft., Tollas Roland fodrász, Tóthné Bíró Brigitta, Vigh Erika
fodrász, Vincze Gyuláné egyéni vállalkozó és számos további
magánszemély.
Köszönet illeti a Gróf Tisza István Kórház dolgozóit, akik
munkájukkal segítették az est sikeres lebonyolítását. A terem be(és ki-)rendezésében az alábbi dolgozók vettek részt: Dinók
Tibor gazdasági osztályvezető, Sápi János gépkocsivezető,
valamint Boka László, Diószegi László, Kovács Zsolt, Matolcsi
József, Nagy Gyula belső szállítók.
A vacsora és az éjféli falatok elkészítésében és kiosztásában
Kövérné Kiss Éva élelmezési osztályvezető, Péntek Szabolcs
gépkocsivezető, Dürgő József, Farkas Ferenc, Komádi Hajnalka,
László László, Papp Imre, Rácz Jánosné, Rázsóné Újhelyi Piroska
vettek részt.
Köszönet a munkájukért!
Dr. Muraközi Zoltán

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felhívása
- a gallyazással és fakivágással kapcsolatosan Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 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 övezet határát elérik.
Kiemelten fontos, hogy a biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható
meg, ha véglegesen kifejlett állapotában a 22 kV 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
helyi környezet-védelméről szóló 13/2009. /V. 4./ sz. rendelet 4. §../4-6./ bekezdése 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.
Megkérem a Tisztelt érintetteket, hogy a gallyazási, illetve
fakivágási feladatukat mielőbb végezzék, vagy végeztessék
el, mert elmulasztása esetén szabálysértést követnek el. A
munkavégzés során a biztonságtechnikai előírásokat mindenki
köteles betartani, mert ellenkező esetben az esetlegesen
előforduló balesetekért minden felelősség a tulajdonost,
illetve a munkavégzőt terheli.
Megértésüket és munkájukat előre is köszönjük.
E.ON Zrt.
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Megújul a
városközpont

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Márciusi programjai
12. Tavaszköszöntő játszóház, Kossuth u. 6., 14 óra
15. Nemzeti ünnep, Népliget 11 óra
16. Nőnapi Operettgála, Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Nagyterem 19 óra
17. Író-olvasó találkozó. Vendég: Vujity Tvrtko,
Kossuth u. 6., 18 óra
19. Talentum 2011 Kossuth u. 6., 10 óra
21. Jótékonysági koncert, Nadányi Zoltán
Művelődési Központ Nagyterem
25. Civil nap Kossuth u. 6.
Április
4-16. Miért ne? Felvilágosító kampány,
Kossuth u. 6.

Berettyóújfalu város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez a „Funkcióbővítő integrált települési
fejlesztések” című pályázati kiírásra. Az ÉAOP-5.1.1/D-2f-20090005 - azonosító számú, „Berettyóújfalu az egészséges város” című
projekt pozitív elbírálásban részesült. A beruházás teljes elszámolható költsége 899.968.068 Ft, melyből az elnyert támogatás
összege 78,76 %-os támogatási intenzitás mellett 708.858.046 Ft.
A beruházással Berettyóújfalu Város Önkormányzatának célja a
Bihari térség vonzerejének számító, kistérségi központhoz méltó,
mozgalmas, életerős, turizmusra csábító városközpont létrehozása.
A projekt keretében megvalósuló beruházások:
- Szent István téren rendezvénytér kialakítása
- Közlekedési fejlesztések a belvárosban I. (Szent István tér)
- Tűzoltóság Parancsnoki épületének felújítása, funkcióváltása
- Kossuth u. 6. sz. alatti „volt Megyeháza” felújítása, bővítése
- Népliget rehabilitációja (játszótér és sétányépítés)
- Közlekedési fejlesztések a belvárosban II. (Kossuth u. 6. mögött)
- Mozi épületének átalakítása és felújítása
- Sétány kialakítása a Kálvin téren
- Kálvin tér 5. sz. alatti „Bank épület” homlokzatának felújítása
- Gyermekruházati üzlet külső felújítása
- Újfalui Gazdabolt felújítása és belső átalakítása
- Református templom tetőszerkezetének felújítása
A város lakói 2010 ősze óta tapasztalhatják, hogy munkagépek
tűnnek fel a belváros különböző pontjain, és gőzerővel folyik a
munka. Mára már elkészült a Gyermekruházati üzlet, megújult
külsőben pompázik a régi „Bank épület”. A leglátványosabb a
Szent István tér átalakulása. Folynak a munkálatok a volt Megyeháza épületén, annak környékén, valamint a Népligetben is. A
Gazdabolt felújítása lassan befejeződik, a mozi építési területe
átadásra került a kivitelezőnek. A református templom
tetőszerkezeti felújítása 2011. március hónapban kezdődik. A
beruházások várható befejezése 2011. június 30.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Mobilcsoport segít a Gróf Tisza István Kórházban
Egy új, mobil egészségügyi csoport
létrehozására nyert pályázatot a Gróf
Tisza István Kórház. A 2009. július 1-től
2011. június 30-ig tartó pályázatot
Nyikos Eszter projektmenedzser, Dr.
Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási
igazgató és Tóth Katalin mutatta be,
Muraközi István polgármester, Dr.
Muraközi Zoltán főigazgató, Kun József
gazdasági igazgató, valamint a kórház
osztályvezetői, ápolói előtt.

A tájékoztatóból kiderült: egy nyolcfős
mobilcsoport – melynek vezetője egy
mozgásszervi rehabilitációs orvos, egy
gyógytornász, egy gyógymasszőr és öt
szakképzett ápoló – foglalkoztatására
nyert mintegy 44 millió forintot a kórház,
munkabérre és a munkáltatót terhelő
járulékok utófinanszírozására. A mobilcsoport a decubitus ellátást, azaz a felfekvéses, nagy fájdalommal járó beteg életesélyeit csökkentő betegségek megelőzését és
kezelését végzi, mind az osztályokon, mind
pedig az ambuláns – járó beteg – részlegen – tudták meg a jelenlévők.

A mobilcsoportba felvettek közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak. Valamennyi
kórházi osztályon elvégzik a felfekvések
korszerű kezelését, de ápolási tervet is
készítenek a megelőzésre, illetve felveszik
a kapcsolatot dietetikusokkal, s tanácsokat
is adnak az otthoni ápoláshoz – részletezte
az ápolási igazgatónő, hozzátéve, hogy a
pályázat lejárta után további két éves
foglalkoztatást is vállalt a kórház, sőt, új
mobilcsoport működtetését is tervezik.
Nyírő Gizella
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Átalakul az agrárkamarai rendszer
Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a Magosz országos elnöke, a bihari gazdák
berettyóújfalui fórumán jelentette be, hogy átalakul az agrárkamarai rendszer. Az
átalakulás „levezénylésére” Fazekas Sándor miniszteri biztost nevezett ki.
A Nagyrábéról, Magyarhomorogról, azóta sikerült elérniük a földmoratórium
Zsákáról, Berekböszörményből érkezett három évvel való meghosszabbítását, így
gazdákat Muraközi István újfalui polgára külföldiek még három évig nem vásárolmester köszöntötte, aki szerint úgy az hatnak magyar földet.
ország, mint az önkormányzatok, a
Február végén elkészült az Agrár és
gazdák is problémáktól terhelt helyzetben Vidékfejlesztési Stratégia, melyhez Jakab
vannak. Utóbbiakat a gazdasági válság István benyújtotta a Magosz Diagnózis és
mellett a természeti katasztrófa is sújtja – terápia című összegzését az agrárium
árvíz, belvíz – ezért is tartotta fontosnak, helyzetéről.
hogy alpolgármester társával jelen legyen
Legfontosabb bejelentése az agrárkaa fórumon.
mara átalakításáról szólt. Jakab István,
Vitányi István, a térség országgyűlési Font Sándor és egy KDNP-s honatya tett
képviselője az Orbán-kormány gazdákat javaslatot az átalakításra, melyet a parlaérintő eddigi törvényeit vette számba. Így ment elfogadott, s Fazekas Sándor miniszelmondta: lehetővé tették a helyben teri biztost nevezett ki a kamara átalakímegtermelt áruk helyben való értékesíté- tására. A kamarai biztos június 30-ig látja
sét, a közbeszerzési eljárás nélküli, helyi el feladatát: felügyeli az agrárkamarai
termékek felvásárlását a közkonyhák rendszer átalakításának előkészítését,
részére, a pálinkafőzés engedélyezését, az segíti a jogutódlással kapcsolatos
illetékmentes
gazdaságátadást
az feltételek kialakítását. Mindezek mellett
egyenes ági rokonoknak, az egyszerűsített figyelemmel kíséri a Magyar Agrárkafoglalkoztatást a mezőgazdaságban. – Az mara és a területi kamarák kötelezettségalkotmány-előkészítés szakaszát éljük most, vállalását,
illetve
ellenőrzi
azok
az új kormány egyéves évfordulóján új gazdálkodását. Jakab szerint az új kamaalkotmánya lesz hazánknak – jelentette be. rának gazdákat segítő testületnek kell
Örvendi László, megyei gazdaköri lennie.
elnök, a vis major törvény elfogadását
A felvetések közt említették a gazdák
konstatálta,
melynek
következtében a gázolaj támogatás igénylésének bonyomegvédték a gazdákat a tőlük független, lultságát, a túlsúlyos járművek közúti
nem várt természeti okok miatt elmaradt mozgásának megnehezítését, megfogalterménybeszállítási kötelezettség teljesí- mazták a víztársulatok munkájával való
tése alól. Kiderült: a kormány hatmilliárd elégedetlenségüket.
Egy
nagyrábéi
forinttal sietett megsegíteni a gazdákat, termelő feltette a kérdést: hogyan lesz a
csak azokat, akik bejelentették a vis maior 280 forintos sertésfelvásárlási árból 1200
kárt.
forintos karaj. Mezei István újfalui gazda a
Jakab István szerint súlyos örökséget gazdaságátadás gyalázatos ügymenetét
vettek át kormányra kerülésükkor, ám tette szóvá.

Nagyszabású hálózatfejlesztés
a kistérségben
A T-Home február 1-től – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Operatív
Program (GOP) támogatási rendszerében
megvalósult, közel 250 millió forint értékű
beruházásnak köszönhetően – a berettyóújfalui
és püspökladányi kistérségek összesen 8
településén nyújt szélessávú internet -, televízióvalamint telefon-szolgáltatást. A fejlesztéssel
több mint 8 ezer bihardancsházi, bihartordai,
sárrétudvari, berekböszörményi, magyarhomorogi, toldi, újirázi, vekerdi lakos érheti el a
legmodernebb technológiára épülő szélessávú
hálózati infrastruktúrát. A beruházás megvalósítója, a pályázat kedvezményezettje és a
hálózat tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt.
A beruházásnak köszönhetően az érintett
településeken lakók a szélessávú internet révén
új lehetőségekhez, új élményekhez juthatnak,
amely nemcsak a szabad óráikat teheti
élvezetessébbé, hanem munkavégzésüket is
nagyban megkönnyítheti.
A T-Home egy időben akár több tévékészüléken is elérhető, kiváló kép- és hangminőségű tévészolgáltatást, ezen kívül böngészésre,
levelezésre, információgyűjtésre, kapcsolattartásra, képek letöltésére, online zenehallgatásra,
jelentős adatforgalommal járó tevékenységekre
alkalmas, adatforgalomtól független havi díjú
internetet, személyes igényekre szabott televíziós csomagokat, valamint kedvező havidíjú,
alacsony percdíjú telefonszolgáltatást kínál a
kistérségekben élőknek.
További részletek a www.t-home.hu oldalon
találhatók.
(x)hirdetés

(x) hirdetés

ELADÓ INGATLANOK

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

Ter. nagyság (m2)

5791/1(Belsőmajor utca)
3507/2/A/3 (Bessenyei ltp. 26.Fsz.3.)
3377/A/13 (Dózsa Gy. u. 13. 2/13.)
1778/5 (Kádár V. u.)

577
48,4
60,35
124

Művelési ág

Induló eladási bruttó ár

beépítetlen terület
lakás
lakás
beépítetlen terület

2.844.000 Ft
7.000.000 Ft
8.500.000 Ft
3.875.000 Ft

Bánatpénz (Ft)
1.000.000 Ft
1.500.000 Ft
1.500.000 Ft
1.000.000 Ft

A versenytárgyalás időpontja: 2011.03.22. 9.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal kisterme. A versenytárgyaláson való részvétel
feltétele a megjelölt bánatpénz átutalása 2011.03.21. 10 óráig a Polgármesteri Hivatal OTP Banknál vezetett 11738046-15372459
számú számlájára. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a megvásárolni kívánt ingatlan hrsz-át.
Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni lehet az 54/505-437-es telefonon.
Az induló eladási ár alatt az ingatlanok nem értékesíthetők.
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Megvalósult a Bihari Múzeum pályázata
Bejeződött a Bihari Múzeum első
EU-forrásból megvalósult pályázata:
TÁMOP 3.2.8/B-08-2009-0014.
BIHARI „múzeumi tanoda” – a Bihari
Múzeum közoktatást és az életen át
tartó tanulást támogató tevékenységei
című 2009 szeptembere–2010 decembere között tartó projekt.
A bihari múlt megőrzésén túl múzeumunknak fontos szerepe van a
birtokában lévő kultúrtörténeti értékek
bemutatásában és azok minél
szélesebb körű megismertetésében.
Gyűjteményi anyagunk lehetővé teszi
a formális oktatás eszközrendszerének
gyermek- és ifjúsági korosztályra
irányuló múzeumpedagógiai programokkal való kiegészítését, mely segíti
a közoktatás hatékonyságát, a célcsoportjaink tanulási aktivitását és erősíti
eredményességüket.
A nettó 7 millió forintos támogatásból

84 múzeumi órán közel 300 különböző
korcsoportú tanuló vett részt négy helyi
általános és egy helyi szakközépiskolával
megkötött
együttműködési
szerződések alapján.
Informális múzeumpedagógiai foglalkozásaink közül 10 alkalommal
speciális foglalkozásokon az Eötvös
József Szakképző Iskola és Speciális
Szakiskola 12. évfolyamos sajátos
nevelési igényű 6 fiatalja vett részt.
A kisgyermekes családokról sem
feledkeztünk meg, számukra 10
alkalommal 2 órás tematikus foglalkozást tartottunk a Bihari táj
adományai – a bihari ember hagyományai című sorozatunkban.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Anyakönyvi hírek
Születtek
2010. November
30. Bagdi Gabriella (Bagdi János - Bak Judit)
2010. December

1.: Varga Erik
(Varga József – Rövid Henrietta)
13.: Törzsök Balázs
(Törzsök Zsolt – Pálfi Edit)
23.: Taga Zsófia
(Taga Tamás – Dajka Mónika)
2011. Január
4.: Kurunczi Zsolt
(Kurunczi Zsolt Tibor – Szűcs Katalin Enikő)
14.: Pántya Liza
(Pántya Attila – Fazekas Veronika)
17.: Kovács Evelin
(Kovács László – Nagy Mónika)
23.: Pap Stella
(Pap Gyula – Csordás Erika)
25.: Szántó Eszter
(Szántó Béla – Szilágyi Mariann)
31.: Tikász Marcell
(Tikász Attila – dr. Lukács Mónika)
31.: Domokos Délia
(dr. Domokos Zsolt Zsigmond – Kerezsi Pálma)
Házasságot kötöttek

2010. December
8.: Mező János – Rostás Emese
22.: Nagy Rómeó – Mezei Elvira
2011.Január
29.: Szilágyi Sándor – Vitányi Réka Orsolya
Február

19.: Poszet Krisztián Zsolt – Guba Mónika
Elhunytak

TÁJÉKOZTATÁS
- a tankötelezettség teljesítéséről Tisztelt Szülők!
A közoktatási törvényben foglaltak szerint a Magyar Köztársaságban
minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyikben a
hatodik életévét május 31-ig betölti. Ebben az évben a 2004. június 1. 2005. május 31. között született gyermekek tankötelesek. A szülő kérelmére
a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik
életévét december 31. napjáig tölti be.
A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással vagy
magántanulóként teljesíthető.
1. osztályosok jelentkezése és beíratása:
A város általános iskoláiba a tanköteles gyermekek általános iskola első
évfolyamára történő jelentkezésének időpontja: 2011. március 16-17-18.
A jelentkezéskor a szülő az általános iskolában személyesen nyilvánítja ki
szándékát gyermeke első évfolyamra történő felvételéről. A tanköteles
gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató döntéséről
2011. március 25-ig határozat formájában postai úton értesíti a tanköteles
gyermek szülejét. Amennyiben a szülő nem ért egyet az igazgató döntésével, fellebbezéssel élhet, amelyet a település jegyzőjéhez kell benyújtania.
Az első osztályosokat 2011. április 26-27-28-án a szükséges dokumentumok (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, az óvoda által kiadott igazolás arról, hogy a gyermek a tanköteles életkorba lépéskor elérte az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget) bemutatásával lehet beíratni.

2010. December
7.: Blága József (1946)
8.: Ványi Géza (1927)
11.: Rácz Antal (1913)
14.: Alimán József (1924)
19.: Kinter János (1951)
20.: Ökrös Gyula (1930)
2011. Január
4.: Pallai Sándorné Erdei Zsuzsánna (1922)
9.: Bokor János (1953)
12.: Karácsony Istvánné Tóth Margit (1925)
26.: Németh Géza (1936)
27.: Bozsódi Sándor (1944)
28.: Nagy Gyula Sándorné Bíró Juliánna (1944)
Február

5.: Pálfi Károlyné Daróczi Róza (1924)
8.: Bozsódi Lajos (1950)
10.: Jakab Ambrus (1930)
13.: Karácson Mártonné Gyetvai Mária (1922)

Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala
(x)hirdetés
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Konferencia a sürgősségi
ellátásról
A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi Betegellátó
Osztálya tudományos ülést rendezett az idén ötödik alkalommal
megszervezett sürgősségi napok keretében.

(x)hirdetés

A Dr. Böszörményi Nagy Géza terem
zsúfolásig megtelt kórházi orvosokkal,
családorvosokkal, szakdolgozókkal, a
mentőszolgálat munkatársaival, az orvosi
ügyeleti rendszerben dolgozó orvosokkal,
akiket Dr. Muraközi Zoltán főigazgató
köszöntött. A kórház vezetője elmondta:
2007-ben rendezték meg az első
sürgősségi bált, ám tavaly – Lingvay
Csaba rendőrkapitány javaslatára – már
nagy sikerű sürgősségi napot rendeztek, a
sürgősségi osztály, a mentők, a rendőrség
és a tűzoltók bevonásával. Idén három
naposra tervezték a rendezvényt:
csütörtökön a „Sürgősségi ellátás a
mindennapokban” címmel tudományos
konferenciát, pénteken a város felső
tagozatos diákja részére a szenvedélybetegségek veszélyeire hívták fel a
figyelmet a Kabos Endre Sportcsarnokban, Anita ás Alaya előadók segítségével,
szombaton pedig jótékonysági bál volt
szintén a sportcsarnokban. A bál bevételét a Sürgősségi Osztály műszerezettségének javítására kívánják fordítani.
Muraközi Zoltán a légutak biztosításáról tartott előadást, hiszen mint fogalmazott, ez a legfontosabb teendő a
sürgősségi ellátásban, amikor is a
helyszínről a betegágyig jut el az érintett.
– Ilyenkor teljesen ismeretlen emberrel
állunk szemben, magunkra vagyunk
utalva. A légút biztosítást eszközzel vagy
eszköz nélkül érhetjük el, ám a legfontosabb az állkapocs előre helyezése, illetve
a beteg oldalra fektetése. A később
fellépő szövődmények ellenére is úgy kell
minden esethez közelíteni, hogy a mentés
sikerülni fog – szögezte le a kórházigazgató.
Pete László orvos-igazgató a gyomorbélrendszeri vérző betegek sürgősségi
ellátásáról tartott előadást, ismertetve a

különböző vérzéseket, amelyek csillapítása, illetve megszüntetése gyógyszeres
kezeléssel vagy sebészeti beavatkozással
történhet.
Dankó Alpár, az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. szakmai igazgatója az
orvosi ügyelet helyét taglalta a
sürgősségi ellátásban, az együttműködést
a kórház előtti, illetve a kórházi rendszer
szereplőivel. Az előadó kiemelte: az
ügyelet, a mentőszolgálat és a sürgősségi
osztály szoros együttműködése eredményezheti csak a gyors, hatékony betegellátást.
Pápai György, az Országos
Mentőszolgálat
regionális
orvosigazgatója, a hirtelen jelentkező szívkoszorúér
megbetegedés
sürgősségi
ellátását ecsetelte, s legfontosabb beavatkozásnak egy Aspirin tabletta adását
javasolta a betegség felismerése után,
ugyanis bizonyítottan 18 százalékkal
csökken a szívinfarktus bekövetkezése.
Korcsmáros Ferenc, a Sürgősségi
Betegellátó Osztály főorvosa az újraélesztés időszerű kérdéseit ismertette.
Továbbra is a legfontosabb a mellkas
kompresszió – hangsúlyozta - amihez a
laikusok telefonon kérhetnek segítséget a
mentők kiérkezéséig. A légutak biztosítása érdekében pedig fontos a fej hátra
hajtása, az állkapocs kiemelése, illetve a
104-es vagy a 112-es hívószám kapcsolása. Kiemelte az újraélesztésben félautomata defibrillátorok elterjedését, illetve
azt, hogy a kórháznak képesnek kell lenni
a betegség felismerésére és a terápia
megkezdésére.
Az előadások végén a szakemberek
megismerkedhettek a legújabb – sürgősségi ellátást segítő – műszerekkel, újraélesztési eszközökkel.
Nyírő Gizella
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Megválasztották az év röntgenasszisztensét
Wilhelm Conrád Röntgen, a róla elnevezett röntgensugárzás feltalálója halálának napját, február 10-ét az Európai Radiológus
Társaság az I. Európai Radiológiai Nap megünneplésének javasolta, melyhez 18 ország, köztük Magyarország is csatlakozott.
Hazánkban ezen a napon öt helyszínen ünnepeltek, egyebek közt a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban is.
Dr. Muraközi Zoltán főigazgató jelentős
eseménynek nevezte a kezdeményezéshez
való csatlakozást, mert mint fogalmazott,
ezzel az újfalui kórház is felkerült az
európai radiológiai térképre. – A mai
napon a radiológusokra terelődik a
figyelem, hiszen ők azok, akik nem
találkoznak a beteggel, ugyanis a háttérben értékelik ki a képalkotást, miközben a
betegekkel az asszisztensek foglalkoznak –
taglalta a főigazgató.
Dr. Simon Éva osztályvezető főorvos a
radiológia elmúlt bő száz évének történetét tekintette át. A hallgatóság megtudhatta, hogy Wilhelm Conrád 1895-ben
fedezte fel a róla elnevezett röntgensugarakat, amit már a következő évben
Magyarországon is alkalmaztak a képal-

kotó diagnosztika érdekében. A tudós
1901-ben megkapta az első fizikai
Nobel-díjat. A főorvosnő szerint a radiológusok mellett fontos szerep jut a röntgenasszisztenseknek, a röntgen
technikusoknak, de mérnökök és
informatikai háttér nélkül is
elképzelhetetlen a munkájuk. A
röntgensugár károsító hatása
miatt fontos a sugárvédelem,
erre szolgál az ólommellény,
ólomsapka, ólomkesztyű.
A Gróf Tisza István Kórház
óriási hiányossága a CT-készülék, ezért a bihari betegeket
Debrecenbe kell irányítani.
Demokratikus szavazással a
radiológiai osztály dolgozói

megválasztották az év röntgenasszisztensét, Darócziné Kovács Gabriellát, aki 2004
óta dolgozik az osztályon.
Nyírő Gizella

Életmentő műszerek a kórháznak
Több, mint hárommillió forint értékű speciális műszert kapott a Gróf Tisza István Kórház a sürgősségi betegellátás megsegítésére
a K&H gyógyvarázs program keretében. Az ünnepélyes átadás szerdán délelőtt volt.
A város polgármesterét, a térség
országgyűlési képviselőjét, a kórházi
osztályok vezető orvosait, ápolóit Muraközi
Zoltán főigazgató köszöntötte. Cseke
Istvánné,
a
K&H
berettyóújfalui
fiókvezetője a megjelentek előtt ismertette
a gyógyvarázs program hét évre
visszatekintő múltját, melynek során
mintegy 330 millió forint értékű eszköz- és
műszerállománnyal – elsősorban gyermekgyógyászati és mentési eszközök vásárlásával – támogattak 113 intézményt
hazánkban. A pályázati úton elnyert
támogatással az a céljuk, hogy a jelen és

jövő társadalmának tagjai teljes életet
élhessenek.
Hajdú-Bihar megyében 3 kórház jutott
14 millió forint összegű támogatáshoz, s
most először a Gróf Tisza István Kórház is
sikeresen pályázott a 69 intézmény közül, s
nyert el mintegy hárommillió forint értékben
életmentő műszereket.
Muraközi István polgármester a kórház
egész kollektívájának gratulált, hiszen
valamennyiük munkája benne van az elért
eredményben. – Talán az sem véletlen,
hogy korábban az év kórháza címet is
elnyerte – emelte ki a városvezető, hozzá-

téve, hogy forrásszegény világunkban
rendkívül értékes ez a program, amelynek
köszönhetően a gyermekegészségügyet
segítik.
Korcsmáros Ferenc, a Sürgősségi
Betegellátó Osztály főorvosa mutatta be
az életmentő eszközöket, amelyek a
gyermeksürgősségi és gyermek traumatológiai ellátást segítik. Egyebek közt a
speciális rögzítő eszközt, vákuummatracot
gyermekméretben, lélegeztető maszkot,
inhalátort, gyógyszeradagolót, test- illetve
folyadékmelegítőt, és olyan monitort, mely
az életfunkciók ellenőrzését szolgálja.
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Sportban és tanulásban kiválókat
jutalmaztak

Jó tanuló és jól sportoló diákokat jutalmazott a megyei önkormányzat és a megyei
diáksport szövetség a Megyeháza Árpád-termében.

A száz diákot, felkészítő tanáraikat,
szülőket, a frissen megválasztott megyei
közgyűlési elnök, Bodó Sándor köszöntötte,
aki jó érzéssel tett eleget a meghívásnak,
hiszen maga is tanárember volt, s örömmel
ismerte fel egykori kollégáit a megjelentek
közt. A jelenlévők kapcsán kiemelte: a sport

rendre, fegyelemre, tartásra nevel, ám
eredményt elérni csak szívós munkával
lehet. Arra intette a most kitüntetetteket,
hogy ne felejtsenek el köszönetet mondani
szüleiknek sem, mert ők azok, akik
felkészülésüket a nyugodt családi háttérrel
biztosítják. A jutalmazásból kiderült: 89
általános iskolás, 19 középiskolás és egy
agrár egyetemista hallgató vehette át a jó
tanuló – jó sportoló kitüntetést Bodó
Sándortól és Kovács Zoltántól, a megyei
diáksport szövetség, illetve a megyei
önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottságának elnökétől. A díjat a
kiemelkedő
országos
sporteredmény
mellett általános és középiskolában 4,8,
felsőoktatási intézményben 4,2 átlag

feletti tanulmányi eredménnyel érdemelhették ki a fiatalok. Berettyóújfaluból az
Eötvös József Szakképző Intézet, a II.
Rákóczi Ferenc, illetve a József Attila
Általános Iskola diákjai és felkészítő
tanárai vehettek át jutalmat.
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Újraélesztés az óvodákban és bölcsődékben
Ebben a tanévben is folyatódik, az a Tudj
segíteni program sorozat, amely 2009-ben
került először meghirdetésre. A kezdeményezéshez csatlakozott minden berettyóújfalui óvoda és bölcsőde.
Célunk a program elindításával az volt,
minden olyan ember, aki gyermekekkel
foglakozik, legyen felvértezve mindazzal a
tudással, ami szükséges ahhoz, hogy a
hirtelen kritikus állapotba került gyermeken
segíteni tudjon a szakszerű elsősegélynyújtás keretei között.
A program részeként minden óvodai és
bölcsődei dolgozó egy komplex elméleti és

gyakorlati oktatáson vesz részt, melynek
során, megtanulják felismerni és kezelni a
leggyakoribb sürgősségi ellátást igénylő
gyermekgyógyászati
kórképeket.
A
képzés tartalmazza a gyermek első
állapotfelmérését, tudatállapot megítélést,
légzés vizsgálatot, szakszerű segítséghívást, alapszintű eszköz nélküli újraélesztést, fuldokló gyermek ellátását, stabil
oldalfektetés kivitelezését és néhány
gyakran előforduló gyermekgyógyászati
kórkép (pl. lázgörcs, epilepsiás görcsroham, sérülések, sebellátás) esetén az
elsősegélynyújtás lépéseit. A program első

évében minden résztvevő megszerezte a
felsorolt elméleti és gyakorlati ismereteket,
majd évente ismétlő, felfrissítő képzéssel
biztosítjuk
a
megtanult
ismeretek
naprakészen tartását.
A képzéseket a Sürgősségi Betegellátó
Osztály munkatársai végzik, a részvétel
mindenki számára önkéntes és anyagi
ellenszolgáltatástól mentes ezzel is
ösztönözve minden oktatási intézményt a
csatlakozásra.
Dr. Korcsmáros Ferenc
osztályvezető főorvos
Gróf Tisza István Kórház

.
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Új iskola, új remény, pozitív jövőkép
Szeptember. Egy hónap, melynek
általában oly nagy súlya van, ha eljön az
iskolakezdés ideje. Van, aki várja, s vannak
sokan, akik nem. A felnőttek számára lázas
várakozás, hogy mi lesz az elkövetkező
majdcsak kétszáz tanítási napban csemetéjükkel, a gyerekek számára pedig
aggodalommal teli izgalom, hogy itt van
bizony, hajtsuk hát bús igába fejünket
újfent, avagy először…
2010 szeptembere. A bihari kisváros,
azaz Berettyóújfalu már nagyon várta ezt
az iskolakezdést. Az újrakezdést. Véget ért
az intézmény széttagoltsága, örömmel
vettük tudomásul, hogy nem lesz több
„kirándulás” Bakonszegre (ahol ettől
függetlenül nagyon jól éreztük magunkat), s
elköszönve rebegtünk hálát a Széchenyi
Tagiskolának a vendégszeretetért.
Végre boldogok lehetünk, mert elkészült!
Igen, elkészült, felépült, megszépült a
József Attila Általános Iskola épülete!
Végre birtokba vehettük. A miénk, s
mindenkié! Ezt mormoljuk talán még most is,
számtalan hét elteltével…

Azóta persze mögöttünk van már néhány
hónap. Mondják, hogy a jót könnyű
megszokni. Ez igaz, de megbecsülni is
fontos. Mi ezt tesszük, mert nem feledjük
azt a „rendhagyó” tanévet, amikor csak
ábrándos szomorúsággal néztük iskolánkat, ahogy a szorgos mesteremberek hada
teszi napról napra élhetőbbé, komfortosabbá.
Az öröm még most is bennünk él. Végre
méltó körülmények között működhet a
kistérség egyik kiemelkedő múltú, jelenű és
(remélhetőleg) jövőjű oktatási intézménye.
S a pozitív jövőképet külön kihangsúlyozhatjuk, mert enélkül nincs értelme a
munkának. S mindehhez hozzájárul az új
tornaterem, a könyvtár, a nyelvi labor,
egyszóval a tágas, élhető tér minden
szeglete! Erre vágytunk, s ezt ápolgatjuk
azóta is folyamatosan, hogy minél tovább
elmondhassák az utánunk jövő generációk:
Igen, ezt az iskolát nekünk is építették, s mi
is megbecsüljük, ameddig csak lehet!
Köszönet Berettyóújfalu Város Önkormányzatának, mely benyújtotta pályázatát

Minden érték, ami a gyermek
érdekét szolgálja
Egy éve indult az a program, amely az állami gondoskodásban résztvevő, gyermekotthonokban élő gyermekek, fiatalok személyiségfejlesztését célozta meg. Az
Alternatívák az Erőszakkal szemben – AVP Hungary – Közhasznú Egyesület a
megyei önkormányzat fenntartásában működő berettyóújfalui Arany János Gyermekotthonban, illetve a komádi gyermekotthonban folytatta le az ott dolgozókkal
közösen a programot.
Az elvégzett munkáról az Arany János tort, vetítővásznat, laptopot, fényképezőGyermekotthon egyik lakásotthonában gépet, fejlesztő játékokat is kaptak.
számoltak be az érintettek. Fodor István Balogh Tamás, az újfalui Pinokkió Lakásotigazgató elmondta: az általa vezetett thon 16 éves lakója szívesen számolt be az
intézmény lakóinak 67 százaléka vett részt elmúlt egy év tapasztalatairól. Ő Fodor
a tanulástechnikai, egyéni pszichoterápiás, István igazgatóhoz járt heti egy alkalompszichodráma, drogprevenciós foglalkozá- mal tantárgyi korrekcióra, s ennek
sokon, illetve csoportokban. Nyáron pedig köszönhetően megúszta bukás nélkül a
eljutottak egy egyhetes egri táborozásra tavalyi évvégét. Varga J. Zoltán klinikai
is. Az újfalui intézmény fejlesztő pedagó- szakpszichológusnál pedig pszichoterápiás
gusainak, szociális munkásainak mintegy foglalkozásokon vett részt, aminek követfele vett részt ezeken a tréningeken, cso- keztében könnyebb lett a beilleszkedés.
portterápiákon. A komádi intézmény Mint fogalmazott: hasznos volt az elmúlt
vezetője, Hídvégi László, igen hasznosnak egy év, mert megtanult türelemmel
ítélte meg a 800 órás egyéni fejlesztő viszonyulni társaihoz. – A feszültséget
foglalkozásokat, hiszen azokat a magatar- nemcsak verekedéssel lehet levezetni,
tászavaros, iskolakerülő, magántanulók hanem például olvasással. Én Bibliát és a
számára tartották. Úgy vélte, a befektetett Harry Pottert kezdtem el olvasni. A foglalenergia nem volt hiábavaló, hiszen minden, kozásoknak köszönhetően, már határozott
ami a gyermek érdekét szolgálja, érték – elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan:
húzta alá. Az egyénre szabott fejlesztési a nyolc általános elvégzése után cukrász,
terveknek köszönhetően, egyik lakójuk, aki szakács, pék szakmákat szeretne tanulni.
magántanuló volt, megtanult tanulni, maga- Angolul már perfekt beszél, s a baseball a
biztos lett, s ősszel középiskolai tanul- kedvenc sportja, amiben már országos
mányait kezdhette meg. Mindkét intézmény sikereket ért el.
Nyírő Gizella
tárgyi eszközökkel is gazdagodott: projek-

az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Észak-Alföldi Operatív Program Támogatási Rendszeréhez, az „Oktatási-nevelési
intézmények fejlesztésének támogatása”
című pályázati kiírásra. A projektgazda
önkormányzat „A berettyóújfalui József
Attila Általános Iskola és tagintézménye
épületeinek fejlesztése és tornaterem
építése a korszerű oktatási környezet
kialakításáért” című, ÉAOP-4.1.1/2F-2f2009-0042 azonosító számú pályázatával
448.336.994 Ft Európai Uniós támogatást
nyert el, melyből igazi XXI. századi iskolát
varázsoltak az itt dolgozók és itt tanulók
számára.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
/A József Attila Általános Iskola tantestülete!/

A Berettyóújfalui Református
Egyházközség
márciusi hírei
Március első vasárnapja Bibliavasárnap,
perselyadományainkkal a Biblia kiadását
támogatjuk.
Március 08–11-ig (keddtől – péntekig)
lesznek bűnbánati alkalmaink, délután 4
órakor az Imaházban, 5 órakor a Kálvin
téri gyülekezeti teremben.
Március 13-án Böjt első vasárnapján,
Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk délelőtt
9 órától az Imaházban, 10 órától a
Templomban.
Március 15-én kedden, Nemzeti
Ünnepünkön, délelőtt 10 órakor lesz
Ünnepi Istentisztelet a Templomban.
Március 19-én szombaton este 5 órától
Jótékonysági estet tartunk a Templomban, a Debreceni Déri Múzeum Baráti
Körének szolgálatával.
Válogatás magyar költők verseiből:
hitről, reményről és szeretetről.
Közreműködnek: Erdélyi Márta (vers),
Péntek Mátyás (ének), Deli Gabriella
(furulya). Belépés díjtalan, perselyadományainkkal templomunk felújítását
támogatjuk.
Áprilistól havonta lesznek jótékonysági
koncertek a Liszt Ferenc emlékév
alkalmából.
Szeretettel hívjuk Kedves Testvéreinket
alkalmainkra!
Áldáskívánással: A Berettyóújfalui
Református Egyházközség.
www.reformatusbujfalu.hu

14 OKTATÁS

Centenáriumi megemlékezés

Szabó Ferenc – iskolaalapító, gyors- és gépírástanár – születésének 100. évfordulóján
Gimnáziumban. Az ünnepségre eljött az egykori igazgató két fia és egy lánya is.
Az egykori és mai diákokat, tanárokat, kénytelen költözködni életében családvendégeket Daróczi Lajosné, a Szabó jával. 1947-ben – Nagyváradról érkezvén
Ferenc Alapítvány kuratóriumának elnöke – Berettyóújfaluban alapította meg a
köszöntötte, a volt iskolaigazgató emlék- gyors- és gépíró iskolát, s 1973-ban ment
táblája előtt. Az iskola névadójára, a nyugdíjba. Tiszteletére vette fel a Gyorsíró
kiváló családapára, a fáradhatatlan és Gépíró Szakiskola Szabó Ferenc nevét
tanárra emlékezünk most – mondta a 1997-ben, ám önállósága 1999-ben
tanárnő, majd a család jelenlévő tagjai, az megszűnt. Tovább működik azonban az
alapítvány képviselői, valamint Muraközi Arany János Gimnázium, Egészségügyi
István polgármester és Kolozsvári István Szakképző és Közgazdasági Szakkulturális menedzser koszorút helyezett el középiskola „Szabó Ferenc Ügyviteli Tagoaz emléktáblánál. Balogh Sándor, a zataként.” Évente szakmai és tanulmányi
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi versenyeket tartanak a névadó tiszteletére,
és Iparkamara nevében 50 ezer forintot február 4-én, születésnapján pedig
nyújtott át az alapítvány kuratóriumi megemlékezést.
elnökének.
Idén pályázatot írtak ki Szabó Ferenc
Az ünnepség egy tanteremben folytató- életéhez, az iskola történetéhez kapdott, ahol Szőke Albertné, egykori csolódóan. Hét pályázat érkezett, köztük
tanítvány, aki 26 évig volt a gép- és egy tanárnőé is. Az értékelés után első
gyorsíró iskola igazgatója, elevenítette fel helyezést ért el Balogh Tímea és Gál
Szabó Ferenc életútját. Kiderült: a mindenki Angéla, második Román Éva, harmadik
„Feri bácsija” 9-10 alkalommal volt Pócsikné Anka Klára pályázata. A

megemlékezést tartottak az Arany János
nyertesek egy-egy esztergomi, illetve
nagyvázsonyi
hétvégi
tartózkodás
lehetőségét kapták a Szabó-testvérektől.
Kitüntetéseket nyújtott át Daróczi Lajosné
az idei tanulmányi és műveltségi
vetélkedők nyerteseinek. A vándorkupát
egy évre Szőke Richárd Rajmond
érdemelte ki.
A centenárium tiszteletére megrendezték
a százperces másolási versenyt is, melyre
34-en neveztek be, s közülük 18-an
teljesítették is az időt.

KULTÚRA

A Csík Zenekarral ünnepeltünk
Egy csodálatosan szép estében volt része annak a mintegy másfél ezer fős közönségnek, mely a berettyóújfalui Kabos Endre Sportcsarnokban gyűlt össze a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen. Az est fővédnöke Halász János, a
Nemzeti Erőforrás Minisztériumának államtitkára volt.
A város 2001 óta rendezi Nagyváraddal örökségét. Ám akkor érünk célt, ha a
közösen a kultúra jeles ünnepét, mely a kultúra nemcsak információ és irodalmi
kezdeti egy-egy rendezvényből mára törzsanyag, hanem élmény is. – Aki hazafi,
valóságos rendezvénysorozattá nőtte ki egyszerre képes nemzetben és régióban
magát, a határ mindkét oldalán. – És ez így gondolkodni, úgy, hogy közben lokálpattermészetes, hiszen egy a kultúránk, egy rióta marad – utalt a 10 évvel ezelőtt
egyetemes magyar kultúra van – mondta megkezdett közös ünneplésre, mellyel már
köszöntőjében Muraközi István polgárakkor is a nemzet határokon átívelő
mester. A továbbiakban felidézte: 188 újraegyesítésében gondolkodtak. A továbévvel ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte biakban arról szólt az államtitkár, jóllehet,
be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását. - nem piros betűs ünnep a Magyar Kultúra
Ezen a napon fejet hajtunk a magyar Napja, mégis olyan ünnepélyesség lengi
kultúra előtt, mely nem több, nem kevesebb be, mint nagy állami ünnepeinket.
más népek kultúrájánál – emelte ki a
A színpadra lépő Príma Primissima-díjas
polgármester, majd bejelentette: a kortárs Csík Zenekart hatalmas taps fogadta, mely
magyar kultúra gyöngyszemével, a Csík minden számuk után megismétlődött. A
Zenekarral ajándékozta meg a város magyar népzene hiteles tolmácsolóiként
önkormányzata nemcsak Újfalu lakosságát, időutazásra „vitték el” a közönséget:
hanem a Nagyváradról érkezett ven- Kalotaszegtől a Felső-Tiszavidéki Szilágyságon át a székely Bukovináig csendültek
dégeket is.
fel csodálatos dallamok. Nem maradhatott
Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármes- el az utóbbi évek leghallgatottabb dala, a
tere, a mikrofonhoz lépve, akként fogalma- Most múlik pontosan, ráadásként pedig az
zott, hogy olyan ez az ünnep, mint egy Ez a vonat, ha elindul.
családi ünnep: meghitt körben, szeretetben,
békességben, egyszerre dobban a szívünk.
Az idei évet aranybetűsnek titulálta Biró
Rozália, hiszen számában gyarapodni fog
a magyar nemzet, begyógyítva a korábban szerzett sebeket.
Halász János államtitkár ünnepi beszédében a Himnusz kapcsán kifejtette: sokféleképpen lehet szeretni a hazát, úgy is,
hogy megismerjük értékeit, kulturális
(x)hirdetés
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Közhasznúsági jelentések
Tájékoztatás

Az Aranytál Közhasznú Alapítvány 2010.
májusában kifizette egy-egy tanulónak (bölcsőde,
óvoda, általános iskola, középiskola) az egy havi
étkezési térítési díját, a 2008 évi 1 %-os felajánlásokból. Kérjük, akinek lehetősége van alapítványunkat
támogassa. Támogatásukat köszönjük.
Számlaszámunk:
11738046-20035633,
OTP
Berettyóújfalu, adószámunk: 18554157-1-09.
Nagy Sándorné, a kuratórium elnöke
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2009-ben
támogatták
személyi
jövedelemadójuk
1
százalékával a Rákóczi Tagóvoda Drága Kincsünk
Alapítványát. A felajánlott összeget az alapítvány
céljainak megfelelően fejlesztő játékok vásárlására
fordítottuk. A következő időszakban is várjuk támogatásaikat.
Bankszámlaszámunk:
6090014017084730 Alföld Takarékszövetkezeti Hitelintézet.
Drága Kincsünk Alapítvány kuratóriuma
A Berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon
Segítő Kezek Alapítványa köszönetet mond azoknak,
akik adójuk 1 %-ával támogatták a gyermekotthon
lakóinak szabadidős programjait. Az alapítvány
2009. évi bevétele: 526.447 Ft, szja 1 % 157.701 Ft.
Összkiadás: 404.451 Ft, tárgyévi eredmény:
121.996
Ft.
Adószám:
19129741-1-09.
Számlaszám: 60000051-10000018.
Köszönettel: Zámecsnikné Bezerédi Anikó elnök
Az Összefogás a Berettyóújfalui 6. Sz. Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány nevében
köszönetet mondok mindazoknak, akik 2009-ben
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 %-át az
alapítvány javára. Az APEH által átutalt 139.480
Ft-ot a gyermekek képességfejlődését segítő
eszközök, játékok vásárlására fordítottuk. A szervezet
tárgyévben összesen 491.480 Ft támogatást kapott
különböző címen. Ebből az NCA pályázatán 200.000
Ft támogatást nyert az alapítvány. A többi bevétel
szülői és magánszemélyi befizetés. Az alapítvány
kuratóriumi tagjai és elnöke juttatásban nem részesül,
szerződéses alkalmazott nincs. A részleges
közhasznúsági jelentés megtekinthető az alapítvány
székhelyén, Berettyóújfalu, Széchenyi u. 4-6. sz. alatt.
Ebben az évben is várjuk támogatásaikat az alábbi
számlaszámra: OTP 11738046-20036029.
Nagyné Molnár Viola kuratórium elnöke
A Berettyóújfalui Csillogó Gyermekszemek
Alapítvány
nevében
köszönetet
mondok
mindazoknak, akik 2009-ben felajánlották előző évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunk
részére. Az APEH által átutalt 92.426 Ft-ot az
alapítvány céljainak megfelelően, a Vass Jenő utcai
Eszterlánc Tagóvoda udvari fejlesztő játékainak
bővítésére fordítottuk. A következő adóbevallási
időszakban is köszönettel fogadjuk a felajánlásaikat.
Számlaszámunk:
60900140-17083605
Alföld
Takarékszövetkezeti Hitelintézet Gálné Tóth Klára
kuratóriumi elnök
Búzavirág Alapítvány, azaz a tüdőbetegek
modern
kivizsgálásáért
Biharban,
adószám:
18561160-1-09 OTP számlaszám: 1173804620038038. Alapítványunk a 2009 évben Apeh
61000 Ft 1%-os átutalása és 39.000 Ft kamatbevétele alapján összesen 100.000 Ft bevételre tett szert.
Összkiadás a 2009. évben 73.000 Ft-ot tett ki,
nyomtatószer,
irodaszer,
stb.
vásárlásával.
Alapítványuknak köztartozása nincs. Tevékenységét
az alapszabályzatnak megfelelően folytatja. Célunk
a továbbiakban is elsősorban a működéshez
szükséges műszer- és eszközbeszerzésre irányul,
betegeink minőségi kivizsgálása érdekében. Az
alapítványnak munkaviszonyban álló szerződéses
alkalmazottja nincs, a kuratórium tagjai munkájukat
díjazás nélkül végzik. Adományozásra nem került sor.
Köszönjük az 1 %-os felajánlásokat, várjuk továbbra
is a nagylelkű, önzetlen támogatásokat. A kuratórium
nevében elnöke: dr. Kiss Kálmán.

Szenvedélybetegségek megelőzése
humorral és énekkel
A Sürgősségi Napok keretében Ayala és Anita énekes-paródiás műsorával volt
rendhagyó osztályfőnöki órának beillő rendezvény a Kabos Endre Sportcsarnokban
270 felső tagozatos helyi diák számára. Ezzel egyidőben a rendőrkapitányság
épületében – Dr. Lingvay Csaba kapitányságvezető kezdeményezésére - mintegy
félszázan vettek részt kihelyezett véradáson.
Dr. Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István
Kórház főigazgatója már köszöntőjében
oldotta a hangulatot, amikor bejelentette:
a mára betervezett, ám elmaradt dolgozatírást szombaton bepótolják a tanárok.
Dr. Fekete Csaba dandártábornok, megyei
rendőr-főkapitány, a rendezvény fővédnöke, bejelentette: életveszélyes drog
jelent meg „Kati” néven. Mindenkit óva
intett a drogok kipróbálásától, s azt
javasolta a tiniknek, hogy igyekezzenek
más, hasznos időtöltést találni maguknak.
Muraközi István polgármester szintén
megmosolyogtatta a diákokat, amikor
elmondta: a rendezvény címéből – szenvedélybetegségek megelőzése – az olvasás
és a tanulás szenvedélyének megelőzésére
gondolt. Azonban az elmúlt hetek eseményei szülőként és polgármesterként is arra
késztetik, hogy nagy hangsúlyt fektessenek
a megelőzésre – szögezte le. – Meg kell

találni a módját annak, hogy a fiatalok jól
érezzék magukat, szórakozzanak, ám a
megfelelő keretek között – adott útmutatást.
Kérdésünkre, miszerint miért vállalta a
fellépést Illés István rendőr-őrnagy, alias
Alaya és Sárközi Anita, elmondták: azok a
fiatalok, akik meghallgatják énekkel,
paródiával fűszerezett műsorukat, jobb
helyzetben vannak. - S ha csak néhány
gyereket sikerül megmentenünk, már célt
érünk el. A fiatalok azt hiszik, övék a világ:
ellenállnak szüleiknek, tanáraiknak. Ha
nem vigyázunk rájuk, az alkohol, nikotin és
drog áldozatai lesznek, s mi azért vagyunk
itt, hogy felhívjuk, milyen veszélyek
leselkednek rájuk, végső soron megmenteni
a gyerekeket a szörnyűségektől.
Nyírő Gizella

KULTÚRA

Egyetemes imahét Berettyóújfaluban

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkájába nyerhettek bepillantást azok a keresztények, akik részt vettek az ökumenikus imahét keretében a volt Megyeháza dísztermében
megtartott igehirdetésen és filmvetítésen.

A városban működő különböző felekezetű hívek előtt Majláth József, helyi
református lelkipásztor mutatta be a
szeretetszolgálat lelkészigazgatóját, Fodor
Gusztávot és Czető Gergő adománykoordinátort. Igehirdetésében Fodor Gusztáv arról beszélt, hogy jobb adni, mint
kapni. Elmondta: a szeretetszolgálat
2006-os megalakulása óta beleszeretett
ebbe az igébe, s ezért is lett folyóiratuk,
illetve honlapjuk neve is a Jobb adni, mint
kapni. Az adás, az ajándékozás tulajdonképpen olyan gondoskodó szeretet,
amely jelen van a magánéletben, a
hivatásban, a munkában, az egyházban, a
baráti kapcsolatokban – sorolta a lelkész,
hozzátéve: azok erősek, akik tudnak adni,
mert aki ad, ott mennyország van.

Szolgálata után két kisfilmet vetített le a
lelkészigazgató. Egyik film a Kárpátmedencében zajló karitatív munkájukat
mutatta be, másik az Afganisztánban,
illetve a földrengés sújtotta Haiitiben
végzett áldozatos munkájukról szólt.
Majláth József az est végén emlékeztetett arra, hogy a berettyóújfalui egyházközség is részt vesz a Magyar Református
Szeretetszolgálat programjaiban, így a
Szeretethíd megszervezésében és lebonyolításában, a Nyilas Misi programban, de
éppen a szeretetszolgálattól kapott a Toldi
Miklós Református Általános Iskola
iskolabútorokat is.
Nyírő Gizella
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Remekül kezdték az idényt a Mezeis lányok

Korábban már hírt adtunk róla, hogy női
labdarúgó csapatunk a Mezei-Vill Futball
Club színeiben benevezett az NB. II-es
felnőtt női futsal bajnokságba.
A lányok eddig nem kis meglepetésre
100%-os teljesítménnyel, veretlenül vezetik
az NB. II-es bajnokság Keleti Csoportját,
maguk mögé utasítva Szentes FC, Kiskunhalasi FC, Gyöngyös Amazonok, Miskolci
Vénusz és a Salgótarjáni Vadmacskák
egyesületét.
Pallai Gábor edző szerint azért
meglepetés, mert mindössze a nyáron
alakult női csapat még igencsak a tanulás
elején jár.
A sikerek titka a jó játékosanyag mellett,
a lányok példaértékű hozzáállásának
köszönhető.
A csapat az eredeti célkitűzést már
teljesítette, hisz az utolsó játéknaptól
függetlenül már bejutott a Felsőház
rájátszásába, ahová a Keleti és Nyugati
csoport első három helyezett csapata jut.
Itt újabb nehéz és izgalmas mérkőzések
várnak lányainkra.
Az említett célkitűzés még túl is lett
szárnyalva, hisz az MVFC „próbaképpen”,
és hogy több játéklehetőséget kapjanak a
lányok, elindította csapatát a Magyar Női
Kupában, ahol főként NB. I-es csapatok
versenyeznek.

Külön öröm számunkra, hogy a kupasorozatban sem maradt alul a még NB. II-ben is
újonc csapatunk, hisz immár két (!) NB. I-ben
szereplő
csapatot,
a
Szegedi
Boszorkányok és a Kiskunfélegyházi Mókusok női futsal egyesületét legyőzve, a
legjobb 8 csapat között tudhatja magát.
Az MVFC futsal női válogatott edzőjét
kérdeztük az eddig sikeres szereplés
„titkáról”.
Pallai Gábor:
Az első évet mindenképp a tanulás évének
szánom. A futsal elég nehéz sportág
egyszerre követeli meg a remek fizikumot
és a magas elméleti alapismereteket is,
amihez elég sok idő szükségeltetik. A
lányok ezeket igazán a mérkőzéseken
tapasztalhatják a bőrükön. A tény, hogy
eddig ilyen sikeresen szerepel együttesünk
a lányok érdemeit dicséri, nagyon komolyan veszik az edzéseket és mindig a maximumra törekednek, amit hellyel-közzel
sikerül is megvalósítaniuk. Vannak holtpontok a mérkőzéseken, ami természetes, de
ezt a csapat igazi egységes munkával
tudja kompenzálni. Azért dolgozunk, hogy
ezek a hullámvölgyek eltűnjenek. Amennyiben ez sikerül akkor nagyon szép sikerek
várhatnak erre a remek kis csapatra ahol a
jövőre nézve több, igazán tehetséges
játékos bontogatja szárnyait.

Füredi Andrea csapatkapitány:
Nagyon jó érzés, hogy országszerte pozitív
jelzőkkel illetik egyesületünket és ezáltal
városunkat, hisz sorra kapjuk a visszajelzéseket más csapatoktól, hogy "Beretytyóújfalu csapata milyen fegyelmezett,
rendezett működésű, felkészült. Ezt szeretnénk megköszönni az elnökünknek, az
edzőnknek, a csapattagoknak. Persze
nemcsak az anyagi támogatás számít, hisz
számomra ugyanolyan fontos egy magát
„egyszerű szurkolónak” érző ember, aki
érdeklődik a csapatunk felől vagy gratulál
a csapatnak. Köszönjük nekik is, mert sok
erőt adnak a csapatnak és ezáltal részesei
az elért sikereinknek.
Rinyu Sándor

A BUSE NB III. felnőtt csapatának
2011. évi tavaszi bajnoki mérkőzései
03.06. vasárnap 14:30 BUSE – NAGYECSED
(morotvai pálya)

03.12. szombat 14:30 HAJDÚSZOBOSZLÓ – BUSE
03.20. vasárnap 15:00 BUSE – NYÍRMADA
03.26. szombat 15:00 KEMECSE – BUSE
04.03. vasárnap 15:30 BUSE – KÓTAJ
04.10. vasárnap 15:00 BUSE – IBRÁNY

Utánpótlás sikerek a BMSE-nél
Mozgalmasan telt az első félév a BMSE
98–99-es korosztályú fiú csapata számára.
A nyári szünet végét, és ezzel együtt a
felkészülés kezdetét augusztus 23-a
jelentette. Az első héten öt alkalommal
találkoztunk, amit már mindenki nagyon
várt. Ezt követően heti négy edzéssel
folytattuk a felkészülést az iskolai időben.
Az edzéslátogatottság és lelkesedés közel
volt a száz százalékhoz. Az első megméretésre októberben került sor Hajdúböszörményben, ahonnan bronzéremmel tért haza
a csapat. A következő jelentős esemény
novemberben volt Szegeden egy nemzetközi torna, ahol is a fiúk csak rosszabb
gólarányuknak köszönhetően maradtak le
a dobogóról. Decemberben Mikulás kupán
vettünk részt Hajdúszoboszlón, ahol az
idősebb játékosokat is felvonultató
ellenfelek közt sikerült helytállni – harmadik helyezést ért el a csapat. Január elején
mi adtunk otthont az Újévi tornának, ahol
nagy küzdelemben szorultunk a második
helyre Balmazújváros mögött megelőzve
az újkígyósi és a hajdúszoboszlói fiúkat.
Január végén a 99-es korosztállyal részt
vettünk Debrecenben a Főnix kupán, aholis
két győzelemmel és két vereséggel sikerült
az ötödik helyen végeznünk a rangos
mezőnyben. Nem állhatunk azonban meg,
hiszen ez az év még számos jelentős
feladatot tartogat számunkra. Február

végén a megyei fordulóval megkezdődik
az Erima Országos Gyermekbajnokság a
98-as korcsoport számára. Ezt követően
márciusban Szentesen, júniusban pedig
Kalocsán szeretnénk részt venni egy-egy
korosztályos megmérettetésen. Aktuális hír
a csapat háza tájáról, hogy a gyerekek
felkészülését – tekintettel a sportág
emelkedő népszerűségére – immár két
szakember: Ulics István és Kiss Béla
irányítják. A több mint 30 főt számláló
társaság nagyon jó közösséggé kovácsolódott az elmúlt hónapokban, de a magas
létszám miatt már nem lehetett ilyen szinten
minőségi munkát végezni. Így a
’99–2000-ben születetteket Ulics István,
míg az idősebbeket (’98) a jövőben is Kiss
Béla trenírozza.
A csapat természetesen továbbra is a
BMSE égisze alatt dolgozik, de a csapat
működésében fontos szerepet játszik a II.
Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és a József Attila
Ált. Isk. is.
Szeretnék továbbá köszönetet mondani
támogatóinknak Galló Ferencnek, az
Aditus Kft. igazgatójának, Pozsár Ferenc
vállalkozónak, Hajdú Miklósnak, a Bihari
Reklámiroda vezetőjének, illetve Dinók
Tibor és Tóth Árpád szülőknek, akik az
utazásban és az újévi torna díjainak
felajánlásában segítettek. Szeretnék nem
utolsó sorban köszönetet mondani minden

kedves szülőnek, aki segített bennünket az
utazások lebonyolításában és mellettünk
állt a nehéz helyzetekben, hiszen nélkülük
ezek a sikerek nem jöhettek volna létre.
Hajrá BMSE!
Kiss Béla edző

Tisztelt Sportbarát!
A BMSE kézilabda szakosztálya továbbra
is várja a kézilabdát szerető szurkolók,
sportbarátok személyi jövedelemadójának
1%-át. Az alapítvány ahová a felajánlásokat megtehetik: Berettyóújfalu Város
Sportjáért
Közalapítvány,
adószám:
19128678-1-09. Kérjük az 1% felajánlásáról
készült
formanyomtatványról
„kézilabda” felirattal és névvel ellátott
fénymásolatot az egyesület képviselőjének
juttassa el, hogy felajánlása a megfelelő
helyre kerülhessen. Támogatásukat köszönjük.
A BMSE vezetősége

