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   Idei második testületi ülésükön a képviselők elfogadták a város 2012. évi 
költségvetési rendeletét.

   A február 23-i ülés elején Mezősas és Berettyóújfalu képviselőinek együt-
tes ülésén elfogadták a két település körjegyzőségének idei költségvetését, 
majd Muraközi István polgármester a város nevében virágcsokorral 
köszöntötte „Az év praxisa a Kárpát-medencében” díj berettyóújfalui 
kitüntetettjeit: Dr. Mitrán Ildikó Mónika gyermekorvost és asszisztensét, 
Varga Zsigmondnét.
    Legfontosabb napirendi pont a költségvetési rendelet előterjesztése és 
elfogadása volt. Muraközi István szóbeli kiegészítésében elmondta: a 
mostani költségvetés utoljára készült ilyen szerkezetben és mértékben, 
hiszen 2013-tól átalakul a teljes magyar közigazgatás, illetve az alrend-
szerek szerkezete is. Más ellátási formában működnek a jövőben az 
intézmények – részletezte a városvezető, hozzátéve, hogy a tűzoltóság 
már állami fenntartás alá került, következik a kórház, az év végére pedig 
az alapfokú és középfokú intézmények átadása is megtörténik. A 
polgármester szerint a város költségvetésének működési oldala nagyjából 

egyensúlyban van, amiért köszönetet mondott a képviselőknek, az 
intézményvezetőknek, vállalkozóknak, akik megértették az elmúlt év 
kiigazításainak fontosságát. Úgyszintén megköszönte a berettyóújfalui 
lakosoknak, gazdálkodóknak az együttműködő hozzáállását, amellyel 
elfogadták a kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket. Idén már 
nem lesz szükség kiigazító intézkedésekre – hangsúlyozta a polgármester, 
aki bejelentette: az idei hiány 32 millió forint, nem számítva a korábban 
felvett hitelek törlesztését, ami a következő évek feladatai közt szerepel. 
   Muraközi István bejelentette még, hogy az állam a kötelezően előírt 
feladatok finanszírozásra biztosít anyagi forrást, ami másra nem 
fordítható. Az önként vállalt feladatok ellátását saját bevételből kell 
előteremteni – fűzte hozzá az elmondottakhoz.
     Tisóczki József, a pénzügyi bizottság elnökeként véleményezte a 
költségvetési előterjesztést, melyről leszögezte: a jövőben a fejlesztésekkel 
szemben a működőképesség fenntartása elsőbbséget élvez. 
    A jelenlévő 11 képviselő egyhangúlag elfogadta a költségvetési rende-
letet, melyben a bevételek és kiadások tervezett összege 12 milliárd 823 
millió forint, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 11 milliárd 351 
millió, a kiadási főösszeg 11 milliárd 240 millió forint. A mintegy 792 
millió forint finanszírozási jellegű bevétel és másfél milliárdnyi 
finanszírozási jellegű kiadás mellett a költségvetési hiány 680 millió forint.

TÁJÉKOZTATÓ
Berettyóújfalu Város Önkormányzatától

az adófizetési kötelezettségek teljesítéséről

Tisztelt Adózók!
  Önkormányzati adóhatóságunk 2012. február 29-től kezdte meg a 
2012. évi folyószámla kivonatok kiküldését. Ezzel együtt postázásra 
kerülnek azon gépjárművek előírásait tartalmazó határozatok, ahol 
2012. január 1-től keletkezik adókötelezettség. Az említett határozatok 
tértivevénnyel kerültek feladásra.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók, a gépjárműadó és más 
önkormányzat felé teljesítendő kötelezettségek következő részletét 
2012.03.19-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Szeretnénk 
felhívni a figyelmüket arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőig az 
adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást 
vonhat maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék a tartozásra 
vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.
   Szíveskedjenek az „Értesítő” kézhezvételét követően, az abban szereplő 
adatokat egyeztetni a birtokában levő iratokkal, bizonylatokkal. Eltérés 
esetén észrevételét a Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatal Adócso-
portja 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19. címére szíveskedjék 
postázni. Észrevételét elektronikus úton e-mail-ben is megteheti a 
penzugy@berettyoujfalu.hu címre. Az adófizetési kötelezettségeit adóne-
menként külön-külön, a megfelelő számlaszámra kell teljesítenie. A fizetési 
kötelezettséget a bankszámlával (pénzforgalmi számlával) rendelkező 
adózó átutalási megbízás útján, a bankszámlával nem rendelkező adózó 
belföldi postautalvány segítségével vagy folyószámlájáról történő 
átutalással teljesítheti.
Berettyóújfalu, 2012. február 28.
Adóiroda

Elfogadták a város költségvetését
Nincs szükség további kiigazításokra

Fakitermelés kezdődött a Berettyó mentén
Február utolsó napján fakivágás kezdődött a 47-es főút mellett, a 
Berettyó mentén található erdőben. A helyszínen Fekete Györgytől, a 
Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének igazgatójától érdeklődtünk, mi 
indokolta az „erdőpusztítást”.
 - A kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának 2010-2020 közötti 
időszakra szóló üzemterve alapján kezdődtek meg itt a munkálatok. A 
lehető legrövidebb idő alatt kell itt a kivágást elvégeznünk egy 82 éves 
kőris, kocsányos tölgy állomány tekintetében, hiszen az már vágásérett, 
kivágásra szorul, és az egészségi állapota is indokolja a kivágást – 
részletezte az igazgató, aki elmondta még, hogy a különböző hatóságok 
is egyet értenek ezzel, s az önkormányzatot is értesítették erről, mivel az 
erdő belterület. 
  A fakitermeléssel három hét alatt végeznek, utána rögtön megkezdik a 
terület felújítását, ami a tuskók eltávolítását jelenti majd. Hasonló 
állományt kívánnak telepíteni, újra egy kőrises tölgyest, illetve tervezik 
még egy őshonos fehér vagy korai nyárfa telepítését. Mindezen túl a vizes 
élőhelyet is megpróbálják beerdősíteni. A munkálatok az időjárástól 
függően, még tavasszal befejeződnek, de legkésőbb ősszel, és nyolc év 
múlva már egy kész erdővel találkozhatnak a kilátogatók – mondta el 
Fekete György.
  Egyébként a 8,6 hektáros összefüggő területen van még egy kéthek-
tárnyi, szintén kocsányos tölgy, ám annak állapota nem indokolja még a 

kivágást – tudtuk 
meg. 
  Az igazgató 
arról is tájékoz-
tatta lapunkat, 
hogy van lehető-
ség a kivágott fa 
tűzifaként való 
megvásárlására is 
a helyszínen.

 A berettyóújfalui háziorvosok rendelési ideje 
2012. január 1-től

A rendelések között (12–14 óráig) a sürgős esetek ellátása készenlét 
formájában történik. A készenléti teendőket a háziorvosok napi 

váltásban látják el, az ellátó orvos az alábbi telefonszámon érhető el:
06-30/341-4978

Kérjük szíves megértésüket, 
valamint az új rendelési időhöz való alkalmazkodást.

Hétköznapi ügyeleti telefonszám, amely hétfőtől péntekig, 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve szombat-vasárnap 24 órában hívható: 

Ügyeleti hívószám: 06-54/402-319
Mentőszolgálat mentési hívószám: 104

Dr. Cséki János  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 404-205 

Dr. Ker tész Balázs  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 402-662 

Dr. Pap-Majoros László
hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig

kedd, csütörtök: 8-12 óráig 
Telefon: (54) 400-902 

Dr. Schwanner István
hétfő, szerda, péntek: 14-18 óráig

kedd, csütörtök: 8-12 óráig 
Telefon: (54) 402-217 

Dr. Szeszák Ferenc  
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 402-143 

Dr. Baglé Magdolna 
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig

kedd, csütörtök: 14-18 óráig 
Telefon: (54) 400-985 

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban helytelenül közöltük  a háziorvosok rendelési idejét. 
  A város önkormányzatának kérésére közöljök újra a helyes adatokat

„Hogy tudjanak a rendezvényéről…”
Felhívással fordulunk városunk valamennyi civil szervezetéhez, 

alapítványához, kulturális egyesületéhez, küldjék el a Bihari Hírlap 
e-mail címére az általuk szervezett programok időpontjait, melyet az 

újságban és a www.novavilla.hu oldalon is közzéteszünk.
biharihirlap@gmail.com

Beszélgetés a költségvetésről a Berettyó TV-ben
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    INTERJÚ 3

Harmadik tanéve vezeti intézményét az 50 éves Hodosán Csaba, aki a 
pedagógus pályán eltöltött 25 éve után tavaly jubileumi jutalmat vehetett át. 
A körösszakáli, tősgyökeres parasztszülők gyermeke első generációs értelmi-
ségi lett családjában. Milyen indíttatásból lett pedagógus? – kérdeztük a 
felújított iskola igazgatói szobájában.

- Amolyan mindenevő, minden iránt érdeklődő gyermek voltam. Az asztalostól 
a pilótáig – minden megfordult a fejemben. Az általános iskolát Szakálban 
végeztem, s mivel nem volt határozott elképzelésem a jövőt illetően, gimnáziumi 
tanulmányaimat Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnázium általános tagoza-
tán kezdtem el, 1976-ban.

- Hátrányt szenvedett-e el vidéki diákként?
- Az osztály 30 százaléka vidéki volt, bejáró vagy kollégista. Jómagam a ma 
már Györffy István nevét viselő kollégiumban laktam. Úgy érzem, mind a 
kollégium, mind a gimnázium, befogadó volt. És ez a szellemiség a mai napig 
megmaradt! Érdeklődésem a reáltárgyak felé irányult, a kémia volt a kedvenc 
tárgyam, ezért felvételiztem az érettségi után a nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakára. Tanulmányaim megkezdése 
előtt azonban sorkatonai szolgálatot teljesítettem, Marcaliban. A diploma 
megszerzése – 1986 – után egy kis borsodi faluba, Krasznokvajdára kerültem.
- Miért ilyen messzire?
- Akkortájt szokás volt, hogy a végzés előtt álló hallgatókat felkeresték az 
általános iskolai igazgatók, és „csalogatták” magukhoz őket. A krasznokvajdai 
igazgató olyan kedvező ajánlatot tett, ami kihagyhatatlan volt számunkra. 
Akkor ugyanis már nős voltam, 1985-ben vettem feleségül a szintén 
matematika-kémia szakos évfolyamtársamat. Borsodban lakás és teljes állás 
várt mindkettőnket. Nyolc évet töltöttünk ott, időközben megszületett 1987-ben 
lányunk, Gabriella, ’88-ban pedig Zsolti. 
 - Miért jöttek haza?
- A szülők szerették volna, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, így jöttünk 
Berettyóújfaluba. Én a Bessenyei György Szakközépiskolában, feleségem 
pedig az akkori 4. számú, ma Hunyadi Mátyás Tagiskolában kapott állást. 
Időközben elkészült a házunk, amit még Borsodból kezdtünk el építeni. 
- Hogy került jelenlegi munkahelyére?
- 18 évvel ezelőtt, a fiam nagycsoportos szülői értekezletén értesültem arról, 
hogy itt, azaz az akkori II. számú általános iskolában az informatika felé 
szeretnének nyitni. Én már akkorra diplomát szereztem a KLTE számítástechnika 
szakán, s megkerestem az iskola igazgatóját, Kapornai Andrást, aki 1994 
őszétől át is vett. Azóta dolgozom itt folyamatosan.
 - Negyedszázados tapasztalattal maga mögött, tud-e különbséget tenni az 
egykori és a mai diákok között?
- Alapvető különbség nincs: a gyerek mindenkor gyerek. Az is igaz, hogy 
minden gyerek más, és ahogy nincs két egyforma gyerek, ugyanúgy nincs két 
egyforma osztály sem. Ha a pedagógus ezt tudomásul veszi, akkor tudja 
elvégezni azt a munkát, amire a diplomája feljogosítja.
- Milyen indíttatásból pályázta meg az igazgatói posztot?
- 17 évig voltam szaktanár, osztályfőnök, igazgatóhelyettes Gombos Jánosné 
igazgatónő irányítása alatt. Az ő nyugdíjba vonulásakor meghirdetett 
igazgatói állást megpályáztam, s 2009 őszétől vezetem ezt a hosszú nevű, 

összevont intézményt, melynek tagiskolája a József Attila Általános Iskola, a 
Széchenyi Tagiskola, illetve a Pedagógia Szakszolgálat, amelynek révén a 
Bihari kistérség 23 településével vagyunk kapcsolatban. 
- Kívülállóként, de egykori pedagógusként, nehéz elképzelnem, hogyan működik 
egy ekkora intézmény. Egyáltalán, mennyire sikerül összefogni a dolgozókat, 
tanulókat?
- Nyilvánvalóan, csak úgy, hogy megbízható, nagy munkabírású, szakmailag 
felkészült intézményvezetők, igazgatóhelyettesek állnak mellettem. 
- Érezhető-e a demográfiai stagnálás, vagy inkább csökkenés a tanulói létszám 
alakulásában?
- Az intézményben tanuló gyerekek – 650 fő – száma igazolás arra, hogy a 
nálunk folyó oktató-nevelő munka jó úton halad, és szívesen választják a szülők 
gyermekeiknek valamelyik tagiskolánkat. Arra törekszünk, hogy a gyerekek 
olyan szellemi és fizikai környezetbe kerüljenek, amely inspirálja őket a minél 
jobb teljesítmény elérésére a tanulásban, a sportban, a képzőművészetekben, 
a zenében. Ebből következően az iskola célja, azon lehetőségek biztosítása, 
amelyekben a tehetség felszínre törhet és kibontakozhat.
- Amióta Önt ismerem, egy kiegyensúlyozott, optimista ember benyomását kelti. 
Mindig ilyen, vagy képes palástolni a gondokat?
- Alapvetően derűlátó vagyok. A kiegyensúlyozottsághoz pedig meg kell 
találni azt az egyensúlyt, ami a család és a munkahely között kötelezően ki kell, 
hogy alakuljon ahhoz, hogy teljes értékű teljesítményt nyújtsak. 
- Van-e visszajelzés az elmúlt évtizedek munkájáról, a volt diákok részéről?
- Természetesen, hiszen előfordul, hogy az utcán egykori diákom szülője 
örömmel tájékoztat arról, hogy gyermeke summa cum laude végzett matema-
tika szakon, mert én szerettem meg vele a tantárgyat. Az intézmény korábbi 
diákjai rendszeresen megkeresik alma materüket – még külföldről is – és 
keresik azokat a találkozási pontokat a jelenlegi intézményben, ami összeköti 
őket a múltjukkal.
- Gyermekeik követik-e a szülők pályáját?
- Gabriella az ELTE csillagász szakán mesterképzést folytat, illetve ugyanezen 
az egyetemen a régészet alapképzést fejezi be az idén. Zsolt a Budapesti 
Műszaki Egyetemen gépészként diplomázik idén. Legkisebb lányunk, Judit, a 
debreceni Fazekas Mihály Gimnázium francia két tannyelvű tagozatán 
folytatja a családi hagyományokat, ahol nemcsak én, hanem nővére is végzett.
 

 

 

 

Nagy munkabírású, szakmailag felkészült stáb áll mellettem – 
interjú Hodosán Csabával, a József  Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójával

Nyírő Gizella



  

  

A minden év novemberében szokásos véradó 
ünnepség helyett, kicsit késve, de annál nagyobb 
körültekintéssel szervezte meg a Magyar Vöröske-
reszt Berettyóújfalui Területi Szervezete az önkén-
tességről és önzetlenségről tanúbizonyságot tevő 
véradók ünnepségét.
  A rendezvénynek ezúttal a Vöröskereszt 
bázisiskolája, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
adott otthont. Az ünnepelteket megtisztelte jelenlé-
tével a térség országgyűlési képviselője, Dr. Vitányi 
István, Újvárosi Andrásné, a Vöröskereszt megyei 
elnöke, Muraközi István polgármester, Pálfi Anikó 
alpolgármester, Dr. Korcsmáros Ferenc, a Gróf 
Tisza István Kórház Sürgősségi Osztályának 
vezetője, Dr. Szénási György, a Transzfúziós 
Osztály vezetője, Illés-Tóth József, a Vöröskereszt 
területi elnöke, és házigazdaként az iskola 
igazgatója, Kovács Zoltán.
    Rácz Szilvia, a Vöröskereszt területi vezetője, 
köszöntőjében kiemelte: a vér az élet folyadéka, 
éppen ezért tartják fontosnak, hogy megbecsüljék 
azokat, akik önként, önzetlenül adnak rendszere-
sen vért. 
  Muraközi István örömmel konstatálta, hogy mára 
kinőtték a Vármegyeháza dísztermét, ám ha 
jövőre, vagy később az iskola tornaterme is 
szűknek bizonyulna, akkor ott van a sportcsarnok 
vagy a Pálfi István Rendezvénycsarnok. Derűs 
bejelentése után, komolyra fordítva a szót, 
elmondta: minden távolság megtétele az első 

méterekkel kezdődik. Ő maga már megtette az 
első métereket, hiszen ötször adott vért. Utalt arra, 
hogy mai világunkban kiveszőben van a segítség, 
ám úgy véli, a bajban azonnal segítőkészek 
vagyunk. – „Zene szemeimnek végignézni az 
asztalsorokon, hogy ilyen sokan vagyunk. Kívánom, 
adjanak még sokszor, sokáig vért, hogy minél 
tovább ünnepelhessünk!”
     Vitányi István csodálattal adózott a véradóknak, 
ő maga ugyanis – félelme miatt – csupán egyszer 
adott vért. A véradás kapcsán szólt a 
Vöröskeresztről, mely 1863-ban alakult, nem 
sokkal később pedig a Magyar Vöröskereszt is 
létrejött. 1925 óta pedig éppen a Vöröskereszt 
Ifjúsági Szervezete javaslatára ünnepeljük minden 
évben az Anyák napját. – „Emberiesség, önzetlen-
ség, függetlenség, pártatlanság – mind olyan 
eszmék, amelyek például szolgálhatnak mindany-
nyiunk számára. A Vöröskereszt kapcsán azonban 
nem csak a véradásra kell gondolnunk, hanem 
egyéb karitatív tevékenységükre, mellyel katasz-
trófák esetén is számíthatunk rájuk” – szögezte le a 
honatya, aki hozzátette: a véradással óriási 
szolgálatot tesznek a jelenlévők, és erről a jó 
szokásukról a jövőben se mondjanak le. 
 Dr. Korcsmáros Ferenc felszólalásában az 
önzetlenséget és a segítő szándékot emelte ki, 
hiszen a véradók reményt és gyógyulást adnak a 
betegeknek. A vér levétele és annak felhasználása 
közt sok-sok munka van – jegyezte meg. A főorvos 
szerint megyénkben 500 ezer egység vérre van 
szükség, ebből a Gróf Tisza István Kórházban 25 
ezer egységre. – „Az a véradó, aki már 110-szer 
adott vért, 330 embernek adta meg a gyógyulás 
lehetőségét” – jelentette be.

  Az Igazgyöngy Alapítvány hastáncosainak 
műsora után Újvárosi Andrásné és Illés-Tóth József 
a 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70-szeres 
véradóknak emléklapot, emlékérmet és ajándékot 
nyújtott át. Hosszan tartó taps közepette szólították 
a 64 éves Szőke Lászlót, aki Zsákáról érkezett, s 
110-szeres véradóként az emléklap mellé egy 40 
darabos étkészletet kapott. Összesen 186 jubiláló 
véradót köszöntöttek az esten. A vacsora előtti 
pohárköszöntőt Dr. Szénási György főorvos 
mondta. Kérte, ne csak a véradók, hanem az 
orvosok, betegek egészségére is koccintsanak. 
Köszönetet mondott a Vöröskereszt segítőinek, a 

szervezőknek, akik nélkül nem működne a 
szervezet. – „Felemelő érzés megélni az önkéntes-
séget és önzetlenséget mindenegyes véradáskor. 
Jöjjenek is minél nagyobb számban, hozzák el a 
fiatalokat is az utánpótlás érdekében!” – kérte a 
jelenlévőktől. 
 

Jubiláló véradókat 
tüntettek ki

  Idén rendhagyó módon, nem a Népligetben álló 
kopjafánál, hanem a József  Attila Általános Iskola 
aulájában emlékeztünk meg a kommunizmus 
áldozatairól.
   Az emlékezésen megjelenteket – Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselőt, Muraközi István polgárm-
estert, Pálfi Anikó alpolgármestert, Dr. Ökrös Zoltán 
főjegyzőt, önkormányzati képviselőket, 
intézményvezetőket, pedagógusokat és diákokat - 
Kiss Tamás tanár köszöntötte, aki a kommunizmust 
mélyen elítélő Szolzsenyicin szavait olvasta fel az 
ordas eszméről. Majd Wass Albert: Üzenet haza 
című versét olvasta fel Bukusné Tóth Lívia tanárnő. 
Ezt követően Szilvási Lajos, Dosztojevszkij, Dsida 
Jenő, Victor Hugo, Rákos Sándor, Szalai Vivien 
bűnről, szenvedésről, szenvedélyről, sebekről, 
elszámolásról vallott gondolatait tolmácsolták az 
iskola diákjai. Megrendítő képsorokon – a Kárpátia 
együttes zenéjére – egy kisfilmet vetítettek le, mely 
bemutatta a totalitárius rendszerek kegyetlensé-
geit, a recski és hortobágyi kényszermunkatáboro-
kat, az ’56-os forradalom véres leszámolásait. 
Elhangzott a kommunizmus legkegyetlenebb 
bűnöseinek neve: Kun Bélától Kádár Jánosig.  
  A kisfilmet Bukusné Tóth Lívia instrukcióival két diák, 
Dózsa Boldizsár és Frank Áron állította össze. 

 

 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, 
valamint a megyei kormányhivatal Munkavédelmi 
és Munkaügyi Szakigazgatási Szervével együtt-
működve nyílt napot tartott az idei foglalkoztatás-
politikai célok elérésével, valamint a munkabérek 
nettó megőrzéséhez szükséges munkabéremelés-
sel kapcsolatos intézkedésekről.
  A Városháza nagytermében megjelenteket 
Kovács József, a munkaügyi központ berettyóújfa-
lui kirendeltségének vezetője köszöntötte, majd 
Muraközi István szólt a jelenlévőkhöz. A polgár-
mester kiemelte: a téma fontossága indokolta, hogy 
helyszínt biztosítson a város a rendezvény lebonyo-
lításához. Reményét fejezte ki, hogy a „jó állam” 
megvalósítása felé vezető úton, hasznos 
információkhoz jutnak az önkormányzatok, a 
vállalkozások képviselői.
    Tóth Sándor, a megyei kormányhivatal Munkavé-
delmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
munkaügyi igazgatóhelyettese az elvárt 
béremelés gyakorlati megvalósításához szükséges 
jogszabályokat ismertette. Kiemelte: a kormány 
célja az alacsony keresetek megemelése 2012. 
január 1-től, aminek végrehajtását ellenőrzik. Az 
elvárt béremelés a bruttó 216.806 forint alatti 
bérekre vonatkozik, az ezt nem teljesítő 
munkaadók közbeszerzési eljárásokon nem 
indulhatnak – tudták meg a jelenlévők. 
 Szűcs Józsefné, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
megyei adóigazgatóságának adóügyi 
igazgatóhelyettese a szociális hozzájárulási – 
“szoc-ho” – adóról tartott előadást. Kiderült: az új 
adó, a szoc-ho olyan fizetési kötelezettség, mely 

idén január 1-től a társadalombiztosítási járulékot 
váltotta fel, mértéke 27 százalék. Alanyai a 
kifizetők, az egyéni vállalkozók, illetve a 
mezőgazdasági őstermelők. A megfizetés alól 
mentesülnek azok a saját jogú nyugdíjasok, akiknek 
kiegészítő vállalkozásuk van. Az ő esetükben 
havonta 6.390 forintot kell fizetni. Kiugróan magas 
szociális hozzájárulást kell fizetniük azoknak, akik 
korhatár alatti nyugellátás vagy rokkantsági 
ellátás mellett folytatnak kiegészítő vállalkozást. 
Az ő esetükben a szakképzettség nélküli minimál-
bér – 93 ezer Ft – után 49.407 Ft-ot, míg a 
szakképesítést igénylő bérminimum – 108 ezer Ft – 
után 57. 300 Ft-ot kell megfizetni. 
   Pásziczki Klára, a megyei munkaügyi központ 
munkatársa ismertette azokat a pályázati 
lehetőségeket, amelyekkel munkahelyteremtő 
beruházásokat támogat a kormány. A mikro-, kis- 
és közepes vállalkozások támogatására idén 
tízmilliárd forintot szán a kormány, mely összegből 
5300-5500 új munkahely teremthető – hangzott el. 
Kitétel, hogy magyarországi székhelyű vállalkozá-
sok pályázhatnak, beadási 
határidő március 31. Létezik 
még munkahelymegőrző 
támogatás is, melynek 
feltétele, hogy legalább 25 
főt foglakoztasson a 
munkáltató, továbbá üzleti 
tervet is kell készítenie. 
Ennek a pályázatnak a 
benyújtási határideje: június 
30.
 

Munkáltatói nyílt nap a Városházán

Szőke László 110-szeres véradó

„A fájdalom nem felejt” – megemlékezés
a kommunizmus áldozatairól

  KÖZÉLET4
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   A Szabó Ferenc Alapítvány Kuratóriuma idén is 
megrendezte Szabó Ferenc – iskolalapító, gyors- 
és gépíró tanár – születésének évfordulója 
alkalmából az emlékünnepséget. 

    A megemlékezés az Arany János Gimnázium és 
Szakközépiskola aulájában elhelyezett emléktáb-
lánál kezdődött, ahol Daróczi Lajosné kuratóriumi 
elnök köszöntötte a város képviseletében megjelent 
Pálfi Anikó alpolgármestert, Kapornai Judit 
intézményi irodavezetőt, Kolozsvári István kulturális 

menedzsert, Szabó  Györgyöt, a névadó pedagó-
gus fiát, az intézmény tanárait, diákjait. Szőke 
Albertné, egykori tanítvány, majd kolléga, s ma már 
nyugdíjas pedagógus visszaemlékezett a nagysze-
rű iskolaalapítóra, úgy jellemezve őt, mint aki Arany 
János gondolatainak szellemében élt és dolgozott: 
„Ember lenni mindég, minden körülményben” 
 Az 1911-ben született Szabó Ferenc életét 
méltatva, Szőke Albertné kiemelte: leginkább a 
szerénység, a közvetlenség jellemezte egykori 
kollégáját, akinek nevéhez fűződik a gép- és 
gyorsírás Berettyóújfaluban való bevezetése. 
1955-ben tankönyvíró pályázaton országos 
első díjat nyert, de tanítványai is számos sikert 
értek el országos versenyeken. 1969-ben 
vezették be a közgazdasági képzést az Arany-
ban, mely azóta is töretlen népszerűségnek 
örvend. Nyugdíjas éveit Esztergomban töltötte 
Szabó Ferenc, aki 1986-ban hunyt el.
    Az iskola fennállásának 50 éves évfordulóján, 

1997-ben nevezték el róla a gyors- és gépíró 
iskolát, illetve hoztak létre alapítványt is, 
melynek köszönhetően mára már ötszáz fölötti 
azon tanulóknak a száma, akik jutalmat kaptak 
kimagasló tanulmányi eredményükért. 
  Az emléktáblánál koszorút helyezett el Pálfi 
Anikó és Kolozsvári István. A család nevében 
Szabó György, míg a tanítványok képviseleté-
ben Sipos Tünde virágcsokrot.
   Az ünnepség egy tanteremben folytatódott, 
ahol Daróczi Lajosné beszámolt az alapítvány 
elmúlt egyéves működéséről, majd azok, akik 
gépírásban, szövegszerkesztésben, nyelvhelyes-
ségben, illem-etikett-protokollban, német és 
francia nyelvből, illetve prezentációs 
ismeretekből a legjobbat nyújtották, emléklapot 
és ajándékcsomagot vehettek át Daróczi 
Lajosnétól és Szőke Albertnétől.
   A kiváló gépírónak járó vándorkupát idén újra 
Szőke Richárd érdemelte ki, aki egy évig 
őrizheti azt.

        

 
 Falucskai Jenő igazgató úrral szinte napra 
pontosan 17 éve készítettem interjút már 
nyugdíjazása után. Elmondta, hogy a Debreceni 
Református Tanítóképző után Egerben szerzett 
orosz–magyar szakos diplomát. Volt egy rövid 
kitérő a Művelődésügyi Minisztériumnál, majd 
1955-től 1988-ig igazgatta az Arany János 
Gimnáziumot. Munkáját elismerték kétszer az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója, egyszer Kiváló 
Pedagógus címmel, a város pedig Berettyóúj-
falu Díszpolgárává választotta.
- Kezdjük a beszélgetést 1951-gyel. Miért nem 
érezte jól magát a minisztériumban fiatal 
pedagógusként?
- Komlósi Imre barátommal a személyzeti 
osztályra kerültünk, ahol káderügyekkel kellett 
foglalkozni. Akkoriban ez nem volt valami üdítő 
foglalatosság. Novemberig bírtuk. Akkor 
bementünk Darvas József miniszterhez, és 
nehezen sikerült meggyőzni, hogy szeretnénk 
elmenni. Biztosan más lett volna, ha a nevelési 
osztályra kerülünk, de soha nem bántuk meg, 
hogy így alakult.
     - Berettyóújfalui évek egészen a nyugdíjig -
- 1955-től kezdődött életének hosszú szakasza.
- 1954-ben tanítottam a gimnáziumban, majd 
1955-ben kineveztek igazgatónak, ami 1988-ig 
tartott. A nyugdíj után is még évekig tanítottam.
- Milyen volt a kapcsolat szakmailag és emberileg 
a tanári karral?
- Ragyogó tanárok voltak, hogy néhányat 
említsek: a Gargya és a Nyirkos házaspárok, 
Tóth Pál, Lövei Károly, Nagy Miklós, Mányi 
Gábor és hosszan sorolhatnám. Ha órák után 
leültünk, akkor is csak a gyerekekről folyt a szó. 
Nagyon magas szintre vittük az iskolát. Teljesen 
szabadon tevékenykedtünk. Távol a várostól 
kialakítottuk a magunk kis klímáját.
- Igazi jó viszony volt a diákokkal is. Ma is 
emlegetik a találkozókon, hogy igazgató úr 
emlékszik még a bejáró felelősök nevére is.
- Tudtam, hogy a bejáróknak időnként sanyarú a 
sorsa. Ki voltak szolgáltatva a közlekedésnek, a 
kalauzoknak és az időjárásnak. A vonalakon a 
felelősöket ők maguk választották meg. A 
nagyszünetben bejöttek hozzám és elmondták 

gondjaikat. Ha baj volt, felhívtam Boros Józsefet 
a közlekedési vállalat vezetőjét, és megoldást 
kerestünk.
Órán kívüli foglalkozások – kapcsolat az állami 
vezetőkkel és a diákokkal
- Annak idején beleszóltak a nagyközség, majd a 
város vezetői az oktató-nevelő munkába?
- Mi a megyéhez tartoztunk. Volt egy középiskolai 
felelős, Gulácsi László, akinek sokat köszönhettünk. 
Ő elmondta az állami vezetőknek, hogy színvona-
las iskolát szeretne végezni Berettyóújfaluban. A 
megye adja a tanárokat, a település pedig adjon 
lakást számukra. Kiürült a laktanya és így közel 
kaptak az oktatók lakásokat. Szinte egy helyen 
laktak és remek közösséget alakítottak ki.
- Az egykori tanárokkal van-e kapcsolat?
- Sajnos, akikkel együtt dolgoztam, közülük már 
többen meghaltak. A mostaniakból szinte már 
csak Domján János igazgatót és Gosztonyi 
Ildikó tanárnőt említhetem, akikkel találkozok. 
Ha találkozóra hívnak, ott legalább annyira 
örülök a volt kartársaknak, mint a diákoknak.
- Mi, az „aranyjánosos” diákok összehason-
líthatatlanul jobban tiszteltük igazgató urat és 
tanárainkat, mint a mai nemzedék.
- Én is úgy érzem, jó volt a kapcsolatunk. Ma is 
felhívnak a régi diákok és nemrégiben vaskos 
könyvet kaptam a dancsházai születésű Mózsik 
Gyula belgyógyász egyetemi tanártól, aki már 
bejárta a világot és most papírra vetette életét. 
A kollégáimmal az volt a fő elvünk, hogy 
neveljünk is, ne csak oktassunk. Ezt mindenki 
megértette. Felvételi vizsgákat kellett tenni a 
jelentkezőknek az egyetemeken és főiskolákon, 
és erre külön felkészítettük őket. Például 
biológiából Gargya tanár úr, filozófiából pedig 
én tartottam a szakköröket. Nem kellett fizetni 
érte! Nem emlékszem olyan esetre, amikor 
súlyos büntetést szabtunk volna ki diákjainkra. 
Ha valaki csínytevést követett el, később 
elmesélte az osztálytalálkozókon.
   Nem volt annyi pénzre szükség, mint most. 
Egyszerű feltételek voltak, cserépkályhába 
fűtöttünk. A családok sem kényeztették el a 
gyermekeket otthon szuper feltételekkel. A 
vizesblokk használatát is megmutattuk a kollégis-

táknak. A szakmára pedig figyeltek a 
szakfelügyelők. Úgy hallom, ismét vissza akarják 
állítani a felügyeleti rendszert, ahogy a járásokat is.
- Szóba került a család. Milyen volt a kapcsolat a 
szülőkkel?
- Együttműködő partnerek voltak. Némelyikükre 
még ma is visszaemlékszem. Jöttek, ha baj volt, 
de akkor is, ha nem. Ma ez sajnos nincs meg. Egy 
közeli hozzátartozóm otthagyta a pályát a 
gyermekek tűrhetetlen viselkedése miatt.
- Mit jelent a nyugdíjas életforma, ami már 24 éve 
tart?
- Fontos, hogy az embernek legyen napirendje. 
Tisztában kell lenni, ha felkelünk, mit akarunk 
elvégezni. Nyáron könnyebb, mert van kert. 
Gyümölcsből és zöldségből minden megterem, 
még a szükségleten felül is. Jó lenne időnként 
csökkenteni a munkát, de nincs, aki átvegye 
tőlem. Én a háborús nemzedékhez tartozom. 
Sokat foglalkoztat, miért úgy történtek a 
dolgok, ahogy. Tizenhat évesen akkor nem 
tudtam felmérni, csak átélni. Kedves 
olvasmányom ezért a háborús irodalom, de 
olvasok szépirodalmat is. Elvégzem a felesé-
gemmel a ház körüli munkát, bevásárolok. 84 
évesen egyre nehezebb, de végzem.
   A beszélgetés végén megegyezünk, hogy nem 
17 év múlva találkozunk újra.

Harasztosi Csaba

“Lelkes tanárokkal, szerethető diákokkal dolgoztam”
- Beszélgetés Falucskai Jenő nyugalmazott igazgatóval – 

Emlékünnepség a névadó tiszteletére



Mint minden évben, idén is megrendeztük a 
kémia iránt érdeklődő diákok számára  a 
„Látványos kémiai kísérletek” című progra-
munkat. Erre az eseményre a környékbeli 
általános iskolák is kaptak meghívást, így 
nagyszámú nézősereg gyűlt össze december 
15-én a kémialaborban. Domjánné Szűcs Judit 
és Karácsonyné Kormos 
Irén tanárnők szervezték 
a bemutatót. A 
kísérleteket a kémiát 
emelt szinten tanuló 12. 
osztályosok mutatták be. 
Az általános iskolás 
tanulóknak nagyon 
tetszettek a kísérletek, 
mert számukra nem nyílik 
lehetőség saját intézmé-
nyükben a kísérletezésre. 
Az egyik leglátványo-

sabb kísérlet a vasolvasztás volt, illetve a 
láthatatlan írás elolvasása gyújtópálca segítsé-
gével. Sikerült ezüsttükröt is előállítani. 
Ez a délután nagyon tanulságos volt mindenki 
számára, diák és tanár egyaránt jól érezte 
magát. Reméljük, hogy a résztvevők nagyobb 
kedvet kaptak a kémia tanulásához.

Látványos kémiai kísérletek az Arany János 
Gimnáziumban

Az elmúlt hónap derekán, a megyében lévő 
múzeumok és kiállítóhelyek igazgatóit, munkatár-
sait egy közös gondolkodásra, egy egész napos 
szakmai bemutatóra invitáltuk. 
A megyén kívülről Tiszaújvárosból is érkezett két 
kolléga az eseményre. A programmal a célunk az 
volt, hogy a megyénkben lévő múzeumok tapasz-
talatokat gyűjtsenek a Bihari Múzeum 2011-es 
EU-forrásokból megvalósult projektjeiből, hogy 
bemutassuk fejlesztéseinket: a régészeti kiállítás-
sal kiegészített új oktatótereket, a Bihari Múzeum 
szabadidős múzeumpedagógiai programjait, a 
NÍVÓDÍJ pályázaton megméretetett „BERETTYÓ-
ÚJFALU az újkőkortól napjainkig” című 
olvasókönyvet, DVD-t, és a pedagógusoknak 
szóló, segédanyagokat tartalmazó CD-t.
A szakmai találkozó egyfajta továbbképzés, 
módszertani műhely is volt, ahol tanácsokat 
lehetett kérni az új európai uniós pályázatokhoz, 
meg lehetett nézni a Bihari Múzeum pályázati 
dokumentációit. A szakmai napon lehetőség nyílt 
együttműködések kialakítására, azonos 
problémák feltárására, megoldások keresésére.
A Bihari Múzeum programjának megrendezésé-
ben partnerünk és támogatónk a szentendrei 
Skanzenben működő Múzeumi Oktatási és 
Képzési Központ volt.

Kállai Irén múzeumigazgató,
Hajdú-Bihar megyei múzeumi koordinátor

    

Megyei szakmai nap a
Bihari Múzeumban 

   Az idei tanév – az eddigiekhez hasonlóan – számos 
kihívást tartogat intézményünk tanulói, a szülők, 
valamint a pedagógusok számára. A nehézségek 
ellenére idén is sikerült számos kimagasló verseny-
eredményt elérnie diákjainknak, s ígérhetjük, ez még 
csak a kezdet, hiszen messze még 2012 júniusa…
 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA, 2012 
02.16. , HAJDÚSZOBOSZLÓ: 

ARANYÉRMESEK: 

EZÜSTÉRMESEK:

BRONZÉRMES:
    Tóth Krisztina (7.b)  100m hátúszás

VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY (megyei 
fordulóba továbbjutott tanulóink): 

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY (a megyei 
verseny díjazására meghívott tanulóink):
 

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY (kistérségi 
forduló):

„HAJDÚ-BIHAR MEGYE JÓ TANULÓJA - JÓ 
SPORTOLÓJA” DÍJ NYERTESEI: 

„HAJDÚ-BIHAR MEGYE DIÁKOLIMPIAI 
BAJNOKA”: 

Új tanév, újabb sikerek… 
A József  Attila Általános Iskola versenyeredményei

Major-Pucsok Panni (2.d) 50m hátúszás
Nagy Bálint (3.a)      50m mellúszás
Bíró Levente (8.a)      100m mellúszás
Kurtán Kitti (5.b)      100m hátúszás
4x50m gyorsváltó III. korcsoport: Fábián 
Lili (6.b), Vigh Dóra (5.b), Kurtán Kitti (5.b), 
Bődy Gabriella (6.a)
4x50m gyorsváltó IV. korcsoport: Tóth 
Krisztina (7.b), Kovács Viktória (8.d), Papp 
Rebeka (8.a), Erdei Sára (8.a)

Major-Pucsok Panni (2.d) 50m gyorsúszás
Kurtán Kitti (5.b)      100m gyorsúszás
Kovács Viktória (8.d)      100m mellúszás
4x50m gyorsváltó IV. korcsoport: Bíró 
Levente (8.a), Duró Tibor (8.a), Dózsa 
Boldizsár (8.b), Gulyvász Soma (8.a)

Duró Tibor (8. a)
Frank Ádám (7. a)
Kulcsár Fruzsina (7. a)
Szabó Sára (8. a)
Vezendi Péter (7. a)

Csapó Enikő (4. a)
Frank Nátán (6. a)
Pellei Sándor (6. b) 

I. korcs.: Tóth Regina Petra (6. b) – 2. helyezés
II. korcs.: Németh Dóra (7. a) – 2. helyezés

Kurtán Kitti (5. b) 
Vígh Dóra (5. b)
Barcai Blanka (6. a)
Bozsódi Fanni (6. a)
Holopovics Zsófia (6. a)
Háló Csenge (6. a)
Dávid Ádám (6. b)
Dávid Máté (6. b)
Fábián Lili (6. b)
Papp Rebeka (8. a)

Dávid Máté (6. b)
Csarkó Zsolt (5. b)

A József Attila Általános Iskola tantestülete

Bihari Hírlap
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja

Lapzárta: március 31.

Diabétesz meghívó
A Bihari Diabétesz Egyesület március 28-án, 
szerdán 14.00-tól a gyógyászati segédesz-
közök – vércukormérők, vérnyomásmérők – 
használatáról tart bemutatót, valamint 
lakossági szűrést. Ez idő alatt a régi, rossz, 
használaton kívüli vércukorszintmérő készülé-
keket 1990 Ft ellenében új készülékre 
cseréljük, hatéves garanciával. 
 A rendezvényen diabetológus főorvos, 
diabéteszes szakápoló, dietetikus is részt vesz. 

Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ
Pap Sándor Egyesületi elnök 

FELHÍVÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a helyi 
menetrend szerinti autóbuszjáratok átalakí-
tásával kapcsolatban 

2012. március 14-én (csütörtök) 16 órakor 
a Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatal 
Nagytermében lakossági fórumot tart, amelyre 
minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk.
A gyűlésen jelen lesznek a Hajdú Volán Zrt. 
képviselői is, akik ismertetik a helyi menetrend 
szerinti személyszállítás átszervezésének tervét.
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Berettyóújfalu egyik jelentős vállalkozása, a Mezei – Vill. Kft., úgy fejlesztette 
telephelyét, hogy közben munkahelyeket is teremtett.
  Szűk két éven belül – 2010. márciusától 2012. februárjáig – készült el a 
Vágóhíd utcai telephely bővítése - tudtuk meg Mezei József ügyvezetőtől. 
A cég sikerrel pályázott az Észak-Alföldi Operatív Program telephely 
fejlesztési pályázatán, és a meglévő 300 négyzetméternyi épületet 
kívül-belül megújította, illetve új szárnnyal is bővítette. A beruházás 
jóvoltából 800 négyzetméter hasznos területet sikerült kialakítani, az 
emeleti résszel együtt. A megvalósítás következtében három fő fizikai 
munkás alkalmazására is lehetőség nyílt. 
  Mezei József ügyvezető elmondta: mivel napjaink legnagyobb 
problémája a fosszilis energia csökkenése, ezért a megújuló energia 
termelésére alkalmas napelemek összeszerelő műhelyének, illetve az 
összeszerelt eszközöknek a magánlakásokra és ipari létesítményekre 
történő felszerelése az alapfeladata az elkészült komplexumnak.
  A beruházás összköltsége 75 millió forint, melyből 63 százalék – 47 
millió forint – támogatás, míg az önerőt, 28 millió forintot a cég saját 
forrásából biztosította.
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Idén is megtartotta hagyományos éves 
kiállítását a Berettyóújfalui Kisállattenyésztő 
Egyesület.

   A Nadányi Zoltán Művelődési Központban a 
legszebb galambokat és díszbaromfikat mutat-

ták be a helyieken kívül a karcagi, kunmadarasi, 
püspökladányi, köröstarcsai, nádudvari 
egyesületek tagjai. Mint az eredményhirdetésen 
Dobai Imre elnök szavaiból kiderült, 44 
tenyésztő 291 madarat hozott el a legszebb 
példányok közül. A szakértő zsűri standard 
alapján bírálta a madarakat, jó, igen jó és 
kiváló minősítést adva a galamboknak és 
baromfiknak. 
   Az idén is, mint mindig, a legfőbb szponzor az 
önkormányzat volt, ezért is volt jelen Muraközi 
István polgármester a kétnapos kiállítást lezáró 
eredményhirdetésen és díjátadón. A legtöbb 
madarat Simon Barnabás hozta el, Ő külön díjat 
kapott. Egyesületi díjban második lett Nádud-
var, míg első a püspökladányi egyesület 

b i har nagyba jomi 
csoportja. Számos 
különdíj talált 
gazdára, míg a 
Birizdó Emlékkupát, 
melyet a névadó 
berettyóújfalui te-
nyésztő emlékére 
neveztek el, immár 
harmadik alkalom-
mal Hajdú Sándor 
nyerte el, aki azonnal felajánlotta azt a Birizdó 
családnak további őrzésre.
   A tenyésztői versenyt Hodosi Albert nyerte 
meg, amerikai óriásposta galambjaival. 
 

A legszebb madaraikat hozták el

A CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű 
Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért  2010. 
novemberében indított TÁMOP-5.1.1-09/7-
2010-0018 azonosítószámú, Kistérségi KID 
elnevezésű programja elsősorban a 18-30 év 
közötti, tartósan álláskereső fiatalok számára 
nyújt segítséget a Berettyóújfalui Kistérségben. 
A program keretén belül 20 fő szerzett OKJ-s 

végzettséget. A program célja a szakmai 
végzettséget szerzett fiatalok elhelyezése helyi 
foglalkoztatóknál. A program során 10 fő 
élelmiszer- és vegyi áru eladó, 
pénztárgépkezelő, 10 fő  földmunka-, rakodó- 
és szállítógép kezelő valamint targoncavezető 
végzettséget szerzett.
A programban továbbá  a munkaerő-piaci 
mentor képzés valósult meg, melyen 10 fő 
szociális területen dolgozó, vagy szociális 
területen végzettséget szerző szakember és 
önkéntes vehetett részt. A mentorképzés célja az 
volt, hogy a kistérségekben szociális területen 
dolgozó szakemberek tudása fejlődjön, 
felkészültek legyenek az álláskeresők 
munkaerő-piacra történő elhelyezésére és 
későbbi munkájukkal hosszú távon csökkentsék a 
kistérségben tartósan munka nélkül lévő 
emberek számát.
A pályázati vállalásoknak megfelelően a 

programba bevont 30 fő közül jelenleg 18 fő 
tölti legalább 6 hónapos foglalkoztatási 
időszakát, többségében helyi munkáltatóknál.
„A program tervezésekor azt tartottuk szem 
előtt, hogy a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségben élők olyan szakmát tanulhassanak, 
amelyben a képzés elvégzése után esélyük lesz 
munkát találni. A programba bevont tartós 
álláskeresők számára a program keretén belül 
lehetőségünk nyílt arra, hogy a résztvevőknek 
képzési- és utazási támogatást nyújthassunk, és 
mentorokat állítsunk melléjük, akik támogatják 
elhelyezkedésüket az elsődleges 
munkaerőpiacra”- mondta a program vezetője, 
Adomán János. További 100 főnek pedig 
egyéni tanácsadásokkal segítették munkatár-
saink az elhelyezkedést a helyi kistérségi KID 
irodákban, Berettyóújfaluban és Biharkeresz-
tesen”.
Bővebb információ:

Adomán János, programvezető 
CSAT Egyesület

Tel.: 06-52/530-895
E-mail: info@csat.hu

A CSAT Egyesület Európai Uniós támogatásból 18 fő elhe-
lyezését támogatta a Berettyóújfalui kistérségben!

Telephelyét fejlesztette a MEZEI – VILL. Kft.

(x)

Március 20-án 16.30-kor a Nadányi Zoltán Művelődési Központ 
Erdélyi Gábor termébe minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Előadónk: Dr. Lugosi Anna diabetes szakorvos
Téma: A cukorbeteg, ha beteg.

Minden más kérdésre választ kapunk főorvosnőtől.
Vérnyomás, vércukormérés minden résztvevőnek ingyenes.

Meghívó !
É let
D iabétesszel
E gészségesen
S okáig Közhasznú Egyesület 

A MEZEI-VILL Kft. most elkészült új Vágóhíd utcai telephelye
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   A február nem a legkedveltebb hónapok közé 
tartozik, ám a farsangi mulatságok miatt mégis 
sokan szeretik. Ennek lehettünk tanúi február 21-én 
délután, amikor a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ színháztermében az Arany János 
Gyermekotthon lakásotthonainak 120 lakójából 73 
egyéni jelmezes és csoportos jelenettel szórakozt-
atták egymást és közönségüket a szereplők.
   Mint ahogy a korábbi, az idei mulatságon is 
több produkcióban együtt léptek fel lakók és 
gondozóik, ami külön erénye a rendezvénynek, 
melyre már hetekkel korábban lázasan készülnek 
az érintettek – mondta el Fodor István, a 
gyermekotthon igazgatója. Az is hagyomány 

már, hogy a nagyváradi testvér intézmény lakói 
és nevelői is képviseltetik magukat. Immár 
negyedik alkalommal a diákok műsorral lépnek 
fel, míg Szántó Ildikó, a Bihar Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság pályázati- és 
programirodai vezetője a zsűriben foglal helyet.
   Az ötletesnél-ötletesebb jelmezek közt kacag-
tató jeleneteknek is szemtanúi lehettünk: volt 
magányos menyasszony, szőlő, nyuszi, törperős, 
dobókocka, Pumukli, mese a gombáról, limbó-
hintó, torreádor, kistigris, bohóc, testőr, bajor 
sörtánc, kölyök kor. A közönség csodálatát és 
szeretetét vívta ki a SANSZ – Segít A 
Négylábúak Szeretete – Közhasznú Alapítvány 
kutyaterápiás bemutatója. Róluk kiderült, 2009-
ben jött létre az alapítvány, mely előszeretettel 

segít a speciális nevelést igénylő gyerekeken, 
rendszeres kutyaterápiás módszerrel.
   Könnyeket csalt a szemekbe a Búcsúdal nevet 
viselő produkció, melyben a Honfoglalás című film 
népszerű betétdalát adták elő a gyerekek, akik 
ezzel búcsúztak Gál Józsefné fejlesztő pedagó-
gustól, aki nyugdíjba vonulása alkalmából, 
éppen utolsó munkanapját töltötte a gyermekott-
honban. Megható volt látni, amikor a színpadról 
levonuló gyerekek egy-egy szál virággal 
fejezték ki szeretetüket Erzsike néni iránt.
   A zsűri 30 produkciót értékelt, egyéni és 
csoportos kategóriában. Ám nem a helyezés volt 
a fontos, hiszen mindenki nyert, aki ezen a 
mindennapok taposómalmából kikapcsolódást, 
örömet, vidámságot nyújtó délutánon részt vett.
 

(x)

Farsangi mulatság búcsúdallal

   Február végén megrendezésre került a már hagyománynak számító 
ünnepség, amelyre kicsik és nagyok izgatottan készültek. Már jó előre 
elkészítették a gyerekek a dekorációt, ami egyaránt készült 
vászonlepedőre festve, vagy akár csoportmunkában kartonlapra 
pingálva, hogy érezhessük a télűzés színességét. 
A tanárnénik és tanárbácsik is kitettek magukért, hiszen jobbnál jobb 
produkciókkal készültek a gyerekek és a szülők szórakoztatására. Láthattunk a 
tantestület  előadásában a "Thriller" című táncelőadást, majd az "Aranyszőrű 
bárányka" mesét játszották el a közönség legnagyobb örömére. Nagy 
derültséget okozott mindenki számára, amint az álarcok mögött felfedezhettük 
gyermekeink tanítóit! Köszönjük Nekik, hogy időt és energiát szántak arra, 
hogy előadják ezt a műsort, mellyel emlékezetessé tették ezt a napot!
A télűző farsangi mulatság a gyerekek jelmezes felvonulásával folytatódott. A 
zsűri tagjainak nehéz dolga volt, hiszen egyik maskara ötletesebb volt a 
másiknál. Amíg a jelmezekről megszületett a döntés, addig a gyerekek műsora 
következett! Volt akro-
batikus rock-and-roll,  
aerobik bemutató,
versmondás. Láthattunk 
jelenetet a Négyszög-
letű kerek erdő című 
műből, illetve 
szórakozhattunk a 
"Cirkusz születik" 
elnevezésű  produkció 
alatt.
A mulatság kitűnő 
alkalom volt arra, 
hogy az iskola leendő 
tanulói is, akik meghívást kaptak az óvodákból, betekintést nyerjenek az iskola 
életébe. A nagycsoportos óvodások is beöltözhettek, és felvonulhattak a 
közönség előtt, amit ajándékkal jutalmaztak a tanítónénik. Természetesen nem 
maradt el végül a várva-várt eredményhirdetés, hiszen a legjobban sikerült 
jelmezbe bújt iskolások jutalmat kaptak!
Most már más dolgunk nincs, mint várni a tavaszt, hiszen a II. Rákóczi Ferenc 
Iskola mindent megtett annak érdekében, hogy elűzze a telet! 
Köszönjük...

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szülői Munkaközössége

 

Télbúcsúztató a Rákócziban

    A jelenlegi demográfiai háttér ismeretében a Bihor – Hajdú-Bihar határon átnyúló 
övezetben szükség van az egészségügyi szolgáltatások hatékonyságának javítására. 
Ebből kifolyólag szükség van egyes kétoldalú szakmai tapasztalatcserék lebonyolí-
tására, a fejlesztés stimulálásra, a menedzseri stratégiákat és az orvosi szakmai 
tapasztalatokat illetően, a határokon átnyúló együttműködés keretében. A fentiek 
értelmében, az Élesdi Városi Kórház, mint projektvezető és a Berettyóújfalui Gróf Tisza 
István Kórház, mint partner, támogatást kaptak a Közös kezdeményezés a határokon 
átnyúló együttműködésért, a magas minőségű egészségügyi szolgáltatások támogatása 
területén elnevezésű projektre.
  A projektnek a Magyarország-Románia 2007-2013 Határokon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében nyújtottak finanszírozást, összköltségvetése 126.345 
euró, amiből 69.545 euró a projektvezetőt, 56.800 euró a projekt partnert illeti. A 
Hajdú-Bihar – Bihor övezet a páciensek mobilitási problémáival és a munkaerő vándor-
lással szembesül, egyes, a szervezés szempontjából korlátozó országos egészségügyi 
rendszerek feltételei mellett. Egyes betegek kezelése saját hazájuk határain túl 
nehézkesnek bizonyul, a két rendszer akadályaiból adódóan, a páciensek jogaival 
kapcsolatos tájékoztatás hiánya miatt. A két fél közötti tapasztalatcsere ama problémák 
jobb megértéséhez vezet, melyekkel a két rendszer szembesül. A földrajzi közelség teszi 
lehetővé a közös tanfolyamokat, kétoldalú szakmai kapcsolatokat és a jó kórházi 
menedzsment gyakorlatok megosztását.
Általános cél a Románia-Magyarország határokon átnyúló együttműködés javítása, az 
ebben az övezetben lakók egészségügyi problémáinak megoldására, tiszteletben 
tartva az erre a szakterületre vonatkozó EU normákat.
A célcsoportot a két egészségügyi egység személyzete képviseli, azaz az élesdi kórház 
200 dolgozója, és a Berettyóújfalu Gróf Tisza István Kórház 350 dolgozója. Az élesdi 
és a berettyóújfalui lakosság egyaránt részesül a tapasztalatcsere jótékony hatásában, 
ami a nyújtott szolgáltatások minőségének javításában realizálódik.
A projekt eredményei a határokon átnyúló kétoldalú kapcsolatok erősítésében állnak a 
bevont egészségügyi intézmények között az egészségügyi személyzet kompetenciáinak 
és képességeinek fejlesztésében, egy határokon átnyúló együttműködés keretében, 
valamint a hozzáférhetőség növelésében, a határokon túli páciensek kezelését illetően, 
az egészségügyi szolgáltatások népszerűsítése érdekében a határövezetben. A 
projektet 2012 januárjában indították és 2012 decemberében fejezik be.
 A Magyarország-Románia 2007-2013 Határokon átnyúló Együttműködési Programot 
(www.huro-cbc.eu) az Európai Unió finanszírozza a Regionális Fejlesztési Alapon 
keresztül, kiegészítve a programban részt vevő két tagállam, Magyarország és Románia 
nemzeti társfinanszírozásával. A program általános célja a gazdasági tényező, 
személyek és közösségek közelítése, azzal a céllal, hogy hatékonyabban használják ki a 
határövezet közös fejlesztése nyújtotta lehetőségeket.
Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
Bővebb tájékoztató a projekttel kapcsolatban a www.berettyokorhaz.hu honlapon 
található.

Sajtóközlemény
Február a farsang hava! Így volt ez a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is!
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 Idén is megrendezte a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ a térség általános iskolai tanulói számára 
a „Szép Magyar Beszéd” versenyt.
   A felső tagozatos diákok két kategóriában - 5-6. 
illetve 7-8. évfolyamok - versenyeztek. Előbbieknek 
Fekete István Öregnaptár című művéből kellett 
felolvasniuk, míg utóbbiak a Kazinczy-díj 
alapítójának, Péchy Blanka Alapítólevél című 
írásából olvastak fel részletet, azok után, hogy a 
szabadon választott prózai műveket felolvasták. 
Mint azt a zsűri elnökétől, Kissné Tóth Márta 
középiskolai tanárnőtől megtudtuk, a Kazinczy-díj 
alapítója Péchy Blanka érdemes művész, aki a 
Kazinczy-versenymozgalmat az általános iskolás 
korosztályra is kiterjesztette. Ez a versenyforma az 

ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra 
javítását szolgálja.
  A háromtagú zsűri értékelésében a 
szöveghűségre, a levegővételre, a 
hangképzésre, a hangsúlyozásra, a szünettar-
tásra, a természetes beszédre helyezte a 
hangsúlyt. Mindezek figyelembevételével az I. 
korosztály versenyét Garamvölgyi Petra, a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója nyerte. 
Őt követte Tóth Regina Petra, a József Attila 
Általános Iskolából, míg III. helyezett lett Papp 
Balázs, a Széchenyi Tagiskola tanulója. A 7. és 
8. évfolyamos tanulók versenyét Kisikán Debóra, 
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola 
tanulója nyerte. II. helyezett Németh Dóra, a 

József Attila Általános Iskolából, III. Mező 
Gilda, a Diószegi Kis István Református Általá-
nos Iskola diákja. 
  A verseny regionális fordulójára – melyen Kisikán 
Debóra vesz részt – Kisújszálláson kerül sor.

Térségi verseny a szép magyar beszédért 

   Évek óta, rendszeresen feltűnik a Gróf  Tisza 
István Kórház folyosóin, kórtermeiben egy 
csendes, halk léptű férfi, aki különös segítséget, 
lelki támaszt nyújt igehirdetéseivel, igeolvasá-
saival a betegeknek. Akik közelről nem ismerik, 
egyenesen tiszteletes úrnak emlegetik, jóllehet, 
Veres Imre diakónusnak nincs teológiai végzett-
sége. Mi késztette arra, hogy efféle missziót 
végezzen? – fordultunk az ötvenes éveiben járó 
férfihoz, a krónikus osztály első emeleti részlegén.

- Egy nagy beteg-
ség után tértem 
meg Istenhez, s 
éppen Isten iránti 
hálából, illetve az 
emberek iránti 
szeretetből végzem 
ezt a szolgálatot. 
Minden szabadidő-
met erre szentelem, 

úgy is fogalmazhatunk: ennek élek.
 - Mikor volt az a pont, amikor megtért Istenhez?
- 1993-ban műtöttek a debreceni idegsebészeti 
klinikán, majd itthon lábadoztam. Úgyszólván 
minden alaptevékenységet – járást, beszédet, a 
mindennap ismétlődő teendőket, mozdulatokat – 
újra kellett tanulnom. 1994 tavaszán mutattak be 
az akkori berettyóújfalui református lelkésznőnek, 
Kiss Klárának. Ő meghívott a gyülekezetbe, s 
presbiternek is megválasztottak. Attól kezdve a 
lelkésznővel együtt végeztük a kórházi szolgálatot. 
Időközben a lelkésznő elment a nagyrábéi 
gyülekezetbe, ám megkért arra, hogy én folytas-
sam ezt a szolgálatot, itt, a kórházban. Akkor én 
úgy éreztem, mintha az Úr szólított volna meg a 
lelkésznőn keresztül. Így aztán az ezredforduló óta 
– Isten segítségével, kérve az ő bölcsességét – 
egyedül végzem ezt a szolgálatot.

- Milyen beosztás szerint, hogyan végzi ezt?
-  A hét különböző napjain, több helyen végzem a 
szolgálatot a kórház területén. Hétfőn a 
pszichiátrián kezdek 17.45-kor, majd a zárt 
osztályon folytatom. Kedden a mozgásszervi 
rehabilitációs osztályon 17.15-kor, ezt megelőzően 
az idegosztály, a szemészet, az urológia, a hasi 
sebészet és a traumatológia kórtermeiben 
igeolvasást tartok, imádkozunk, illetve zsoltárokat 
éneklünk. Szerdán 15.00 órától a krónikus osztály 
emeleti folyosóján van az igehirdetés, igeolvasás és 
éneklés. Előtte és utána a kórtermekben keresem 
fel azokat a betegeket, akik állapotuknál fogva 
nem tudnak kijönni a folyosóra. Csütörtök, péntek a 
saját feltöltődésemet szolgálja, ilyenkor otthon 
pihengetek, igét olvasok. Szombaton a belgyó-
gyászaton és a tüdő osztályon, illetve ritkán az 
intenzív és nőgyógyászati osztályon „fordulok elő”. 
Vasárnaponként pedig délután fél négytől a Dr. 
Böszörményi Nagy Géza teremben lelkészi 
istentisztelet folyik Balogh Sándor lelkipásztorral. 
- Milyen a fogadtatása a betegek körében?
- Vegyes. Jó látni és megtapasztalni azt, hogy itt is 
térnek meg emberek, de olyanokkal is találkozom, 
akik igénylik a lelki támaszt, és várják is ezeket az 
alkalmakat. Nem is gondoltam volna korábban, 
hogy ennyire számon tartják ezeket a lelki támaszt 
nyújtó alkalmakat! Nem elégszer hangsúlyozom, 
hogy áldott legyen az Úr azért, hogy eszköz 
lehetek a kezében ehhez a lelki támogatás 
nyújtásához. Hálát adok Istennek azért, hogy a 
különböző felekezetekhez – római katolikus, 
baptista, görög katolikus – tartozó testvérek is jó 
szívvel veszik, hogy valaki ott van köztük, aki Isten 
igéjét hozza el közéjük, akik már betegségük miatt 
nem járhatnak templomba. Összességében, 
elmondhatom: jó szívvel veszik azt, hogy az egyház 
itt van velük a bajban is. Ezeken az alkalmakon 

szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, 
amikor otthonaikból járhattak templomba, még 
gyermekként a szüleikkel. 
- Hogyan fogadják ezt a missziót a kórházban?
- Igen humánosan viszonyulnak hozzám, sőt, 
előfordul, hogy szólnak, melyik kórterembe menjek, 
mert várnak a betegek. Hálaadással tölt el az is, 

hogy az orvosok közül többen templomba járnak, 
így még inkább átérzik, mennyire szükségük van 
betegségükben az embereknek a lelki támaszra. 
Külön megköszönöm a kórház vezetésének azt a 
megértő hozzáállását, amit például akkor 
tanúsítottak, amikor a Böszörményi Nagy Géza 
terem felújítás alatt volt, és biztosítottak számunkra 
méltó helyet az istentiszteletek idejére.
- Meddig szándékszik végezni ezt a szolgálatot?
- Mindaddig, amíg egészségem és az Úr engedi.
Beszélgetésünk végére már gyülekeztek is a 
betegek Veres Imre igehirdetésére. Ki járókerettel, 
ki nővéri segítséggel, míg mások a „tiszteletes úr” 
kíséretében foglalták el helyüket a folyosón. Az 
ismert 25. zsoltárral - „Szívemet hozzád emelem!” - 
kezdődött a félórás szolgálat, ami alatt egy-egy 
kedvenc zsoltárt is elénekeltek a betegek, akiktől 
„Áldás, békességgel” és kézfogással búcsúzott 
Imre. S ami a kívülálló számára meglepő, minden 
beteget nevén szólított…   

„Szívemet hozzád emelem!” – interjú Veres Imre diakónussal

TÁJÉKOZTATÓ
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tájékoz-
tatója az adófizetési kötelezettségek teljesítéséről

Tisztelt Adózók!
Önkormányzati adóhatóságunk 2012. február 
29-től kezdte meg a 2012. évi folyószámla 
kivonatok kiküldését. Ezzel együtt postázásra 
kerülnek azon gépjárművek előírásait tartal-
mazó határozatok, ahol 2012. január 1-től 
keletkezik adókötelezettség. Az említett határo-
zatok tértivevénnyel kerültek feladásra.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók, a 
gépjárműadó és más önkormányzat felé 

teljesítendő kötelezettségek következő részletét 
2012.03.19-ig lehet késedelmi pótlékmentesen 
megfizetni. Szeretnénk felhívni a figyelmüket 
arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőig 
az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt 
adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. 
Az adótartozás után felszámított pótlék a 
tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg 
kerül behajtásra.
Szíveskedjenek az „Értesítő” kézhezvételét 
követően, az abban szereplő adatokat egyeztetni 
a birtokában levő iratokkal, bizonylatokkal. 
Eltérés esetén észrevételét a Berettyóújfalu Város 

Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 4100 
Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19. címére 
szíveskedjék postázni. Észrevételét elektronikus 
úton e-mailben is megteheti a 
penzugy@berettyoujfalu.hu címre. Az adófizetési 
kötelezettségeit adónemenként külön-külön, a 
megfelelő számlaszámra kell teljesítenie. A fizetési 
kötelezettséget a bankszámlával (pénzforgalmi 
számlával) rendelkező adózó átutalási megbízás 
útján, a bankszámlával nem rendelkező adózó 
belföldi postautalvány segítségével vagy 
folyószámlájáról történő átutalással teljesítheti.

Adóiroda
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TÁJÉKOZTATÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzatától

arról, hogy jelentősen emelkedik a talajter-
helési díj mértéke, így érdemes a közcsa-

tornára mielőbb rákötni
A 2011. évi CCI. törvény értelmében 2012. 
február 1-jétől tízszeresére emelkedett a 
talajterhelési díj minden egyes elfogyasztott 
köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek
- a fogyasztási helye nincs rákötve a kiépített 
szennyvízcsatornára,
- nem felel meg az önkormányzati díjmentes-
ségeknek.
A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a módosította a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 12.§ (3) bekezdésében foglaltakat, 
mely a talajterhelési díj egységdíjának 
mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1 200 
Ft/m3 összegben határozta meg.
A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől 
már hatályos, így az ettől az időponttól 
keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell 
majd fizetni. 
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 
meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyi-
sége), a meghatározott egységdíj (1 200Ft/m3)

valamint a település közigazgatási területére 
vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) 
határozza meg. Az „érzékeny” besorolású 
területeknél (ilyen besorolású Berettyóújfalu 
város) ez az összeg másfélszeres szorzóval 
számolható. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter 
ivóvíz-fogyasztás után 1.800 forint talajter-
helési díjat kell majd fizetni.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a 
kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízel-
helyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíz-
tározót is) alkalmaz. Amennyiben a közcsa-
tornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési 
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna 
üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy 
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség 
hiányában az átalány alapján meghatározott 
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály 
szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe 
vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a 

számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra 
feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások 
szerinti elhelyezését igazolja.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjat a kibocsátónak 
(fogyasztónak) kell megállapítania, bevallania 
és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő 
év március 31-éig. Ebből következően a Tisztelt 
Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 
2013. március 31-én szembesülhetnek. 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, 
bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgálta-
tási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvez-
mények és mentességek eseteit a települési 
önkormányzat rendeletben állapította meg. 
Erről Berettyóújfalu Város honlapján 
(www.berettyoujfalu.hu) a 36/2004. (XII. 03.) 
számú önkormányzati rendeletben részletesen 
olvashatnak az érdeklődők.

Berettyóújfalu Város Önkormányzati 
Adóhatósága

Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés közel 
15 évvel ezelőtt jelent meg, elsősorban a fűtési 
rendszerek korszerűsödése, a csomagolástechnika 
fejlődése és a fogyasztás bővülése miatt jelentősen 
megnövekedő hulladékmennyiség kezelésének 
elősegítésére. Az újrahasznosítható hulladékokat 
nem kell már lerakással ártalmatlanítani, sőt, ezek, 
mint másodnyersanyagok, egyre nagyobb értéket 
képviselnek. A szelektív gyűjtéssel nem nő a 
hulladékhegy a lerakóban, később kell újat építeni, 
ezáltal csökken a hulladékszállítás díja, és kevésbé 
terheljük környezetünket.

Szolgáltatási területünkön, a közszolgáltatásként 
2007-ben elindult kommunális hulladékgyűjtéssel 
egy időben vált lehetségessé a lakosság számára 
a hulladékok szelektív gyűjtése. Az önkormányza-
tok által kialakított szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek segítségével mindenki számára lehetőség 
nyílt arra, hogy háztartási hulladékát szelektíven 
gyűjtse. A szelektív gyűjtés legegyszerűbben a 
gyűjtőszigetek alkalmazásával történik.
A gyűjtősziget előnyei: közelebb vihető a fogyasz-
tóhoz, lakó- és vásárlási övezetbe telepíthető, 
létesítési költségei alacsonyak, az üzemeltetés 
költségei jó szervezéssel (ürítés, szállítás) a 
begyűjtött anyagmennyiséggel arányosak, jól 
gépesíthető és alacsony időigényű, széles lakossági 
kört kiszolgál és mindenki számára elérhető.
Hátrányai: a tárolótartályokban okozott kár 

(rongálás, felgyújtás), illetve az egyéb (oda nem 
való) hulladék elhelyezés hazánkban jelenleg csak 
erős hatósági és lakossági kontrollal mérsékelhető
és partnerség szükséges a lakosság részéről. 
Területünkön - 40 település - 178 db szelektív 
sziget található. A költségtakarékosság érdekében 
az ürítési gyakoriságuk rugalmas, csak akkor 
ürítjük, ha megtelt. Az elszállítást ugyanazok a 
tehergépkocsik és dolgozók végzik külön 
műszakban, akik a kommunális hulladékot is gyűjtik, 
ezért sokan azt hiszik, hogy összeborítjuk a szelek-
tív hulladékot a kommunálissal. Erre csak akkor 
kerül sor, ha a szelektív konténer tartalmát annyira 
elszennyezték, hogy azt már nem lehet kiválogatni. 
Minden egyes frakció begyűjtése után a 
telephelyünkön az adott hulladék ürítésre kerül, és 
csak ezután megy az autó más típusú hulladékot 
gyűjteni. A szelektíven begyűjtött hulladékokat 
utóválogatjuk, bálázva (papír) vagy konténerekbe 
rakva szállítjuk el a másodnyersanyag felhasználó 
részére. Az ebből származó bevétel a hulladékke-
zelési díjakat csökkenti. Tavaly összesen 191 tonnát 
értékesítettünk.
    A szelektív szigeteken 3 frakció gyűjthető külön: 
papír, PET hulladék, vegyes üveg (fehér és színes). 
A kék színű konténer szolgál a papírhulladékok 
gyűjtésére. Ide bedobható: újság, papírzacskó, 
csomagolópapír, hullámkarton doboz. Tilos 
elhelyezni: szennyezett papírt, indigót és indigózott 
papírt, fóliázott papírt, valamint jelenleg még 
Tetra-pakk csomagolást is (tejes, gyümölcsleves, 
stb.). A sárga színű konténer a PET hulladékok 
gyűjtését biztosítja. Bedobhatóak PET palackok 
(üdítős, ásványvizes) valamint ezek zsugorfóliái. A 
palackokat „laposra taposva” kell bedobni, a 
gyűjtési – szállítási költségek csökkentése érdeké-
ben. Tilos elhelyezni: ét- és motorolajos flakont, 
tisztítószeres vagy veszélyes hulladékkal 
szennyezett flakonokat. A zöld színű konténer 
alkalmas az üveghulladékok gyűjtésére. Bedob-
ható: befőttes üveg, sörös – üdítős – szörpös üveg, 
mindenféle öblösüveg. Tilos bedobni síküveget, 

tükröt, veszélyes anyag tartalmú üvegeket (hígítós, 
gyógyszeres, stb.). A helyes gyűjtést a konténere-
ken elhelyezett feliratok és piktogramok is segítik.
A szelektív szigeteken kommunális és a 
megengedettől eltérő hulladék lerakása hatósági-
lag tilos! A 2000. évi XLIII. tv. 49. § (1) bekezdése 
értelmében a törvénysértőknek bírságot kell 
fizetniük! 
Sajnos, az elmúlt időszak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy egyre többen kommunális vagy 
veszélyes hulladékuktól a szelektív szigeten 
szabadulnak meg, elszennyezve a 
gyűjtőkonténereket és azok környezetét. Az 
önkormányzatokkal együttműködve az elszennye-
zett szigetekről mihamarabb kommunális hulladék-
ként elszállítjuk a gyűjtőedények tartalmát, hogy a 
sziget használhatóságát biztosítsuk, de ez nem 
sokáig tart. A szigeteken elhelyezett szelektív 
hulladékot ismeretlenek - jelentős károkat okozva - 
már fosztogatni is szokták, egyre gyakoribb a 
konténerek felfeszegetése, tönkretétele. A szelektív 
sziget az önkormányzat tulajdona, megrongálása 
feljelentést von maga után! Egy ilyen esetben 
Berettyóújfaluban a rendőrség is nyomoz.
Ez a lakossági magatartás az anyagi károkon túl 

erkölcsileg is elfogadhatatlan, szemetelni közterü-
leten, tönkretenni a szelektív gyűjtést 
rendeltetésszerűen végzők törekvéseit.
A szelektív gyűjtés lehetősége mindenki számára 
adott, közös érdekünk hogy megfelelően éljünk 
vele! 
További információ: www.biharikft.hu 
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
A legtisztább megoldás …

Gyűjtsünk szelektíven, de hogyan?
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     Születtek
Január
15.: Józsa Kristóf (Józsa Tamás – Cseke Diána 
Judit)
     Elhunytak
Február
  2. Pap Antalné Oláh Mária (1931)
  6.: Bujdosó Sándor (1955)
  9.: Kovács Imre (1949)
10.: Bene Gyula (1944)
12.: Forgács László (1943)
13.: Egri János (1961)
19. László Károlyné Veres Róza (1937)
23. Csörsz Gyula (1948)
26. Nagy Lajosné Kis Ilona (1956) 

Anyakönyvi hírek

                        A Berettyó Televízió műsora:
                                    (2012. 10-11 hét)

- Elfogadták a költségvetést
- Emlékünnepség a névadó tiszteletére
- Az Arany János Gyermekotthon farsangi ünnepsége
- Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
- Jubiláló véradókat tüntettek ki
- Fakitermelési munkák kezdődnek
- Beszélgetés a város büdzséjéről Muraközi István 
   polgármesterrel
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1. Bihar Termálliget (Népliget)  10 %
2. Mezey Divat (Bajcsy-Zs.) 5 %
3. Gépkölcsönző (Krúdy u.)  10 %
4. Süteménybolt (József A. ltp.)  5 %
5. Angel Fehérnemű üzlet (Körépület) 10 %
6. Ilanzs Fehérnemű (József A. üzletsor) 10 %
7. Ilona Divat (Dózsa Gy.)  10 %
8. Jani Csárda (42. sz. főút)  5 %
9. Lama-Ép Kft. (Dózsa Gy. 68.) 5 %
10. KER-FU 2000 Kft. (Kádár V. 143.)  5-10 %
11. Origo Sport (Körépület)  5 %
12. Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. 27.) 20 %
13. Berettyó Rádió (Milleniumi út)  10 %
14. Meta Divat (Dózsa Gy.)  5 %
15. Euro-One (József A. ltp.)   10 %
16. Gyermekdivat (Bajcsy-Zs.)  5 %
17. Helga és Riki Bt. (Dózsa Gy. 50.) 5 %
18. Internet Cafe (körépület)   5 %
19. Kígyó Patika 90 Bt. (Orbán B. tér)  5 %
20. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth u.)  3-5 % 
21. Arzenál Ingatlanközvetítő Iroda 
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22. Winkler Papírker (Puskin u.)  5 %
23. Virág-Ajándék üzlet Kóti Tamás  10 %
24. Gami Conulting Kft. (Millenium út 4.)   20 %
25. Projekt Dekor Kft. (Dózsa Gy. 8-10.)  20 %
26. Jázmin 2003 Bt. (Oláh Zs. u.) 5 %
27. D& EMMA Bt. (József A. üzletsor) 5 %
28. Margaretta-Marketing Kft. (Sinka u. 8.) 10 %
29. Enikő Ajándék és Lakásfelszerelés  5 %
30. Ilanzs Fehérnemű (Dózsa Gy. 8-10) 10 %
31. Simi Divat (Millennium u.)   5 %
32. Simi Vendégház (Balogh Tanya) 5 %

33. Szolárium Szalon (Millennium út)        5 %
34. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u.) 5 %
35. Emi Tapéta (Mártírok u.)  5 %
36. Ékszerüzlet (Körépület)  5 %
37. Cerka Papír-írószer (Körépület) 10 %
38. Trendy Divatáru (József A. üzletsor)       5 %
39. Számítógépház (Dózsa Gy. u. )szervízdíjból 10%
40. MOMO Divat Outlet (Mártírok u.)   10%
41. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Ady E. u.)       5 %
42. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
43. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Vass J. u.)        5%
44. Berettyó Pék ’2007 Kft. (Szen Márton tér)   5 %
45. Dr. Kiss Borbála Tilia ügyvéd (Dózs Gy.u.)     5 %
46. „Papp L”1995 Ker. Bt. (Dózsa Gy. u.)      2 %
47. Evita Divat (Mártírok u.)                         5 %
48. Vis Viris Kft. (Piac Kínai üzlet)    10 %
49. Baby Shop Bt. (Millennium u.)      5 %
50. Bútorbolt Varjú Sándor (Kádár u.)  

kárpitos bútorokból                                  5 %
51. Garabuczi Óra-Ékszer (Dózsa Gy. u.)    10 %
52. Orchidea Virág és Ajándék Üzlet (Dózsa Gy.)5 %
53. Munkaruhabolt (Penny mögött)       5 %
54. Berettyó Szín-Ház Kft. (Toldi u.)      5 %
55. Berettyó Szín-Ház Kft. (Kossuth u.)      5 %
56. Erika Kölcsönző (Dózsa Gy. u. )    10 %
57. Van Burger Büfé (József A. üzletsor)      5 %
58. Alexa Ajándék (József A. üzletsor)    10 %
59. Szépségpatika (Körépület emelet)    10 %
60. Stettner Gabriella Kéz- és Lábápoló, 
        Műkörömépítő                                          10 %
61. Ber-Okt Bt. (Bajcsy-Zs. u.)     10 %
62. Lisztes Éva Autósiskolája (Körépület)

elméleti oktatásból                                  20 %

63. Bűbáj Szolárium (Körépület emelet)    10 %
64. Bihari kenyérlángos és óriás palacsinta 
      (Dózsa Gy. u.) 10 %
65. Otti-Geo Földmérő Kft. (Kádár u.)       5 %
66. Bihari Reklám Kft. (Millennium u.)       5 %
67. Obersolar Kft. (József A. ltp.)        5 %
68. Órás Műhely (Bessenyei ltp.)        5 %
69. Papír-írószer-nyomtatvány (Bocskai u.)       5 %
70. Papír-írószer-nyomtatvány (Kossuth u.)       5 %
71. Gabi Boltja (Kossuth u.)      10 %
72. Angol Piac Outlet (Dózsa Gy. u.)     10 %
73. Baromficentrum 2003 Kft. (Dózsa Gy. u.)       3 %
74. Pethouse Állatorvosi Rendelő (Kossuth u.) 

vizsgálatok, oltások és kezelések árából         20 %
75. B-IFOKSZ Kft. (Mártírok u.)   

szolgáltatásra 25 %; termékekre                     5 %
76. Aranysörét Horgász- és Vadászbolt                        

 (Bessenyei ltp.) lőfegyverekből                         5 %
77. Biharkert 2008 Kft. (Dózsa Gy. u.)       5 %
78. RÉ-VETÁllatgyógyászat(Milleniumi út) 

  állatorvosi ellátásból                                       10%
79. Békésiné B. Andrea relaxmasszázs                       
     (Bihar Termálliget)                                            3 %
80. Tomicar Design Kft. 
     (Mártírok u. 1, 3-as üzlet) divatáru       10%
81. Katalin Motel és Étterem 
     (Király-Hágó 22.) étterem és szállás     30%
82. Dc-Shock-360 Bt. (Halász u. 10) 
      egészségügyi szervezés,tervezés 
      és ellátás                                           10%
83. Hajdú Lajos egyéni vállalkozó 
      Batthány út) takarítás                           5% 
84. High Care Kozmetikai és 
      Alakformáló Stúdió (Oláh Zs. U.)          5 %
85. Buborék 92 Kft. (Körös u.) 
      termelői borból                                   5 %

Berettyóújfalu Kártya elfogadóhelyek

(x)

Bihari Hírlap
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 Ha tél, akkor jég! Ha jég, akkor jégkorong!
Idén már harmadszor rendezték meg a Morotva 
Ligeti Jégkorong Kupát február 18-án, szomba-
ton. 

A verseny a város és a kistérség határain túl is 
népszerű, hiszen a megyén kívülről is érkeztek 
csapatok az amatőr bajnokságra. Nyíregyháza, 
Szarvas, Szentes, Püspökladány, Derecske és 
Berettyóújfalu egy-egy csapattal nevezett. A 
csapatok kétszer 8 perces körmérkőzéseken mérték 
össze tudásukat. Igazán izgalmas pillanatokat 

élhettek át azok az érdeklődők, akik ezen a  napon 
kilátogattak a jégpályára. A hazai LSTL Assassins 
kisszámú, de annál lelkesebb szurkoló közönsége 

sportszerű játékot, bravúros 
gólokat és védéseket láthatott. 
A 2012-es bajnok Szentes csapa-
ta lett, a második helyen a 
berettyóújfaluiak, a harmadikon 
pedig a nyíregyháziak végeztek. 
A Muraközi István polgármester 
által felajánlott „ A legjobb 
játékos” díjat Kari Csaba, az LSTL 
Assassins játékosa vehette át.
A nyíregyházi csapat különdíját 
Püspökladány csapata nyerte, 
akik oroszlánként küzdötték végig 
ötfős csapatukkal a meccseket.
A rendezvény sikeres megvalósu-
lását támogatta Muraközi István, 
Nagy László, az ER-DE Kft., Balog 
és Fia Kft., a Lisztes Trans, a 
Makai Trans, a Kerfu 2000 Kft.,a 
JO-GA Grillbüfé, valamint a 

helyszínt biztosító Mezei József.
A szervezés és a gördülékeny lebonyolítás Rácz 
Sándor és a Kari Csaba érdeme.
Aki kedvet érez, hogy kipróbálja ezt a sportot, 
szeretettel várjuk kedden és pénteken 20 órától a 
Morotva Ligeti Műjégpályáján!                                                   
                                                                LSTL Assassins

Sporteredmények
Futsal NB I.
MVFC – Vasas 5:3
MVFC – Gödöllői Bikák 2:3
Colospectrum Aramis – MVFC 3:5
MVFC – Újszeged 11:1
MVFC – Haladás VSE 4:1
DEAC – MVFC 5:4
MVFC – MAFC BME 5:3
Rába Eto – MVFC 3:2

Futsal Magyar Kupa
Üllő FC - Cső Montage – MVFC 3:2
MVFC – Üllő FC – Cső Montage 7:2
Az MVFC ellenfele az 1. futsal club 
Veszprém csapata lesz. 

Berettyó Budo SE
Oyama Karate Szervezet 
Felnőtt országos bajnokság 
2012. február 18., Sátoraljaújhely
Czirják Sándor + 80 kg 3. helyezett 

Shogun kupa 
Gyerek-serdülő verseny
2012. február 25., Debrecen
Karalyos Miklós 2. helyezett
Bottó Balázs 2. helyezett
Csarkó Gyula 2. helyezett
Gáll Ádám 3. helyezett
Mónus Viktor 3. helyezett
Holopovics Gergő 3. helyezett

Nagy László (képviselő), Rácz Máté, Nagy Levente, Nagy István, Munkácsy Zoltán, 
Pethő Roland, Molnár Péter, Kari Sándor, Kari Csaba, Muraközi István (polgármester) 

Rácz Sándor (szervező)

  A tavaszi felkészülés a női kézilabdázóknál nem 
volt problémamentes
    A női csapat összetételéből következően, jelenleg 
kilenc egyetemista, illetve két érettségiző is 
szerepel. Ebből adódóan, sajnos, a hétközi edzések 
látogatottsága meglehetősen alacsony. Gondjain-
kat tetézi, hogy gólerős játékosunk – Gurbai Fanni 
– tanulmányi okokból Gyulán folytatja a játékot, az 
ottani NB II-es csapatban. Kapusunk – Koszorús 
Enikő - munkahelyi elfoglaltsága miatt Debrecenbe 
távozik, a mérkőzéseken való szereplése is 
kérdéses. Azért jó dolgok is történnek a csapat 
háza táján: régi-új játékosaink – szám szerint kettő 
– térnek vissza hozzánk: Ludász Barbara és Kovács 
Enikő. Utóbbi a DVSC-ből érkezik vissza. Rutinos 
játékosunk, Hajdu Magdolna, vállsérülése után már 
teljes értékű edzésmunkát képes végezni.
   A csapat az őszi fordulók után a 4. helyen várja 
a tavaszi szezon kezdetét, amely március végén, 
április elején indul be. Ezt az eredményt úgy érzem, 
elég nehéz feladat lesz megtartani, főleg – a 
fentebb említett okok miatt – a szerzett pontok 
terén is. Sorsolásunk sem 
kedvező, ugyanis hét mérkő-
zésből négy idegenbeli 
találkozó vár ránk, szemben 
a három hazaival. A 
pontszerzés pedig, mint 
tudjuk, idegenben, nem 
könnyű. Remélem, a lányok 
mindent meg fognak tenni a 
siker érdekében, amely igen 
nagy feladat lesz az előttünk 
állók otthonában. Ha 
jósolnom kellene, akkor azt 
mondanám, amennyiben 
meg tudjuk tartani a 4. 
helyezést, akkor maximálisan 

elégedettek lehetünk önmagunkkal, és ez minden-
képpen sikerként lesz elkönyvelhető.
    Néhány szó az utánpótlásról. Tavaly nyáron a 
kormány döntése értelmében, az öt látványsportág 
– köztük a kézilabda – komoly állami támogatást 
élvez. A társasági adó 70 százalékára lehetett 
pályázni, és sikerült is egy jelentős összeget elnyer-
nie a BMSE-nek. Ez kifejezetten az utánpótlás 
nevelésre fordítható. Mivel eddig főleg a szülőkre 
hárult a gyerekek felszerelése, illetve versenyezte-
tése, így ezeket a terheket ezután az egyesület 
vállalja. Jelenleg Hajdu Magdolna edző és 
jómagam foglalkozunk az 1998-2000 között 
született lányokkal, heti négy alkalommal. 
Igyekszünk felvenni a kapcsolatot az iskolai 
testnevelőkkel és vezetőkkel, hogy segítségükkel 
még hatékonyabban és még
nagyobb létszámban tudjuk népszerűsíteni a 
kézilabda sportágat. Októbertől kezdődően a 
gyerekek képzése mellett természetesen, a ver-
senyeztetés kap nagy hangsúlyt. Az eddigiekben 
részt vettünk Debrecenben a Főnix Kupán. Ellátoga-

tunk a női kézilabda fellegvárába, Győrbe, Veszp-
rémbe, illetve Tatabányára, ahol edzőmérkőzése-
ket fogunk játszani. Márciusban részt veszünk a 
szentesi Kiss Bálint Kupán, és minden hónapban 
igyekszünk minél színvonalasabb tornákon részt 
venni.                                      Bencze Zoltán edző

Nehéz idénykezdet a női kéziseknél

SPORT12

Arra kérjük városunk sportegyesületeit, hogy 
rendezvényeik időpontját, a sportesemények 
eredményét, küldjék el a Bihari Hírlap e-mail címére 
(biharihirlap@gmail.com), vagy keressék magazi-
nunk sportrovatának vezetőjét, 
Rinyu Sándort (06-30-207-55-80)

 Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.”

“

(Kéri János)




