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A Magyar Köztársaság elnöke 
az országos népszavazás idő-
pontját 2008. március 9. napjára 
(vasárnap) tűzte ki.

Ezen a napon a következő 
három kérdésre adhatnak választ 
a szavazók:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátá-
sért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő év január 
1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat 
fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 
háziorvosi ellátásért, fogorvosi 
ellátásért és a járóbeteg-szakellá-
tásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő január 1-jétől 
ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az 
államilag támogatott felsőfokú ta-
nulmányokat folytató hallgatóknak 
ne kelljen képzési hozzájárulást 
fizetniük?”

A népszavazással kapcsolatban  
fontos tudnivalók a következők:

SZAVAZÁSI ÉRTESÍTŐ

A választópolgárok a névjegy-
zékbe történt felvételükről szóló 
értesítőt 2008. február 22-ig kapják 
meg. Ebben tájékoztatást kapnak a 
szavazókör pontos címéről, ahol a 
szavazat leadható és a szavazással 
kapcsolatos tudnivalókról.

A választói névjegyzék 2008. 
február 20-tól 2008. február 27-
én, 16.00 óráig tekinthető meg a 
polgármesteri hivatal fsz. 4. sz. 
irodájában, ahol a választási in-
formációs szolgálat működik (tel.: 
54/505-451).

A névjegyzékbe való jogellenes 
felvétel, illetve az abból  történt ki-
hagyás, törlés miatt  2008. február 
20-tól 2008. február 27-én, 16.00 
óráig lehet kifogással élni.

Fontos változás, hogy az előző 
évek gyakorlatától eltérően – tör-
vényi módosítás miatt – a szavazás 
napján nincs lehetőség igazolvány 
alapján történő névjegyzékbe 
vételre. Ezért, aki kimaradt a 
névjegyzékből, minél előbb kez-
deményezze névjegyzékbe vételét 
a Választási Irodán.

KÜLFÖLDI SZAVAZÁS

Aki a szavazás napján külföl-
dön tartózkodik, annak is lehe-
tősége van szavazata leadására. 
Ezt a Magyar Köztársaság nagy-
követségén vagy főkonzulátusán 
teheti meg, előbb azonban fel kell 
vetetnie magát a külképviseleti 
névjegyzékbe.

A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételt személyesen vagy 
meghatalmazott  útján 2008. feb-
ruár 22-én, 16.00 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet kérni, 
hogy az 2008. február 22-ig meg-
érkezzen a Választási Irodához. 
A kérelem nyomtatvány mintáját 
a www.valasztas.hu  internetes 
címről lehet letölteni, és itt lehet 
tájékozódni arról is, hogy mely 
országok, mely településein lehet 
szavazni.

IGAZOLÁSSAL SZAVAZÁS

Tisztelt Választópolgárok!
Aki a szavazás napján Magyar-

országon, de nem a lakóhelyén 
tartózkodik, igazolással adhatja le 
szavazatát.

Igazolást személyesen vagy 
meghatalmazott útján 2008. márci-
us 7-én,  16.00 óráig, ajánlott levél-
ben pedig úgy lehet kérni, hogy az 
2008. március 4-éig megérkezzen 
a Választási Irodához. Az igazolás 
kérése nyomtatvány alkalmazásá-
val is történhet, amely letölthető a 
www.valasztas.hu  címről.

A Helyi Választási Iroda veze-
tője 2008. március 6-án, 16.00 órá-
ig  a kiadott igazolás bevonásával 
egyidejűleg kérelmére visszaveszi 
a névjegyzékbe azt, akit igazolás 
kiadása miatt onnan törölt. Ezt 
követően és szavazás napján már 
nincs lehetőség a névjegyzékbe 
történő visszavételre.

A módosított névjegyzék 2008. 
március 7-én, 16.00 óráig te-

kinthető meg a polgármesteri 
hivatalban.

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

A mozgásában akadályozott sze-
mély a szavazás napját megelőzően 
a Választási Irodától, a szavazás 
napján a szavazatszámláló bizott-
ságtól KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN 
KÉRHETI mozgóurna igénybe-
vételét. Mozgóurna iránti kérelem 
nyomtatvány alkalmazásával is be-
nyújtható, ami a választási informá-
ciós szolgálatnál beszerezhető vagy 
letölthető a  www.berettyoujfalu.
hu  internetes címről.

SZAVAZÁS

Szavazni csak személyesen 
lehet a következő, magyar hatóság 
által kiállított érvényes igazolvány 
bemutatásával:

– lakcímet tartalmazó személy-
azonosító igazolvány, vagy

– kártya formátumú személyazo-
nosító igazolvány, vagy

– útlevél és lakcímigazolvány, 
vagy

– lakcímigazolvány és 2001. 
január 1-jét követően kiállított 
vezetői engedély.

JOGORVOSLAT

A választásra irányadó jog-
szabály, illetőleg a választás és 
a választási eljárás alapelveinek 
megsértésére hivatkozással kifo-
gást, a szavazatszámláló bizottság 
első fokú határozata ellen felleb-
bezést lehet  benyújtani a Területi 
Választási Bizottsághoz.

A Területi Választási Bizottság 
címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54

A  HELYI VÁLASZTÁSI
IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

A Helyi Választási Iroda
vezetője: Dr. Ökrös Zoltán

A Helyi Választási Iroda címe: 
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. út 17-19.

A Helyi Választási Iroda
telefonszámai:
54/505-451,

54/505-456., 54/505-415

Dr. Ökrös Zoltán
Helyi Választási Iroda

vezetője

1.sz. szavazókör: 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Rákóczi u. 1.

2 sz. szavazókör: 
József Attila Általános Iskola, József Attila u. 11.

3.sz. szavazókör: 
József Attila Általános Iskola, József Attila u. 13.

4.sz. szavazókör: 
Eötvös József Szakképző Intézet, Eötvös József u. 1.

5.sz. szavazókör:
Volt Kaszaiskola, Wesselényi u. 1.

6.sz. szavazókör:
Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33.

7.sz. szavazókör:
Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33.

8.sz. szavazókör: 
Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33.

9.sz. szavazókör: 
Arany János Gimnázium, Kossuth u. 33.

10.sz. szavazókör: 
E.ON (TITÁSZ Rt.), Tardy u. 4/a

11.sz.szavazókör: 
Városi Művelődési Központ, Bajcsy-Zs. u.27.

12.sz. szavazókör: 
ÁFÉSZ Iroda, Dózsa Gy. u. 42.

13.sz. szavazókör: 
Berettyó Vízgazdálkodási Társulat, Széchenyi u. 8.

14.sz. szavazókör: 
Széchenyi István Általános Iskola, Ady E. u. 1.

15.sz. szavazókör:
 Ady Endre úti régi iskola, Ady E. u. 2.

16.sz. szavazókör: 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Puskin u. 44.

17.sz. szavazókör: 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Puskin u. 44.

HIRDETMÉNY
A SZAVAZÓKÖRÖKRŐL 

Tisztelt Szülők!

A közoktatási törvényben fog-
laltak szerint a Magyar Köztársa-
ságban minden gyermek tanköteles. 
A gyermek, ha az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget elérte, abban 
a naptári évben válik tankötelessé, 
amelyikben a hatodik életévét má-
jus 31-ig betölti. Ebben az évben a 
2001. június 1. – 2002. május 31. 
között született gyermekek tanköte-
lesek. A szülő kérelmére a gyermek 
megkezdheti a tankötelezettség 
teljesítését akkor is, ha a hatodik 
életévét december 31-ig betölti. 

A tankötelezettség – a szü-
lő választása alapján – iskolába 
járással vagy magántanulóként 
teljesíthető.

Az 1. osztályosok beíratása:
Az első osztályosokat a város 

három általános iskolájába március 
31. – április 2. között lehet beíratni a 

szükséges dokumentumok (a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata, 
az óvoda által kiadott igazolás arról, 
hogy a gyermek a tanköteles élet-
korba lépéskor elérte az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget) 
bemutatásával beíratni.

Berettyóújfalu Város
Polgármesteri Hivatala

A berettyóújfalui Gazdakör
tisztelettel meghívja

Önt és kedves barátait
Berettyóújfaluban tartandó 

fórumára.
Helye: a volt Megyeháza,

Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.sz.
Ideje:

2008. március 6. (csütörtök), 
13.00 óra.

Előadó: Jakab István,
a MAGOSZ elnöke.

Mindenkit szeretettel várunk!
Kovács Zsogmondné,

a helyi MAGOSZ elnöke

* * *

9 csapat és több mint 150 
versenyző részvételével került 
megrendezésre az idei év első me-
gyei szintű úszóversenye Berety-
tyóújfaluban. Versenyzett kicsi és 
nagy. A legkisebb 7 éves sem volt, 
a legidősebb elmúlt 50. Ez mutatja, 
hogy az úszás a legkevésbé korhoz 
kötött sport. Mindenki bátran űz-
heti. Az eredmények önmagukért 
beszélnek, ezáltal az úszósport 
megyénkben is méltó helyére 
emelkedik, a színvonal évről évre 
nő. Az eredmények:
Herpály SE Berettyóújfalu:
(8 arany, 13 ezüst, 9 bronz)

1. hely:
100m gyors: Kurtán Bettina, Kur-

tán Kitti, Ökrös Renáta
100m mell: Ökrös Renáta, Vigh 

Dóra
100m hát: Ökrös Renáta, Kurtán 

Kitti
50m pille: Kurtán Kitti

2. hely:
100m gyors: Mihucz Márton, Bene 

Krisztina, Bődy Gabriella
100m mell: Mihucz Márton, 

Szilágyi Szilveszter,Kurtán 
Bettina,Kurtán Kitti

100m hát: Mihucz Márton, Tomola 
Györgyi, Bene Krisztina

100m pille: Nagy Norbert, Bene 
Krisztina

50m pille: Ökrös Renáta
3. hely:

100m gyors: Vigh András, Dávid 
Máté, Vigh Dóra

100m mell: Kinter Márk, Bene 
Krisztina

100m hát: Dávid Ádám, Kurtán 
Bettina, Tóth Krisztina

 100m pille: Mihucz Márton

Köszönet illeti a berettyóújfalui 
Herpály-Team Kft.-t a verseny 
megrendezéséhez nyújtott segít-
ségéért.

Tájékoztatás a 
tankötelezettség teljesítéséről

K. M.

A Sinka István Városi 
Könyvtár tisztelettel meghívja 
Önt, családját és irodalmi ér-
deklődésű barátait, ismerőseit a 
MÁNI Kelet Krisztusa, Nyugat 
Buddhája című könyv bemuta-
tójára március 10-én, 16.30 órá-
ra a könyvtár olvasótermébe.

A könyvet bemutatja Nagy 
Lajos, a könyv kiadója.

* * *

Meghívók!

A Kabos Endre
Városi Sportcsarnokban
március 1-jén és 2-án,
szombaton 15órától

és vasárnap rendezik meg
a SZE-NA BMSE

ökölvívó-tornát, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak

a szervezők.

Gyermekszobák 
dekorációs festését 

falfestékkel – 
mesefi gura,

mesefal –
vállalom.

Rácz Anikó festő � Tel.: 30 225-8674, 54 400-660
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Az ember egészsége
nem lehet áru

A képviselő-testület soron kívüli összehívását február 
21-én pályázati határidők tették szükségessé, az ülésen 
négy pályázatról is döntöttek. Elsőként az Észak-alföldi 
Operatív Programban kiírt, a „Versenyképes turisztikai 
termék és attrakció-fejlesztés támogatása” című pályázat 
benyújtásáról. Ennek keretében a város önkormányzata 
a Herpály-Team Kft.-vel közösen pályázik a városi 
strandfürdő fejlesztésére. Eredményes pályázat esetén 
elbontásra kerülne a strand területén jelenleg felújításra 
szoruló gyermekmedence, helyette új, egy 75 fős gyer-
mekmedence épülne, játszó és fürdőmedence összetett 
funkcióval, valamint egy 94 fő befogadó képességű új, 
aktív élménymedence kerülne kialakításra belső padokkal, 
vízesésfallal, hátdögönyöző és pezsgő zónával, „vadvizi 
folyó” kialakítással. Mindezek mellett egy hat fős új jacuzzi 
medence is elkészülne. A fejlesztés magában foglalná a 
szükséges zuhanyzó- és kabinblokk kialakítását, a strand 
környezetének természetesebbé, esztétikusabbá tétele ér-
dekében reprezentatív fogadótér, közlekedési útvonalak, 
valamint a parti napozást lehetővé tévő burkolati sávok 
kialakítását, illetve a zöld területek rendezését is. A 
beruházás összköltsége mintegy 300 millió forint értékű 
lenne, a támogatás mértéke ebből 50 százalék.

Pozitív döntés született, vagyis pályázni kívánnak 
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kereté-
ben meghirdetett, a pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére is. A 
pályázat célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 
fejlesztése, az úgynevezett intelligens iskola létrehozá-
sa. Ebből a József Attila Általános Iskola EGYMI, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Bessenyei György 
Szakközépiskola és Arany János Kollégium, az Eötvös 
József Szakképző Iskola és Karácsony Sándor Kollégium, 
valamint az Arany János Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola informatikai infrastruktúrájának fej-
lesztésére kerülne sor.

A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti 
Szakmai Kollégiumához pedig a Herpályi apátsági 
templomrom állagmegóvására és részleges helyreállí-
tására pályáznak, melynek tervezett bekerülési költsége 

mintegy 14 millió forint lenne, és ebből az önkormányzat 
önrészként 4 millió 200 ezer forintot vállalna fel.

Pályázni akar a testület az Észak-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ által közzétett, úgynevezett 
munkaerőpiaci menedzser programra, amelynek célja, 
hogy növekedjék a roma származású foglalkoztatottak 
köre. A program három elemből áll: képzés, támogatott 
foglalkozás, illetve nem támogatott továbbfoglalkoztatás. 
Előbbi kettő teljes költségét, azaz 100 %-át az Észak-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ fedezi. A projekt összkölt-
sége több mint 4,9 millió forint. Ebből 4,1 a támogatás, a 
képviselő-testület pedig siker esetén vállalta 2 fő roma 
származású, lehetőleg érettségivel rendelkező, regisztrált 
álláskereső 3 hónapos nem támogatott továbbfoglalkozta-
tását, melynek költségét, közel 800 ezer forintot a 2009-dik 
évi költségvetéséből biztosít majd.

Teltházas érdeklődés mellett 
tartott fórumot a Fidesz MPP egész-
ségügyi szakpolitikusa a volt megye-
háza dísztermében február 19-én. 
Dr. Pesti Imre a Fidesz helyi szer-
vezetének, illetve dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő felkérésére 
a kormány egészségügyi reformjáról, 
valamint az előtte egy héttel koráb-
ban megszavazott egészségügyi 
törvényről, annak várható következ-
ményeiről tájékoztatta a szépszámú 
hallgatóságot.

Elöljáróban leszögezte, a kor-
mány  egészségügyi reformja ki-
tűzött céljait nem váltotta valóra, 
sőt, az tervezett szándékok épp az 
ellenkező előjellel valósultak meg. A 
bevezetett vizitdíj és kórházi napidíj 
nem csökkentette a hálapénzt, és 
az ebből befolyt összeg (a 2007-es 
költségvetési előirányzatban terve-
zett 23,3 milliárd forint) elenyésző 
az egészségügy büdzséjének több 
mint 1637 milliárdos összegéhez, de 
ahhoz képest  is, hogy a kormányzat 
egy év alatt mintegy 120 milliárdot 
vont ki az egészségügyből. Az a szán-
dék pedig, hogy ezek által tudatosítani 
kell az emberekben, hogy az egész-
ségügy nem ingyenes, Pesti Imre 
szerint egyenesen felháborító, hiszen 
köztudott, hogy az egészségbiztosítási 
járulék mértéke Magyarországon 
igen magas, vagyis az egészségügy 
közfinanszírozása Európában nálunk 
a legalacsonyabb. A gyógyszerekért 
is egyes rétegek számára szinte 
elviselhetetlen összegeket fizetünk 
a patikában,  tehát, ha a százalékos 
arányokat nézzük, a jövedelmünkből 
a saját zsebünkből mi fizetünk a 
legtöbbet az egészségünkért Euró-
pában. Mindemellett az a törekvés is 
haszontalan, és az egész társadalom 
számára káros következményekkel 
jár, hogy a vizitdíj és a kórházi 
napidíj bevezetésével a notórius or-
voshoz-járókat, illetve a táppénzcsa-
lókat kívánja kiszűrni a kormányzat. 
Utóbbiak a 80-as években voltak 
jellemzőek Magyarországon, de a 
munkahelyek tömeges megszűnése, 

a létszámleépítések automatikusan 
kizárták ezeket a rendszerből. Sőt 
ennek épp az ellenkezője igaz, hogy 
az egzisztenciális félelmek sokakat 
olyan egészségi állapotban is mun-
kahelyi helytállásra kényszeríte-
nek, ami nem volna megengedhető. 
Statisztikai adatokkal bizonyította, 
a  szegényebb rétegek kb. 20-22 szá-
zaléka számára visszatartó erőt jelent 
a bevezetett vizit-, napidíj (legyen 
csak az ,,egy doboz cigaretta vagy 
egy üveg sör ára”), nem váltják ki a 
magas árak miatt a gyógyszereiket, 
és már csak olyankor veszik igénybe 
az egészségügyi szolgáltatásokat, 
amikor egyáltalán nem, vagy csak 
sokkal nagyobb költségekkel lehet 
segíteni rajtuk. 

Pesti Imre az egyszerű ember 
számára is érthető és jól követhető 
előadásának második részében a 
több-biztosítós rendszer magyaror-
szági bevezetésének káros követ-
kezményeit taglalta. Kijelentette, 
a 21-dik század a humánerőforrás 
százada, ezért az egészségügybe 
beinvesztált forintok sokszorosan 
megtérülnek. A több-biztosítós 
rendszerrel olyan cégek vonulnak be 
az országba, akiknek nincs közük a 
beteghez, és mert profitorientáltak, 
további elvonások várhatók az 
egészségügyben. A magyar társada-
lom óriási árat fizet majd a reformo-
kért – ezt a megállapítását egy ismert 
WHO-s szakértő és Soros György 
azon nyilatkozataira alapozta, mi-
szerint ,,a magántőke bevonása az 
egészségügybe, drasztikusan rontja 
az ellátás színvonalát.” Mindezek 
bizonyítására a szlovák és a hol-

land biztosítási rendszert hozta fel 
példaként – utóbbit Horváth Ágnes 
egészségügyi miniszter mintaként 
tekinti –, valamint, hogy az USA-ban 
e rendszer miatt ma 40 millió ember 
esik ki az egészségbiztosításból.

Pesti Imre előadásának  sommá-
zataként a ,,legnagyobb magyart”, 
gróf Széchenyi Istvánt állította 
példaként hallgatósága elé, aki 1825-
ben egy évi jövedelmét ajánlotta egy 
tudós társaság felállítására, és szá-
mos invesztíciója (beruházása), va-
lamint a reformkori országgyűlések, 
a társadalmi kibeszélés, konszenzus 
segítették hozzá az országot, hogy 
talán eddigi legdicsőbb korszaka, 
az úgynevezett refomkor rá kö-
szöntsön. Mert ez csak így, fordít-
va: szűkítésekkel, szigorításokkal, 
elvonásokkal, konszenzus nélkül, 
amikor egy törpe párt zsarolásá-
nak enged hatalmának megőrzése 
érdekében a Gyurcsány-kormány, 
semmiképp sem lehetséges – vonta 
le végkövetkeztetésként a Fidesz 
MPP egészségügyi szakpolitikusa. 
A fórum végén a közönség soraiból 
feltett kérdések megválaszolására 
került sor, valamint Muraközi István, 
a helyi Fidesz elnöke egy, a kistérsé-
günk még meglévő moziaiban, ezek 
között a Berettyó Filmszínházban 
ingyenesen levetítendő filmre hívta 
fel a figyelmet SICKO címmel, ami 
megrázó képsorokban mutatja be, 
hogy még egy olyan gazdag ország-
ban is, mint az Amerikai Egyesült 
Államok, milyen  kiszolgáltatottság, 
tragédiák forrása lehet, amikor az 
emberek egészsége áruvá válik.                                                                                 

L.M.

– rendhagyó tudósítás
egy beszélgetésről –

Valamivel több, mint 20 részt-
vevő gyűlt össze február 8-án a 
Hullám étteremben, ahova Jakab 
György, a helyi SZDSZ elnöke 
hívta kötetlen beszélgetésre az 
érdeklődőket. Az est vendége Ma-
gyar Bálint fejlesztésekért felelős 
államtitkár volt. 

Több figyelmet is megérdemelt 
volna a téma, hiszen a meghívóban 
az egészségügy fejlesztési lehető-
ségei, az autópályák, a határmenti 
együttműködésekben rejlő lehető-
ségek, a komplex vidékfejlesztés 
alternatívái szerepeltek, amelyek 
valójában minden bihari ember 
számára létfontosságú kérdések. 
Ráadásul – mint az SZDSZ helyi 
elnöke kijelentette – ezek  azok 
a dolgok, és nem a népszavazás 
kérdései, amelyek igazából érdeklik 
az itteni embereket.

Talán nem volt véletlen a gyér 
érdeklődés, talán előre tudták a 
meghívottak, hogy nem lesz válasz, 
megoldás problémáikra, egy részük-
nek csalódniuk kellett. Hiába várták 
ki sorukat, nem kaptak feleletet 
kérdéseikre – az ÁFA törvény ano-
máliáira, az adó- és járulékrendszer 
tarhatatlanságára, a mezőgazdasági 
területek érthetetlen besorolására –, 
ami igencsak érdekelte volna őket, 
de a meghívott vendég nem volt 
otthonos ezekben a témákban. 

Hogy miben volt otthon az 
előadó? Felsorolta azokat a pályá-
zatokat, pályázati lehetőségeket, 
amelyek az oktatás, a közoktatás 
fejlesztését, megreformálását hi-
vatottak elvégezni. Kifejtette, hogy 
jelentős a túlpályázás az oktatási 
intézmény-felújítás támogatás 
kérelmeinél, kevés az érdeklődés 
az óvodák és bölcsődék felújítá-
sára, pedig erre is szükség lenne. 
Elmondta, hogy az Intelligens 
Iskola /TIOP 1.1.1/ programjában 
megjelölt eszközökhöz bizton 

hozzá fognak jutni a pályázó intéz-
mények, a kérdés mindössze annyi, 
hogy melyik évben. 

Minden osztályban számítógé-
pes Internet-hozzáférési lehetőség, 
a tantermek mintegy felében in-
teraktív tábla, Digitális Palatábla 
Program, amelyben a tankönyv a 
múlté, a diák laptoppal jár majd 
iskolába, vázolta fel az elképzelé-
seket (szerintünk részben víziókat) 
az államtitkár.

Nagy hangsúlyt kívánnak fek-
tetni a felnőttképzésre, különös 
tekintettel az olyan halmozottan 
hátrányos helyzetű kistérségek-
ben, mint a mienk is. A Szülő Suli 
Program megvalósításába közép-
iskolás diákokat kívánnak bevetni 
– számítástechnikai eszközökkel 
ellentétezve a munkájukat – a 
felnőttek nyelvi, számítógép-hasz-
nálati képzésébe. 

A szakmunkásképzést az eddigi 
szakmunkásképző iskolák he-
lyett TISZK-ek (Területi Integrált 
Szakképző Központ) keretén belül 
kívánják megoldani, központosítva, 
mintegy 30-35 ilyen központot 
támogatva az országban. 

Az ipari park programban kis-
térségi, megyei szintű, több lábon 
álló programokat tud elképzelni, az 
államtitkár nagy reményeket fűz a 
Leader-programon belül megvaló-

sulandó kistérségi fejlesztésekhez. 
Nagy energiát és figyelmet fordít 
egy Nemzeti lovas program meg-
valósítására és állatmenhelyek 
létesítésére.

A felszólalók között Gyula 
Ferencné országgyűlési képviselő 
meghívott vendégként vitatta az 
államtitkár egyes elképzeléseit. 
Véleménye szerint rossz megkö-
zelíthetőségünk miatt az államtitkár 
által elmondottak csupán víziók 
maradnak, ha nem csökken a kis-
térség elszigeteltsége. Létkérdésnek 
nevezte a 4 sz. főútvonal 2×2 sávos-
sá bővítését, és ehhez az államtitkár 
segítségét kérte. Mit érnek a szép 
iskolák, ha az oktatás színvonala 
rendkívül alacsony – tette fel a 
kérdést. Saját tapasztalata szerint 
a középiskolások nagy százaléka 
megbukik, és alig tudnak olvasni. 
Abban a résztvevők többsége 
egyetértett, hogy a magyar közokta-
tás reformokra szorul, az okokról, a 
megoldásokról hosszú beszélgetés 
bontakozott ki, az ezekről alkotott 
elképzelések terén már inkább 
megoszlottak a vélemények. 

A beszélgetés végén a vendég-
látó, Jakab György megköszönte 
a megjelenteknek a részvételt, a 
találkozót hasznosnak és eredmé-
nyesnek ítélte.

K. Z.

A gazdálkodók már bizonyosan 
megszokták, hogy így tavasz tájt a 
földalapú támogatással, illetve az 
egyéb támogatásokkal kapcsola-
tosan írok cikket/cikkeket a Bihari 
Hírlapba. Így van ez most is. 

Ebben az évben a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(továbbiakban MVH) lehetőséget 
biztosít mindenki számára, hogy 
a 2008. évi területalapú támogatá-
sokat interneten keresztül lehessen 
benyújtani. 

Az interneten történő benyúj-
tásnak rengeteg előnye van:

– Formailag pontos anyagok 
kerülnek benyújtásra.

– Nincs hiányzó dokumentum, 
nem marad le az aláírás.

– Lehetőség van a 2007. évi 
blokktérkép letöltésére, amely meg-
könnyíti a parcella megtalálását, 
illetve berajzolását.

– A parcellarajz körvonalait 
automatikusan lehet illeszteni a 
blokkhatárhoz vagy a nem támo-
gatható terület határvonalához. Ez 
megkönnyíti a rajzolást.

– A berajzolt parcella területét 
kijelzi a számítógép, amely adott 
esetben azt is jelzi, hogy ha a parcel-
la berajzolt területe eltér az igényelt 
(már számmal beírt) területtől.

– Kiküszöbölhető a téves adat-
megadásból származó túligénylés.

Az elektronikus – ügyfélka-
pun keresztül történő – benyújtás 
előnye, hogy kiküszöböli a postai 
kézbesítés során történő kérelem-
elvesztés kockázatát.

– Az interneten keresztül az 
MVH elektronikus kérelem-portál 
állandóan elérhető, segítséget nyújt 
a kitöltésben.

– Az MVH az elektronikus 

kérelem benyújtásban résztvevő 
ügyfelek számára 24 órás ügyfél-
szolgálatot üzemeltet.

Február végére mindenki átvet-
te a falugazdászoktól a 2008. évi 
földalapú támogatás tájékoztató 
levelét, illetve aki ezt még nem 
tette meg, sürgősen keresse fel a 
falugazdászokat a Berettyóújfalu, 
Kossuth utca 6. szám alatt lévő 
irodájukban, hogy a névre szóló bo-
rítékot átvegye. A határidő nagyon 
szoros, hiszen legkésőbb március 
első napjaiban mindenkinek át kell 
vennie névre szóló levelét.

A levélben tájékoztató, meg-
hatalmazás és egy nyilatkozat 
található. A nyilatkozatban kell 
megjelölni, hogy a támogatást saját 
ügyfélkapu számmal egyénileg 
tölti ki az ügyfél vagy a falugaz-
dász, illetve kamarai tanácsadó 
segítségével. Most még csak ezt 
a nyilatkozatot kell kitölteni, az 
internetre a támogatásigénylő - ki-
töltő program március első felében 
fog felkerülni. Papíralapú támoga-
tásigénylés csak nagyon indokolt 
esetben lehetséges.

Természetesen – ha valakinek 

nincs otthon Internet hozzáférése, 
számítógépe, az agrárkamara ta-
nácsadói, illetve a falugazdászok 
segítenek elkészíteni az E-SAPS-ot. 
Jó lesz ezt a „csúnya” kifejezést 
megtanulni, hiszen a következő 
években a támogatást már röviden 
csak így fogjuk nevezni.

Az adószámok folyamatosan ér-
keznek az APEH-től, aki megkapja, 
az jöjjön be hozzánk az őstermelői 
igazolványát érvényesíteni, és az 
alábbi iratokat hozza magával:

– adóazonosító jel
– az új adószám
– őstermelői igazolvány
– földhasználati lapszemle
– tulajdoni lap
Erre az évre új támogatási ren-

delet még nem jelent meg, de 
a Magyar Közlönyben történő 
kihirdetés után a Bihari Hírlapon 
keresztül természetesen tájékozta-
tom a gazdákat.

A fentiekből úgy gondolom, 
mindenki érzékeli, hogy a határidők 
nagyon szorosak, így kérem, aki 
teheti, minél hamarabb keressen 
meg bennünket. 

Ékes Irén
falugazdász

A fejlődés útjai SZDSZ-es szemmel

A falugazdász rovata

Az ember egészsége
nem lehet áru

Rendkívüli ülést tartottak Berettyóújfalu 
Város Önkormányzatánál
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Szellemünk egyre dicsőbb?

Fotó: Kari

Tizenötödik, jubileumi kiállítá-
sát rendezte meg – példás együtt-
működéssel, a környékbeli társ-
egyesületek segítségével február 
9-10-én a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központban a Berettyóújfalui 
(V- 270. számú) Kisállattenyésztők 
Egyesülete.

15 településről 52 kiállító, 339 
kiállított galamb, 14 díszbaromfi, 
az avatottaknak beszédes és sokat 
mondó számok. A résztvevők közül 
az egyik legelhivatottabbat, Dobai 
Imrét, az egyesület elnökét kérdez-
tem a kiállítás sikeréről.

- Több mint 50 %-kal nőtt a kiál-
lítók száma az elmúlt évhez képest, 
ez mindenképpen nagy siker. De 
a kiállított kisállatok szépsége is 
megközelíti, eléri a tavalyit, igaz ezt 
a véleményemet nem mindenben 
támasztja alá az idén különösen szi-
gorú pontozóbírók értékelése. Ha 
átlagban alacsonyabb pontszámok 
is születtek, azt azért elmondhatom, 
hogy minden fajtánál voltak kima-
gaslóan szép példányok.

A látogatottság átlagosnak 
mondható, a szakavatottakon kívül 
sok kisgyermekes szülő tekintette 
meg a kiállítást, az idén először 
Erdélyből és Nagyváradról is voltak 
érdeklődők. 

Nem lehet panasz a helyi egye-
sület tenyésztőire sem, igaz az 
egyesületek közötti versenybe 
– a házigazda lovagiasságából 

fakadóan – nem neveztünk be, 
de egyesületünk tagja, Szathmári 
Ferenc nyerte a tenyésztői versenyt, 
és a többiek is értékes díjakat 
tudhatnak magukénak. Domján 
János, Pántya Imre, Hajdú Sándor, 
Viski Gyula, Lakatos Vince, Pajtás 
István, Simon Barna és jómagam 
tenyésztői díjat, Pántya József, ifj. 
Kovács Zoltán, László Sándor, Kiss 
Sándor egyesületi díjat vehettek át 
a kiállítás zárásaként megrendezett 
díjátadó ünnepségen.

Mit már említettem, a tenyész-
tői versenyt egyesületünk tagja, 
Szathmári Ferenc nyerte, második 
helyezett Liptai Attila Kunmada-
rasról, harmadik helyen pedig a 
Vámospércsről érkezett Korcsmá-
ros Sándor végzett. Az egyesületek 
közötti versenyben a V-249 számú 
kunmadarasi egyesület végzett 
az első helyen, másodikok lettek 
a hosszúpályiak, a harmadik he-
lyezést pedig a püspökladányiak 
szerezték meg. A 15 évvel ezelőtt 
alakult egyesület ma is aktív tagjai, 
szám szerint heten emlékszobrocs-
kát kaptak.

A díjakat és az elismeréseket 
Muraközi István, városunk al-
polgármestere és Papp János, a 
helyi önkormányzat ifjúsági és 
sportbizottságának elnöke adták át 
a díjkiosztón szép számban megje-
lentek körében.

K. Z.

Január 26-án zajlottak a közép-
iskolák által lebonyolított központi 
írásbeli felvételi vizsgák magyar 
nyelv és irodalom, valamint mate-
matika tantárgyakból a 8. osztályos 
tanulók számára. Berettyóújfalu-
ban ez idén 28 nyolcadikos tanulót 
érintett. A lenti írás azt próbálja 
taglalni, hogy milyen kételyek és 
félelmek fogalmazódhatnak meg 
ennek kapcsán városunkban is 
diákokban, szülőkben, pedagógu-
sokban.

* * *
Hangok, betűk, szavak, mon-

datok, szövegek, számok, képle-
tek. Civilizált életünk megannyi 
aprónak tűnő építőkockái. Általuk 
(is) tudjuk ismereteinket, érzé-
seinket, közlendőnket egységbe, 
közérthető, egyezményes formába 
önteni. Gyermekkorunk szellemi 
fogékonysága, a formálódó elme 
tanulékonysága teszi lehetővé, 
hogy fejlődjünk, művelődjünk, 
„okosodjunk”. Felnőttkori létünk, 
személyiségünk a tudás által is 
formálódik, s így válhatunk nemze-
tünk megtartó erejévé, a társadalom 
hasznos (esetleg számkivetett…) 
tagjaivá. Ismereteinket tapaszta-
latainkkal, génjeinkkel ötvözve 
alakítjuk ki hitvallásunkat, atti-
tűdjeinket, mindennapi és ünnepi 
önmagunkat. 

A tudás hatalom – komoly és 
felelős meglátás. Mondhatni, örök 
bölcsesség. Ennek a hatalomnak a 
megszerzése már ősidők óta lázas 
izgalommal tölti el az emberiséget. 
Intézményesített formája az év-
ezredek során számos változáson, 
szemléletváltáson ment át (mi-
ként a minket körülvevő valóság 
is állandóan alakul), ám a hely, 
ahol a tudásszomj csillapodhat, 
számottevően nem változik. Úgy 
érzem, mindannyiunk az iskolára 
gondol most. Helyes meglátás! 
Lehet ez egy kis közösség spontán 
szerveződése, kerülhet állami, 
egyházi, esetleg magánkézbe a 
kontroll és a koncepció, az iskola 
iskola marad. Ugyanúgy megállja 
a kijelentés helyét a kisvárosban, 
mint egy metropoliszban, keleten 
és nyugaton, reggel és este, kicsik 
és nagyok számára. Szó szót követ, 
de a megállapítás mégis igaz. Azaz, 
hogy az iskola iskola marad minden 
körülmények között. Legfeljebb a 
„körítés” más.

Az oktatás – ha az állami nagy 

rendszerek egyik legfontosabbi-
kaként kezeljük - mindig kiemelt 
helyet kapott (és kap?) az aktuális 
hatalom nemzetalakító, gazda-
ságépítő terveiben. Szerveződése, 
szintezése általában az emberi 
élet „kronológiájához”, valamint 
az egyén képzettségi szintjéhez 
kötődik. Alap, közép és felsőfok. 
Jelenleg (és sarkítva) így néz ki a 
séma. Én most az alapfokú oktatás 
egyik sajátos (kimeneti jellegű) 
kérdésére hívnám fel a figyelmet. 
(Természetesen nem feledve, hogy 
az egyéb szegmensekben is számos 
kérdés, probléma, kétely leledzik.) 
Az általános iskolák életében, a 
közoktatásban érintettek körében - 
diákok, szülők, pedagógusok, okta-
tásszervezők, fenntartók, szakértők 
közösségét tekintve - mindig fontos 
kérdés a nyolcadik évfolyam által 
produkált eredmények. Súlyát mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy 
itt mérheti le az iskola a befektetett 
munka, szellemi tőke hozadékát, s 
hogy a tanulók mely középiskolák 
irányába hagyják el az alma matert, 
szintén kardinális kérdés. Ám sok 
gyerekre ezen a ponton egy (sokak 
által vitatott létjogosultságú és lebo-
nyolítási szisztémájú) igen komoly 
megmérettetés vár. Ez nem más, 
mint a középfokú intézmények köz-
ponti írásbeli vizsgája magyar nyelv 
és irodalom, valamint matematika 
tantárgyakból. A tanulók kétszer 
negyvenöt percben bizonyíthatják 
ezen műveltségi területeken meg-
szerzett ismereteik alaposságát és 
elmélyültségét. A kulcsszó pedig az 
ismereten és annak megszerzésén 
van. S hogy mi itt a probléma? Az, 
hogy az általános iskolákban ural-
kodó szemlélet és metodika (több-
nyire) még mindig azt tükrözi, hogy 
a gyereknek a továbbhaladáshoz 
a lexikális tudás felhalmozására, 
merev rendszerbe tömörítésére 
van szüksége. A központi írásbeli 
vizsgák pedig már egy teljesen új 
szemlélet mentén „tesztelik” az 
általános iskolák végzős diákjait. 
Egyre inkább az látszik, hogy a 
szövegértés, szövegértelmezés és 
-alkotás, a nyelvi leleményesség, a 
kreatív gondolkodás, az általános 
intelligencia, sőt időnként a nyelvi 
humor (!) kerül előtérbe ezen a 
megmérettetésen. Egyre inkább 
eltolódik az oktatás az ismeretek 
logikus alkalmazása, ezzel ellen-
tételezve pedig a haszontalannak 

tetsző, kevésbé „piacképes” tudás 
szelektálása felé, felszámolva így 
a klasszikus tudományterületek 
ismeretanyagának enciklopédi-
kus egységbe terelését. Az idei 
felvételi vizsga feladatai ragyogó 
példái ennek a szemléletváltásnak. 
Ám az „új idők új dalai” jogosan 
támaszthatnak kételyt és félelmet 
sok emberben (kiváltképp a cse-
metéjét a hőn áhított, „jónevű” 
gimnáziumba bejuttatni kívánó 
szülőben…). Meglehetősen szig-
nifikáns a különbség a szakértők 
által összeállított feladatsor, vala-
mint az általános iskolában elvárt 
követelményrendszer között. Ez 
általában senkinek se tűnik fel, 
egészen addig, amíg a gyerek 
nyolcadik osztályos nem lesz. 
Igaz, hogy közben mindenki hall 
fél füllel ilyen-olyan felmérésekről, 
ahol megkondítják az illetékesek 
a vészharangot, hogy baj van a 
magyar gyerekek szövegértésével 
(Egy 2000-es felmérés szerint a 
15 éves korosztály huszonhárom 
százaléka nem érti az elolvasott 
szöveget!), az alapvető matematikai 
műveletek elsajátításával, alkalma-
zásával. A probléma gyökere pedig 
itt található. Az oktatás ezirányú át-
alakítását már a bemenetnél (vagyis 
első osztályban) el kellene kezdeni. 
Fokozatosan. Sok türelemmel és 
kitartó munkával. (Késői kapkodás, 
ha a gyereket 13-14 éves korban 
járatjuk „gyorstalpaló” felkészítő 
tanfolyamra.) Nagy hiba lenne, ha 
a jelenség egészéért az iskolákat 
tennénk teljes mértékben felelőssé. 
Hiszen a jelenség komplex; plasz-
tikusabban fogalmazva össztársa-
dalmi. Felelős érte a kormányzattól 

kezdve a szülőn, pedagóguson, 
szakértőn át mindenki. És még egy 
fontos „sarokkő”: az egészséges 
médiakörnyezet megléte. Egy olyan 
miliő, ahol a felnövekvő generációk 
igazi, előremutató, európai és ma-
gyar hagyományokat egészséges 
arányban egyesítő értékekkel talál-
koznak. Nem lehet nem észrevenni, 
hogy az audiovizuális kultúra 
térhódítása mennyire látványos. 
Ennek a „hódításnak” egyik leg-
főbb célcsoportja a fiatalság, akik 
az információkat az őket körülvevő 
világról főleg az elektronikus médi-
ából szerzik, s így alakítják ki saját 
kis világukat. Márpedig a médiában 
ma Magyarországon minden jelen 
van (tisztelet az igen kevés számú 
kivételnek), csak az egészséges ön-
kritika és -kontroll nem. Így pedig 
hiába várjuk el gyermekeinktől, 
hogy értékrendszerükben megkö-
zelítsék az általunk – felnőttek által 
– megfogalmazott normákat. 

A minket körülvevő világ bo-
nyolult és összetett, így az általam 
felvázolt „gondolatcsokor” sem 
lehet teljes és lezárt. Tekintsünk 
rá úgy, mint egy formálódó, lassan 
kiteljesedő gyermeki személyiség-
re. Hiszen az írás középpontjában 
is ők állnak valójában, mert a 
fiatalok képviselik a jövőt, az 
előrehaladást. Csakis rajtunk, 
felnőtteken áll vagy bukik minden 
szép remény. A végszó apropóján 
pedig csak annyit kérek – útravaló 
gyanánt is –, hogy tartsuk mindig 
szem előtt, amit a legnagyobb 
magyar mondott egykoron: „Egy 
nemzet ereje a kiművelt emberfők 
sokaságában rejlik.”  

Kiss Tamás

Február 12-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében 
zajlott a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny városi 
fordulója. A szakmai zsűri előtt városunk legszebben beszélő, az anyanyelv 
ápolására fogékony tanulók mérték össze tudásukat. A két korcsoportban 
lebonyolított verseny eredménye a következő:

5-6. osztály 1.  Pércsi Boglárka  József Attila Ált. Iskola
 2.  Nagy Dóra  II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
 3.  Kiss Brigitta  Széchenyi István Ált. Iskola
 4.   Siteri Anna   Toldi Miklós Ref. Ált. Iskola
7-8. osztály 1.  Brandtner Dóra  II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
 2.  Tóth Florina  József Attila Ált. Iskola
 3.  Nagy Dóra  Toldi Miklós Ref. Ált. Iskola
A 7-8. évfolyam győztese, Brandtner Dóra képviseli a várost a Dunától 

keletre eső megyék regionális versenyén, Kisújszálláson.

A Sinka István Városi Könyvtár 
helytörténeti vetélkedője

A 4. forduló kérdései
1. Kik építhették a Csonkator-

nyot?
2. Mikor adták át a katolikus temp-

lomot?
3. Mit ajándékozott Tardy Sándor 

a Nemzeti Múzeumnak? Mikor 
történt?

4. Kit neveztek Berettyóújfaluban 
„aranyparasztnak”? Milyen kap-
csolatai voltak?

5. Melyik újságnak volt az irodal-

mi melléklapja, azaz melyik-
kel együtt jelent meg a Falusi 
Könyvtár c. lap? Mi volt a Falusi 
Könyvtár c. lap alcíme?

Forrás: 
Varga Gyula szerk.: Berettyóújfalu 
története. Berettyóújfalu, 1979.
Demény Pál szerk.: A százeszten-
dős templom. Berettyóújfalu, 2005. 
(Bihari Füzetek, 25.)

Papp Gyula: A Bihari Hírlap (II.) 
története. Berettyóújfalu, 2005.

A források elérhetők a Sinka 
István Városi Könyvtárban.

A Bihari Múzeum fotókiállítást és fényképalbumot tervez 
„Séta a faluvárosban – Berettyóújfalu egykor és most” címmel. A 
kiállításmegnyitó és az album bemutatásának időpontja: 2008. május 
23., a város napja.

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek Berettyóújfalu épületeit 
vagy egy-egy eseményt ábrázoló fénykép, képeslap van birtokában. A 
fényképeket, képeslapokat munkanapokon 8 és 16 óra között kérjük 
behozni a Bihari Múzeumba (Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.)

A megalakulásának egyéves évfordulóját januárban megünneplő berety-
tyóújfalui Fidelitas-csoport újabb „akcióval” rukkolt elő: tagjait véradásra 
invitálta a Területi Kórházban található Vérellátó Állomásra. A felhívás 
követőkre talált, s Tikász Ferenc csoportelnök vezetésével február 14-én 
többen először, mások már sokadik alkalommal adtak vért. A laboránsok és 
a főorvos elismeréssel szóltak a fiatalok kezdeményezéséről, s köszönetet 
mondtak az életeket mentő véradásért. Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Növekszik a kisállat-
tenyésztés népszerűsége

Városi
Kazinczy-verseny

„VÁROSTÖRTÉNETI
BARANGOLÁSOK”

Vért adtak

Figyelem!

„Azért játszani is engedd...”

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Egy közoktatási intézmény éle-
tében kétszer is – tanév végén, és a 
felénél – vannak számadó napok. 
Fontos része ez iskolánk életének, 
de nemcsak az eredmények a fonto-
sak, hanem abból a jövő teendői is 
kirajzolódnak. E tanév félévében a 
számadást - az intézmények össze-
vonása után - a két tagintézmény, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
együtt végezte el.

A két intézmény házasságából 
született gyermek – a ránk bízott 
gyermekkért való közös munkál-
kodás –, a magyar közoktatás egén 
gyülekező sötét fellegek ellenére 
szépre, jóra sikeredett.  A házasság 
ama előnye, hogy együtt erősebbek, 
bölcsebbek, többek vagyunk, tanu-
lóink javát szolgálta és szolgálja. 
Az áttanításokkal megoldódott 
szakos ellátottságunk, a szakmai 
együttműködés eredményesebbé 
tette intézményünk oktató–nevelő 
munkáját. A tanulóinknak szerve-
zett közös programok, versenyek 
lehetőséget adtak a kitekintésre, 
reális önértékelés kialakítására. 

Eddig is, ezután is legfontosabb 
közös célunk tanulóink alapkész-
ségeinek, egyéni készségeinek, 
képességeinek differenciált fej-
lesztése, pozitív személyiségének 
kibontakoztatása, az esélyteremtés, 
az átjárhatóság, a pályaorientáció 
biztosítása. 

Testnevelés tagozatos iskola-
ként továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy tanulóink a 
mindennapos testnevelés keretein 
belül rendszeresen sportoljanak, 
hiszen a sport az egyetemes kultúra 
részeként kiemelkedő jelentőségű 
az egészség megőrzésében, a sze-
mélyiség formálásában, a közös-
ségi magatartás alakításában. Az 
utánpótlás nevelésben szorosan és 
eredményesen működünk együtt a 
BUSE-val és a BMSE-vel. Spor-
tolóinkat, sporteredményeinket 
nemcsak a városban, hanem ország-
szerte ismerik és becsülik. Hunyadi-
tagiskolánk az angol és informatika 
tantárgyra fordít különös gondot, 1. 
osztálytól tanulják a gyerekek eze-
ket a tárgyakat.  Szervezzük azokat 
a tevékenységeket, amelyek hoz-
zájárulnak gyermekeink sokoldalú 
fejlődéséhez, egyéni képességeik, 
tehetségük kibontakoztatásához. 
A tanórákon kívül ezt szolgálják 
sport / kézilabda, aerobic, labda-
rúgás/ foglalkozásaink, rajz, ének, 
számítástechnika, média, KRESZ, 
színjátszó, majorett, társastánc 
szakköreink, természetvédő Béka 
Klubunk. 

És hogy ezt eredményesen 
tesszük, azt az elmúlt féléves mun-
káról készült számadás bizonyítja, 
amelyet jóleső érzéssel tárunk Önök 
elé, akiknek leginkább számadással 
tartozunk. 

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 

2007/2008. tanévi Labdarúgó diák-
olimpia városi döntő őszi forduló

I. korcsoport: 1. hely.
II. korcsoport: 1. hely.
III. korcsoport: 3. hely.
IV. korcsoport: 1. hely.

Széchenyi-kupa városi teremlabda-
rúgó bajnokság

2. osztály: II. hely.
3. osztály: III. hely.
4. osztály: III. hely.

Adidas országos gyermek kézilab-
da-bajnokság megyei döntő

Gyermek 7. kcs. fiú III. hely.
Gyermek 8. kcs. lány III. hely.

A Sinka István Városi Könyvtár 
által szervezett „Legkedvesebb 
mesém, mesehőseim” című rajz-
pályázat:
I. helyezett Györfi Alexa 7. b., II. 
helyezett Gulya Dóra 7. b., III. he-
lyezett Fekete Fanni Fruzsina 2. b.

A Sinka István Városi Könyvtár 
által szervezett „Él a mese, s száll 
tovább…” mesemondó versenyen:
I. helyezett Nagy Dóra 5. a.,
II. helyezett Hajdu Krisztina 3. b., 
III. helyezett Fekete Fanni Fruzsina 
2. b.

Az M3 ARCHEOPARK regionális 
diák futófesztivál, Polgár

Felnőtt kategória: I. hely Kovács 
Zoltán igazgató

2. osztály: I. helyezett Takács 
László István 2. b., III. helyezett 
Birinyi Zoltán 2. b.

3. osztály: V. Kamuti Erik 3.a., 
VI. hely Kis Péter 4.a.

4. osztály:  III. Papp Anna 4.a., 
V. Somi Fanni 4.a.

8. osztály:V. hely Kamuti Alex 
8.b.,  Erdei Zsolt 8. b.

Falmászó diákolimpia városi ver-
seny: I. helyezett Kamuti Alex

Falmászó diákolimpiai országos 
döntő, Kiskunfélegyháza:
X. hely Kamuti Alex

„Tejben-vajban Biharban” című 
rajzpályázaton, a 10. Számadó 
napok keretében meghirdetett 
rajzpályázat:
Különdíjat kapott: Fekete Fanni 
Fruzsina 2. b., Török Fruzsina 
2. b., Borbély Dóra 6. a., Lisztes 
Petra 7. b.

Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár által Debrecenben meg-
rendezett „Él a mese, s száll to-
vább…” című megyei mesemondó 
versenyen:
II. helyezett Nagy Dóra 5. a.

Az Aranymorzsa Egyesület által 
meghirdetett „A három nyúl” című 
rajzpályázaton 8 éves kategóriában 
megyei szintű rajzverseny
II. helyezett Bodnár Brigitta 2. b.

Berettyóújfalu Területi Balesetmeg-
előző Bizottság Gyermek – Iskola 
Kupa 2007. közlekedésbiztonsági 
vetélkedő:
I. hely II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola csapata.

A „Gyermek – Iskola Kupa” vetél-
kedősorozat megyei döntőjén:
az 1. osztályosok között: II. he-
lyezett Pásti Zoltán 1. b., 2. osztá-
lyosok között: I. helyezett Balogh 
Csaba Dániel 2. a., 3. osztályosok 
között: III. helyezett Tamás Bog-
lárka 3. b., 4. osztályosok között: 
II. helyezett Varga István 4. b., 
Csapatban: I. helyezett II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola.

Mikulás-kupa, KRESZ területi 
közlekedési verseny:
Csapatverseny: I. hely II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola. Tagok: 
Czirják Tibor 6.b., Gál Csaba 6. 
b., Mályi Márton 5. b., Egyéni 
verseny: I. hely Czirják Tibor II. 
hely: Mályi Márton.

„Benedek-napok” megyei matema-
tika verseny, Debrecen:
I. helyezett Tikos Bernadett 4. a., 
VI. helyezett Dorogi Ádám 4. a., 
IV. helyezett Györfi Alexa 7. b.,
IV. helyezett Mezei Dávid 8. a.

„Hogyan-fognak közlekedni az 
emberek 100 év múlva” címmel, a 
2006/2007. tanévben meghirdetett 
rajzpályázat debreceni területi 
verseny:
II. korosztályi kategóriában I. he-
lyezett Török Fruzsina 2. b.
Megyei helyesíró verseny:
XIII. helyezett Mezei Elizabet 
4. b.
Tanítók Egyesülete Országos vers-
mondó verseny, Budapest:
VI. helyezett Fekete Fanni Fruzsina 
2. b.

A Sinka István Városi Könyvtár 
által szervezett „Meghalt Mátyás 
király, oda az igazság” című rajz-
versenyen:
I. helyezett Incze Tamara Lívia 
5. a.,
II. helyezett Szabó Roland 7. b., III. 
helyezett Vida Éva 4. b.

I. helyezett Bodnár Brigitta 
2. b., II. helyezett Fekete Fanni 
Fruzsina 2. b.

A Sinka István Városi Könyvtár 
által szervezett mesemondó ver-
senyen:

Alsó tagozat: I. helyezett Vida 
Éva 4. b., III. helyezett Török 
László 3. b.

Felső tagozat: I. helyezett Nagy 
Dóra 5. a., III. helyezett Kovács 
Enikő 5. a.

Kazinczy országos szépkiejtő 
verseny városi döntő

5-6. osztály II. hely Nagy Dóra 
5.a., 7-8. osztály I. hely Brandtner 
Dóra 8. a.

Hunyadi Mátyás Tagiskola

Területi úszóbajnokság, Oros-
háza: Borsós Kristóf 4.o. 50 m 
mell: IV. hely, 50 m gyors: XI. hely, 
váltó: IV. hely
Városi tűzoltóverseny:
I. II. helyezés 

M3 Archeopark regionális diák 
futófesztivál:
Bilincsi Lajos 8.o. V. hely, Papp 
Zoltán 5.o. V. hely, Szász Kitti 5.o. 
II. hely, Szász Tímea 5.o. III. hely, 
Szabó Dorina 2.o. III. hely, Borsós 
Kristóf 4.o. III. hely, Borsós Zoltán 
7.o. VI. hely.
Az Aranymorzsa Egyesület által 
meghirdetett „A három nyúl” c. 
megyei rajzpályázat:
Zolnai Csaba 3.o. oklevél, Pintácsi 
Olivér 3.o. oklevél, Puskár Tamás 
4.o. oklevél.
Gyermek Iskola Kupa KRESZ 
területi csapatverseny III. hely. 
Csapattagok: Veress Regina 1. o. 
Szabó Dorina 2. o. Zolnai Csaba 3. 
o. Turzó Balázs 4. o.

Szövegértő megyei verseny, Püs-
pökladány:
Tolvaj Petra 2.o. IV. hely, Szász 
Máté 2.o. VII. hely.
Megyei úszóverseny, Nyíregyháza: 
Borsós Kristóf 4. o. 50 m gyors, 
hát: I. hely.
Európa ünnepel” c. vetélkedőn az 
Európai Unióról:
Szabó Tünde 8.o. különdíjas.

Városi úszóverseny 
 Mell Gyors Hát

Szabó Béla 2.o. II.  
Nagy Martin 3.o. I. II. 

Borsós Kristóf 4.o.  I. I.
Borsós Zoltán 7.o. III.  
Szima Viktória 6.o. III.  

4 × 50 m váltó I. helyezés: Nagy 
Martin – Mihucz László - Pintácsi 
Olivér – Borsós Kristóf

Megyei úszó diákolimpia:
 Mell Gyors Hát

Szabó Béla 2.o. X. 
Nagy Martin 3.o. XV. 
Borsós Kristóf 4.o. III. III.
Mihucz Márton 6.o. II.
Borsós Zoltán 7.o. XI.
Szima Viktória 6.o.   XVI.

4×50 m váltó VII. helyezés: 
Nagy Martin – Mihucz László - 
Pintácsi Olivér – Borsós Kristóf

Mikulás-kupa, KRESZ területi 
közlekedési verseny:
Csapat II. helyezés: Hunyadi Má-
tyás Tagiskola. Tagok: Szász Tí-
mea 5.o., Balogh István 6.o., Bíró 
Patrik 8.o. Egyéni III. helyezés: 
Balogh István 6.o. Kéri Gitta 6.o. 
különdíj.

Falmászó diákolimpia városi ver-
seny:
Borsós Kristóf 4.o. I., Borsós Zol-
tán 7.o. II. hely.

Falmászó diákolimpiai országos 
verseny, Kiskunfélegyháza:
Borsós Kristóf 4.o. IV. 

Széchenyi-kupa városi teremlabda-
rúgó bajnokság:
2. osztály: I. hely, 3. osztály: I. hely, 
4. osztály: IV. hely.

Mint a jó bojtár a sikeres szám-
adás után, megnyugodni babérja-
inkon üldögélni mi sem fogunk, 
hiszen újabb kihívások, megméret-
tetések várnak ránk, de bizakodva 
nézünk a jövő elé. Beiskolázási 
mutatóink évről évre javulnak, 
továbbtanulóink sikeresen állnak 
helyt választott középiskoláikban, 
a mostani felvételi eredmények is a 
biztos jövő felé mutatnak. Szívesen 
választanak bennünket a környező 
településekről, a bakonszegiek ezen 
kívánsága sajnos nem teljesült.

Szeretnénk, ha iskolánkat, az 
ott folyó munkát közös jövőnk 
közös reménységei szüleikkel 
együtt testközelből is megis-
mernék.

Ennek érdekében – a Hu-
nyadi Mátyás Tagiskolában 
március 18-án, 10.00 órától, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában pedig március 19-én, 
9.00 órától iskolalátogatást, nyílt 
napot szervezünk, amelyre min-
den leendő elsős tanulót és azok 
szüleit szeretettel várjuk. 

A nevelőtestület

Iskolai számadó napok
Előző lapszámunkban terjedel-

mi okok miatt nem tudtuk közölni 
a József Attila Általános Iskola, 
Nevelési Tanácsadó és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény 2007/2008-as tanévének 
első felében elért versenyeredmé-
nyeit. Ennek a „hiányosságunknak” 
teszünk eleget az alábbiakban:

József Attila Tagiskola:
Gulyás Fruzsina 3.a., Szabó 

Levente, Szabó Vivien, Vezendi 
Péter a Bolyai matematika csapat-
verseny HBM. fordulójának 3. osz-
tályos kategóriájában a „Mókusok” 
csapatban III. helyezés.

Papp Rebeka 4.a. Sportmászás 
sportág diákolimpia II. korcso-
portos országos döntőjében VI. 
helyezés.

Kártik Bálint 5.a „Hajdú-Bihar 
megye jó tanulója – jó sportolója” 
– foci.

Bazsó László 6.a Sinka István 
Városi Könyvtár által szervezett 
„Meghalt Mátyás király, oda az 
igazság!” c. rajzversenyen elért 
III. helyezés.

Dávid András 6.b „Hajdú-Bihar 
megye jó tanulója – jó sportolója” 
– karate, NOVATECH KUPA Or-
szágos Kyokushin karate verseny 
gyermek II. fiú + 52 kg kategóri-
ában II. helyezés, Regionális nyílt 
Kyokushin karate gyerek II. fiú 
nehéz kategóriában I. helyezés, III. 
Berettyó-Bihar Vállalkozói Egye-
sület Kupán a Magyar Kyokushin 
Karate Szervezet Utánpótlás baj-
nokságán gyermek II.+ 52 kg 
kategóriában III. helyezés, VII. 
„Nagykun Kupa” Utánpótlás és 
felnőtt Kyokushin magyar bajnok-
ság gyermek I. kcs. – fiú nehézsúly 
súlycsoportban elért II. helyezés.

Dinók Dániel 6.b Széchenyi 
sportmászó kupán I. helyezést ért 
el, Országos falmászó diákolimpi-
án IX. helyezés.

Kurtán Bettina 6.b „Hajdú-Bi-
har megye jó tanulója – jó sporto-
lója” – úszás, sportmászás sportág 
diákolimpia III. korcsoportos 
országos döntőjében V. helyezés, 
Arena Kupa nemzetközi úszóver-
seny 100 m női mell versenyszám 
VI. helyezés.

Háló Lajos 8.a „Hajdú-Bihar 
megye jó tanulója – jó sportolója” 
– úszás

Országos diákolimpia, Székes-
fehérvár, 2008. február 10. (úszás): 
Ökrös Renáta 4. a, 50 méteres 
mellúszás 7. hely, Kurtán Kitti 1.b, 
50 méteres hátúszás 11.hely, 4X50-
es gyors, váltó 16. helyezés: Ökrös 
Renáta, Papp Rebeka, 4.a, Tóth 
Krisztina, 3. b, Kovács Viktória, 
Széchenyi István Tagiskola.

Szász János 8.a MDLSZ és a 
Bihari Lövészklub által szervezett 
Gyorspont országos bajnokság 
kiskaliberű puska nyílt irányzék 
versenyszámban nyújtott  teljesít-
ményéért különdíj.

Nagy Dávid 8. a Tóth Ár-
pád Gimnázium által szervezett 
matematika tesztversenyen VI. 
helyezés.

Pintér Judit 8.b Arany János 
országos nyelvi versenyen VI. 
helyezés.

Széchenyi István Tagiskola:

Alsós tagozat
Benedek Elek mesemondó ver-

seny Koszorús Nóra 3. o. 1. he-
lyezett.

Megyei úszóversenyen ifjú 
sportolóink közül Kovács Vik-
tória mell 2. hely, váltó 1. hely, 
országosra jutott. Major Pucsok 
Albert Balázs 3., Szabó Márton 9. 
helyezést ért el.

Országos falmászó diákolim-
pia: Papp Dóra 2. o. 2., Charvalho 
István 2. o. 3., Charvalho Diana 7. 
helyezést ért el.

CSICSERI alsós tánccsoport 
részt vett: Évadnyitó táncház, Biha-
ri folk fesztivál, Táncvigalom

Felső tagozat
Országos falmászó diákolim-

pián Szabó Dóra 5. o. 8. helyezett 
lett.

Megyei úszó versenyen 
Bede Zoltán 8. o mellúszás 2. 

hely, gyors 5. hely,
Lukács Dorina 8. hátúszás 7. 

hely, mellúszás 7. hely,
Kovács Adrián 8. gyorsúszás 7. 

hely, hátúszás 4. hely,
Vigh András 7. o gyorsúszás 1. 

hely, hátúszás 2. hely, pilleúszás 
4. hely.

KÖKÉNY felsős tánccsoport 
részt vett: Évadnyitó táncház, 
Bihari folk fesztivál, Év Népműve-
lője – díjátadás, Megyei könyvtár 
megnyitója, Táncvigalom, 2 fő az 
„Eltáncolt cipők” című táncjáték 
résztvevője

A József Attila Általános 
Iskola, Nevelési Tanácsadó és 

Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény tantestülete

Van élet
az átszervezés után is…

Versenyeredmények

Fizetett politikai hirdetés
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A tél a madáretetés időszaka. 
Bár az idei tél nem volt az igazi, hó 
alig-alig lepte el a földeket, talán 
a madarak el is tudták volna nél-
külözni az emberi gondoskodást. 
Kisfiammal mégis megvettük az 
etetőt, a magvakat, és vártuk a 
cinegéket és más kis éhes ven-
dégeket. Nagy örömünkre rá is 
találtak az eleségre. A kertvárosi 
részen lakók részesülhetnek abban 
a kiváltságban, hogy láthatják, 
hallhatják a madarak nyújtotta 
vizuális és akusztikai élményeket, 
ami valljuk be őszintén, a téli de-
pressziós időszak után gyógyító 
hatású a lélekre.

Környékünkön a gerlék is szép 
számmal éltek. Kedves turbéko-
lásuk, „csőrözésük” a hűséges 
szerelemre emlékeztetett. Párt egy 
életre választanak – mondják. De 
nemcsak a szerelem szimbóluma 

a gerlepár, hanem a szelídségé 
is (galamblelkű). Ha az ablakon 
kinéztem, valamelyik fán mindig 
láttam őket. A kerti tavacskánkra 
inni jártak, az udvarunkon sokszor 
kerestek kenyérmaradékot. Néha 
a villanyvezetékekre telepedtek, 
olyankor 30-40 madarat is szám-
lálhattunk. 

Gyermekemmel hosszan néz-
tük udvarlásukat, röpködésüket, 
megtöltötték élettel a levegőt. 
Sajnos valaki nem a csodálatos 
teremtményt látta bennük, hanem a 
hasztalan tolvajt, akik talán felcsi-
pegetnek néhány szemet a tyúkok-
nak kiszórt búzából, kukoricából. 
Hát nesze neked téli madáretetés. 
Egyszer jóllakatta az ártatlan 
kis gerléket ő is, de ez az utolsó 
begyrakásuk volt. Mind elhullott a 
méreggel átitatott magoktól. 

Nincs már röpködés, csak a 
varjak uralják a ködös levegőt. 
Valahogy hidegebb, ridegebb lett 
az utca. Ez a tavasz nem lesz olyan 
szép, mint eddig volt – hiányozni 
fog valami. A düh, a tehetetlenség 
és a keserű bánat íratja velem 
ezeket a sorokat. A tragédiát még 
az is fokozza, hogy kis házi ked-
vencünk, egy dédelgetett kiscica is 
evett a mérgezett madarakból. Őt 
egy hétéves kisfiú siratja. 

Rácz Anikó

Postaládánkba érkezett
Idén is ünnepélyes keretek kö-

zött emlékeztek meg a névadóról 
az Arany János Gimnázium és 
Szakközépiskola ügyviteli tago-
zatán. Még 1997-ben vette fel a 
berettyóújfalui Gép- és Gyorsíró 
Szakiskola az iskolaalapító igaz-
gató, tanár, Szabó Ferenc nevét. 
Az örökösök támogatásával hozták 
létre a Szabó Ferenc Alapítványt. 
A hajdan önálló iskola később 
beépült az Arany János Gimná-
zium és Szakközépiskolába, és 
töretlenül működik mint ügyviteli 
tagozat, titkárok, irodavezetők 
szakképzését végzik jelenleg is. 
1998 óta az alapító születésnapján 
szakmai emlékversenyeket tarta-
nak. A tanulók gépírásból, infor-
matikából, helyesírásból és idegen 
nyelvekből mérik össze tudásukat, 
azok a titkárjelöltek, akik sikere-
sek, visszakapják nyelvvizsgájuk 
térítési díját.

Minden évben újítanak, így 
az idén az erőpróbák sorát illem-
etikett-protokoll versennyel bőví-
tették. Volt maratoni (egész napos) 
másolás is, ahol 39 tanuló és tanár 
vett részt.

Február 15-én tartották az 
ünnepélyes eredményhirdetést, 
megkoszorúzták Szabó Ferenc 
emléktábláját, és Szőke Albertné 
kuratóriumi elnök emlékezett meg 
az alapítóról, majd fotókiállítás 
várta az érdeklődőket. A tanirodá-
ban Falucskai Jenő nyugalmazott 
igazgató, Muraközi István alpol-
gármester, Kalotai Kálmán nyu-
galmazott főiskolai tanszékvezető 
tanár, Szabó György és családja, 
valamint a jelenlegi iskolavezetők 

és tanárok beszélgettek Szabó Fe-
rencről és a múltról-jelenről.

Itt vehették át jutalmukat a 
kiválóan teljesítő tanulók is. A 
gépírás I. kategóriájában (9. év-
folyam) 1. Monoszi Renáta, 2. 
Kisikán Dóra, 3. Tippanucz Anita. 
A II. kategóriában (10. évfolyam) 
1. Vass Éva, 2. Takács Annamária, 
3. Szabó Tünde. A III. kategóriá-
ban (11. évfolyam) 1. Kiss Anita. 
A IV. kategóriában (12. évf.) 1. 
Rácz Regina, 2. Tőzsér Renáta. 
Az V. kategóriában (13. évf.) első 
lett Hegyi Boglárka. A VI. kategó-
riában (9. a.) első Csordás Szilvia 
(nyelvi előkészítő gimnáziumi 
osztályos).

A legjobb helyesíró verseny 
nyertese Hegyi Boglárka (13. 
I.). Az illem, etikett, protokoll 
nyertesei: 1. Pap Nóra, (13. I.), 2. 
Majoros Jenifer (9. D.), 3. Incze 
Adrienn (10. E.) Az idegen nyelvi 
versenyen Vilics Dóra angol, 
Szőke Ariella pedig német nyelv-
ből jeleskedett, informatikából 
Juhász Adél (11. E.) végzett az 
első helyen.

H. Cs.

A Raiffeisen Bank országos 
fiókhálózatának 130. tagjaként feb-
ruár 14-én ünnepélyesen is átadták 
a pénzintézet és a városvezetés, 
valamint meghívott vendégek je-
lenlétében a bank berettyóújfalui 
fiókját.

Az ünnepélyes  á tadáson 
Szeifert Ferenc polgármester 
köszöntötte elsőként a résztvevő-
ket, és annak az örömének adott 
hangot, hogy a bank vezetése 
városunkat mint Bihar gazdasági, 
oktatási, kulturális központját 
választotta új fiókja helyszínéül 
annak érdekében, hogy közelebb 
kerüljön térségünk lakosaihoz, 
kis- és középvállalkozásaihoz, ön-
kormányzataihoz. A polgármester 
hangsúlyozta, lényeges szempont 
ez a mai gazdasági környezetben, 
mivel a pénzintézet aktív partnere 
lehet a térségi szervezeteknek, 
vállalkozásoknak terveik meg-
valósításában, az EU-s források 
megszerzésére irányuló projektek 
finanszírozásában. Szeifert Ferenc 
úgy vélte, hogy minden ilyen meg-
nyitó, minden újonnan érkező be-
ruházás egy-egy lépcsőfokot jelent 
a város fejlődésében abba az irány-
ba, ami életünket szebbé, jobbá, 
boldogabbá teheti. Végül sikeres 
együttműködést és megtérülő be-
fektetéseket kívánt mindannyiunk 
számára, és hogy a befektetők el-
várásai teljesüljenek Berettyóújfa-
luban. A bankfiók tulajdonképpen 
még tavaly novemberben nyílt 
meg – tájékoztatott bennünket 
Tölgyesi Tamás fiókigazgató, és 
az első néhány hónapjuk teljes 
mértékben a terveiknek és várako-
zásaiknak megfelelően alakult, így 
hasonló reményekkel tekintenek a 
2008-as esztendő elé is. A fiók két 
és fél hónapos működésének ered-
ményeként közel 110 lakossági 
és vállalati ügyféllel büszkélked-
hetnek. Fő profilként a lakossági, 

kis- és középvállalati ügyfélkör 
kiszolgálását jelölték meg, de 
társasházi számlavezetéssel és 
lízing-igények megoldásával is az 
ügyfelek rendelkezésére állnak. A 
legmodernebb berendezésekkel 
felszerelt 200 m2 alapterületű he-
lyiségben, a Dózsa Gy. u. 21. szám 
alatt munkaidőben teljes körű szol-
gáltatásokkal állnak rendelkezésre, 
míg munkaidőn túl, napi 24 órában 
önkiszolgáló terminál és ATM-
automata segítségével intézhetik 
pénzügyeiket. Mint köztudott, a 
Raiffeisen Bank nyerte a Berety-
tyóújfalu önkormányzata által 
kiírt kötvény-kibocsátási tendert, 
és azóta már a város számlájára 
került a bank által nyújtott másfél 
milliárdos hitel.

A tranzakció hivatalos aláírása 
is ezen az ünnepségen történt meg, 
mindemellett a bank jóvoltából Be-
rettyóújfalu három szakközépisko-
lája – az Eötvös József Szakképző 
Intézet, az Arany János Gimnázium 
és Szakközépiskola, valamint a 
Bessenyei György Szakközépis-
kola – egyenként 500 ezer forint 
értékű szakképzési támogatásban 

részesült, melyet az intézmények 
képviselői hivatalos keretek között 
szintén a fióknyitón vehettek át. A 
szakképzési hozzájárulást az isko-
lák az intézményükben működő, 
a szakképzést biztosító gyakorlati 
képzés tárgyi feltételeinek fejlesz-
tésére fordíthatják. A bank 500 ezer 
forint értékben szabad felhasználá-
sú pénzösszeget nyújtott át a város 
önkormányzatának is.

Az ünnepség záró aktusaként 
Gyula Ferencné országgyűlési 
képviselő és Szeifert Ferenc pol-
gármester, valamint KóródyLászló 
igazgató, mint az ilyenkor szokás, 
átvágták a nemzeti színű szalagot a 
bank megnyitásának jelképeként.

L. M.

Madáretetés
Szabó Ferenc emlékverseny

A Bihari Természetbarát 
Egyesület fotópályázatot hirdet.

A pályázat témája: „A tavasz 
Biharban”. 

Olyan, a tavasz ébredését be-
mutató természetfotókat várunk, 
melyek Biharban készültek.

Az alkotó témaválasztása tel-
jesen szabad, de a téma minden-
képpen a tavaszi bihari természet 
legyen.

Technikai követelmények:
Csak saját készítésű képekkel 

lehet részt venni. A képek legalább 
3 megapixel felbontásúak legyenek 
(a hosszabbik oldalnak legalább 
2048, míg a rövidebbiknek legalább 
1536 pixel méretűnek kell lennie). 
A képek nem tartalmazhatnak ke-
retet, dátumot vagy más oda nem 
illő feliratot, szimbólumot, továbbá 
nem lehet különböző szerkesztők-
kel manipulálni (kivéve a fekete-
fehérré alakítást és a képkivágás 
módosítást).

Ajánlott formátum: JPG. Lehet 
nagy látószögű, tele, makro stb.

A pályázaton egy pályázó ma-
ximum 4 db digitális fényképpel 
indulhat.
Beadási határidő:
március 31., éjfél.

Kategóriák:
1. gyermek: általános iskola 8. 

osztályáig (14 éves korig)

2. junior: középiskola (14–18 éves 
korig)

3. felnőtt: 18 éves kortól
A fényképeket, címüket, a ké-

szítő adatait (név, cím, telefon, 
életkor) és a fényképező típusát a 
biharite@gmail.com címre kell 
küldeni. A képek megérkezéséről 
minden pályázó visszaigazolást 
kap e-mailben.

A fényképeket egy független 
szakmai zsűri bírálja el, melynek 
tagjai:
– Gombos Ferenc fotográfus
– Bogya Pál fotográfus, dizájner
– Kállai Irén, a Bihari Múzeum 

igazgatója
A kategóriák legjobb fotóiból 

kiállítást rendezünk a Bihari Múze-
um időszaki kiállítótermében.
A megnyitó időpontja:
2008. április 22., kedd, 17.00 óra

A kiállítás megtekinthető: 2008. 
április 22-től május 3-ig

Bihari Múzeum, 4100 Berettyó-
újfalu, Kálvin tér 1.

A díjazottak a kiállítás megnyi-
tóján vehetik át a díjakat, melyek 
kategóriánként a következők:
1. helyezett: Teleszkópos kame-

raállvány
2. helyezett: GP töltő és 4 db AA 

újratölthető fényképezőgép-ak-
kumulátor

3. helyezett: mini kamera-állvány
Emellett a legjobb munkák meg-

kapják a Fotóvilág magazin Digitá-
lis fényképezés című szakkönyveit 
is. A zsűri és a pályázat szponzorai 
további értékes ajándékokkal ju-
talmazzák az elkészült munkákat. 
Fenntartják továbbá a különdíjak 
kiosztásának lehetőségét is.

Figyelem!
A pályázó a kép beküldésével 

elfogadja, hogy képe a Bihari 
Természetbarát Egyesület hon-
lapján (www.biharite.hu) a pálya-
munkákat bemutató galériában 
megjelenhet, ugyanakkor a pályá-
zat elbírálását követően a Bihari 
Múzeum időszaki kiállítótermében 
bemutatásra kerülhet. Továbbá el-
ismeri, hogy a beküldött kép jogai 
kizárólag őt illetik, az ebből adódó 
jogi felelősség őt terheli.

Bővebb információ:
www.bihate.hu

Hegedűs Zoltán
Jó alkotást, jó fényeket!

Fotópályázat

Köszönet a berettyóújfalui sürgősségi osztálynak

Február 14-én este az ügyeletről vitt be a mentő, az is gyorsan, 
köszönet érte az ügyeletes orvosnak. Szívritmuszavarom volt, 160-as 
pulzussal. A sürgősségi osztály olyan csapatmunkával nyújtott szá-
momra segítséget, amiben még nem volt részem. A két mentőtiszt, a 
két ápolónő, és hamarosan ott volt az igazgató főorvos is. Nagy türe-
lemmel és szeretettel ápoltak. Köszönöm dr. Pete László főorvosnak és 
csapatának, az ápolóknak. Tisztaságot és odaadást éreztem irányomban, 
aminek hamar meglett a jó eredménye is. Nagyon megköszönöm dr. 
Muraközi Zoltán igazgató főorvosnak, hogy ilyen csapatot vezényel.

Trun Jenőné
Berettyóújfalu, József A. ltp. C. ép. fsz. 2.

A tél kellős közepén, az elmúlt 
hétvégén rendezte meg a Fidelitas 
berettyóújfalui csoportja a várva 
várt disznótort.

Az országosan meghirdetett 
disznótorra a helyieken kívül Bu-
dapestről, Debrecenből, Hajdúszo-
boszlóról, Derecskéről, Hajdúbö-
szörményből, Körösszegapátiból 
érkeztek fiatalok. A legtávolabbiak 
már pénteken befutattak a disznó-
tor helyszínéül is szolgáló Szabó 
Pál Kollégiumba. A vendéglátók 
ízletes őzraguval fogadták őket, 
majd az estet tartalmas szórakozás, 
beszélgetés zárta.

Szombaton, korareggel, a pá-
linkás ébresztő után, jobb sorsra 
szenderítették a 170 kg-os Dodit. A 
hagyományos disznótorok szoká-
sának megfelelően, hagymás vért 
készítettek reggelire a fiatalok. A 
hideg ellen forralt borral és teával 
kínálták a betérő érdeklődőket.

Szakavatott hentes irányításá-
val dolgozták fel a disznót, majd 
estebédre elfogyasztották az üstök-
ben főtt orjalevest és toroskáposz-
tát. A hurka-kolbásztöltést többen 
is kipróbálták, hiszen napjainkban 
egyre ritkábbak a hagyományos 
disznótorok.

A disznótorba több alkalommal 
is bekapcsolódott a helyi Fidesz-
csoport elnöke, Muraközi István, 
aki egyúttal a város alpolgármes-
tere is. Az elnök büszkén konsta-
tálta, hogy éppen berettyóújfalui 
fidelitászos fiatalok vágtak bele 
ebbe a nagyszabású rendezvény-
be, szem előtt tartva a személyes 
kapcsolatok és a hagyományok 
ápolását. Kérdő Zsuzsa, a Fidelitas 
országos alelnöke is elismeréssel 
nyugtázta a kezdeményezést.

A napot jó hangulatú buli zárta, 
majd vasárnap reggel frissen sült 
kolbásszal, hurkával és teper-

tővel lepték meg a vendégeket. 
Végeredményben egy tartalmas, 
élményekben gazdag hétvégét 
tudhattak maguk mögött a fiata-
lok. Köszönet illeti mindezért a 
csoport tagjait, illetve a jó szán-

dékú támogatókat, vállalkozókat, 
magánszemélyeket.

Tikász Ferenc csoportelnök 
reméli, jövőre is megrendezik a 
disznótort.

Nyírő Gizella

Fidelitas disznótor Berettyóújfaluban

Postaládánkba érkezett

Új bankfiók nyílt
városunkban

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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A Nadányi Zoltán Mûvelõdési 
Központ programjai
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Nyitva: H-P: 7.30 -17-ig,

Sz: 8-12-ig.
4100 Berettyóújfalu,

Puskin u. 20.
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IRODASZEREK
Leporellók, fénymásoló-papírok,
faxpapírok, pénztárgép-szalagok,

borítékok, tintapatronok,
floppy- és CD-, DVD-lemezek,

lézer-tonerek, festékporok.
NYOMTATVÁNYOK

Orvosi nyugták
és készpénzfizetési számlák.
Műanyag tányérok, poharak

és evőeszközök.

FÉNYMÁSOLÁS,
spirálozás, laminálás.

Rendőrségi hírek

Sporteredmények
Közhasznúsági jelentés

Születtek
Január

25.: Szabó Jázmin Réka
 (Szabó Ferenc
 Újhelyi Edit)

Február
1.: Kasza Blanka Sára
 (Kasza Péter Miklós
 Tóth Szilvia Dóra)
2.: Eke-Rigó Fanni
 (Eke-Rigó Imre
 Török Judit Éva)
12.: Szőllősi Kinga
 (Szőllősi Tamás
 Kótai Margit)
14.: Szatmári Tamás
 (Szatmári Tamás
 Rab Mária)

Elhunytak
Február

11.: Szabó János (1954)
12.: Bozsódi Sándorné
 Gellén Erzsébet (1913)
12.: Nagy Sándorné
 Szigeti Erzsébet (1921)
13.: Erdei Mózes (1933)
14.: Juhász Sándor (1960)
15.: Tóth Mihályné
 Bodnár Erzsébet (1915)
15.: Farmasi József (1922)
15.: Nagy József (1917)

Március 7-én, 19 órától a Kabos 
Endre Városi Sportcsarnokban 
„Eltáncolt cipők” című táncjátéka 
a Nagyvárad Táncegyüttes és a 
Bihar Néptáncegyüttes közös elő-
adásában.

Belépődíj: Felnőtteknek: 600 Ft, 
gyerekeknek: 300 Ft

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
Minden kedden, 17 órától csont-

ritkulást megelőző torna a művelő-
dési központ nagytermében

* * *
A MAG – előadás-sorozat követke-
ző programja

Március 11-én, 18 órától az 
Erdélyi Gábor teremben

Hunyadi Mátyás rokonsága
Előadó: Kiss Dénes
KIÁLLÍTÁS

* * *
Március 14-én, 17 órakor 
Papp Gábor és Silaghi  Stelian 

margittai festőművészek kiállításá-
nak megnyitója

Megnyitja: Bradács Alíz
Megtekinthető: április 4-ig, 9 

órától 17 óráig
* * *

KLUB
Március 1-jén Parola farsang 

(Klubest)
Március 5-én, 16.30-tól Mé-

hész Klub az Erdélyi Gábor-te-
remben

Március 8-án Parola koncert
Március 10-én, 13 órától a 

Nyugdíjas Klub nőnapi klubdél-
utánja

Március 13-án, 14.30-tól az 
Erdélyi Gábor-teremben az „Együtt 
egymásért” Klub soron következő 
összejövetele

* * *
BÉRLETES IFJÚSÁGI 

HANGVERSENYEK a művelő-
dési központ színháztermében

Március 11-én, 10 órától
Saint-Saens: Állatok far-

sangja – ismerkedés a hangszerek 
világával

Közreműködik: a DE Zenemű-
vészeti Kar Szimfonikus Zenekara, 
Laskay Edit, Pless Attila – zongo-
raművészek

Művészeti vezető: Kováts Zol-
tán főiskolai docens

A bérletek érvényesek
Jegyek 350 Ft-os áron igé-

nyelhetők az 54/402-014 telefon-
számon

* * *
SZÍNHÁZ

Április 2-án, 19 órakor
Georges Feydeau: A hülyéje 

bohózat a Nagyváradi Állami 
Színház Szigligeti Társulatának 
előadásában.

A bérletek érvényesek.
Jegyek igényelhetők telefo-

non az54/402-014 telefonon vagy 
személyesen a művelődési köz-
pontban.

* * *
Híreink

A Pávakörben minden szerdán 10 
aranyos kis iskolás énekel Karancsi 
Annamária Vass Lajos Nagydíjas 
népdalénekes vezetésével.

Ebben az évben a megszokott-
nál korábban, már február 23-án 
megkezdődik a pontvadászat az 
NB II-es kézilabda-bajnokság 
tavaszi záró fordulójában. 

A férfi ifjúsági csapat az ősz 
folyamán edzőváltáson esett át, 
Györfi Zoltán, az egyesület volt 
játékosa Kovács Zoltán közremű-
ködésével irányítja a csapatot. Az 
edzőpáros vezető tagját, Györfi 
Zoltánt kérdeztük a csapatról.

– Elfogadott és bizonyított az a 
nézet, hogy egy-egy csapatnál az 
edzőváltás pozitívan hat a csapat-
teljesítményre, azt látom, hogy ez 
esetben nálunk is ez történt. Meg-
szaporodtunk, nőtt az edzéslátoga-
tottság, kitartóan, fegyelmezetten 
dolgoztak a felkészülési időszakban 
a fiúk, és biztos vagyok benne, hogy 
ennek lesz is eredménye.  

A célt nem én, hanem ők maguk 
tűzték ki maguk elé, ez szerencsés 
dolog, nagy a motiváló ereje. Mi 
pedig igyekszünk minden tőlünk 
telhető támogatást és segítséget 
megadni nekik, hogy el is érhessék 
azt. Ez a cél egyébként a bajnokság 
végén a 3-4. hely megszerzése. 

Nem irreális a célkitűzés, számí-
tásaim szerint hat ponttal kell többet 
gyűjtenünk a tavaszi fordulóban, 
és erre reális esélyt is látok. Véle-

ményemet erősíti az a felkészülési 
torna is, amelyet az elmúlt hét 
végén rendeztünk Püspökladány és 
Nádudvar részvételével.

Vannak még technikai, taktikai 
hiányosságaink, amiket menet 
közben kell pótolnunk, de fizi-
kálisan a fiúk rendben vannak, 
így nyugodtan tudunk a játékra 
koncentrálni.

A tornán már abban a szere-
lésben léptünk pályára, amelyet 
Muraközi István alpolgármester, 
mint magánember ajánlott fel a 
csapatnak, és azokkal a labdákkal 
készültünk, amelyeket a baráti kör 
adakozásából sikerült megvásárol-
nunk. Mindnyájuknak szeretném 
itt, a nyilvánosság előtt is meg-
köszönni, sokat segítettek ezzel a 
csapatnak, mi pedig játékunkkal, 
eredményeinkkel szeretnénk vi-
szonozni ezt. 

Aki szeretne többet megtudni 
a csapatról, az a Zákány Kristóf 
által szerkesztett www.bmseifi.
gportal.hu oldalon talál róluk 
bővebb információt.

K. Z.

Kezdődik a tavaszi forduló

A fő támogató „visszalépése” 
után igen nehéz helyzetbe került a 
BNFK csapata. A lányok minden 
lehetőséget megragadnak, ha a 
csapat támogatásáról, illetve annak 
elősegítéséről van szó.

A közelmúltban pókertornát 
rendeztek a BNFK megsegítésére. 
Az esemény a szervezők beszá-
molója alapján sikerrel zárult, 
jelentős összeggel gyarapodott 
városunk női futballcsapata. Az 
MVFC honlapján is olvasható 
anyag szerzője a futsal csapatok 
tudósítója „Brumi”. A résztvevők 
között megtalálhattuk a Mezei Vill 
játékosait is, a végső győztes is 
közülük került ki, kapusuk, Pallai 
Gábor személyében, aki egyébként 
a BNFK szakvezetője is, és egy 
pókerszettel lett gazdagabb (töb-

ben bundát emlegettek ezzel kap-
csolatban). A második helyezett 
Karalyos Jenő volt, aki az esemény 
ötletgazdája. A nyereményét, 
egy üveg Whiskyt felajánlotta a 
péntek esti Cső Montage elleni 
győztes MVFC-nek. Bronzérmes 
lett Hegymegi István, a BNFK 
korábbi edzője.

Egyéb címeket is kiosztottak a 
rendezvényen: Trencsényi János, 
mint legszerényebb játékos, kü-
löndíjat kapott, Angyalos András 
pedig, mint első kieső, a citrom-
díjat zsebelhette be. A szervezők 
szeretnének köszönetet mondani 
a BUSE büfének, a Póker Egyesü-
letnek, a Mózsik cukrászdának, a 
körösszakáli Milan ivónak, Török 
Jenőnek és a Jani csárdának a 
támogatásért.

Sikeres pókertorna
Szomorú szívvel emlékezünk 

Szabó Annamária halálának 40. 
évfordulójára.

Édesanyád, testvéreid: Sándor, 
Attila és családjai.

„Álmaimat emlékeddel já-
rom,/ Arasznyi idődet a szívembe 
zárom.”

„Csak nézek, nézek esdekelve/ 
Egy villanásnyi fényt keresve/ 
Szememben bús kis szemek/ 
meredeznek/ És könnyek, … 
könnyek… permeteznek”.

Megemlékezés

Labdarúgás
A BUSE edzőmérkőzései

BUSE – Karcag 4:2
BUSE – Ibrány 2:2

BUSE – Hajdúböszörmény 3:3
Futsal

Gödöllő – MVFC 2:7
MVFC – Cső Montage 7:2

Üzletbetörés elkövetőjét érték 
tetten a Berettyóújfalui Rendőr-
kapitányság járőrei január 24-én 
éjszaka, aki ablakbetörés módszeré-
vel hatolt be a Bessenyei-lakótelep 
presszójába. Az elkövető a presszó 
ablakát betörte, majd amikor a 
riasztó nem szólalt meg, az ablakon 
keresztül bemászott. Szerencsétlen-
ségére az üzlet riasztója késleltetett 
üzemmódban volt, így a riasztó 
megszólalására belülről kellett 
elmenekülnie. Menekülés közben 
az eltulajdonított értékeket hátra-
hagyta, de épp a járőrautó irányába 
menekült, akik a helyszíntől néhány 
utcára elfogták. A helyszínen rög-
zített nyomok hatására beismerő 
vallomást tett, így lehetőség volt 
a bíróság elé állításra. Ügyében 
a Berettyóújfalui Városi Bíróság 
soron kívül ítélkezett.

A várost környező kistelepülé-
seken évek óta visszatérő probléma 
az idegen árusok megjelenésével 
elkövetett bűncselekmények. A 
települések utcáin napközben por-
tyázó elkövetők idős, egyedülálló 
személyekhez csöngetnek be vala-
milyen ürüggyel, amelynek célja, 
hogy kifigyeljék a megtakarított 
pénzek rejtekhelyét. Ezt követően 
egyikük eltereli az ottlakó figyel-
mét, míg a másik elkövető az 
értékeket eltulajdonítja. Sajnos 
a tulajdonos helyszínen végzett 

kutatása a megmaradó nyomokat 
eltünteti, így nyomrögzítésre az 
esetek többségében nincs mód. 

A legutóbb január végén egy 
idős férfi lélekjelenlétén múlott 
az értékek megőrzése, amikor a 
pénzváltási szándékkal érkező férfit 
a lakóház szobájából elkergette. 
Amennyiben a lakosság informá-
cióval rendelkezik az elkövetőkről, 
vagy az általuk használt sötét színű 
gépkocsikról, kérjük, hogy szemé-
lyesen vagy az ingyenesen hívható 
107-es telefonszámon keressék 
meg a Berettyóújfalui Rendőrka-
pitányságot.

Az enyhe tél végi időszakban 
egyre gyakrabban tapasztalhatók a 
kiskertek, hétvégi házak sérelmére 
elkövetett betörések, lopások. Az 
utóbbi néhány hétben a Keleti-fő-
csatorna melletti pihenőházakban, 
illetve a Berettyóújfalu külterületén 
lévő zártkerti ingatlanokban egy-
aránt követtek el bűncselekményt. 

A betörések és lopások cél-
pontjai leginkább a fémből készült 
tárgyak, oszlopok, mivel ezek fém-
hulladékként könnyen értékesíthe-
tők, külsejük, jellegük roncsolással 
megváltoztatható.

A hétvégi házak, kiskertek tulaj-
donosai megelőzésként rendszere-
sen ellenőrizzék az ingatlanokat.

Szabó István r.őrnagy
hivatalvezető

A „Csillogó Gyermekszemek” 
Alapítvány köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik 2006. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával 
támogatták alapítványunkat. A 
tavalyi évben tevékenységünket 
közhasznú formában végeztük, 
vállalkozást nem folytattunk. Az 
APEH által átutalt 63.078 forintot 
alapítványunk céljainak meg-
felelően tárgyi felszereltségünk 
bővítésére használtuk fel. Egyéb 
adományok összege: 12.850 forint, 
banki kamatbevétel 606 forint volt. 
A kuratórium tagjai munkájukat dí-
jazás nélkül, társadalmi munkában 

végezték. A következő adóbevallási 
időszakban is köszönettel várjuk 
a támogatásaikat. Alapítványunk 
adószáma: 18552928-1-09, szám-
laszámunk: 61100082-17083605 
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetke-
zet Berettyóújfalui Kirendeltsége.

Gálné Tóth Klára,
a kuratórium elnöke
* * *

A sporthorgászatra felajánlott 
2006. évi személyi jövedelemadó 
1%-át, a 21.610 forintot a Berettyó 
Munkás Horgász Egyesület veze-
tősége tisztelettel megköszöni.

Török Jenő elnök

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskola 
Corvinák Alapítványa nevében 
köszönetet mondok mindazoknak, 
akik 2007-ben felajánlották előző 
évi személyi jövedelemadójuk 
1%-át alapítványunknak. Az APEH 
által átutalt 143.545 forintot az 
alapítvány céljainak megfelelően a 
gyerekek képességeinek jövőbeni 
fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Erősné Árgyelán Ildikó,
az alapítvány elnöke

Köszönet

Állnak: Györfi Zoltán edző Nagy Dávid, Kiss Ádám, Ékes Ádám, Bene 
Tamás, Mészáros Ádám, Kovács Ferenc, Lakatos Zsolt, Kovács Zoltán 
edző. 
Középen: Drimba János, Boruzs Ádám, Gál Gergő
Alsó sor: Nemes Zoltán, Papp Iván, ifj. Györfi Zoltán, Buczi Roland, 
Gellén Zsolt, ifj. Kovács Zoltán

R. S.


