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A térségi szakképzésfejlesztés távlatai

Meghívó

Megalakult a Pálfi István TISZK Tanácsadó Testülete

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait március 15-én
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
városi ünnepségekre.

2008. május 6-án megalakult
a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói
Szakképzés-szervezési
Társulás
(TISZK) három önkormányzat –
Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló és
Püspökladány – részvételével.
2008. szeptember 1-jétől csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is a társuláshoz, így a
szakképzés összehangolásában összesen kilenc középiskola vesz részt. A
program kidolgozására 350 millió Ft,
infrastrukturális beruházásokra pedig 778 millió Ft támogatást nyert a
társulás, melynek 50%-a Berettyóújfaluban kerül felhasználásra korszerű
tanműhelyek megépítése formájában.
2009. január 1-jétől a szakképzésszervezési társulás felvette a Pálfi István nevet, ezzel is emlékezve a térség
egykori európai parlamenti képviselőjére, a regionális és térségeken is átívelő, azokat egybekovácsoló fejlesztések
egyik legelső kezdeményezőjére és
kiteljesítőjére.
A munkaerő-piac kihívásai, illetve
a különböző hiányszakmák szükségessé teszik egy jobban felépített, átláthatóbb szakmastruktúra, egymással szorosabb és jobban kihasználható
kapcsolatban lévő szakképzőhelyek, a
szakképesítések közötti átjárhatóság,
a korábban megszerzett tudás beszámíthatóságának megteremtését, ezzel
is erősítve a térség, illetve az egyes
városok – így Berettyóújfalu – népességmegtartó erejét.
Ahhoz, hogy kellőképpen ismerjük, milyen képzésekre van szükség, a
TISZK Társulási Tanácsa – amelynek
elnöke Szeifert Ferenc, Berettyóújfalu
polgármestere, tagjai a települési önkormányzatok polgármesterei, illetve
a megyei közgyűlés elnöke – mellett
működik egy tanácsadó testület. E
testület tagjai:
• Püspökladány Város Önkormányzata részéről: Lengyelné Tóth Mária
• Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részéről: Varga Imre
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részéről: Filep Miklós
• Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ részéről: Csiszár Béla

Fotók: Kari

• Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság részéről: Gulyás Imre
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara: Balogh Sándor
• Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara részéről: Dr. Kiss Valéria
• FMF KFT. Püspökladány részéről:
Keserű Imre
• KÖSELY ZRT. Hajdúszoboszló részéről: Berényi József
• KUTAS 95 KFT. Biharkeresztes részéről: Veres Sándor
• MEZEI-VILL KFT. Berettyóújfalu
részéről: Mezei József
• NAGISZ ZRT. Nádudvar részéről:
Modrovics Zoltán
• THERMAL HOTEL VICTOR IA
Hajdúszoboszló részéről: Máté Lajos
A testület elnökét a mindenkori
elnöklő önkormányzat delegálja. A
tisztséget jelenleg Kapornai Judit,
Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatalának intézményi irodavezetője tölti be.
Az első ülésen Szeifert Ferenc köszöntő szavait követően elfogadták a
tanácsadó testület ügyrendjét, munkarendjét, véleményezték a szakképző iskolák képzési kínálatát, illetve
ajánlást fogalmaztak meg a szakmai
bizottságok által készítendő szakmai
programok megvalósításához. A tanácsadó testület célja segítséget nyújtani a döntéshozóknak abban, milyen
irányban változtassák az iskolák a
szakképzési kínálatukat ahhoz, hogy
a később elhelyezkedni kívánó tanulók helyben vagy a környéken munkalehetőséghez juthassanak.

A szakmai szempontok ilyen fokú
érvényesülésével még hatékonyabbá
válhat a szakképzési struktúra, és
valóban piacorientált, a mindenkori
igényeket és lehetőségeket figyelembevevő oktatás valósulhat meg, ezen
túl pedig egyensúlyba kerülhet a helyi munkaerő-piac és a lokális társadalom.
A szakképzésfejlesztésre vonatkozó
támogatási szerződések aláírása
Március 2-án, 12 órakor ünnepélyes keretek között Szeifert Ferenc,
a Pálfi István Szakképzés-szervezési
Társulás elnöke aláírta a szakképzés
fejlesztésére vonatkozó támogatási
szerződéseket Budapesten.
Mint korábbi híradásainkban
már olvashattak róla, a Pálfi István
Szakképzés-szervezési Társulás két
nagy összegű támogatást nyert uniós forrásból. Az egyik pályázat, mely
100%-os támogatottságú, a „TISZK
létrehozása a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói kistérségben” című, összesen 344.720.000-, Ft összköltségű.
A pályázat lebonyolítása 2008.
szeptember 1-jétől 2010. augusztus
31-ig tart. Ez idő alatt Püspökladány
és Hajdúszoboszló városok önkormányzataival közösen ki kell dolgozni a térséghez illeszkedő, korszerű
szakképzési ismereteket adó tartalmi
programot.
A program kidolgozásában a társulás keretei között működő 9 középiskola pedagógusai aktívan részt vesznek majd, és természetesen lehetőség

lesz külső szakértők bevonására, valamint a rendelkezésre álló támogatás
lehetővé teszi hozzáértő szakemberek
igénybevételét is.
Ugyanezen időpontban került
aláírásra a „Bihari-Sárréti-Hajdú
szoboszlói TISZK infrastrukturális
fejlesztése” című pályázat támogatási
szerződése is. Ehhez a pályázathoz
az önkormányzatok 10%-os önereje
szükséges. A projekt elszámolható
összköltsége 859.653.511 Ft. Az elnyert támogatás összege 773.688.160
Ft. Ennek a pályázatnak a célja az,
hogy a tartalmi fejlesztés mellett korszerű műhelyek is megépüljenek, ahol
a tanulók a szakmai oktatást a mai létező legmagasabb színvonalú gyakorlati képzőhelyeken sajátíthassák el. A

Szeifert Ferenc, a Pálfi István TISZK elnöke aláírja a támogatási szerződéseket

beruházás 50%-a Berettyóújfaluban
valósul meg. Az ezáltal kialakított
korszerű tanműhelyek a Honvéd u.
9-11. szám alatt épülnek fel. A fejlesztés további része – fele-fele arányban –
Püspökladány, illetve Hajdúszoboszló
városában kerül megvalósításra. Így
Hajdú-Bihar megyében a jelentősebb
kistérségek központi települései szerkezeti szempontokat követő arányban
vesznek részt annak további alakításában, és mindezek között Berettyóújfalu – a fenti számokat is figyelembe
véve – valódi központi településsé
válik, tovább erősítve eddigi iskolavárosi szerepét is.
–i –t

2009. február 21-én ünnepelte a berettyóújfalui Abiocore zenekar
fennállásának ötödik évfordulóját. Ebből az alkalomból próbáltam feltérképezni Török Péter énekes/zenekarvezető segítségével a csapat
múltját, jelenét és lehetséges jövőjét.
Természetesen felmerül az olvasóban a kérdés, hogy mikor és
hol kezdődött a zenekar története?
2004-ben néhány lelkes, helyi kötődésű zenész gondolta úgy, hogy
zenekart alapítva próbál valami újat
és értékeset létrehozni eme sajátos
önkifejezési forma által. A szintén
berettyóújfalui Neuroqulia tagjaiból alakult csapat első felállása a
következőképpen nézett ki: Nagy
„Csirke” Imre – dob, Török Imre –
basszusgitár, Adamcsik Zsolt – gitár, Dajka László – gitár, Török Péter – ének és Kaczkó Zsolt – ének.
Az évek során, ahogy haladt előre a
zenekar, számos tagcsere nehezítette a működést, de jó néhány segítő
barát önzetlensége túllendítette a
fiúkat a holtpontokon. A tisztesség

kedvéért álljon még itt néhány név,
akik hozzájárultak az Abiocore folyamatos ténykedéséhez: Konyeczki
Gyula, Tóth Tamás, Rácz „Csacsa”
Csaba, Kahut János. A csapat jelenlegi (remélhetőleg végleg kialakult)
felállása pedig a következő: Bányai
Krisztián – dob, Bogár Gergő –
basszusgitár, Adamcsik Zsolt – gitár, Szabácsik István – gitár, Bodnár
Péter – ének és Török Péter – ének.
A magyar rockzenei palettán
igen sokfajta „szín” van jelen, ahol

az Abiocore egy meglehetősen sajátos és nehezen definiálható műfajt
tudhat magáénak. Ezt a fajta muzsikát általában metalként tartja
számon a közvélemény, persze az
összkép ennél jóval árnyaltabb.
A fiúk saját bevallásuk szerint
hardcore-t játszanak (az USA-ból
eredő stílus jellemzője a nyíltság és
az őszinteség), nagyon sok fémzenei
elemmel vegyítve.
folytatás a 3. oldalon

Ünnepi beszédet mond: Szeifert Ferenc
Berettyóújfalu polgármestere
Az Arany János Gimnázium tanulóinak
ünnepi műsora
A rendezvényen közreműködnek:
Ifjúsági Fúvószenekar
Bihar Néptáncegyüttes táncosai
Orfeum Művészeti Egyesület művésze

A rendezvény napján 9-13 óráig a Népliget utca lezárásra kerül
a művelődési központ és a strandfürdő között.
Megértésüket köszönjük!

A vészharangok kongatása
már úgy hiszem, kevés lesz
„Konduljanak meg a vészharangok!/
Nekem is egy kötelet kezembe!/ Reszketek, de nem a félelemtől;/ Fájdalom és
düh habzik szívembe!
Fájdalom, mert düledék hazámra/
Új viharnak közeledtét látom,/ És düh
és düh, mert tétlenkedünk, mert/ Nem
szakad le szemünkről az álom.”

Öt év a zene ölelésében

Ha városunkban az utca emberét kérdeznénk arról, hogy mit tud
az Abiocore-ról, akkor – a zenekar
szempontjából – valószínű, hogy
lehangoló képet festene a végeredmény. Lehet páran megemlítenék,
hogy ismernek valamilyen „formációt”, akik időnként a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ pincéjében „zajonganak”, ám ennél
többet nemigen tudnának mondani. Pedig érdemes ezekről a fiatalokról többet is megtudni, akik az
általuk (is) képviselt szubkulturális
közegben egyre nagyobb elismertségnek örvendenek országszerte.
Jelenlétük pedig igenis ugyanúgy
hozzátartozik a város arculatához,
mint például a Mezei Vill FC vagy
a fúvószenekar!

Ünnepi műsor • 2009. március 15.

10.00 óra
Ünnepi istentisztelet
a református templomban
Igét hirdet: Ősz Előd Sándor
Református lelkipásztor,
egyháztörténész
(Erdélyi Református Egyházkerület
Levéltára, Kolozsvár)
11.00 óra
Megemlékezés a népligeti kopjafánál

1848 augusztusában írta ezt a forradalom és szabadságharc hírnöke,
tevőleges harcosa, hőse, mártírja, Petőfi Sándor. Több mint 160 év telt el e
nevezetes sorok születése óta, amelyek
folytatása is látnoki, kísértetiesen mai
és aktuális.
2009-et írunk, és már régóta konganak a vészharangok, hiszen: „itt
töpreng az éj nagy odva mélyén: a
nemzeti nyomor. (…) árvaság, korai
öregség, elmebaj, egyke és sivár/bűn,
öngyilkosság, lelki restség, mely hitetlen, csodára vár”.
Amikor a reformkor nagyjainak
áldozata révén létrejött népképviseleti
Országgyűlésből színház (olykor kabaré) lett, amikor a pártok, a megélhetési politikusok már rég elfeledték,
kiket is akartak/kellene képviselniük,
amikor választástól választásig az
ország jobbítása helyett csupán a hatalom megtartása vagy megszerzése
a cél, amikor Magyarország már az
amúgy is szinte kezelhetetlen adósság-visszafizetési kötelezettségvállalása mellé 2008. október 28-án egy sok
milliárd eurós újabb hitelről állapodnak meg, amikor ezrek kerülnek az
utcára, s „a gondra bátor, okos férfi”
önbecsülése a munkaügyi központok
folyosóján ücsörögve vagy a kocsmapultnak támaszkova enyészik el,
amikor az egyre szűkülő álláslehetőségek betöltésénél – akárcsak Móricz:
Rokonokjának világában - fontosabb
a hovatartozás a szakértelemnél, amikor az egyenlőek mellett vannak még
egyenlőbbek, és (a 12 pontban követelt Esküdtszék) a magyarországi bíróságok az országtól milliárdokat elsíbolók ügyét 8 év tárgyalás után 3,5
millió forinttal büntetik, amikor a
minket is érintő, létünket befolyásoló
dokumentumokat zárnak el előlünk,
a demokráciát tőlünk védve titkosítanak iratokat akár hetven évre is,
amikor a sajtó szabadságát egyszerre,
egymással versengve csorbítják politikusok és a gazdasági kényszer, amikor
a rendszerváltás egyik legnagyobb vívmánya, az önkormányzatiság, a kol-

dusbotra juttatott önkormányzatok
alapfeladataiknak sem tudnak eleget
tenni, és már-már szükségességüket is
megkérdőjelezik egyesek, amikor az
oktatási és kulturális miniszter hiába
ismeri a Széchenyi-mondatot: „Egy
nemzet nagysága a kiművelt emberfők sokaságában rejlik”, jónéhány
kisiskola bezárása után az iskolák
államosításában gondolkodik, amikor a tragikus és megbocsáthatatlan
történelmi példa ellenére önbíráskodás, némelyek részéről hajtóvadászat
indul egy nemzeti kisebbség ellen,
akkor úgy hiszem, sok-sok Petőfi kell,
akik folyamatosan mondják: „Ébredj,
ébredj, istenverte nemzet,/ Aki ott
az elsők közt lehetnél,/ S kárhozatos
lomhaságod által/ Mindig hátul és
alant hevertél!
Ébredj, hazám, mert ha most
nem ébredsz,/ Soha többé nem lesz
ébredésed,/ S ha ébredsz is, annyi
időd lesz csak,/ Míg nevedet sírkövedre vésed!”
És már nem elég a vészharangok
kongatása sem, meghallani, cselekedni kell. Sok előrelátó, nemzetet
gyarapító, önzetlen államférfiú,
sok-sok Széchenyi kell, sok Kossuth,
akik hitet öntenek a nemzetbe, és
kormányozni tudnak, bölcs Deákok,
akik kompromisszumokra is készek.
Igen, ők talán együtt, a népet meghallgatva, velük összefogva vezethetnék ki e nemzetet az agóniából,
megmenthetnék az országot a teljes
gazdasági csődtől, a perifériára szorulástól, a végleges leszakadástól. Ők
tehetnének érte, hogy ne rettegjen a
szegénytől a gazdag, és a gazdagtól
ne féljen újból a szegény, hogy ne
fortélyos félelem igazgasson minket,
inkább a remény. Hogy végre beteljesedjen, amiben 1848-ban, amiben
1956-ban, húsz és öt éve is hittünk
és reménykedtünk, hogy itthon vár
majd ránk az új és egy jobb világ.
Berettyóújfalui Polgárok!
Amikor két nap múlva, március
15-én a népligeti kopjafánál fejet
hajtunk a reformkor nagyjai, a szabadságharc hősei, a márciusi ifjak
és a polgári Magyarország alapjait
lerakó politikusok emléke előtt,
gondoljuk meg, több mint 160 éve
vagyunk adósaik, 160 év is elmúlt,
hogy nem váltottuk valóra álmaikat
és ezzel együtt a sajátjainkat sem.
Szegediné Lovász Magdolna
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Önkormányzati

2009. március 13.

hírek

Pályázati felhívások!

Tizenkét igen, egy nem, három tartózkodás

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet az alábbi intézmények
intézményvezetői
álláshelyének betöltésére:

- ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata -

József Attila Á ltalános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
(Berettyóújfalu, József Attila u. 11.):
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• főiskolai szintű tanári végzettség és szakképzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 30.
A pályázathoz csatolni kell:
• legmagasabb iskola végzettséget igazoló diploma másolatát,
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
• a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
Bérezés: a jogszabályi előírások alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja
2009. augusztus 1., megszűnése 2014. július 31.
A pályázatot Berettyóújfalu város polgármestere címére kell benyújtani:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17–19.

Bessenyei György Szakközépiskola
és A rany János Kollégium
(Berettyóújfalu, Honvéd u. 9-11.):
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság,
• egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
• legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 30.
A pályázathoz csatolni kell:
• legmagasabb iskola végzettséget igazoló diploma másolatát,
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
• a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
Bérezés: a jogszabályi előírások alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.
Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja
2009. augusztus 1., megszűnése 2014. július 31.
A pályázatot Berettyóújfalu város polgármestere címére kell benyújtani:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17–19.
Szeifert Ferenc
polgármester

Dr. Ökrös Zoltán
jegyző

Közérdekű telefonszámok
(segélyhívás, hibabejelentés)
Segélyhívó: 
112
Mentők: 
104
Tűzoltóság: 
105
Rendőrség: 
107
Telefonos tudakozó: 
198
Áramszolgáltató: 
80/210-310
Gázszolgáltató: 
80/300-300
Vízszolgáltató: 
400-047,

(30/983-9658)
Szennyvíz szolgáltató:

30/370-5255
Szemétszállítás: 
505-260
Hőszolgáltató kazánház: 402-310
Csatornamű Társulat:

20/9590147
Telefon hibabejelentő:

80/555-194
Városháza: 
505-450

Közterület-felügyelők:

30/370-8506, 30/370-8507
Közterületen elhullott állat:

30/332-4512
Háznál elhullott állat:

30/497-2569
Kóborkutya befogás:

70/945-7200
Orvosi ügyelet: 
30/528-3252
Kórház, sürgősségi: 
507-523
Vasútállomás: 
402-006
Autóbuszállomás: 
402-091
ÁNTSZ: 
505-310
Berettyó Televízió: 
500-336
Berettyó Rádió:  30/985-0263
Bihari Hírlap szerkesztősége:

402-286

A címben jelzett arányban
elfogadták a képviselők Beret�tyóújfalu város 2009. évi költségvetését. Február 26-án a tanácskozás a szokásos módon Szeifert
Ferenc írásbeli jelentésének megtárgyalásával kezdődött. Először
a polgármester arról tájékoztatta
a képviselőket, hogy 2.230 ezer
forintot utaltak át a Hajdú Volán
Zrt. részére a helyi közforgalmú
közlekedés működtetésére a normatív állami támogatás mellé
önrészként. A lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának részletezése közepette kiemelte, ez év
január 1-jével a Középfokú Oktatási Intézmények Gazdálkodó
Irodájának és a Közintézmények
Szolgáltató Irodájának összevonása megtörtént, az alkalmazottak a
jogutód intézménynél (KÖSZI)
dolgoznak tovább. Két dolgozót
pedig a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásánál
alkalmaznak. A továbbiakban a
KÖSZI a középiskolák gazdálkodási feladatait is ellátja. 250 millió
forinttal emelték meg az önkormányzati határozatnak megfelelően a számlavezető OTP-nél az
önkormányzat folyószámla-hitelkeretét. Megkötötték a szerződést
a február 2-ától folytatódó iskolatej-programhoz a Tiszatej Kft-vel,
akik ennek értelmében biztosítják
a város általános iskolái alsó tagozatos gyerekei számára a folyamatos tej-, illetve tejtermék-szállítást.
A polgármester írásos jelentését
szóban kiegészítve örömmel hívta
fel a figyelmét a képviselőknek a
Hajdú-bihari Napló aznap megjelent cikkére, miszerint „Berettyóújfalu tarolt” az intézmény-felújítási pályázatokon.
A város 2009. évi
költségvetéséről
A polgármesteri jelentés elfogadása után mielőtt az ülés legfajsúlyosabb napirendjéről, az idei
költségvetési tervezetről tárgyalt
volna a testület, az előző év zárszámadását megelőzően feltehetőleg utoljára módosították a 2008.
év költségvetési rendeletét, melyben a 2008. november 30-a utáni
és az év vége közötti pénzügyi
változásokat jelenítették meg.
Szűcs László pénzügyi irodavezető szóbeli kiegészítése szerint
ennek három jelentősebb tétele
volt. Az egyik a 32 millió forintnyi normatív támogatásról való
lemondás a központi költségvetés
részére, ami ennyivel növeli az
előző év költségvetési hiányát, a
másik, hogy a Herpály-Team Kft.
számára mintegy 20 millió forintot utaltak át a megnövekedett
feladataik ellátásához. A harmadik, hogy 28 millióval növekedett
az év végére a helyi adóbevétel,
amit szintén meg kellett jeleníteniük az előző évi költségvetésben.
A rendeletmódosítást követően tértek át az idei költségvetési
tervezet megtárgyalására, mely
napirendi ponthoz szinte valamennyi képviselő hozzászólt annak ellenére, hogy előzetesen az
önkormányzat mindegyik bizottsága megtárgyalta, illetve egyeztettek az intézményekkel és az
érdekképviseleti szervekkel is. A
költségvetési tervezetet a testület
részletekbe menően elemezte ki,
és apróbb tételeken még helyben
is módosítottak. Szeifert Ferenc
polgármester azzal a véleményével vezette be a vitát, hogy sok
bizonytalansági tényezőt hordoz
magában a város idei költségvetése, hiszen egy olyan makrogazda-

Fotó: Kari

Azóta már tavaszodik...

sági környezetben készült, amely
önmagában is sok ellentmondást
tartalmaz. Városunkat két tényező határozza meg alapvetően, a
fogyó lélekszám és az ezzel nem
egyenes arányban, ennél nagyobb
mértékben csökkenő állami normatíva, ami mintegy 2,5 %-os
visszaesést mutat idén 2008-hoz
képest. A bevétel-kiesést az önkormányzatnak kell majd kigazdálkodnia. Várhatóan a helyi
adóbevételek nem növekednek
azonban olyan mértékben, hogy
a kieső központi támogatásokat,
az áremelkedéseket és az éves
inflációt fedezzék. A polgármester azt is elmondta, a 2009. évi
költségvetés tervezete több változatban készült, melyeket egyeztettek valamennyi érintettel. Az
évek óta meghatározott cél, a
költségvetési egyensúly javítására és a forráshiány csökkentésére
tett intézkedések az elmúlt évben
is folytatódtak, de az átszervezések kiadáscsökkentő hatása nem
kompenzálta a hiányt oly mértékben, ami a 2009-dik évi pénzügyi
egyensúlyt elfogadhatóan biztosítaná. A város 2009. évi tervezett
bevétele 9 milliárd 086 millió
221 ezer forint. A tervezett kiadási főösszeg pedig 9 milliárd
915 millió 903 ezer forint. A
hiány mértéke 829 millió 682
ezer forint annak ellenére, hogy
a város kiadásai csökkentésére
egységesen mintegy 3 százalékos
bérhiányt terveztek valamennyi
intézmény és a polgármesteri hivatal dolgozói kifizetésére, mindemellett megszüntetésre került a
városban dolgozó köztisztviselők,
közalkalmazottak 13. havi illetménye, ami helyett bevezették
az úgynevezett kereset-kiegészítő
juttatást, ám ennek fedezetét nem
a város, a központi költségvetés
biztosítja majd.
A polgármesteri bevezetőt kiegészítve Szűcs László pénzügyi
irodavezető elmondta, valóban
több tervezet készült, hiszen az
érintettek a legtöbb esetben jogos
igényeit meghallgatva a hiány ös�szege közel 1 milliárd forint lett
volna, amelyet nem engedhet meg
magának a város, így kénytelenek
voltak fájdalmas lépéseket – mint
például a 3 %-os bérhiány, a 13.
havi illetmény megszüntetése –
is meglépni, hogy 379 millióval
csökkenthessék a hiány nagyságát. Emellett a település üzemeltetésére is kevesebb jut, a tavalyi
szint alatti finanszírozást terveztek. A pénzügyi szakember véleménye szerint minden erőfeszítés
ellenére a közel 800 milliós hiány
hosszútávon fenntarthatatlanná
válik.

Hasonlóan vélekedett Kusai
Tamás, aki írásos könyvvizsgálói
szakvéleményét szóban kiegészítve kifejtette, a költségvetési tervezet a törvényi előírásoknak minden szempontból megfelel ugyan,
de az 5 milliós betervezett tartalék
kevés, és nagyon szigorú költségvetési fegyelmet igényel mindenki
részéről. A könyvvizsgáló arra is
felhívta a figyelmet, hogy a város
jelenlegi hiteleinek nagysága az
úgynevezett hitelfelvételi-korlát
határát súrolja, úgyhogy ily módon sem segíthet biztonsággal
magán a város. Kusai Tamás azt is
aggályként fogalmazta meg, hogy
a 9,9 milliárdos pénzforgalom
mellett sok a mintegy 2,5 milliárdos fejlesztési kiadás, illetve az
ehhez szükséges 450 milliós saját
forrás biztosítása. Elmondta, érti
a város megújulási szándékát, de
arra is figyelmeztetett, hogy ez
óriási terhet ró mindenkire, és a
bővülő, megújuló intézményeket
majd fent is kell tudni tartania
a városnak. A polgármester nem
vitatta az előtte szólók igazságait,
azonban azzal érvelt, hogy pályázni, fejleszteni addig kell, míg van
erre lehetősége a városnak.
Ezt követően az önkormányzati bizottságok véleményét tolmácsolták, a pénzügyi, ügyrendi
bizottság nevében Tisóczki József
a költségvetésbe betervezett tartalék nagyságát és az úgynevezett
panelprogramra szánt 3 millió
forintot kevesellte, és arra kérte
a testületet, hogy legalább az év
első felében ne kezdjék el a magas
önerejű beruházásokat. Pozitívan
értékelték a bizottságok azt, hogy
nem terveznek 2009-ben jelentős
létszámcsökkentést, illetve újabb
nagyobb horderejű intézményi
átszervezést. Király Sándor a településfejlesztési és a szociális
egészségügyi bizottság véleményéről tájékoztatta a testületet,
akik egyhangú támogatásukról
biztosították a költségvetési tervezetet. Gyula Ferencné az oktatási
kulturális, valamint az ifjúsági és
sportbizottság együttes ülésén elhangzottakról beszélt, elmondta,
az ülésen az átszervezések eredményességét vitatták, de a többség támogatta a költségvetést. A
bizottsági elnökök beszámolóját
követően a képviselők egyenként
tették fel kérdéseiket, illetve fogalmazták meg véleményüket a
tervezettel kapcsolatban. Szó volt
a rendőrség 5 milliós önkormányzati támogatásáról, a közbiztonság
megerősítéséről, a már említett panelprogramról, a strandfürdő-fejlesztésről, az intézményi takarítás
átszervezéséről, útfelújításokról, az
intézményi pénzmaradványoknak

a tartalékalapba való helyezéséről,
a művelődési központ működéséről. Muraközi István alpolgármester kifejtette, szerinte is sok a bizonytalansági tényező, és ijesztően
magas a hiány, emiatt sok a kockázat a tervezetben, de mindezek
ellenére tisztességesnek tartja a
költségvetést, hiszen nincs benne
létszámleépítés, mert jól tudják,
ez a lépés a családokat nagyon mélyen érintené. Másrészt mintegy
800 millió forinttal támogatják
a központi normatíván felül az
oktatást és a szociális ellátásokat.
A testület több mint háromórás
megbeszélés után végül elfogadta
a város 2009. évi költségvetését.
Szabályzat- és szerződésmódosításról, egyebekről
Ezt követően módosították
az Önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatában a
polgármesteri (alpolgármesteri)
ügyfélfogadási rendet úgy, hogy
ezentúl minden hónap második
keddjén délelőtt, 9-11 óra között
Berettyószentmártonban, délután
pedig 13-tól 16 óráig az újfalui városházán fogadják az állampolgárokat. Jóváhagyták, hogy a város
két intézményében, a József Attila
Általános Iskolában, illetve a Bessenyei György Szakközépiskolában az intézményvezetői állásra
pályázatot írjanak ki, ugyanis az
igazgatói tisztet jelenleg betöltő személyek megbízatása 2009.
június 31-én lejár. Módosították
a Herpály-Team Kft-vel 2008
júniusában kötött, úgynevezett
közfeladatellátási szerződést. Erre
azért került sor, mert a korábban
a Herpály-Team Kft. részére átadott közterület-fenntartási feladatokat közmunka keretében
kívánják ellátni a továbbiakban,
közmunkásokat pedig csak az
önkormányzat foglalkoztathat.
Százezer forinttal támogatják ebben az évben a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítványt,
melynek a megye közoktatásának
fejlesztése a feladata, és akik már
eddig is számos nyertes pályázattal, szakvéleménnyel segítették
Berettyóújfalu oktatási intézményeinek működését.
Az ülés végén ingatlanértékesítésekről és zárt ülésen szociális és
népjóléti ügyekben is határozott a
testület, majd a különfélék napirendi pontjában számos aktuális
problémát vetettek fel a képviselők, például a város közlekedésbiztonságával, a közvilágítással,
a város közszolgáltatásaival kapcsolatosan, illetve arról is szó volt,
hogy a város energiaszolgáltatója
gallyazás címén összekaszabolta
az útmenti fákat.

2009. március 13.

KÖLTSÉGVETÉS 2009
A költségvetés elfogadása után
a Bihari Hírlap szerkesztősége
Tisóczki Józsefet, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökét
kérte, elemezze és véleményezze a
város idei költségvetését az olvasók számára.
A város 2009-es költségvetését a
testület többsége megszavazta. A közel 10 milliárdos költségvetés hiánya
829.682 eFt, melynek finanszírozása
379.682 eFt likviditási hitel és a kötvénykibocsátásból származó bevételből a 2008. évben fel nem használt
összegből 450.000 eFt igénybevételével történik.
Véleményem megírásakor rendelkezésemre állt az előterjesztésre kerülő
költségvetési rendelet és annak kiegészítése, valamint a vitában elhangzott
képviselői vélemények, javaslatok.
Az előterjesztésből kiderült, hogy
az önkormányzatok kötelező feladataihoz nyújtott normatív állami
hozzájárulás reálértéke folyamatosan
csökken, mely részben azzal is magyarázható, hogy az ellátotti létszámok
és a lakosságszám is csökken. A helyi bevételek nem növekednek olyan
mértékben, hogy a kieső központi támogatásokat és az évenkénti inflációt
fedezzék.
Hogyan jellemezném az elfogadott
költségvetést?
– A rendelet jogszabállyal ellentétes tervezeteket nem tartalmaz, és a
törvényben rögzített tartalmi, formai
követelményeknek megfelel.
– A döntés előkészítése során az
előírt egyeztetések megtörténtek.
– A költségvetés szerkezete megfelelő, fő prioritása az önkormányzati
intézmények működési feltételeinek
biztosítása.
– A költségvetés bizakodó, ugyanakkor takarékos is. Bizakodó, mert
mind a működési saját bevételek,
mind a betervezett felhalmozási bevételek megítélésem szerint magasak,
az irrealitás határát közelítik.
– Óvatos, hiszen a kiadási költségek alultervezettek annak ellenére,
hogy az egységes elveken alapuló feladatfinanszírozást alkalmazza.
A polgármesteri hivatal előirányzatainak meghatározása során szinte
valamennyi feladat kiadásai a 2008.
évi terv szinten kerültek betervezésre.
– A működési hiány fedezetét
(379.682 eFt) az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkeret összege
biztosítja. A 250.000 eFt folyószámlahitel és a 130.000 eFt-os munkabérhitel további növelésére lehetőséget
nem látok.
– A felhalmozási kiadások összege
2.626.080 eFt.
Ennek jelentős része a pályázatokon nyert támogatás. Soha nem jutott
még ennyi forráshoz a város. A költségvetésből a felhalmozási kiadások
aránya jelentős és egyben szokatlan
is egy hasonló város költségvetéséhez
képest. Az elnyert pályázatok megvalósítása komoly szakmai kihívást
jelent 2009-ben. Sajnos, hogy ismét
nem szerepel a fejlesztések között a
Fazekas, Bercsényi, Béke utcák asz-
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faltozása és a József Attila-lakótelep
játszóterének felújítása.
– A költségvetés működési tartaléka és az előterjesztéssel módosított
felhalmozási tartaléka beszűkíti az
önkormányzat működési terét. Az 5
millió forint működési tartalék különösen kevés, hiszen útalapos utcák
karbantartására évi 5 millió forint
van betervezve.
– A pénzügyi bizottság ülésén felmerült 10 milliós összegben a panelprogram támogatása. A polgármester
úr saját előterjesztéseként 3 milliós
összegre tett javaslatot. A fenti támogatás jelzésértékű, és pozitívan kell
értékelni csakúgy, mint a közbiztonságra nyújtott többlet-forrásokat is.
– Pozitívnak minősíthető, hogy
a költségvetésben szereplő létszámadatok nem csökkentek, és várhatóan nem lesz átszervezés és jelentős
létszámleépítés idén. Közel 1440 fő
dolgozik az önkormányzatnál és intézményeinél.
– Szintén pozitívnak értékelem,
hogy az önkormányzat forrást biztosított a hátrányos helyzetű emberek
részére adósságkezelési támogatás
formájában.
– Néhány adat az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről.
2009. január 1-jén a fejlesztési
hitelek, kötvény, készfizető kezességvállalások, kamatok és egyéb kötelezettségvállalás összege: 2 milliárd 355
millió forint. 2009-ben a finanszírozási műveletek kiadásai a következők:
• Működési hiteltörlesztés:

255.629 eFt
• Fejlesztési hiteltörlesztés:

6.855 eFt
• Fejlesztési hitelkamat:

15.385 eFt
• Kötvény után fizetett kamat:

65.000 eFt
Összesen: 
342.869 eFt

Felhívás
versmondó versenyre
„Mögöttem két halott, / előttem a világ,
oly mélyről nőttem én, / mint a haramiák;”
(Radnóti Miklós: Huszonnyolc év)
A Sinka István Városi Könyvtár Radnóti Miklós születésének
100. évfordulója tiszteletére „Oly korban éltem én e földön …”
címmel versmondó versenyt hirdet az általános iskola felső tagozatos
tanulói és a középiskolás tanulók számára.
A versenyzők egy szabadon választott verssel nevezhetnek.
(A versmondók törekedjenek a kevésbé közismert
Radnóti-költemények választására.)
A versenyzőket kérjük, hogy nevezésüket
– megjelölve nevüket, postai címüket, a választott vers címét, osztályuk,
iskolájuk és felkészítő tanáruk nevét – 2009. március 25-ig adják le
személyesen, postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre:
Sinka István Városi Könyvtár
4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
E-mail: bujfkonyvtar@freemail.hu
A versek kiválasztásához versesköteteket
a városi könyvtárból lehet kölcsönözni.
A versenyek ünnepélyes megrendezésére az általános iskolásoknak
2009. április 6-án, hétfőn, 10 órától a Sinka István Városi Könyvtár
olvasótermében, a középiskolásoknak 2009. április 7-én, kedden,
14 órától a Bihari Múzeum nagytermében kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!

Az élet komplex oldalán…
Február 18-án rendezték meg a
debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban az általános iskolások számára meghirdetett megyei komplex
tanulmányi versenyt, ahol Kurtán
Bettina, a József Attila Tagiskola
7. b osztályos tanulója korcsoportjában első helyezést ért el. A verseny
komolyságát és súlyát mi sem mutatja jobban, hogy az 500 résztvevő
diáknak (amelyből végül is tízen

jutottak be a szorosabb értelemben
vett döntőbe) egy 4 fordulóból álló
megmérettetésen kellett „átküzdeniük” magukat (történelem szóbeli,
magyar írásbeli és szóbeli, komplex
természettudományos írásbeli feladatsorok megoldásával). Bettina
első helyezését oklevéllel és könyvutalvánnyal jutalmazták a verseny
szervezői. Gratulálunk!
(Kép és szöveg: Kiss Tamás)

Tehát 2009-ben közel 350 millió
Ft-ot fizet ki az önkormányzat hitelre
és kamatra.
2009-ben rendkívül nehéz gazdasági év elé nézünk. Megállapíthatjuk,
magas az önkormányzat finanszírozási terhe, s beszűkülnek a bevételi
lehetőségei, a kötvény felhasználása
gyakorlatilag megtörtént. A hitelezési feltételek szigorodása, valamint a
deviza árfolyamának változása miatt
a kamatok megnövekednek, és így
további terhekre számíthat az önkormányzat.
Ebben a válságos helyzetben létfontosságú, hogy a város sikeresen
pályázzon, és nyerjen az ÖNHIKI-s
működési forrásokra.
Ez a feszített költségvetés csak
a pénzügyi fegyelem maradéktalan
betartása esetén valósítható meg. A
kiszámíthatatlan gazdasági környezet
ellenére az önkormányzatnak biztosítani kell az intézmények és a hivatal
működőképességét. Ehhez kapott
bizalmat akkor, amikor a testület
többsége megszavazta a 2009. évi
költségvetést.
Tisóczki József,
a pénzügyi bizottság elnöke

A zord időjárás ellenére
február 17-én este is
megtelt a Nadányi Zoltán
Művelődési Központ nagyterme. A Pesti Magyar
Operettszínpad farsangi
operettgálája igazi sikert
aratott a közönség körében. A tehetséges fiatal
művészek között sztárvendégként fellépett a sokak
által szeretett és várt
Oszvald Marika is.
Fotó: Kari

Mondd meg, magyar, merre
s meddig visz a véred?
(Gondolatok március idusa előtt)
Az igaz szavak kora lejárt. A
múlté. Mert megtaposták, meggyalázták, rontó erők megszállták.
Így él ma a magyar. Lelkébe métely
költözött, hangja elcsuklik, sikolya néma, pusztai magánya testetlen félelem immár. Hol a nemzet
ilyenkor? És hol az igazság? Hol a
magyarok Istene, akire esküszünk,
hogy rabok tovább… Ám ez a föld
ma úgy tűnik, már nem ölel olyan
féltőn, mint egykoron. Mit elsodornak, elnyomnak, nem lehet már oly
édes, mint a gyümölcs, melyet eleink
szakítottak, hogy nektárja az utókor számára legyen kincs. A magyar
haza kincse, mit el nem vehetnek
tőlünk. Gondolták ezt mélázva az
évezredek, a lassan haladó századok és dekádok, a fürgén perdülő
évek és hetek, a nap, és a pillanat
magába feledkező, embert nemesítő
pátosza. Hitték, hittük, s most meglehet, hogy tévedtek, tévedtünk. Itt
tartasz ma, magyar, s nyeled keserűn patakzó könnyeidet.
Sors, sorsunk, sorsom, tárd ki
szárnyaid, s repíts messze, hol ragyogó március van, hol az ifjak ereje
egybeforrasztja a mélyen szunnyadó
erők szertefutó akaratát! Hozz nekünk új Petőfit, Vasvárit, Jókait és
Táncsicsot! Jöjj el, és mutasd az utat,
hisz sötét van, és remegünk. Tedd
a dolgod, mit gondosan rádszabott
a teremtő erő, s ne légy oly gonosz,
mint az útvesztő, hol a mindennapok
virradnak ránk egyre nagyobb szakadékba taszítva minket.
Mert nem lehet, hogy elves�szünk mindannyian. Hogy gonosz
köd üljön meg mindent, és bamba
arctalan félemberként, modern korok Haynaui röhögjenek pimaszul a
képünkbe: Ó, hát ez vagy magyar,
te hagytad magad leigázni, s én csak
tettem, mit diktálnak törvényeim,
majd elraboltam féltve őrzött kincseidet…
Fogjunk össze, mert közel az
örvény, és a robaj már egyre han-

gosabb, s ki tudja hol a kezdet, s hol
a vég? Van-e megállj, s a kérdések
tengerén át hol a kiút, mit úgy vágyunk és keresünk?
Mennyit érünk ma? Mennyi az
árunk, mit a tarkónkra vasalnak
durva gépek, mik nem ismernek
irgalmat. Az idő gyógyító irgalmát.
Hol van már Széchenyi és Kossuth?
Hol az egybekovácsoló parola, mely
végigvitt egykoron megannyi embert a pesti utcákon. Szomorú, de
a terek némák ma. Nem tölti be
a közösség lázas nekikészülődése.
A század egyik bűnjele, a közöny
hálózza be a parkokat, az iskolákat, a színházakat. Nincs szó, mely
feltörne lentről, s mesélne, hogy
cselekedni kell! Mostoha, szürke sunyiság, tévelyedettek, hamis
próféták ásítanak bele a hétközna
pokká züllesztett ünnepekbe. Mert
ne feledjük, ünnep közeleg. Amit
mindig várunk, s vele együtt újra
élednek reményeink is. Ám remegő
kezünk már nem tűzi ki a kokárdát
oly magabiztosan. Félárbocon lobog
a zászló, szél se fújja tán.
Nagyjaink halottak mind. Temetőkben, kietlen pusztákon porladnak csontjaik, s nem támasztja
már fel őket senki és semmi. Hiányuk pedig fáj az igazaknak. A
kevés megmaradt nemzetféltőnek.
Mert elfogy lassan az ország is
maga. Mázsás súlyok alatt görnyed az anyaföld, kit arcul csapott
megannyi hűtlen fia, s meggyötört
a világ perzselő haragja, az idegen
hatalmak arcátlan tülekedése, megannyi kín és rettegés.
Emeld fel szavad, magyar, és
nézz előre! Mert lehet akármilyen
kietlen a világ, számodra csak egy
sors van, bármerre is szórjon a szél.
Sose feledd, s emlékezz, majd építs
szebb jövőt, hogy gyermekeid is
büszkén gondoljanak vissza rád, ki
itt éltél egykoron megannyi társaddal együtt - e gyönyörű honban.
Kiss Tamás

Meghívó!
Öt év a zene ölelésében
folytatás az 1. oldalról
Kis hazánkban, aki zenélésre
adja a fejét, hamar szembesülhet
azzal a ténnyel, hogy ebből bizony
nem fog súlyos milliókat keresni
és családot eltartani (kivétel persze
néhány tehetséges és/vagy mesterségesen felfuttatott csapat, avagy
előadó…). Ebben a közegben józan
gondolkodású ember nem álmodik
komoly karrierről. A cél nem más
az Abiocore számára sem, minthogy
minél jobb számokat írjanak, amel�lyel minden tag elégedett, illetve
lendületes, kemény koncerteken
próbáljanak bizonyítani a közönségnek. Az Abiocore zenekar valójában
egy nagy család, ahol a tagok régóta
ismerik egymást, a csapat összetartó
ereje pedig nem más, mint az őszinteség és az egymás iránti tisztelet. Ezt
a szellemiséget tükrözik a dalszövegek is, amelyek a mindennapi életből
merítik az ötleteket. Ez (látszatra)
egy könnyű alkotói folyamat, hiszen
a hétköznapok forgataga olyan, mint
egy terített asztal, ahonnan bátran és
bőségesen szemezgethet az ember.
A banda életében (szerencsére)
több jelentős esemény is megvalósult. Ilyen volt a már fent említett
jubileumi koncert is, ahol hazai pá-

lyán, lelkes és hű törzsközönségük
előtt játszhatták el eddig megírt
számaikat (a koncert végén maga a
színpad is átalakult „küzdőtérré”…),
ezzel is bizonyítva, hogy Berettyóújfaluban is komoly igény van az ilyen
jellegű rendezvényekre, bulikra. A
srácok az egyre gyakoribb élő fellépéseik mellett (amelyek lassan már
az egész országot behálózzák), rögzítettek néhány olyan hangzóanyagot,
amellyel számos rockzenei szaklap
(pl. Metal Hammer) elismerését is
kivívták. Ilyen (a teljesség igénye
nélkül) a 2007-ben megjelent, Élettüskék névre keresztelt ötszámos
demo, valamit a 2008-ban a Hogy
hinném el? című számra leforgatott
videoklip.
Az írás végén pedig nem maradt más dolgom, minthogy arra
ösztökéljem a Bihari Hírlap kedves
olvasóit, hogy ismerkedjenek meg
még közelebbről a zenekarral, amely
legközelebb május 8-án lép fel Berettyóújfaluban (Parola Pinceklub),
a nagymágocsi Angertea és a debreceni Hatred Solution társaságában.
Akik pedig egyéb információkat is
meg akarnak tudni a fiúkról, azok
bátran klikkeljenek a zenekar honlapjára: www.abiocore.hu.
Kiss Tamás

A március 15-i ünnepi istentiszteletre Ősz Sándor Előd
kolozsvári református lelkipásztor, az Erdélyi Református Egyházkerület
levéltárosa érkezik hozzánk. Volt szerencsém személyesen átadni neki
a református egyházközség meghívását. Elmondta, hogy örömmel jön
hozzánk, és már nem először jár Berettyóújfaluban, éppen ezért nagy
megtiszteltetés számára a felkérés. Az Erdély-szerte ismert és elismert,
még 30 éves sincs, fiatal lelkész minden szavából árad a szeretet,
a hit és a bölcsesség.
Töltsük meg március 15-én Berettyóújfalu második legrégibb épületét,
jöjjünk el minél többen a református templomba, és hallgassuk meg
Erdély egyik legtehetségesebb lelkészét,
Nagytiszteletű Ősz Sándor Elődöt.
Ezt követően, március 16-án, este 18 órától mindenkit nagy szeretettel
várunk a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor-termébe, ahol Ősz Sándor Előd az erdélyi, jelesül pedig a Hunyad megyei
egyháztörténeti kutatásokról, azok mai eredményeiről tart vetítéssel
egybekötött előadást.
Nagy László
presbiter, az igazgatótanács tagja
A 16. alkalommal megrendezett kisállat kiállításon
304 galamb, valamint
6 díszbaromfi, antverpeni
szakállas törpetyúkok várták a bírálatot a művelődési
házban. Ebben az évben
újdonság volt, hogy első
alkalommal a győztes madarakat egy rozettával jelölték meg. Legsikeresebben
ezen a kiállításon a helyi
egyesület tagjai szerepeltek
King galambjaikkal.

Fotó: Kari
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„Hajdúk szépe” baba és
gyermek szépségverseny

Postaládánkba érkezett
Tisztelt Olvasó!
Ebben az évben is eljött a március-április, az iskolai beiratkozások
időszaka. Minden iskola próbál csalogató programokkal készülni a leendő
nebulóinak és az érdeklődő szülőknek.
Nincs ez másképp nálunk, a Toldi
Miklós Református Általános Iskolában sem.
Én, mint szülő tavaly tavasszal
ismerkedhettem a lehetőségeinkkel, és
csak pozitívan tudok visszagondolni
az akkori nyílt napra. Az idén már
mint Toldis szülő vehettem részt az
intézet bemutatásában. Úgy gondolom, nekünk szülőknek mindenek
előtt a gyerekeink érdekeit szem előtt
tartva kell iskolát választanunk és
nem a „divatirányzatokat” vakon
követnünk. Nagy felelősség ez a döntés, hiszen az iskola, ahová beíratjuk
gyermekünket, nyolc éven keresztül a
„második otthona” lesz.
Azok, akik eljöttek hozzánk, meggyőződhettek arról, hogy mi sem vagyunk csudabodarak. Nálunk is van
pezsgő diákélet, kiváló versenyeredmények bármilyen szakterületen, közösségi szellem, példásan viselkedő és kissé
eleven csemeték. Teljesen átlagosan

telnek napjaink, mint bármely más
iskolában. Van valami azonban, ami
valóban más és plusznak mondható.
Ez pedig a keresztyén szellemiségben
való nevelés. Ez nem jelent egész napos imádkozást és bigott vallásoktatást!
Ez az alapműveltség szerves része, és a
gyermek szellemi, érzelmi fejlődésének
elősegítője. Van egy biztos pont az életében, ami állandó és megnyugvást adó,
bármilyen gondja van. Lehet, hogy ez
furcsán hangzik, de igényük van erre
az itt tanuló gyerekeknek is. Szülőként
fontosnak tartom, hogy a gyerekeim
tudjanak viselkedni, legyenek műveltek, tudják elfogadni a másságot…

Tudósítás a
„szentmártoni” főtérről
Érdeklődéssel olvastam a Bihari
Hírlapban Gyula Ferencné képviselő
asszony közleményét, miszerint munkájának eredménye következtében
mekkora fejlődés lesz az általa képviselt
Berettyóújfaluban. A fő cél: a városközpont átalakítása.
Én Gyula Ferencnét személyesen
nem ismerem, de a munkájával kapcsolatos képes tájékoztató lapokból igen.
És ma, amikor a „csapból” is a pénztelenség folyik, milliárdokat megnyerni
nem csak bátorság, de tudás is kell.
Tehát Gyula Ferencnét nem megismerni, hanem elismerni kell. Sajnálattal
vettem tudomásul ugyanakkor, hogy
a szentmártoni főtér rendbetételéről
nem esett szó. Tudom, hogy ez nem a
képviselő asszony közvetlen feladata,

de talán utána tud nézni az itteni
főtéri állapotoknak. Ugyanis itt foglal
helyet az egyetlen középület, benne a
posta, a napközi, ebédlő, a frissen kialakított faluház. Az a gond, hogy itt is
lett díszburkolat pár tíz méter hosszan
lerakva, amiben több helyen megáll jó
darabon és mélyen a csapadékvíz. Az
egyik vízgyűjtőnél ugyan kialakítottak
egy lefolyót, de a széle magasabban van,
mint a gödör, ehhez nem kell magyarázat. Itt van az egyetlen szobor, ami
nem érdemelte meg, hogy a járdától a
szoborig lerakjanak díszburkolatot, de
leraktak négy darab kicsorbult ócska
járdalapot, és azóta is ott csúfoskodik.
Itt van a buszváró, aminek a tetejéről
befolyik a víz a váróba, az út felőli
részről közvetlen élében megrongál-

Gazdálkodók figyelmébe!
Mezőgazdasági tanfolyamok indulnak:

Tiszteljék és szeressék egymást. Nos, ezt
a tudást és szemléletet kapják meg itt,
a Toldi Miklós Református Általános
Iskolában.
A legfontosabb dolog pedagógusainknak és nekünk, szülőknek a gyermek. Az, hogy mivé lesz, és az, hogy
milyen úton egyengetjük az életét. Ez
közös felelőségünk és feladatunk. Az
iskolában működő szülői szék tagjaként is azon dolgozunk, hogy a lehető
legjobban érezzék magukat a nálunk
tanuló diákok, és hogy otthonra leljenek az ódon falak között.
A tény az, hogy a városban működik egy református általános iskola.

Az intézmény már megélt 80 évet, van
múltja jelene és jövője! A jó bornak
nem kell cégér – tartja a mondás. Nos,
a Toldinak sem. Magáért beszélnek
az elért tanulmányi eredményink, a
városban egyedüliként működő kórusunk, az egész évben tartó programjaink, a vakációs rendezvényeink,
amiken rendszeresen vesznek részt szép
számban nem toldis gyerekek is, és még
lehetne sorolni.
Mint berettyóújfalui lakos és mint
Toldis szülő úgy érzem, büszkék lehetünk múltunk e meghatározó részére.
Borosné Balogh Judit

A hajdúdorogi Baba ABC idén is
megrendezi gyermek szépségverse
nyét, ami már első alkalommal, tavaly
is nagy sikert aratott. Nemcsak a döntőbe jutott gyerekek szülei, rokonsága
és barátai körében aratott osztatlan sikert, hanem már önmagában a rendezvény is közönségvonzónak bizonyult.
A „Hajdúk szépe” gyermek szépségversenyre idén március 20-áig lehet
jelentkezni hat kategóriában: bébi (0-1
év között), bölcsis (1-2), ovis (3-5), sulis
(6-9), tini (10-14), testvér (egy háztartásban élők) a következő településekről: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog,
Hajdúnánás, Balmazújváros, Nádudvar, Püspökladány, Berettyóújfalu,
Hajdúhadház, Hajdúsámson és környező települések.
Nevezni négy hónapnál nem régebbi, csak a gyermeket bemutató
fényképpel lehet. A fotó gondos kiválasztásakor legfontosabb szempont,
hogy a gyermek arcvonásai, természetes szépsége értékelhetők legyenek.
Az előválogató zsűrit nem a ruha és
nem a környezet érdekli. A gyermek
bája, kecsessége, rejtett szépsége annál inkább.

A verseny
összdíjazása
500
ezer
forint. Kategóriánként húszan
kerülnek a
döntőbe (tíz
leány és tíz
fiú). A pozitív döntésről telefonon kapnak értesítést az érintettek.
Minden kategóriában az első három kap díjat, illetve kategóriánként
egy különdíjat is kiadnak.
Tavaly a döntőben több hajdúsági
település ért el teljes sikert. A szervezők remélik, hogy idén még több
gyermek jelentkezik a „Hajdúk szépe”
versenyre, amelynek döntőjét és díjkiosztó gáláját április 4-én, szombaton
rendezik a hajdúdorogi Móra Ferenc
Általános és Művészeti Iskola dísztermében.
A szépségversenyre a berettyóújfaluiaknak a Hápi Baba Centerben
(Berettyóújfalu, Csokonai u. 2/2. sz.)
lehet jelentkezni. Bővebb információ:
www.babaabc.hu

Gyerekszobák, nappalik,
előterek dekorációs

va a díszköveket, melyek felborultak,
megsüllyedtek. A középület járda felőli
csatornájából a víz több méter hosszan
szintén a díszkőjárdára folyik, ott is
rongálódik a járda, illetve a burkolat.
Ez a jelenség nem új keletű. A jelenlegi
képviselő megválasztása óta idejéhez
és lehetőségéhez mérten megtette, amit
tehetett, és bizonyára mérlegelte, mi
a fontos a település érdekében és mi a
fontosabb. Az itt említett csatorna előtt
valaha virágágy volt, a felásott föld elnyelte a vizet, de ma ez megszűnt. Én
ugyan felástam körülötte egy darabon,
nem is tudott kijutni a víz a járdára,
de amikor e merényletet felfedezte „az
illetékes”, betemette a vízelnyelőt. Azóta újra pusztul a díszburkolat emiatt.
Én ma örülök, hogy nem lettem elmarasztalva a közvagyon pusztulásának
megakadályozása miatt. Nem az a
gond, hogy hitvány munkát végeznek
a dolgozók, hanem az, hogy azokat

falfestését vállalom

Fotó: Kari

– mesefigurától
az egyedi dekorációig

Rácz Anikó festő • Tel.: 30/225-8674

átveszik, illetve kifizetik. Csakhogy ezt
a munkát nem az adófizetők pénzéből,
hanem a megrendelők, illetve az átvevők zsebéből kellene fizetni.
Gombos Károlyné
Berettyóújfalu
Puskin út 46.
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Horgászvizsga Berettyóújfaluban

Hetente megújuló árukészlettel és minden héten
más akcióval várjuk kedves vásárlóinkat!

• Aranykalászos gazda,
• Erő- és munkagépkezelő,
• Növényvédő és méregraktárkezelő,
• 80 órás zöldkönyv.

A Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége
a FISH-FANTOM Sporthorgász Egyesület szervezésével kihelyezett
horgászvizsgát tart Berettyóújfaluban.

Áprilistól a tanfolyamok 100 %-ban támogatottak.
GAZDANET-re kész.
A tanfolyamra jelentkezni ingyenesen lehet
a művelődési központban vagy a

Helye: a Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27.
A vizsgával kapcsolatban érdeklődni, illetve a vizsgára jelentkezni az
egyesület székhelyén, a FISH-FANTOM sporthorgász szaküzletben
(Berettyóújfalu, József A. Ltp. A. ép. üzletsor) 2009. március 17-én, 12 óráig lehet.

20/324-8303-as telefonon.

Tel.: 54-400-483

A vizsga időpontja: 2009. március 17. (kedd), 14.00. óra

Üzletünkben angol, holland, svájci márkás áruk között
válogathat hihetetlenül kedvező áron.
Bizományos értékesítésre jó állapotban lévő
babafelszerelési cikkeket átveszünk.
Törzsvásárlói kártya esetén
10% és 20% plusz kedvezményt adunk.
Cím: Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u 18., polgármesteri hivatallal
szemben (az udvarban)

.JEJJOUFSOFUDTPNBH

'UIÍ

MFUÐMUÃTJTFCFTTÃHNBY,CJUT HBSBOU»MU,CJUT
GFMUÐMUÃTJTFCFTTÃHNBY,CJUT HBSBOU»MU,CJUT

$]DMiQODWRNLJWDUWyKĩVpJQ\LODWNR]DWYiOODOiVDPHOOHWWpUYp
Q\HVHN$]LQWHUQHWDMiQODWNiEHO79HOěIL]HWpVPHOOHWWpUYpQ\HV
hJ\IpOV]ROJiODW+DMG~V]RERV]Oy'y]VD*\|UJ\X
$]gQ]OHWN|WěMH)DUDJy/DMRVQp

.DWKL/iV]Oy

9%LIRNV].IW  

7»MUTPO"%4-SàM
L»CFMJOUFSOFUSFÃTGJ[FTTFOLFWFTFCCFU
4[FWBT[UBWBT[

D
u
g
u
l
á
s
e
l
h
á
r
í
T
á
s

XXXGJCFSOFUIV
5FMFGPOPTÖHZGÃMT[PMH»MBU

7RYiEELLQIRUPiFLy$]DNFLyPiUFLXVWěOYLVV]DYRQiVLJpUYpQ\HVD)LEHUQHW=UWV]ROJiOWDWiVLWHUOHWHLQDPHQQ\LEHQDNtYiQWV]ROJiOWDWiVNO|QEHUXKi]iVQpONOEL]WRVtWKDWy$]DNFLyVDMiQODWRND]
DNFLyLGHMHDODWWFVDNHJ\V]HUYHKHWěNLJpQ\EHpVHJ\PiVVDO|VV]HQHPYRQKDWyDN$JDUDQWiOWNpQWPHJMHO|OWOHpVIHOW|OWpVLVHEHVVpJD]HVHWHNEDQJDUDQWiOW-HOHQWiMpNR]WDWiVQHPWHOMHVN|UĩEěYHEE
LQIRUPiFLyWDZZZILEHUQHWKXZHEROGDORQYDJ\DDVWHOHIRQRVJ\IpOV]ROJiODWRQNDSKDW

2009. március 13.

5

Közélet

A rajt előtt
Az indulók, a résztvételre készülők már a rajtvonal előtt gyülekeznek, a nemes verseny rövidesen
elkezdődik. A győztesek, a célba érők
számára a tét elég nagy.
Az Európai Parlament 2009-ben
kezdődő, új ciklusában a listákról
bejutó képviselők fizetése 7 ezer euró
lesz. Az Európai Parlament költségvetésében ez nem nagy pénz, de szép
kis, kerek fizetés a bejutóknak, hiszen
ez a 2 milliónyi adómentes forint, 25
minimálbérnek megfelelő összeg.
És vannak ezen felül járandóságok. Ilyen például a képviselő saját
hazájában fenntartott irodája költségeire felvehető havi, közel másfél
millió forint (évi 50 ezer euró). Ilyen
jövedelem még a képviselő személyi
állományának a bérfedezetére folyósítandó havi 4 millió forint körüli
összeg is. Megjegyzem: a képviselő a
munkáját segítő személyi állományában asszisztensként, tanácsadóként
saját családtagjait is alkalmazhatja.
A családi kasszában nem elhanyagolható összeg ez sem.
Egy elemzés szerint a most befejeződő ciklusban egy képviselő átlagos
jövedelme az öt év alatt 1,2 millió
euró volt, vagyis évi 240 ezer, s ez
havi 20 ezer eurónak felel meg. Ha
a ciklus forint-árfolyamát átlagosan
250 Ft/ euró paritáson számoljuk, ez
bizony 5 millió forint havonta. Hazai bankvezérek jövedelmét közelítő
javadalmazás!
A jövedelmek nem csökkennek a
jövőben sem. A szerzett jogokat tiszteletben tartják.
Járják a világot. „Tényfeltáró”
utakra, konferenciákra utaznak, és
a repülőjegyeket csatolni nem kell,
ennek mellőzésével fizetik a legdrágább osztályú tarifák szerint az utazás költségeit.
Nagyértékű életbiztosítást kötnek,
melynek a képviselő a kedvezményezettje, a díjat a „munkáltató” fizeti.
A 7 ezer euró adómentes fizetést nem
terheli a képviselők és családtagjaik
számára vásárolt szemüvegek, kontaktlencsék költségei sem, sőt a fogászati kiadásaikat is a parlament
költségvetése fedezi.
Nagyrészt ezek magyarázzák,
hogy a pártok kiérdemesült tisztjei,
főtisztjei miért is akarnak a brüsszeli gép utasai lenni. S mégis vannak
érthetetlen esetek. Ilyen a Habsburglotharingiai-ház Pest mellett (miért

Felhívás!
Berettyóújfalu város kitüntető díjainak adományozására
szóló javaslattételre

nem Bécs mellett?) élő egykori trónörökösének, az agg Habsburg Ottó
fiának, György hercegnek a Dávid
Ibolya háza táján való felbukkanása, aki Horn Gyula kapcsolat-hierarchiájában egyszerűen csak „Gyuri
barátom”. Azért legyünk tárgyszerűek, Gyuri hercegi fenséget az MDF
listán megelőzi Bokros Lajos, a híres
válságmenedzser, aki szintén Horn
Gyula udvarához tartozik, az ő kormányában volt annak idején néhány
hónapig pénzügyminiszter.
A startpisztoly dördülését várja
az MSZP „asszonykórusa” is. A lista élére szavazott női triót a magyar
politika egén üstökösként fényeskedő, a korábbi szociális ügyek, aztán
az esélyegyenlőségek miniszteréből
külügyminiszterré lett Göncz Kinga vezeti. A szocialista táborban
elégedetlen hangok is hallatszanak
a lista miatt. Egy okát említem: az
egészségügyi átszervezés nagy mágusa, Kökény Mihály nem kapott biztos
befutó helyet. Sokan úgy vélik tehát:
a lista nyolcadik helyéről Brüsszelbe
út nem vezethet.
Ezzel szemben a Fidesz listájáról
a belviszályokban leharcolt főtisztek
is sátrat verhetnek a nyugalom –
megszolgált vagy kevésbé érdemelt
brüsszeli szigetén. Lesz módja, ideje
Deutsch Tamásnak is neve elébe a
hűség új megkülönböztetését is anyakönyveztetni.
És el ne felejtsem a diplomata
mosolyú listavezető személyét, aki a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságban
is szerteágazó feladatok ellátásáért
felel. Schmitt Pál, a NOB protokollfőnöke, emellett egy bizottságnak is
elnöke, de egy másiknak, jelesen a
nemzetközi kapcsolatok bizottságának pedig tagja. Scmitt úr a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke is, nem kevés munka ez sem! S úgy emlékszem,
reszortja van a Fidesz elnökségében
is. Az új Európai Parlamentben is
kap bizottsági helyet bizonyosan,
egyszóval szépen összejött neki.
Káderpolitika, mint harminc évvel ezelőtt.
Szívós István

hirdetési díjai:

E-mail: bhirlap@freemail.hu

Berettyóújfalu város
1/2009. (I. 30.) számú rendelete
szól az önkormányzat képviselőtestülete által alapított
kitüntetések odaítéléséről.
A rendelet értelmében a város
napja alkalmából a következő
kitüntetések adományozására
van lehetőség:
„Báthory Gábor-díj” kitüntetés
„Fehér Istvánné-díj” kitüntetés
„Kabos Endre-díj” kitüntetés
„Fráter László-díj” kitüntetés
A „Báthory Gábor-díj” kitüntetés annak a személynek vagy
csoportnak adományozható,
akik személyiségükkel a város
gazdasági, társadalmi fejlődését
elősegítették, valamint a város
művészeti, kulturális, sport és
egyéb értékeinek gyarapításához
tevékenységükkel hozzájárultak.
A „Fehér Istvánné-díj”
kitüntetés annak a személynek
adományozható, aki kiemelkedő
pedagógiai tevékenységet végez,
vagy végzett valamely berettyóújfalui óvodában, általános iskolában, illetve középiskolában.
Tudományos igénnyel publikál
szaklapokban, vagy tanulói eredményesen szerepelnek tanulmányi, szakmai, sportversenyeken,
valamely művészeti ágban, vagy
nevelői, oktatói munkájával
hosszú időn keresztül példát mutat a felnövekvő nemzedéknek.
A „Kabos Endre-díj” kitüntetés annak a személynek, illetve
csoportnak adományozható,
aki,akik a város sportéletében,
diáksportjában kiemelkedő
tevékenységet fejtenek, illetve
fejtettek ki, sportvezetői, -szervezői tevékenységükkel, elért
eredményeikkel hozzájárultak
városunk hírnevének öregbítéséhez. Adományozható továbbá
annak az aktív sportolónak vagy
csapatnak, akik városi szinten
az adott év legkiemelkedőbb
teljesítményét érték el országos
vagy nemzetközi szinten.
A „Fráter László-díj” kitüntetés
annak a személynek adományozható, aki a városban kiemelkedő
munkát végez a közigazgatás,
a közszolgálat, az egészségügy,
illetve a mezőgazdaság területén.
A képviselő-testület az áprilisi
ülésén dönt a helyi kitüntetések
odaítéléséről.
Kérjük, hogy az elismeréssel
kapcsolatos írásbeli javaslataikat
indoklással,
2009. március 31-ig
beérkezően szíveskedjenek
benyújtani Szeifert Ferenc
polgármester címére (polgármesteri hivatal, 4100 Berettyóújfalu,
Dózsa György út 17–19.)
Polgármesteri hivatal

Járványról egyelőre nem beszélhetünk
Megyénkben és térségünkben is
jelentősen megnövekedett az influenzaszerű megbetegedések száma,
azonban ezzel együtt is az országos
összehasonlításban mi a közepesen
fertőzött területek közé tartozunk.
Kiemelkedő adatokat produkál e
tekintetben Pest, Győr-MosonSopron, Vas megye, ahol 100 ezer
lakosra kivetítve közel 800 körüli a
betegek száma, míg nálunk ez kb.
300. Ám míg a február eleji adatok
térségünkben az összlakosság kb.
1,3 %-ának megbetegedését mutatták, addig március első hetében
ez 3,6 %-ra emelkedett – tudtuk
meg az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat berettyóújfalui kirendeltségén dr. Lehel Ferenc
kistérségi tisztifőorvostól. Berettyóújfaluban 9 kijelölt háziorvos hetente tesz jelentést a betegforgalomról,
illetve ezek között az influenzaszerű
megbetegedések észleléséről. A kiemelt közösségekben, óvodákban,
iskolákban is kb. 30 %-os a gyermekek megbetegedés miatti hiányzása.
Ezek ismeretében sem lehet azonban
járványos szintről beszélni, hiszen
az előző évek hasonló időszakában
regisztrált adatokhoz viszonyítva
a számok nem mutatnak jelentős
növekedést. Míg a közelmúltban a
debreceni Kenézy Gyula kórházban
teljes látogatási tilalmat rendeltek
el, addig itt, a berettyóújfalui kórházban csak részleges a tilalom, a
gyermek, az intenzív és a szülészetnőgyógyászati osztályokat érinti.

Fotó: Kari

– A klasszikus világjárvány kórokozói közül az influenza vírusok A és B
típusai maradtak azok, amelyek változatlanul, évről évre a legnagyobb
számú megbetegedést okozzák. Országszerte jelenleg is ez a két típusú
vírus okoz fertőzéseket – tájékoztatott bennünket Berettyóújfalu egyik
háziorvosa, dr. Pap-Majoros László.
A családorvos elmondta, az influenza tünetei változóak, de a legjellemzőbbek a felsőlégúti hurut, a magas
láz, izomfájdalmak, fej- és torokfájás, levertség, gyengeség, hasmenés,
hasi panaszok, hányás. Éppen ezért a
„szezon” elején nehéz megkülönböztetni az influenzás megbetegedéseket
az egyéb vírus okozta betegségektől.
A háziorvos néhány hasznos tanácsot is adott az influenzában szenvedőknek. Kifejtette, fontos a lázcsillapítás, a nyugalom, a pihenés, s mivel
lázas állapotban a szervezet sok fo-

lyadékot veszít, azt mindenképpen
pótolnunk kell megakadályozva ezzel a kiszáradást. A betegséggel járó
étvágytalan időszakban a citromos,
cukros tea, az ásványvíz vagy a levesek fontos tápanyagokat juttatnak a
szervezetbe. Megelőzésként fontos az
ellenállóképesség növelése érdekében
a vitamindús táplálkozás, a sok pihenés és a rendszeres testmozgás. PapMajoros László arra is figyelmeztetett, ha valaki influenzás tüneteket
észlel magán, az lehetőleg ne menjen
közösségbe, kerülje a forgalmas helyeket, a zsúfolt tömegközlekedési
eszközöket. És feltétlenül forduljon
orvoshoz az, aki a lázát sem gyógyszerrel, sem hűtőfürdővel nem tudja
csillapítani, ha a lázas állapot több
napig tart, vagy netán véres köpetet
észlel, légszomja van, hát, homlok
vagy arcüregi fájdalmat érez.
L. M.

Tájékoztató
- a vidékfejlesztési forrásra beérkezett támogatási kérelmekről Január 12-ig lehetett beadni irodánkban (Bihar Sárrét Összefogás
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.), és
ezzel egy időben kellett elpostázni
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba (MVH) a mikro vállalkozások fejlesztése, turisztika,
falumegújítás, vidéki örökség megőrzése témakörökben benyújtható
támogatási kérelmeket.
Biharból 88, Sárrétről 52, ös�szesen 140 támogatási kérelem érkezett be.
A 2,3 milliárdos keretre mutatkozó 3,7 milliárdos igény 158 %-os
aránya azt jelenti, hogy eredményes
előkészítő munkát végeztünk. Az
a tapasztalatunk, hogy azok a pályázók, akik részt vettek a tájékoztatóinkon, és gyakrabban jöttek
be az irodánkba tájékoztatást kérni, jobban kidolgozott támogatási
kérelmet nyújtottak be. Mivel a
teljes keret fel lesz használva, ezért
ebből a forrásból már nem lehet

Fotó: Kari

újra pályázni. A minisztérium által
kiadott útmutató alapján készült
el a szakmai alappontozás, majd a
Leader-közösség 19 fős döntőbizottsága (10 bihari, 9 sárréti taggal)
20 pontot adhatott hozzá, ha úgy
értékelte, hogy a megfogalmazott
cél illeszkedik a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához. Az MVH eldönti
a jogcímnek való megfelelést, a hi-

Támogatási kérelem száma: Támogatási igény (MFt):
Mikro vállalkozások:
Bihar
Sárrét
Turisztika:
Bihar
Sárrét
Falumegújítás:
Bihar
Sárrét
Vidéki örökség megőrzése:
Bihar
Sárrét

Terembérleti díjak
a Nadányi Zoltán Művelődési Központban
SZÍNPADBÉRLÉSI LEHETŐSÉG RENDEZVÉNYEKRE

(hátfallal, oldalsó és hátsó fekete borítással, csúszásmentes padozattal)
1000 Ft+áfa/m 2
Maximális méret 10m x 7,5m x 1m
A színpad kisebb egységekben is bérelhető. Minimum egység 5m x 5m

Telefon: 500-022 vagy 500-023

37
20

760
380

17
14

610
310

18
6

480
170

16
12

550
450

NAGYTEREM
KIÁLLÍTÓTEREM
ERDÉLYI GÁBOR-TEREM
ELŐADÓI TEREM
TANÁCSKOZÓTEREM

ányokat pótoltatja, és újra pontozza a kérelmeket, majd visszaadja
a Leader-közösségnek a pontozás
véglegesítésére. Előreláthatólag a
kérelmek 2/3-a fog támogatásban
részesülni. E folyamat várhatóan
májusra lezárul, és el lehet kezdeni
a beruházásokat. Minden pályázónak magának kell megoldania a
teljes előfinanszírozást, majd el kell
számolnia a vállalások teljesítésével,
és azt követően fizetik ki a támogatást. Ez nem könnyű feladat.
Elkezdtük a tárgyalásokat a
projekteket előfinanszírozó bankokkal, hogy minél jobb feltételek
elérésével tudjuk segíteni a pályázókat. Az építési beruházások sikeres
lebonyolítása érdekében szakmai
tájékoztatókat tervezünk a pályázóknak.
Karalyos Géza
BSÖ Kft. cégvezető

20.000 Ft+ÁFA/nap,
2500 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
8000 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/óra
5000 Ft+ÁFA/nap
625 Ft+ÁFA/óra
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Válogatott szövetségi kapitány
Berettyóújfaluban
Magyar bajnokokkal és nemzeti
válogatottakkal büszkélkedhetett a
múltban is Berettyóújfalu, viszont
válogatott szövetségi kapitánnyal
ez idáig még nem. Újabb sport
szakmai siker, hogy ezt az „űrt” is
sikerült betölteni. Történt ugyanis,
hogy február 27-én Budapesten ülésezett a Magyar Erőemelő Szövetség elnöksége. Itt megválasztották a
szövetségi kapitányi posztokat. Az
elnökség a fiatal Ungai Jánosnak
szavazott bizalmat, akit az Ifjúságiés junior erőemelő és fekvenyomó
válogatott szövetségi kapitányi tisztére jelöltek ki.
Ungai János az Eötvös József
Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola testnevelője. Eddigi munkássága
nemcsak Berettyóújfaluban, hanem
az országban is példaértékű. Tanulói és tanítványai eredményessége

szakmai hozzáértésének és állhatatos
munkájának köszönhető. Valószínűleg ez állt az erőemelő szövetség
elnökségének döntése mögött is, és
bízták rá ezt a rendkívül komoly és
egyben felelősségteljes tisztséget.

Az új kapitány feladata, hogy
három korosztályos nemzetközi
versenyre összeállítsa a válogatott
keretet, illetve a versenyekre felkészítse a versenyzőket. Ungai János személye nemcsak a minőségi
munkára, hanem valószínűleg arra
is garancia, hogy tanítványai közül
többen is a magyar válogatottba kerülnek, és képviselik Magyarországot, Berettyóújfalut, iskolájukat és
önmagukat.
Felsorolásként azok a nemzetközi versenyek, ahol már bizonyíthat az új szövetségi kapitány:
Junior erőemelő Európa-bajnokság
(Svédország), Ifjúsági- és junior
fekvenyomó világbajnokság (Csehország), Ifjúsági- és junior erőemelő
világbajnokság (Brazília).

2009. március 13.
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A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
programjai
március 9. és március 15. között
K iállítás:

Cs. Erdős Tibor kolozsvári festőművész kiállítása
2009. március 9-27-ig
Helyszín: Nadányi Zoltán Művelődési Központ,
Vármegye Galéria
A belépés díjtalan

Ifjúsági hangversenysorozat III. előadás

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ
ifjúsági hangverseny-sorozatának III. előadása
március 23., 10 óra
A magyar zenésszínpad gyöngyszemei. Hogyan hallgassunk zenét?
Előadják: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának ének
tanszakos hallgatói,
művészeti vezető: Mohos Nagy Éva tanszékvezető egyetemi tanár
GYÓGYULJON
GYÓGYSZERMENTESEN.
ÁLLAPOTFELMÉRÉS,
ALLERGIA-CANDIDA TESZT,
FÜLAKUPUNKTÚRA, TALP- ÉS
HÁTMASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS,
STB. BEJELENTKEZÉS:
06-30/479-1983

Rinyu Sándor

Berettyóújfalu büszkeségei
Hajdú-Bihar megye „Jó tanulója
– Jó sportolója” címet nyert váro
sunk számos tanulója.
Ezekre a gyerekekre büszkék lehetünk, mert a tanulásban és a sportban is szépen megállják a helyüket.
Köszönet illeti ezért azokat a szakmai vezetőket, edzőket, akik ezekből
a gyerekekből felszínre hozták a bennük rejlő tehetséget, olyan útravalót
adtak és adnak ezzel önbizalomból,
munkafegyelemből számukra, amel�lyel ezek a gyerekek majdan értékes
tagjai lesznek a társadalomnak.
Egy város mindig nagyon hálás
lehet az ilyen szakembereknek és
az általuk nevelteknek, hiszen így
Berettyóújfalu nevét ország-világ
megismerheti.
Íme álljon itt azon sportolók
neve, kik a Hajdú-Bihar megye
„Jó tanulója – Jó sportolója” cím
büszke tulajdonosai:
Fekvenyomás sportágban elért
kiváló eredményeiért Ungai János
és Hajzer Tamás tanítványai, az
Eötvös József Szakképző Iskola
és Speciális Szakiskola tanulói:
Szűcs Ágnes, Somogyi Edina,
Szabó Éva, Lakatos Mária, Oláh

Szabina, Fekete Viktó- Fotó: Kari
ria, Fejes Katalin, Nagy
Orsolya, Makrai Éva,
Gyöngyösi Beáta, Oláh
Ildikó, Dézsi Anita,
Bernáth Erzsébet, Németh Erzsébet, Mikula
Norbert, Szabó László,
Tóth Imre, Berci László
és Balibán Márk.
Úszás sportágban elért kiváló eredményeiért
Major-Pucsok Albert tanítványai.
A Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulói:
Mihucz Márton és Borsós Kristóf
A József Attila Általános Iskola tanulói: Ökrös
Renáta és Kurtán Bettina
A Toldi Miklós Általános Iskola
tanulója: Bene Krisztina
Az Arany János Gimnázium tanulója: Drimba Lilla
Kyokushin karate sportágban
elért kiváló eredményeiért Rinyu
Sándor tanítványa.
A József Attila Általános Iskola
tanulója: Dávid András, Ócs József.

kicsit átfogalmazták, és most az
első tizenkettőbe kerülés a cél. A
csapat új igazolásokkal próbálja a
kieső játékosok általi „űrt” pótolni, ezért leigazolta Trippon Csabát Körösszakálból, Domoszlai
Lászlót Tiszalökről, Szabó Gábort
Szentpéterszegről, és három ifi játékost „hoztak fel” a felnőttcsapathoz.
Ezután a „nagyok” között rúgja a
labdát Garabuczi Botond, Szabó
Nándor és Horváth Gergő.
Kérjük a közönséget, hogy a
továbbiakban is biztassák a csapatot, és legyenek türelemmel addig,

Születtek
Január 10.: Karácson Réka
(Karácson László – Balázs Andrea)
Február 18.: Botlik Lotti
(Botlik Attila Károly – Vetési
Mónika)
Elhunytak
Február 19.: Szilágyi Aladárné
Rézműves Róza (1959)
20.: Jenei János (1958)
21.: Kurczné Bördős Márta (1964)
22.: Veres Sándorné Daróczi Róza
(1926)
23.: Marján Lajosné
Oláh Marianna (1931)
25.: Nagy Sándor (1931)
26.: Ökrös Istvánné Jáka Etelka
(1947)
A Berettyóújfalui Csatornamű Társulat folyó év
március 24-én, 16 órakor a Kossuth u. 6. sz. alatt,
a régi megyeházán tartja az éves közgyűlését.
Tervezett napirend:
1. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről. 2. A 2008.
évi költségvetés és mérleg ismertetése. 3. A 2009.
évi költségvetési terv ismertetése. 4.Az OTP LTP-s
futamidő lejárta miatti döntések meghozatala.
5. Személyi kérdések.
Az intéző bizottság nevében: Szántai László elnök

Stresszoldás, tanulási nehézségek,
beszédzavar, félelmek, fóbiák,
pánikbetegségek, stb. kezelése
kineziológiával Berettyóújfaluban.
Bejelentkezés:
06-30/479-1983

Rendőrségi hírek

Az Arany János Gimnázium tanulója: Selyem Brigitta
Sportmászás sportágban elért
kiváló eredményeiért Szarka István
tanítványai:
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulója: Borsós Kristóf
A József Attila Általános Iskola
tanulója: Kurtán Bettina
K. M.

Megkezdte felkészülését a BUSE
Heti négy edzéssel és két felkészülési mérkőzéssel megkezdte a
2009-es tavaszi szezonra való felkészülést a BUSE felnőttcsapata.
A legutolsó elnökségi ülésen a
vezetőség elfogadhatónak tartotta az őszi kilencedik helyet és az
elért húsz pontot. Selyem Nándor
edzővel is elégedettek, így továbbra is ő marad a BUSE edzője.
2009. január 8-tól tart a felkészülés, mely az eddig a BUSEban futballozó futsaljátékosok
nagy részét már nem érinti. Az
elnökség ugyanis ülésén új irányvonalakat határozott meg, ahol a
Mezei Vill tulajdonosával együtt
úgy döntöttek, a nagyobb célok
elérése érdekében megkímélik a
kettős terheléstől a játékosokat.
Ezért a rendszeresen futsalozó
csapattagok nagy része csak ott
szerepel tovább. A nagypályán és a
futsalban is szereplő játékosok közül mindössze öt marad a BUSEnál is. Szitkó Róbert, Trippon Péter, Kisikán Tamás, Turzó József
és Pallai Gábor továbbra is erősíti
Berettyóújfalu futballját.
A BUSE a továbbiakban is saját
nevelésű játékosaira és a környező
települések tehetséges fiataljaira
kívánja építeni céljait. Ezen célokat a fentebb leírtak fényében egy

Anyakönyvi hírek

míg fel tudjuk építeni az új alakulatot. A tavaszi szezon első mérkőzése 2009. március 8-án Tiszalök
ellen idehaza fog lezajlani.
BUSE
Eddigi edzőmérkőzéseink
eredményei:
BUSE – Derecske 0:0
BUSE – Derecske 5:0
BUSE – Balmazújváros 1:3
Balmazújváros – BUSE 4:3
BUSE – Püspökladány 3:1
BUSE – Aszód 6:2

2009. március 5-én értékelte
éves tevékenységét a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság. Az elmúlt
egy év munkáját összefoglalva a kapitányságvezető, dr.Lingvay Csaba
r.alezredes elmondta, hogy a 2008.
évben az elkövetett bűncselekmények
közel 48 %-át derítették fel, ami az
országos eredményeket meghaladja.
Berettyóújfalu tekintetében 10 %-kal
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, ami kis mértékben
a vagyon elleni, nagyobb arányban
a közlekedési bűncselekményekben
mutatkozott meg. Mind Berettyóújfalu városban, mind pedig a Bihari
kistérségben a 2009. évet a közrend
elleni bűncselekmények, elsősorban
a kihívóan közösségellenes garázda
jellegű bűncselekmények megakadályozására kell fordítani.
Körözött személyek elfogására szervezett akcióban vett részt a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság
március hónapban. A teljes Bihari
kistérségre kiterjedő akcióban a kapitányság járőrei és nyomozói összesen

21 országos körözés alatt álló személyt fogtak el. Az elfogást követően
többségüket a büntetésvégrehajtási
intézetbe szállították. Akiknek körözését a hatóságok a szabálysértési
pénzbírság be nem fizetése miatt rendelték el, azok számára csak a pénzbírság befizetésével volt elkerülhető
az úgynevezett elzárás.
A körözési akció keretében érték
tetten a nyomozók a berettyóújfalui
Sárostókertben egy betöréses lopás elkövetőjét. A férfi épp az általa összekészített tárgyakat kívánta a hétvégi
házból eltulajdonítani, amikor a Berettyóújfalui Rendőrkapitányág munkatársai elfogták, majd előállították.
Közterületi rendőri intézkedés alkalmával fogták el február hónapban
az éjszakás járőrök azt a férfit, aki
Berettyóújfalu egyik lakatlan, eladásra szánt lakóházába hatolt be ablakbetörés módszerével. Az elkövető a
kerékpárját a ház kerítésénél hagyta,
ez tűnt fel az egyik szomszédnak, aki
értesítette a közeledő rendőrjárőröket.
Az udvarra beérve megállapították,

Tűzjelző

dásakor a többszintes házak ereszein
képződött, és onnan lehulló jégcsa
pok több helyszínen balesetveszélyt
idéztek elő, ezek eltávolítását kollégáink oldották meg.
A gázenergia drágulásával sokan
tértek vissza a hagyományos, vegyes
tüzelésű fűtőberendezések használatához. Ezek kéményei sok esetben
évekig voltak használaton kívül,
kotrás és ellenőrzés nélkül. A nem
megfelelő műszaki állapotú kémény
tüzet okozhat, főleg ha még a korom

Az év első két hónapjának tűzoltóeseményeit elsősorban az időjárás
befolyásolta. A február közepi havazás szerencsére nálunk nem okozott
akkora fennakadásokat, mint az ország nyugati felében, de így is több
mint tíz olyan közlekedési baleset történt, mely tűzoltói segítséget igényelt,
köztük súlyos személyi sérüléssel járó
is volt. A nagy mennyiségű hó olva-

hogy az ablakon hatolt be az elkövető.
A tulajdonos értesítése után a lakóházat körbevették, az ajtót kinyitották,
majd az elkövetőt – ellenállását testi
kényszerrel leküzdve – fogták el. Az
elfogáshoz, a vagyon megóvásához
nagyban járult hozzá a szomszédok
ébersége, a közösség védelmében vállalt szerepvállalása. Hasonló esetekben minden berettyóújfalui polgárt
arra buzdítunk, azonnal értesítse
a rendőrséget, de a tolvaj elfogását
önállóan ne kezdje meg, ne tegye ki
testi épségét kockázatnak.
A téli időszak végén egyre gyakrabban tapasztalják a kiskertek,
hétvégi házak tulajdonosai, hogy a
hosszú távollét alatt ingatlanuk bűncselekmény tárgyává vált. A további
bűncselekmények megakadályozása
érdekében a rendőrség felhívja a lakosok figyelmét, hogy a kora tavaszi
időszakban a kerti munkák során ne
hagyják értékes szerszámaikat, kisgépeiket éjszakára a kisházakban. A
hétvégi házak, kiskertek tulajdonosai
megelőzésként rendszeresen ellenőrizzék az ingatlanokat.
Szabó István r. alezredes
hivatalvezető
is le van rakódva benne. Faszerkezetű födém esetén ez a tűz akár a teljes
födémszerkezetre is átterjedhet, több
százezres kárt okozva. Ezért felhívjuk
a lakosság figyelmét, hogy a kémény
használata előtt kérjék a Fűtéstechnikai Vállalat felülvizsgálatát. Kis ráfordítással előzhetjük meg a nagyobb
bajt, az idei évben már négy esetben
kellett lakóház tüzét oltanunk a kémény műszaki állapota miatt.
Nagy Tamás tűzoltóőrnagy
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