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Tájékoztatás
- a tankötelezettség teljesítéséről -

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. §-a alapján 
tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az országgyűlési képviselők 

2010. évi általános választásának 
első fordulója 2010. április 11. napjára (vasárnap),

második fordulója 2010. április 25. napjára (vasárnap) 
került kitűzésre.

A választással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szavazásra jogosultak névjegyzékét 2010. február 10-től február 

17-ig lehet megtekinteni a Választási Információs Szolgálatnál (polgár-
mesteri hivatal fsz. 4. ajtó, telefon: 54/505-451).

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel 
miatt 2010. február 10-től február 17-én ,16.00 óráig lehet kifogást be-
nyújtani.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár sze-
mélyesen vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatal-
mazással rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme szerint illetékes 
helyi választási irodán 2010. március 19-én, 16.00 óráig kérheti.

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2010. március 
19-én, 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelö-
lését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illetve kérheti törlését a 
külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegy-
zékbe.

A lakóhelyétől eltérő helyen szavazni kívánó választópolgároknak 
igazolást – a választás első és második fordulójára egyaránt – személye-
sen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én, 16.00 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6-ig megérkezzen 
a helyi választási irodához.

Igazolást – a választás első és második fordulójára egyaránt – legké-
sőbb 2010. április 9-én, 16.00 óráig lehet kiadni.

A helyi választási iroda vezetője 2010. április 8-án, 16.00 óráig – a 
kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelmére egy alkalommal 
visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan tö-
rölt.

A módosított névjegyzék 2010. április 9-én, 16.00 óráig és április 
23-án, 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban.

A névjegyzéket 2010. április 10. után lakcímváltozás miatt nem le-
het módosítani.

Azok a választópolgárok, akik Berettyóújfaluban településszinű la-
kóhellyel rendelkeznek, illetve igazolással kívánnak szavazni, szavaza-
taikat a választás első és második fordulóján egyaránt a 7. számú sza-
vazókörben (Berettyóújfalu, Kossuth u. 33., Arany János Gimnázium) 
adhatják le.

Helyi választási iroda

Tisztelt Szülők!

A közoktatási törvényben 
foglaltak szerint a Magyar Köz-
társaságban minden gyermek 
tanköteles. A gyermek, ha az 
iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget elérte, abban a naptári 
évben válik tankötelessé, ame-
lyikben a hatodik életévét május 
31-ig betölti. Ebben az évben a 
2003. június 1. 2004. május 31. 
között született gyermekek tan-
kötelesek. A szülő kérelmére a 
gyermek megkezdheti a tankö-
telezettség teljesítését akkor is, 
ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. 

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

1. osztályosok jelentkezése és 
beíratása:

A város általános iskoláiba a 
tanköteles gyermekek az általá-
nos iskola első évfolyamára tör-
ténő jelentkezésének időpontja: 
2010. március 16-17-18. 

A jelentkezéskor a szülő az 
általános iskolában személyesen 
nyilvánítja ki szándékát gyerme-
ke első évfolyamra történő fel-
vételéről. A tanköteles gyermek 
felvételéről az iskola igazgatója 

dönt. Az igazgató döntéséről 
2010. március 25-ig határozat 
formájában postai úton értesíti 
a tanköteles gyermek szülejét. 
Amennyiben a szülő nem ért 
egyet az igazgató döntésével, 
fellebbezéssel élhet, amelyet a 
település jegyzőjéhez kell be-
nyújtania. 

Az első osztályosokat 2010. 
április 26-27-28-án a szüksé-
ges dokumentumok (a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata, 
az óvoda által kiadott igazolás 
arról, hogy a gyermek a tankö-
teles életkorba lépéskor elérte 
az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget) bemutatásával lehet 
beíratni. 

Berettyóújfalu Város 
Polgármesteri Hivatala

Újból itthon, a megszokott helyen

Pályázati felhívások

– Először minden folyosón 
körbefutottunk, és minden helyi-
ségbe bekukkantottunk: az osz-
tálytermekbe, a tornaterembe, a 
tanáriba, az igazgató irodájába, 
a hatalmas, új konferenciate-
rembe, az öltözőkbe, mosdókba. 
És minden tetszett. Azon kicsit 
elgondolkodtunk, amit igazgató 
úr az első napon mondott, hogy 
itt mindenre úgy vigyázzunk, 
hogy többőnknek a gyerekei is 
ide fognak járni, de mindnyá-
jan megértettük – azt hiszem -, 
remélem, a kisebbek is értették, 
és így tesznek majd. Én egyet 
sajnálok, hogy nyolcadikosként 
már csak egy fél évig élvezhetem 
ezt a megújult, szép iskolámat – 
mondta Buzsáki Tímea az iskola 
8. b osztályos tanulója.

Február elsejétől megkezdődött 
a tanítás a felújított, újjávarázsolt 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolában. Ez örömteli alkalomból 
Kovács Zoltánt, az intézmény igaz-
gatóját kérdeztük a néha korántsem 
könnyű, mégis a várakozáson felül 
jól átvészelt bő félév tapasztalatai-
ról, a szervezési és a felújítási mun-
kákról. Az igazgató azzal kezdte, 
hogy a  közel 330 millió forintos 
beruházásban a Mezei Vill Kft. 
mint kivitelező – jó minőségben 

– elvégezte az épület komplett, kül-
ső-belső felújítását, tetőcserét haj-
tottak végre, a korábbi lapostetőt, 
ami számtalanszor beázott – nem 
kis bosszúságot okozva – nyeregte-
tősre cserélték, minden vizesblokk, 
és sporttagozatos iskola lévén igen 
fontos helyiség, a tornaterem is 
teljesen megújult, kicserélték bur-
kolatait, mint ahogy valamennyi 
osztályterem is új padlózatot ka-
pott. Komplett külső nyílászáró 
csere volt, megtörtént az egész 
épület akadály-mentesítése, a 
mozgásukban korlátozott tanulók 
számára liftet és rámpákat szerel-
tek az épületbe, a gyengénlátók és 
nagyothallók segítésére különböző 
tájékoztató berendezésekkel látták 
el az intézményt. Valamennyi fa-
lat átfestettek mind a folyosókon, 
mind az osztálytermekben. Meg-
újult az udvar is, rekortán borítású 
futópálya készült, az udvar nagy 
része műfüves borítást, illetve tér-
burkolatot kapott. A kézilabda pá-
lyát is új burkolattal látták el, és új 
játszótéri elemeket is kihelyeztek a 
gyerekek hasznosabb időtöltéséhez. 
Lefestették a kerítést is. A z épületet 
új egységgel bővítették, a tornatere-
mi öltözők fölött egy közösségi te-
ret alakítottak ki, melybe az intéz-
mény közel 400 tanulója egyszerre 

is elfér, így tehát közös rendezvé-
nyek, diszkók, vetélkedők tartására 
alkalmas, ezenfelül konferenciák, 
továbbképzések megrendezéséhez 
kívánják majd később használni. 
Átalakították az épület fűtését, 
külső hőszigetelését, melyet már ér-
zékelni lehet, hiszen ugyanakkora 
fűtés mellett lényegesen melegebb 
van. Hogy ez mennyi megtakarí-
tást jelent majd, arról jelenleg még 
nem lehet beszámolni. A Hunyadi 
Mátyás Tagiskolában szintén tör-
tént épületbővítés, ebédlőt építet-
tek, ott is tetőcsere, külső nyílászá-
ró csere volt, és leszigetelték a külső 
homlokzatot. A pályázat része egy 
54 millió forintos eszközbeszerzés 
is, ebből 36 millió a Rákóczi-is-
koláé, 18 milliót pedig a Hunyadi 
kapott. A tantermek többségébe 
bútorzatot, az oktatást segítő tanári 
eszközöket vásároltak. A Rákóczi-
ban 24 személyes komplett nyelvi 
labor és egy szintén 24 személyes 
informatika terem kerül kialakítás-
ra. Ez utóbbit egy évvel ezelőtt már 
megnyert, úgynevezett TIOP-os 
pályázati támogatásból fogják in-
formatikai eszközökkel felszerelni. 
Az épületet térfigyelő kamera rend-
szerrel és riasztóberendezéssel is el-
látják. Számos próbatételt jelentett 

az építkezés a kivitelező számára 
is, de tempós munkával és alvál-
lalkozók bevonásával sikerült a ha-
táridőt tartaniuk. Adminisztrációs 
problémák akadályozták meg tulaj-
donképpen azt, hogy a tervezett de-
cember végi visszaköltözés helyett 
csak január végén történhetett meg 
a műszaki átadás, és február 1-jétől 
indulhatott meg a tanítás. Apróbb 
gondok voltak, még jelen pillanat-
ban is vannak, de ezek már nem 
olyan nagy horderejűek, amik aka-
dályoztatnák az oktatást. Néhány 
hétbe még bele fog kerülni, hogy el-
mondhassák, minden a helyén van, 
és teljes kényelem, komfort uralko-
dik az épületben – mondta el Kovács 
Zoltán igazgató. Végül köszönetet 
mondott elsősorban a gyerekeknek, 
szülőknek, kollégáknak, hogy az 
elmúlt félév során szinte az utolsó 
pillanatokig mindenki megértéssel, 
méltósággal viselte a kisebb-na-
gyobb kényelmetlenségeket. A ki-
vitelezőknek, az önkormányzatnak 
és mindenkinek, akinek része volt 
abban, hogy egy korszerű, a XXI-
ik század minden követelményének 
megfelelő intézményben végezhes-
sék iskolájukban az oktató-nevelő 
munkát.

L. M.

11/2010. (I. 28.) sz. Határozat:

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állás 
betöltésére.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
(4100 Berettyóújfalu, Rákóczi u. 1.)

Pályázati feltételek:
-  büntetlen előélet,
-  magyar állampolgárság,
-  főiskolai szintű tanári végzettség és szakképzettség,
-  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat,
-  pedagógus szakvizsga,
-  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör-

ben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó 
lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok.

12/2010. (I. 28.) sz. Határozat:

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állás 
betöltésére.

Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János 
Kollégium (4100 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,
-  pedagógus szakvizsga,
-  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör-

ben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó 
lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok.

13/2010. (I. 28.) sz. Határozat:

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdet az alábbi intézményvezetői állás 
betöltésére.

Eötvös József Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 
(4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1.)

Pályázati feltételek:
-  büntetlen előélet,
-  magyar állampolgárság,
-  egyetemi szintű tanári végzettség és szakképzettség,
-  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat,
-  pedagógus szakvizsga,
-  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör-

ben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve 
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó 
lényeges feladatok:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok.

Fotók: Kari

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázatokhoz csatolni kell:
• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolatát • pedagógus szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát • a pályázó szakmai önéletrajzát • az intézmény vezetésére 

vonatkozó programot • 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: jogszabályi előírások alapján.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 30.

Az intézményvezetői megbízás 5 évre szól, melynek kezdő napja 2010. augusztus 1., megszűnése 2015. július 31.
A pályázatot postai úton Berettyóújfalu város polgármestere címére kell benyújtani: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
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Tavasszal mindig kisüt a Nap!
A magyar demokrácia húsz év-

vel a rendszerváltás után tévúton 
jár. Társadalmunk végletesen meg-
osztott, az erőszak és türelmetlenség 
ijesztő méreteket ölt, veszélyezteti 
mindennapjaink fizikai és lelki biz-
tonságát. Az alkotmányos jogok sok 
polgártársunk számára még mindig 
csak papíron léteznek, a kiszolgálta-
tottság láthatatlan rendszerei meg-
akadályozzák, hogy a valóságban 
is azonos lehetőségeket kapjunk a 
tanuláshoz, a munkához, az egész-
séges élethez, a jómód eléréséhez. 
A közteherviselés még mindig nem 
valósult meg: túl kevesekre hárul a 
feladat, hogy megteremtsék a társa-
dalom anyagi jólétének a feltétele-
it. Egyre inkább az üres látszatot 
értékeljük a valóságos teljesítmény 
helyett. Politizálás helyett látszat-
politizálás zajlik, a társadalmi köz-
megegyezést az egész politikai elitet 
átitató és elborító ócska demagógia 
helyettesíti.

Szilárd hitem, hogy a felelős-
ség, biztonság, méltóság, tisztesség, 
józanság, mérték, tudás, belátás, 
elfogadás, együttérzés nem egyszerű 
szavak, hanem naponta megélt el-
kötelezettség egy értékrend mellett.

Tudom – és sokan tudjuk, na-
gyon sokan és egész biztos, hogy 
elegen – milyen társadalmat szeret-
nénk. Azt is tudom és tudjuk, hogy 
miért nem szeretjük azt a módit, 
ahogyan ma élünk. Tudjuk, mit 
kellene tennünk, hogy viszonyaink 
emberiek és kiegyensúlyozottak le-
gyenek. Tudjuk, miért képtelenek 
ma a politikai és civil közösségek 
együtt cselekedni e nemes célokért. 
Ennek kell a jövőben változnia, 
hogy Magyarország esélyei megma-
radjanak. Gyönyörű, fiatal, még 
alig élvezett demokráciánkat, sza-
badságunkat ne veszélyeztethesse 
semmi!

Újra kell fogalmaznunk a köz-
megegyezés iránti vágyat! Azt a 
vágyat, mely számos alkalommal 
változtatta meg történelmünket, 
szabta át társadalmi viszonyaink 
természetét. A konszenzus (közmeg-
egyezés) a reformkor  alapeszménye 
volt, majd a deáki, és a XX. század 
végén lezajlott rendszerváltás fun-
damentumaként  szolgált, és for-
málta át az elmúlt kétszáz esztendő 
történéseit. E valóságos perspektívá-
ba helyezve XXI. századi, azaz mai 
jelenünk követelményeit, látható: 
ma sem mellőzhető a polgárok sza-
bad akaratának és egyetértésének 
kifejeződése, ezek nélkül nem ölt-
het formát a mindannyiunk javát 
akaró fényes gondolat, és cél nélkül 
marad a tett!

A polgári létnek csak a bizton-
ságban megélt nyugodt hétköznapok 
adhatnak szilárd keretet!!!

A szabadságnak ez az új mi-
nősége egyformán nyújt védelmet 
és lehetőséget nőnek és férfinak, 
jómódúnak és szegénynek,  érett 
korúnak és fiatalnak, bőrszíntől, 
etnikai hovatartozástól és vallástól 
függetlenül!

A szabadság új minősége a vi-
szonyainkat megmérgező korrupció 
visszaszorítását is feltételezi. A kor-
rupció nemcsak anyagi természetű, 
valójában a tehetség, a teljesítmény 
és a valódi képességek figyelmen kí-
vül hagyását jelenti, s nepotizmust, 
a protekciót, a nagy összeköttetések 
és kis összefonódások uralmát az 
igazságos és előnyös, a köz javát 
szolgáló megoldások felett és helyett. 
A mai Magyarország valósága a 
tényleges teljesítmény nélküli érvé-
nyesülés: képességeink és lehetősé-
geink elherdálása. Következménye 
pedig annak a hitnek az elvesztése, 
melyből az élhető életet és hatékony-
ságot nyújtani képes társadalmak 
önbizalma fakad.

Hiszek abban, hogy Magyar-
ország toleráns, nyitott ország, a 
magyarok józanul gondolkodó, 
tisztességes emberek. Boldogulásunk 
kulcsa a megegyezés, a bölcs belátás, 
a felelősségvállalás. Partneri viszony 
kialakítása a politikában is! Ma-
gyarország felelős minden egyes pol-
gáráért, közösségeiért, és védelmet 
kell nyújtania mindnyájuknak az 
erőszakkal, a gyűlölettel s kirekesz-
téssel, a megalázással szemben! Az 
erőszak ostoba és elfogadhatatlan 
válasz problémáinkra. A gyarapo-
dáshoz a tanuláson, a munkán, az 
önfejlesztésen, az öngondoskodáson 
és az összefogáson keresztül vezet az 
út!  Húsz éve is ez volt  és ma is ez 
a jó irány!

Jó helyre kerültünk ezen az úton 
haladva az európai államok és a 
NATO, azaz a jog, a demokrácia és 
a biztonság közösségébe. Ha megva-
lósul a valamennyiünk által áhított 
közmegegyezés, akkor még sokáig 
tartani fogjuk a jó irányt. Ám ehhez 
meg kell szabadulni azoktól az ide-
ológiai béklyóktól, amelyek a XXI. 
századra politikai dogmává silá-
nyultak: az értelmes vitát, a meg-
egyezést és a társadalmi kiegyezést 
kell mindenek fölé emelnünk! Az 
elharapódzó félelemkeltés, erőszak 
és gyűlölet ellen minden demokra-
tával kész vagyok szövetségre lépni: 
a mérsékelt konzervatívval és szoci-
áldemokratával egyaránt. Legyen 
közös célunk a  kiegyensúlyozott, 
jómódú, derűs és európai – azaz 
polgári – Magyarország megte-
remtése! Tudom, hogy a globalizált 
világ nem választás kérdése, hanem 
realitás, létező valóság. A gazdasá-
gi, kulturális, társadalmi, politikai 
globalizáció számunkra új lehetősé-
geket is nyújt, de új veszélyekkel is 
fenyeget. Meggyőződésem, hogy a 
globalizáció ellen nem ostoba szél-
malomharcot kell vívnunk, hanem 
tudatos tervezéssel és határozott 
cselekvéssel élnünk kell előnyeivel, 
és összefogva védekeznünk kell ve-
szélyei ellen.

Én ma is tartom a jó irányt. 
Ehhez a nagy kalandhoz keresem 
társaimat a helyi közösségben, és 
ajánlom magam az együttmunkál-
kodásra!

Jakab György István

Az év első képviselő-testületi üléséről
Január 28-án tartotta a 2010-

es év első önkormányzati ülését 
Berettyóújfalu Város Képviselő-
testülete. A tanácskozás két na-
pirend előtti felszólalással kezdő-
dött. Szeifert Ferenc polgármester 
először dr. Muraközi Zoltánnak, a 
Gróf Tisza István Kórház orvos-
igazgatójának adta meg a szót, aki 
meghívta a képviselő-testület tag-
jait a február 6-án tartandó Sür-
gősségi napra, illetve az azt követő 
bálra, melyet a sürgősségi osztály 
műszerezettségének fejlesztéséért 
szervez az osztály alapítványa. Az 
orvos-igazgató azt is elmondta, 
az immár negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő bált idén dr. 
Lingvay Csaba, alezredes, város-
unk rendőrkapitányának ötletére 
és támogatásával terjesztették ki 
egy egésznapos rendezvénnyé, me-
lyen a nagy nyilvánosság érdeklő-
désére is számot tartó tájékoztató 
előadások hangzanak majd el. Ezt 
követően a rendőrség, a tűzoltó-
ság, a mentőszolgálat összehan-
golt mentési bemutatóját és a Haj-
dú-Bihar megyei Bevetési Osztály 
kommandósainak látványos ak-
cióját tekinthetik meg a résztve-
vők. Az orvos-igazgató után Pap 
István, a Berettyóújfalui Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat veze-
tője kapott szót a polgármestertől, 
aki elsőként arról a programról 
szólt, ami a „Pozitív példa meg-
ismertetése” nevet viseli. A célja 
az, hogy a 13-18 éves korú berety-
tyóújfalui diákok számára talál-
kozási lehetőséget biztosítsanak 
roma származású rendőrökkel, 
tanárokkal, orvosokkal, Európa-
parlamenti, országgyűlési, megyei 
önkormányzati, önkormányzati 
képviselőkkel és köztisztviselők-
kel, hogy munkájuk megismeré-
sével ösztönözzék a gyerekeket 
hasonló ambíciókra, pályaválasz-
tásra. Pap István azt is hozzátette, 
február 26-án a rendőri munkáról 
tájékozódhatnak először egy ren-
dezvény keretében, melynek meg-
hívott vendége dr. Lingvay Csaba 
alezredes közbenjárására Makula 
György, az ORFK sajtószóvivő-
je lesz. A hat alkalomra tervezett 
sorozat rendezvényeit minden hó-
nap utolsó péntekén tartják. Vé-
gül kérte a testület tagjait, segítsék 
őket a helyszín és a tárgyi eszkö-
zök biztosításával, hiszen egy-egy 
rendezvényen mintegy 500-600 
gyerek részvételére számítanak. 
A másik kérése a kisebbségi veze-
tőnek az volt, segítsék elő, hogy a 
városi nagy beruházásokon, mint 
például a városrehabilitáció lesz, 
helyi roma származású vállalko-
zókat, illetve munkaerőt is foglal-
koztassanak családjaik megélhe-
tésének érdekében.

A napirend előtti felszólalások 
után Szeifert Ferenc polgármester 
jelentéséről tárgyaltak a képvise-
lők, aki egyebek között beszámolt 
arról, hogy 1.985.000 forintot 
utaltak át önrészként a Hajdú-
Volán Zrt. részére az állami nor-
matív támogatás mellé a helyi 
közforgalmú közlekedés biztosítá-
sa érdekében. 101,7 millió forintot 
nyertek a József Attila – Népliget 
– Toldi – Dózsa György utcákon 
megépítendő kerékpárút költségei-
re az Észak-Alföldi Operatív Prog-
ramhoz benyújtott pályázatukkal. 
2010. január 1-jétől megalakult és 
működési engedélyt is kapott az 
eddigi Városi Szociális Szolgál-
tató Központ helyett létesült és a 
térségben is szociális feladatokat 
ellátó Bihari Szociális Szolgálta-
tó Központ. Megtörtént a lőtér 
bérbeadása a Bihari Lövészklub 
részére a korábbi önkormányzati 
határozatnak megfelelően, és a 

bérleti szerződést is aláírták velük. 
Végül a polgármester írásos jelen-
tését szóban kiegészítve elmond-
ta, az elmúlt héten volt az Arany 
János Gimnázium, illetve a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
felújítási munkáinak műszaki át-
adása, és február 1-jétől mindkét 
intézményben elkezdődhetett a 
tanítás.

Rendőrségi tájékoztató az 
önkormányzati támogatás 
felhasználásáról

A polgármesteri jelentés el-
fogadását követően dr. Lingvay 
Csaba, Berettyóújfalu rendőrka-
pitánya számolt be a rendőrséget 
2009-ben segítő ötmillió forintos 
önkormányzati támogatás felhasz-
nálásáról. Mint ismert, az elmúlt 
év február 27-én döntött a testület 
arról, hogy ötmillió forint plusz 
támogatást biztosít Berettyóújfalu 
közrendjének és közbiztonságának 
javítása, a rendőri jelenlét fokozása 
érdekében. A rendőrkapitány ki-
fejtette, június 6-án kötötték meg 
a támogatási megállapodást az 
önkormányzattal a pénz felhasz-
nálásáról, amikor ő személyesen 
vállalta, hogy az összeget a közte-
rületen eltöltött rendőri szolgála-
tok számának növelésére, az azzal 
járó túlórák kifizetésére, valamint 
az ehhez szükséges gépjárművek 
üzemanyagának költségeire köl-
tik. Ez azt jelentette – mondta el a 
kapitány –, hogy a rendőrök a napi 
szolgálatellátáson felül 27.474 órát 
töltöttek el közterületen, amely-
ből járőrszolgálat 18.302, illetve 
9.172 óra bűnügyi szolgálat volt. 
Ez látványos eredményt hozott, 
2008-hoz viszonyítva 31,97 %-kal 
csökkent a bűncselekmények szá-
ma, 330-cal kevesebb sértett vált 
bűncselekmény áldozatává, mint 
az azt megelőző évben. Nőtt a la-
kosság szubjektív biztonságérzete 
és a rendőrség iránti bizalom, amit 
a szabálytalanságok bejelentői szá-
mának növekedése is mutat. A la-
kosságot legjobban irritáló lopások 
száma majd 40 %-kal csökkent, 
egyedül a lakásbetöréseknél értek 
el kisebb eredményt, ugyanis egy-
re több a lakatlan ház a térségben, 
melyek fokozottan célpontjai a 
támadásoknak. Ezenfelül minden 
városi rendezvényt, illetve az okta-
tási intézmény-felújítások miatt a 
gyermekek utaztatásának felügye-
letét is többletrendőri jelenléttel 
látták el, melyekben a polgárőrök 
jelentős támogatást nyújtottak szá-
mukra. Az 5 milliós támogatásból 
tehát 3.840 ezer forintot személyi 
kiadásokra és 1.160 ezer forintot 
üzemanyagra fordítottak. Végül a 
rendőrkapitány mindenkinek kö-
szönetet mondott, az önkormány-
zatnak, a szakhatóságoknak, a 
polgárőröknek, az állampolgárok-
nak, akik az elmúlt évben együtt-
működtek velük, és kérte, ez a 
2010-es esztendőben is így legyen, 
illetve hogy az idei költségvetés 
készítése során vegyék mindeze-
ket az eredményeket figyelembe 
a képviselők, és biztosítsák idén 

is a támogatást. Balázs József, az 
ügyrendi bizottság elnökeként és 
Jakab György képviselő indítvá-
nyozták, duplázzák meg a tavalyi 
összeget a rendőrség további ered-
ményes munkájának érdekében. 
Muraközi István alpolgármester 
is támogatta ezt, kijelentette, nem 
ajándék, befektetés volt az ötmillió 
forint, és javasolta, az új költségve-
tésig, tehát az idei január-február-
március hónapokra is biztosítsák a 
tavaly egy hónapra eső összeget. A 
képviselő-testület tudomásul vette 
a rendőrségi tájékoztatót, és meg-
köszönték a munkájukat.

A kórházfejlesztés dilemmái
Hosszasan tárgyaltak a képvi-

selők azt az egyelőre csak a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség hon-
lapján megjelent hírről, miszerint 
módosították a 2009. október 16-
án az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében kiírt „Struktúra-
változtatást támogató infrastruk-
túra fejlesztés a fekvőbeteg szak-
ellátásban” elnevezésű pályázat 
feltételrendszerét a tekintetben, 
hogy az ország kórházai az ellá-
tott betegszám nagysága alapján 
a fenti címen 1,2 milliárd vagy 
2,5 milliárd forintra pályázhat-
nak. Az internetes hír – ameny-
nyiben hivatalosan is megerősítik 
– szerint a berettyóújfalui Gróf 
Tisza István Kórház is a nagyobb 
összegre pályázhat (az ország még 
két kórházával együtt), ugyanis 
csak elenyésző százalékkal keve-
sebb az ellátottaik száma annál, 
hogy elérjék a magasabb kate-
góriába kerülést. Mint ismert, a 
berettyóújfalui kórház egy nagy 
horderejű beruházás megvalósítá-
sát tervezi, amely által kialakulna 
egy olyan korszerű központi tech-
nológiai tömb, melyben elhelye-
zésre kerülne az intenzív osztály, 
a központi műtő központi steril, 
korszerű berendezésekkel. A 
technológiai tömb megépítésével, 
valamint a fő- és hotelépületben 
történő osztály-áthelyezésekkel a 
jelenlegi belgyógyászat tüdőosz-
tály épületében felszabaduló he-
lyiségekben alakítanák ki a pszi-
chiátriai osztályt, ezáltal a több 
mint 3000 m2-nyi, lényegében 
romos, energiapazarló épületet 
sikerülne a működtetésből kivon-
ni, a kórház csökkenthetné a pa-
vilonok számát, és ezzel együtt az 
energia-felhasználás költségét. A 
képviselők valamennyien egyet-
értettek abban, hogy a kórház 
számára ez az egyetlen kiugrási, 
illetve túlélési lehetőség hosszú-
távon, ezért a pályázatot minden-
képpen támogatni kell. Azonban 
számos aggályt és bizonytalan-
sági tényezőt fogalmaztak meg, 
részben azt, hogy a magasabb pá-
lyázati pénzhez magasabb önrészt 
kell biztosítania a városnak, hogy 
a napról napra változó feltételek 
(mint a jelen helyzet is mutatja, 
hogy még a teljes pályázati összeg 
sem ismert) mellett nehéz előké-
szíttetni a pályázatot, a kiviteli 
terveket a kórház menedzsment-

jének. A képviselők végül egy-
hangúlag támogatták a pályázat 
benyújtását, és engedélyezték, 
hogy a város 2010. évi fejlesz-
tési kiadásainak fedezésére az 
önkormányzat 277 millió forint 
fejlesztési hitelt vegyen fel 12 év 
futamidőre két év türelmi idővel 
az önrész biztosítása érdekében 
a „Sikeres Magyarországért Ön-
kormányzati Infrastruktúra-fej-
lesztési Hitelprogramból”. 

Hozzájárultak és tulajdono-
si készfizető kezességet vállaltak 
ahhoz is, hogy a Herpály-Team 
Kft. működéséhez rendelkezésre 
álló folyószámla hitelkereteket és 
kisvállalkozói éven belüli hitelke-
retet egy évvel meghosszabbítsák. 

Rendeletmódosítás, teljesít-
ményértékelések, pályázati 
felhívás

Ezek után módosították a 
város szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló rende-
letét, melyre azért került sor, mert 
a 2009 novemberében beveze-
tett új szociális ellátási forma, az 
adósságkezelési szolgáltatásnak 
a szociális törvényben meghatá-
rozott egyik szabálya megválto-
zott. A törvény a jogosult részére 
megállapítható adósságkezelési 
támogatás mértékét 2010. január 
1-jétől a korábbi 200 ezer forint-
ról 300 ezer forintra emelte, és ezt 
az önkormányzati rendeletben is 
módosítani kellett. 

Rendeletet alkottak az épí-
tési szabályok által előírt szá-
mú gépjármű várakozóhelyek 
(parkolók) létesítési kötelezett-
ségéről és annak teljesítési mód-
járól. Majd meghatározták a 
polgármesteri hivatalnál foglal-
koztatott köztisztviselők, vala-
mint a Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság vezetője 
és hivatásos állományú tagjai tel-
jesítmény értékelésének, illetve 
teljesítmény követelményeinek 
alapját képző célokat.

Ezt követően lakóterületek 
és közterületek elnevezéséről, a 
Bihari Alma Mater Alapítvány 
támogatásáról és pályázatok be-
nyújtásáról döntöttek.

Elfogadták, hogy a város fenn-
tartásában lévő három oktatási 
intézmény vezetőinek kiválasztá-
sához pályázatot írjanak ki. 2010. 
július 31-én ugyanis a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola, a Bes-
senyei György Szakközépiskola, 
valamint az Eötvös József Szak-
képző Intézet igazgatóinak intéz-
ményvezetői megbízatása lejár, 
ezért a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvény értelmében a 
megüresedő álláshelyek betöltésé-
re pályázatot kell kiírni. A részle-
tes pályázati kiírást az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium hivatalos 
lapjában, a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes olda-
lán, a fenntartó internetes oldalán  
fogják közzétenni (lásd 1. oldal). 

Nyílt közbeszerzési eljá-
rás keretében választották ki a 
„Kompetenciaalapú oktatás fel-
tételeinek fejlesztése a Berettyó-
újfalu Város Önkormányzatának 
fenntartásában lévő egyes okta-
tási intézményekben” című pá-
lyázaton nyert 32,7 millió forint 
támogatásból megvalósuló prog-
ram végrehajtóját. A nyertes az 
Apácai Kiadó és Könyvterjesztő 
Kft. lett, aki a program kereté-
ben 360 órában képzéseket, tré-
ningeket, valamint 1150 órában 
szaktanácsadói feladatokat végez 
Berettyóújfaluban. 

Végül zárt ülésen szociális és 
népjóléti ügyekben is határoztak.

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Idegen tollakkal ékeskedik Gyula Ferencné

Radikális változás
-A Jobbik lakossági fóruma 

Berettyóújfaluban-

Tájékoztató a regisztrációs jegy bevezetéséről

Jelképes helyen, a berettyóúj-
falui Arany János Gimnázium 
épülete előtt tartott sajtótájé-
koztatót dr. Vitányi István (Fi-
desz) országgyűlési képviselő 
és Muraközi István alpolgár-
mester. A felújított, bővített 
középiskola kampánytémává 
„magasodott”.

Muraközi István nehezmé-
nyezi, amiért Gyula Ferencné, il-
letve az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség honlapján 
olvasható az országgyűlési képvi-
selővel készített interjú „Van mire 
büszkének lenni” címmel, mely-
ben a kormány sikereként számol 
be az országgyűlési képviselő a 
felújításról. Ezzel szemben az al-
polgármester elmondta: az intéz-
mény felújítására Berettyóújfalu 
önkormányzata nyújtott be pá-
lyázatot, melyhez az önerőt saját 
költségvetéséből fedezte a város. A 
szükséges önerőt kötvény kibocsá-
tásából teremtették elő, amelyet a 
szocialista képviselők, így Gyula 
Ferencné sem támogatott. Ha 

rajtuk múlik, nem valósul meg a 
beruházás – jelentette ki Mura-
közi István, aki emlékeztetett arra 
is, hogy korábban azt mondták 
a kormánypártok, a pályázatok 
elbírálásánál nem születik politi-
kai döntés. Berettyóújfalu profi 
pályázatíró cégekkel szerződött, 
ezért az eredmény sem maradt el. 
– Visszautasítjuk azt, hogy a vá-
ros közös sikerét bárki kisajátítsa! 

– mondta határozottan az alpol-
gármester. 

Vitányi István viszont Budai 
Bernadett kormányszóvivő – most 
már országgyűlési képviselő-jelölt 
– szavaira emlékeztetett, miszerint 
a szocialista kampány homlokte-
rébe a helyi eredményeket helye-
zik. A térségben már láthatók is 
ezek az óriásplakátok. A fideszes 
honatya szerint azonban Gyula 

Ferencnének a 2006-os választási 
ígéreteinek „teljesítéséről” kellene 
inkább számot adnia. Az M4-es 
gyorsforgalmi út nemhogy nem 
épült meg, még a nyomvonalát sem 
jelölték ki! Az országgyűlési képvi-
selő leszavazta a Gróf Tisza István 
Kórház súlypontivá minősítését, 
azóta 160 dolgozót elbocsátottak 
a kórházból, az aktív ágyak szá-
mát 40 százalékkal csökkentették. 
Megszüntették a Püspökladány és 
Biharkeresztes közötti Inter-Pici 
járatokat is. Gyula Ferencné érdek-
érvényesítő képessége tehát meg-
mérettetett és könnyűnek találta-
tott – szögezte le Vitányi István. 

Az elmondottakhoz Muraközi 
István egy friss hírrel is szolgált: 
Berettyóújfalu idei költségvetésé-
ből látható, hogy a város mintegy 
15 százalékos, 300 millió Ft nor-
matíva elvonásban részesül. Ennek 
következtében másfél hónapnyi 
finanszírozás hiányzik.– Ezek a 
tények, amik nem jelentek meg az 
óriásplakátokon – emelte ki az al-
polgármester.

Nyírő Gizella

Talán túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy „hézagmentesen” meg-
telt január 29-én este hét órára 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ nagyterme a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom által 
szervezett lakossági fórumon. Az 
összejövetel egyben egy születés-
napi ajándék is volt a párt helyi 
szervezetének, hiszen idén ünnep-
lik egyéves fennállásukat. 

A fórum másik apropóját ter-
mészetesen az áprilisi parlamenti 
választásokhoz kapcsolódó kam-
pány szolgáltatta. A Jobbik – amely 
többnyire ki van szorítva az orszá-
gos lefedettségű médiumokból – az 
országjárást módszerét választva 
jut el az ország lakosságához, így 
ismertetve a Radikális változás 
névre keresztelt választási prog-
ramjukat.

Este hét órakor Király András, 
a párt egyik szóvivője köszöntöt-
te a szép számban megjelenteket, 
külön kiemelve és megköszönve 
a városunkban és a kistérségben a 
Jobbikra leadott igen sok szavaza-
tot, amely tevékenyen hozzájárult a 
párt EP-választáson országosan el-
ért majdcsak tizenöt százalékához.

Ezt követően emelkedett szó-
lásra Balázs István, az 5. számú 
választókörzet jobbikos ország-
gyűlési képviselő-jelöltje, aki rö-
vid bemutatkozásában elmondta, 
hogy végzett mentőtisztként, két-
gyerekes esztári apaként vállalta 
az áprilisi megmérettetést, majd 
ismertette szűkebb hazájára, azaz 
Biharra vonatkozó helyi program-
ját. Mondandója elején leszögezte, 
hogy véget kell vetni a rendszervál-
tás óta levitézlett, ám még mindig 
regnáló politikai elit uralmának. 
A jelenlegi viszonyokat pedig úgy 
jellemezte, hogy a szocialisták Új 
Magyarországa helyett a régire len-
ne égetően szükség. Balázs István 

figyelmeztette a jelenlévőket arra a 
tényre, hogy végignézve a régión, 
elhanyagolt vagy parlagon heverő 
termőföldeket, fogyatkozó állat-
állományt és a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó hazai feldolgozóipar 
teljes elsorvadását követhetjük 
nyomon. Kiemelt feladatként és 
küldetésként tekint ezáltal a vidék 
feltámasztására, a bihari kis- és 
középgazdaságok helyzetbe hozá-
sára, a magyar föld kiárusításának 
megakadályozására, a vasúthálózat 
korszerűsítésére.

Balázs Istvánt Szilágyi György, 
a Jobbik elnöki kabinetjének ve-
zetője követte, aki tisztségéből fa-
kadóan a párt országos tevékeny-
ségéről, és az ahhoz kapcsolódó 
jövőbeli tennivalókról értekezett. 
Tragikusnak nevezte azt a jelen-
séget, hogy olyanokat is szélsősé-
gesnek tart a balliberális média és 
értelmiségi kör, aki tiszta szívből 
és valódi hagyománytiszteletből 
tartja magát magyarnak. A válasz-
tásokkal kapcsolatban pedig kije-
lentette, hogy egyben népszavazás 
és népítélet is lesz, amely a Fidesz 
és a Jobbik között fog eldőlni. A 
jelenlegi kaotikus politikai hely-
zettel kapcsolatban megjegyezte, 
hogy ma már felesleges jobb- és 
baloldali kötődésről beszélni, 
hiszen a küzdelem most már a 
nemzetféltők és nemzetellenesek 
között zajlik. Véleménye szerint 
az utóbbiak tevékenységének kö-
szönhető, hogy lassan a magyarság 
megmaradása a tét.

Amikor az est folyamán mode-
rátorként (is) közreműködő Király 
András a pódiumra szólította Vona 
Gábort, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom elnökét és miniszterel-
nök-jelöltjét, az addig fegyelmezett 
csendben szemlélődő tömeg han-
gos tapsba és ovációba tört ki. Vona 
Gábor kétségtelenül jó választás 

volt a párt részéről, hiszen higgadt 
modorával, közvetlen stílusával 
könnyedén magával tudja ragadni 
a „politikai pökhendiségbe” bele-
fáradt szavazópolgárokat. Beszéde 
bevezetéseként megköszönte, hogy 
ilyen szép számban tették a be-
rettyóújfaluiak tiszteletüket ezen 
a rendezvényen, és megemlítet-
te, hogy országjárása során eddig 
még mindenhol telt ház fogadta. 
Ezt követően ismertette a Radi-
kális változás című program főbb 
elemeit. E gondolatfonal mentén 
haladva bejelentette, hogy hetven 
nap múlva választunk, de konkrét 
programja eddig csak a Jobbiknak 
van. Az elmúlt húsz évet az embe-
rek arcátlan becsapásának nevezte, 
és éppen ezért tartja halaszthatat-
lannak, hogy új, valódi rendszer-
váltó erők legyenek jelen a Parla-
mentben. 

A program főbb elemeire ki-
térve hangsúlyozta a szociális 
rendszer felelős átalakítását, a 
megélhetési gyermekvállalás meg-
szüntetését, a segélyezések és a 
családkedvezmények munkához 
és igazságossághoz kötött megre-
formálását, a népességfogyás meg-
állítását. Balázs István gondolata-
ira visszautalva égetően fontosnak 
tartja a mezőgazdaságnak, mint 
stratégiai ágazatnak a fejlesztését, 
figyelmeztetve mindenkit arra a 
tényre, hogy Magyarország mint-

egy harmincmillió embert tudna 
ellátni megfelelő minőségű élel-
miszerrel. Szomorúan konstatálta, 
hogy a külföldi érdekeket kiszolgá-
ló politikai elit épphogy ennek az 
ellenkezőjére törekszik. A magyar 
föld kapcsán kiemelte, hogy a Job-
bik mindent el fog követni azért, 
hogy a külföldi tőke ne tudja fel-
vásárolni az egyik legnagyobb és 
legféltettebb nemzeti kincset. A 
továbbiakban elmondta, hogy őt 
is rendkívül aggasztja az ország 
közbiztonsági helyzete, éppen 
ezért szorgalmazni fogják vidéken 
a csendőrség felállítását (legfőkép-
pen a cigánybűnözés visszaszorí-
tása végett), a börtönbüntetések 
szigorítását (különös tekintettel a 
politikai bűnözőkkel szemben), 
a halálbüntetés visszaállítását (a 
legsúlyosabb életellenes bűncse-
lekmények elkövetői számára). 
Végül kijelentette, hogy egy ilyen 
relatíve rövid lakossági fórum nem 
ad lehetőséget a program minden 
elemének ismertetésére, ezért azt 
javasolta a jelenlévőknek, hogy 
töltsék le a párt internetes oldalá-
ról a mintegy nyolcvannyolc olda-
las választási anyagot. 

A pártelnök beszédét vastapssal 
köszönték meg a megjelentek. Ezt 
követően Vona Gábor és Szilágyi 
György személyesen válaszolt a la-
kossági és újságírói kérdésekre.

Kiss Tamás

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a 48/2007. 
(IV. 26.) GKM rendelet február 1-jétől hatályos 
módosítása alapján a díjmentes utazások számba-
vételét célzó regisztrációs jegyet vezetünk be.
A menetrendszerinti járatainkon február 1-jétől 
van lehetőség a regisztrációs jegy megváltására, 
míg március 1-jétől a regisztrációs jegy megvál-
tása kötelező. A regisztrációs jegy díjmentes. 
Megváltására az alábbi utasaink kötelezettek a 

85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet és a 48/2007. 
(IV. 26.) GKM rendelet alapján:
• 6 éven aluli gyermekek
- 65 éven felüliek
- menekültként elismert személyek
- hadirokkantak, hadiözvegyek (valamint kísérőjük)
A regisztrációs jegyet az autóbuszra való felszál-
láskor a gépkocsivezetőtől – a díjmentes utazásra 
jogosító okmány felmutatásával – kell kérni a 

célállomás pontos megnevezésével. Kérjük Tisz-
telt Utasainkat, hogy a megváltott regisztrációs 
jegyet az utazás végéig őrizzék meg. Június 30-ig 
a regisztrációs jegy meglétét az utazások alkal-
mával ellenőrizzük, július 1-jét követően pedig a 
regisztrációs jeggyel nem rendelkező utasoknak 
pótdíjat kell fizetniük. Segítőkész közreműködésü-
ket megköszönjük.

Hajdú Volán Zrt.

Nagyobb odafigyelés 
az idősekre

FELHÍVÁS!
-a fagyás miatti elhalálozások megelőzésével 

kapcsolatban-

Eredményes felderítésekről, 
illetve az idősekre való fokozott 
odafigyelésről volt szó azon a 
sajtótájékoztatón, amelyet a 
Hajdú-bihar megyei Rendőr-fő-
kapitányságon tartottak.

Ambrus Vencel, a megyei rend-
őr-főkapitányság bűnügyi igazga-
tója elöljáróban kiemelte a berety-
tyóújfalui kapitányság eredményes 
intézkedését, aminek következté-
ben az elmúlt év áprilisában bekö-
vetkezett rablás elkövetőit sikerült 
elfogni január 27-én. Az alezredes 
szerint nagy közfigyelmet keltenek 
az időskorúak ellen elkövetett bűn-
cselekmények, ám – mint fogal-
mazott – ne kampányszerű legyen 
ez az aktív korúak részéről, hanem 
folyamatos ráirányulás a trükkös 
besurranókra, a magukat vámosok-
nak, gázóra leolvasóknak kiadókra. 
Eredményként jelentette be Amb-
rus Vencel, hogy a megye 44 tele-
pülésén 1943 idős embert láttak el 
olyan jelzőrendszerrel, amivel segít-
séget kérhetnek nemcsak rosszullét, 
hanem támadás esetén is. Az újfalui 
rendőrkapitányság illetékességi te-
rületének 29 településén 1718 idős 
ember rendelkezik ilyen jelzőrend-
szerrel.

Tóth Ferenc alezredes, bűnügyi 
osztályvezető azt taglalta, hogy 
tendencia figyelhető meg a sértetti 
kört illetően. Különösen az idős, 
egyedülálló, mozgásukban korláto-
zott, elhagyott, védtelen embereket 
támadják meg ismeretlenek, akik 
nem is az adott településen élnek, 
ám „megfelelő” tippadóik vannak. 
Tavaly közel 70 esetben történt erő-
szakos bűncselekmény, amikor is 
házában vagy annak közvetlen kö-
zelében támadtak meg idős embe-
reket. Jellemző a brutalitás, ami in-
dokolatlan, hiszen minden esetben 
ketten, hárman, négyen, olykor még 

többen mennek a védekezni esélyte-
len idős emberhez. A Létavértesen, 
Monostorpályiban, Debrecenben 
történt rablássorozat elkövetői már 
előzetesben vannak – jelentette be. 
Berettyóújfaluban pedig a novem-
ber 14-én elkövetett rablás tetteseit 
négy napon belül fogták el – fűzte 
hozzá. Megjegyezte továbbá, hogy 
az idősekre jellemző a félretett, ott-
hon kuporgatott pénz, amit nem 
helyeznek biztonságba, ezért aztán 
a betörők, garázdák meg is találják 
azt. Az összeg nyolcszáz forinttól 
több millióig terjed. A legutóbbi 
brutális elkövetés november 8-án 
Biharkeresztesen történt, ahol az 
1922-es születésű idős hölgy a bán-
talmazás következtében elhunyt. 
A rendőrség feltérképezte az el-
követői kört, nyomon vannak, de 
többet nem mondhatott az alezre-
des, a nyomozás érdekeire való te-
kintettel.

Lingvay Csaba alezredes, a be-
rettyóújfalui kapitányság vezetője 
arról számolt be, hogy alapos rend-
őri munka következtében, január 
27-én elfogták a tavaly áprilisban 
Berettyóújfaluban történt, idős 
ember sérelmére elkövetett bűn-
cselekmény három gyanúsítottját. 
Szeptember 3-án Komádiban négy 
álarcos férfi hajnalban támadott 
meg egy idős embert, akit megkö-
töztek, majd bezártak egy helyi-
ségbe. Az elkövetők közül hármat 
Derecskén fogtak el, a negyedik 
kiugrott a kocsiból, ám pár nap el-
teltével ő is „horogra akadt”. 

A nagyobb odafigyelést nem-
csak a rendőrségtől, hanem az ön-
kormányzatoktól, a polgárőrségtől, 
a szomszédoktól, de akár a kézbesí-
tő postástól is várják – hangsúlyoz-
ta Ambrus Vencel. – Ne legyünk 
közömbösek egymás iránt! – aján-
lotta az alezredes.

Nyírő Gizella  

A krízis időszak, az elmúlt hetek 
rendkívüli hideg időjárása a hajlék-
talan embereken túl veszélyezteti 
az önellátásukban sérült, idős em-
bereket és a szociálisan hátrányos 
helyzetű lakosságot is. Amennyiben 
a környezetében ilyet észlel, kérjük 
jelezze, vagy irányítsa a Gróf Ti-
sza István Kórházhoz megfelelő 
ellátásuk érdekében. Az intézmény 
elérhetősége: 4100 Berettyóújfalu, 
Orbán B. tér 1., Tel:54/507-555. 

Továbbá ha veszélyeztetett csalá-
dok, illetve személyekről szerez-
nek tudomást a Bihari Szociális 
Szolgálató Központ segítséget 
nyújt átmeneti segély igénylésében, 
természetbeni adomány kérésében 
és használt ruhaneműk biztosítá-
sában. Az intézmény elérhetősége: 
4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6., 
Tel:54/402-038

Berettyóújfalu Város 
Polgármesteri Hivatala

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Nyírő G.

Fotó: Kari
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Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!

(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások

csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,

forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

tisztelettel várok 
minden kedves vásárlót!

Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

áraink a földön járnak!
Tisztelettel:  Nagy Sándor (üzletvezető)

30-653-0348

 állapotfelmérés 
 talp- és hátmasszázs 

 allergia- candida tesztelés 
 fülakupunktúra 

 túlsúly csökkentése 
 dohányzás leszoktatása 

 méregtelenítés 
Bérletek és kedvezmények, 
gyógynövény készítmények 

bemérése. 
Bejelentkezés 
06-30/409-4319

apróhirdetések
iNGYeNes vagyoni közvetítés 
Európa legnagyobb független ta-
nácsadójától. Évente egy-két havi 
bérét spórolhatja meg pénzügyei 
rendezésével. A jelenlegi legjobb 
folyószámla, nyugdíjpénztár, 
egészségpénztár, lakáshitel, 
személyi kölcsön, befektetés, 
biztosítások Önnek pénzintézet-
től függetlenül. 
telefonszám: 06-30/513 1357.

személyszállítás 15 fős kisbus�-
s�al, s�ámlaképesen. Érdeklődni 
lehet 06-20/317-4332, 54/402-
661). T. Balogh Sándor.

15 hektár két darabban lévő ter-
mőföld Zsáka határában eladó. 
Érdeklődni lehet 54/442-078-as 
telefonszámon.

Berettyóújfalu, Kádár Vitéz 
utcán (Fakocsma mellett) 
fekvő 1510/1 hrsz-ú fejlesz-
tésre kijelölt építési terület 
1/3-ad része cca. 6300 m2 
terület. Ép. övezeti besoro-
lása Vk 51 2944 központi 
vegyes zóna. Az ingatla-
non építhető létesítmények: 
kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó, kulturális, igaz-
gatási, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális 
épü letek, sportlétesítmé-
nyek (összalapterület 51%-
ában lakások, felszín alatti 
parkolók és üzemanyagtöltő 
állomás. 

Sáp községben a vasútál-
lomás mellett a közforgalmú 
rakodóvágánytól 80 méter-
re, a község belterületén 
233 hrsz. alatti 7026 m2 te-
rületű „telephely”-ként be-
jegyzett fejlesztésre kijelölt 
terület (1500 m2-es gabona-
tároló engedélyes tervdoku-
mentációjával). Víz, villany, 
gáz közművek a telekre be 
vannak kötve, a telek két 
utcára nyílik, mindkét utca 
aszfaltos, a területen bár-
milyen ipari, kereskedelmi, 
gazdasági létesítmény épít-
hető (ár beszerzési ár)

A Margaretta Marketing 
és Ingatlanfejlesztő Kft., 

Berettyóújfalu 
BEFEKTETŐKNEK-
BERUHÁZÓKNAK 

beszerzési áron eladná 
az alábbi ingatlanait:

Érdeklődni 
jakab2@t-online.hu 

vagy 
06-30/925-3570 

telefonszámon. 

Meghívó!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom berettyóújfalui 

alapszervezete meghívja Önt, és családját a 
2010. február 23-án, 18 órakor kezdődő lakossági fórumára.

Az est vendégei: Pörzse Sándor újságíró, a Barikád című hetilap 
főszerkesztője és Balázs István, a Jobbik képviselő-jelöltje.

A „Csillagösvényen” c. film részleteinek bemutatásával időuta-
zásban lesz részünk, a magyarok igaz, hősies világába.

Hallhatjuk a Jobbik választási programját, és értesülhetünk a 
napi politika aktuális kérdéseiről.

A fórum helye: 
Berettyóújfalu, Nadányi Művelődési Központ nagyterme.

Érettségizetteknek 23 éves korig ingyenes képzés!
Keresett szakmák, jó elhelyezkedési esélyek! 

Színvonalas szakmai képzés 
az Arany János Gimnáziumban! 

a 2010/2011. tanévre !

NAPPALI TAGOZATON:
Titkárságvezető 2 év – békéscsabai kredittel • Informatikai statisztikus és 

gazdasági tervező 2 év – szolnoki kredittel • Ápoló 3 év – kiemelt támogatással 
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Kinőhetetlen kamaszkori tünet…
-politikai mellékzöngék kezdőknek 

és haladóknak-

Normális vagyok? – tettem föl 
kamaszkoromban magamnak a 
kérdést. Gondolom, nem voltam 
egyedül. Kamasz. És azóta sem. Aki 
felteszi a kérdést. Félelemmel teli ez a 
kérdés. Mert mi van akkor, ha… Azt 
gondolom, hogy a normális lelkű ka-
masz teszi fel a kérdést. És a normális 
lelkű felnőtt, sem felejt. El. Kérdezni. 
Akár azt is, hogy: normális vagyok? 
Normális a gondolkodásom? Normá-
lis a lelkem?  

Érdekes, hogy a „szellemileg– 
világgal gondtalan” kamaszok be-
szürkülnek. Eltűnnek. Olyan… 
normálissá válnak. Míg a fülét, pat-
tanásait, ormótlan végtagjait vizs-
gálgatók, kis- és nagymellű gátlásos 
és problémázó kamaszok sarjadnak 
és kivirulnak.

Nos, mielőtt valaki divatos helyi 
szlenggel „ultra liberálisnak” bé-
lyegezne, már az elején leszögezem, 
hogy nem a normálissal van problé-
mám, s nem is a kamaszkorral – plá-
ne és sőt -, hanem azokkal, akik nem 
teszik fel a kérdést. Önmaguknak. 
Önmagukban. Amolyan, jó kamasz 
módjára. És, hogy ennek mi köze a 
politikához? Itt mindennek köze van 
a politikához. Még annak is, aminek 
nincs köze. Vagy nem szabadna, hogy 
köze legyen.

És vannak, akik örülnek. Hogy 
mások. Nem fehérek vagy feketék… 
Színesek. Se nem narancsok, se nem 
pirosak, zöldek, netán kékek. Egysze-
rűen színesek. Amolyan kultúrember 
módján. Gondolkodva. És kérdezve. 
S míg a kamasz egyszer csak ráébred, 
hogy különös, egyszeri és egyedi pél-
dánya az emberi fajnak, és reményei 
szerint nem csak „tucatárú”, még 
ha nem is extravagáns. Amolyan 
normátlannak mondott normális. 
Vagyis fene-ménkűnagy polgár. Az 
érzelmek és gondolatok kavargásának 
van egy nagyon is elhallgatott pozitív 
vonatkozása. Időnként olyan dolgok 
is felszínre kerülnek, amelyek jobb 
lett volna takarásban maradnak. 
Fognak még felszínre kerülni. Dol-
gok. És felszín alatt is maradnak.

Egy József Attila nevű igen diva-
tos– és valószínűleg rongyosra olva-
sott– költő bácsi mondotta volt, hogy 
„Az én vezérem bensőből vezérel!” 
Ez odakarcolt? Akkor mi a fene van 
a többi vezérjelölttel? Abból ugyanis 
akad néhány a jelenlegi állás sze-
rint. A vezérem bennem van? Hogy 
fogok szavazni? Kire? Magamra? És 
hogy lesz munkám? Kocsim, házam, 
nyaralóm? És csoki…Vannak ma-
gyarok és magyarabbak. Nemzetiek 
és nemzetiebbek. Közgazdászok és 
közgazdászabbak. Jogászabb a jo-
gásznál és normálisabb a normálisnál 
és normátlanabb a normátlannál. 
Vagyunk. Magyarok. És nem azok.

És vannak az ábrándozók. Ka-
maszok. Kamasz tünetekkel.

És vannak kifáradtak. Belső kép 
nélküliek. Képeket felidézni nem tu-
dók. És olyanok, akiknek kedvük sincs. 
Ehhez. „bizonytalanszavazófajtának” 
becézik őket. Vagy harmadik utas-

nak… Hogy normálisnak nem, az 
bizonyos. Álmatlan álmodók ők. Az 
én politológiai kategóriákat mellőző 
kategorizációm szerint. Hisz min-
denkit kategorizálnak! Jobbos – balos 
– közepes. Az utolsó a legrosszabb, az 
elégségesnél valamelyest jobb, de a jó-
hoz még egy lépés választja el.  

Az én polgári gondolkodásom 
szerint, csak értékes és értéktelen van. 
A gáz az, ha az értéktelennek szob-
rot állítunk, és föstmények készülnek 
róla, mi több, költőink is metrikus 
sorokat fektetnek papírra. És az ér-
tékes az értéktelen. Mi több „minek 
az”? – elő sort kapnak. Izgalmas volt 
a 3T – tűr, tilt, támogat – világa. 
Elmúlt… Azóta a cenzorok is. Ha 
nem is elmúltak, de nem gyengén 
átalakultak. Például pártelnökké. 
Nem veszünk el. Átalakulunk. 

E sorok is megjelennek. Megje-
lennek? De miért is ne jelenhetnének 
meg. Populista – az most szintén 
nyerő- és értelmiségi – ez már nem 
annyira – önmarcangoló sorok ezek. 
Álmodók. Álmodozóak. Kamaszo-
san. Kamaszkor elmúltával… Egy 
kiváló művész barátom a következő 
intelmekkel látott el: „… muszáj 
odafigyelned. Ha a különállást 
választod, akkor számíts rá, hogy 
időnként mellőzni fognak.”  Minő 
meglepetés. Az egzisztáló én most 
magára ijed. 

Bizony. Az elnyomás nem, de a 
lehetetlenné tevés eszköze, megalá-
zás igencsak XX. századi találmány. 
Mindaddig működőképes ez, amíg 
az alany hagyja. Magát. Megalázni. 
Lehetetlenné tenni…

A magyar politikai palettán, 
mindenki a küszöböt akarja átlép-
ni. A parlamentit. 5%. Nagyra nőtt 
küszöb. Birkóznak is rajta. És ez jó! 
De tényleg. Ennyi jó ember pártok-
ba tömörülve hajt azért, hogy meg-
menthesse az országot. A válságtól. 
A gazdasági és morális válságból. És 
tuti megoldások vannak az oktatás 
problémáira, az egészségügyre, me-
zőgazdaságra, korrupció megszünte-
tésére, a kárpát-medencei magyarság 
problémáira. És jönnek majd a ki-
elégítések. A végkielégítések. A végén 
mindenki kielégül. Hisz ettől kerek 
a világ. 

Az ország egyik miniszterelnöke 
azt mondta valami kormányülé-
sen, vagy „vállalati menedzsment 
továbbképzésen” Őszödön, hogy  
„elk...tuk”. És tényleg. El. Mindenki 
a maga keresztjét.

5%. A küszöb. Az ingerküszöb 
ennél lényegesen alacsonyabb. 

A populizmusban az a legjobb, 
hogy mindig azt mondjuk, amit a 
hallgatóság, hegyesre gyurmázott 
fülekkel hallani akar. Így, hát mivel 
is zárhatom e sorokat, mint legyen 
mindenkinél kolbászbúl a kerítés. És 
virágozzék. Szabadon…

Aki szerint meg nem biztos, hogy 
abból lesz, az pedig merjen… Kér-
dezni. Kamaszos lendülettel. Ön-
magától. Is.

Bíró Gyula

Még egyszer A magyar kultúra napjáról
Átvétel a Bihari Napló január  25-én megjelent számából

A Sárrét népi építészete
– Dr. Balassa M. Iván előadása Berettyóújfaluban –

„Lélekkel tele ez a hely”

Nagyvárad – Szombat dél-
után a Kanonok-sori Tibor Ernő 
Galériában bakonszegi művészek 
tárlatával zárult az idei magyar 
kultúra ünnepe alkalmából Be-
rettyóújfaluval közösen szerve-
zett rendezvénysorozat. 

A tizedik alkalommal megszer-
vezett magyar kultúra ünnepe ren-
dezvénysorozat befejező részeként 
egy bakonszegi művészházaspár al-
kotásaiból nyílt tárlat a Tibor Ernő 
Galériában. A kiállítás-megnyitón 
jelen voltak mindazok, akik szere-
pet vállaltak az idei rendezvényso-
rozat lebonyolításában: a helyi és a 
berettyóújfalui civil élet képviselői, 
egyházi személyiségek, művészek, 

támogatók egyaránt. Mierlutiu 
Emilia képzőművész köszöntötte a 
megjelenteket, majd Fleisz János, a 
BINCISZ elnöke értékelte az idei 
magyar kultúra ünnepét. Mint 
mondta, a hét eseményei meglá-
tása szerint még az elvárásoknál is 
jobban sikerültek, annak ellenére, 
hogy nem zajlott minden gond-
mentesen. 

Társadalmi kuratórium
Egyik ilyen gond volt, hogy há-

rom név alatt futott a rendezvény 
annak függvényében, hogy éppen ki 
volt az aktuális esemény szervezője. 
Fleisz kiemelte: „Nem az a fontos, 
hogy milyen név alatt fut a magyar 
kultúra napja alkalmából szervezett 
rendezvény, hanem az, hogy a ma-

gunkénak érezzük azt”. Megköszön-
te a szervezők munkáját és a támo-
gatók finanszírozását, ugyanakkor 
fontosnak tartotta megemlíteni, kár, 
hogy Berettyóújfalu önkormányza-
tához hasonlóan a nagyváradi hely-
hatóság nem támogatja az eseményt 
rangjához méltó módon. A rendez-
vénysorozatot jövőre is folytatni 
fogják, de a siker akkor érhető el, ha 
megvalósul a társadalmi összefogás. 
Annak érdekében, hogy továbbra is 
politikamentes legyen az ünnepség, 
fontos lenne egy társadalmi kurató-
rium létrehozása – zárta mondandó-
ját Fleisz János. 

Találkozás öröme
Kolozsvári István kulturális 

menedzser harmadik éve, hogy 
részt vesz a magyar kultúra ünnep-
ségének szervezésében. Szerinte a 
közösségi érzés megélése érvénye-
sült a rendezvény során, melynek 
élményéhez a találkozás öröme tár-
sult. „Külön örömre ad okot, hogy 
a magyar kultúra minden szegmen-
se megnyilvánult e néhány nap so-
rán, mégpedig minden réteg, műfaj 
a legkiválóbb minőségben”– tette 
hozzá. Fenyvesvölgyi Tamás fes-
tőművész és Fenyvesvölgyiné Tóth 
Zsuzsa grafikusművész közös tárla-
tával kapcsolatosan Kolozsvári Ist-
ván személyes érzéseit osztotta meg 
a résztvevőkkel. Zsuzsa művészeté-

vel minden élethelyzetre talál ma-
gyarázatot. Különböző művészeti 
technikákat ötvöz, melyekhez akár 
irodalmi vonatkozást is társít. Ezzel 
szemben Tamás kísérletező kedvű 
szín- és formavilágában egy-egy 
falu egy-egy épülete jelenik meg. 
Alkotásai olyanok, mintha nem is 
ugyanaz a kéz alkotta volna meg 
őket – mondta méltatásában Ko-
lozsvári István. Azzal a gondolattal 
zárta beszédét, figyelemreméltó, 
hogy egy vidék – nevesül a tágabb 
értelembe vett Bihar megye – ilyen 
tartalmas rendezvénysorozattal éli 
meg összetartozását. 

Lélekkel tele
A művészházaspár közül 

Fenyvesvölgyiné Tóth Zsuzsa szólt 
a népes közönséghez. Olyan kisu-
gárzása van ennek a helynek– ti. a 
Tibor Ernő Galériának –, hogy az 
már-már kultikusnak nevezhető – 
magyarázta a művésznő. Úgy érzi, 
hogy lélekkel van tele ez a hely, egy 
olyan egységérzet tapasztalható 
meg, melyet még sehol sem érzett át 
ennyire. Végül meghívta a résztve-
vőket Bakonszegre, ahol a kapujuk 
és ugyanúgy lelkük mindig nyitva 
áll mindenki előtt. A Himnusz el-
éneklésével és állófogadással zárult 
a tárlatnyitó, és ezzel az idei magyar 
kultúra hete.

Mészáros Tímea

A magyar kultúra ünnepe ren-
dezvénysorozat berettyóújfalui 
eseményei azzal a néprajzi előadás-
sal zárultak, melyet Balassa M. 
Iván néprajzkutató, kandidátus, 
a szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum címzetes főigazgatója 
tartott. Az előadás két helyszínen 
és időpontban hangzott el: 10 
órától az Eötvös József Szakképző 
Intézetben, délután 14 órától pe-
dig a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban. A cím ígéretes, bár 
kissé megtévesztő volt, a hallga-
tóság egyszerre kapott többet és 
kevesebbet a vártnál. Az előadó 
ugyanis oly kitekintésben szólt 
néhány szót konkrétan a Sárrét 
népi építészetéről, hogy közben 
az egész Alföld építészeti hagyo-

mányait próbálta felvázolni. Tette 
mindezt a magyar népi építészet 
táji-történeti tagolódásának egyik 
jelentős filológusaként, kutatója- 
és tematizálójaként.

Balassa M. Iván a szentendrei 
„skanzen” muzeológusaként foly-
tatott gyűjtőmunkát a történelmi 
Magyarország szinte valamennyi 
tájegységén, a mi vidékünkről pe-
dig az 1985-ben megjelent, Báránd 
történetét és néprajzát feldolgozó 
monográfiában ismertette a tele-
pülés – ahová családi szálak is fűz-
ték, hisz édesapja, a jeles néprajzos, 
Balassa Iván szülőfaluja – népi épí-
tészetét. Nem véletlen, hogy a sár-
réti vonatkozásokat éppen bárándi 
és persze újfalui példákkal igyeke-
zett szemléltetni. 

A Sárrét régóta foglalkoztatja a 
néprajztudományt és társtudomá-
nyait, hiszen mind antropológiai, 
mind történelmi, mind pedig nép-
életi szempontból a Kárpát-haza 
egyik legjellegzetesebb vidéke. És 
mindezekből éppen az építkezés 
hagyományai azok, melyek teljessé-
gében rámutatnak az általános élet-
módra. A teljes élettér holisztikus 
bemutatására alkalmasak, hiszen a 
lakóházak a mindennapi életkörül-
ményekre, a gazdasági épületek és 
udvar pedig a munkafolyamatokra, 
a gazdálkodás színvonalára és profil-
jára világítanak rá a kívülálló szem-
lélő számára. A Sárrét építészetének 
legjelesebb kutatója és ismerője, 
dr. Dám László – aki az előadóval 
ellentétben a környék valamennyi 
települését végigjárta és kutatta – 
1975-ben a témát teljességében fel-
dolgozó kötetében a következőket 
írta: „A terület néprajzi körülhatá-
rolása meglehetősen nehéz, hiszen a 
kulturális határok csak a legritkább 
esetben esnek egybe a földrajzi hatá-
rokkal, s még a legalaposabb elemzé-
sekkel sem tudjuk meghatározni, hol 
végződik a Nagykunság s kezdődik a 
Nagy-Sárrét, hogy a Nyírség és a Sár-
rét földrajzi határán mely falvak so-
rolhatók ide vagy oda, nem is beszélve 
a Nagy- és Kis-Sárrét elhatárolásáról, 
hiszen mindkét területen azonos és 
sajátos földrajzi környezetben, egye-

ző történeti feltételek mellett létrejött 
kultúrát találunk, amely éppen ezért 
eltér az Alföld más vidékeitől.”

Ezért is volt hasznos és fontos 
a már említett egész alföldi kite-
kintés, hogy még inkább értékelni 
tudjuk azt a kiemelkedő specifiku-
mot, amit éppen a mi környékünk 
népi kultúrája teremt. Tehetjük ezt 
még úgy is, hogy még néhány évvel 
ezelőtt sárréti falvak hagyományos 
településképe is egyre gyorsabban 
pusztul és tűnik el a szemünk elől. 
Köszönhető ez az életmód rohamos 
átalakulásának, a faluellenes gazda-
sági és társadalmi folyamatoknak, 
és annak az ideológiai szemléletnek, 
amely már bő hatvan éve mételyezi 
a saját gyökereinkhez, tradícióink-
hoz fűződő viszonyunkat – hol a 
kelet-, hol pedig a nyugat-európai 
elvárásokra hivatkozva. Ahogy ezt 
egy másik jeles etnográfus, Györffy 
István megfogalmazta – egyben 
a választ is megadva mindezekre: 
„Valami alacsonyrendűség érzése vett 
erőt rajtunk. Nem becsüljük azt, 
ami a miénk. Kapva kapunk min-
denen, ami »európai«. Pedig Európa 
nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e 
mindent, amit az európai művelődés 
nyújthat, hanem arra, hogy a magun-
kéból mivel gyarapítottuk az európai 
művelődést. Európa az egyéniséget 
keresi és értékeli bennünk, nem a ta-
nulékonyságot.” 

A mostanihoz hasonló előadások 
is azt szolgálják, hogy ezt minél töb-
ben meghalljuk és meg is szívleljük.

Kolozsvári István

Postaládánkba érkezett
Levél…

A magyar kultúra ünnepének rendezvény-
sorozatáért szeretnék köszönetet mondani a 
város, a kultúrintézmények vezetőinek, szer-
vezőinek, az aktív, látványos és a háttérben 
dolgozóknak, tüsténkedőknek.
A berettyóújfalui rendezvényeken igyekez-
tem megjelenni. Érdekeltek a kiállítások, az 
előadások, a kultúrprogramok. Jó érzéssel 
állapítottam meg, hogy a tartalmas, színvo-

nalas, gazdag programok engem is és másokat 
is örömmel töltöttek el. A művészi kifejezés 
szépsége, a nemzeti önbecsülés kérdése, a kö-
zösség utáni vágy, a jóra, az emberségre való 
törekvés, a szívet, lelket, értelmet gazdagító 
műsorsorozat hiszem, feltöltődést, megújulást 
nyújtott az embereknek.
Jól illeszkedett a hét sokszínű programjához 
az ökumenikus, egyetemes imahét. A keresz-
tény kultúra alapeszméje, összetartó ereje, 
melynek alapja a szeretet, az embertársaink 

iránti megbecsülés, tisztelet fontos létünkben.
A nagyváradi program az évek óta tartó 
kapcsolattartás, eszmecserék, egyre széle-
sedő összmunkája, közös ünnepe népünk-
nek, hazánknak különleges lehetősége. Az 
érdeklődés oly nagy volt, hogy nem győzték a 
rendezők elhelyezni a résztvevőket, kielégíteni 
igényüket.
Még egyszer leírom: jól sikerült. 
Köszönjük.

Hamvasné A Nagyvárad Táncegyüttes gálaelőadása január 22-én a Nagyvára-
di Állami Filharmónia dísztermében

Fotó: Kari

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Az egyik legfiatalabb futsalos

Városi teremlabdarúgó-bajnokság

A teremlabdarúgó-bajnokság állása

Nem csak a Mezei Vill FC, de 
a magyar válogatott egyik legfiata-
labb labdarúgója is Nagy Tamás. A 
23 éves, de már 12-szeres magyar 
válogatott futsalossal a bajnokság 
kezdete előtti hétvége egyik utolsó 
edzésén beszélgettünk. Az apropót 
a Magyarországon (Budapesten 
és Debrecenben) megrendezett 
Futsal Európa-bajnokság esemé-
nyei adták. 

– Hogyan élted meg a két 
mérkőzésen történteket?

– Az EB előtti 20-as keret ki-
hirdetésénél az MVFC-ből hatan 
voltunk a válogatottban, sőt még a 
17-re szűkítéskor is. A legszűkebb 
gárda az EB-n résztvevő 14 fő ki-
jelölésekor azonban kellemetlen 
meglepetésként ért bennünket, 
hogy a negyvenszeres válogatott 
Pallai Gábor, aki eddig mindig a 
magyar válogatott második szá-
mú kapusa volt, nem került az EB 
válogatottba, ahogyan a 19-szeres 
válogatott Fekete Viktor sem. A 
vezetés és a kapus edző közös dön-
tése már egy kicsit beárnyékolta a 
hangulatunkat. 

Trencsényi János 51-szeres, 
Angyalos András 22-szeres, Lovas 
Norbert 23-szoros magyar válo-
gatott Mezei Vill-es és jómagam 
azonban bekerültünk a legszűkebb 
team-be.

Az azeri válogatott ellen nem 
kaptam lehetőséget (a 14 fős ke-
retből 12 játékost lehetett nevezni 
minden mérkőzésre), ennek ellené-
re nagyon nehezen éltem meg ezt 
a mérkőzést is. Az első félidőben 
rengeteg helyzetünk volt, ame-
lyeket nem tudtunk kihasználni 
– itt ki is alakult a végeredmény 
– a második félidőben pedig újra 
nem jött össze semmi a csapatnak. 
Csalódás volt a vereség számom-
ra, úgy éreztem, egy döntetlenre 
mindenképpen jók vagyunk. Én a 
legjobb nyolcba vártam a magyar 
válogatottat.

Életem egyik legnagyobb élmé-
nye volt a csehek elleni mérkőzés, 
akikkel ki-ki meccset vívtunk a 
következő körbe kerülésért. Ilyen 
fiatalon a magyar válogatott mezé-
ben teltház előtt szerepelni szinte 
elmondhatatlan dicsőség. Ráadá-
sul minden jól alakult a Mezei 
Vill-es sorral mi kezdtünk, és a 
félidőben 2:0-ra vezettünk is. 3:0-
nál az ellenfél lehozta a kapusát, 
ekkor történt valami, amit nem 
jól kezeltünk. Még most is nagyon 
nehezen tudok a hatása alól sza-
badulni a dolgoknak. Aznap este, 
sőt napokig szinte még enni sem 
ettem. Egyszerűen nem tudtam 
elhinni, hogy 4:0-ról ilyen balsze-
rencsés módon 6:5-re ki tudtunk 
kapni. Nem tudom, lesz-e még 
ilyen lehetőség az életemben, hogy 
egy Európa-bajnokságon a tovább-
jutást jelentő mérkőzésen 4:0-ra 
vezetünk. A vereség utáni estén 
próbáltuk a figyelmet másra terel-
ni, poénkodni, de ez nem ment. 

– Hogyan tovább, hiszen nem 
áll meg az élet, kezdődik a baj-
nokság?

–  Január 26-án csatlakoztunk 
a már a bajnokságra készülő csa-
pathoz, 27-én a hajdúdorogi Hu-

szárokat 5:2-re, majd a következő 
felkészülési mérkőzésen a román 
bajnokság hetedik helyezettjét, 
Kolozsvár csapatát 4:4-es félidő 
után 8:4-re győztük le. Sajnos 
azóta kiderült, hogy az Európa-
bajnokságon megsérültem, és úgy 
néz ki, hogy beszakadt a belső 
porc a térdemben. Az orvosi dön-
tés egyelőre az, hogy megpróbá-
lom terhelni, ha nem bírja, akkor 
egy kisebb artroszkópos műtét vár 
rám. Ha műteni kell, akkor sem 
szeretnék sokat kihagyni, hiszen 
nagy csaták várnak ránk. Vidéki 
csapatként még nehezebb bizo-
nyítani, de azon vagyunk, hogy 
a Cső-Montage után, első nem 
pesti csapatként háromszoros baj-
nokok legyünk. Az első négybe 
kerülés minél jobb helyen, utána 
pedig egyértelműen a bajnoki cím 
megszerzése az idei célunk is. A 
legnagyobb ellenfelünknek jelen 
pillanatban a Győrt tartom, akik 
újabb játékosokkal erősítettek, és 
megszereztek egy Bajnokok Ligája 
győztes brazil játékost, valamint 
egy 82-szeres válogatott román 
fiút. A Cső-Montage és az Aramis 
lesz szerintem az első négyes másik 
két tagja.

R. S.

Mint minden évben, 2009-
2010-ben is kiírták a város terem-
labdarúgó-bajnokságát. A mér-
kőzések a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban zajlanak 2009. 
november 8-a óta. Ebben az idény-
ben is egycsoportos a bajnokság, 
mely csoportban igen népes a me-
zőny – 19 csapat található.

Igaz, félő volt az egycsoport el-
indítása, de a gyakorlat az igazolja, 
hogy régen volt ilyen küzdelmes, 
színvonalas és szoros a bajnokság. 
A mezőny nagyon sűrű, és a baj-
noki címért az idén is több csapat 
harcol. A bajnokság kétharmadán 

már túl vagyunk, mégis el lehet 
mondani, hogy még mindig nyílt 
a bajnoki cím sorsa. Nem csak az 
érmes helyezésekért folyik azon-
ban nagy csata, igen nagy a harc 
a középmezőnyben, és komoly 
„erőfeszítéseket” tesznek a csapa-
tok az úgynevezett alsóházban is. 
A tabellát nézegetve és az esélye-
ket boncolgatva valószínű, hogy 
négy csapat között fog eldőlni az 
első három helyezés: a közvetlen 
élmezőny, a Ker-Fu, a Suzuki, az 
Origó és a Platán. 

Az ötödik és a kilencedik csa-
pat egy hétvégi forduló alatt akár 

helyet is cserélhet az eredmények 
szerencsés-szerencsétlen alakulá-
sa folytán. 

Még lejjebb a 14. csapat is 
feljöhet a 8-9. helyre is. Így el-
mondhatjuk, hogy nemcsak küz-
delmes, de igen izgalmas is baj-
nokságunk. A négy utolsó csapat 
valószínűleg nem sokat fog tudni 
javítani a mostani helyezésén. 
Lássuk tehát a bajnoki tabellát, 
mely a január 31-i játéknap utáni 
állást tükrözi. 

Nagy Csaba

Lejegyezte: R. S.

Csapat neve M GY D V RKG Ga Pont

1. Ker-Fu Kft. 25 24 0 1 165-23 142 72
2. Suzuki 25 19 2 4 118-53 65 59
3. Origo Sport 22 19 1 2 105-39 66 58
4. Platán 26 18 3 5 95-53 42 57
5. Móló-Navi 25 15 2 8 85-54 31 47
6. Bész 25 14 4 7 93-63 30 46
7. Mezőpeterd 27 13 4 10 94-96 -2 43
8. Hajdú-Gabona 26 13 3 10 81-79 2 42
9. Bakonszeg 28 13 1 14 86-85 1 40
10. Bihari Reklámiroda 27 11 5 11 64-68 -4 38
11. Fortuna Ultras 26 11 3 12 82-78 4 36
12. Tépe 29 10 5 14 65-80 -15 35
13. Göcsej 26 11 2 13 65-97 -32 35
14. Szentmárton 25 10 3 12 60-69 -9 33
15. Morotva 24 9 3 12 49-56 -7 30
16. Puszta FC 31 4 6 21 57-130 -73 18
17. Stop Vendéglő 25 5 2 18 44-79 -35 17
18. Prometheus 29 2 5 22 56-120 -64 11
19. LIDL 30 1 4 25 50-188 -138 7

Jelmagyarázat: M: mérkőzés, Gy: győzelem, D: döntetlen, V: vereség, RKG: 
rúgott-kapott gól, Ga: gólarány

A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ programjai 

Februári programok

16., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
19., 16.30-18.30 óra: Méhész Egyesület gyűlése
20., 20 óra: Koncert a Parola Pinceklubban
23., 17.30-19.30 óra: Hogyan olvassuk a Bibliát? Lukács evangéliuma 
Bibliakör
24., 16-17 óra: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület bihari tagcsoport 
összejövetele
26., 9 óra: ILCO Klub összejövetele az Erdélyi Gábor-teremben
Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
te – Hagyományőrző népdalkör összejövetele
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör 
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelő-
ző gerinctorna

BÉRLETES IFJÚSÁGI HANGVERSENYEK 
a művelődési központ színháztermében

Első elődadás: február 23., 10 óra
Spanyol fantázia – népszerű spanyol zenei átiratok kosztümös táncbe-
mutatóval
Közreműködnek: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatói és 
a Cívis Táncstúdió tagjai
Művészeti vezető: Kováts Zoltán és Nagy Olivér
Második előadás: március
Kacsóh Pongrácz – Petőfi Sándor: János Vitéz – a daljáték kosztümös 
előadásban
Előadják: a Debreceni Egyetem Konzervatórium ének tanszékének 
hallgatói
Művészeti vezető: Mohos Nagy Éva – főiskolai tanár
Rendező: Miske László – Jászai-díjas színművész
Harmadik előadás: április
Muzsikáló ritmusok
Bemutatják a Sonus ütőegyüttes tagjai.
Művészeti vezető: Szabó István tanszékvezető főiskolai docens.

Bérletek 900 Ft-ért, jegyek 350 Ft-os áron válthatók a művelődési köz-
pontban vagy telefonon (54) 500-023.

HERPÁLY FOCISHOW

Berettyóújfalu, Kabos Endre Városi Sport-
csarnok 2010. február 28., 12 órától

A kispályás foci torna után a DVSC sokszoros 
magyar válogatott labdarúgói (Sándor Tamás, 

Kerekes Zsombor, Madar Csaba... stb.) és 
a BUSE közelmúlt-beli játékosai játszanak 

gálamérkőzést.

A program: 
12.00 BUSE  gyermekmérkőzés
12.30  BUSE– H. dorogi Huszárok 
13.10  MEZEI VILL. FC – P. ladány
13.50  BUSE– P. ladány
14.30  MEZEI VILL. FC– H. dorogi Huszárok
15.10  H. dorogi Huszárok– P. ladány
15.50  BUSE– MEZEI VILL. FC 
16.30  BUSE Öregfiúk– DVSC-All. Stars
17.20 Eredményhirdetés 

A belépődíj felnőtteknek 500 Ft; diák, 
nyugdíjas jegy 300 Ft.

A rendezvény támogatói:
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala

Bella Costa étterem, Berettyó Pékség
Rendező: Herpály-Team Kft.

Anyakönyvi hírek

Születtek
Január 5.: Soós Csaba (Soós Csa-
ba – Szoboszlai Rita Eszter)

Elhunytak
Január 21.: Mikó Sándorné Papp 
Mária (1927)
22.: Szász Györgyné Csóra Anna 
Mária (1956)
24.: Sándor Gyula (1940)

A Bihar néptáncegyüttes

TÁNCVIGALMAT
szervez

február 13-án, 19 órától
a művelődési központ 

nagytermében
Jegyek vásárolhatók
3500 Ft-ért 

a művelődési központban
(Bajcsy-Zs. u. 27.)

Telefon: 54/500-023
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Táncszínház

Tűzjelző

Az év első hónapjában a berety-
tyóújfalui Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóparancsnokság készen-
léti egysége elsődleges működési 
körzetében 15 esetben vonult jelzés 
alapján, és 4 utólagos tűzjelzés is tör-
tént. A vonulások közül 1 lakóház 
tüzéhez, 8 közlekedési balesethez, 
1 veszélyes anyaggal kapcsolatos 
balesethez, 1 esetben pedig eltűnt 
személy keresésére hívták az állo-
mányt. Téves jelzés 1 és vaklárma 
is 1 volt. Január 27-én, 14.44-kor a 
mentőszolgálat ügyeletéről érkezett 
segélykérés, ami szerint Hencidán 
a Berettyó hídjánál egy gyermek a 
vízbe esett. A helyszíni információk 
alapján egy 10 éves gyerek alatt a 
folyó jege beszakadt, és a sodrás a 
jég alá vitte. Készenléti egységünk 
aznap sötétedésig, majd másnap 
reggeltől délig végezte az eltűnt sze-
mély keresését, a folyómeder átku-
tatását csónak segítségével. A kere-
sésbe a rendőrség, a mentőszolgálat, 
a speciális mentők és a civil lakos-
ság is bekapcsolódott. Nehezítette 
a keresést, hogy az apadó folyón a 
jég folyamatosan töredezett, arra 
rámenni életveszélyes volt. A kere-
sés eredménytelennek bizonyult, az 
eltűnt gyermeket nem találtuk. Az 
előző jelzéssel szinte egyidőben, ja-
nuár 27-én, 15.04-kor érkezett jel-
zés közúti balesetről. A Mezőpeterd 
és Váncsod közötti vasúti átjáróban 
egy személygépkocsi vonattal üt-
között, melynek következtében a 
személygépkocsi vezetője meghalt. 
A vonat utasai nem sérültek. Mivel 
egységünk eközben Hencidán tar-
tózkodott, a kárfelszámolásban és a 
forgalom helyreállításában a hajdú-
szoboszlói Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóparancsnokság készen-
léti egysége nyújtott segítséget.

Nagy Tamás tűzoltó őrnagy
tűzoltási és műszaki mentési 

osztályvezető

Kedves volt Diákjaink!

A II. Rákóczi Ferenc (5. számú) 
Általános Iskola ebben a tanévben 

éli 25. tanévét. 
A negyedszázados évfordulót rendez-

vénysorozattal kívánjuk emlékeze-
tessé tenni volt diákjaink részvéte-

lével, amiről tájékoztatni szeretnénk 
benneteket. 

Kérjük, juttassátok el elérhetőségeteket 
a rakocziskola@freemail.hu 

e-mail címre!

A tantestület nevében, köszönettel:
Kovács Zoltán, igazgató

TÉLI GUMI
eladó négy kerék 

(165xSR13 Matador ill. 
Barum téli gumi felnivel) és 
egy kosaras csomagtartó 
(Skoda 120 L ill. 105-ös 

típusokhoz). 
Érdeklődni lehet: 

70/564-5402

Február 4-től 7-éig hagyományosan rendezték meg a galambkiállí-
tást a Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében. A részle-
tekről és a díjazásról a következő számunkban olvashatnak.

Fotó: Kari


