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10 óra:
Ünnepi istentisztelet a református 
templomban.
Igét hirdet: dr. Baráth Béla, a 
Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetem Egyháztörténeti 
Tanszékének docense.

11 óra:
Megemlékezés és koszorúzás a népligeti kopjafánál. Ünnepi beszédet 
mond: dr. Márkus Béla egyetemi docens. 
Ünnepi műsor: közreműködnek a Nagyváradi Állami Színház Szig-
ligeti Társulatának színművészei.
A rendezvényen közreműködik az Ifjúsági Fúvószenekar Szilágyi 
Péter igazgató-karmester vezényletével.

Az elmúlt hetekben kapták 
kézhez a berettyóújfalui lakosok 
is a januári távhő számlájukat, és 
bizony – bár számíthattak rá – so-
kaknak arcukra fagyott a mosoly. 
Volt olyan fogyasztó, akinek mivel 
most már nem jogosult semmiféle 
támogatásra, közel 70 százalék-
kal emelkedett a hődíja. A város 
közüzemi szolgáltatója, a Herpály-
Team Kft. 637 a távhőszolgáltatást 
igénybe vevőnek küldte meg az új 
elszámolású számlát.

Mint ismert, december 31-
ével megszűnt a lakossági célú 

energiafelhasználáshoz a központi 
költségvetésből biztosított gázár-
támogatás, helyette úgynevezett 
szociális alapú támogatást vezettek 
be, ami viszont nem alanyi jogon 
jár már a fogyasztóknak.

A szociális támogatást kérel-
mezni kellett a Magyar Állam-
kincstárhoz benyújtott igénylő-
lapon, és a támogatás mértékét 
az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem alapján állapítot-
ták meg.

Az alábbi négy kategóriába 
sorolták a támogatottak körét:

Március 15-eMárcius 15-e
ünnepi programjaünnepi programja

A farsangi szezon záró bálja az 
ötödik alkalommal megrendezett 
megyebál volt február 17-én a 
debreceni Kölcsey Központban.

A Hajdúságból, Biharból, Sár-
rétről érkezett mintegy félezer 
vendéget Rácz Róbert, a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntötte. 
Immár hagyományosan sor került 
az Önzetlenségi-díj kiosztására is, 
melyet ezúttal néhai Pálfi István 
európai parlamenti képviselőnek 
ítélt oda több civil társaság és egye-
sület. A megdöbbentően fiatalon 
elhunyt képviselő tevékenységének 
méltatásakor elhangzott: közgaz-
dászként, több nyelven beszélve, az 
elmaradott Biharban kamatoztatta 
tudását. 1995-ben felnőttoktatási 
vállalkozását indította be. Szü-
lőfalujának, Berettyóújfalunak 
alpolgármestere volt 1998 és 2002 
között, illetve a megyei közgyűlés 
tagja. 2002-ben bekerült a Magyar 
Parlamentbe, majd két év múlva 
az Európai Parlamentbe, ahol két 
bizottságban is tevékenykedett. 

Önzetlenségi-díjjal
is elismerték

Fáradhatatlanul járta, és szakmai 
tudásával segítette választókerü-
letét, de felkarolta az elszakított 
keleti területeket, a Partiumot és 
Kárpátalját is. A széttört emberi és 
közösségi kapcsolatok újraegye-
sítésén dolgozott, amikor 2005. 
december 5-én megalakította a 
Héthatár Egyesületet, amely egy-
hangúan elnökévé választotta. 
Bármikor készséggel állt választói 
rendelkezésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése által alapított 
Önzetlenségi-díj indoklásában ez 
állt: néhai Pálfi Istvánnak, a bihari 
települések felemelkedéséért és a 
határon túli magyarok érdekében 
végzett áldozatos tevékenysége 
elismeréseként.

Az oklevelet és a kisplasztikát 
az özvegy, Pálfiné Pántya Anikó 
vette át, aki köszönetet mondott 
mindazon személyeknek és civil 
szervezeteknek, akik felterjesztet-
ték elhunyt férjét a kitüntetésre.

Kép és szöveg:
Nyírő Gizella

Számos találgatás, téves hír 
terjed már is a városunkban ter-
vezett „intézmény-bezárásokról, 
összevonásokról, létszám-leépí-
tésekről…” Nem egyedi dolog 
ez, hiszen úgy látszik, mostanság 
ilyen világot élünk. A kormány 
megszorító csomagja, például a 
gázár-támogatás módosítása, a 
kórházi struktúra átalakítása, a 
gyógyszer-áremelések és hosz-
szasan folytathatnánk a sort, nem 
kedveznek a közhangulatnak sem 
Berettyóújfaluban, de az országban 
sem. Szeifert Ferenc polgármester 
kötelességének érezte már újévi 
köszöntőjében is – bár maga is 
elismerte, nem köszöntőbe való 
témát hoz fel –, hogy tájékoztassa 
a központi költségvetés, illetve a 
kormány reformterveinek isme-
retében Berettyóújfalu lakosságát 
az ez évben városunkban várható 
megszorításokról, feladat- átszer-
vezésekről. Nos, a racionalizáló 
lépések, az intézmény-átszervezési 
program irányvonala megszületett, 
és a február 22-i testületi ülésen 
a képviselők nagy többséggel el-
fogadták a tervezetet. A részletek 
kidolgozását egyeztetések, intéz-
ményi átvilágítások előzik még 
meg, és elkészülte a májusi ülésre 
várható. A tervekről, az indokokról 
kérdezve a polgármestert elmondta, 
a város fenntartásában működő 
intézmények biztonságos működte-
téséhez az állami normatíván felül 
közel 500 millió forint kiegészítés 
szükséges. Miközben a város egyéb 
bevételei nagyjából 315 millió 
forintot tesznek ki. A különbözetet 
ÖNHIKI-ből, illetve hitel felvételé-
ből lehet biztosítani, de mindez azt 
eredményezi, hogy a város más te-
rületeinek fejlesztésére, a lakosság 
egyéb igényeinek kielégítésére, a 
pályázati lehetőségek kihasználásá-
ra nem marad pénz. Ezért jutottak 
arra az elhatározásra, hogy a város 
intézményi szerkezetén változtatni 
szükséges. A város tartja fenn a 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsődét hat 
tagóvodával, négy általános iskolát, 
három középiskolát, egy művészeti 
iskolát, a nevelési tanácsadót, a köz-
művelődési intézményt, valamint a 
szociális intézményeket. Ráadásul 

a központi normatívák elosztása is 
megváltozik ez év szeptemberétől. 
Eddig a létszámok után kapták ezt 
az önkormányzatok, most pedig 
csoportokat finanszíroznak majd. 
Berettyóújfalu évek óta kénytelen 
igénybe venni az Önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű települések 
pályázatán elnyerhető összeget 
(ÖNHIKI-t), aminek feltételeit 
is szigorították. A megítélésnél 
figyelembe veszik a feladatel-
látások hatékonyságát, illetve a 
normatív támogatásban részesülő 
intézmények kihasználtságát. Be-
rettyóújfalu több intézményében 
nem teljesülnek a minimum lét-
számok - fejtette ki a polgármester 
-, ezért gondolták úgy, hogy a négy 
általános iskolát átszervezik két, 
évfolyamonként maximum három 
tanulócsoporttal működő általános 
iskolává. Így a gyerekek jelenlegi 
helyükön maradhatnak, és nem 
éri őket sérelem. A tévhitekkel 
ellentétben nincs tehát terv arra, 
hogy bármely iskolát be akarnák 
zárni. A változás a pedagógusokat 
érinti majd. Tulajdonképpen a 
négy tantestületnek kell kettővé 
összekovácsolódnia. Mindazonáltal 
ezt az is indokolja, hogy szeptem-
berben mintegy 10 százalékkal 
emelkedik a pedagógusok kötelező 
óraszáma. E lépések megtétele előtt 
átvizsgálják az intézményeket, 
és a törvényeknek megfelelően a 
magas szintű oktatás biztosítása 
mellett kívánják az átalakításokat 
végrehajtani.

A gyereklétszámok csökkenése 

miatt nem kerülhető el a város 
óvodájának és tagóvodáinak át-
szervezése sem. Statisztikai adatok 
mutatják, hogy míg ’96-ban 635 
gyerek volt, addig most 412, és 
ugyanannyi maradt az óvodák 
száma. Tavaly szüntettek meg egy 
csoportot, és helyette beindították 
a bölcsődét. Van olyan csoport is, 
ahol tizenegynéhány gyerek van, 
erre két óvónő és egy dajka jut. Ez 
már olyan nagymértékű kihasz-
nálatlanságot mutat, amit sajnos 
ilyen költségvetési helyzetben nem 
tudnak megengedni. Ellentmond 
ennek az a korábbi képviselő-tes-
tületi döntés is, ami meghatározta, 
hogy 24 fő alatt nem lehet óvodai 
csoportot indítani. Az állami nor-
matívát Berettyóújfaluban mintegy 
másfélszeresével egészítik ki az 
óvodánál, más városokra viszont 
az 50 százalékos kiegészítés a 

jellemző. Az alapítványi művészet-
oktatási intézményektől – mint az 
Igazgyöngy és a Nyíri –, amelyek 
a József Attila- és a Széchenyi-is-
kolában működnek, ezentúl kényte-
lenek lesznek bérleti díjat kérni. A 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai 
Intézet fenntartói jogát pedig, mivel 
22 településen végzi tevékenységét, 
tehát térségi feladatot lát el, ameny-
nyiben lehetséges, a Bihari Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulásának kívánják átadni. Ha 
erre nincs mód, úgy az intézményt 
valamelyik, a város fenntartásában 
működő általános iskolával vonják 
össze. A középiskolák átvilágítása 
is megtörténik majd. Különös 
tekintettel arra, hogy nincsenek-e 
párhuzamos képzések. Javaslatot 
tesznek a közművelődési feladatok 
átszervezésére is. Fel kívánják 
mondani a Berettyó Filmszín-
ház működtetésére kötött bérleti 
szerződést, és a mozi épületében 
kialakítandó szórakoztató központ 
megépítéséig, az átmeneti időszak-
ban a vetítéseket a Nadányi Zoltán 
Művelődési Központba helyezik át. 
Az átszervezéseket a szakmaiság 
megtartásának figyelembe vételé-
vel, illetve a gyermekek és szüleik 
számára mindenképpen megnyug-
tató módon kívánják végrehajtani. 
Ennek előkészítése még most folyik, 
és ezzel a tájékoztatással is szeretnék 
elejét venni minden alaptalan hír-
nek, szóbeszédnek – hangsúlyozta 
Szeifert Ferenc polgármester.

L. M.

Az irányvonal megszületett és elfogadták

Nem volt meglepetés, mégis rosszulesett
 Egy fogyasztási egységre jutó Távhőszolgáltatás Ft/GJ)
 havi jövedelem
 Nem haladja meg az 53.660 Ft-ot ......................... 1680 Ft
 53.661 és 67.075 Ft között van ........................... 1380 Ft
 67.076 és 80.490 Ft között van ........................... 1068 Ft
 80.491 és 93.905 Ft között van ............................ 768 Ft

Városunk közüzemi szolgál-
tatójának ügyvezető igazgatója, 
Bondár Sándor kifejtette, decem-
ber 7-én minden lépcsőházban 
tájékoztatót függesztettek ki arról, 
hogy az igénylőlapok kitöltéséhez 
szükséges adatok a kft. ügyfél-
szolgálatán beszerezhetők. Berety-

tyóújfaluban a távhőszolgáltatást 
igénybe vevő 637 fogyasztó közül 
450-en mentek be személyesen a 
kft-hez, és ott segítséget kaptak 
a kérelmek kitöltéséhez. Január 
31-ig 353 fogyasztó adatait kapta 
vissza a kft. az  Államkincstártól, 

Ünnepélyes külsőségek között, 
dr. Horváth Ágnes, az Egészség-
ügyi Minisztérium államtitkárának 
jelenlétében adták át február 23-án 
a berettyóújfalui Területi Kórház 
Sürgősségi Betegellátó Osztályát. 
Pályázati úton nyert, 90 millió 
forintos állami támogatás tette lehe-
tővé, hogy a korábbi nőgyó-gyászat 
helyén, annak átépítésével létrejöj-
jön a kor követelményeinek minden 
szempontból megfelelő osztály, ami 
napi 24 órában végzi majd a sürgős-
ségi betegek – akik az éjszakai 
ügyeletre, illetve nappal esetkocsin 
(mentővel) érkeznek – ellátását. Az 
osztály működését a laikus számára 
talán a Vészhelyzet című népszerű 
filmsorozattal lehetne érzékeltetni 
leginkább. Remélhetőleg az ott 
látottaknál kevésbé lesz zsúfolt és 
hektikus, hiszen öt orvos, tizenhét 
ápoló gondoskodik majd arról, 
hogy a beérkező beteg megkapja 
a szükséges elsődleges ellátást, és 
eldöntik, a kórház melyik osztályán 
végezzék a további gyógyítást. Ez 

az úgynevezett egykapus beléptető 
rendszer használatos a modern 
egészségüggyel rendelkező euró-
pai országokban és Amerikában 
is. Ehhez a computer tomograf 
kivételével – amelynek beszerzése 
folyamatban van – minden feltétel 
adott, az 1100 m2-es területen helyet 
kapott egy négyágyas őrző kórterem 
és két egyágyas elkülönítő, három 
vizsgáló, sokktalanító helyiség és 
sebellátó műtő, valamint az orvo-
sok, nővérek szobái, kiszolgáló 
helyiségek. A beruházás tavaly au-
gusztusban indult, és az azóta eltelt 
időszakot dr. Bulyovszky István fő-
igazgató – az épületszárny korábbi 
funkciójára is utalva – találóan egy 
veszélyeztetett terhességhez hason-
lította, nehéz szüléssel, ám aminek 
eredménye egy szép, tökéletes új-
szülött, és öröm  mindannyiuknak, 
de közös felelősségük az életben 
tartása, működtetése, fejlesztése.  
Az ünnepi alkalomra az új osztály 
bejáratánál felsorakozott nagy szá-
mú érdeklődő és pártoló, a kórház 

Felavatták a sürgősségi betegellátó osztályt
dolgozói, me-
nedzsmentje, 
városvezetők, 
országgyűlési 
képviselők előtt 
Szeifert Ferenc 
polgármester 
is a sürgősségi 
osztály létre-
jöttének fon-
tossága mellett 
a felelősséget 
hangsúlyozta, 
hiszen itt talál-
kozik a jövőben 
elsőként a beteg 
az orvosokkal, az intézménnyel, és 
itt dől el a további sorsa. Majd az 
államtitkár asszonyt emlékeztette 
a még hiányzó CT-re, aki ,,vette a 
lapot”. Elmondása szerint értette 
a célzást, annál is inkább, mert az 
egészségügyi reform kapcsán, a 
folyamatos válságkommunikáció 
közepette örül, hogy ehhez hason-
ló jó dolgoknak is részese lehet, 
amiket szintén a reform részének 

tekint. Kifejtette, Berettyóújfalu 
büszke lehet a kórházára, és soha 
nem merült fel annak bezárása. 
Módosul ugyan a korábbi funkciója 
azzal, hogy csökken az aktív ágy-
szám, és nagyobb hangsúlyt kap az 
eddigieknél a krónikus ellátás és a 
rehabilitáció, de az itt élők számára 
eddig is és ezután is nélkülözhetet-
len szolgáltatást nyújt majd.

 L.M.
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amely alapján jogosultak voltak 
a szociális alapú támogatásra, és 
a szolgáltatási számlájukat már a 
támogatási összeggel csökkentve 
állították ki. Február 20-ig még 
körülbelül 90 fogyasztóról kaptak 
értesítést, akik visszamenőleg 
megkapják a támogatást. Bondár 
Sándor elmondta azt is, megkö-
tötték a szerződést a Szociális 
és Munkaügyi Minisztériummal 
arról, hogy a Herpály Team Kft. 
kifizetőhelynek minősül, ami azt 
jelenti, hogy a kft. a felhasznált gáz 
teljes árát fizeti a gázszolgáltató-
nak, de a megítélt szociális támo-
gatás mértékéig engedményt adnak 
a fogyasztóknak, melyet számukra 
az Államkincstár megtérít. Az új 
rendszer bevezetésére rövid idő 
állt rendelkezésre, ezért főleg a 

Nem volt meglepetés, mégis 
rosszulesett

fogyasztók oldalán több probléma 
is felvetődött időközben, például 
sok igénylőlapot visszaküldött 
a Kincstár, mert a kérelmeket 
helytelenül töltötték ki, hiányzott a 
mérőazonosító, a hőközpont- vagy 
az ügyfélazonosító szám, nem csa-
tolták a hőszámlákat, illetve nem 
egyezett meg a számlán lévő név 
az igénylő nevével. Sok probléma 
adódott a bérlőkkel. Mindezek 
pótlására segítséget nyújtottak a 
kérelmezőknek, illetve csak január 
hónapban 34 tulajdonosváltozást 
jelentettek be ügyfélszolgálatuk-
nál, ami még február hónapban is 
folytatódott. A kérelem benyújtá-
sának határideje március 1-je, és 
akkor még január hónapra vissza-
menőleg is megkapják a szociális 
alapú támogatást. 

L. M.

(Folytatás az 1. oldalról)

Február 22-én tartotta Berettyó-
újfalu város Önkormányzata soron 
következő ülését, melyen elsőként 
Szeifert Ferenc polgármester írá-
sos tájékoztatójáról tárgyaltak a 
képviselők. A polgármester egye-
bek között beszámolt arról, hogy 
200 millió forint fejlesztési hitel 
felvételére kötöttek szerződést, 
hogy a MATÁV torony mellett 
meghirdetett beépítetlen földterü-
let megvásárlására továbbra sincs 
jelentkező, aláírták az ingatlan 
használatára vonatkozó megállapo-
dást a Területi Kórháznál építendő 
idősek otthonához, megkötötték a 
szerződést a Webcentrál Kft-vel az 
ingyenes, vezeték nélküli Internet-
hozzáférés kiépítésére, és február 
12-étől folytatódik a város oktatási 
intézményeiben az iskolatej prog-
ram. A polgármester írásos jelenté-
sét Muraközi István alpolgármester 
azzal egészítette ki, hogy háromta-
gú delegáció járt városunkból az 
olaszországi Montegrotto-ban, ahol 
szándéknyilatkozatot írtak alá a 
Berettyóújfaluval való testvérvárosi 
kapcsolat létesítésére. Korábbi test-
vérvárosunkat, a Romániában lévő 
Margitát is fölkeresték az eddigi 
kapcsolatok megerősítése céljából. 
Az a szándékuk, hogy május 23-án, 
a város napján mindhárom test-
vérváros, így Porcia képviselőit is 
meghívják Berettyóújfaluba.

A testület elfogadva a polgár-
mesteri jelentést, hozzájárult ahhoz, 
hogy a jelenleg Püspökladányban 
40 ágyon működtetett mozgásszer-
vi rehabilitációs szakfeladatot a 
Területi Kórház a Füzesgyarmaton 
lévő Gara Hotelben láthassa el. 
Az ülésen jelenlévő Bulyovszky 
István főigazgató elmondta a kép-
viselőknek, hogy a Püspökladány 
központjában lévő, berettyóújfalui 
tulajdonú ingatlan jelenleg olyan 
rossz állapotú, hogy nem felel meg 
az egészségügyi ellátás minimum 
feltételeinek, ezért döntöttek a 
Gara Szálló mellett, ahol már 
megtörtént a szakmai vizsgálat és 
a tulajdonosokkal való egyeztetés. 
A Püspökladányban lévő ingatlant 
pedig a város más célra hasznosít-
hatná vagy értékesíthetné. Ezzel 
kapcsolatban egyeztetéseket kell 

folytasson az önkormányzat a 
ladányi városvezetéssel. A képvise-
lők döntöttek arról is, hogy a leendő 
partnerrel a szerződés három évre 
szóljon azzal a megkötéssel, hogy 
ha városunkban a gyógyvízre ala-
pozott mozgásszervi rehabilitációt 
szolgáltató gyógykomplexum ez 
idő alatt nem valósul meg, úgy a 
Területi Kórház a bérleti szerződést 
két évvel meghosszabbíthatja.

Tudomásul vette a testület az 
egészségügyi miniszter által a re-
gionális szakellátási normatívák és 
a hozzájuk tartozó ellátási területek 
egészségügyi szolgáltatók közötti 
felosztását. Eszerint a berettyó-
újfalui Területi Kórház 342 aktív 
ágyat, illetve 333 krónikus ágyat 
működtethet a jövőben. 

Ezt követően módosították az 
önkormányzat 2006. évi költség-
vetési rendeletét, majd a 2007. évi 
költségvetési rendelettervezetről 
tárgyaltak. Eszerint az idei tervezett 
bevétel 9 milliárd 112 millió 480 
ezer forint lesz. Ebből a városban 
bér és annak járulékaira 4 milliárd 
559 millió forintot fordítanak, do-
logi kiadásokra 2 milliárd 89 millió 
forintot, szociális ellátásokra 67 
millió 922 ezer forintot, fejlesztés-
re, felújításra pedig 2 milliárd 288 
millió forintot szánnak. Szeifert 
Ferenc polgármester a napirend 
kapcsán elmondta, nagyon szigorú 
gazdálkodást igényel a költség-
vetési rendelet betartása, mert az 
intézményi normatív támogatások 
csökkentek, viszont a kistérségi 
társulások ösztönző támogatásaival 

a költségvetés összességében nőtt, 
így kedvezőbb a tavalyinál. Akkor 
330 millió volt a hiány, most 246 
millió körül mozog. A hiány csök-
kentésére márciusban mintegy 80 
millió forint összegben ÖNHIKI 
előleget igényelnek majd – fűzte 
hozzá Szűcs László pénzügyi 
irodavezető, és azt is elmondta, a 
költségvetés tervezésénél felmér-
ték az intézményi igényeket, akik 
lényegesen nagyobb forrásokat 
kértek volna a jelenleg rendelke-
zésre állónál. A képviselők végül 
is 11 igen, 0 nem és 5 tartózkodás 
mellett elfogadták Berettyóújfalu 
város 2007. évi költségvetését. 

Meghatározták az önkormány-
zat költségvetéséhez kacsolódó 
intézményi átszervezési program 
főbb irányait is. Kapornai Judit 
intézményi irodavezető elmondta, 
hogy az intézmények működteté-
séhez eddig az állami normatíván 
felül közel 500 millió forint kiegé-
szítés volt szükséges, miközben 
a város egyéb bevételei kb. 315 
millió forintot tesznek ki. A külön-
bözetet ÖNHIKI-ből, illetve hitel 
felvételéből lehet biztosítani, de ez 
azt eredményezi, hogy a város más 
területeinek fejlesztésére már nem 
jut pénz. Ezért belátható, hogy a vá-
ros intézményrendszere a jelenlegi 
szerkezetben nem finanszírozható, 
az intézményi struktúrán változtatni 
szükséges. (A terveket lásd az első 
oldalon a Szeifert Ferenc polgár-
mesterrel való beszélgetésünkből 
készült cikkünkben.) Az átalakítás, 
az átszervezés részleteinek kidol-

goztatásával a képviselő-testület a 
polgármestert bízta meg.

Ezt követően módosították 
az önkormányzat Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
rendeletüket, melybe beépítették 
az elmúlt ciklus tapasztalatait, elfo-
gadták a város önkormányzatának 
Közbeszerzési szabályzatát és a 
Vagyonrendeletét is, majd tájékoz-
tatót hallhattak a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működéséről. Az 
ülésen résztvevő Pap Istvántól, a 
CKÖ elnökétől megtudtuk, vá-
rosunkban már harmadik ciklusát 
kezdte meg a 2006. évi önkormány-
zati választások után megalakult 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 
Feladat- és hatáskörük a kultúra, a 
hagyományőrzés és a sport területé-
re korlátozódik, hatósági jogkörrel 
nem rendelkeznek. A közelvárás 
ezeken a hatáskörökön túlmutat, 
mivel a helyi cigányság minden-
napi gondjainak megoldásában is 
segítséget vár tőlük. Mindezek fi-
gyelembevételével határozták meg 
működésük alapelveit számítva a 
két önkormányzat partneri együtt-
működésére, egymás munkájának 
segítésére. Tervezik a volt me-
gyeháza épületében lévő irodájuk 
információs ponttá alakítását, a 
roma származású gyerekek számára 
ösztöndíj pályázatok kiírását, ha-
gyományőrző együttes alakítását és 
működtetését, valamint kulturális és 
sportrendezvények megszervezését 
az egymás iránti tolerancia jegyé-
ben. A képviselő-testület tudomásul 
vette a tájékoztatót, és jóváhagyták 
a két önkormányzat közötti együtt-
működési megállapodás tervezetét. 
Ahhoz is hozzájárultak, hogy a 
2007. évi költségvetésükből a 
működési tartalék terhére 150 ezer 
forinttal támogassák a kisebbségi 
önkormányzatot. Közalapítványok 
alapító okiratait is módosították, 
illetve megszüntették az Önkor-
mányzatunk Fejlesztéséért Közala-
pítványt. Döntöttek ingatlanok érté-
kesítésében és zárt ülésen szociális 
és népjóléti ügyekben is. 

A különfélék napirendi pont-
jában pedig számos, a körzetüket 
érintő aktuális problémát vetettek 
fel a képviselők. 

Elfogadták a város 2007. évi költségvetését

Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő a KDNP által kezde-
ményezett parlamenti vitanapon 
(február 21-én) a parlament egész-
ségügyi bizottságának tagjaként 
elhangzott hozzászólása.

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim!

Vannak olyan témák, amelyek 
szinte minden nap szerepelnek 
beszélgetéseinkben. Ilyen a gyer-
mekáldás, a gyermeknevelés, a 
fiatalok viselkedése, egészsége, 
gyermekszegénység.

Nincs olyan ember, aki erről ne 
tudna adatokat, ne lenne vélemé-
nye, ne tudna jó tanáccsal szolgál-
ni, hisz közös ügyünkről van szó! 
Országosan és a határainkon túl 
is számos publikáció jelenik meg, 
ezek közül is rendkívül figyelemre 
méltó az ENSZ Gyermekalapjának 
21 fejlett országban folytatott fel-
mérése, amely mintegy 40 mutató 
elemzéséből vont le következteté-
seket, köztük hazánkban is.

Nézzük meg, hogyan is állunk 
Magyarországon a születések-
kel, a csecsemőhalandósággal, 
a védőnői hálózattal, az ezt a 
korosztály érintő (a 0-tól 16 éves 
korig terjedő) népegészségügyi 
elképzelésekkel.

A születésekről: az elmúlt 
három év egy picit kedvezőbb 
tendenciája ellenére nem vagyunk 
a jók között Európában. A teljes 
termékenységi arány 2004-ben 
1,28 volt, míg 1960-ban 2,02, 
1975-ben 2,35. Európában sem 
jobb a helyzet, sőt a tengerentúl 
sem. A kutatási tapasztalatok, a 
szakirodalom egységes álláspontja 
az, hogy nincs kész recept ennek 
gyors megváltoztatására, még 
sikeres eszközrendszerek esetén 
is a hatások viszonylag lassúak, 
türelemre van szükség. A csecse-
mők életkilátásai soha nem voltak 
olyan jók, mint a 2004-es évben, 
amikor 1000 élveszülöttre mind-
össze 6,6 csecsemő-halott jutott. 
A gyermek-egészségügy korszerű, 
a gyermekkorúak lakosság közeli 

ellátásának feltételei biztosítva 
vannak. A védőoltásoknak Ma-
gyarországon hagyományosan 
kiemelt jelentősége van. Leg-
fontosabbak az életkorhoz kötött 
kötelező védőoltások, valamint a 
szükséges újraoltások átoltottsága 
egyedülállóan magas az európai 
országok között. Ezen kötelező 
oltások, amelyek életkorhoz kötöt-
tek: pl. diftéria, pertussis, tetanus, 
kanyaró, rubeola igen népszerű-
ek, majdnem 100%-osak, egész 
pontosan 98,9 fölöttiek. Ezek az 
oltások nemcsak az egyént, ha-
nem az egész populációt védik a 
fertőző betegségektől. Biztosított 
a megfelelő minőségű és mennyi-
ségű oltóanyag, az orvos szakmai 
és lakossági támogatottsága. Így 
minden gyermek számára esély-
egyenlőség nyílik a legkorszerűbb 
oltóanyagokhoz való hozzájutás 
tekintetében. Természetesen a 
magas oltási arány következtében 
a védőoltások alkalmassága révén 
megelőzhető fertőző betegségek 
helyzete is egészen kiváló. Az 
oltások szervezésében, a szülők 
felvilágosításában kiemelt szere-
pe van a védőnői hálózatnak. A 
védőnők óriási munkát végeznek 
a terhesgondozástól a prevencióig, 
a csecsemőápolási tanácsoktól az 
óvodai egészségnevelésig. Gyak-
ran társak, akikről az első gyer-
meket szülő nők úgy vélekednek, 
hogy többet segítenek a kezdeti 
szakaszban, mint bárki más.

Az egészségnevelés egyéni és 
társadalmi jelentőségét felismer-
ve módosításra került a védőnői 
ellátásra vonatkozó szakmai és 
finanszírozási jogszabály. Ennek 
következtében a védőnői ellátás át-
strukturálódott, a körzeti védőnők 
száma 4595-ről 4159-re változott, 
a főállású iskolai védőnők száma 
374 helyett 758 lett. A finanszí-
rozásuk 60%-kal megemelkedett. 
Tudásuk, szakmai felkészültségük 
jól hasznosul a csecsemő egész-
ségvédelmében, a kisgyermekek, 
a szülők egészségügyi tanácsokkal 
való ellátásában. A gyermekbarát 
népegészségügyi program végre-
hajtásában is kiemelt szerepük van. 
A „Közös kincsünk a gyermek” 
– Nemzeti csecsemő és népegész-
ségügyi programot 2005-ben hir-
dette meg a kormány, és 2013-ig 
határozza meg a gyermekellátás 
fejlesztésének célját. A program 
szakmai célokként tűzte ki, hogy 
csökkenjen a koraszülések aránya, 
dinamikusan javuljon az 5 éves 
életkor alatti elhalálozás, javuljon 
az újszülöttek életminősége, a 
koraszülöttek és a fejlődési rendel-
lenességgel születettek arányának 
csökkentése, a túlélési arányok 
növelése. Mindegyik cél nagyon 
fontos, hiszen a korai fejlődést 
elősegítő szolgáltatások, intézmé-
nyek, a korai fejlődés eredményei 
alapvetően befolyásolják a gye-
rekek iskolai sikerességét, s aki 
sikeres az iskolában, esélye van 
a továbbtanulásra, a társadalmi 
mobilitásra. Tegyünk értük meg 
mindent, tegyük közös erővel és 
felelősséggel! Köszönöm a meg-
tisztelő figyelmüket!

Jövőnk esélye:
a gyermek

Személyes megszólítás szemé-
lyes választ kíván, annál is inkább, 
mivel a megszólíttatás tartalmában 
is korrekciót kíván. Engedtessék 
meg, hogy a képviselő asszony 
(a Bihari Hírlap február 16-i szá-
mában a Postaládánkba érkezett 
címszó alatt megjelent) néhány 
állítását finomítsam, cáfoljam.

Először: A kórház, illetve a 
betegek érdekében tett felszólalá-
saim, parlamenti interpellációim 
során soha nem mondtam, és sehol 
nem jelent meg írásban sem az a 
képviselő asszony által nekem tulaj-
donított állítás, miszerint bezárják a 
kórházat. A nyilvánosság erejében 
bízva tettem meg felszólalásaimat, 
nem riogattam, és nem is az volt a 
célom, szerettem volna mindenkit 
mozgósítani kórházunk legjobb po-
zíciójának megtartása érdekében.

Másodszor: Soha nem vitattam 
a kórházban végzett fejlesztéseket, 
mindezek mellett ne menjünk el a 
következő tények mellett:

1. A kórház aktív ágyszáma 533-
ról a szocialista kormányzás alatt 
342-re csökkent, ami nemcsak az 
ellátás színvonalának értelemszerű 
csökkenéséhez vezethet, hanem 
a finanszírozásban is veszteséget 
jelenthet, hiszen az aktív ágyak 
fenntartásáért, működtetéséért kb. 
kétszer kap többet az OEP-től a 
kórház, mint a többi ágyért.

2. 2004-ben 322 millió Ft tar-

A Területi Kórházról
 – avagy a tények makacsak, és helyet kérnek maguknak –

talékkal rendelkezett a kórház, 
ami 2005 januárjában a szocialista 
kormány által megszigorított finan-
szírozás miatt 0 Ft-ra csökkent. Ha 
a kórház jelenlegi vezetése nem tett 
volna drasztikus lépéseket, havonta 
10-20 millió Ft körüli veszteség 
termelődne, és ez villámgyorsan a 
kórház csődjéhez vezetne.

3. 2004 januárjában a kórház 
dolgozóinak létszáma 963 fő volt, 
ez a szocialista kormány vezetése 
alatt 833-ra csökkent, talán azt a 
133 elbocsátott embert kellene 
megkérdezni a „riogatásom”-ról. 
És bárhogyan is mosolyog - nagyon 
helyesen – a képviselő asszony a  
betegekre (kérem, ezután is tegye 
ezt), továbbra is bizonytalan a hely-
zet, hiszen április 1-jétől újra vál-
tozni fog a kórházak finanszírozási 
rendje, és akkor derül ki, valójában 
mekkora alkalmazotti létszámmal 
tud a kórház tovább működni.

4. A 108 millió Ft-ot pedig 
nem fejlesztésre kapta a kórház, 
hanem azért, mert 108 aktív ágyat 
megszüntetett, és krónikus ággyá 
konvertált.

Jobb lett volna, ha a képviselő 
asszony ezeket az adatokat próbálta 
volna megcáfolni, de a tények ma-
kacsak, nem csoda, hogy nem ezt 
az utat választotta. 

A legnagyobb csúsztatás a kép-
viselő asszony részéről azonban a 
törvényre való hivatkozásban van.  

Szerinte azért nem kapta meg kór-
házunk a kiemelt kórházi státuszt, 
mert nem felelt meg a törvényi 
feltételeknek. A törvény – szerinte 
– csak azoknál a kórházaknál enge-
di ezt meg, ahová CT van telepítve, 
és sürgősségi betegellátó is van. Az 
ide vonatkozó jogszabály éppen 
fordítva rendelkezik! Azt írja elő, 
hogy amelyik kórház megkapja a 
kiemelt státuszt, az ezután köteles 
kiépíteni a sürgősségi ellátás 
rendszerét, és be kell szereznie a 
CT-t. A közelben fekvő kórházak 
közül sem a fehérgyarmati, sem a 
karcagi nem rendelkezik CT-vel 
és sürgősségi ellátó osztállyal, 
mégis megkapták a státuszt. Rá-
adásul, mint azt írásában is említi, 
kórházunknál mindkét feltétel 
megvalósulása folyamatban van. 
A sürgősségi osztály átadása a 
napokban fog megtörténni, és 
a CT is rajtra készen állva OEP 
befogadásra vár. A berettyóújfalui 
Területi Kórház többek között azért 
nem lett kiemelt kórház, mert a 
hajdú-bihari szocialista képviselők, 
közöttük Gyula Ferencné, térsé-
günk országgyűlési képviselője 
nem szavazták meg az ez irányú 
módosító indítványomat.

Ha megkövezni nem is kell 
ezért a csúsztatásért a képviselő 
asszonyt, néhány „kavicsot” azért 
megérdemel…

Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő

Sziklai Emőke,
a 8. sz. választókörzet

képviselője 
KÖRZETBEJÁRÁST 

TART
március 10-én,

15 és 17 óra között
a Bocskai, a Szillér
és a Petőfi utcákon,

melyre a város lakóit
és vezetését is várja. 

Felhívás!
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Történelmi hűség, drámai fe-
szültség, a megtörtént és a kitalált 
cselekmények folytonos izzása 
jellemzi Goda Krisztina rendező 
Szabadság, szerelem című alkotá-
sát. A producer, Endy Vajna a vi-
lágot megrengető csodának állított 
emléket a filmmel az 50. évforduló 
alkalmából. A finanszírozásban 
– a mágnás társaknak példát adva 
– jelentős támogató volt Demján 
Sándor is. Ez nagyon fontos! Új-
faluban 6-8 alkalommal vetítették, 
jórészt a középiskolák ifjúságának. 
Ez is nagyon fontos! A film kiváló. 
Kifogástalan rendezés, néha sokko-
ló, mégis szép fényképezés, igényes 
forgatókönyv, maradandó élményt 
nyújtó színészi játék. 

Az izgalmas történetet, a for-
radalom és szabadságharc ismert 
és fontos epizódjait egy szerelmi 
szálra fűzve ismerjük meg. A válo-
gatott vízilabdás fiú a szabadságért 
föláldozza a szerelmet, a lány a sze-
relemért és a szabadságért az életet. 
Mint hatsoros remekművében 
megírta Petőfi Sándor. A filmbeli 
pufajkás, géppisztolyos lány külső 
megjelenítésében, de sorsában is 
sok tekintetben hasonlítható Sticker 
Katalin halálra ítélt és 1959. febru-
ár 26-án a kisfogházban kivégzett 
szabadságharcos tragédiájához. A 
film utolsó kockáin a lány, arcán 
ütlegelés csúnya nyomaival, elgyö-
tört léptekkel halad őrzői között a 
börtönfolyosón. Kivégzésre viszik.

* * *
Wittner Mária elbeszéléséből 

tudom, az utolsó estét közös cellá-
ban – a siralomház már telve volt 
a reggeli kivégzést váró elítéltekkel 
– együtt töltötték. Sticker Kati 
fájlalta – Wittner Mária meséli 
–, hogy szerelmétől nem búcsúz-
hatott. Majd ezt mondta: „26 
éves vagyok, 26-án születtem, és 
26-án fognak felakasztani. Soha 
ne felejts el, emlékezz majd rám.” 
Sokáig beszélgettek, késő éjszaka 
aludtak el. Mint rendesen, reggel 6 
órakor ébresztették őket, már nem 
szóltak egymáshoz semmit. Mária 
megfésülte Kati haját, megigazí-
totta ruháját, és nemsokára nyílt 
a vasajtó, ott állt a három fegyőr. 
Parancsnokuk Sisa főtörzsőrmester 
tányérsapkájából kivett egy cetlit, s 
ennyit mondott: Sticker Katalain. 
Egymást megölelve búcsúztak, 
Kati kihúzta magát, és hang nélkül 
az őrök elé lépett. Elindultak a 
bitófa alá. A kisfogház folyosóján 
a cellaajtók kukucsrésein élesen 
süvített az üzenet: „Sticker Katalin 
vagyok, most visznek akasztani…!” 
A börtönbeli feljegyzések szerint a 
Vajdahunyad utcai csoportból azon 
a reggelen, 1959. február 26-án 
először Kóté-Sörös Józsefet , majd 
Tóth Józsefet, végül – 7.30 perckor 
– Harvilla Béláné Sticker Katalint 
végezték ki.

A Vajdahunyad utcaiak teljes 
létszámban utoljára 1959. február 
24-én találkoztak. Fellebbezéseik, 
kegyelmi kérvényeik elutasítását 
ismertették velük. Kegyelmet – ta-
lán kiskorú gyermeke miatt – csak 
Wittner Mária kapott. Az utolsó 
estén „kedvezményként” nyugtatót 
ajánlott a doktor. Kati nem fogadta 
el. Felajánlották: elbúcsúzhat sze-
relmétől. Nem kérte. Bajba sodor-
hatta volna, a gyilkosok csak annak 
kilétére lettek volna kíváncsiak.

A szabadságért a szerelmet és 
az életet.

Negyvennyolc évvel ezelőtt 
fellobbant egy szerelem, s ellob-
bant egy forradalom. Az erről írott 
szomorú sorokat üzenetnek szántam 
Tinéktek, mai Fiatalok. Harangok 
zúgását hallgatva erre gondoljatok. 
Ne feledjétek, őrizzétek Sticker 
Katalin emlékét, az áldozatok, a 
hősök emlékét.

Szívós István

Szabadság, 
szerelem

’59 február

Lehet, hogy mi, magyarok egy 
kissé pesszimisták vagyunk, és 
gyakran azt keressük, hogy mit, 
hogyan nem lehet megoldani? S az 
ebben kiteljesedő kreativitásunk 
inkább hátra mozdít, mint előre. 
Bizony ilyen is gyakran előfordul! 
Pedig „a legyőzött nehézségek 
megnyert lehetőségek.” Igaz, ez 
az aranyigazság Winston Chur-
chill gondolata, mégis tökéletesen 
illeszkedett az INNOVADIDACT 
Oktatásfejlesztő és Információs 
Bt. és partner cégei által szervezett 
műszaki szakmai nap mottójául, 
melynek helyszínét az Eötvös 
József Szakképző Intézet Mátyás 
utcai tanétterme adta.

„Mivel a közoktatás sem men-
tesül a piaci verseny által diktált 
kényszerítő hatásoktól, ezért szük-
séges a folyamatos kapcsolattartás 
a képző szervek (iskolák), a piaci 
szereplők (vállalkozók) és az in-
novációban élen járó szolgáltatók 
között” – emelte ki Nagy Sándor, 
igazgatóhelyettes a rendezvény lét-
rejöttének céljai között. „A korszerű 
technológiákkal való ismerkedés, az 
innováció melletti elkötelezettség a 
térség gazdasági versenyképessé-
gének egyik záloga.”

  A programban a gépészeti 
szakterületű cégek és azok szakmai 
profiljainak bemutatása során a 
főként szakemberekből, szaktanár-
okból, illetve határon túli iskolák 
képviselőiből álló közönség a 
XXI. század szakmai kihívásainak 
megfelelő előadásokat hallhatott. A 
versenyszférában megkövetelt pre-
cizitás, az összeszedett, pontos elő-
adói stílus, a bemutatott anyagok, 
eszközök minősége a legmagasabb 
szintű elvárásoknak is könnyen 
megfelelt. A hallgatóban megerő-
södött a bizalom és a felismerés, 

hogy az INNOVADIDACT a 
XXI. század lehetősége az oktatási 
innováció terén, hiszen a vele kap-
csolatban álló cégek mindegyike a 
minőség iránt elkötelezett.

Dr. Baka Oszkár cégvezető 
elmondta, hogy a „cég oktatás-
fejlesztési tapasztalatai alapján, 
modernizációs és minőségorientált 
stratégiájának megvalósításával 
kíván hozzájárulni a magyar kö-
zépfokú oktatás, szakképzés és 
felnőttképzés komplex módon való 
továbbfejlesztéséhez.”

A szakmai előadások szüneté-
ben konzultációkon ismerhették 
meg az érdeklődők a legújabb 
fejlesztéseket, köztük a 2005-ben 
HUNDIDAC arany-díjjal kitünte-
tett MultiScreenView számítógépes 
tantermi taneszközt. A modern 
számítógéppel támogatott oktatást, 
a hatékony „oktatás-irányító” tanári 
munkát elősegítő új taneszköz a 
frontális osztálymunka mellett az 
e-learning tananyag feldolgozást tá-
mogatja, a csoportmunkát és egyéni 
haladást biztosító, új oktatás-meto-
dikai szemléletet realizál.

  Az elolvasottak kapcsán lehet, 
hogy a jól begyakorolt szkepticiz-
mus vesz erőt rajtunk, hiszen ehhez 
nem kell meg sem mozdulnunk, 
ránk tör akaratlanul is. Ám kétkedés 
ide vagy oda, Kossuth Lajosnak van 
igaza: „Csak az képes  hatalmasan 
hatni, ki saját korának embere, míg 
ellenben ki korát megelőzi, csak 
halála után él, ki pedig korától 
elmarad, élve is halott.”

A szakmai napon bemutatkozó 
cégek szakemberei a jelen gazdaság 
szakmai megújulásért dolgoznak, 
s a látott innovációk „a megnyert 
lehetőségek”.  

www.innovadidact.hu
Zsákai Ildikó

Az innováció jegyében

Dr. Baka Oszkár bemutatja a legújabb termékeket

Február 16-án a kora 
esti órákban egy emeletes 
autóbusz érkezett Berety-
tyóújfaluba, hogy növelve 
utasai létszámát az Arany 
János Gimnázium 8 di-
ákjával és egy kísérő ta-
nárral tovább indulhasson 
Püspökladány felé, majd 
eljuthasson az ilyenkor 
turistákkal zsúfolásig meg-
telt, csodálatos Velencébe. 
17-én a reggeli órákban érkeztünk 
Punta Sabbioniba, és hajóval szál-
lítottak minket a lagúnák városába, 
ahol már mindenkin eluralkodott 
a karneváli hangulat. Rengetegen 
öltöttek jelmezt a helyiek közül, 
és a turisták is szép számmal vá-
sároltak díszes álarcokat a szinte 
10 méterenként álló árusoktól. A 
karnevál záró hétvégéjére érkezve 
káprázatos látvány tárult elénk. 

Természetesen lehetőségünk 
volt megtekinteni Velence számos 
nevezetességét, és akadt  nem egy, 
ahol egész napot el lehetett volna 
tölteni, de siettünk, hogy marad-
jon idő az utcákon, sikátorokban 
bolyongva élvezni a karneváli 

forgatagot. Sok magyar turistával 
találkoztunk, akikkel még barátsá-
got is kötöttünk, segítettük egymást, 
ha kellett. Sajnos este 9-kor búcsút 
kellett vennünk, hajóval indultunk 
vissza, hogy buszra szállhassunk. 
Mindenkit kifárasztott az egész na-
pos séta, esetenként gondolázás, így 
nem okozott nehézséget hazafelé a 
buszon alvás sem. 18-án dél körül ér-
keztünk Berettyóújfaluba, s alig vár-
tuk, hogy otthon végre jól kialudjuk 
magunkat. Velencével egyszerűen 
nem lehet betelni, ezért ha meg-
tehetem, legközelebb is elmegyek 
oda, hiszen ez az utazás örök életre 
nagyszerű emlék marad.                                                                           

Szabó Ildikó (11.a)

Velencei karnevál

Szabó Ferencre, az iskolaalapító, 
korszakos jelentőségű pedagógusra 
emlékeztünk a nevét viselő szakmai 
verseny díjkiosztó ünnepségén.

Az Arany János Gimnázium, 
Egészségügyi Szakképző és Köz-
gazdasági Szakközépiskola előcsar-
nokában február 9-én, 10 órakor a 
mindenki által szeretve tisztelt Feri 
bácsi bronzba öntött arcképe előtt 
először Szőke Albertné Siba Mária, 
a volt tanítvány majd intézmény-
vezető idézte fel a gyors- és gépíró 
szakiskola alapítójának pályaképét. 
A szépszámú díjazott fiatal példát 
és biztatást nyerhetett a rendkívül 
gazdag, küzdelmes és mindvégig 
sikeres, mert aktív, alkotó életút 
megismeréséből.

A koszorúzás után a korszerűen 
berendezett tanirodában folytató-
dott az ünnepség. Daróczi Lajosné 
tagozatvezető köszöntötte a meg-
hívottakat:

Szabó Ferenc fiát, Szabó Györ-
gyöt (a DUNAGÁZ RT. nyugalma-
zott vezérigazgatóját) és feleségét, 
akik 1997 óta szponzorai a tago-
zatnak. Segítik a tárgyi fejlesztést, 
valamint a tanítványokat egyre jobb 
teljesítményre ösztönző szaktárgyi 
verseny meghirdetését. Dr. Kalotay 
Kálmánt, a Nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola do-
censét, nyugalmazott tanszékvezető 
professzorát, aki régi kedves vendé-
ge, szaktanácsadója, vizsgaelnöke 
az intézménynek, volt kollégája a 
névadónak. Természetesen jelen 
volt Domján János igazgató, az 
iskolavezetés, valamint a szakta-
nárok is.

A különböző kategóriákban az 
alábbi díjazottak vehették át a tár-
gyi, illetve a pénzbeli jutalmakat:
GÉPÍRÁS:
1. Horváth Tamás 9/a, Pénzes Már-

ton 9/e, Kovács Péter 13/i, Rádi 
Ádám 10/e, Krucsó Zita 11/d, Bai 
József 13/i.

2. Papp Orsolya 9/a, Cseke Péter 9/
d, Serdült Anikó 13/i, Ilyés Ildikó 

10/e, Szabó Ádám 11/d.
3. Sáfián Viktória 9/a, Varga Ti-

bor 9/e, Varga Dóra 13/i, Cseke 
József 10/e, Ferenczi Róbert 13/i, 
Hajdu Katalin 10/d.

SZÖVEGSZERKESZTÉS: 1. Beke 
János 13/i, 2. Kun Lajos 13/i, 3. 
Ferenczi Róbert 13/i.

HELYESÍRÁS: 1.Kovács Éva 
13/i.

NÉMET NYELV: 1. Juhász Enikő 
13/i, 2. Juhász Andrea 13/i, 3. Bai 
József 13/i.

FRANCIA NYELV: 1. Juhász Edi-
na 13/i, 2. Kovács Éva 13/i.

ANGOL NYELV: 1. Borsai Evelin 
13/i.

Öt nyertese volt a nyelvvizsga-
díj-pályázatnak.

Ezután a kialakult kedves ha-
gyomány szerint felidézték a Feri 
bácsival kapcsolatos szakmai és 
személyes, baráti emlékeket a fia-
talok bátorítására és okulásul. A fia, 
Szabó György a mottóul választott, 
igen jellemző alapvonást állította 
elénk: az édesapja munka- és csa-
ládszeretetét, becsületes, elkötele-
zett, szavatartó, megbízható, szilárd 
jellemét. Nem tudták őt elképzelni 
munka, tevékenység nélkül: angol, 
német nyelvtudása mellé megsze-
rezte és tanította az eszperantót, 
a méhész szakcsoportban és az 
ÁFÉSZ-ben is dolgozott. 

Dr. Kalotay Kálmán arról em-

lékezett, hogy városunkban letele-
pedve milyen korszakos jelentősé-
gű iskolateremtő és szakirodalmat 
publikáló, nagy formátumú pedagó-
gust nyertünk Feri bácsi által.

Ma is rendkívül időszerű az 
állandóan megújuló, a megváltozott 
körülményekhez igazodó oktató 
munkája. Rengeteg előadást tartott 
pedagógiai és méhészeti témákban. 
Szakcikkeket, tanulmányokat, 
tervezeteket, tananyagokat küldött 
az Oktatási Minisztériumnak, az 
Országos Pedagógiai Intézetnek. A 
gyorsíró és gépíró szakmát oktató 
középiskola szociális missziót is 
betöltött. Sokszáz/sokezer fiatalnak 
nyújtott elhelyezkedési lehető-
séget, biztos kenyeret. 2 év alatt 
nemcsak megbízható helyesírást, 
fogalmazási és kommunikációs 
készséget sajátítottak el diákjai, 
hanem általános műveltségüket, 
továbbtanulási lehetőségeiket is 
megalapozta. Tanítványai országos 
szakmai versenyeken is mindig 
kiemelkedő eredményekkel öregbí-
tették iskolájuk – és ezzel városunk 
hírnevét.

A volt munkatárs, e sorok írója 
a fiataloknak azt az üzenetet ad-
tam át, hogy nincs „reménytelen, 
alkalmatlan, buta” diák, ha van 
szeretet, odafigyelés, biztatás és 
közös alkotó munka. Feri bácsit 
az akkori „felsőbb szervek”-nek a 
fiatalok ügyével kapcsolatos „buta, 
értetlen” hozzáállása háborította 
fel, és nem hagyta annyiban, ha 
diákjairól volt szó.

Az iskola minőségi oktató-
nevelő tevékenységének fontos 
mérési alkalma volt ez a szakmai 
verseny. Domján János igazgató is 
arra törekszik, hogy vezetése alatt 
az intézménybe valóban tanulni, 
fejlődni jövő fiatalok olyan odaadó 
pedagógusok értő és szerető vezeté-
sével növekedjenek, mint amilyen 
az áldott emlékezetű Szabó Ferenc 
tanár úr volt.

Dr. Szabó Ödönné

Egy példaadó élet
„Amit felvállalt, megígért, azt tűzön-vízen keresztül igyekezett

megvalósítani”

Február 13-án, 17 órától te-
kinthették meg a képzőművészet 
iránt érdeklődők Gonda Zoltán 
festőművész kiállítását. Miután a 
kedves egybegyűltek körülfogták a 
művészt és Porkoláb Lajost, az in-
tézményvezető megnyitó szövegé-
ben hangsúlyozta azt a hosszú szak-
mai múltra visszatekintő és több, 
mint harminc éves barátságot, ami 
egyébként az egész országra kive-
títhető módon jellemzi a művházas 
és közművelő szubkultúrát. Miután 
megnyitójában kitért a tömegkultú-
ra kettős természetére, szólt arról 
az értékalapú szemléletről, amely 
nélkül nem lehet kisközösségeket 
a műalkotásokhoz való viszony-
rendszerükben befogadóvá tenni. A 
szépről, mint esztétikai kategóriáról 
pedig egy Hamvas Béla megfogal-
mazást osztott meg a körülállókkal: 
„A szépség ott van, amikor valami 
meghal, a szépség ott létezik, ahol 
feszültség támad a pillanat és az 
időtlenség között. A meghalás és 
a születés pillanata együtt valami, 
ami fölött már az idő nem győz, 
hanem megsemmisül.” – Nehéz 
dolog egyébként verbalizálni a 
vizuális üzeneteket, ezért van nehéz 
dolga a műelemzőnek, az eszté-
tának, a művészettörténésznek, a 
művészeti írónak egyaránt. (Jegyzi 
meg a tudósító.) Aki negyven éve 
kiállításokat rendez, és megnyitókat 
szervez, az már tudja a titkot. Érti 
azt az üzenetet, ami Vitéz Ferenc 
soraiból is kiolvasható A fenséges 
és a baljós című munkából Gonda 
Zoltán művészetéről:,, A festő mű-
vészetét ennek a gyönyörű és fensé-

Gyönyörű és rettenetes

ges, gazdag és baljós, rettenetes és 
katasztrofális világnak a látványát 
és belső lényegét, szépségeit és bor-
zalmait valló kifejezésnek rendeli 
alá” – idézte az intézményvezető a 
szerzőt. Aki sorban elemzi a képe-
ket, az alkotásokat is, és kiemeli a 
jellembeli, személyiségbeli voná-
sok beágyazódását a festmények 
hangulati játékába. Ha egyébként 
valaki végigpásztázza a képeket, 
egy tanult és korrekt, emberséges és 
világra nyitott pedagógust és barátot 
érezhet közel magához, aki tiszteli 
a szorgalmat és az igyekezetet, és 
megveti az emberi gyarlóságokat. 

Gonda Zoltán – dr. Vajda Mária 
szerint – a maga művészi tisztes-
ségével és a művészember örök 
kételyével viaskodik: ilyen vagyok, 
de milyennek láttok. Olyannak, ami-
lyennek ő gondolja, s érzi művészi 
világát? De mindannyian tudjuk, 
hogy a mi kis hétköznapi és nem 
autentikus életvilágunk is egyszer 
gyönyörű, másszor meg rettenetes-
nek tűnik. Az ember kétarcúsága 
és világa kettős természete talán 
rokonok? Gondolhatták a szervezők, 
a befogadók, a kedves megjelentek 
ezen a nem mindenben hétköznapi 
összejövetelen. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a 2005. évi személyi jövede-
lemadójának 1 százalékát az Aranytál Közhasznú Alapítvány támogatására 
ajánlotta fel. A befolyt 34.086 forintot az alapítvány céljának megfelelően 
poharak, tányérok, evőeszközök pótlására fordítottuk. A továbbiakban is 
örömmel fogadjuk támogatásaikat. A 2006. évi személyi jövedelemadójuk 
1 százalékának felajánlását a 18554157-1-09 adószámra várjuk.

Aranytál Közhasznú Alapítvány kuratóriuma

Közhasznúsági jelentés
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2007. február 9-én ünnepelte 100. születésnapját Gulya 
Mihályné Vekerdi Eszter. Születésnapja alkalmából városunk 
polgármestere is köszöntötte őt.

2007. január elsejétől a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
öt dekoncentrált szervezete került összevonásra – természetesen nemcsak 
megyénkben, hanem országosan is. A következő hivatalokból alakították 
ki a Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt: 
� FVM Hajdú – Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala
� Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Ál-

lomás
� Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) három megyei 

szervezete 
� Állami Erdészeti Szolgálat Debreceni Igazgatósága
� Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

Az új hivatal felállítása a 2007 elején kezdődő agrárigazgatási reform 
következménye. Ennek nyomán a hatósági tevékenység kétlépcsőssé válik. 
A minisztériumban intézik továbbra is az államigazgatással szorosan össze-
függő ügyeket, az ágazati szakigazgatás viszont az új mezőgazdasági irá-
nyító szervezet, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal feladata lesz. 

Ezután a megye 10 településén hoznak létre egy-egy területi központot, 
ahol a tervek szerint az (volt) OMMI, az Állategészségügyi Állomás, a 
Növény-és Talajvédelmi Szolgálat, az Erdészeti Szolgálat, valamint a 
Földművelésügyi Hivatal szakemberei tartanak ügyfélfogadást. Ez ter-
mészetesen hosszabb időt vesz igénybe, de folyamatosan tájékoztatjuk 
erről az érintetteket.

A megyében kialakítandó területi központok:
Debrecen Balmazújváros
Berettyóújfalu Biharkeresztes
Hajdúböszörmény  Hajdúszoboszló
Püspökladány Nyíracsád
Létavértes Polgár 

A január elsejei indulással az ügyfélfogadásban még nincs jelentős 
változás, hiszen egyelőre mindenki maradt a régi helyén. A korábbi jogi 
szervezetek igazgatóságként, illetve osztályként működnek tovább – mint 
már említettem - a régi helyükön. 

A Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal újonnan 
kinevezett főigazgatója Harsányi Antal, aki emellett továbbra is vezetője a 
„régi” Földművelésügyi Hivatalnak, aminek a teljes neve, címe 2001. január 
elsejétől: Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Föld-
művelésügyi Igazgatósága, 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.

Az új hivatal feladatkörei egyelőre nem változnak, ellenben megszűnnek 
a működési párhuzamosságok, s reméljük, ezáltal a munka hatékonysága 
is javulni fog. 

Jelenlegi tudásunk szerint a falugazdász-hálózat is marad a régi felállás-
ban, a régi helyen, és a régi ügyfélfogadási rend szerint fogunk dolgozni.

Ékes Irén falugazdász

A falugazdász rovata

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet Berettyó-
újfalu intézményei és sportcélú civil 
szervezetei sporttevékenységének 
támogatására. 
1. Pályázni a következő témákban 
lehet:
A. utánpótlás nevelési célzatú di-

áksportkörök és sportcsoportok, 
diáksport egyesületek rendezvé-
nyeinek támogatása, szakosztá-
lyok működtetése

B. sport-eszközfejlesztés
C. egészséges életmódra nevelés, 

ilyen jellegű sport és tömegsport 
rendezvényeken való részvétel 

D. kiemelkedően tehetséges sporto-
lók és csapatok rendezvényeken, 
versenyeken való részvételének 
támogatása

E. tömegsport versenyek szervezé-
se és lebonyolítása

2. A pályázatok odaítélésénél, 
elbírálásánál előnyt jelent:

a., működő DSI – DSE esetén 
a háttérintézmény létszámához 
viszonyított telítettség (tagdíjbe-
fizetéssel igazolt taglétszám)
b., az előző évben más pályáz-

tató által adott az a-d pontokhoz 
illeszkedő támogatás

3. A pályázat által nem támogatott 
tevékenységek: 

a., intézményi, sportköri, osztály 
kirándulások

4. A pályázat beadásának kizáró 
oka:

a., az előző évi elszámolás ha-
táridőre való leadásának elmu-
lasztása
A bizottság intézményenként 

csak egy pályázatot fogad el, mely-
ben a fenti kategóriák megjelölését 
és az ahhoz igényelt támogatás 

összegét kell részletezni. A pályáza-
tokat kizárólag az előre elkészített 
pályázati űrlapon lehet beadni, kéz-
zel írott pályázatokat a bizottságnak 
nem áll módjában elbírálni. 

A nyomtatványokat Erdei Lász-
ló sportmenedzsertől lehet besze-
rezni a polgármesteri hivatal 105-ös 
szobájában, vagy letölthető a www.
berettyoujfalu.hu honlapról a „helyi 
pályázatok” rovatban.

A pályázatokat 2007. 03. 27- ig 
kell eljuttatni Erdei László sport-
menedzserhez. 

 Ifjúsági és sportbizottság

Pályázati felhívás intézményeknek!

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága 
pályázatot hirdet berettyóújfalui székhelyű sportegyesületek számára

Pályázni a következő témákban lehet:
A. sportegyesületek működési támogatása
B. sporteszközök beszerzése 
C. sportlétesítmény fenntartása
D. működési kiadások csökkentését szolgáló intézkedések
E. utánpótlás nevelés
F. az egyesület által rendezett szakszövetségi versenyek támogatása

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent: 
– NB-s bajnokságban való részvétel
– az adott bajnokságban való eredményes szereplés
– az SE tagdíj bevételének mértéke-
–  sportesemények nézettsége 
– az utánpótláskorú versenyzők száma

A pályázat kiírója kiemelten támogatja: a pályázat „E” pontjában 
foglalt feladatok pályázaton belül elkülönített céltámogatás jellegű be-
tervezését. 

Pályázati felhívás sportegyesületeknek!
A pályázat kiírója nem támogatja: a pályázaton elnyert összeg 

versenyzők jutalmazására történő kifizetését. 
A pályázat beadásának kizáró oka: a költségvetésből befolyó egye-

sületnek adott támogatás határidőre való elszámolásának elmulasztása.
A bizottság egyesületenként csak egy pályázatot fogad el, melyben 

a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt támogatás összegét 
kell részletezni.

 A pályázatokat kizárólag az előre elkészített pályázati űrlapon lehet 
beadni, kézzel írott pályázatokat a bizottságnak nem áll módjában elbí-
rálni. 

Egyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva 
kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását. 

A nyomtatványokat Erdei László sportmenedzsertől lehet beszerez-
ni a polgármesteri hivatal 105-ös szobájában, vagy letölthető a www.
berettyoujfalu.hu honlapról a ,,helyi pályázatok” rovatban.

A pályázatokat 2007. 03. 27-ig kell eljuttatni Erdei László sportme-
nedzserhez. 

Ifjúsági és sportbizottság

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

Hrsz. Helye Ter.   Művelési ág Induló  Bánatpénz  
 nagyság   eladási ár  (Ft)
 (m2)   (Bruttó)

1382/3 Ipari Park 1 ha 4550 beépítetlen 5.000 Ft/m2 10.000.000
     terület +ÁFA 

A versenytárgyalás időpontja: 2007. 03. 20., 14 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal kisterme

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele a megjelölt bánatpénz 
befizetése 2007. 03. 19.,  11 óráig a hivatal pénztárába.

Az értékesítéssel és a versenytárgyalással kapcsolatban érdeklődni 
lehet az 54/505-437-es telefonon.

Az induló eladási ár alatt az ingatlan nem értékesíthető.

A vizitdíjat 2007. február 15-
től az egészségügyi alapellátás 
(háziorvosi ellátás) és a szakellátás 
igénybevétele előtt kell megfizetni 
alkalmanként 300 Ft összegben.

Azoknak a tartós orvosi ke-
zeléseknek a körét, melyek az 
alapbetegséggel összefüggésben 
mentesek a vizitdíj megfizetése 
alól, a háziorvos – a betegség 
ismeretében – a vizitdíj megfize-
tése előtt határozza meg a beteg 
részére. Ezekben az esetekben a 
befizetésre nem kerül sor.

A vizitdíj befizetéséről az 
egészségügyi intézmény nyugtát 
vagy számlát állít ki, melyeket a 
későbbi visszaigénylések érdeké-
ben föltétlenül meg kell őrizni.

Visszaigénylésre 20 esetben 
történt vizitdíj-befizetés után, az 

e fölötti számlák alapján van le-
hetőség. A 20 alkalom háziorvosi 
és szakellátás esetén külön-külön 
számítandó, össze nem vonható.

A vizitdíj-visszatérítést a pol-
gármesteri hivataltól lehet kérni 
ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásához nyom-
tatvány áll rendelkezésre, de emel-
lett

– rendelkezni kell érvényes ok-
mányokkal: személyi igazolvány, 
lakcím igazolvány, TAJ-kártya, 
valamint

– mellékelni kell a vizitdíj 
befizetését igazoló számlákat (20 
fölötti számú  számlát).

A szükséges iratok megléte 
esetén a vizitdíj visszatérítése házi-
pénztárból történik, azonnal.

Polgármesteri hivatal

Amit a vizitdíj 
visszaigényléséről tudni kell

A berettyóújfalui Területi Kórház
felhívása

– a kórházi felügyelő tanácsba történő delegálásra –
A Területi Kórház, Berettyóújfalu – melynek ellátási kötelezettsége 

az Észak-Alföldi Régió Berettyóújfalu és Püspökladány kistérségeire 
terjed ki – felhívást tesz közzé az ellátási területén tagszervezettel ren-
delkező, egészségügy területén működő társadalmi szervezetek részére, 
hogy a kórházi felügyelő tanácsba tagjai köréből társadalmi küldötteket 
delegáljanak.

Kérjük az érintett társadalmi szervezeteket, hogy a kiválasztott, 
delegálni kívánt tag adatait, bírósági bejegyzésének másolatát, célját és 
létszámát a Területi Kórházba, dr. Bulyovszky István főigazgató főorvos 
címére (4100 Berettyóújfalu, Orbán B. tér 1.) – a megjelentéstől számított 
– 30 napon belül megküldeni szíveskedjenek.

Utazási ajánlatok
� Klasszikus erdélyi körút 6 napos

Július 10-15-ig 38.000 Ft/fő
� Fekete tenger

Június 22 – július 1-jéig 
Július 10-től július 19-ig

Július 31-től augusztus 9-ig
2-3-4 ágyas faházak, háromszori étkezés, programok, útiköltség.

A 9 napos csomag ára 42.000 Ft/fő.
� Kárpátalja 4 nap, 3 éjszaka 59.900 Ft/fő

Bővebb információ: Bringye László
Tel.: 30 229-9030 vagy www.utazasszervezes.atw.hu

A Bihari Múzeum Baráti Köre 
megtartotta közgyűlését, melyen 
a tagság egyhangúlag elfogadta a 
2005. évi  közhasznúsági jelentést és 
a számvizsgáló bizottság jelentését.

Az egyesület összes bevétele 
2005-ben 876 ezer forint volt. (109 
ezer forint közhasznú célú műkö-
désre kapott támogatás, 460 ezer 
forint pályázati támogatás, 282 ezer 
forint közhasznú tevékenységből 
szármató bevétel, 7 ezer forint tagdíj 
bevétel, 18 ezer kamat, szja 1%-os 
támogatás.)

Az egyesület 2005. évi összes 
kiadása 686 ezer forint volt. 

Az egyesületnek köztartozása 
nincs. A Bihari Múzeum Baráti 
Köre cél szerinti juttatásai az alap-
szabályban megfogalmazott célok-
kal összhangban állnak, a vezetőség 
tagjai juttatásban nem részesültek. 
Az egyesület a törvénynek meg-
felelően politikai és vállalkozói 
tevékenységet a 2005. évben nem 
folytatott. 

Kállai Irén ügyvezető alelnök
* * *

A Bihari Népművészeti Egyesü-
let megtartotta  közgyűlését, melyen 
a tagság egyhangúlag elfogadta a 
2005. évi  közhasznúsági jelentést és 
az ellenőrző bizottság jelentését.

Az egyesület összes bevétele 
2005-ben 3 millió 440 ezer forint 
volt. (701 ezer forint közhasznú célú 
működésre kapott támogatás, ebből 
675 ezer önkormányzati támogatás, 
1 millió 850 ezer forint pályázati 
támogatás, 824 ezer közhasznú 
tevékenységből származó bevétel, 
57 ezer tagdíj bevétel, 8 ezer egyéb 
bevétel.) Az egyesület 2005. évi 
összes kiadása 3 millió 533 ezer 
forint volt. 

Az egyesületnek köztartozása 
nincs. A Bihari Népművészeti Egye-

sület cél szerinti juttatásai az alapsza-
bályban megfogalmazott célokkal 
összhangban állnak, a vezetőség tag-
jai juttatásban nem részesültek. Az 
egyesület a törvénynek megfelelően 
politikai, vállalkozói tevékenységet a 
2005. évben nem folytatott. 

Török Istvánné elnök
* * *

A Bihari Szabadművelődési és 
Népfőiskolai Egyesület megtartot-
ta  közgyűlését, amelyen a tagság 
egyhangúlag elfogadta a 2005. évi 
közhasznúsági jelentést.

Az egyesület bevételei:
A. közhasznú tevékenység bevétele 

2005-ben:  16.380.000 Ft
Közhasznú célra, működésre

kapott támogatás: 16.139.000 Ft
Önkormányzati támogatás:

358.000 Ft
Államháztartás más alrendszerétől: 

15.504.000 Ft
Más adományozótól: 231.000 Ft

Közhasznú tevékenységből
származó bevétele: 241.000 Ft

B. vállalkozói tevékenység
 bevétele: 479.000 Ft

C. Összes bevétele: 16.859.000 Ft
Az egyesület 2005. évi összes 

kiadása: 10.334.000 Ft
Az egyesületnek köztartozása 

nincs, cél szerinti juttatásai az alap-
szabályban megfogalmazott célokkal 
összhangban állnak, a vezetőség tag-
jai juttatásban nem részesültek. Az 
egyesület a törvénynek megfelelően 
politikai tevékenységet nem végzett, 
vállalkozói tevékenységből szárma-
zó bevételeit az alaptevékenységre 
forgatta vissza.

Köszönjük a magánszemélyek tá-
mogatásként befizetett 1 % személyi 
jövedelem adóját, kérjük, továbbra is 
támogassák szervezetünket. Adószá-
munk: 18560729-1-09.

Harasztosi Sándor titkár

Közhasznúsági jelentések

A berettyóújfalui Kisállattenyésztők Egyesülete a hagyományokhoz hí-
ven idén is megrendezte a művelődési központ nagytermében galamb és 
díszbaromfi kiállítását

Eladó ingatlan
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Fotó: Kari

Lyukas zászlók alatt (1956-2006)

1877. április 1. Tudósítás Be-
rettyóújfalu város „Sárrét” című 
hetilapjából: „A kisdedóvoda 
javára holnap este lesz a polgári 
táncvigalom a városház nagy 
termében, mely egyszersmind mu-
latságos sorsjátékkal s ez, számos 
nyereménnyel lesz egybe kötve. 
Hisszük, hogy a czél iránti tekin-
tetből is, tömegesen fogják meg-
látogatni polgártársaink e népies 
mulatságot.”

Hogy is van a mostanában 
futó reklámban? „Azok a régi jó 
dolgok…” Nem, szerencsére van, 
ami nem tűnik el, megmarad, mert 
nagyon is emberi ahhoz, hogy „csak 
úgy” lemondjunk róla.

2007. február 10., késő délután. 
A volt Megyeháza díszterme. A 
szombati nap ellenére is nyüzs-
gés, izgatott gyerekzsivaj. Szülők 
hozzák vállfákon a fellépőruhákat, 
szatyrokban, táskákban a fejdísze-
ket, pomponokat, mazsorett boto-
kat. Ez már a főpróba, az „utolsó 
simítások” ideje. Az előző hetek 
szorgos készülődése a fellépő gye-
rekek részéről, a felnőttek kitartó 
szervezőmunkája, mind-mind azt 
a célt szolgálta, hogy a Toldi Mik-
lós Református Általános Iskola 
– ebben az évben immár hatodik 
alkalommal megrendezett – jóté-
konysági estje a lehető legjobban 

sikerüljön. Az alkalmat s ezáltal 
iskolánkat nagyon sokan tisztelték 
meg jelenlétükkel a szülők, barátok, 
támogatók köréből egyaránt. Az 
ízlésesen feldíszített, kivilágított, 
elegáns nagyterem kellemes kör-
nyezetet biztosított a rendezvény-
nek. Vacsora előtt színes, vidám 
műsorszámok adták meg az est 
alaphangulatát. Először korhű jel-
mezbe öltözött lányok táncukkal 
idézték fel a reneszánsz kort. Majd 
pergőbb ritmusú zeneszámok követ-
keztek, melyeknek ütemére az alsós 
pomponos és a felsős mazsorettes 
tanulók mutatták be tudásukat. 
Néptáncosaink hagyományőrző vi-
seletbe öltözve, falusias hangulatot 
felidézve csaltak mosolyt a nézők 
arcára. S ezután következett egy 

olyan meglepetés, amely feltette 
a koronát az est műsoros részére. 
A tantestület hölgytagjai közül a 
legvállalkozóbbak és néhány bátor 
anyuka egy fergeteges western-pa-
ródiával örvendeztette meg a hálás 
közönséget. Kopogtak a hegyes 
orrú csizmák, repültek a cowboy 
kalapok (szerencsére coltok nem 
voltak, így nem is sültek el!)

A nagyszerű vacsora elfogyasz-
tása után kellemes tánczenére 
rophatták a fiatal és a még fiatalabb 
táncos lábú párok. Éjfélkor a számos 
tombolatárgy kisorsolása okozott 
izgalmas (egyeseknek örömteli) 
perceket. Végül aztán a kitartóbbak 
– akik voltak azért szép számmal 
– járhatták kivilágos virradatig.

A tantestület

Remek hangulat, színvonalas 
műsor és igényes báli környezet 
fogadta azt a közel 300 vendéget, 
aki február 17-én a Sürgősségi 
Ellátásért Alapítvány jótékonysági 
báljára érkezett a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokba.

A műsort a Crystal, a Tűzrózsák 
táncegyüttes és a hajdúböszörményi 
Boros-Sarkady-Lefkovits Trió 
biztosították – a bálozók teljes 
megelégedésére. Ehhez társult a 
Stop étterem és a kórház élelme-
zési osztálya által készített sok 
finomság, melyért külön köszönet 
illeti őket. 

Ez a bál sem jöhetett volna 
létre a vendégek, a felajánlók, a 
támogatók és a szervezők nél-
kül, azok nélkül, akik elsőkként 
adományoztak, és dolgoztak a 

Az Arany János Gimnáziumban 
már hagyománnyá vált, hogy a báli 
szezonban a diákoknak és nem a 
szülőknek rendez bált a diákön-
kormányzat. Az idén sem volt ez 
másként. 

A volt Megyeháza dísztermébe 
este hat órára várta a diákokat a 
rendező, 11. d osztály, de hölgyek 
érkeztek elegáns estélyi ruhákban 
az őket kísérő, öltönyös urakkal. 
A farmerhez, pólóhoz szokott kis-
asszonyok kicsit megilletődötten 
igazgatták vállnélküli, földig érő 
ruháikat, frizurakölteményeiket, 
egyes urak pedig kissé „feszengtek” 
egy számmal nagyobb, kölcsön 
zakóikban.

A bál színes műsorral kezdődött. 
Apró táncosok, musical részleteket 
éneklő lányok és a gimi színjátszó 
csoportja által előadott bohózat 
szórakoztatta az egybegyűlteket. 
Ezután erőt meríthettünk az éjfélig 
tartó táncos mulatsághoz a terített 
asztalok körül. A szemet és az 
ízlelőbimbókat gyönyörködtető va-
csorát a menza dolgozóinak ezúton 
is szeretnénk megköszönni.

 Február 17-én rendeztük meg a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
jótékonysági estjét, a Rákóczi-bált. 
„Szép számmal összegyűltünk, 
egyfajta erőpróba is volt ez is-
kolánk számára, hiszen ebben az 
időpontban négy bál zajlik a város-
ban, de kiálltuk a próbát, a bálon 
megjelent mintegy 180 résztvevő 
ezt bizonyítja. Az összefogásra, 
a segítségre nagy szükség van a 
reformoknak nevezett nadrágszíj-
összehúzós időszakban, amely az 
iskolát és a fenntartó önkormány-
zatot is komoly próba elé állítja” 
– mondta  köszöntőjében Kovács 
Zoltán, az iskola igazgatója. Majd 
szólt arról a közel 250 millió Ft-os 
EU-s forrásból megvalósítandó 
beruházási tervről, amely az iskola 
tornatermének, külső sportlétesít-
ményeinek felújításával, tanuszo-
da- és játszótér-építéssel, közös-
ségi tér létrehozásával bővítené 
az iskolát, megfelelvén az új kor 
kihívásainak és követelményeinek. 
A megvalósulás érdekében további 
összefogásra, segítségre kérte a 
jelenlévőket. Az összefogás szép 
példájaként említette, és megkö-
szönte a segítségét mindazoknak, 
akik közreműködtek abban, hogy 
az est létrejöhessen, és sikeres 
legyen. A támogató jegyeket 
vásárlóknak, a tombolatárgyakat 
felajánlóknak, a süteményeket 
készítő szülőknek, azoknak, akik 
műsorral készültek, akik rendez-

11. A vádirat

Csorba László alezredest, a deb-
receni forradalmi bizottság elnökét, 
november 4-e után a fegyveres 
erők megyei parancsnokát 1957 
elején letartóztatták, s a debreceni 
forradalmi vezetők ’57. decemberi 
monstre perében első fokon élet-
fogytiglani börtönre ítélték. Majd 
másodfokon az ítéletet 5 év bör-
tönbüntetésre módosították. Csorba 
László a forradalom hű katonája 
volt, sajnos már nem él. 

A sortűzről, az Újfalu népét 
megfélemlítő „hadműveletről” 
hallgatott a Napló tudósítása és 
nem írt arról a névtelen elemző 
sem. Lássuk a tényeket, olvassuk, 
hallgassuk tovább, az emlékezők 
vallomásait. 

Körtvélyesi Béla így mondta 
el nekem ennek a napnak az általa 
megélt történetét: A rendőrség 
épülete akkor az volt, amelyik a 
60-as, 70-es években a községi 
tanács székháza lett. A hatalmas 
tömeg ide vonult, itt töltötte meg az 
utcát. Egyszerre csak egy, a tömeg 
előtt fékező autóból tiszti ruhás és 
pufajkás fegyveresek ugráltak ki, és 
távozásra szólították fel az embere-
ket. Eredménytelenül. A hangulat 
izzott, az elszántság fokozódott, és 
a később érkező, nagyobb létszámú 
fegyveres egység felszólításának 
sem engedelmeskedett senki. Adják 
ki a két őrizetest, ezt követelték, 
ez volt a tét. A tömeg félelmetessé 
vált. A karhatalmi egység fegyvert 
szegezve ugyan, de meghátrált. Be 
a rendőrség épületébe. Évek múl-
va, bizalmas beszélgetések során 
visszaemlékezve sokan állították: 
a tetőnyílásokon géppisztolycsö-
vek irányultak a tömegre. Aztán 
a tüntetők által bevert ablakokból 
eldördültek az első sorozatok. A 
golyózápor az épület előtt állók feje 
fölött hasította a levegőt, később 
a tömeg előtti kövezeten porzott 
félelmetesen. Elég volt arra, hogy 
sokan elhagyják a területet. Mene-
kültek vagy haza indultak, lőtávo-
lon kívülre húzódtak. Körtvélyesi 
Béla is elindult Szillér utcai házuk 
irányába, amikor a fák és a házak 

felett rakéták fényeit látta, fegyve-
rek kattogását, dörgését hallotta. 
Visszaindult. S mire a tejcsarnokig 
ért (az országzászló mai helyéig), 
szovjet páncélozott járművek, 
tankok vonultak lármázva több 
irányba is. Ezek zaját hallhatta 
dr. Barcsay is, amit naplójában 
rögzített. Berettyóújfalu elnépte-
lenedett utcáira dermesztő rémület 
borult a december 7-i estén. A hadi 
járművek nyomában hömpölygött 
a félelem, a levegőbe lőtt sortüzek 
ostromállapotot idéztek. Győzött a 
„munkás-paraszt hatalom”, Kádár 
és Apró pártja ezt ünnepelte és 
ünnepeltette 32 éven át. 

S mégis ez a nap nem feledhető, 
naptárba emléknapként kellene 
jegyezni, hőseiről mindenkor meg-
emlékezni. Dicsőséges nap volt, 
noha szomorú következményekkel. 
Majd’ háromezer ember kiállt a 
szabadságért, az emberi jogokért, s a 
szolidaritás gyönyörű példáját hagy-
ták az utódokra. Akik ott voltak: hő-
sök voltak. Állítsunk emléket nekik 
neveik felsorolásával, egyelőre itten: 
Terebesi Miklós, Szántó Károly, 
Veres Károly, Dani János, Boka 
Ágoston, Lisztes Sándor, ifj. Lukács 
Gyula, Szűcs Lajos, Erdei Gyula, 
Magyarné Bánfi Júlia, Nedeczki 
Barnabás, Mészáros József, Sipos 
József, Monoszi Mihály.

A hatalom nagy pert rendezett 
„tiszteletükre”. Szántó Károly 
– úgy emlékszem - nekem 2001. 
október 23-án beszélt erről. Annak 
a napnak ő volt az egyik kiemel-
kedő hőse. Kiváló ember volt, már 

tőle is búcsúznom kellett. Ennek a 
pernek talán ő a II. rendű vádlottja 
volt. Első renden Terebesi Miklóst 
vádolta az ügyész, ő toboroz-
ta a tüntetők nagy részét, s ami 
több, Szentmártonból teherautón 
is hozta a „lázadókat”. Ebben a 
perben volt vádlott a fiatalkorú 
Szabó Sándor is, korára tekintettel 
a bíró őt felmentette. A tárgyalásra 
közel negyven tanút idéztek. A 
rendőrség „ostrománál” tanúsított 
magatartás nagy bűnnek számított. 
Bűn volt, hogy a rendőröket és a 
pufajkásokat árulónak nevezte a 
tömeg, természetesen az is, hogy 
kövekkel, kalapáccsal beverték a 
rendőrségi épület ablakait. És bűn, 
hogy a hírre: jönnek az oroszok, né-
melyek benzines palackokat akartak 
készíteni a fogadtatáshoz. Súlyos 
esetként kezelték, hogy a gépkocsi-
val Békéscsaba felől érkező Nagy 
Sándor rendőr hadnagyot megver-
ték, gépkocsiját felborították. A fő 
bűn: az állhatatos demonstráció volt. 
Úgy emlékszem, ide sorolták Csóra 
József bújtatását, elmenekítését is. 
Ugyanis a ma Vetőmag üzemként 
és Tejporgyárként ismert terület 
körül volt a „Ládagyár”-nak neve-
zett üzem. Csórát már itt el akarták 
fogni, de a tömeg ellenállt, nem 
engedte. Úgy viselkedtek, ahogy 
forradalomban kell. Csóra mesélte, 
hogy illegalitásának csak a negyedik 
hetében tudták letartóztatni, mert 
rejtekhelyét besúgták, elárulták. 

Komorság, némaság és az árulás 
hónapjai, évei következtek. Csak 
a hatalom volt hangos, bőrünkön 
éreztük, hogy a hatalom „vidul, ha 
toroz”. Mint említett versében Márai 
Sándor írta: vidult „A katona, ki szí-
ven döfte,/ a Farizeus, ki eladta,/ aki 
háromszor megtagadta,/ belemártott 
kezet a tálba, harminc ezüstpénzért 
kínálta, s amíg gyalázta, verte, szid-
ta,/ testét ette és vérét itta.” 

Így történtek a dolgok akkoron 
Újfaluban, így csörömpölt a tör-
ténelem. Harmincöt hosszú éven 
át „orosz tankok között hallgattak 
a harangok”. Márai versében van 
megírva ez is. Mai magyarok, néha 
erre is gondoljatok.

Szívós István

FARSANGBAN         (Részlet Tompa Mihály verséből )
Mint a szélvész, repül a szánka / A csillogó fehér havon; / Virgonc ifjakkal ülve rajta / Sok szép menyecske s hajadon. / Farsangol a világ! kinek nincs: / Feleséget keresni jő; / Mellőle megszökik, kinek van... / Oh, boldog farsangi idő...!
Csapongó kedv a táncteremben! / Hol a kedélyes nősereg / Egymás arcát, mezét, családját / Ajk-pittyegetve szólja meg; / Hol annyi drága rizspor elfogy... / És sok mámorban pihegő / Leány a másvilágra táncol... / Oh, boldog farsangi idő!(…)

Bál a sürgősségi betegellátásért

berettyóújfalui sürgősségi betegel-
látásért. Mindenkinek köszönjük, 
s továbbra is várjuk mindazok 

támogató felajánlásait, akiknek 
erre lehetőségük van.

A szervezők
Sürgősségi Ellátásért Alapítvány számlaszám: 10400384-00011794.

Arany-bál 2007

Pihenésképpen kisorsoltuk a 
közel száz tombolatárgyat, melyet 
a város vállalkozói, a szülők és 
a tanárok ajánlottak fel. Nekik is 
köszönet jár.

Az éjszaka során szavazni le-
hetett a bálkirálynő és a bálkirály 
személyére, a legtöbb szavazatot 
Dajka Andrea (11.d) és Karácsony 
László (11.b) kapta, így az ő válluk-
ra került a  selyem szalag. 

Az est csattanójaként az RK-2 
rockzenekar élő koncertje dobog-
tatta meg a lányszíveket.

A díszteremből és a ruhákból 
áradó elegancia, az Orosz Tibor és 
csapata által szolgáltatott nosztalgia 
zene meghatározták a bál hangula-
tát. Tanárként, szülőként üdítő volt 
látni, hogy kultúráltan is tudnak 
önfeledten mulatni tanítványaink.

Mihucz Sándorné

Jótékonysági est a Toldiban

Bál a Rákócziban
kedtek, takarítottak 
és természetesen 
azoknak, akik az 
estet jelenlétükkel 
tisztelték meg.

Vendégként kö-
szönthettük a rendez-
vényen dr. Vitányi 
István országgyűlé-
si képviselőt, a bált 
megnyitó Szeifert 
Ferenc polgármes-
tert és az est pohár-
köszöntőjét mondó 
Muraközi István al-
polgármestert.

Igyekeztünk min-
dent megtenni, hogy 
a jelenlévők jól érez-
zék magukat. Igaz, 
a műsor egy részét 
nem profi színészek 
adták, hanem az is-
kola tanulói, talán 
emiatt a színvonal 
sem volt akkora, de ezt a műsort, 
ahogy az igazgató mondotta: 
„szívből adjuk, a miénk”, és ez 
valóban kárpótolta a közönséget. A 
profizmust a Kenguru akrobatikus 
rock and roll csoport képviselte, 
amelyet az iskola pedagógusainak 
Tanárrock nevű produkciója fűsze-
rezett, megadva az alaphangulatot 
a hajnalig tartó táncnak.

A vacsorát a Stop étterem ké-
szítette és szervírozta a vendégek 
számára. A bőséges és változatos 

menü hamar elfogyott a svéd-
asztalról, a szülők által készített 
finom süteményekkel együtt tel-
jes gasztronómiai élményben 
részesülhettek a vendégek. A 
kiváló hangulatot teremtő zenét a 
Seniorock együttes szolgáltatta a 
napfelkeltéig tartó mulatsághoz. 

Köszönjük mindenkinek, aki 
segített Rákóczi-bálunk sikeres 
megrendezésében, lebonyolítá-
sában.

A II. Rákóczi-iskola tantestülete
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, bélyegek,
tintapatronok,

floppy- és CD-lemezek, fénymásoló 
festékporok, festékkazetták,

videó- és magnókazetták, elemek
Orvosi nyugta

és készpénzfizetési számla 
kapható

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Március
2.: Apocalypto (sz. am. filmdrá-
ma)
3.: Lora (sz. magyar rom.film)
4.: Step up (sz. am. rom.vígjáték)
9.: Férfiakt (sz. magyar filmdrá-
ma)
10.: Eragon (sz. szinkr. am. fantasz-
tikus kalandfilm)
11.: Éjszaka a múzeumban (sz.
szinkr. am. akció-vígjáték)
16-17.: Parfüm: egy gyilkos törté-
nete (sz. német thriller)
18.: Fűrész III. (sz. am. horror-
film)
19-21.: Táncoló talpak (sz. szinkr. 
am. családi vígjáték)

Születtek
Február

6.: Balog Dávid
 (Balog Sándor
 Veres Erika)
7.: Blahó Örs
 (Blahó Tamás
 Vajda Enikő)
8.: Réti Csilla Eszter
 (Réti János Imre
 Tóth Hédi)

Házasságot kötöttek
Február

7.: Horváth Zoltán
 Cseke Ágnes Erzsébet

Elhunytak
Február

12.: Imre Mihály (1942)
15.: Ujhelyi Istvánné (1920)
17.: Szabó Lászlóné (1925)

Néhány rosszul sikerült mér-
kőzésnek köszönhetően a BMSE 
serdülőcsapata sajnos nem tudta 
kiharcolni a négy közé jutást az 
Országos serdülőbajnokság észak-
keleti csoportjában. Az okokról 
Bencze Zoltán, a női csapatok 
edzője nyilatkozik:

– Sajnos két nyerhetőnek tűnő 
hazai meccsünk is egy-egy góllal 
elúszott, így az alapvető célkitűzé-
sünket – a négy közé jutást – sem 
tudtuk teljesíteni. Több poszton is 
történtek kellemetlen sérülések, 
amik a variációs lehetőségeimet 
nagyban csökkentették, illetve 
a csapatból kikerülő hat játékos 
hiányát nem tudtuk pótolni. Még 
inkább fiatalodott a gárda, hiszen 
a 90-es felső határt összesen négy 
játékos képviselte csupán. Sajnos a 
játékvezetés kérdését sem kerülhe-
tem el. A Hajdúnánáson történtek 
nem tartoznának a nagyközönség-
re, de meg kell említenem, hogy 
húszéves pályafutásom alatt nem 
tapasztaltam hasonló játékvezetői 
ténykedést. Mindezek ellenére 
a lányokat képesnek tartottam a 
negyedik hely megszerzésére, de 
nyerhető meccseket buktunk hazai 
környezetben, ami megpecsételte 
a sorsunkat. Jelenleg is folyik a 
rájátszás alsóházi szakasza, amely-

ben számunkra csak az első hely 
megszerzése lehet cél, illetve a 
következő évi serdülőcsapat ösz-
szerakása. 

A női csapatok háza táján van 
örvendetesebb tény is: a 92-es 
lányok a Békés megyei serdülőbaj-
nokságban képviselik városunkat. 
Az őszi szezonban tíz közül az első 
helyen végzett a gárda. Számukra 
természetesen a bajnoki cím meg-
szerzése a feladat. 

Lezajlott a Hajdú-kupa női 
felkészülési torna, ahol főleg a 
serdülők, illetve két felnőttkorú já-

tékos alkotta „felnőttcsapatunkat”. 
Ebben a bajnoki sorozatban öt 
közül másodikak lettünk, a vég-
eredmény:

1. Nádudvar, 2. BMSE, 3. Deb-
receni Medikus, 4. Balmazújváros, 
5. Polgár. Kellemetlen hír, hogy a 
felnőttcsapatból Bondár Zsuzsanna 
eligazolt tőlünk a Hajdúnánáshoz. 
Március végére kell a felnőtt gárdát 
olyan állapotba hozni – létszámban 
és felkészültségben is –, hogy meg 
tudja állni a helyét a női megyei 
bajnokságban. 

R. S.

Nem jutottak a négy közé

Lassan érettségiznek azok a 
gyerekek, akik a rendszerváltás első 
éveiben születtek. Hosszú idő van 
mögöttünk, a most felnövők már 
nem értik, mi az a „valutakeret”, 
„gépkocsi kiutalás” – mi meg azt 
nem értjük, miként lehet az élet 
olyan fontos területe, mint a sport, 
ennyire vesztese a boldogabb élet-
nek, mostohagyereke a bal-liberális 
koalíciónak.

Mi kell ahhoz, hogy futballoz-
zunk? 

Buta, aki úgy válaszol, labda, 
pálya, kapu, csapat, ellenfél, bíró! 
Ez még nem elég, menedzsernek, 
marketingesnek – vagy néha „kol-
dusnak”, „kéregetőnek” kell lennie 
annak, aki rangos, országos bajnok-
ságban akarja a gólokat rúgni.

Ennek itta meg a levét a Bihari 
Női Futball Klub is, ami hiába 
számított valaha Magyarország 
legjobb kispályás csapatának (Fü-
redi Andreáék nyerték meg az első 
országos bajnokságot!), a legutóbbi 
kilenc évben nem tudott a rajt 
előtt annyi pénzt összegyűjteni, 
hogy felelősséggel nevezhessen a 
női futsal-bajnokságba. A lányok 
reményei szerint ez változott meg 
most tavasszal azzal, hogy a csapat 
szoros együttműködésről állapo-
dott meg a budapesti Olimpia Női 
Futball Klubbal. Mostantól kezdve 
„Másképp focizunk” Biharban.

Az Olimpia NFK fiatalabb egye-
sület, mint a Bihari NFK. Csak bő 
négy éve, olimpiásznyi ideje műkö-
dik, mégis olyan sikerek vannak 
mögötte, mint az U13-as és az 
U17-es korosztályban megnyert 
országos bajnoki cím, valamint 
tornagyőzelmek Hollandiában, 
Svájcban és Brazíliában.

Az Olimpia a futballpályán is 
ért el szép sikereket, de legnagyobb 
eredménye talán az, hogy fel tu-
dott építeni egy, a női futballban 
korábban ismeretlen szervezeti, 
menedzselési rendszert, amely-

nek köszönhetően a legutóbbi 
hetekben fiókcsapatot hozott létre 
Debrecenben és Miskolcon, Berety-
tyóújfaluban pedig a maga sajátos 
eszközeivel tudja segíteni a Bihari 
NFK-t.

A két klub még csak közös élete 
elején, a mézesheteknél tart. De az 
már most biztos, hogy a bihari lá-
nyok ősszel el tudnak majd indulni 
a női futsal NB I-ben, és az utánpót-
lás, az általános iskolás korosztály 
is jóval több lehetőséghez jut, mint 
korábban. Nem csak érdekes, pél-
damutató is, hogy a berettyóújfalui 
és a budapesti csapat „egyesített 
erővel”, több közös csapattal indul 
március közepén a tolnai futsal 
napokon megrendezett korosztályos 
(U13, U11) tornán.

„Másképp focizunk!” – olvas-
hatták fentebb – ez lehet a Bihari 
NFK új szlogenje. Másképp fociz-
nak, hiszen ők lányok –, de érdemes 
elhinni, megnézni, ők is futballisták 
ugyanúgy, mint a férfiak. És „Más-
képp fociznak” mostantól, hiszen 
legalább akkora figyelem jut majd 
a „körítésnek”, a menedzselésnek, 
mint a pályán rúgott góloknak.

Az új világ első kikötője az a 
bemutatkozó, támogatói vacso-
ra, amelyen a Bihari NFK és az 
Olimpia NFK közösen várja Be-
rettyóújfalu és Bihar sportszerető 
lokálpatriótáit. Március 10-én a 
Bella Costa étteremben bemutat-
kozik az „új” Bihari NFK, élmény-
beszámolót hallanak a vendégek az 
Olimpia NFK brazíliai túrájáról, és 
– a lányok bajnoki szereplésének 
támogatására – árverés is lesz: 
olyan tárgyak kerülnek kalapács 
alá, mint Kovács „Kokó” István de-
dikált kesztyűje, a Francia Labda-
rúgó Szövetségtől ajándékba kapott 
asztali óra. A sor még folytatható 
volna, de álljon itt zárszóként a 
legnagyobb érték: Puskás Ferenc 
dedikált életrajza.

Várjuk a vendégeket, hogy meg-
mutassuk: „Másképp focizunk!”

Dénes András
Olimpia Női Futball Klub elnök

Másképp focizunk!

Sporteredmények
Futsal NB I.

Aramis – MVFC 3:5
Kézilabda

Férfi
Hajdú-kupa

Polgár – BMSE 28:33
DKSE – BMSE 29:24
BMSE – Földes 32:21

Női
Hajdú-kupa

D. Medikus – BMSE 27:28
OSB

BMSE – Derecske 19:18

� EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Március 6 és 13-án, 17 órától 

csontritkulást megelőző torna a 
nagyteremben. Mindenkit szeretet-
tel várunk.
� FARSANG

Március 6-án, 12 órától az 
Arany János Gyermekotthon far-
sangja.
� GYERMEKSZÍNHÁZ

Március 8-án, 10 órától Csukás 
István-Bergendy István Süsü, a 
sárkány című zenés mesejátéka. Be-
lépődíj: 500 Ft. Jegyek rendelhetők 
a 402-014-es telefonszámon.
� KIÁLLÍTÁS

Március 12-én, 17 órától Trifán 
László festőművész kiállítása. 
Megtekinthető március 30-ig, na-
ponta 9 és 17 óra között.
� GAZDAKÉPZÉS

Március 7-én, 17 órától az elő-
adóteremben tájékoztató a 2007. 
évi agrártámogatásokról.
� HAZATALÁLÁS

Március 8-án, 18 órától az Er-
délyi Gábor teremben „Mag, mag 
búzamag, benne aluszik a nap” 

címmel Géczi Gábor előadása, a 
sorozat záróelőadása.
� VETÉLKEDŐ

Március 13-án, 10 és 14 órá-
tól közép- és általános iskolások 
részére a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központ „Oh, szabadság, 
hadd nézzünk szemedbe!” címmel 
vetélkedőt hirdet március 15. és a 
Batthyány-emlékév tiszteletére.
� KLUBOK

Március 8-án, 13 órától a kisga-
lériában az Együtt Egymásért Klub 
nőnapi összejövetele.

Március 14-én, 17 órától a Mé-
hészklub összejövetele.

Parola Pinceklub
Március 3-án klubest
Március 17-én Farsangi buli 

(belépés csak jelmezben)
Március 31-én Plútó-koncert, 

kapunyitás: 19.30 órakor.
� TELEHÁZ

Szolgáltatásaink: fénymásolás, 
Internet-használat, számítógép-
használat, nyomtatás, faxküldés, 
CD-írás, gépelés, szövegszerkesz-
tés. Nyitva: hétköznap 8-16 óráig.

Már jó ideje elvárható, hogy 
minden intézménynek legyen saját 
honlapja, mely a világ bármely 
pontjáról elérhető, és információval 
látja el az érdeklődőket. Ennek tet-
tünk eleget az elmúlt hetekben.

Iskolánk, a Széchenyi István 
Általános Iskola is kialakította 
internetes arculatát, ami elérhető a 
www.szechenyi.gportal.hu címen.

A honlapkészítés nem egy-
szerű „tudomány”, de ma már a 
különböző ingyenes szolgáltatók 
lehetőséget biztosítanak ezek ké-
szítésére, fejlesztésére saját webes 
felületükön keresztül, ahol szinte 
játszva készítheti el mindenki – egy 
kis kreativitással – weblapját.

Tanulóink közül sokaknak egyé-
ni portálja van, így jött a gondolat, 
hogy a diákok segítségével alakít-
suk ki mi is az iskola saját webes 
arculatát. Oldalunkról elérhető az 
iskola címe, intézményünk és név-
adónk bemutatása, fotógaléria, ill. 
egyéb aktualitások. A véleményét 
is kifejtheti bárki a fórumokon, a 
tini csevegőn, vagy írhat a vendég-
könyvbe. Minden építő kritikát, 
észrevételt szívesen fogadunk.

Az oldal még korántsem teljes, a 
fejlesztése folyamatosan zajlik.

Látogasson el Ön is a www.
szechenyi.gportal.hu-ra, ismer-
kedjen meg közelebbről is az 
iskolával!

www.szechenyi.gportal.hu

Hitelügyintézés
díjmentesen

Jelzáloghitelek:
lakásvásárlásra,

építésre,
felújításra,

kedvezőtlen kamatozású
hitelek kiváltására

és szabad felhasználásra is.
Hívjon! Segítek!

Keresse
a legjobb lehetőséget!

Megtakarított pénzét
tartsa euróban.

Kimagasló hozamok!
Hitel — 

Befektetés 
— Biztosítás                                                 

Érdeklődni:
Rinyu Sándor 30 207-5580

Új szolgáltatás!
Színesfém-hulladék átvevő 

nagykert nyitottunk!
Hulladékátvétel (200 kg felett)

magas áron!
Papír- és műanyagfólia hulladék

átvétele folyamatosan.
Heti árajánlat: 

minden hétfő délután 
Sztancs Gábor: 06-20-465-2485

Átvevőhely:
Matolcsi & Vass Kft.

4030 Debrecen, Vámraktár u. 1.

Tisztelt Olvasók!
Mivel a Bihari Hírlap következő lapszámának 

megjelenése a négynapos munkaszünet idejére 
(március 16-ára) esik, és a postai kézbesítés ez 
idő alatt szünetel, a következő számot csak némi 
késéssel olvashatják.


