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A részvétel: a 12680  választópolgárból 6122  jelent meg. A részvétel 
48,3 százalékos. 
A feltett kérdésekre adott voksok: 

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

 5253 érvényes igen szavazat 86,51 százalék,
 819 érvényes nem szavazat 13,49 százalék
 45 érvénytelen szavazat 0,75 százalék

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

 5188 érvényes igen szavazat 85,51 százalék,
 879 érvényes nem szavazat 14,49 százalék
 50 érvénytelen szavazat 0,82 százalék

3 „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanul-
mányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizet-
niük?”

 5207 érvényes igen szavazat 85,85 százalék,
 858 érvényes nem szavazat 14,15 százalék,
 52 érvénytelen szavazat 0,85 százalék.

Az eredmények a lap nyomtatásáig csupán tájékoztató jellegűek, nem 
jogerősek.

A 2008. március 9-i népszavazás eredményei 
Berettyóújfaluban

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait

március 15-én az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett

városi ünnepségeire.
Szeifert Ferenc polgármester

A program
10 óra: Ünnepi istentisztelet a református templomban.

Igét hirdet: ifj. dr. Fekete Károly,
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára

11 óra: Megemlékezés a népligeti kopjafánál.
Ünnepi beszédet mond: Rácz Róbert,

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke
„Szabadnak születtél”

a Bessenyei György Szakközépiskola tanulóinak műsora
A rendezvényen közreműködik: az Ifjúsági Fúvószenekar

Szilágyi Péter igazgató-karnagy vezényletével

Meghívó!

A volt tüdőgyógyászat épü-
letének felújításával 60 ágyon 
méltó, korszerű körülmények kö-
zött fogadják, és tudják ellátni 
mostantól a berettyóújfalui Területi 
Kórházban a hosszú lefolyású vagy 
gyógyíthatatlan súlyos betegségben 
szenvedő, úgynevezett krónikus 
betegeket. A mintegy 40 milliós 
pályázati támogatásból és a 7 millió 
önerőként vállalt összegből, vala-
mint a műszaki dolgozók áldozatos 
munkájával átépített részlegen 
pasztell színű, világos falak, egy, 
kettő, négy ágyas szobák,  célszerű 
bútorokkal, fürdőszobával és er-
kéllyel állnak a szolgáltatást igény-

bevevők rendelkezésére. Örülni 
lehet egyrészt annak, hogy méltó 
körülmények között tudhatjuk 
azokat, akik a legnagyobb bajban 
segítségre szorulnak, másrészt ko-
rántsem örvendetes az a tény, hogy 
Magyarországon és térségünkben is 
évről évre növekszik az efféle szol-
gáltatásokat igénybe vevők száma. 
Az ok részben a nagyon is negatív 
népegészségügyi statisztikákban 
keresendő, hogy negatív rekordokat 
döntünk a szív és érrendszeri, a 
rákos megbetegedéseket rögzítő eu-
rópai mutatókban, hogy elöregedő 
társadalmunkban a családok, a hoz-
zátartozók egyre kevésbé képesek 

gondoskodni beteg családtagjaik-
ról. Hogy számukra a legnagyobb 
bajban csupán intézményesen lehet 
elviselhető, emberi körülményeket 
biztosítani, ez több mint elszomo-
rító. Felismervén ezt az össztársa-
dalmi problémát, a berettyóújfalui 
Területi Kórház ismét előre mene-
külvén (ahogy ezt dr.Bulyovszky 
István, a kórház főigazgatója már 
több alkalommal is megfogalmaz-
ta) lépett ez ügyben, másrészt a 
kényszerűség is ez irányba vitte 
őket, hiszen közismert, hogy az 
egészségügyi reform bevezető lépé-
seként a berettyóújfalui kórházban 
is jelentősen  megnövekedett az 
aktív ágyak rovására a krónikus és 
rehabilitációs ágyak száma. Ezeket 
kihasználni, a központi akaratot 
végrehajtani viszont csak korsze-
rű szolgáltatással lehetséges, ezt 
ismerte fel a menedzsment. A feb-
ruár 28- adiki átadó ünnepségnek a 
szépszámú helyi érdeklődő mellett 
dr. Kincses Gyula, az Egészségügyi 
Minisztérium államtitkárának rész-
vétele adott rangot. Az államtitkár 
igen közvetlenre fogva ünnepi 
beszédét, egy személyes történe-
tét osztotta meg hallgatóságával.  
Megtudtuk, pocsai születésű lévén, 
a debreceni klinika orvosként a 80-
as években a berettyóújfalui kórház 

fül-orr-gége osztályvezetői tisztére 
aspirált. Szimpatikus álmokról, 
akkori, megvalósítandó vágyairól 
beszélt az államtitkár, arról viszont 
nem, mi hiúsította meg ezeket, és 
mitől vett teljesen más fordulatot 
szakmai és politikai karrierje. És 
ugyanúgy nem adott magyarázatot 
sem az ünnepi beszédben, sem az 
azt követő fórumon az államtitkár 
azokra a kérdésekre, amelyek 
mindannyiunkat érdekeltek volna. 
Például, mi az oka annak, hogy csak 
Hajdú-Bihar megyében van egy 
úgynevezett súlyponti kórház, hogy 
itt a napnál is világosabban dől meg 
az egészségügyi reform kezdetekor 
rögzített alapelv: 50 kilométe-
ren belül minden állampolgárnak 
joga van a magasabb színvonalú 
egészségügyi ellátáshoz, vagyis 
egy súlyponti kórház eléréséhez. A 
bihari ember ez alól miért kivétel? 
Igazi politikusként kerülte meg az 
államtitkár úr a valódi kérdések 
megválaszolását, helyette elmond-
ta: nem kell mindent tudnia a be-
rettyóújfalui Területi Kórháznak, 
az ő dolga az, hogy humánus, jó 
minőségű szolgáltatásokat nyújt-
son az embereknek. E kijelentés 
mögötti kormányzati szándékot 
valahányan értettük.                                                                                                            

L.M.

A legnagyobb bajban is méltó körülmények között

Nagyon sokan és nagyon sok-
szor kérdeznek még mindig a 
kötvény-kibocsátásról, annak szük-
ségszerűségéről, várható eredmé-
nyéről, ezért úgy gondoljuk, hasz-
nos, ha még egyszer összefoglaljuk, 
mit érdemes tudni erről a kérdésről. 
Mindenekelőtt arról, miért is kellett 
nekünk kötvényt kibocsátani? A 
2007. évben a kormány megszo-
rításának eredményeképpen az 
önkormányzatoktól mintegy 500 
milliárd forintot vontak el. Ez 

Berettyóújfalu esetében az elmúlt 
évben félmilliárd forint működési 
forráshiányt jelentett. Azaz a fel-
adatok biztonságos ellátásához eny-
nyi összeg hiányzott a város tavalyi 
költségvetéséből. Bizonyára Önök 
is emlékeznek azokra a döntésekre, 
amelyeket azért voltunk kénytele-
nek meghozni, hogy valamiképpen 
– az intézményi szerkezet átalakí-
tásával – csökkentsük a hiányt. A 
2008. évi költségvetés tervezésekor 
látszott, hogy a kormány további 

4,6%-kal csökkentette a központi 
támogatások összegét. Ha ehhez 
hozzávesszük az inflációt – amely 
tavaly rekordot döntött –, illetve 
az energiaárak emelkedésének 
mértékét –, ami különösen sújtja 
az önkormányzatokat –, látható, 
hogy újabb nehéz év következik. 
Ebben a helyzetben kellett olyan 
megoldást találnunk, amely nem 
okoz további indokolatlan fájdal-
makat, és valamiképpen lehetőséget 

Még egyszer a kötvény-kibocsátásról

Fotó: Kari

Délelőtt 9 óra: 7,66%, 11óra: 18,69%,13óra: 26,92%, 15óra: 35,71%, 
17.30óra: 46,33%, 19óra: 50% felett.

Igen, a vasárnapi népszavazásról beszélek, amikor Magyarországon 
élve demokratikus, alkotmány biztosította jogaikkal több mint 4 millió 
ember nyilvánított véleményt. S hogy mire vártam e vasárnapon, pontosan 
arra, ami bekövetkezett. Megvallom őszintén, nem elsősorban az igenek és 
a nemek arányának alakulása izgatott. Bár egyetértek több mint 3 millió 
honfitársammal, akik mindhárom kérdésben igennel szavaztak. És nem 
azért, mert az igenek és a nemek elég markánsan egy-egy politikai erőhöz, 
nevezetesen a kormányzó pártokhoz, illetve az ellenzékhez kötődtek, nem, 
nem, a világért sem. Csak egyszerűen nem érthetek egyet azzal, hogy egy 
olyan országban, ahol az adó-, a járulékfizetési kötelezettségek (pl. az 
egészségbiztosítási járulék) messze túlszárnyalva Európa országait, ter-
helik az emberek jövedelmeit, és mindemellett a kormánynak semmi más 
elképzelése nincsen a költségvetés bajainak orvoslására, csak az, hogy a 
társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeinek, pl. a  beteg emberek torkán 
szorítsák még szorosabbra a hurkot, vagy az esélyegyenlőség nemes és 
kívánatos eszméiről papolva (sokan igen szép politikai karriert is csináltak 
már ebből, volt ilyen miniszterünk is, de az esélyek nem nőttek) vágják el 
a tandíj bevezetésével a vidéki, szegény vagy nagycsaládban nevelkedő 
gyerekek boldogulásának lehetőségét. Miközben milliárdosok rohangálnak 
körülöttünk, akiknek sikerült az állami vagyont, ami most mindnyájunk 
jobblétét szolgálhatná, még idejében kiprivatizálniuk, amikor naponta 
tanúi vagyunk, hogy a maradékokat, a morzsákat, a sokszor nyereséggel 
is kecsegtető, ígéretes állami cégeket profitorientált magáncégek kezére 
játsszák át. Meggyőződésem, ha a kormányzat tehetséggel, szakértelemmel 
és nem önös érdekek, egy szűk kör, a hatalom mindenáron való megtar-
tása, hanem a reá bízott 10 millió (vagy netán 15) magyar érdekében 
kormányozná ezt az országot, a reformok álruhájában a lakosság ilyetén 
szintű megsarcolása szóba sem kerülhetett volna. Szerintem voltak, vannak 
kételyeik saját teljesítményeiket illetően a hatalom birtokosainak is. Nem 
a véletlen műve volt az azóta elhíresült öszödi beszéd (nem tettünk semmi, 
csak hazudtunk…) vagy Horn Gábor vasárnap esti megnyilatkozása sem. 
Várakozva figyeltem az eseményeket, és szurkoltam magunknak. Reméltem, 
a magyarság a kormánypropagandának bedőlve nem követi el még egyszer 
azt a hibát, amit 2004. december 5-én, amikor közel 5 millió határainkon 
kívül rekedt magyarnak fordított hátat, ami miatt azóta is (már, akinek 
van ehhez erkölcsi érzéke) szemlesütve járhatjuk Erdély és a Felvidék 
kies tájait, illetve aggódva figyelhetjük a délvidéki magyarság a szerb 
nacionalizmus által fenyegetett mindennapjait.

Nem, most nem így történt, úgy tűnik, az elmúlt három és fél év alatt 
sokat tanultunk. Megtanultuk, hogy az európai uniós tagság önmagában 
nem mindenre gyógyír, hogy az Unión belül is szükség van a nemzeti ér-
dekek érvényesítésére, megvédésére. Egyre többen tudjuk, hogy nem elég a 
családi berkeken belül, baráti társaságokban keseregni, a kormányt szidni 
sorsunk rosszabbra fordulása, a növekedő munkanélküliség, a szolgáltatási 
díjak emelkedése, a pár év alatt duplájára nőtt infláció miatt. Tanuljuk 
azt is, ostobaság a munkahelyeken farkasszemet nézni egymással (ő vagy 
én), nem rajtunk múlik, és hogy elfogadhatatlan bandákba verődve törni-
zúzni a főváros és a nagyvárosok utcáin, amikor van törvényes lehetőség 
Magyarországon is (amit pl. a svájciak már régóta tudnak, és nem megy 
nekik olyan rosszul), hogy a köz véleménynyilvánítása arra késztesse a 
politikai erőket, hogy a fontos kérdéseket, reformokat közösen, a lehető 
legtöbbek által elfogadható módon, kompromisszumokkal dolgozza ki.

Talán újra megtanuljuk, amit hosszú évtizedeken keresztül próbáltak el-
felejttetni velünk, amit160 évvel ezelőtti nagyszerű elődeink tudtak, feltétlenül 
hittek, és követelték a szólás, a véleménynyilvánítás (a sajtó) szabadságát. 
Széchenyi, Kossuth, Petőfi, a márciusi ifjak, sokan életüket is áldozták vagy 
vállalták az örökös száműzetést e meggyőződésükért. Azt gondolom, ami 
2008.március 9-én Magyarországon történt, kezdete annak, hogy méltó 
utódaiknak nevezhessük magunkat, és lelkifurdalás nélkül hajthassunk fejet 
politikai hovatartozásunktól függetlenül emlékhelyeik előtt.                                                                                                                      

Szegediné Lovász Magdolna

A várakozás vasárnapján
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biztosít számunkra olyan fejlesz-
tések megvalósítására is, melyek 
régóta húzódnak, és jogos igény 
mutatkozik irántuk. Talán már 
többen tudják, hogy a 2008. évi 
költségvetést ismét – mintegy 390 
millió forintos – hiánnyal kellett 
elfogadnunk. Ez az összeg több 
mint 100 ember teljes évi bérét és 
annak közterheit jelenti. Tehát vagy 
találunk valami áthidaló megoldást, 
vagy további elbocsátásokra kény-
szerülünk. A kötvény-kibocsátás 
nem csodaszer, nem is oldja meg 
minden problémánkat, de segít 
áthidalni azokat. Úgy gondoljuk, 
ha jól sáfárkodunk erőforrása-
inkkal, egyensúlyba hozhatjuk a 
költségvetést, és a pályázatok által 
megvalósítandó beruházásokhoz 
önerőt is biztosítani tudunk. Ezért 
döntött úgy a képviselő-testület, 

hogy a 1,5 milliárd forintos kötvény 
1/3 részét konszolidációs célokra 
fordítjuk, azaz a régebbi rossz 
kondíciójú hiteleket, valamint a 
folyószámla- és a munkabérhitelt 
kiváltjuk. A megmaradó, betétként 
elhelyezett 1 milliárd forintot 
többletértéket teremtő beruházá-
sok megvalósítására használjuk 
fel. Természetesen, nem ingyen 
pénzről beszélünk, a kötvény-
kibocsátás révén tőketörlesztési 
és kamatfizetési kötelezettségünk 
van, azonban a futamidő helyes 
megválasztása és a felhasználá-
sig betétként elhelyezett összeg 
kamatai csökkentik a ténylegesen 
fizetendő terheket. Nekünk arra 
kell nagyon odafigyelni, hogy a 
lekötött 1 milliárd forint felhaszná-
lása csak olyan beruházások meg-
valósulásához nyújtson segítséget, 
amelyek a későbbiekben ténylege-

sen járulékos hasznot hoznak Be-
rettyóújfalunak, és Mindannyiunk 
hasznát szolgálják. Olyan fejlesz-
tésekhez kerüljön felhasználásra, 
amelyek segítik a város központi 
szerepének erősödését, gazdasági 
életének felpezsdülését, fokozzák 
ismertségét, és elsődlegesen az itt 
élők számára kellemes életteret 
biztosítanak. Ha mindezeket meg 
tudjuk valósítani, el tudjuk azt érni, 
hogy a megszorítások ellenére kö-
zösen olyan településsé formáljuk 
városunkat, ahol jó élni, érdemes 
dolgozni, és méltán vívja ki az ide-
látogatók elismerését is. Ehhez csak 
az kell, hogy mindenki pártállástól 
függetlenül tegyen meg mindent 
Berettyóújfalu fejlődése érdekében. 
Természetesen a siker megítélése 
az itt élők döntése.

Muraközi István
alpolgármester

Még egyszer a kötvény-kibocsátásról

Február 28-án tartotta Berety-
tyóújfalu Város Képviselő-testülete 
soron következő ülését. Szeifert 
Ferenc polgármester írásos jelen-
tésében beszámolt a testületnek 
arról, hogy az önkormányzat meg-
kötötte a szerződést a Raiffeisen 
Bank Zrt-vel az 1,5 milliárd forint 
összegű kötvénykibocsátásról, és 
a pénz átutalása a bank részéről 
megtörtént. Az 1,5 milliárd forint-
ból 1 milliárd forintot betétként 
lekötöttek, 500 millió forintot 
pedig a korábbi önkormányzati 
határozatnak megfelelően a város 
magasabb kamatozású hiteleinek 
törlesztésére fordították, illetve a 
szállítói tartozásokat egyenlítették 
ki belőle. Szerződést kötött az 
önkormányzat a Tiszatej Kft.-vel 
is, az általános iskolások iskolatej 
programjának végrehajtására, a kft. 
a szerződésnek megfelelően tejet 
és kakaót szállít a gyerekeknek. 
Aláírták a MINIPLAZA Fejlesztő 
Kft-vel a szerződést a városi egész-
ségház létesítésére. A polgármester 
arról is tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a még tavaly benyújtott 
pályázatukat az önhibáján kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának 
második ütemére,  elbírálták, de az 
önkormányzat támogatásban most 
sem részesült. Az Eötvös József 
Szakképzőben három közalkalma-
zott létszámleépítésének rendezésé-
hez megkapták a központi költség-
vetésből a megpályázott összeget. 
Befogadta az Észak-alföldi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
az önkormányzat által kerékpárút 
építésére, valamint a Bercsényi 
utca kivételével a megjelölt utcák 
(Nadányi–Makó–Morotva, Egressy 
Béni–Katona József–Török Bálint, 
Béke) útburkolat felújítására be-
nyújtott pályázatokat. Ezek elbírá-
lása e hónapban várható. Szeifert 
Ferenc írásos jelentését szóban 
kiegészítve meghívta a testületet a 
Területi Kórházba az aznap délután 
3 órakor tartandó krónikus osztály 
átadó ünnepségére.

Elfogadták a 2008. évi
 költségvetést

A polgármesteri jelentés elfo-
gadását követően a zárszámadás 
előtt utoljára módosították a 2007. 
évi költségvetésüket, melyben 
Szűcs László pénzügyi irodave-
zető elmondása szerint a tavaly 
szeptember 30-dika óta, vagyis az 
utolsó negyedév pénzügyi változá-
sait jelenítették meg. Szűcs László 
azt is elmondta, a Területi Kórház 
által tervezett Computer Tomográf 
beszerzéséhez tartalékolt hitelt 
visszafizették, ugyanis többszöri 
tárgyalás ellenére sem sikerült az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tárral a CT működtetésének finan-
szírozását elfogadtatniuk. Szeifert 
Ferenc polgármester hozzáfűzte, 
jelenleg a megyei önkormányzat 
elnökével folytatnak tárgyalásokat 
arról, hogy a fenntartásukban lévő 
Kenézy-kórháztól néhány órát átve-
hessenek az OEP finanszírozásból, 
és akkor a berettyóújfalui kórház-
ban is működhet ez a szolgáltatás, 
melyet az önkormányzat továbbra 
is támogatna.

A tavalyi költségvetés módosí-
tása után a 2008. évi költségvetési 
rendelet-tervezetről tárgyaltak. A 
polgármester bevezetésként kifej-
tette, az idei költségvetésben az 
összesített központi támogatás 4,6 
százalékkal kisebb az előző évinél. 
Mint ismert, a központi támoga-
tások megítélése a lakosságszám 
alapján történik, míg a közoktatási 
célú támogatásokat a teljesítmény-
mutatók alkalmazásával állapítják 
meg. Berettyóújfalu lakosságszáma 
az elmúlt év kezdetén 15870 volt, 
míg idén 15833. A lakosságszám 
0,3%-os, a főbb mutatók pedig 

15,6%-os csökkenést mutatnak. 
Ez jelentkezik a központi támoga-
tások összegének csökkenésében. 
A polgármester azt is elmondta, a 
2008. évi költségvetés tervezése 
több változatban készült el, és 
többszöri egyeztetés után került 
előterjesztésre. Vissza kellett fog-
niuk a kiadásokat sok területen, 
főként a településüzemeltetés terén. 
A költségvetésben az intézmények 
működésének finanszírozása a leg-
nagyobb tétel, a szociális feladato-
kat csak kistérségi hozzájárulással 
és együttműködéssel lehet ellátni a 
jövőben, melyre van reális esély. A 
legszigorúbb a Nadányi Zoltán Mű-
velődési Központ költségvetése, ami 
csak akkor tartható, ha a korábban 
eltervezett intézményi szerkezetát-
alakítás keretében április 1-jétől a 
Herpály-Team Kft-hez kapcsolják. 
Szeifert Ferenc hangsúlyozta, nehéz 
és kritikus év előtt állunk, ezért a 
költségvetés betartatása szigorúbb 
kell legyen, mint eddig volt. A tes-
tületi ülésen Szűcs László pénzügyi 
irodavezető is kiegészítette az előter-
jesztést, elmondta, az idei költség-
vetés bevételi főösszege 7 milliárd 
686 millió 430 ezer forint, melyet a 
város kiadásai 390 millió 502 ezer 
forinttal haladnak meg, vagyis a 
város költségvetésbe tervezett hiá-
nya ezzel egyenlő. Muraközi István 
alpolgármester pedig azt fejtette 
ki, hogy mivel a város költségve-
tését nem lehet szétválasztani az 
országostól, a mostani normatíva 
csökkentés miatt már eddig is az 
intézményi szerkezet átalakításában 
léptek, melyet igyekeztek, ameny-
nyire lehetséges volt, humánusan 
megoldani. Véleménye szerint a 
város tervezett költségvetési hiánya 
azonban kezelhető lesz, a kötvény-
kibocsátás pedig hosszútávon 
biztonságos megoldásnak látszik. 
Lehet biztosítani egyrészt a város 
működését, de a fejlesztésre is kell 
szánni, hiszen a Berettyóújfaluban 
élő közel 16 ezer embernek érzékel-
nie kell a fejlődést is.  A költségve-
tési tervezet megtárgyalásához több 
képviselő is hozzászólt, és apróbb 
módosításokat, átcsoportosításokat 
is hajtottak végre rajta, végül 1 nem, 
2 tartózkodás és 14 igen szavazattal 
elfogadták azt. 

Július 1-jétől megszűnik
a Karácsony Sándor Kollégium

Igen nagy horderejű kérdésben 
kellett dönteniük a következő 

napirendi pontban is, melyben egy 
középiskolai kollégium megszünte-
téséről tárgyaltak. Számos érintett, 
igazgatók, pedagógusok, diákok 
érdeklődése kísérte az érzelmeket, 
indulatokat sem nélkülöző vitát. 
Mint már arról tájékoztattuk olva-
sóinkat, a képviselő-testület január 
31-i ülésén foglalkozott a kollégi-
umi férőhelyek kihasználtságával. 
Akkor döntöttek arról, hogy mivel 
az újfalui kollégiumok jelenleg 
402 férőhelyét csupán 315-en 
veszik igénybe, a költségmegta-
karítás érdekében 80 férőhelyet 
megszüntetnek, vagy egy kollé-
giumot bezárnak. Az erre kidol-
gozott előterjesztés szerint azóta 
széleskörű adatgyűjtést végeztek, 
és tájékoztatást kértek a kollégiu-
moktól a szükséges karbantartási, 
illetve felújítási feladatokról, va-
lamint az intézményekben végzett 
tartalmi munkáról. Ezek alapján 
arra a megállapításra jutottak, hogy 
mindegyik kollégiumban felújításra 
volna szükség, de ennek mértékét, 
a bekerülési költségeket egyelőre 
nem vizsgálták. Az is egyértelművé 
vált, hogy mindhárom kollégium 
nagy hangsúlyt fektet a nevelési 
feladatokra, a kulturált és egész-
séges életmódra való felkészítésre, 
egyszóval számos lehetőséget biz-
tosít a bentlakó diákok számára. A 
város vezetése és az önkormányzat 
oktatási és kulturális bizottsága 
helyszíni bejárást is tartott, és ezt 
követően tették meg javaslataikat. 
A 80 férőhely csökkentését elvetet-
ték, mert ez esetben nem lennének 
kisebbek a kiadások, hiszen a mű-
ködési költségeket, a személyi és 
tárgyi feltételeket továbbra is bizto-
sítaniuk kellene mindhárom intéz-
ményben. Így takarékossági szem-
pontból egy kollégium bezárása 
volna indokolt. Ha az Arany János 
Kollégium 86 férőhelyét szüntetnék 
meg, az épület további hasznosí-
tása csak a külső megjelenésének 
megőrzésével történhetne, mivel 
ez építészetileg helyi védelem alatt 
áll. A Karácsony Sándor Kollégium 
megszüntetésének előnyeire több 
érvet sorolt fel az előterjesztő. Azt, 
hogy közvetlenül az Eötvös József 
Szakképző Intézet mellett fekszik, 
ezért az évek óta nyolc telephelyen 
működő iskolát bővíteni lehetne 
ezzel, és megszűnnének mind a 
diákok, mind a pedagógusok szá-
mára az óraközi ingázások, illetve 
a jelenlegi telephelyeket értéke-
síteni lehetne. Az önkormányzati 

bizottságok (pénzügyi, oktatási bi-
zottság nem adtak sem igenlő, sem 
nemleges választ egyik variációra 
sem) meghallgatása után Szeifert 
Ferenc a három középiskola az ülé-
sen jelen lévő igazgatójának adott 
szót. Elsőként Domján János, az 
Arany János Gimnázium igazgatója 
fejtette ki véleményét, és szerinte 
az átcsoportosítás támogatható, de 
csupán akkor, ha a megmaradó kol-
légiumokat hasonló színvonalúvá 
fejlesztik, mint amilyen most a Ka-
rácsony Sándor Kollégium, hiszen 
a berettyóújfalui gyerekek kollégi-
umi elhelyezésére így is kevesebb 
költségráfordítás jut, mint például 
Budapesten, tehát így is csorbul az 
esélyegyenlőség. Kocsis Ferenc, 
a Bessenyei György Szakközép-
iskola igazgatója kiemelte, hogy 
iskolájuk és a hozzájuk tartozó 
Arany János Kollégium sokirányú 
fejlesztésre, bővítésre alkalmas sza-
bad területekkel rendelkezik, amit 
érdemes lesz a jövőben kihasználni. 
Mindemellett nem szeretné, ha 
megromlana a három középiskola 
között az eddigi jó kapcsolat, hiszen 
mindannyian sokat tehetnek a város 
egészéhez. Sápi József, az Eötvös 
József Szakképző Intézet igazgatója 
hangsúlyozta, hogy addig, amíg az 
egész középfokú oktatás fejlesztési 
koncepciója nincs kidolgozva a vá-
rosban, nem szerencsés egyik szeg-
letéhez hozzányúlni, vagyis egy 
kollégium bezárásával kezdeni a 
problémák orvoslását. A Karácsony 
Sándor Kollégium funkciójának 
átszervezése pedig egyébként sem 
oldja meg az Eötvös-szakképző 
helyhiányát, hiszen nekik pluszban 
23 tanteremre volna szükségük, 
arról nem is beszélve, hogy a 
kollégium iskolává alakításához 
nem elegendő az önkormányzat 
által tervezett 15-20 millió, ennél 
jóval többe kerülne. Az igazgató 
azt az aggodalmát is előre vetí-
tette, hogy amennyiben bezárják 
a kollégiumot, az előbb-utóbb az 
iskola elsorvadásához vezet, hiszen 
a kollégium jelenlegi lakóinak 
80%-a hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos gyerek, akik e nélkül nem 
tudnák felvállalni a továbbtanulást, 
vagy nem az övékét, egy másik 
iskolát választanának, ahol biztosí-
tani tudják a kollégiumi elhelyezést. 
Szeifert Ferenc az igazgatóknak 
válaszolva kifejtette, nem céljuk 
egyik középiskola megszüntetése, 
elsorvasztása sem, épp ellenke-
zőleg, egy modernebb középfokú 
képzést szeretnének biztosítani a 
diákok számára az iskolákban, és 
ehhez kapcsolódva korszerű kö-
rülményeket a kollégiumokban. A 
napirendi ponttal kapcsolatban több 
képviselő is kifejtette véleményét. 
Volt, aki a döntés elhalasztását 
kérte, mások egy egységes közép-
fokú oktatási rendszert szeretnének 

kialakítani a városban kiegészít-
ve egy felsőoktatási intézmény 
létrehozásával, mert ettől volna 
várható a kollégiumi férőhelyek ki-
használtságának növekedése. Papp 
István, a Berettyóújfalui Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
a hátrányos helyzetű, nagyszámban 
roma gyerekek érdekében ellenezte 
a kollégium-bezárást, hangsúlyoz-
va, hogy sokuk számára ez biztosít 
egyedül előrelépési lehetőséget. Ezt 
követően néhány, az Eötvös-szak-
képzőben, illetve annak kollégiu-
mában dolgozó pedagógus és egy 
diák is szót kért, próbálva rábírni 
a testületet, döntsenek a kollégium 
megszüntetése ellen. Zsákai Ildikó, 
a kollégium jelenlegi vezetője mind 
szakmai, mind pénzügyi szempont-
ból kétségbe vonta a kollégium 
átalakításának helyességét, és azt 
is elmondta, hogy az önkormányzat 
által tervezett hat hét alatt, ami a 
nyár folyamán rendelkezésükre áll, 
nem lehet elvégezni ezt a munkát. 
Az igen hosszadalmas és indulato-
kat is felkorbácsoló vita után végül 
a képviselők 5 nem, 2 tartózkodás 
és 11 igen szavazattal elfogadták, 
hogy 2008. július 1-jétől megszűn-
jön a Karácsony Sándor Kollégium, 
illetve a későbbiekben iskolai 
célokra alakítsák át. 

Kurucz Imre készítheti el
a város napjára a köztéri szobrot

Ezt követően döntött a testület 
arról is, hogy március 1-jétől részt 
vállal a jelenleg a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat által fenntartott 
és szakmai szempontból továbbra is 
a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának részeként működő 
berettyóújfalui Bihari Múzeum 
költségeinek fedezésében. Erre 
azért került sor, mert a megyei 
önkormányzatoknak is kevesebb 
pénzből kell gazdálkodniuk az 
eddigieknél, így kénytelenek a 
múzeumok fenntartási költségeiből 
25%-ot a települési önkormányza-
tokra áthárítani. A képviselő-testü-
let a Bihari Múzeum fennmaradása 
és értékeinek megőrzése érdekében 
átvállalta az évi mintegy 4,8  millió 
forintot kitevő költségeket. 

Izgalmas kérdésnek mutatkozott 
az a napirendi pont is, amelyben 
a város által kiírt, a város 400. 
évfordulójára felállítandó köztéri 
műalkotás pályázatokról döntöttek. 
(Előző lapszámunkban olvashatták, 
illetve láthatták – ha nem is a leg-
jobban sikerült fotókon – a négy 
beérkezett pályamunkát.) A város 
lakóinak lehetősége volt, hogy sza-
vazatukkal befolyásolják a képvise-
lői döntést a város honlapján, akik 
közül sokan éltek is ezzel. Kurucz 
Imre szobrászművész 737, Birizdó 
Gabriella festőművész 366, Kalmár 
Katalin szobrász 198, Györfi Lajos 

szobrász makettje pedig 144 inter-
netes szavazatot kapott. A testület is 
hasonlóan vélekedett, Kurucz Imre 
alkotására 14, Birizdó Gabrielláéra 
3, Kalmár Katalinéra 2, Györfi La-
joséra pedig 1 képviselő szavazott, 
így május 23-ára, a város napjára 
Kurucz Imre berettyóújfalui szob-
rászművész készítheti el a 400 éves 
város tiszteletére a köztéri szobrot 
(képünkön). 

Döntöttek arról is a képviselők, 
hogy a jelenleg a József Attila u. 9. 
szám alatti Idősek Klubját a Fényes 
Ház Gondozó Szolgálathoz (Árpád 
u. 1. szám) alá helyezik át. Ez azért 
vált szükségessé, mert az Észak-
alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala a 
jelenlegi telephely épületének teljes 
felújítását vagy a feladat egy másik 
helyen való ellátását rendelte el. 
Mivel a város önkormányzatának 
anyagiak hiányában a felújítás 
nem áll módjában, ezért döntött az 
Idősek Klubjának áthelyezéséről 
az Árpád utca 1. szám alá, ahol 
megfelelő körülmények állnak a 
szolgáltatást igénybevevő 30 idős 
ember, illetve a velük foglalkozó 
dolgozók rendelkezésére. 

Ezek után tájékoztatót hallhatott 
a testület a Berettyóújfalui Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat tavalyi 
működéséről, ez évi céljaikról, ter-
veikről, illetve arról is határoztak, 
hogy a 2008. évi városi költségve-
tésben biztosított 555 ezer forint 
önkormányzati támogatás mellett 
200 ezer forinttal hozzájárulnak 
a kisebbségi irodahelyiség kor-
szerűsítéséhez. Az igen hosszúra 
nyúlt és fajsúlyos kérdéseket a 
napirendjére tűző ülésen az általunk 
kiemeltek mellett szó volt még a 
város közbeszerzési tervének és 
szabályzatának módosításáról, 
Berettyóújfalu településrendezési 
tervének és építési szabályzatának 
módosításáról, az óvodai és iskolai 
beiratkozási körzetek meghatáro-
zásáról, alapítványi támogatásokról 
és a szokásos szociális és népjóléti 
ügyekben is határoztak, összességé-
ben 24 napirendi pontot tárgyaltak 
meg a képviselők, és döntöttek az 
ezekben felvetődő kérdésekben 
február 28-án. 

1 nem, 2 tartózkodás, 14 igen, elfogadták a város 2008. évi költségvetését

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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A számok ifjú bajnoka

Gyertyagyújtással emlékeztek

A képviselő-testület nagy több-
séggel elfogadta a város költségve-
tését. A tervezett bevételi főösszeg 
7.686.430 eFt, a kiadási főösszeg 
8.076.932 eFt, a tervezett költség-
vetési hiány összege: 390.502 eFt. 
Az elfogadott rendelet jogszabállyal 
ellentétes tervezeteket nem tartal-
maz, a törvényben rögzített tartalmi, 
valamint formai követelményeknek 
megfelel, többek közt ez tartal-
mazza az önkormányzat pénzügyi 
bizottságának véleménye.

A február 28-i ülésén a testület 
néhány módosító indítványról 
tárgyalt, végül mindössze egyet 
fogadott el 1.000.000 Ft-os érték-
ben az általános működési tartalék 
terhére.

A képviselők többsége úgy 
gondolta, hogy a központi norma-
tíva további szigorodása ellenére is 
a 2008. évi költségvetési tervezet 
reálisabb, tarthatóbb, mint a 2007. 
évi költségvetés volt. Az intézmé-
nyeink nagy részében bevezetésére 
került a feladat-finanszírozás, 
ezáltal a költségvetésük pontosab-
ban tervezhető. Szakmai szemmel 
nézve árnyoldalai is vannak a költ-
ségvetésnek. A teljesség igénye 
nélkül ezek a következők:

– Statikus, kevés mozgásteret 
biztosít a 2008-ban várhatóan 
felmerülő új kihívásokra. A fel-
halmozási kiadások összegéből 
mindösszesen 30.000 eFt általános 
fejlesztési tartalékot tartalmaz. 
Ennél lényegesen kritikusabb a 
16.000 eFt általános működési 
tartalék, amiből az elfogadáskor 
13.500 eFt már lekötött volt, 
vagyis alig több mint kettő millió 
forint szabad pénzeszköz maradt 
az előre nem látható események 
finanszírozására.

– Az intézményeink egy részé-
nél nem ismert, hogy 2008-ban 
milyen szerkezeti változás várható, 
folytatódik-e a további racionali-
zálás. Hogyan érinti az elfogadott 
költségvetést a KOGI, KÖSZI ét-
kezés kiszervezésének lehetősége, a 
Karácsony Sándor Kollégium meg-
szüntetése, átalakítása és az Arany 
János Kollégium felújítása.

– Lényeges kérdés a Herpály 
Team Kft. átszervezése, tevékeny-
ségi körének új feladatokkal történő 
bővítése. Az új struktúrának kellene 
kitermelnie azt a nyereséget, ami 

jelenleg a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Központ költségvetéséből 
hiányzik.

– Az Eötvös József Szakközép-
iskola költségvetése is igen feszes, 
hiszen a 2007. évi bázis adatnál 
(451.275 eFt) mindössze 8.605 
eFt-tal több.

– Várhatóan nehéz feladatot 
jelent a tárgyi eszközök értékesí-
tésénél a 250.191 eFt-os bevétel 
elérése is.

– Sajnos változatlan szinten 
maradt a Bursa Hungarica támo-
gatás. Alig változott a bizottságok 
hatáskörébe utalt pénzeszközök 
nagysága is.

– Jelentős terhet jelent a város-
nak a hitelállomány, a készfizető 
kezesség vállalások, és az eset-
legesen beváltható kötelezettség 
vállalás tárgyi évi kötelezettségei. 
2008-ban 235.251 eFt, 2009-ben 
328.147 eFt. 2031-ig összesen 
3.482.642 eFt a több éves kihatással 
járó kötelezettségek összege.

Az árnyoldal mellett pozitív ele-
meket is tartalmaz a költségvetés, 
a teljesség igényei nélkül néhány 
példa erre is:

– A település üzemeltetés ki-
adása 77.358  eFt-tal növekedett, 
és reális esély van arra, hogy a 
szennyvízberuházás után útjainkat 
megfelelő útalappal lássuk el.

– A kötvény-kibocsátás lehetővé 
teszi a tervezett (1.183.265 eFt)
felhalmozási kiadások megvaló-
sulását, illetve a pályázati pénzek 
önerejének biztosítását.

– Nem szerepel a költségvetés-
ben további jelentős létszámleépí-
tés, 2007-ben 128 főnek szűnt meg 
a munkaviszonya az átszervezések 
miatt.

A pénzügyi bizottság elnökeként 
nem vettem részt a költségvetés elő-
készítésében, ennek ellenére tudom, 
hiszen tapasztaltam, hogy mennyi 
alázatot, egyeztetést és szakmai ki-
hívást jelent a rendelet megalkotása 
és a bizottságok, valamint a testület 
elé terjesztése. 

A felsoroltakat átgondolva reális 
lehetőségnek tűnik, ami a pénzügyi 
bizottság ülésén megfogalmazódott, 
hogy a feszített költségvetés csak a 
pénzügyi fegyelem maradéktalan 
betartása esetén valósítható meg.

Tisóczki József,
a pénzügyi bizottság elnöke 

Az „asztal” másik oldalán
– költségvetés 2008 –

Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzatának Ifjúsági és Sportbi-
zottsága pályázatot hirdet berettyó-
újfalui székhelyű sportegyesületek, 
intézmények és civil szervezetek 
sporttevékenységének támoga-
tására.

Pályázatot nyújthatnak be:
Berettyóújfalui székhelyű

sportegyesületek;
Berettyóújfalui székhelyű

intézmények;
Berettyóújfalui székhelyű

civil szervezetek.
Alapítványok pályázatot nem 

nyújthatnak be!

Pályázni a következő témákban 
lehet:

A., sportegyesületek működési 
támogatása

B., sporteszközök beszerzése 
C., sportlétesítmény fenntartása
D., utánpótlás nevelés
E., az egyesület által rendezett 

szakszövetségi versenyek támo-
gatása

F., intézmények sporttevékenysé-
gének és sportrendezvényeinek 
támogatása

A pályázat kiírója kiemelten tá-
mogatja: a pályázat „D” pontjában 
foglalt feladatok pályázaton belül 
elkülönített céltámogatás jellegű 
betervezését. 

A pályázat kiírója nem támo-
gatja: a pályázaton elnyert összeg 
versenyzők jutalmazására történő 
kifizetését. 
A pályázat beadásának kizáró oka: 

A 2007-ben az egyesületnek 
adott támogatás határidőre való 
elszámolásának elmulasztása.

A bizottság egyesületenként 
csak egy pályázatot fogad el, mely-
ben a fenti kategóriák megjelölését 
és az ahhoz igényelt támogatás 
összegét kell részletezni.

A pályázatokat kizárólag az elő-
re elkészített pályázati űrlapon lehet 
beadni, kézzel írott pályázatokat 
a bizottságnak nem áll módjában 
elbírálni. 

Egyesületen belüli több szak-
osztály esetén szakosztályonként 
lebontva kérjük az éves támogatás 
mértékének meghatározását. 

2008-ban csak azon pályázók 
részesülhetnek támogatásban, akik 
a pályázati űrlap mellett maradék-
talanul kitöltik a bizottság által 
összeállított, a város hosszú távú 
sportkoncepciójára vonatkozó 
kérdőívet, és a pályázattal együtt 
benyújtják.

A támogatottak a támogatási 
összeggel 2008. december 19-ig 
kötelesek elszámolni a támogatási 
összeg felhasználásáról készült 
kimutatással, illetve a felhaszná-
lást igazoló számlák másolatával. 
Az elszámolás részletszabályait a 
támogatási szerződésben rögzítjük. 
A támogatási szerződések aláírá-
sára a polgármesteri hivatalban 
kerül sor.

A nyomtatványok letölthetők 
a www.berettyoujfalu.hu honlap 
„Helyi pályázatok” rovatából.

A pályázatokat és a kérdőíveket 
2008. március 28-ig kell eljuttatni 
személyesen vagy postai úton a 
polgármesteri hivatal intézményi 
irodájába.

Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának

Ifjúsági és Sportbizottsága

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
– sporttevékenység támogatására –

Berettyóújfalu Város 38/2003. 
(XI. 28.) Ök. számú rendelete 
szól az önkormányzat képviselő-
testülete által alapított kitüntetések 
odaítéléséről.

A rendelet értelmében a „Város 
napja” alkalmából a következő 
kitüntetések adományozására van 
lehetőség:

„Berettyóújfalu Díszpolgára”
cím

„Berettyóújfalu Városért” 
kitüntetés

„Pedagógiai Munkáért” kitün-
tetés

A „Berettyóújfalu Díszpolgá-
ra” kitüntető cím adományozásával 
fejezi ki a képviselő-testület elisme-
rését annak, aki tevékenységével a 
tudományos, politikai, művészeti 
vagy társadalmi élet területén hu-
zamosabb időn keresztül kimagasló 
érdemeket szerzett, illetve közvetve 
vagy közvetlenül hozzájárult Be-
rettyóújfalu város anyagi és szelle-
mi életének gyarapodásához.

„Berettyóújfalu Városért” 
kitüntetés annak a személynek vagy 
csoportnak adományozható, akik 
személyiségükkel a város gazda-
sági, társadalmi fejlődését elősegí-

tették, valamint a város művészeti, 
kulturális, sport és egyéb értékeinek 
gyarapításához tevékenységükkel 
hozzájárultak.

A „Pedagógiai Munkáért” 
kitüntetés annak a személynek 
adományozható, aki kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységet végez 
vagy végzett valamely berettyóúj-
falui óvodában, általános iskolában, 
illetve középiskolában. Tudomá-
nyos igénnyel publikál szaklapok-
ban, vagy tanulói eredményesen 
szerepelnek tanulmányi, szakmai, 
sportversenyeken, valamely mű-
vészeti ágban, vagy nevelői, oktatói 
munkájával hosszú időn keresztül 
példát mutat a felnövekvő nem-
zedéknek.

A képviselő-testület az áprilisi 
ülésén dönt a helyi kitüntetések 
odaítéléséről.

Kérjük, hogy az elismeréssel 
kapcsolatos írásbeli javaslataikat 
indoklással, 2008. március 30-ig 
beérkezően szíveskedjenek be-
nyújtani Szeifert Ferenc polgármes-
ter címére (Polgármesteri hivatal, 
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György 
út 17–19.)

Polgármesteri hivatal

Március 6-án rendezték meg Derecskén a Zrínyi Ilona matematika-
verseny megyei/körzeti fordulóját, amelyen Nagy Dávid, a József Attila 
Általános Iskola 8. a. osztályos tanulója a korcsoportjában az induló 
320 versenyző közül I. helyezést ért el – maga mögé utasítva számos 
debreceni 6 osztályos gimnázium matematika tagozatos diákját. Ez az 
igen szép siker pedig még tovább is „fokozódhat”, hiszen március 20. és 
22. között a verseny országos fordulóját rendezik Kecskeméten, ahová 
Dávidot elkíséri felkészítő tanára, Farkas Csabáné is.

Február 8-án, pénteken ismét 
megrendezésre került a már hagyo-
mányossá vált Arany-bál, az iskola 
11. a osztályának szervezésében.

Az „aranyosok” joggal elmond-
hatják, hogy kitettek magukért. 
Rengeteg értékes tombolatárgy 
gyűlt össze (köztük egy bicikli, 
ami a főnyeremény volt). A legfi-
nomabb házi süteményeket tálal-
ták, a kollégium konyhája pedig 
finomabbnál-finomabb falatokkal 
kényeztetett bennünket.

A bál 7 órakor vette kezdetét 
az Igazgyöngy Alapfokú Mű-
vészeti Iskola majoretteseivel, 
akiket Debrecenből érkezett profi 
zenészek, Andrucska Katalin zon-
goraművész és Rendes Viktória 
hegedűművész előadása követett. 
Az utolsó műsorszám a Mezei 
Milán vezette színjátszócsoport 

volt, akik most a „Szenzáció” című 
komédiával rukkoltak elő.

A műsorokat svédasztalos va-
csora, majd egy kis retro-s buli és 
tánc követte egészen a bálkirály, 
Varga Csaba és a bálkirálynő, 
Nagy Alexandra megválasztásá-
ig. Az estet a tombolák kihúzása 
zárta.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a visszajelzések csak pozitívak 
voltak. Minden résztvevőnek tet-
szett a mulatság. Reméljük, jövőre 
is egy hasonlóan fergeteges bálban 
lehet részünk.

Köszönjük a támogatást mind-
azoknak, a város vállalkozóinak, 
szüleinknek, tanárainknak, akik se-
gítettek bennünket abban, hogy az 
este maradandó élmény legyen.

Dévai Bettina
A.J.G. 11. a

Arany-bál 2008

A Fidesz és a Fidelitas berettyóújfalui csoportja közösen emlékezett 
meg a kommunizmus áldozatainak emléknapján, február 25-én. A Nép-
ligetben álló ’56-os kopjafánál gyertyagyújtással és néma főhajtással 
rótták le kegyeletüket a XX. század egyik ordas eszméje, a kommuniz-
mus áldozatai előtt.

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete személyes 
találkozót szervez a berettyóújfalui Területi Kórház szakorvosaival. A 
programból: Előadás a mozgásszervi megbetegedésekről. Előadás a 
népbetegségekről, a magas vérnyomásról és a cukorbetegségről. Gyógyá-
szati segédeszközök bemutatója, tájékoztató és vásár (SZI-MED 98 Kft., 
Berettyóújfalu, Orbán tér 7.)

Az alábbi ingyenes méréseket biztosítjuk a helyszínen: vérnyomás, 
vércukor, pulzus- és oxigénsaturatio-mérés (a vér oxigéntelítettségének 
mérése). Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ. Időpont: március 
18-án, 13.30 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Felhívás!
Berettyóújfalu város

kitüntető díjainak adományozására 
szóló javaslattételre

Az egészség érték

Fotó: Kari

(Tisóczki József a Bihari Hírlap felkérésére elemezte a város 2008. évi 
költségvetését, illetve osztotta meg az olvasókkal a pénzügyi bizottság 
és a saját szakmai véleményét. Köszönjük. a Szerk.)

Manapság bármi történik az 
egészségügyben, azonnal országos 
gonddá válik. 2008. január 1-jétől 
az egészségügyi reform részeként 
kettévált Magyarországon az eddig 
az Országos Mentőszolgálat által 
végzett mentés és betegszállítás. 
A változásról kérdezte a Bihari 
Hírlap Veress Ákost, a berettyó-
újfalui irányító csoport vezetőjét, 
akitől megtudtuk, hogy Berety-
tyóújfaluhoz tartozik Biharban 
Biharkeresztes, és Komádi, a 
Sárréten Püspökladány térsége is. 
A bihari székhelyen maximálisan 

biztosítottak a technikai feltételek, 
modern a telefonközpont, van 
számítógépes háttér. A berettyó-
újfalui állomáson 1 esetkocsi és 
5 mentőgépkocsi áll a betegek 
rendelkezésére. Az első típusnál 
mentőtiszt és orvos segít a ko-
csiban, a mentőkocsiknál pedig a 
Ford-típus garantálja a minőséget a 
fontos szolgáltatásnál. Náluk nincs 
emberhiány, zökkenőmentesen el 
tudják látni a vállalt szolgálatot.

A mentés és a betegszállítás 
kettéválasztásával bővült a mentők 
kapacitása, így a rászorulókat 15 
percen belül tudják szállítani. Az 
intézkedés nem szült feszültséget a 
két szervezet között, jó az együtt-
működés. 

A betegszállítást egy vásáros-
naményi vállalkozó szervezi a 
bihari térségben, aki ígéretet tett 
arra, hogy hamarosan a Bihari 
Hírlap számára ő is nyilatkozik 
a betegszállítással kapcsolatos 
tapasztalataikról.

H. Cs.

„Mentőötlet” volt
a kettéválasztás
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Fotó: Kari

Fotó: Kari

Ugyanazok a folyamatok zajla-
nak a magyar agráriumban, mint az 
egészségügyben és az oktatásban 
– ezért a március 9-i népszavazás 
túlmutat a megfogalmazott három 
kérdés megválaszolásán, Magyar-
ország hosszútávú jövőjét döntheti 
el – sommázhatnánk röviden azon 
a Berettyóújfalui Gazdakör által 
összehívott fórumon elhangzot-
taknak a lényegét, melyet március 
6-án tartottak a volt megyeháza 
dísztermében. Ezért a meghívott 
előadók, vendégek – Jakab István, 
a MAGOSZ országos elnöke, 
dr. Budai Gyula, a MAGOSZ 
jogásza és szövetségi igazgatója, 
dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő és Muraközi István 
Berettyóújfalu alpolgármestere – 
egyaránt a március 9-i részvételre 
és az igen szavazatokra sarkallták 
hallgatóságukat.

Kovács Zsigmondné, a Be-
rettyóújfalui Gazdakör elnöke 
bevezetőjében a gazdák legége-
tőbb problémáit vázolta fel a 
jelenlévők előtt – mint a történelmi 
bázisjogosultság bevezetése, az 
idei év területalapú támogatásai 
és a támogatási kérelmek elekt-
ronikus úton történő beadása, a 
falugazdászi hálózat karcsúsítása, 
ahol a megrendelt feladatokhoz 
nem áll rendelkezésre a megfelelő 
rendszer, az adószámok kiváltása 
az őstermelők elsorvasztásának 
szándékával, az állattartás, a fel-
vásárlási árak nyomottan tartása, 
az eddigi gázolaj-támogatások 
átszervezése – egyben meg is 
jelölve a fórum céljaként ezek 
megbeszélését és a megoldások 
keresését. Az első előadó, Budai 
Gyula a fenti tételt bizonyítandó 
kijelentette, Magyarország 5,8 
millió hektáros termőföldjéből 
a most javasolt földtörvénnyel a 
mintegy másfélmillió hektár állami 
földterületre ugyanazok vetettek 
szemet, mint az egészségügy 1600 
milliárdjára a több-biztosítós rend-
szer bevezetésével. Az elmúlt év 

októberében többpárti egyeztetés 
volt a földtörvény előkészítésének 
ürügyén, de sem az ellenzéki pár-
tokat, sem az érdekképviseleteket 
nem hallgatták meg ez ügyben. 
Gráf József agrárminiszter pedig 
ezt követően kijelentette, ha nem 
tudnak megegyezni, majd ők 
oldják meg a problémákat. Budai 
Gyula elmondta, a törvényjavaslat 
még a korábban meghatározott 
2011-es év előtt utat nyit a ter-
mőföld vásárlásában a magánbe-
fektető társaságok és a külföldiek 
számára. A magyar gazdák pedig 
nem tudnak beszállni az állami 
földek megszerzéséért indult ver-
senybe, hiszen arra sincs pénzük, 
hogy a jelenlegi gazdaságukat 
fenntartsák, el vannak adósodva, 
tehát a hitelre való földvásárlás 
sem járható út számukra. A tör-
vénytervezet az osztatlan közös 
földek megvásárlásával beengedi a 
spekulatív tőkét az agráriumba, és 
utána ők lesznek a meghatározók, 
kiszorítva az őstermelőket, a csa-
ládi gazdálkodókat, a kis és közép 
agrárvállalkozásokat. Jakab István 
is kapcsolódott az előtte szólóhoz. 
Kifejtette, amennyiben az új föld-
törvényt ily módon fogadják el, 
néhány tőkés nagybirtok, holding 
kezébe kerül a magyar agrárgaz-
daság, és ők döntik el a sorsát. A 

MAGOSZ-elnök ezután az agrár-
támogatások rendszeréről szólt 
részletesebben. Elmondta, hogy 
az európai uniós támogatásoknak 
a gazdák felzárkóztatását kellett 
volna szolgálniuk, a felkészülé-
süket az agrárpiac megnyitásának 
időszakára, azért, hogy egyenlő 
esélyekkel szállhassanak terméke-
ikkel versenybe uniós társaikkal. 
Ehelyett ezek egy részét, a jelentős 
összegű támogatásokat egy szűk 
csoport tudta csupán igénybe 
venni. Az úgynevezett nemzeti 
kiegészítő támogatásra 2007-ben 
102 milliárd forintot ígért a kor-
mányzat, ennek épp, hogy csak 
a felét kaphatták meg a gazdák, 
a többi eltűnt. Az állattenyésztés 
néhány nagy állattartó telep ki-
vételével teljesen ellehetetlenült, 
és miközben a magyar gazdák 
termékeinek nincs piaca, a keres-
kedők nyugatról és a környező or-
szágokból hozzák az olcsó, selejtes 
árut a magyar fogyasztók számára. 
Mindez a magyar hatóságok tudtá-
val és jóváhagyásával történik, és 
a minisztérium sem tesz ez ellen 
semmit. A földtörvény módosítása 
pedig Jakab István szerint utolsó 
csepp lehet a pohárban a gazdák 
tönkretételéhez. Miközben az 
európai uniós országokban a támo-
gatási rendszer egyszerűsítésére 
törekszenek, a magyar kormányzat 
az úgynevezett SPS támogatási 
rendszerre kíván átállni, ami olyan 
bonyolult rendszer, hogy a kisebb 
gazdák már csak emiatt is kiesnek 
a támogatásból. Ugyanezt szol-
gálja az úgynevezett történelmi 
bázisjogosultság rendszerének 
bevezetése is, eszerint ugyanis 
a 2006-os támogatás-igénylések 
alapján szerezhetnek a gazdák 
támogatási jogosultságot, tehát 
teljesen elválik a támogatás és a 
termelés rendszere. Ezt a gazdák 
nem vállalhatják fel, mindent meg 
kell tenniük a történelmi bázisjo-
gosultság rendszerének eltörlésére, 
az új támogatási rendszerre való 
átállás, valamint a földtörvény 
módosítás megakadályozására. 

L. M.

Vannak, akik nem értik, miért 
fogalmazok meg kritizáló kérdé-
seket, amikor szerintük minden 
rendben van.

Nem vagyok megelégedve a 
helyi önkormányzat teljesítményé-
vel, sem a jobb-, sem a baloldalé-
val. Hiszem, hogy a helyi önkor-
mányzatiság olyan, amilyenre az 
itt élők formálják.

Ezért fogalmazok meg a helyi 
hatalom álláspontjától eltérő véle-
ményt a helyi közélet történéseiről, 
a politikától függetlenül, a telepü-
lésen élők jövőjéért aggódva.

A helyi demokrácia szintjét 
mutatja, hogy a helyi lakosok 
pénzéből kiadott újságban meg-
jelenhet bárkinek a véleménye, 
ezért biztatok mindenkit az írásra. 
A város vezetésének alkalmas-
ságát mutatja, ha koncepciózus, 
az emberek számára meggyőző 
választ ad a feltett kérdésekre. A 
következő témában is kíváncsi 
vagyok a véleményekre.    

Egy okos ember mondta, hogy 
merjünk nagyot álmodni. Vélemé-
nyem szerint is jó megoldás lehet 
a lehetőségeket kötvény-kibocsá-
tással bővíteni.  Az önkormányzat 
azonban éveken át olyan beruhá-
zásokra fordította a fejlesztésre 
rendelkezésre álló forrásokat, 
aminek a gazdasági hatásfoka 
csekély. Már most látszik, hogy 
a város az eddig felhalmozott 
tartozását sem képes visszafizetni. 
Nagyobb felelősséggel kellene 
gazdálkodni a város pénzével! El 
kellene mondani az embereknek, 
hogy a most elfogadott kötvény-
kibocsátás azt jelenti, hogy a 

rendszerváltoztatás óta összegyűlt 
adósságra, annak még kétszeresét 
pluszban a nyakába veszi a város. 
Meg kellene mutatni azokat a 
gazdasági elemzéseket, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a háromszor 
akkora tartozást garantáltan vissza 
lehet fizetni a lejáratkor. Aki úgy 
vesz fel hitelt, hogy pontosan 
tudja, nem fogja visszafizetni, azt 
a világ minden táján ugyanúgy 
hívják.  Ennek a – város sorsát 
hosszútávon eldöntő – hitelnek az 
elköltésébe be kell vonni a város la-
kosságát. Gyakori hivatkozási alap 
a ciklusprogram. Látszólag minden 
beruházást ez legitimál. Az itt élő 
emberekkel miért nem volt egyez-
tetve már a megalkotásakor? A 
város fejlesztésének tervezése úgy 
is történhetne, hogy az önkormány-
zati képviselők beszélgetnének 
a körzetükben élőkkel, kis helyi 
közösségek alakulnának ki, akik 
megfogalmaznák, hogy szerintük 
milyen fejlesztés fontos ott, ahol 
élnek. Tisztességes dolog lenne a 
100 millió fölötti beruházásokról 
helyi népszavazással dönteni.

Ne keltsünk illúziókat az uni-
ós pályázatokról sem. Nem csak 
azon múlik, hogy tudunk-e önerőt 
biztosítani. Ha a mi döntésünk az, 
hogy egy gyógyfürdő beruházás-
sal váltjuk meg a világot, akkor 
olyan versenytársat is meg kell 
előzni, mint Hajdúszoboszló. Ha 
az emberek a fentiekre nem kap-
nak meggyőző választ, akkor úgy 
érzik, hogy csak etetés folyik. A 
most kialakult kép az emberekben 
az, hogy „utánunk az özönvíz”, 
kit érdekel, hogy 2030-ra vissza 

kell fizetni másfélmilliárdot. Hol 
leszünk mi már akkor. Csak most 
beruházhassunk.

Az akkori önkormányzat - ha 
nem akar börtönbe kerülni – 
majd elárverezteti a futballpályát, 
az iskolaépületeket, a fürdőt, a 
sportcsarnokot, a távfűtést és 
szennyvízhálózatot. Van erre példa 
Bakonszegen. Mennyi társadalmi 
munkát végeztek a helyiek a 
Remete-tónál, és most ki vannak 
onnan zárva.

Berettyóújfalu lakosainak szá-
ma 20 évvel ezelőtt jóval 17 ezer 
fölött volt. Ma 15.833 fő. Az elmúlt 
10 évben 1.500 fővel csökkent úgy 
is, hogy sokan költöztek be vidék-
ről. A hirdetési újság tele van eladó 
ingatlannal, és sok helyen ki van 
téve az „Ez a ház eladó” tábla. Az 
ingatlanok árszintje is arányos az 
emberek jővőbe vetett hitével.

Aki jár az országban, tapasz-
talja, hogy vannak olyan telepü-
lések, ahol látványos a fejlődés 
a rendszerváltoztatás óta. Nem-
csak a külsőségekben, hanem a 
tartalomban is. Vannak helyek, 
ahol még rosszabbak voltak a 
lehetőségek, mégis többre jutot-
tak. Az ilyen helyeken helyesen 
mérték fel a helyi adottságokat, 
lényeges kérdésekben félre tudták 
tenni a politikát, a döntéseket 
szakmai csapat készítette elő, és 
elfogadtatták a lakossággal. Ahol 
tudatosan fokozták a politikai 
megosztottságot, ott könnyebb volt 
az egyéni érdekeknek alárendelni 
az emberek érdekeit…

Karalyos Géza
berettyóújfalui lakos

Előretekintés 
Postaládánkba érkeztekTiltakozni kell a földtörvény

módosítása ellen
– gazdaköri fórum –

A népszavazási kampány fini-
sében városunkba érkezett Szájer 
József, az Európai Parlament leg-
nagyobb frakciójának, a néppárti-
nak a frakcióvezető-helyettese.

A fideszes képviselő beszéde 
elején bejelentette: mindig szíve-
sen látogat Berettyóújfaluba, volt 
képviselőtársa, Pálfi István emléke 
miatt is. A népszavazás fontosságát 
részletezendő aláhúzta: példátlan 
az Európai Unióban az, ami Ma-
gyarországon folyik. A kormányfő 
nem egyeztet a szakmai csoportok-
kal, sem az érdekképviseletekkel, 
sem a polgárokkal. A kórház-pri-
vatizációt is az érintettek ellenére 
vitték végbe Egerben – aktualizált 
a politikus. A továbbiakban em-
lékeztetett arra, hogy Gyurcsány 
Ferenc választási kampányában 
tagadta a vizitdíj, kórházi napidíj, 
a tandíj bevezetését, sőt, lassan 
mondta, hogy mindenki megértse: 
az ő kormánya az adócsökkentés 
kormánya lesz. A közösség ügyeit 
nem lehet így intézni, szögezte le 
Szájer József, hozzátéve: éppen 
ezért kell megálljt parancsolni 
ennek a politikának.

Nagy a tétje a népszavazásnak, 
hiszen ha eredménytelen lesz, 
úgy értelmezi a kormány, hogy a 
nép megerősíti a vizitdíj, kórházi 
napidíj és tandíj jogosságát. Szájer 
szerint hamis az a magyarázat, 

hogy az egészségügy nem ingye-
nes. Az Európai Unión belül mi 
fizetjük a legmagasabb terheket. 
Ugyanígy nem ingyenes az oktatás 
sem – fűzte hozzá. 

A föld az egyik, míg az egész-
ségbiztosítás a másik még eladható 
kincs. A kormány pedig rablóvezér 
logikáján működik, éppen ezért 
kell mindenkinek 3 igennel sza-
vaznia március 9-én. „Nincs olyan 
rossz helyzet, amelyből ne lenne 
érdemes elindulni, bár halászléből 
akváriumot csinálni nehezebb, 
mint fordítva” – jellemezte a mos-
tani közállapotokat.

Nyírő Gizella

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
a Jehova Tanúi berettyóújfalui 
gyülekezetének élete. Március 
2-án mintegy 150 jelenlévő rész-
vételével, ünnepélyes keretek kö-
zött adták át Királyság-termüket. 
A Királyság-terem elnevezést 
J. F. Rutherford javasolta 1935-ben, 
aki akkor a Watch Tower Society 
elnöke volt. Az elnevezést ezzel 
indokolta: „Királyság-teremnek 
kellene neveznünk, mivel amit mi 
teszünk, az a Királyság jó hírének 
a prédikálása.”

Berettyóújfaluban 1995-ben ala-
kult meg a Jehova Tanúi gyülekeze-
te. Mivel eddig csak bérelt helyeken 
tudták megtartani összejöveteleiket, 
igen nagy örömmel vették birtokuk-
ba a több mint 320 m2-es épületet, 
ahol egy nagy előadóterem, egy 
tanácskozó, előcsarnok és ruhatár, 
hangosító helyiség, két tároló 
helyiség és természetesen mosdók 
találhatók. 

Mindössze hat hétvége alatt 
épült fel a terem, s a telken elhe-

lyezett autóparkoló, ami 12 sze-
mélyautó befogadására alkalmas. 
Volt olyan hétvégi nap, amikor 
247-en vettek részt az építkezésen. 
Az egyik közelben lakó ennek 
kapcsán a következőket mondta: 
Nem gondoltam volna, hogy ilyen 
jól szervezettek, és hogy ennyi fiatal 
van maguk között. Az épületet több 
mint 30-féle szakma képviselője 
építette fel, akik mind önkéntesek 
voltak, és kivétel nélkül Jehova 
Tanúi. Mindezt hétvégén és ingyen. 
Az építkezés költségeit a Tanúk 
önkéntes adományai fedezik. Az új 
Királyság-teremben 150 ember fér 
el kényelmesen – ismertetett meg 
néhány részlettel Molnár Tamás, 
az építkezés egyik vezetője.

Jelenleg városunk és környéke 
88 lakója folytat aktív tanítói 
tevékenységet, mely kapcsán 
több mint 70 család él az ingye-
nes házi bibliatanulmányozás 
lehetőségével. Az épület egyrészt 
hitük gyakorlásának központjaként 
szolgál, másrészt nagyban hozzá-
járul bibliatanítói tevékenységük 
hatékonyabb végzéséhez – tudtuk 
meg Móga Jánostól, a gyülekezet 
egyik tagjától.

A rekordidő alatt elkészült ok-
tatási központban minden csütörtö-
kön, 18 órától és minden vasárnap, 
délelőtt 10 órától tartanak bibliata-
nulmányozási összejöveteleket.

Jehova Tanúi
Berettyóújfalu

A Bihari Múzeumért Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 
a tavalyi évben felajánlották adójuk 1%-át alapítványunknak! 

Ez évben is szeretettel várjuk támogatásaikat!
Bihari Múzeumért Alapítvány 

Adószám: 19128544-1-09
Mindennemű támogatást szívesen veszünk:

Számlaszámunk: 61100082-17084785
Köszönettel:

Nagyné Székely Katalin, a kuratórium elnöke

„Halászléből nehezebb 
akváriumot csinálni,

mint fordítva!”

Rekordot döntöttek a Tanúk

Tisztelt Múzeumbarátok!
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Örömmel tájékoztatjuk vá-
rosunk lakosságát, a kedves ér-
deklődőket, hogy iskolánk – az 
önkormányzati intézményekhez 
hasonlóan – ebben a tanévben is 
már számos ragyogó eredménnyel 
dicsekedhet. Sikereink számbavé-
tele előtt szeretnénk megismertetni 
Önökkel az intézményünkben folyó 
színvonalas szakmai munkát, tevé-
kenységeinket.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet 
az ismeretek szeretetteljes légkör-
ben történő alapos és sokoldalú el-
sajátíttatására, valamint keresztyén 
és nemzeti értékeink megismerteté-
sére, megőrzésére és ápolására. Ez 
mai világunkban, amikor az igazi 
értékeket megtalálni egyre nehe-
zebb, nem túl látványos, de annál 
fontosabb feladata kell(ene) legyen 
valamennyi oktatási intézménynek. 
A hagyományőrzésre az idei eszten-
dő kínál külön alkalmat is, hiszen 
szeptember 23-án lesz pontosan 80 
esztendeje annak, hogy iskolánk 
impozáns, a városközpontot arcula-
tában meghatározó épületét átadták 
az oktatás céljaira. 

Iskolánk az elmúlt tanévtől 
kezdődően a megyén túl is ismert, 
„kiváló” minősítéssel rendelke-
ző Gárdonyi Zoltán Református 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény tagiskolája lett. Az itt folyó 
munkának hála, a művészetek 
iránt fogékony gyerekek magas 
szintű rajz- és néptáncoktatásban 
részesülhetnek.

Énekkarunk egyedüli iskolai 
énekkarként működik a városban. 
Az érdeklődők számos egyházi és 
városi rendezvényen hallhatták mű-
sorukat, de fellépéseikkel elvitték 
iskolánk és Berettyóújfalu hírét a 
környező településekre, Debre-
cenbe, Budapestre és a határon túli 
Tordaszentlászlóra is.

Ebben a tanévben a város is-
kolái közül elsőként vezettük be a 
Belső Gondozói Rendszert. Ennek 
köszönhetően a részképességek 
alapos vizsgálata után folyamatos, 
egyénre szabott fejlesztést tudunk 
biztosítani tanulóinknak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
Ökosuli címmel is büszkélkedhe-
tünk. Így pedagógiai programunk 
olyan tevékenységi formákat is 
kínál, amelyekkel egészségesebb, 
környezettudatosabb szemléletmó-
dot alapozunk meg tanulóinkban.  
E program fő „gazdái” elsősorban 
maguk a gyerekek, hála iskolánk 
jól működő, aktív diákönkormány-
zatának.

Jelenleg is folyik a szervező-
munka azért, hogy legyen központ-
ja környékünkön is a Hajdú-Bihar 
Megyei Gyermekszem-gondozási 
Alapítvány tevékenységének. A 
tervek szerint iskolánk biztosítana 
hátteret az alapítvány munkájához, 
hogy a lehetőségekhez mérten a 
lehető legtöbb figyelem forduljon 
gyermekeink szemészeti szűrésére, 
szemgondozására.

Tanítványaink részére az iskolai 
szünetekre is kínálunk lehetőséget a 
tartalmas időtöltésre. Fenntartónk, 
a Református Egyházközség segít-
ségével évek óta kedvezményesen 
táborozhatnak gyerekeink Bala-
tonszárszón, Balatonfenyvesen, 
Berekfürdőn. Szintén évek óta nagy 
érdeklődésre számot tartó, sikeres 
nyári rendezvényünk a Vakációs 
Bibliahét, melyen óvodásoktól a 
középiskolás korosztályig számos 
gyerek és fiatal tölt el együtt egy 
kellemes és tartalmas hetet. Szintén 
hagyomány iskolánkban az augusz-
tus második felében megrendezett 
Gólya-tábor, amikor az újonnan 
érkező elsőseink ismerkedhetnek 
meg a iskolával, a tanító nénikkel 
és társaikkal. 

Az alapfokú oktatás mellett 
igény szerint a következőket biz-
tosítjuk még: énekkar, bábszakkör, 
rajzszakkör, gyöngyfűző szak-
kör, informatikai szakkör, nyel-
vi szakkör, mazsorett, társas- és 
moderntánc, úszásoktatás, foci, 
tömegsport, tehetséggondozás, 
középiskolai előkészítő, operalá-
togatás Budapesten, bábszínház-
látogatás Debrecenben.

S most következzen azoknak a 
tanulóknak a neve, akikre különö-
sen büszkék vagyunk:

EREDMÉNYEINK:

ANGOL
Brit országismereti verseny, Deb-
recen
Kun Mihály 7. o. I. helyezés, Ba-
goly Kata 8. o. III. helyezés, Vincze 
Lajos 7. o. IV. helyezés, Felkészítő 
tanáruk: Almási Lívia.
Református iskolák közötti országos 
verseny
Bagoly Kata 8. o. és Kun Mihály 
7. o. V. hely. Felkészítő tanáruk: 
Almási Lívia.
Református ált. isk. közötti orszá-
gos verseny
Tarcsi Dániel 3.o. és Csarkó Gyula 
4.o. I. helyezés. Felkészítő tanára-
ik: Mészáros Andrásné és Orosz 
Imréné.
Városi mesemondó verseny:
Matolcsi Emese 5.o. III. helyezés.
Városi Kazinczy szépkiejtési ver-
seny:
Nagy Dóra 8.o.: III. hely, Siteri 
Anna 6.o.: IV. hely.

ÉNEK
Országos zsoltáréneklő verseny, 
Budapest

Kisikán Debóra 3. o. arany 
minősítés, I. hely, Papp Balázs 2. 
o. arany minősítés, III. hely, Kun 
Judit 4. o., Kisikán Petra 5. o. Ezüst 
minősítés, Zálogh Enikő 6. o. bronz 
minősítés. Felkészítő tanáruk: Szar-
ka Istvánné.

Énekkari szereplések
Iskolapolgárrá avatás, Fényesházi 
ünnepség – november
ILCO-klub éves találkozó, nyugdí-
jas pedagógusok kitüntetése,
Nyugdíjasok találkozója, karácso-
nya, Kórházi dolgozók gyermeke-
inek Mikulás ünnepsége, amiken 
bábcsoportunk is részt vett;
Iskolai karácsony-est, templomi 
szentesti ünnepség – december
Az énekkar vezetője: Szarka 
Istvánné.

Mazsorett
2 csoportunk megújult, új ru-

hákkal, új koreográfiákkal.
Bemutatkozásuk a Jótékonysági 

estünkön fergeteges sikert aratott.
Művészeti vezetőjük: Szarka 

Istvánné.

Néptánc
Táncosaink felléptek a kará-

csonyi estünkön, a Fényesházban 
decemberben,

Jótékonysági estünkön február 
23-án, a Gárdonyi-gálán február 
29-én.

Művészeti vezetőjük: Ertsey 
Zsigmondné és Hercz Vilmos, a 
Népművészet Ifjú Mestere, a Deb-
receni Népi Együttes művészeti 
vezetője,

Rajzos sikerek:
Tappancs gyermekújság rajzverse-
nye, Debrecen
Tárgyjutalom: Mező Gilda
Fertő-tó élővilága országos rajz-
verseny
III. hely: Majoros Anita
Különdíj: Tóth Alexandra
Jövőháza országos rajzverseny, 
Budapest
II. hely: Kiss Henrietta
Különdíj: Szilágyi Zoltán, Mező 
Gilda
Kölcsey Református Általános 
Iskola, Debrecen
XI. Országos tanulmányi verseny 
(rajz)
I. hely: Majoros Anita
Karácsonyi üdvözlőlap tervezése, 
Budapest
Lamda Systeme Kft. Céges kará-
csonyi lapja
I. hely: Szilágyi Bálint
 
Gárdonyi-gála (tánc, kézműves 
tanszak)
Mátyás király udvarában nemzet-
közi rajzpályázat
5 emléklap, 2 oklevél, országos 
kiállításon való részvétel
emléklap: Erdélyi Szilvia, Gál 
Krisztián, Harangi Réka, Mező 
Erika, Mező Mónika
oklevél: Ajtai Bianka, Harangi 
István.
Széchenyi-kupa városi teremlabda-
rúgó bajnokság:
2. osztályosok: III. hely, 3. osz-
tályosok: II. hely, 4. osztályosok: 
I. hely.
Falmászó városi diákolimpia
Siteri Anna 6. o. V. hely.
Úszás megyei diákolimpia
Nagy Norbert 6. o. 100 m pillangó: 
II. hely.
Bene Krisztina 7.o. 100 m hát: II. 
hely, 100 m gyors: II. hely, 100 
m pillangó: II. hely, 100 m mell: 
III. hely .

Iskolánkban ideális létszámú 
osztályokban, nagyobb odafigye-
léssel, az egyéni fejlesztés tágabb 
lehetőségeivel, valamint kirívó 
magatartási problémáktól mentes, 
gyermekcentrikus, nyugodt iskolai 
légkörben foglalkozunk tanuló-
inkkal.

Szeretettel hívjuk és várjuk 
leendő elsős tanulóinkat, szülei-
ket, nagyszüleiket és minden ér-
deklődőt március 18-án (kedden), 
délelőtt 10 órakor kezdődő nyílt 
napunkra, hogy személyesen is 
megismerkedhessenek a nálunk 
folyó munkával. 

A Toldi Miklós Református 
Általános Iskola 

tantestülete

A Toldi Miklós Református 
Általános Iskola eredményei 

/avagy van élet a református iskolában is/ Egy jó mulatság pénzbe kerül, 
nem is kevésbe. Ha nincs pénzed 
rá, sőt ha azt szeretnéd, hogy pén-
zed is legyen belőle, akkor is van 
megoldás, az pedig az összefogás-
ban rejlik.

Ennek az összefogásnak minta-
képe a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában február 23-án megrende-
zett Rákóczi-bál.

Az összefogók, az adakozók 
tábora széles, az adományok köre 
az egy tál pogácsától a százezer 
forintos nagyságrendig terjedt. 
Aki segíteni akart, az segített is, 
mindenki tudása, tehetsége szerint, 
tette ezt jó szívvel, segítő szándék-
tól vezérelve. És akik így tettek, 
azok sokan voltak, többen, mint 
bármikor. Köszönet érte, köszönjük 
mindazoknak, akik az iskoláért 
összefogtak, segítettek.

Köszönet a szülőknek, akik sü-
teményt sütöttek, támogató jegyet, 
tombolanyereményt vásároltak, 
gyermekeiket készítették, kísérték 
a próbákra, az előadásra, és a 
bálon részt véve belépőjegyeket 
vásároltak.

Köszönet az iskola pedagógu-
sainak, akik sok száz munkaórával 
járultak hozzá ahhoz, hogy az est 
sikeres legyen, és a vendégek jól 
érezzék magukat.

Külön köszönet az est főszpon-
zorának, a Stop étterem tulajdono-
sának, Papp Zoltánnak és nejének, 

valamint vacsorába besegítőknek, 
ifj. Szító Jánosnak, id. Bukta Jó-
zsefnek, Kovács Zsigmondnak 
és családjának, valamint az est 
tombola főnyereményét felajánló 
Nagy Miklósnak.

Köszönet mindazoknak, akik 
ugyan nem kapcsolódnak külö-
nösképpen az iskolához, mégis 
úgy döntöttek, hogy részt vesznek 
a mulatságban, tudjuk, nemcsak a 
mulatság kedvéért, hanem értünk 
is tették ezt.

Köszönet volt diákjainknak, 
akik szívesen jöttek vissza volt is-
kolájukba, a nosztalgiázásra, a régi 
szép idők felidézésére nagyszerű 
egy ilyen alkalom, reméljük, egyre 
többen lesznek, akik majd így gon-
dolják, és eljönnek közénk.

Köszönet a megjelent város-

atyáknak, Szeifert Ferenc pol-
gármesternek, Muraközi István 
alpolgármesternek, dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselőnek, 
Király Sándor képviselőnek, Ko-
vács Zsigmondné és Nagy Istvánné 
képviselő asszonyoknak.

Az est sikeres volt, sokan vol-
tunk, és hogy miért volt ez így, arra 
talán Szeifert Ferenc polgármester 
adta meg a választ köszöntőjében, 
melyben hangsúlyozta: a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában mind az 
oktatásban, mind a sportban, mind 
a kulturális tevékenységben magas 
szintű oktató-nevelő munka folyik, 
és azért vagyunk sokan, mert  sokan 
gondolják így, és jelenlétükkel 
elismerik, bizonyítják ezt.

Kovács Zoltán
igazgató

Rákóczi-bál
az összefogás erejével

Egymásnak feszülős hétköznapi 
csatározásaink során sokszor elfe-
lejtjük, hogy merre van az előre! 
Pazaroljuk energiáinkat, felesleges, 
sokszor értelmetlen, kényszerű 
feladatok teljesítésével. Fuldoklunk 
vállalásaink terhe alatt, miközben 
arról álmodozunk, hogy van hely, 
ahol felüdülhetünk, ahol kíváncsiak 
ránk, s ott úgy adhatunk magunk-
ból, hogy a másik őszinteségéből 
bátorságot merítve feltárhatjuk 
belső világunkat, miközben lehám-
lik rólunk a feszültség, és alkotó 
gondolatokká oldódik. Örömmel 
írhatom, léteznek ilyen helyek, na 
persze a politikától távol! Szentjobb 
adott otthont annak a bentlakásos 
népfőiskolai képzésnek, amelynek 
megvalósítását a Nemzeti Civil 
Alapprogramhoz benyújtott pályá-
zat tett lehetővé. A Bihari Népfőis-
kola „Összefogás Biharban” című 
egész hétvégét lefedő képzésén az 
oktatásban dolgozó és a civil szer-
vezetekben tevékenykedő tanárok 
keresték a lehetőséget az együtt-
működésre, a civil és az iskolarend-
szerű képzés közötti kapcsolódási 
pontok megtalálására. A nagyváradi 
Mihail Vitezul Collegium, a Traian 
Vuia Szakképző Iskola, az Isteni 
Szeretet Alapítvány, a berettyó-
újfalui Eötvös József Szakképző 
Iskola és a Bihari Népfőiskola test-
vériskolai kapcsolatokat dédelgető 
tanárai a civilben rejlő lehetőségek 
kiaknázására és a tapasztalataik 
cseréjére, a későbbi hosszú távú 
együttműködés kidolgozására, lelki 
épülésükre vállalkoztak a hétvégi 
kurzuson. A játékos gyakorlatok, 

a személyiség mélyebb dimenzióit 
aktivizáló feladatok felszabadítot-
ták a hétköznapos feszültségek-
től terhelt fantáziát, és a kreatív 
gondolkodást hívták a felszínre. 
A szombat estére megszülető stra-
tégiai tervek prioritásai között 
szerepeltek a folyamatos tapaszta-
latcserén alapuló közös képzések, 
a közös pályázatok bonyolítása, az 
életre nevelés, a Lifelong Learning 
jegyében fejlesztendő piacképes 
képzések összehangolása, a közös 
tudásbázis kialakítása, fejlesztése, 
hasznosítása. Hangsúlyt kapott 
egymás eredményeinek közzété-
tele, felhasználása, a marketing 
munka hatékonyságának fokozá-
sa, a vonzó iskola megteremtése 
tekintettel a demográfiai bombára. 
Magáról sem feledkezett meg a fo-
lyamatos hajszában élő pedagógus 
csapat, amikor felismerte, hogy a 
módszertani kultúra fejlesztése, 

az érdekérvényesítő készség, a 
kulturális tudatosság erősítése, a 
multikultúralizmus egészséges 
megélése és a tanári mentálhigiéné 
gondozása lehet kitörési pont a pá-
lya presztízsvesztésének elszenve-
désében. A vasárnap reggel hétágra 
sütő, első tavaszi nap sugarai a falu 
történelmi nevezetességei felé von-
zották a csapattá fonódó társaságot. 
Megcsodáltuk a Fekete Madonnát, 
a Szent István reliefet, Mercurius 
apát szobrát, a helyiek hagyomány-
tisztelő életmódját, a templomba 
járás fontosságát, a híres érmelléki 
szőlőkultúra meglévő maradvá-
nyait. S a záró gyakorlat során az 
egymásnak küldött üzenetek közül 
a cikk írójához érkezett gondolat 
önmagáért beszél: „Nagyot tettünk. 
Stratégiát alkottunk, ez alapján van 
mit cselekednünk! Tegyük, mert 
arra is képesek vagyunk!”

Zsákai Ildikó

„Összefogás Biharban”

A Sinka István Városi Könyvtár a Nyugat irodalmi 
folyóirat indulásának 100. évfordulója tiszteletére a 
NYUGAT ELSŐ NEMZEDÉKE ISMERT KÖL-
TŐINEK MŰVEIBŐL versmondó versenyt  hirdet 
a helyi általános iskolák felső tagozatos tanulói és a 
középiskolás korosztály számára.

A versenyzők egy szabadon választott verssel ne-
vezhetnek (ajánlott: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász 
Gyula, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi 
Dezső, Tóth Árpád).

A versenyzőket kérjük, hogy nevezésüket – meg-

jelölve nevüket, postai címüket, a választott vers 
címét, osztályuk, iskolájuk és felkészítő tanáruk 
nevét – 2008. március 26-ig adják le személyesen 
vagy postai úton az alábbi címre: Sinka István Városi 
Könyvtár, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

A versek kiválasztásához versesköteteket a városi 
könyvtárból lehet kölcsönözni.

A verseny ünnepélyes megrendezésére 2008. áp-
rilis 10-én, csütörtökön, 14 órától kerül sor a Bihari 
Múzeum nagytermében.

Várjuk a jelentkezéseket!

Versmondó verseny
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Sporteredmények

Születtek
Február

16.: Trapp Csenge
 (Trapp András
 Pap Éva)
21.: Kazai Réka
 (Kazai István
 Harmati Andrea)

Március
5.: Lőkös Lilla
 (Lőkös Péter
 Szabó Etelka)
6.: Szentannay Mátyás
 (Szentannay Mátyás
 Lisztes Éva)

Házasságot kötöttek
Március

1.: Kovács Róbert
 Pap Ágnes

Elhunytak
Február

17.: Kállai Istvánné
 Juhász Irma (1944)
17.: Horváth Károly (1935)
21.: Kádár Lajosné
 Varga Anna Magdolna (1925)
22.: Kamuti Barnabás Károly
 (1943)
23.: Seres Erzsébet (1923)
24.: Béli Mihályné
 Brutóczki Anna (1926)
24.: Szőke Lajos (1961)

Március
2.: Farkas Vince (1947)

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.

* * *
KÖNYVBEMUTATÓ

Március 17. (hétfő), 18 óra
Szívós István: Levelek Biharból 

című könyvének bemutatója
Bevezetőt mond: Székelyhidi 

Ágoston, történész.

A szerzővel beszélget. Kuruczné 
Seres Katalin.

* * *
KLUB

A Méhész Klub következő 
foglalkozása március 19-én, 16,30 
órai kezdettel.
* * *

Március 26-án, 18 óra
A MAG előadás-sorozat kö-

vetkező programja: „Mit adott a 
magyarság a világnak?”

Előadó: Kiszely István
* * *

A KULTÚRA HÁZAI
Március 29-én, 18 órakor az 

Ifjúsági Fúvószenekar hangver-
senye

Március 1-2-án a Kabos Endre 
Városi Sportcsarnokban rendezték 
meg az I. SZE-NA BMSE ökölvívó 
versenyt. A sporteseményen 15 
klub 84 versenyzője szállt ringbe. 
A versenyt a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség engedélyével bo-
nyolították le. A BMSE színeiben 
Kovács Róbert, Balogh István és 
Köves Dávid jó szereplésüknek kö-
szönhetően aranyérmeket vehettek 
át. A versenyzők edzője, Nemes 
József nagy reményekkel indul neki 
a március 19-22-én Nagykanizsán 
megrendezésre kerülő diákolimpi-
ának, melyen Kovács Róbert kép-
viseli majd a BMSE-t. A szervezők 

jövőre is szeretnék elhozni az ama-
tőr ökölvívást városunkba, melyhez 
az anyagi feltételek biztosítását a 
SZE-NA Autószerviz Kft., mint 
főtámogató a jövőben is vállalja. 
A verseny szervezői ezúton is sze-
retnék megköszönni a versenyhez 
nyújtott támogatást főtámogató-
juknak, a SZE-NA Autószerviz 
Kft-nek, továbbá támogatóiknak: 
Kontroll Sec Kft., Superinfó, Inter-
net Café, Berettyóújfalu és Piramis 
Italnagyker, Berettyóújfalu. Köszö-
netet mondanak továbbá: Aranyi 
Károly, Szántó Tamás és Hodos 
István vállalkozóknak is.

T. J.

I. SZE-NA BMSE
ÖKÖLVÍVÓ VERSENY

A „Régi idők focija” című 
Sándor Pál film klasszikussá vált 
mottója lehetne írásom indíttatója. 
Van a városban egy CSAPAT, 
amelyről méltatlanul kevés szó 
esik. Van egy kis közösség, ame-
lyet a barátságon kívül a játék 
szeretete tart a pályán évek, évtize-
dek hosszú sora óta. Volt időszak, 
melynek (igaz csak a vége felé) 
magam is részese lehettem, amikor 
télen, térdig érő hóban edzet-
tünk, felnőtt és ifista egyaránt. 
Később, amikor átadták a városi 
sportcsarnokot, új otthonra lelt a 
társaság. Voltak jobb évek, ami-
kor a lehetőségek megengedték (a 
90-es évek elején), hogy legyenek 
„idegenlégiósaink”, Debrecenből 
útiköltség fejében jártak ki négyen 
egy autóval. Manapság már annak 

is lehet örülni, ha a bajnokságban 
el tud indulni a gárda. Heti három-
négy edzés egy felnőtt, dolgozó, 
családját eltartó embernek nem kis 
dolog. Mégis vállalják, mert kell 
egy CSAPAT, kell egy közösség, 
aki érdek nélkül összetart. Van 
közöttünk jobboldali, baloldali, 
talán még pártsemleges is akad, 
de nem ez a lényeg. Ez a csapat 
nem volt még bajnok az NB II-
ben, ez a csapat még nem kapott 
pénzt azért, amit csinál, csak van, 
létezik, dolgozik. Személyek 
jönnek-mennek, fiatalok, öregek, 
a hazai mérkőzéseken mégis telt 
ház előtt vívja meg mérkőzéseit 
a társaság. Néha nyerünk, néha 
veszítünk, de egy dolog biztos, 
a szívünket mindig kivisszük a 
pályára. Sokszor fegyelmezetle-

Mert kell egy csapat, kell…
A sokévi átlagnak megfelelően 

kevés eseménnyel kezdődött az idei 
év a berettyóújfalui Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóparancsnokság 
életében. Egységünket többsé-
gében közlekedési balesetekhez 
riasztották, melyek között sajnos 
egy haláleset is történt. Nagyobb 
tűzesethez csak segítségnyújtásra 
vonultunk, elsődleges működési 
körzetünkben 3 melléképület tüzé-
nél kellett beavatkoznunk.

A február végi meleg, szeles 
időjárás hatására a tavalyi elhalt ve-
getáció napok alatt kiszáradt, ennek 
következtében egy hét alatt történt 
annyi tűzeset, mint az azt megelőző 
másfél hónapban. Többségében 
nádasok és legelők kaptak lángra, 
vélhetően emberi gondatlanság mi-
att. Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy száraz időszakban a jármű-
vekből kidobott égő dohánynemű 
nagy kiterjedésű, gyorsan terjedő 
tüzek okozója lehet. Ezek a tüzek 
gazdasági és lakóépületeket is 
veszélyeztethetnek, egy kis odafi-
gyeléssel nagy károk keletkezését 
előzhetjük meg.

A március 1-jei vihar Berety-
tyóújfalut és térségét szerencsére 
elkerülte, ügyeletünkre csak egy 
fakidőlésről és egy tető megbom-
lásáról érkezett jelzés.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a közbeszerzési eljárás során kivá-
lasztott kivitelező elkezdte az új 5 
szerállásos tűzoltólaktanya építési 

munkálatait. Az átadás határideje 
2008. november 20. Az új laktanya 
minden szempontból meg fog felel-
ni a kor követelményeinek, és több 
olyan speciális tűzoltó szakfelsze-
relés is beépítésre kerül, amellyel 
eddig nem rendelkeztünk. Közel 
másfélszer nagyobb lesz a régi 
laktanyánknál, és a tűzoltók sport 
feltételei is adottak lesznek.

Az új laktanya mellett másik 
örömhír, hogy az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium 
magasabb kategóriába sorolta 
tűzoltóságunkat 2007. december 
1-jétől. 

Ez, illetve a 2008. január 1-jétől 
bevezetésre került 48 órás munka-
hét biztosítása miatt 14 fővel bővült 
tűzoltóságunk létszáma. Az újdon-
sült tűzoltójelöltek kiválasztása 
megtörtént, és március 14-én meg 
is kezdik a tűzoltó szakképző tan-
folyamot, melynek befejezése után, 
július 1-jétől hivatásos tűzoltóként 
dolgozhatnak a köz érdekében. 

Ettől az időponttól tűzoltósá-
gunk a magasabb kategóriának 
megfelelő eszközökkel áll majd 
készenlétben, így az eddigi egy 
darab 6 fős gépjárműfecskendő és 
egy darab 1 fős vízszállító mellett 
további egy darab 3 fős gépjármű-
fecskendővel fogjuk magasabb 
szinten biztosítani a bihari térség 
tűzvédelmét. 

Nagy Tamás
tűzoltószázados

Tűzjelző

A BUSE edzőmérkőzései
BUSE – Karcag 4:2
BUSE – Bors 5:0

BUSE – Derecske 4:1
BUSE – Létavértes 2:4

A BMSE eredményei
Férfi NB II.

BMSE – Bercsényi 31:30
Gyula – BMSE 22:19

Ifi
BMSE – Bercsényi 28:28

Gyula – BMSE 26:24

OSB alsóházi rájátszás
Pajtavill Derecske – BMSE 

28:24
BMSE – Pajtavill Derecske 

17:26
Mezőnagymihály – BMSE

21:16

Vízszintes: 1. Berettyóújfaluban született öttusázó, 1956-ban 
külföldre távozott. 12. Szőlőfajta …Olivér. 13. Író, költő … György, 
Pokolbéli víg napjaim c. önéletrajzi munka írója. 14. Ilyen fényben a 
baktériumok is jól látszanak. 15. Labdarúgóedző, … József. 16. Ékezet 
nélküli okirat. 19. Határozatlan francia névelő. 21. Numero rövidítve. 
22. Danny … amerikai színész, A Face in the Rain c. filmben szerepel. 
24. NLU. 26. Berettyóújfaluban született Erdélyi Gábor-díjas kép-
zőművész. 31. Itt található a Lomnici-csúcs, …-Tátra. 32. Helyhatározó. 
34. Tartó. 37. Vágóeszköz fordítva. 38. Búzát betakarították. 42. Bibliai 
alak nevének betűi keverve. 44. A Területi Kórház tanácstermében 
lévő üvegmozaik alkotója.

Függőleges:  1. Férfinév. 2. Cirkónium. 3. Albán folyó. 4. Spanyol 
tartomány. 5. Lady …, tragikus sorsú brit hercegnő. 6. Teherautó márka. 
7. … Mihály, író, A kaporszakállú nádvágó c. regény írója. 8. Fosztó-
képző. 9. Woman kiejtve. 10. Ádám becézve. 11. Égtáj rövidítve. 15. 
Tibeti tartomány. 17. Horvát sziget. 18. Idén százéves magyar irodalmi 
folyóirat. 20. Bihari ló. 23. … Miklós, szobrász. 25. Oroszlánnév ékezet 
nélkül. 27. UM. 28. Indonéz nép. 29. Francia folyó. 30. USA tagállam. 
33. Megnő a haj. 35. Időmérő eszköz. 36. Testrész. 39. Tantál. 40. Fa 
része. 41. Kohó egynemű betűi. 43. Biztatószó, fordítva.

BEKÜLDENDŐ: Vízsz. 1., 26., 44. megfejtése.

„VÁROSTÖRTÉNETI 
BARANGOLÁSOK”

A SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR  
HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐJE

5. forduló

nek, sokszor indulatosak vagyunk, 
néha hibázunk, de szerethető ez 
a közösség, mert a közönség is 
érzi a lelkesedésünket… Miért? 
Talán, mert belénk ivódott, hogy 
küzdeni kell, ”mert az élet célja a 
küzdés maga”.

Aki ismeri e sorok szerzőjét, 
talán tudja, mely csapatról írtam, 
aki nem, annak azt kívánom, is-
merje meg ezt a társaságot, mert 
érdemes, de ezt döntsék el Önök.

Akinek felkeltette érdeklődését 
írásom, vagy egyszerűen csak 
szereti a sportot, az látogasson ki 
a csapat hazai mérkőzéseire. Feb-
ruár 23-án a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban részesei lehettek 
az idei első sikeres hazai mérkő-
zésnek. Mert kell egy csapat… 

Kiss Béla 

Március
 15., szombat, 14.30 óra BUSE - Mátészalka
 23., vasárnap, 15 óra Hajdúnánás – BUSE
 30., vasárnap, 15 óra Nyíregyháza – BUSE

Április
 5., szombat, 15.30 óra BUSE – Létavértes SC 97
 3., vasárnap, 15.30 óra Kisvárda – BUSE
 19., szombat, 16 óra BUSE – Hajdúböszörmény
 27., vasárnap, 16 óra Balkány – BUSE

Május
 3., szombat, 16.30 óra BUSE – Balmazújváros
 11., vasárnap, 16.30 óra Nagyecsed – BUSE
 17., szombat, 17 óra BUSE – DVSC
 25., vasárnap, 17 óra Ibrány – BUSE

Június
 1., vasárnap, 17 óra BUSE – Diósgyőr
 8., vasárnap, 17 óra Nyíradony – BUSE
 15., vasárnap, 15.30 óra BUSE – Nyírmada

A belépők 500 és 250 forintos áron vásárolhatók meg a jegypénztárban. 
Hajrá BUSE!!!

A BUSE felnőtt csapatának
2008. évi tavaszi bajnoki mérkőzései

A Bihari Hírlap
legközelebbi  száma
egy héttel később,

április 4-én
jelenik meg.

Hirdessen
a Bihari

Hírlapban!


