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„Egymástól nem függve, de nem is függetlenül”
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Önkormányzati ügyfélszolgálati irodát nyitottak Berettyószentmártonban, a Puskin utca
48. szám alatt szeptember 15-én.
A város önkormányzata a városrész iskolájának régi ebédlőjét
európai uniós forrásból teljesen
rendbe hozva a posta és a nemrégiben megnyitott információs
központ mellett hozta létre az irodát. Ez újabb lépés ahhoz, hogy a
szentmártoni városrész is hozzáférjen valamennyi olyan szolgáltatáshoz, ami Berettyóújfaluban

lehetséges.
- Régi igény, hogy a településnyi méretű Berettyószentmárton
önálló önkormányzati ügyfélszolgálati helyiséget kapjon, hiszen
az elmúlt évben már rendszeressé
váltak itt is a polgármesteri fogadónapok és a berettyóújfalui
városházán működő különböző
részlegek fogadóórái. Meghatározott időszakokban különféle
ügyintézők is ügyeletet tartanak
városrészben, segítve az ,,ügymenetek” gyors és közvetlen

lebonyolítását – mondta el avatóbeszédében Muraközi István alpolgármester. Arról is szólt, hogy
a két településrész 1970 óta nagyközségként, 1979-től pedig egy
városként él és működik együtt.
Bár a közigazgatás központja az
újfalui városrészben van, az önkormányzat mindig arra törekedett, hogy egyenrangú partnerként, jó testvérként működjenek
együtt, egymástól nem függve, de
nem is függetlenül.
Majd azokat a fejlesztéseket
sorolta fel az alpolgármester, amelyeket az utóbbi időben ennek érdekében tettek. A teljesség igénye
nélkül ezek közül csak néhányat:
a Gyermekkert-tagóvoda, a Hunyadi-tagiskola felújítása, a Sinka
István Városi Könyvtár Információs Központjának kialakítása. A
Makó-Morotva-Nadányi utcák
útburkolatának alkalmassá tétele
a helyi buszközlekedés kibővítéséhez, hogy ezzel is szorosabbá
váljék a két település összeköttetése. Az egész város büszkeségének
tekinthető – mondta el Muraközi
István - , ami jelenleg a Morot-

va-ligetben zajlik. Vállalkozói
akaratból, uniós pályázatból és
önkormányzati támogatással egy
olyan sport-, kulturális és szabadidő ,,telep” épül rendezvénycsarnokkal, ami egész Bihar számára
nagy fontosságú lehet.
Mindezen lépésekhez az épület
előtt álló Osváth Pál, az egykori
csendbiztos, jegyző és postamester szobra szimbolikus jelentőséggel bír, az ő szellemi örökségéhez
híven, és az egykor itt élt őseink
tradicióit követve, emlékük előtt
tisztelegve, de a jelen kihívásainak megfelelve és a holnap további építésének reményében adják
át az irodát – zárta avatóbeszédét
az alpolgármester, majd átváták a
nemzeti színű szalagot a megnyitás szimbóliumaként.
Az ügyfélfogadás rendje, nyitva
tartás 2010. szeptember 17-től:
- Igazgatási iroda szociális ügyintézés minden héten, kedden
és pénteken, 10–től 12 órág.
- Polgármesteri fogadóóra
minden hónap második
keddjén, 9-11 óráig.

„Új korában sem volt ilyen szép”
Ezt a megállapítást Berzáné Rákosi
Márta tagintézményvezető tette szeptember 15-én a meghívott népes vendégsereg és az iskola dolgozói, diákjai,
valamint szüleik előtt, akik a József Attila Általános Iskola megújított Széchenyi István Tagiskolájának ünnepélyes
átadására érkeztek.
A szeptemberi Nap hosszú idő után
igazán kitett magáért, kiragyogott a
szintén felújított iskolaudvar fölött az
ünneplőbe öltözött gyerekekre és felnőttekre. A Himnusz eléneklése és a
diákok ünnepi műsora után elsőként
Szeifert Ferenc polgármester köszöntött
valamennyi résztvevőt, és az egy évvel
ezelőtt, a tanévnyitón ugyanezen a
helyen tett ígéretére emlékeztetett, miszerint hogy 2010-ben már egy teljesen
megújított épületben kezdhetik az új
tanévet az idejárók. Akkor jónéhányan
kétkedve fogadták ez állítást, de „az idei
év olyan eredmények és olyan méretű
előrelépések sorozatának megtestesülését hozta magával, mely egy város
életében csak ritkán adatik meg. Szerencsés város vagyunk – hangsúlyozta
a polgármester -, mert ami a nevelési
és oktatási intézményeinket illeti, elmondhatjuk, hogy megvalósultak álmaink.” Május 23-án, a város napján
átadták a József Attila-iskola megújított
központi épületegyüttesét, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával és Arany
János Gimnáziummal egyidőben. Az
oktató-nevelő munka folytonosságának
biztosítása érdekében a Széchenyi-tagiskolában csak a tanév befejeztével érkezhettek a munkások, de a kivitelező
kft. gyors és kiváló munkájának köszönhetően csak pár napot csúszott a
szeptember 1-jei átadás.
A polgármester végül köszönetet
mondott mindazoknak – tanároknak, gyerekeknek, szülőknek –, akik
az elmúlt egy év folyamán segítettek
abban, hogy minden probléma nélkül
folytatódhassék a két helyszínen való
oktatás, valamint a pályázóknak, a bonyolító szervezetnek, a kivitelező Mezei
Vill Kft-nek, akik a beruházás meg-

valósítását végezték. Végül a diákokat
a megszépült, új környezetben, a jobb
lehetőségek között szorgalmas, kitartó munkára, nagyobb teljesítményre
sarkallta, a pedagógusokat pedig az új
oktatási módszerek, a kompetencia-alapú oktatás eredményes végrehajtására
biztatta.
Ezután Berzáné Rákosi Márta a
tagintézmény vezetőjeként szólt a hallgatósághoz, aki a közel 48 éves épületben bekövetkező változások részleteibe
avatta be a jelenlévőket. Elmondta, június 16-án a villamoshálózat felújításával indult el a munka, és nagyon örültek
a mesteremberek megérkezésének, mert
már nagyon várták, hogy a Széchenyitagiskolában is dübörögjenek a munkagépek. Az elhasználódott fa nyílászárók
helyett műanyag ajtókat és ablakokat
építettek be. Az energiatakarékos megoldások között az épület hőszigetelése
és a melegvíz napkollektorral történő
előállítása is megvalósult. Reményei
szerint – mondta el a tagintézmény vezető - a fenti megoldások számottevő
energia-megtakarítást fognak eredményezni az épületben. A tantermek padlóburkolata cserélésre került, az ebédlő,
valamint a közlekedők padlóját és falfelületeit az akadálymentesítési előírások szerint vezetősávok és jelzőtáblák
elhelyezésével alakították ki. A pincében is lokalizálni próbálták a talajvíz
károsító hatását. Automatikus tűzjelzőt
és biztonsági rendszert építettek be, és
teljesen felújították a vizesblokkokat.
Ez utóbbiért külön köszönetet mondott
a város vezetésének, hiszen a vizesblokkok és a tornaterem felújítására a pályázati összegen felül több mint tízmillió
forint külön támogatást nyújtottak. Az
épület külső-belső megújítása mellett
az intézmény udvarát is átrendezték,
fedett kerékpártárolót és parkoló helyeket alakítottak ki, és folyamatban van
az új játszótéri játékok kihelyezése is.
A külsőségeken kívül a pályázat révén
az intézményben folyó oktató és nevelő
munka tartalmi fejlesztése is megvalósul, lehetőség nyílott olyan szemléltető,
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A lap megtekinthető a város honlapján:
www.berettyoujfalu.hu

bhirlap@freemail.hu

TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁR!

2010. október 3-án általános önkormányzati választásra kerül sor.

A SZAVAZÁS HELYE

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt),
úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát (a kérelem nyomtatvány letölthető a www.
berettyoujfalu.hu internetes oldalról). Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

HOGYAN SZAVAZHAT, HA A SZAVAZÁS NAPJÁN BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYÉN TARTÓZKODIK?

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.
Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén, 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes
jegyzőtől. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a
www. valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában. Az
igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett
tartózkodási helye van.
Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy Magyarországon, de
nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően
igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a.) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány;
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.
Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és előzetesen nem kérte
felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz”
elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!

MIT KELL MÉG TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
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Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.
Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia.
A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a
borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása
előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal
kicseréli.

A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

A kedvezményezettek
demonstrációs és készségfejlesztő eszközök beszerzésére is, amelyek a tanulói kompetenciák korszerű fejlesztését
szolgálják. Az igazgatónő szellemesen
tért vissza beszédének kezdetéhez mikor elmondta, hogy mennyire örültek
a munkások megérkezésének, ugyanis
azzal folytatta, hogy annak még jobban örülnek majd, amikor elmennek,
mert mögöttük hagyják munkájuk
gyümölcsét, amelyet ők mindnyájan élvezhetnek. Végül az iskola diákságához
fordult, arra figyelmeztette őket, hogy
mindez számukra kötelezettségekkel is
jár, mindenki igyekezzék a jelenlegi állapotot mennél tovább megőrizni, majd
egy Németh László idézettel kollégáit
arra kérte, hogy a pedagógusi hitet szilárdítsa meg bennük az esztétikus iskolaépület, a megjavult feltételrendszer, és

az iskolában járó gyerekeket az eddigieknél is tanítsák még többre, és neveljék
még különbbé.
Berettyóújfalu városának pedig azt
kívánta, hogy az általa óriási jelentőségűnek tartott iskolafelújítások erősítsék
fel az odajáró tanulókban az iskoláikhoz, ezáltal a városukhoz, a Berettyóújfaluhoz való tartozás élményét.
Az ünnepi műsor és köszöntők után
a nemzeti színű szalag átvágása jelképezte, hogy a gyerekek és a pedagógusok birtokukba vehetik az új épületet,
a meghívott vendégeket – akik között
az iskola első igazgatóját, Papp Dezsőt
külön köszöntötték - ezek után arra invitálták, hogy tekintsék meg a felújítási
munkálatok eredményét.
L. M.

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010.
július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepel a
választói jegyzékben, és a választást a helyi választási bizottság kitűzte.
A kisebbségi választóI jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre.
Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Szeptember 10-én az olaszországi Porciában Stefano
Turchet és Szeifert Ferenc polgármesterek aláírták a két város közötti végleges testvérvárosi
megállapodást. Az ezt megelőző héten ismételten részt vett a
pordenonei Multifierra nevű
ipari-kereskedelmi kiállításon
és vásáron a Bihari Népművészeti Egyesület, majd a hétvégén megérkezett Berettyóújfalu
város hivatalos küldöttsége is.
Következő
lapszámunkban
mindkét eseményről részletes
tudósítást olvashatnak.
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Önkormányzati

BURSA HUNGARICA
– Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat –

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2011. évre is kiírta a
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot a
Berettyóújfalu város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az “A” típusú pályázatot felsőoktatásban tanuló hallgatók nyújthatják be. Sikeres pályázat esetén az
ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: legkorábban 2011. március.
“B” típusú pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik a
2010/2011. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2011/2012. tanévtől kez-

dődően felsőoktatási intézményben
kívánnak továbbtanulni.
Sikeres pályázat esetén az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap,
azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első
féléve, keresztféléves képzés esetén a
2011/2012. tanév második féléve.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázati kiírás, és az adatlapok a polgármesteri hivatal portáján és a város honlapján (www.
berettyoujfalu.hu) beszerezhetők.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat, a döntéséről
és annak indokáról 2010. december
6-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
Berettyóújfalu Város
Önkormányzata nevében:
Szeifert Ferenc polgármester
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Együttműködési megállapodást írt alá szeptember 9-én a nagyváradi MM Pódium
Kulturális Egyesület és a Herpály-Team Kft. a Nadányi Zoltán Művelődési Központ
határon túli kulturális kapcsolatainak erősítése érdekében. Az együttműködés célja
közös projektek kidolgozása és megvalósítása, rendezvények szervezése, egymás
hagyományainak, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése. A dokumentumot Bondár Sándor, a Herpály-Team Kft. igazgatója, valamint a nagyváradi MM
pódium igazgatója képviseletében Meleg Attila írták alá a Nagyváradi várban.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy 2010. október 1-jétől (péntek)
Berettyóújfalu helyi járat közlekedésében
az alábbi változásokat vezetjük be.
A Berettyószentmártonból 6.45, 7.15 és 8.30 órakor
a városközpont irányába közlekedő járatokat a
Morotva – Makó I. – Nadányi Z. utcák érintésével közlekedtetjük.
A kórháztól 10.45, 12.00, 14.25 és 15.00 órakor
Berettyószentmárton irányába közlekedő járatokat a
Nadányi Z. – Makó I. – Morotva utcák érintésével közlekedtetjük.
A járatok a Makó I. és Nadányi Z. utcán létesült új megállóhelyen
is megállnak.
Hajdú Volán Zrt.
Debrecen

A Völgyközben történt

Ilyen volt
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Így tudták helyreállítani

Ilyenné tették

Utolsó előtti ülés a ciklusban
Szeptember 2-án ülésezett
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Bevezetésképpen Szeifert
Ferenc polgármesteri jelentését
tárgyalták a képviselők, aki írásos beszámolójában tájékoztatta a
őket arról, hogy a 2008. évi „indokolatlan” normatív támogatás
egy részének (59,5 millió forint
tőke és 6,6 millió forint kamat)
visszafizetésére a Magyar Államkincstár elnöke engedélyezte a 12
havi egyenlő részletben való teljesítést. Majd arról számolt be a testületnek, hogy az önkormányzati
fenntartásban működő berettyóújfalui intézmények élére utóbbi
időben megválasztott személyek
kinevezése megtörtént. Nevezetesen a Gróf Tisza István Kórház
főigazgatói tisztével dr. Muraközi
Zoltánt, az Eötvös József Szakképző Intézetben Kinterné Elek
Máriát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Kovács Zoltánt, a
Bessenyei György Szakközépiskolában pedig Pelyhéné Bartha Irént
bízták meg az intézmény vezetésével. Pályázati eredményekről is
tájékoztatta a testületet, egyebek
közt, hogy a Sinka István Városi
Könyvtár állomány-gyarapítására
420 ezer, illetve a „Nevelés-oktatási intézmények tanórán kívüli
és szabadidős tevékenységeinek
támogatása” című pályázaton 692
ezer forintot nyertek. A Szabó Pál
Kollégium külső nyílászáróinak
cseréjére, valamint a Bessenyeiszakközépiskola létszámleépítéséhez beadott pályázatuk nem
részesült támogatásban. Megkötötték a Keletterv Kelet-Magyarországi Tervező Kft-vel, a
közbeszerzési eljárás nyertesével a
szerződést, ami a Gróf Tisza István Kórház mozgásszervi rehabilitációs épületének tervkészítésére
vonatkozik. Arról is tájékoztatott
a polgármester, hogy ünnepi
önkormányzati testületi ülésen
emlékeztek meg a berekfürdőiek
a község önállóvá válásának 18
évfordulójáról. Ezen ünnepély
keretében az önkormányzat Tőkés Sándor-díjat adományozott a
berettyóújfalui Kocsis Csaba írónak, fotográfusnak, a nagyrábéi
Kossuth Lajos Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatójának a Bereki Írótábor többéves szakmai
vezetéséért és bereki fotóiért. Írásos tájékoztatóját a polgármester
szóban azzal egészítette ki, hogy
szeptember 1-jén megkezdődött
a város valamennyi iskolájában a
tanítás, melyet az intézményvezetőkkel való egyeztetések előztek
meg. A hivatalos átadási ünnepség
a Széchenyi-tagiskolában szeptember 15-én lesz. Ugyanezen
a napon a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáját nyitják
meg Berettyószentmártonban. A
napirendi ponthoz Tisóczki József képviselő szólt hozzá. Arra
kérdezett rá, Berettyóújfalu Város
Önkormányzata hogyan tudja támogatni az augusztus 28-án ös�szedőlt baptista imaház újjáépítését, és kérte képviselőtársait, saját
felajánlásaikat is tegyék meg.
Rendeletmódosítások, a város 2010. évi első félévi gazdálkodásáról
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A körzet képviselője sajnálattal vette
tudomásul a díszkút tönkretételét, hiszen
nagyon sok völgyközi ember önzetlen
munkája ment ezáltal semmissé, és újbóli
áldozatukba került az új kút megépítése.
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hírek

A polgármesteri jelentés elfogadását követően a város vagyonrendeletét módosították, melyre
egyrészt azért került sor, mert
ajánlat érkezett egy önkormányzati ingatlan megvásárlására, így
egy eddigi közterületet piaci forgalomban értékesíthetővé kellett

tenniük. A másik indok pedig az
volt, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság úgy
döntött, térítésmentesen átadja
az önkormányzat részére az új
tűzoltólaktanyát. A képviselők a
vagyonrendelet után a költségvetési rendeletet is módosították,
melybe a május, június hónapban
ismertté vált bevételi-kiadási tételeket vezették át.

tartozások összege 644,6 millió
forint volt, melyből a lejárt tartozás 421,3 millió forint, ebből a
beruházási számlák összege 310,7
millió forint.
Polgármesteri beszámoló a
ciklusprogram végrehajtásáról
Ezek után Berettyóújfalu
város polgármesterének beszá-
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Majd tájékoztatót hallhattak
az önkormányzat 2010. év első
félévi gazdálkodásáról. Szűcs
László pénzügyi irodavezető a
napirendi pont bevezetésként
elmondta, hogy a gazdálkodást
egyre súlyosbodó pénzellátási
gondok jellemezték. Állandósultak a likviditási problémák. Ez
annak a következménye, hogy
a korábbi évek tendenciájának
megfelelően, idén 300 millióval
csökkentek a központi támogatások. A helyzetet az is súlyosbította, hogy a folyamatban lévő beruházások utófinanszírozásúak,
így az önkormányzatnak kell az
áfa-befizetéseket megelőlegeznie.
A szállítói számlák határidőre
történő kiegyenlítéséhez szükséges teljes fedezet nem állt az első
félévben az önkormányzat rendelkezésére, a működőképesség
megtartásához szükségessé vált a
350 millió forintos folyószámla
hitelkeretet 550 millió forintra
emelni. Tovább nehezíti a gazdálkodást, hogy a második félévben
esedékessé válnak a 2009. évi zárszámadás keretében kimutatott
normatív támogatás- és kamatvisszafizetések. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva az első
félévben a bevételek 43,8 %-ban
teljesültek, ám az önkormányzati
szinten elért kedvező teljesítések
forrásonkénti alakulásánál jelentős szóródás mutatkozik. A helyi
adóknál összességében jelentősebb
bevétel-elmaradás nem keletkezett az időarányos teljesítéshez
viszonyítva. A központi működési támogatások is időarányos
ütemezésben folytak be, a fejlesztési célú támogatások pedig 100
%-ban teljesültek. A 2008. évben
kibocsátott kötvényből származó
106,6 millió forint összegű bevétel felhasználása az első negyedévben megtörtént, a betétek lekötéséből január hónapban 197 ezer
forint kamatbevételt realizált az
önkormányzat. Az idei költségvetésben betervezett egymilliárd forint összegű kötvény kibocsátása
július hónapban megtörtént, ami
kizárólag fejlesztési célokra használható fel. Az önkormányzat a
működési és fejlesztési – tényleges pénzforgalmi – kiadásokat
34,7 %-ban teljesítette, a hitelforgalommal és a kisebbségi önkormányzat kiadásaival a kiadási
főösszeg felhasználása 41,6 %-os.
A város első félévi összesített kiadásaiból 19,5 %-ot a működési
hitelforgalom képviselt. Az első
félév végén fennálló szállítói

molóját tárgyalták meg az önkormányzat 2007-től 2010-ig
terjedő időszakára vonatkozó
ciklusprogram végrehajtásáról. A
2007. július 5-i határozattal elfogadott ciklusprogram, gazdasági
program célja: „Berettyóújfalu
vonzó várossá fejlesztése, amely
kellemes lakóhelyet, ösztönző
gazdasági környezetet teremt
polgárainak, utat nyitva az új
kezdeményezéseknek.”
Ennek
alapján a ciklusprogram fő területei: a hosszútávon fenntartható
és kiszámítható intézményrendszer működtetése és az ehhez
kapcsolódó kistérségi szerepkör
erősítése, településfejlesztés, ifjúság, sport és közművelődés, gazdaságfejlesztés, városmarketing.
A beszámoló részletesen fejti ki az
adott területek feladatait, a végzett tevékenységeket, eredményeket. A napirendi pont kiegészítéseként Szeifert Ferenc elemezte
a rendszerváltás óta eltelt húsz
esztendő városban végbemenő
változásait. Felelevenítette egyebek között a közműfejlesztéseket
pl. telefon, gáz, szennyvízhálózat,
út- és járdaépítéseket, a piac és
múzeumépítést, a vasútállomás
felújítását, stb. Elmondta, az első
ciklusra elsősorban az infrastruktúra-fejlesztés volt a jellemző,
míg a második-harmadikra a gazdaságfejlesztés, például az ipari
park és a vállalkozói övezet létrehozása. A negyedik ciklusban
a város intézményhálózatának
fejlesztése került előtérbe, az új
tűzoltólaktanya, óvoda- és iskolafelújításokkal, a folyamatban lévő
városközpont rehabilitációval és a
kórházfejlesztéssel. A nagy kérdés
mindig az volt – mondta a polgármester –, milyen mértékű fejlesztéseket bír el a város, amelyek
még nem veszélyeztetik a működést. Ő azon az állásponton volt,
hogy minden alkalmat meg kell
ragadni, amelyek előre vihetik a
települést, ezért rengeteg pályázatot nyújtottak be.
Összességében megállapítható, hogy eredményes ciklus zárult,
hiszen mind az intézményrendszer fenntartása és működtetése,
mind az infrastruktúra és településfejlesztés tekintetében olyan
átalakításokra és beruházásokra
került sor, illetve további olyan
fejlesztések vannak folyamatban,
melyek a jövőben a gazdasági élet
megerősödését, a jövő stabil alapjait jelentik.
A polgármesteri hozzászólásra
a testület több tagja is reagált. Ál-

talában az volt a vélemény, hogy
a ciklusprogram végrehajtásának
értékelése fedi a valóságot, és a realitáson alapszik, azonban számos
hiányosságot soroltak fel, amelyeket meg kellett volna oldani. Az
is közös álláspontja volt a képviselőknek, hogy a gazdaság fejlesztésére, a munkahelyek teremtésére
nagyobb hangsúlyt kellett volna
fektetni. Végül elfogadták a beszámolót.
Jóváhagyta a testület, hogy
csatlakozzanak a következő
évben is a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, melyhez az önkormányzat
a jövő évi költségvetés terhére
ötmillió forintot biztosít. (A részletes pályázati kiírás külön cikkünkben olvasható.)
Az előbbihez hasonló témában
döntöttek akkor is, amikor támogatták, hogy „A közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben
élők integrációjáért” elnevezésű
pályázaton induljon az önkormányzat. A TÁMOP-os program
keretében lehetőség nyílik arra,
hogy a Berettyóújfalui kistérség
szociálisan leghátrányosabb helyzetű települései részt vegyenek a
mélyszegénység felszámolásában,
mérséklésében. A pályázatot konzorciumi formában lehet benyújtani, az elnyerhető támogatás
minimum 60 millió forint, maximum 180 millió forint, és önrészt
nem igényel.
A képviselő-testületi döntés
alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzata bírósághoz kíván
fordulni amiatt, mert a három
iskola felújítási munkálataihoz
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a VÁTI Nonprofit Kft.
szabálytalanságokat vélt felfedezni, ezért összesen 69,3 millió
forinttal csökkentette a beruházások támogatását. Mindhárom
esetben panasszal élt az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Irányító Hatóságához, akik mindhárom ügyben elutasították a panaszt azzal a tájékoztatással, hogy amennyiben az
önkormányzat számára sérelmes
a döntés, akkor ellen-keresetet lehet benyújtani a bírósághoz.
Jóváhagyta a testület, hogy az
EU Önerő Alapjához támogatási
igényt adjanak be a város által
elnyert „Berettyóújfalu Bocskai
utca felújítása és szélesítése” című
elnyert pályázat saját forrásának
biztosításához. Mint ismert, a
70,2 millió forintos beruházáshoz
59,7 millió forint európai uniós
támogatást kapott a város, és ehhez saját forrásként több mint 10
millió forintot kellene Berettyóújfalunak mellé tennie. Az Önerő
Alaptól ennek 50 %-át szeretnék
pályázati úton megkapni.
Támogatták azt is, hogy a
BERÉPO Nonprofit Kft. részt
vegyen a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által „A régiós civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című pályázaton. A kft. támogatás esetén az
intézmény központi épületét, az
ellátotti ebédlőt, a konyhát szeretné felújítani, és akadálymentessé tenni. A pályázat önrészét
a BERÉPO a saját nyereségéből
tenné hozzá.
Ezt követően ingatlan értékesítésekről, adás-vételről, valamint
zárt ülésen szociális és népjóléti
kérdésekben döntöttek.
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Fesztivál a ligetben
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Szeptember 3-4-én rendezték a VII.
Bihari nemzetközi kocsifecskendő-versenyt és tűzoltófesztivált. A helyszínt a
Morotva Egyesület biztosította a Morotva ligetben.
Immár hetedik éve, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltószövetség, a
Berettyóújfalui Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság, és a Beret�tyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes
Tűzoltó- és Sportegyesület életre hívja
ezt a színvonalas, szórakoztató és hagyományőrző programot. Hazai és külföldi
résztvevők elevenítik fel évről évre a régi
tűzoltó hagyományokat és életformát. A
több tucat csapat között újra örömmel
üdvözölték a szervezők Lengyelország,
Románia és Olaszország tűzoltóit.
Szeptember 3-án délután ifjúsági
ügyességi versennyel nyitott a fesztivál. A
város iskolái között – előzetesen – meghirdetett vetélkedésen hunyadis, rákóczis
és toldis diákok vettek részt. Stílusosan
tűzoltósziréna jelezte a verseny kezdetét
és végét. Az ötfős csapatok 12 állomáson - többek között – gumiba szögdelés,
tallérdobó-verseny, síelés, mocsárjárás,
kupak-keresés, labdaadogató-verseny
és tesztlap kitöltésében – mérték össze
ügyességüket és tudásukat. Nem olyan
egyszerű ám egy nagy kád forgácsban
megtalálni a kupakokat, vagy törölközővel labdát adogatni, dobálni egymásnak.
És valljuk be őszintén, nem mindenki
vágná rá azonnal a helyes választ, ha
meg kellene mondani a tűzoltóság telefonszámát, vagy, ha fel kellene idéznie,
hogy ki volt hazánk első hivatásos tűzoltóparancsnoka? A gyerekek tudták, és
megérdemelten foglalták el a dobogós
helyeket: I. Hunyadi Mátyás Tagiskola,
II. Toldi Miklós Református Ált. Isk. III.
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
Az ajándékokat, jutalmakat a Morotva Egyesület biztosította, és az egyesület
elnöke, Papp János adta át.
Közben a liget bejáratánál folyamatosan érkeztek és gyülekeztek a vendégek. A legkisebbekre is gondoltak a szervezők: hatalmas focilabda, légvár várta
az ugrabugráló kicsiket. A csapatok miután regisztráltak, és elfoglalták szálláshelyüket, bekapcsolódtak a főzőversenybe.
A tó partján körben apró tüzek égtek a
bográcsok alatt, és jókedvű társaságok
készítették a vacsorájukat, amely egyben
a főzőverseny „mintadarabja” is volt.
A 12 nevezett csapat meglepetéseket
is tartogatott. I. Báránd ÖTE (marhalábszár pörkölt), II. Berettyó ÖTE ifi
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lánycsapat (chilis bab + túrós palacsinta),
III. Berettyó ÖTE (babgulyás). Az ifi lányok előtt le a kalappal!
Ezzel egyidőben - 18 órától - a műfüves pályán közönségszórakoztató kulturális műsor kezdődött. A Simonyi Kitti
vezette Piruett Tánccsoport akrobatikus
táncokkal kápráztatta el a közönséget.
Az időnként a gravitációt is megtréfáló
elemekkel tűzdelt, színvonalas bemutatót öröm volt nézni. A szülők szemében
jogos büszkeség csillogott. A néptánc
varázsa, szépsége utánozhatatlan. A gyönyörű népviselet, a könnyedén mozduló
lábak, a rogyós csizmák mindig a színpad elé csalják az embereket. Tudja ezt a
Bajnóca Néptánccsoport is. Karácsonyné
Hegedűs Ilona fiatal táncosai társastáncokat mutattak be. Természetesen a produkcióhoz többszöri átöltözés is dukált.
Igazi unikumként perdült a táncfűre a
Berettyóparti Nyugdíjas Senior Country
Tánckar. Fergeteges körtáncukat ütemes
taps, széles, jókedvű mosoly és elismerés
kísérte. Szerintem mindenki ilyen nyugdíjas szeretne lenni, tele életkedvvel,
energiával és lendülettel. Mikor Dóriék
hastáncára került sor, már jócskán alkonyodott, ez csak fokozta sejtelmes produkciójukat. A világító, hófehér selymek
és a hajladozó lányok mindenki figyelmét lekötötték.
A pénteket a sötétségbe belehasító
RETRO DISCO hangjai zárták, a zenét
az Audiolife Stúdió szolgáltatta.
Nem csoda hát, hogy szombaton
volt olyan csapat, amelyik majdnem
lemaradt a reggel 8 órai zenés, fogatos
felvonulásról. A résztvevők országukat és
tájegységüket idéző, korhű, hagyományőrző tűzoltó-egyenruhában vonultak. Az
ébresztőhöz a zenét az Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta, Szilágyi Péter igazgató-karnagy vezetésével.
A sorakozó után Györgyfi Sándor
tűzoltóparancsnok köszöntötte az egybegyűlt tűzoltókat. Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő pozitív gondolattal
köszönt: Sokkal kellemesebb így, mint
éles helyzetben találkozni, és örömének
adott hangot, hogy ismét részese lehet
ennek a színvonalas nemzetközi rendezvénynek.
Városunk alpolgármestere, Muraközi István a ligeti építkezést is méltatta,
különösen az impozáns, nagy részben
már kész rendezvénycsarnokot, amely
előrevetíti a jövő nagy rendezvényeit,
sporteseményeit. Mindketten kitartást,
sikeres napot kívántak az egybegyűl-

teknek. A biztató szavak után, 9 órakor
kezdetét vette a „mozdonyítható” és
kocsifecskendő-verseny, amit megelőzött a pályabejárás, a szabályok részletes
magyarázata és egy rövid bemutató. A
7+1 fős csapatoknak az öltözetét is ellenőrizték, hiszen szigorú szabályok szerint
lehetett csak pályára lépni. A sisak pedig
elengedhetetlen volt a részvételhez.
Időre, pontok számolásával, bírók
árgus szeme által követve indult a létrafal-mászás, a futópallón áthaladás,
a kocsifecskendő/mozdonyfecskendő
megszerelése, a cél lelövése vízsugárral.
A csapatok nagyon komolyan teljesítették a feladatokat, és profi módon vették
az akadályokat. Látszott az összeszokott,
fegyelmezett munka minden mozdulatukban. A fiatalokban a lendület, a
bizonyítási vágy működött. A felnőttek
mozdulatain a tapasztalat, a rutin tükröződött. Az amatőrök lelkesek és kitartóak voltak. A KÖSZI óriás csapatának
nagyon szurkoltam. Humorral, lazán és
ügyesen teljesítették a versenyfeladatokat.
A lengyel vegyes csapat parókástól, szandálostól utánozhatatlannak bizonyult.
Bár a szél néha összeborzolta fürtjeiket,
mégis rekordidő alatt teljesítettek.
Délelőtt 10 körül veterán motorok,
autók sorakoztak a liget kapujában.
Derecske, Debrecen és Berettyóújfalu
kitartó gyűjtői és versenyzői állították ki
járműveiket. A ligeti szökőkút méltó hátteret adott a csillogó masináknak.
A délelőtt hamar elszállt, az ebéd finom volt, és már mindenki alig várta az
eredményhirdetést.
Kocsifecskendő kategóriában, férfi: 1. Szerencs HÖT, 2. Berettyóújfalu
ÖTE, 3. Hajdúböszörmény ÖTE
Kocsifecskendő női: 1. Pékfürdő,
Tűzmadarak, 2. Berettyóújfalu ÖTE
Kocsifecskendő
ifjúsági:
1.
Vámospércs ÖTE (fiú), 2. Berettyóújfalu ÖTE (lány), 3. Berettyóújfalu ÖTE
(fiú)
Külföldi: 1. Olaszország(1), 2. Románia, 3. Olaszország(2), 4. Lengyelország
Mozdonyítható fecskendő kategória
férfi: 1. Szerencs HÖT, 2. Siófok ÖTE,
3. Hajdúböszörmény ÖTE, 4. Berettyóújfalu ÖTE
Női kategória: 1. Tűzmadarak, 2.
Berettyóújfalu ÖTE
Gratulálunk mindenkinek! A kupákat, okleveleket, jutalmakat városunk alpolgármestere, Muraközi István,
a berettyóújfalui tűzoltóparancsnok,
Györgyfi Sándor és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
részéről Tarsoly Gyula tűzoltóezredes
adta át.
Köszönet a támogatóknak: Beret�tyóújfalui Hagyományőrző Önkéntes
Tűzoltó és Sport Egyesület, Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Morotva
Egyesület, Berettyó Rádió, Séra László,
Tűzoltóság Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar
Megyei Tűzoltószövetség
Az eredményhirdetést bajtársi búcsúzás követte. 2011. szeptember 26-án
Budapesten lesz a 8. találkozó. Viszontlátásra!
Erősné Árgyelán Ildikó és
Bacsa Kálmánné

Válogatás az erdélyi fejedelmek
címeradományaiból
- időszaki kiállítás a Bihari Múzeumban -

Fotó: Kari

Berettyóújfalu városa, és ezen
belül a Bihari Múzeum mindig is
szívén viselte nemcsak szűkebb lakóhelyünk szellemi és tárgyiasult
emlékeinek ápolását, hanem – távlatosabb gondolkodásról tanúbizonyságot téve a „lélegző” jelen előtt –
olykor nagyobb léptékű kitekintésre
is bátran vállalkoznak.
Talán ennek a lelki vezérfonalnak
is köszönhető, hogy szeptember közepétől a berettyóújfalui érdeklődők
is megtekinthetik azt az új időszaki
kiállítást, ami az erdélyi fejedelmek
címeradományait hivatott bemutatni. Ennek apropóján szeptember 15én került sor a kiállítás megnyitására, amelyet annak létrehozói mellett
prominens személyek is megtiszteltek jelenlétükkel.
Elsőként dr. Vitányi István országgyűlési képviselő kérte magának a szót, egyúttal vállalva ezzel a
köszöntő szerepét is.
Mondandójában hangsúlyozta,
hogy számára külön élmény, hogy
ezen az eseményen részt vehet, hiszen - mint mondta - ezer szállal
kötődik Erdélyhez, különösen annak kulturális, magyarságmegtartó

Fotó: Kari

mességre vonatkozó tényanyag alapos feldolgozása, ezért csak csonka
társadalomrajzról beszélhetünk az
egykor „országnyi” megye tekintetében.
Ezután került bemutatásra
Bartha Ákos irodalomtörténész
Rend és rangkülönbség nélkül című
forrásgyűjteménye, amelyben a dualizmus korabeli berettyóújfalui
lapokba tehet(t)ünk egy érdekes és
izgalmas kirándulást (a szerző jóvoltából), a helytörténetiség szellemi
„mezsgyéje” mentén barangolva.
Epilógusként pedig mit is írhatna az ember? Annyit talán mindenképpen, hogy nemes módjára élni
nemcsak szerzett előjogok alapján
lehet, hanem úgy is, ha úgy viselkedünk, amit ez a szó hangulata sugall
számunkra (a puszta jelentésen túl):
értékkel alkotni, nagyvonalúan cselekedni, miközben előre tekintünk,
ám mégis féltve ápoljuk, amit a hátunk mögött hagyott az öreg idő.
Kiss Tamás

Kurucz Imre kiállítása Nagyváradon
A berettyóújfalui szobrászművész, Kurucz Imre életmű-kiállítását nyitották meg Nagyváradon,
a Partiumi Keresztény Egyetem
aulájában, ahová egy lelkes művészetpártoló csapat kísérte el a művészt Berettyóújfaluból.
Barabás Zoltán költő, a Partiumi
Művelődési Céh elnöke köszöntötte
Bihar küldöttségét, köztük dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt,
Muraközi István alpolgármestert,
Székelyhídi Ágostont, az Erdélyi
Szövetség örökös elnökét, Kolozsvári
István művelődési menedzsert, a céh
által szervezett 120. kiállításon. Barabás Zoltán örömmel jelentette be,
hogy előző nap – szeptember 6-án már ötszázan látták a kiállítást azok,
akik a II. bécsi döntés 70. évfordulójának megünneplésére érkeztek.
Kurucz Imre műveit egy történelmi
leckekönyvhöz hasonlította, melyben az alkotó a múltat megbecsüli, a
jelent bemutatja, s építi a jövőt.

Bűnmegelőzési tábor
2010
Ismét lehetőség nyílt arra,
hogy ez évben is 4 ifjú polgárőr
mehetett Bűnmegelőzési táborba,
a Víg-Kend Majorba.
A Hunyadi Mátyás Tagiskolából résztvevő diákok:
Köves Dávid, Lakatos Dorina,
Nagy Fruzsina és Szász Tímea
voltak.
A program teljes ideje alatt,
ami 1 hétig tartott, szakmai
előadások, katasztrófavédelmirendőrségi-határőrségi bemuta-

értékeihez. Fontosnak tartotta még
megemlíteni, hogy többet kellene a
kultúrával foglalkoznunk, s annak
financiális feltételein is égető szükség lenne javítani.
Dr. Vitányi Istvánt követően
Szálkai Tamás történész (HajdúBihar Megyei Levéltár), a kiállítás
anyagának összeállítója, „lelki mozgatórugója” emelkedett szólásra, s
rövid expozéjában arra tett (sikeres)
kísérletet, hogy mindenkinek közérthetően elmagyarázza ennek a
kiállításnak a szükségességét, persze
kitérve annak „genezisére” és a jövő
lehetséges perspektíváira. Örömmel
említette meg azt a tényt, hogy eddig már tucatnyi városban (Marosvásárhely, Nagyvárad, Debrecen,
Mátészalka, etc.) lehetett megtekinteni az összeállítást, ami valójában
nem más, mint hat magyarországi
és romániai közgyűjtemény anyagából válogatott ötven címer. Az
összegyűjtött tárlattal kapcsolatban
sajnálatát fejezte ki, hogy a bihari
részek kutatásakor kimaradt a ne-

tók és sok más program színesítették a tábori lakók életét.
A 24 órás felügyelet mellett,
profi vezetőkkel tábori hangulat
uralkodott.
A program támogatását a Berettyóújfalui Polgárőrség vezetősége és a helyi bűnmegelőzési
csoport vezetője támogatta anyagilag is.
Mazács Ferenc
alelnök

Fotó: Kari

Muraközi István alpolgármester
köszöntője elején leszögezte: hazajöttünk ide, nem pedig vendégségbe,
hiszen évtizedes kapcsolat van a két
település között, a Magyar kultúra
hetének közös megünneplése révén.
– Pár hónapja, Berettyóújfaluban, a
Város napján, a trianoni békediktátum 90. évfordulóján mutattuk be
Kurucz Imre életmű-kiállítását, s
most itt, egy örömteli ünnep, Horthy kormányzó bevonulásának 70.
évfordulójához kapcsolódóan láthatják a nagyváradiak ugyanazt. S
hogy a számmisztika folytatódjon,
éppen a 120. kiállítása ez a céhnek.
Muraközi István köszönetet mondott a váradiaknak azért, hogy otthont biztosítottak az idén Báthory
Gábor-díjat kiérdemlő Kurucz Imre
alkotásainak, majd megajándékozta
a művészt és feleségét az életmű bemutatása kapcsán.
A tárlat méltatására Székelyhídi
Ágoston vállalkozott, aki bejelentette: Nagyvárad ismeri és elismeri
Kurucz Imre munkásságát, hiszen
az egyetem díszudvarán a művész
két domborműve is látható: a magyar nyelvújítás alakjának, Kazinczy

Ferencnek emléket állító, illetve a
trianoni évfordulóra készült emléktábla. Kurucz Imre 30-35 éve olyan
motívumokat testesít meg alkotásaiban, amelyek egyszerre kötődnek
Biharhoz, a Partiumhoz, a nemzethez. Portréin azokat a fejedelmeket
ábrázolja, akik egyszerre képviselték
Erdélyt, Partiumot, Magyarországot: Bethlen Gábor, Báthory Gábor,
Bocskai István, Kossuth Lajos. De
olyan szellemi óriásokat is megformázott, akik az országhatárokon túl
is híresek lettek: Bessenyei György,
Liszt Ferenc, Kazinczy Ferenc, Orbán Balázs, Nadányi Zoltán, Pálfi
István. A szobrász történelmi eseményeknek is emléket állít, így pl.
Berettyóújfaluban áll a Turulszobor,
az Országzászló, a II. világháborús és
az ’56-os emlékmű. – Alkotásmódja a hitelességen alapul, szobrászi
megmunkálási móddal, amellyel a
gondolatiságot vagy az akaratot fejezi ki, tehát portréi nem egyszerű
képmások, hanem lelkierőt sugárzó
alkotások – összegezte Székelyhídi
Ágoston történész.
Nyírő Gizella
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A 2010. évi helyi önkormányzati választáson induló jelöltek
Polgármesterjelölt:

1. Muraközi István
2. Dr. Riczkó István

Kompenzációs lista:

FIDESZ
JOBBIK

1. FIDESZ
		
		
		
		

Egyéni választókerületi jelöltek
1. számú választókerület jelöltje:
1.
2.
3.
4.
5.

Biró Gyuláné
Karácsony Sándor
Szabó Katalin
Szilágyi József
Szilágyi Péter

5. számú választókerület jelöltje:
Független			
JOBBIK			
FIDESZ
Független
MSZP		

2. számú választókerület jelöltje:
1.
2.
3.
4.

Fónyad Dezsőné
Gál László Csaba
Király Sándor
Nagy Sándor

Balázs József
Kovács Zoltán
Papné Kovács Gyöngyi
Veres János

Független
JOBBIK
FIDESZ		
MSZP

Boruzs Imre
Jakab György István
Molnár Ernő
Nagy László

MSZP
JOBBIK
FIDESZ
Független

1.
2.
3.
4.

Gyula Ferencné
Karácson Sándor
Nagy Imre
Nagy Istvánné

Független
FIDESZ		
Független
JOBBIK

1. Horváth Lajos
2. Leléné Varga Ildikó
3. Pálfi Anikó

		
		
		
		

1. Balláné Veres Ilona
2. Bónácz János
3. Szémán Zoltán Csaba

5.
6.
7.
8.

Pálfi Anikó
Kovács Zoltán
Szabó Katalin
Tikász Ferenc

1.
2.
3.
4.

Boruzs Imre
Leléné Varga Ildikó
Farkas Zoltán
Nagy Imre

5. Gál László Csaba
6. Veres János
7. Karácsony Sándor

3. MSZP

MSZP
Független
JOBBIK
FIDESZ

		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

Gyula Ferencné
Kiss Béla
Szilágyi Péter
Nagy Sándor

5. Molnár Ernő
6. Erdélyi Imre
7. Horváth Lajos

Cigány kisebbségi
önkormányzati jelöltek:

MSZP
JOBBIK
FIDESZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. számú választókerület jelöltje:
JOBBIK
Független		
MSZP
FIDESZ

Muraközi István
Dr. Vitányi István
Bónácz János
Nagy László

2. JOBBIK

7. számú választókerület jelöltje:

4. számú választókerület jelöltje:
1.
2.
3.
4.

Erdélyi Imre
Farkas Zoltán
Szeifert Ferenc
Tisóczki József

6. számú választókerület jelöltje:

3. számú választókerület jelöltje:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Független
FIDESZ
JOBBIK

Balog Antal
Balogh Tivadar
Lakatos Gyöngyi
Mészáros Károly
Mező Tibor
Szabóné Mátrai Erika
Szilágyiné Aradi Mária

MCF
RPT-RFM-CSZOSZ
RPT-RFM-CSZOSZ
MCF
MCF
RPT-RFM-CSZOSZ
RPT-RFM-CSZOSZ

Berettyóújfalu város polgármesterjelöltjei
Muraközi István (Fidesz)
Berettyóújfalu - a fejlődő város
A Fidesz polgármesterjelöltjeként olyan programot kínálok a választópolgároknak, melynek eredményeképpen Berettyóújfalu egy
- a szó minden értelmében - „élhető” kisváros képét fogja mutatni.
Ennek eredményeképpen a város és
annak intézményhálózata biztonságosan működik, a fejlesztéseket
követően pedig olyan várost építhetünk - Önökkel közösen -, amely
méltán nyeri el mind az itt élők,
mind az idelátogatók tetszését. A
város eddig is bizonyította, hogy a
csökkenő állami támogatások mellett sem elbocsátásokkal, hanem
ésszerű gazdálkodással próbálta
orvosolni a forráshiányt. Oktatási
intézményeink mintegy 4500 gyermek nevelését biztosítják. A város
által fenntartott intézményekben
több mint 1500 munkavállaló végzi becsületesen munkáját. Mi értük
is, de a szolgáltatásokat igénybevevő több ezer embernek is felelősséggel tartozunk. Kötelező feladataink mellett pedig forrást kell
biztosítanunk kultúrára, sportra,
szórakozásra is. Városunk eddig is
mindent megtett azért, hogy pályázati forrásokból minél szebb, otthonosabb kisvárost hozzon létre. Sok
mindent elértünk, de természetesen
még nagyon sok minden van hátra.
Ezeket a megvalósítandó feladatokat szedtük csokorba, és ajánljuk
szíves figyelmükbe.
Berettyóújfalu - az egészséges
város
Tovább fejlesztjük a Gróf Tisza István Kórházat:
- További pályázatok beadása a
mozgásszervi rehabilitáció fejlesztéséért.
- A strand után az uszoda fejlesztésére pályázat beadása.
- Városunkban csak olyan beruházásokat támogatunk, amelyek

környezetkímélő technológiákat alkalmaznak.
- Megújuló közterek,
zöldfelületek létrehozása.
- A piac és környékének fejlesztése. A
Millenium utca folytatása a Népliget u.
irányába.
- A civil szervezetek
bevonása a társadalmi,
kulturális programokba.
Berettyóújfalu – a
biztonságos város
- A közbiztonság további erősítése. Ennek
érdekében tovább kell
erősíteni a polgárőrséget. Jól működik
a völgyközi, illetve a
belvárosi csoport. Ezen mintára
ki kell alakítani a lakótelepi és a
szentmártoni csoportokat.
- Ivóvíz-javító program elindítása.
- A szennyvízellátottság tekintetében 100%-os lefedettség elérése.
- A belterületi belvíz-hálózat fejlesztése.
- A város útjainak pormentesítése
pályázati forrásból.
- A megújuló energia hasznosítása
a közintézményeknél, illetve a távfűtésben.
- Épületek energia-hatékony korszerűsítése. A Széchenyi-terv keretén belül megnyíló pályázatokon
való szereplés.
Berettyóújfalu - a vállalkozásbarát város.
- Eltöröljük az idegenforgalmi
adót 2011. január 1-jétől
- Zöldmezős, munkahelyteremtő beruházások támogatása a helyi
adó mértékével megegyező vissza-

Dr. Riczkó István
(Jobbik)
Dr. Riczkó István vagyok.
Akkor kezdtem Berettyóújfaluban ügyvédi munkámat,
amikor a most 35 évesek születtek. Sokan ismernek, sokan
nem, sokan kedvelnek, sokan
nem – ilyen az ügyvédi pálya!

térítés az első években.
- Kedvezményes telephelyvásárlás,
kiemelt ügyfélkezelés.
- Helyi vállalkozások bevonása
a városi beruházások kivitelezési
munkáiba.
- Település-kártya bevezetése.
- Szociális Szövetkezet létrehozása.
- A közvágóhíd létrehozásának
elősegítése.
- A közmunka-programban résztvevők használati tárgyak készítésével hasznos munkát tudjanak
végezni.
Mindezek megvalósulása esetén
biztosak vagyunk benne, hogy városunkra méltán büszkék lehetünk
mi is és az utánunk jövő nemzedékek is.
Hajrá Magyarország,
hajrá Berettyóújfalu!

A középiskolát az Arany
János Gimnáziumban végeztem el, tehát 14 éves koromtól
kötődöm Berettyóújfaluhoz.
Ügyvédként nem gyűjtöttem
milliárdokat, de tisztességesen
megélek, tehát nem megélhetési politikus kívánok lenni.
Azért indulok polgármesterjelöltként, mert a Jobbik erre
felkért, és mert álláspontom
szerint igen nagy a baj helyben
is, és segíteni kívánok. Az a baj,
hogy a jelenlegi polgármester
és a Fidesz polgármester-jelöltje által kötött „paktum”, és
a Fidesz önkormányzati képviselőjelöltjei szerint a korábbi
vezetés által kitaposott utat
kívánják folytatni, fiatalosabb
lendülettel. Ez nagyon nagy
baj! Mert ez a „kitaposott út”
eddig azt eredményezte, hogy
a város eladósodott, beszélik,
hogy több milliárdos az adóssága, ez pedig a felelőtlen gazdálkodás eredménye.
– Példaként említem a moziépület eladását 45 millió
forintért, majd két év múlva
90 millió forintért vette vis�sza az önkormányzat; eladták
a Titász-sporttelepet jóval a
forgalmi érték alatt idegen
személynek, holott helyi vállalkozó reális árat ajánlott
– ezt beszélik az emberek.
A Herpály Team szemétszállítási szolgáltatását „kiszervezték”, és a létrehozott

BHG Kft-ben 49%
tulajdoni
részt
adtak az AKSDnek, akik a fele
profitot elviszik.
A profit emelése
végett megháromszorozták a díjat,
ha van szemét,
ha nincs, fizetni
kell.
Felül kell vizsgálni 20 évre vis�szamenőleg az önkormányzat gazdasági döntéseit, és a
szükséges intézkedéseket megtenni.
A Fidesz jelöltjei
progra mju kba n
„a város további
épülését, szépülését szolgálják”–,
így nyilatkoztak.
Ezen túl egyéb programjukat
nem találtam sehol, csupán
annyit, hogy a Szent István
teret térkövezni fogják. Szóba sem hozzák a legfontosabbat, a munkahelyteremtést.
Több ezer munkahely szűnt
meg – ELZETT, tejporgyár,
kórház, stb. –, és ezek pótlására semmi nem történt. Nem
térburkolás, műfüves focipálya kell elsősorban, hanem
munkahelyteremtés, melynek
érdekében semmit nem tett az
önkormányzat, pedig legfőbb
feladata a lakosság létfenntartó képességének biztosítása
lenne.
- Ha vannak munkahelyek,
kevesebb a folyósítandó szociális segély, csökken a megélhetési bűnözés, nagyobb a népszaporulat, és jobb a polgárok

hangulata. A régi rómaiak is
tudták, hogy cirkusz és kenyér
kell a népnek. Cirkusz van,
de kenyér csekély mértékben.
Számtalan család él létminimum alatt, gyerekek éheznek!
Ez lenne a „kitaposott út”
folytatása fiatalos lendülettel?
- Fel kell kavarni az eddigi langyos vizet, valóban új
lendületet kell adni a város
fejlődésének, radikálisan, célratörően, bátran, nem féltve
a pozíciót, mint eddig, szakadatlanul keresni a munkahelyteremtési lehetőségeket, csökkenteni kell a lakosság terheit.
Ez az én programom.
- Aki egyetért, álljon mellém,
aki nem, szavazzon a Fideszre, de azt sokan érzik, hogy
a Jobbik a jövő pártja.

2010. szeptember 24.
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Egyéni képviselőjelöltek:
1. számú
választókörzet

Bíró Gyuláné (független)
30 éve tanítok a József Attila Ált.
Iskolában, ahol sokat tudok segíteni a
gyerekek, szülők gondjain, és így szeretném szolgálni Önöket is. Meggyőződésem, hogy okt. 3-án nem pártra,
személyre kell szavazni, arra, akiben
megbíznak, és hiszik, hogy mindennapos problémáikkal lesz kihez fordulniuk. A képviselő azért van, hogy
legyen valaki, aki tájékoztat, és hozzá
lehet fordulni segítségért. Szeretném,
ha még többen hinnének abban, hogy
az Önök igazi képviselője lennék. Segítenék annak megoldásában, hogy a
József Attila üzletsor autóforgalma ne
zavarja az ittélők életét, az elhanyagolt
játszótérnek nevezett zöld területből
egy pihenőparkot szökőkúttal, zárható játszótérrel, a Bessenyei-lakótelepen szabadidőközpontot, hogy ott
bográcsozhassanak, sportolhassanak
az itt lakók. Több ötletem is van, és
az Önök elképzeléseivel együtt mindenre lehet megoldást találni. Ezt
csak Együtt, összefogva tehetjük. Ha
bíznak bennem, tiszteljenek meg szavazataikkal!

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm, hogy ajánlószelvényeikkel támogatták jelöltté válásomat,
köszönöm a kampányidőszakban
mutatott szeretetüket, biztatásukat,
segítségüket!
Az új értékek megteremtésében,
a régiek megóvásában a lakosságnak
jelentős szerepe van. Ezért fontos számomra, hogy személyesen ismertem
meg azokat a gondolatokat, amelyek
Önöket foglalkoztatják, ezáltal valóban Önöket tudom képviselni. A
következő 4 évben szeretném továbbvinni mindazon közösségi tevékenységeket, amelyeknek az elmúlt években
is szervezője voltam (Lakótelepi nap,
Virágosítás, Húsvéti játszótér). Mindezeken felül reményeim szerint lehetőségünk lesz további infrastrukturális
fejlesztéseket is megvalósítani (újabb
parkolóhelyek kialakítása, játszóterek
modernizálása, bővítése, kosárlabdaés lábtenisz-pálya kialakítása, a parkokban szabadtéri és fedett asztalok,
padok kihelyezése, a meglévők felújítása, lakótelepi polgárőrség létrehozása). Mindezen fejlesztések megvalósítására vállalom a pályázati lehetőségek
felkutatását és elkészítését.
Kérem Önöket, hogy október 3-án
támogassanak szavazatukkal!

1965-ben születtem Berettyóújfaluban. Szüleim és nagyszüleim is itt
éltek, kötődésem a városhoz generációs. Tanulmányaimat is Berettyóújfaluban végeztem. 1983-ban helyezkedtem el a helyi ÁFÉSZ-nél, ahol
vendéglátós szakterületen kezdtem
dolgozni, kezdetben mint cukrász,
később felszolgáló. 1992-től vállalkozóként dolgozom, továbbra is a vendéglátásban.
Szakmámból kifolyólag napi szinten találkozom a helyi és környékbeli
lakosokkal, azok problémáival, gondjaival.
Nős vagyok, két gyermek édesapja. Közel húsz évig laktam a választókerületemben, a József A., majd a Bessenyei ltp-en, valamint a Bajcsy Zs.
utcán, ahol a saját bőrömön tapasztaltam meg ezen városrész gondjait, az itt
élőket érintő gondokat.
Nagyon fontosnak tartom választókerületem közbiztonságának a
visszaállítását, a hétvégi randalírozások megszüntetését, a parkok tisztán
tartását.
Aki élhetőbb, tisztább, biztonságosabb lakótelepeket, várost szeretne,
kérem, tüntessen ki bizalmával.

Az első beköltözők között voltam
a József Attila-lakótelepen, azóta is itt
élek feleségemmel, és már felnőtté vált
fiammal. Középiskolámat városunkban végeztem, és 1969 óta itt dolgozom az Eötvös József Szakképzőben
szakoktatóként. A mostani önkormányzati ciklusban, mint külsős tag
az egészségügyi és szociális bizottságban tevékenykedtem. Körülbelül 50
ülés volt a négy év alatt, és több mint
30 alkalommal szólaltam fel, illetve
mondtam véleményt. Most, hogy a
lakótelepek egy választási körzetbe
kerültek, megnőtt a hasonló gondokkal, problémákkal küzdők létszáma,
szükség van olyan emberre, aki ismeri
ezeket és továbbítja, képviseli, ha kell
folyamatosan, hangosan, megalkuvás
nélkül érvényre juttatja az önkormányzati testület ülésein. Ez a képviselő független jelöltként én szeretnék
lenni, az Önök megtisztelő támogatásával. Az én célkitűzésem az összefogás – őszinteség – nyilvánosság.
Kérem, szavazataikkal támogatni
szíveskedjenek, hogy széthúzó pártpolitikai érdekek helyett összefogó, a
városunk és lakókörzetünk érdekében
tevékenykedő képviselőjük lehessek.

1959-ben születtem Berettyóújfaluban. Egész eddigi életem a
városhoz kötődik. Utolsó munkahelyemen, az Elzettben pénzügyi
előadóként dolgoztam. A képviselőségért azért indulok, mert
legnagyobb problémának a munkanélküliséget tartom. A képviselő-testületnek, a város vezetésének
felelőssége van annak növekedésében. A település mezővárosi jellegét
erősítve tartósan munkalehetőséget, kiegészítő jövedelmet jelentene
a közétkeztetésben rejlő lehetőségek
kihasználása. A helyben megtermelt mezőgazdasági termékek felvásárlása a termelőktől, egy kisebb
vágóhíd, konzervüzem újbóli beindítása. Ismét pályázni kell a piac
felújítására. Méltányos volna a képviselői tiszteletdíjak 50 %-os csökkentése, és a megválasztott képviselők munkája ellenőrizhető lenne
a teljes testületi ülés leadásával a
helyi televízióban. A korrupció ellen nemcsak kampányidőszakban,
hanem folyamatosan küzdeni kell.
Az utak felújítását, portalanítását
is fontosnak tartom, de leginkább
a szilárd útburkolatok létrehozását
támogatom.

Gál László Csaba (Jobbik)

Szilágyi Péter (MSZP)

Szabó Marianna Katalin
(Fidesz)

2. számú
választókörzet

Fónyad Dezsőné
Máté Ildikó (független)

Szilágyi József
(független)

Karácsony Sándor (Jobbik)

A 47-es út két oldalán lévő lakótelep egy körzetet alkot: így a József
Attila, Bessenyei, valamint a BajcsyZsilinszky és az Oláh Zsigmond utcai
tömblakásokban élők szavaznak az új,
1-es körzetben. 1990 óta közös a múltam az ittélőkkel.
Maradtam az, aki voltam: zenetanár, zenekarvezető, igazgató, nyitott
és őszinte ember.
Egyetlen új mozzanat történt az
életemben, megszületett az első unokám: egy gyönyörű kislány. Célom az,
hogy azok a problémák rendeződjenek, amelyekkel Önök megkerestek,
ne legyenek a lakótelepek mostoha
gyerekek, minden ott élő érezze, hogy
figyelnek Rá, problémája és annak
megoldása nem merül feledésbe.
Hiszek az emberi hangban és abban, hogy a zene mindenkit összeköt,
és közös élményhez juttat.

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Lakótelepi Barátaim!
Most nem csak általában jó ismerősként, lakótelepi lakosként jelenek
meg Önök előtt, hanem jelölt minőségben. Önkormányzati választás lesz
október 3-án! Ismét vállaltam, hogy
megmérettetem magam egyéni jelöltként immár az új, összevont választókerületben.

51 éve születtem Berettyószentmártonban, ebből kifolyólag
Berettyóújfaluinak vallom magam.
Gyökereim: földművesek, középparasztok voltak, kik becsületre, tisztességre neveltek. Két felnőtt fiam
van, az idősebbik jogász, történész,
a fiatalabb tájépítő kertész végzettséget szerzett. A nemzet iránti
érzelmeim miatt tagja vagyok a
Jobbik helyi alapszervezetének.
1982-ben autószerelő kisiparos lettem, majd 1999 óta a Gál és Társa
ügyvezetője vagyok. Cégem autó-

szereléssel és falusi turizmussal foglalkozik. Munkám során, különösen az utóbbi 15 évben nagyon sok
berettyóújfalui emberrel találkoztam, és ismertem meg problémáikat. 1989-90 az ún. rendszerváltás
városunkat sem kerülte el. Gyárak,
üzemek bezárása, munkahelyek ezreinek megszűnését hozta magával.
Létrejött a munkanélküliek népes
tábora, spekulációk sorozata, a feketemunka, a megélhetési bűnözés
minden formája. Aki az utóbbi 20
évben nem volt elégedett a város
fejlődésével és annak vezetésével, az
kérem, támogassa programunkat.

dékvíz-elvezetés, veszélyes forgalmi
kereszteződések biztonságosabbá
tétele, közterületek rendben tartása, időskorúak gondjainak „orvoslása”, segítőkész, lakosságbarát
képviselői magatartás, élhetőbb
város, munkahelyteremtés, népességmegtartás, korszerű közoktatási
rendszer működtetése, ésszerű, átlátható városi gazdálkodás.
Az Önök segítségével remény
van ezek elérésére!

Király Sándor (Fidesz)

Balázs József
(független)

Visszatekintve az elmúlt 20
évvel ezelőtti Berettyóújfalu látképére - azon belül is választókörzetemre - óriási, látványos fejlődés
tapasztalható. A gáz-, szennyvízhálózat, telefon, belvíz- és csapadékvíz-elvezetés, átereszek kiépítése
folyamatosan megvalósult, utak
új aszfaltozása, járdák utcahos�szankénti kiépítése mind az itt
élők komfortosabb életérzetét javították. Megújult a Vass Jenő és a
Rákóczi utcai Óvoda, valamint a
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., ahol az
oktatás-nevelés kulturált környezetben, magas színvonalon folyik.
A 2010-2014 ciklusban tennivaló
akad bőven. Legfontosabb a város
működőképességének megőrzése.
A kibővült körzetemben (Bocskai,
Petőfi, Bercsényi, Szillér utcákat) is
minden erőmmel azon leszek, hogy
a pormentes utak, járdák, belvíz-,
csapadékvíz elvezetők száma növekedjen, hisz ez az élhetőbb lakókörnyezet kialakítását is előmozdítja.
Megköszönöm a Választók eddigi
bizalmát képviselői munkámban.
Amennyiben támogatásukat október 3-án újból megkapom, töretlen erővel, szívügyemnek tekintve,
Önöket szolgálva kívánom képviselői feladatomat ellátni.

3. számú
választókörzet

Nyolc éve képviselem a völgyközi választókerületet. Mindkét
ciklusban teljesítettem ígéreteimet. A teljesség igénye nélkül
csak néhányat ezek közül: Földesi
u., Kossuth u., a MOL-kúttól a
körforgalomig kerékpárút építése, a Csendes temető folyamatos
karbantartása, kapudíszének felállítása, fák ültetése, kutak, padok, virágágyak, kerékpártárolók
kihelyezése, járdák építése, utak
karbantartása. Az emberekkel
való mindennapos kapcsolattartás. Egy hiányérzetem maradt
csupán. Rajtam kívülálló okok
miatt nem sikerült a Béke utca
aszfaltozása. Az Arany János
Gimnázium előtti gyalogátkelőhely kiépítése, hogy az iskolások
és az arra lakók biztonsággal átkelhessenek a forgalmas 47-es
főúton, melynek az engedélyezési
terve már kész van.
Amennyiben bizalmukkal ismét megtisztelnek, a következő
ciklusban szeretném elősegíteni
a Béke, Akácos, Bem, Batthyányi
utcák aszfaltozását és az eddigi
közvetlen, mindennapos kapcsolat fenntartását a választókörzetemben lakókkal, a segítésüket.
Tiszta lelkiismerettel képviselni
minden olyan ügyet, amely a város és a lakosság érdekeit szolgálja, ezen belül kiemelten kezelni új
munkahelyek teremtését. Együtt,
egymásért, a városért!

Nagy Sándor (MSZP)
Ismét elérkezett az önkormányzati választások ideje. Jól s jót választani nem könnyű dolog! Ehhez
kívánok Önöknek segítséget nyújtani az alábbi sorokkal és egyben
kérni támogatásukat a szavazáskor.
Magamról: 50 éves közlekedésgépész szakos műszaki tanár /igazgatóhelyettes/ vagyok. Feleségem
tanítónő. Gyermekeim: egyetemista lány és középiskolás fiú. 22 éve
élek a városban, értékelem fejlődését, és aggódva figyelem „vergődését”. Ismerem a lakosság problémáit, és az elmúlt nyolc esztendőben
képviselői és külső bizottsági tagsági megbízatásomból fakadóan segíthettem azok megoldásában. Az
Önök közreműködésével szeretnék
hozzájárulni városunk szebb jövőjének kialakításához.
Amiket nem ígérek, de lehetőségeimhez mérten támogatok: pormentes utak, járható járdák, csapa-

Kovács Zoltán (Fidesz)
Program helyett néhány gondolat:
Vannak, akik a politikát pas�szióból űzik, a választáson való
indulást játszmának tartják, akik
a politikától megélhetést, karriert
remélnek.
Olyanok is vannak, akik feledve múltjukat, újdonsült függetlenként indulnak a megmérettetésen, vagy szívesen bújnak
a Fidesz simogató, sodró neve
mellé.
Megrögzött demokrata és humanistaként én azok közé sorolom magam, akik kitartva elveik
mellett a politikát az emberek
megbízásából, az emberekért való

szolgálatnak tartják.
A választókörzet jelöltjei közül – gondolom - nem csak az
én programomban szerepel az
utak, a vízelvezetők rendbetétele, az idősgondozás, a járdaépítés
folytatása, és még sorolhatnám,
de ezek megvalósítására velem
együtt van Önöknek a legnagyobb esélye!
Hogy miért írtam le mindezt
program helyett?
Azért, mert a közösen elkészített választási programomat a
szórólapokon is olvashatják, mert
azt gondolom, hogy a fent leírtak
jelentenek leginkább biztosítékot
arra, hogy programpontjaink
meg is valósulhassanak.
A választás az Önök joga és
lehetősége, éljenek vele!

Papné Kovács Gyöngyi
(független)
31 éves családanya vagyok,
tanulmányaimat most kezdem
a Debreceni Egyetem Állam és
Jogtudomány Kar, igazgatásszervező szakán.
Fiatal családanyaként fontosnak tartom olyan közösségi tér
kialakítását, ahol gyermekeink
sportolhatnak, játszhatnak. Képviselőként minden, a választókörzetemben élő, tanulmányait
folytató diáknak segíteni fogok,
hogy sikeresen elkezdje és befejezze iskoláit.
Egyszerű emberként megértem és megélem a hétköznapi emberek mindennapi gondjait, bajait. Független képviselőként nem
pártérdekeket, hanem az egyszerű
embereket és a választókörzetem
érdekeit fogom képviselni.

Veres János (Jobbik)
Berettyóújfalui születésű vagyok, és azóta is itt élek ebben
a városban. Iskolai végzettségem
érettségi, melyet később vagyonvédelmi rendszerszerelő képesítés
megszerzésével egészítettem ki, e
szakmában 10 éve dolgozom Berettyóújfaluban.
A politikai pályára az utóbbi
évek negatív és baljós történései
vittek, illetve az, hogy lehetőség
szerint pozitív irányban változtassunk a folyamatokon.
Fontosnak tartom a korrupció
visszaszorítását, körzetemben a
rendőri jelenlét fokozását, a közbiztonság helyzetének javítását,
akár térfigyelő kamerák kihelyezésével is. Szükségesnek tartom a
Bem utca újbóli leaszfaltozását,
ill. a körzet útjainak rendbetételét, valamint a helyi közlekedés
bővítését. Az elmúlt években a
városunkban történő fejlesztések e választókörzetet elkerülték,
amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, minden erőmmel azon
leszek, hogy a városunk ezen része is felzárkózzon a többi fejlettebb városrész színvonalához.
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Boruzs Imre (Jobbik)
52 éves vagyok, Berettyóújfaluban
érettségiztem. Ettől fogva minden
fontos, ami történt az életemben, Berettyóújfaluhoz kötődik. Itt dolgoztam, itt születtek a gyermekeim, itt
építettem fel otthonomat. Feleségem
a Berettyóújfalui Városi Ügyészségen
dolgozik, mint leíró.
A BM alkalmazottja 1982-ben
lettem. 25 évet szolgáltam a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon. Innen
mentem nyugdíjba. Ez az idő meghatározó lett az életemben.
Diplomámat a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán szereztem. Nagyon jól ismerem a várost, az itt élő
embereket, gondjaikkal, örömeikkel
együtt.
Eddigi életem a kiszolgáltatott,
bajba jutott emberek megsegítésével
telt el. Ezt a segíteni és tenni akarást
láttam meg a Jobbikban követendő
példaként. Jelenleg a JOBBIK helyi
szervezetét vezetem.
Olyan ember vagyok, aki hisz
azokban az értékekben, mint a család, az igazságosság, a hazaszeretet, a
becsület vagy az elesetteknek való segítségnyújtás. Ilyen szellemben, igaz
magyar szívvel kívánom képviselni
Önöket a berettyóújfalui képviselőtestületben.

Jakab György István
(független)
Hölgyek! Urak! Lányok! Fiúk! Barátaim és nem Barátaim!
Nyolc éve vagyok önkormányzati
képviselő. Eddig listáról kerültem a
testületbe. Most a 4. számú választókörzetben indulok. Ez a körzet
jelenleg a legelhanyagoltabb. Ám azt
is el kell mondanom, hogy ebben a
körzetben rejlenek a város fejlesztését
illetően a legnagyobb lehetőségek.
Intézményi fejlesztések a Honvéd
utcán, ipari fejlesztés a Péterszegi
utcán, mezőgazdasági, kertészeti fejlesztések a Hérnekkertben, turisztikai
fejlesztések a Csonkatorony környékén, kereskedelmi és szolgáltatási
fejlesztések a Királyhágó utcán. Az
ittélők gondjai azonosak valamennyi
honfitársunk gondjaival. Szebb, tisztább, lakókörnyezet, járható utak és
járdák, több zöld, kevesebb szemét.
Olcsóbb szemétszállítás! Olcsóbb
víz- és csatornadíj! És ami minden
korosztály számára a legfontosabb:
MUNKAHELY=BIZTOS JÖVEDELEM!!! Ezek megteremtésére
vállalkozok! Szavazzanak rám! Köszönöm!

Az általános iskolát szülőfalumban, középiskolai tanulmányaimat
Esztergomban végeztem bányagépész és villamos szakon. Vezetői és
közgazdasági továbbképzéseken több
ízben vettem részt. Munkahelyeimen
/Dorogi Szénbányák, ELZETT Művek, majd 16 évig az Allianz Hungária Biztosító Rt. berettyóújfalui
fiókigazgatójaként nyugdíjazásomig/
az emberek problémáinak megoldását tartottam szem előtt. 1974-től a
József Attila ltp-en, 1987-től a Csillag
utcán lakom családommal.
Az elkövetkező 4 évben kiemelt és
fontos feladatnak tartom: környezetünk fejlesztését, munkahelytermést
elősegítő beruházások megvalósítását, a meglévő munkahelyek megtartásának támogatását, a szociálisan
rászorultak segítését, a város középiskolai kollégiumainak fejújítását, a
városháza ügyfélfogadási rendjének
korszerűsítését.
Javaslataikat, észrevételeiket kérem, jutassák el címemre Csillag u.
1. szám.
Köszönöm az eddigi kopogtató
cédulákat, és kérem, szavazataikkal
október 3-án támogassanak!

Molnár Ernő (MSZP)

3 . : Te s s é k

gyok. Van két gyermekem, a lányom
az Arany János Gimnázium, a fiam a
II. Rákóczi Ferenc Általános iskola
végzőse.
Mindig közéleti ember voltam,
munkám során mindenkivel szót
értettem. A helyi önkormányzatban
külső bizottsági tagként azért dolgoztam, hogy minél jobban menjenek a
város ügyei, rendszeresen konzultáltam a város lakóival, sok értékes
tanácsot, ötletet kaptam. Célom az,
hogy élhető, nyugodt kisvárosban
élhessünk, ahová gyermekeink visszajönnek, és munkát is találnak. Így hát
legfontosabb célomnak tartom:
• munkahelyteremtés
• egészséges környezet
• pormentes utak
• kulturált közösségi és szórakozóhelyek
Kérem, keressenek, kérdezzenek,
válasszanak!

Farkas Zoltán (Jobbik)

Nagy László Csaba (Fidesz)
Tisztelt 4. számú Választókörzeti
Polgárok!
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem az újonnan hozzánk tartozó
utcáinkban, a Radnóti, a Bihari, a
Váci és a Maros utcában élőket. Ők
most csatlakoztak hozzánk, így sokkal nagyobb lett a körzetünk.
Mit sikerült elvégeznünk a ciklus
alatt: az utcáink csatornázása a város
többi részéhez viszonyítva igencsak
el volt maradva, ez volt legtöbbünk
kérése, hogy ezt a problémát oldjuk
meg. 17 utcánkban ez megtörtént.
Kimaradt néhány utca, de tervezés
alatt áll ezek utólagos elkészítése. Csináltunk járdákat, kerékpárutat, amelyeket szeretnénk folytatni. Nem sikerült az utakat pormentesíteni, mert
pályázati lehetőségek erre nem voltak,
és amit beadtunk, nem nyertük meg.
Reményeim szerint ez a következő
nagy feladatunk, bízunk a jó pályázati lehetőségekben, ha lesz, azonnal
pályázunk! A körzetünkben lévő 2 iskolában komoly fejlesztési beruházás
kezdődött el.
Ezt a megkezdett munkát szeretném folytatni Önökkel együtt a körzetünkért.
Kérem, menjenek el szavazni, legyünk együtt sokan október 3-án,
nagy és jó közösséget alkotva, akkor
erősek leszünk!

5. számú
választókörzet

Erdélyi Imre (MSZP)

Tisztelt Választópolgár!
Berekböszörményben születtem
1939-ben.

október

1964-ben születtem. Tanulmányaimat a Zalka Máté Szakközépiskolában fejeztem be, mint mezőgazdasági gépjavító technikus. 1991-től
vagyok egyéni vállalkozó. A vállalkozásom autóbusz személyszállítással
kezdődött, közben kereskedelemmel
és vendéglátással bővült. Most mezőgazdasági tevékenységgel, benne
állattartással foglalkozom. Nős va-

33 éves vagyok, Berettyóújfaluban
születtem. Általános iskolámat szülővárosomban végeztem, majd elektroműszerész végzettséget szereztem, ezt
követően itt érettségiztem. Jelenleg
Berettyóújfaluban dolgozom egy tervezéssel foglalkozó kft-nél, műszaki
területen. Élettársi kapcsolatban élek,
van egy 18 éves nevelt fiam és egy 5 és
fél éves fiam, aki a Szivárvány Református Óvodába jár.
Terveim között szerepel a választókörzetem útjainak pormentesítése,
valamint munkahelyek megőrzése és
megteremtése, melyet az idegenforgalom fejlesztésében látok. Egy olyan
várost szeretnék, mely élhető, megfelelő munkalehetőségekkel rendelkezik a segédmunkások és a diplomások
számára is.
Az ittélők segítségével programomat folyamatosan bővítve szeretnék
hasznára lenni ezen településrésznek
és egész Berettyóújfalunak.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, úgy elszántan fogok azért
dolgozni, hogy Önnek és Családjának megfelelő életkörülményeket biztosítsunk városunkban.

vá l a s z ta n i!

emelt figyelmet kívánok fordítani
a területünkön élők életminőségének, valamint szociális helyzetük
javítására. Tisztelt 5-ös választókerületünkben élők, köszönöm eddigi
bizalmukat, kérem, szavazataikkal is
támogassanak!

Karácson Sándor
(független)

Tisóczki József (független)
Választási körzetem minden szegletét ismerem, tisztában vagyok annak problémáival, de adottságaival
és lehetőségeivel is. A helyben megoldandó feladatokat – környezetünk,
közterületeink élhetőbbé, tisztábbá
tételét, a közbiztonság megteremtését,
a szociálisan rászorulók és nyugdíjasok gondjainak kezelését – közösen
kell és lehet megoldani, hiszen még
a legnagyszerűbb gondolatok sem
érnek semmit, ha azok nem találkoznak az itt lakók igényeivel, jogos
elvárásaikkal. A városvezetők, képviselők többnyire ott rontják el, hogy
azt hiszik, egyedül is tudják, mi a jó
az embereknek. Pedig egy egészséges
közösség nem létezhet valós párbeszéd és – helyenként akár – termékeny viták nélkül. Ezek viszik előre,
állítják a fejlődés útjára egy városrész,
egy közösség mindennapjait. Azt szeretném Önökkel együtt, hogy olyan
legyen lakókörzetünk, ahol figyelünk
egymásra, tiszteletben tartjuk időseinket, vigyázunk a gyerekekre, és
erőforrásként kezeljük az ifjúságot.
Képviselőjelöltként várom javaslataikat, észrevételeiket a jövőben is,
hiszen Berettyóújfalut, ahol élünk,
dolgozunk, gyermekeinket neveljük,
mindannyian szeretjük.

6. számú
választókörzet

Gyula Ferencné (MSZP)

Szeifert Ferenc (Fidesz)
Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt években elvégeztük
Berettyóújfalu építésének, fejlesztésének legfontosabb feladatait, irányt
szabtunk a város fejlődésének, megújítottuk a szellemiségét meghatározó emlékhelyeket. A most kezdődő
ciklusban a város szolgálata mellett
új feladatkört vállalok fel, az egyéni
képviselőséget. Választókerületünk
nagy kiterjedésű, a Kádár vitéz utcától a Jegyzőkertig, a Gacsa-kerten át
a kórház környékéig. Fontos intézmények is vannak itt, ezeknek a felújítása, fejlesztése, folyamatban van, vagy
rövidesen elkezdődik (pl. a kórház és
környékének fejlesztése). Fontosnak
tartom a Székhely Óvoda, a piac, a
művelődési központ megújítását. Természetesen a szép, rendezett választókörzetünkben úgy, mint a város más
területén is, vannak azonnal megoldandó feladatok: a csapadékvíz-elvezetések, járdafelújítások, valamint a
pályázati lehetőségek függvényében
minél több utca pormentesítése. Ki-
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Oláhvárosiak!
Október 3-án önkormányzati
választás lesz! Most önkormányzati
képviselőjelöltként indulok a 6-os
választókerületben, az Oláhvárosban.
Miért is vállaltam el a jelöltséget?
Azért, mert az elmúlt négy évben
közéleti emberként, országgyűlési
képviselőként többet tudtam tenni,
mint amit ígértem.
Városunk a legtöbb támogatást kapta
a régiós kisvárosok között. Ezt Önök
látják vagy láthatják majd, ha elkészül pl.: a főtér felújítása 1 milliárd
forintból vagy a kórház 2,2 milliárdos beruházása.
Ma már a város polgármestere is így
értékelte: „városunk történetének a
legeredményesebb négy évét tudjuk
magunk mögött”.
Célom: az, hogy „emberbarát” környezetben békés, nyugodt városkában éljünk, ahol odafigyelünk
egymásra, törődünk azokkal, akik
idősek, akik egyedül maradtak, akik
nehezen nevelik gyermekeiket, akik
valamilyen okból segítségre szorulnak.
Én hiszek az elvégzett munkában,
továbbra is bízom az emberek döntésében, és abban, hogy mérlegelnek
a választók.

Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik ajánlószelvényükkel támogatták jelölésemet.
Berettyóújfaluban születtem 1960ban, jelenleg is itt élek, nős vagyok,
két gyerekem van. Általános iskolai
tanulmányaimat a 3-as Számú Általános Iskolában végeztem. 1979-ben
a Zalka Máté Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Még
ebben az évben elhelyezkedtem a
HB Megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. Jelenleg is itt dolgozom, 15
éve üzemvezetőként. 16 településen
az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatban minden az én feladatom. Nem
szeretnék ígérgetni előre, hiszen
nem eléggé ismerem a város anyagi
helyzetét és lehetőségeit. Elképzeléseim a jövőre nézve: a közbiztonság
érdekében térfigyelő kamerát felszereltetni minél több utcában, a megfelelő ivóvízminőség, minden utcában
elfogadható minőségű út, járda. Fő
szempontom lenne a jövőben valós,
effektív munkahelyteremtés. A pályázati pénzek kerüljenek a megfelelő
helyre, oda ahol a legszükségesebb.
Amennyiben megtisztelnek a választó polgárok szavazataikkal, ígérem,
hogy a lakosság érdekeit maximálisan képviselni fogom.

Nagy Imre (Jobbik)
1967-ben születtem Berettyóújfaluban, szüleim dolgos munkásemberek lévén engem is szorgalomra,
becsületre neveltek. Nős vagyok,
egy gyermekem van, és ma is itt élek
Berettyóújfaluban, mert minden ide
köt. Itt jártam óvodába, általános
iskolába, majd az ipari szakmunkásképzőt is itt végeztem el 1985-ben.
Két esztergályos szakmában eltöltött
év után, 1987-ben hivatásos tiszthelyettes képzésre jelentkeztem a Magyar Honvédség állományába, melyet
sikeresen elvégeztem, és hivatásos
katonaként szolgáltam Szabadszálláson. Aztán úgy döntöttem 1990-ben,
hogy haza költözöm, és itthon folytatom az életemet. Újra a szakmámban dolgoztam három évet, majd a
vagyonvédelemben helyezkedtem el
1995-ig, amikor is hivatásos határőrnek jelentkeztem, és az orosházi
HÖR. Igazgatóság Biharkeresztesen
lévő Bihar Határvadász Századánál
újra szolgálhattam hazámat, egészen
2006 decemberéig. Ekkor szolgálati
nyugdíjba helyeztek. 2009-ben csatlakoztam a Jobbik Magyarországért
Mozgalom helyi szervezetéhez.

temben élőkkel való együttműködés
eredménye, hogy a ciklusban 4 utca
kapott aszfaltburkolatot. A csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását
az emberek értékeinek megóvása érdekében fontosnak tartom. Több utcában új, részben új járda épült meg.
Következő lépésben a Széchenyi utca
kap új járdát. Fontos a kerékpárút
szakmai hiányosságainak haladéktalan pótlása, akár a kivitelező számon
kérésével is. A biztonságos közlekedés érdekében sokszor felemeltem
szavam az üléseken. Többek közt a
Széchenyi-iskola biztonságos megközelítése érdekében fontosnak tartom
egy körforgalom megépítését.
Az oktatási és kulturális bizottság
tagjaként büszke vagyok, hogy a körzetben oktatási intézmény bezárásra
nem került sor, sőt a két intézmény
megújult.
A szociális és egészségügyi bizottság elnökeként sokan kerestek
problémáikkal. Örülök, hogy sok
esetben segítséget nyújthattam.

7. számú
választókörzet

Horváth Lajos (MSZP)
Kalandvágyból és felkérésre döntöttem úgy, hogy megpróbálom.
Nagy falat lesz ez annak, aki megnyeri. Az Ady Endre utcától a vasútig, a Csíkásztól a Puskinig kell a
közigazgatás rejtelmeiből kivezetni,
a szolgáltatók markából kimenteni a
helyi lakosokat. Magam is az adminisztrációs hibák és az engedélyezési
eljárások hálójában vergődve találtam
néha egérutat kisemberként és nagy
áldozatok árán. Kakukktojásként
pedig a pénzügyi bizottság tagjaként
rá kellett jönnöm arra a szomorú
tényre, hogy át kell gondolnunk városfejlesztési politikánkat a választás
után azonnal. Közéleti firkáim közül
Az utolsó mozielőadás című cikkemre vagyok a legbüszkébb. Engedjék
meg, hogy a mielőbbi találkozás
reményében itt és utoljára gyártsak
egy kis kampányszöveget: Nekünk
olyan önkormányzat kell, ahol a hit
az egyénben és az akarat a közösségben új, modern szolidáris helyi társadalmat teremt. Családi vállalkozás
- illetve kliens rendszer helyett pedig
rendszerszemléletű, önkormányzó,
helyi ügyeket intéző és értékalapon
is érdektagolt emberi kapcsolatokat
igénylő helyi polgárokat képzelek a
közeljövőben függetlenül az osztálylétrán elfoglalt helyüktől, élethos�sziglan.

Leléné Varga Ildikó (Jobbik)

Nagy Istvánné (Fidesz)
A város és az Önök képviseletét
1997 óta látom el. A döntéseknél
figyelembe vettem, hogy a körzet
és a város érdeke egybeessen. Külön
hangsúlyt fektettem azon értékek
előtérbe helyezésére, mint Haza,
Nemzet, Család. A lakókörnyeze-

Berettyóújfaluban születtem, általános és középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem a III. Számú
Általános Iskolában, illetve az Arany
János Gimnázium Egészségügyi
Tagozatán. Debrecenben szereztem
röntgenasszisztensi, majd később
emelt szintű operátori képesítést.
Érettségi után a helyi kórház radiológiai osztályán helyezkedtem el, jelenleg is itt dolgozom, immár 25 éve.
Férjem őstermelőként tevékenyke-
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dik. Egy fiunk van, ő szeptemberben
kezdi meg egyetemi tanulmányait.
Születésem óta itt élek Berettyóújfaluban, a Vadaskertben nőttem
fel, és jelenleg is itt lakom családommal együtt. Jól ismerem a lakókörzetem mindennapi megoldatlan
problémáit. A környezetemben élők
számára nem titok, hogy nemzeti
radikális nézeteket vallok. A Jobbik
Berettyóújfalui Alapszervezetének
alakulása óta tagja, jelenleg egyik
alelnöke vagyok.

Pálfi Anikó, építészmérnök
(Fidesz)
Tisztelt Választópolgárok! Engedjék meg, hogy először is megköszönjem az elmúlt időszakban, az
ajánlószelvények átadásával kimutatott bizalmukat, támogatásukat.
Az önkormányzat munkáját
– szakterületemnek megfelelően –
kiemelten szeretném segíteni egy
komplex, energiahatékonysági és
megújuló energiát is hasznosító program életre hívásával, mely magába
foglalná a közintézmények, valamint
a tömblakások energiahatékony rekonstrukcióját, fűtéskiváltását is.
A 7. számú választókörzetben a következő területek képviselete nagyon
fontos:
- a csapadékvíz-, belvíz-elvezetés
biztonságos működése, hiányának
pótlása
- a berettyóújfalui és morotvai városrészen az utak állapotának javítása
- a Dózsa Gy. és Széchenyi utcák
kereszteződésénél körforgalom kialakítása, valamint a malom melletti
útszakasz helyrehozatala
- az ivóvíz minőségének javítása
- a szentmártoni alközpont fejlesztése
- a Táncsics téren pihenőpark létesítése
- a morotvai városrészen fedett
buszmegállók létesítése a megépített
peronokra.
Kérem, szavazatukkal támogassanak
az önkormányzati választáson!

2 010 .
így lehetett 2007-ben a bezárástól
megmenteni. Az elmúlt 4 évben
segítettem megoldani a hozzám
fordulók gondjait. Szeretném, ha a
fejlesztést tovább tudnánk folytatni: be kell fejezni a Szentmártontér építését, kialakítani a parkolót.
Fontosnak tartom a Puskin utcai
járda megépítését. Az előző 4 évben egyetlen utcával sem gyarapodott a pormentes utcák száma.
Járható utak, új aszfaltozások
kellenek. Kérem, támogassanak
törekvésemben, hogy újra képviselhessem Önöket!

október
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő jelöltjei
Október 3-án az a cigány polgár szavazhat
ránk, aki a kisebbségi választói jegyzékbe vétel
iránti kérelem kitöltése után „zöld értesítőt”
kapott. Arra kérnénk mindenkit, éljen a szavazati jogával.
A cigány önkormányzat tagjai szeretnének köszönetet mondani a város vezetésének az eddig
nyújtott támogatásért (iroda biztosítása, adminisztratív segítség), amelyre az elkövetkezendő
években is számítanánk.

Bónácz János (Fidesz)
Tisztelt Választók!
Egyéni képviselőként engedjék
meg, hogy a 2006-2010-es ciklusban megvalósult fejlesztéseket bemutassam. A városrészen kiépült
a szennyvízhálózat, új aszfaltburkolatot kapott a Szegfű, a Blaha
Lujza utca, és megújult a sportpálya is, ahol a focizni vágyók jobb
körülmények között hódolhatnak
kedvenc sportjuknak. Megtörtént a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola teljes felújítása, komplex
akadálymentesítése. Megnyílt az
Információs Pont (Net-Kuckó),
ahol korhatár nélkül ingyenesen
lehet internetet használni. Az idei
tanévkezdésre új ebédlőt kapott az
iskola. Megújult az iskolai fiókkönyvtár is.
Rövid időn belül megindul a
helyi autóbuszjárat a Morotván.
Még szeptemberben megkezdi
működését az Önkormányzati
Ügyfélszolgálat és Közösségi Ház
is működhet a régi iskolai ebédlőben. Megválasztásom esetén
további terveim között szerepel
játszótér kialakítása, valamint az
orvosi rendelő környékén az útburkolat rendbetétele. Vízelvezető
árkok, átereszek pótlása, azok karbantartása.
A továbbiakban is számíthatnak rám, együttműködésünkben
bízva, várom észrevételeiket.

Balogh Antal (MCF)
A választások közeledtével
számba vesszük eredményeinket, és újakat határozunk meg.
Átgondoljuk azt is, mire van
szükség, de nem volt rá lehetőség, vagy nem jutott rá idő.
Ennek
megvalósításához
kérjük az Önök támogatását.
Komoly céljaink megvalósításához külső támogatókra van
szükségünk és kapcsolatokra.
Képessé kell válnunk az új lehetőségek megragadására. Ezek
közül a legfontosabb nekünk,
romáknak a munkahelyteremtést segíteni és lehetőségeikhez
mérten előmozdítani.
EZÉRT
KÉRJÜK
AZ
ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT.
Magamról annyit mondanék, amit tapasztalok, a tanulás
az egyik meghatározó dolog az
ember életében.
Ennek fontossága megmutatkozik az élet minden területén, nekem is tovább kellett
lépnem és tanulnom. Jelenleg is
főiskolai tanulmányaimat folytatom.

8. számú
választókörzet

Szémán Zoltán Csaba
(Jobbik)
Balláné Veres Ilona
(független)
16 év Szentmárton szolgálatában.
A Hunyadi Mátyás Iskolában 19 évig tanítottam írni, olvasni, számolni szinte minden
szentmártoni gyereket. Sok szép
élmény köt hozzájuk. 12 évig alpolgármester voltam, kiemelt feladatom volt az oktatás, a kultúra
és a szociális terület. Szívügyemnek tekintettem ezt a munkát is.
Vallom, hogy a képviselőnek
tudnia kell a választókörzet minden lakóját képviselni, a város
jövőjét tervszerűen befolyásolni, s
abban az általa képviselt városrész
érdekeit megjeleníteni.
A 12 év alatt, amíg Szentmárton választott képviselője voltam,
sikerült sok hátrányt lefaragnunk: felújítottuk az óvodát is,

Berettyóújfaluban születtem
1967. szeptember 14-én.
Általános iskolai tanulmányaimat a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában végeztem el, majd az
Eötvös József Szakképző Iskolában
tanultam tovább, ahol autószerelői
képesítést szereztem, ezt a képesítésemet később továbbfejlesztve
mestervizsgát tettem. Első munkahelyem a TIKÖVIZIG volt,
majd 1994-ben egyéni vállalkozó
lettem. Nős vagyok, van két gyermekem, családommal Berettyóújfalu szentmártoni részében élek.
Független jelöltként, a Jobbik
támogatásával kívánok indulni a
2010-es őszi önkormányzati választásokon.
Igaz ugyan, hogy történtek
változások az elmúlt évek során,
de mindig akadnak újabb és újabb
problémák, megoldásra váró feladatok. Ehhez kérem az Önök felhatalmazását, támogatását.
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Balogh Tivadar (RPT)
Ismerősi körökben András.
Itt születtem Berettyóújfaluban
1981. április 22-én. Édesanyám
Mezei Ibolya rokkantnyugdíjas. Szüleim nyolcéves koromban elváltak, azóta édesanyám
nevelt fel engem és az öcsémet,
ami a rendszerváltozás idején
nem volt könnyű feladat. Az
általános iskola befejeztével
számítástechnikát
tanultam,
leérettségiztem, továbbá gazdasági informatikus, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi
asszisztensi képzéseken is részt
vettem. Legutóbb mint munkaerő-piaci menedzser tevékenykedtem. Mivel helybéli vagyok,
átérzem és látom a helyi roma
kisebbség helyzetét. Fontosnak
tartanám, hogy érdekeik a továbbiakban jobban tudjanak
érvényesülni.

Hirdessen a
Bihari Hírlapban!

Lakatos Gyöngyi (RPT)
Helybéli lakos vagyok, a Tóth
Árpád utcán élek, itt születtem,
ide jártam iskolába. Szüleim már
nem élnek, fiatalon elhunytak.
Eddig még nem sikerült családot alapítanom, de remélem, ez
is meg fog történni a jövőben. A
politikával hat éve foglalkozom.
A Hajdú-Bihar Megyei Érdekvédelmi Szövetség tagjaként
sok helyre eljutottam, többek
közt Szlovákiába is. Szilágyiné
Aradi Marika segítségével ott
láttam és láttuk, milyen nehéz
körülmények közt élnek a roma
emberek, nem úgy, mint mi, itt
Magyarországon. Ezért mint
egy hétköznapi ember szeretnék indulni a választáson, hogy
szívből tudjak segíteni az arra
rászorulóknak. Kérem a romák
támogatását.

Mészáros Károly (MCF)
A választások közeledtével
számba vesszük eredményeinket, és újakat határozunk meg.
Átgondoljuk azt is, mire van
szükség, de nem volt rá lehetőség, vagy nem jutott rá idő.
Ennek megvalósításához kérjük az Önök támogatását. Komoly céljaink megvalósításához
külső támogatókra van szükségünk és kapcsolatokra. Képessé kell válnunk az új lehetőségek
megragadására. Ezek közül a
legfontosabb nekünk, romáknak a munkahelyteremtést segíteni és lehetőségeikhez mérten
előmozdítani.
EZÉRT
KÉRJÜK
AZ
ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT.
Berettyóújfaluban 1989. július 6-án születtem. Általános
iskolai tanulmányaimat a berettyóújfalui Széchenyi István
Általános Iskolában végeztem el.
A középiskolát a berettyóújfalui
Eötvös József Szakképző Iskolában kezdtem el, majd édesapám
vállalkozásában
kitanultam
a kárpitos szakmát. Jelenleg
édesapám vállalkozásában veszek részt. Eltökélt szándékom
a cigányság egységének megteremtése, hogy a minket érintő
problémák ne csak ígéretekben,
hanem tettekben is megvalósuljanak.

Mező Tibor (MCF)
A választások közeledtével
számba vesszük eredményeinket, és újakat határozunk
meg.
Átgondoljuk azt is, mire
van szükség, de nem volt rá
lehetőség, vagy nem jutott rá
idő.
Ennek
megvalósításához
kérjük az Önök támogatását.
Komoly céljaink megvalósításához külső támogatókra van
szükségünk és kapcsolatokra.
Képessé kell válnunk az új
lehetőségek
megragadására.
Ezek közül a legfontosabb
nekünk, romáknak a munkahelyteremtést segíteni és lehetőségeikhez mérten előmozdítani.
EZÉRT KÉRJÜK AZ
ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT.
1974-1977-ben Debrecenben a 109. Sz. Ipari Iskolában
karosszéria lakatos tanuló voltam, és sikeres vizsgát tettem.
1977-1995-ig az ELZETT
Gyárban dolgoztam mint síkköszörűs és rakodó. A vállalat
felbomlása után levizsgáztam
személy és vagyonvédelemből.
Berettyóújfaluban a CITROEN Szalonban dolgoztam,
majd elkerültem Debrecenbe
az Agrártudományi Egyetemre, a Kassai úti Jogi Egyetemre, ott dolgoztam mint
biztonsági őr 2009 júniusáig.
Az egyetemek bekamerázása
után elküldtek bennünket, így
munkanélküli lettem. Most a
„Bihari Melódia” Egyesület
elnöke és a PROGRESSZIÓ
2010. Egyesület alelnöke vagyok.

Szabóné Mátrai Erika
(RPT)
Berettyóújfaluban születtem, 40 éves vagyok. Három
lányom van, egyedül nevelem
őket. A 2006-os kisebbségi
választásokon a választók bizalmából lettem megválasztva
CKÖ-képviselőnek. Minden
tudásommal, igyekezetemmel
azon leszek, hogy a cigányság
életkörülményein segítsek, és
javítani tudjak. Továbbra is
szeretném a gyermekek tanulását, továbbtanulását támogatni, ösztöndíjjal jutalmazni.
Kiemelt figyelmet szeretnénk
fordítani a tehetséggondozásra. Azt szeretném, hogy rendszeresen szervezzünk helyi
szintű programokat. A felelősség mindannyiunk vállát nyomja, hiszen arról kell
döntenünk, hogy lesz-e valós
képviselet Berettyóújfaluban.
Ezért kérem Önöket, Titeket,
hogy október 3-án szavazzanak, szavazzatok rám, hogy továbbra is segítsek a problémák
megoldásában.

Szilágyiné Aradi Mária
(RPT)
Berettyóújfaluban, a Völgyközben lakom a családommal. A Kossuth u. 6. sz. alatti CKÖ-irodában dolgozom.
Foglalkozásom szociális gondozó, ápoló, jelenleg foglalkoztatás-szervezőként végzem
a munkám. 1998-tól 2006-ig
elnökként, 2007-től képviselői
tagként erősítettem a testületet. Eközben az Amari Egyesület vezetését is elláttam.
Minden kezdeményezésnek,
például ösztöndíj, szociális,
kulturális, sporttevékenység
megvalósításának a testületen
belül támogatója voltam. Megválasztásom esetén folytatni
kívánom az eddig elkezdett
munkát: roma ösztöndíj pályázatok megvalósítását, újra
biztosítani a diszkriminációs
irodát, jogi segítségnyújtást
a roma emberek számára ingyen. Több olyan rendezvényre volna szükség, ahol a romák
érzik, hogy ez értük történik,
de nem zárja ki a többségi társadalom tagjait sem. Hiszem,
egymás nélkül, helyi vezetés
nélkül nem tudnánk eredményeket elérni.
Meg jegyzés:
MCF:
a Magyarországi Cigányok
Országos Fóruma
RPT:
Roma Polgári Tömörülés
(Roma Polgárjogi Mozgalom
B.- A.- Z. Megyei Szervezete)
Cigány Szervezetek Országos
Szövetsége

Lisztes Éva

Autósiskolája
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu,
Körépület emelete
Tanfolyamot indítunk Moped, A1,
Ak, A és személygépkocsi vezetői
kategóriákban
minden hónap első hétfőjén

Bővebb információ:
30/648-1266
www.liszteseva.uw.hu
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Magyarországot 500 éve az
ellenségei irányítják!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom szeptember 11-én a művelődési
házban lakossági fórumot tartott. A
fórum vendégei: Kovács Béla, a Jobbik Európa-parlamenti képviselője;
Kulcsár Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője; dr. Riczkó István, a
Jobbik berettyóújfalui polgármesterjelöltje és Usztics Mátyás színművész,
a Nemzeti Kamaraszínház alapító
igazgatója.

Kulcsár Gergely a Jobbik Országgyűlésben való munkájáról szólt,
miután megköszönte a választóknak
azt a sok-sok ajánlószelvényt, amivel
ezúttal is támogatták a Jobbik beret�tyóújfalui és megyei jelöltjeit. A parlamenti munkáról szólva kiemelte:
a párt sikereként könyvelhetjük el a
Trianon-emléknapot, aminek a törvényjavaslatát a jobbikos Balczó Zoltán nyújtotta be, de napirendre sem
tűzték a tárgyalását, és egy fideszes
javaslatot fogadtak el végül. Szólt még
arról is, hogy felháborítónak tartja
azt, hogy a választásokig már nem
lesz érdemi munka a parlamentben,
mert a legtöbb fideszes képviselő valamilyen önkormányzati szereplésért
kampányol. A Jobbik törvénymódosító javaslatot nyújt be a politikusi
álláshalmozás megakadályozására.

Fotó: Kari

Boruzs Imre, a Jobbik berettyóújfalui elnöke ezután bemutatta az alapszervezet képviselőjelöltjeit, sikerként
könyvelve el, hogy a Fideszen kívül
csak a Jobbik tudott polgármesterjelöltet és az összes egyéni választókerületben képviselőjelöltet állítani.
Az elnök ezután röviden ismertette a
Jobbik Berettyóújfalui Alapszervezetének 21 pontból álló programját.
Dr. Riczkó István, a Jobbik berettyóújfalui
polgármesterjelöltje
vette át a szót ezután. Elmondta, évtizedek óta a városban dolgozik ügyvédként, és az elmúlt években számos
kritika fogalmazódott meg benne a
város vezetésével kapcsolatban. Fel
kell kavarni az eddigi langyos vizet,
valóban új lendületet kell adni a város
fejlődésének. Radikálisan, célratörően, bátran, nem féltve a pozíciót, mint
eddig. Szakadatlanul keresni kell a
munkahelyteremtési lehetőségeket,
csökkenteni kell a lakosság terheit. A
közbiztonságot meg kell szilárdítani,
a pedagógusokat sokkal jobban meg
kell becsülni. Közölte, hogy az elmondottak a Jobbik programja. Aki
egyetért vele, az szavazzon a Jobbikra,
aki nem, szavazzon a Fideszre, de azt
már sokan érzik, hogy a Jobbik a jövő
pártja.
Rövid szünet után Usztics Mátyás
emelkedett szólásra. A színművész
most nem valamelyik színdarabból
adott elő. Előadásával kezdetét vette
egy képzeletbeli utazás a hallgatók

- Hirdetés

2010. szeptember 24.

A piacképes szakképesítésért

– Usztics Mátyás Berettyóújfaluban a Jobbik lakossági fórumán –

Az este folyamán Kovács Béla
EU-parlamenti képviselő a megjelentek elé tárta, hogyan is zajlik a munka
a sokszor misztikusnak tetsző Európai Parlamentben. Milyen az eurobürokraták munkamorálja, és milyen
nehézségekkel kell megküzdeniük a
jobbikos képviselőknek munkájuk
során. Rávilágított arra, hogy a kezdetben lenézett jobbikos képviselőket
ma már az egyik legfelkészültebb és
legterhelhetőbb csapatnak tartják,
akik rekordközeli, 200 felszólalással
igen aktív tagjai a Tisztelt Európai
Háznak. Ezen fórum során derült
fény számunkra arra az igen fontos
információra, hogy a választópolgárok bizalommal fordulhatnak az
EU-képviselőkhöz a megoldásra váró
problémáikkal, és akár „fogadóóra”
keretében is kérhetnek segítséget.

kampány

számára, ami a magyarság ősiségét bizonyítva, megcáfolta a honfoglalásról
szóló jelenlegi történelmi felfogást.
Érintette előadásában Árpádot, I.
István királyt, az Árpád-házi királyokat és a magyarságot végigkísérő ármánykodást, amelyek még most sem
derülnek ki a történelemkönyvekből.
A magyarság elpusztítását már 907ben zászlójukra tűzték az európai
egyesített seregek („A magyarság
kiírtassék!”), de azt a csatát Árpád
Pozsonynál megnyerte a többszörös
túlerővel szemben. Hunyadi Mátyás
megmérgezése és halála óta Magyarországot az ellenségei irányítják. Azóta csodának is nevezhető az, hogy
a magyarság megmaradt. Előadása
végén felhívta a közönség figyelmét,
hogy amiért őseink a vérüket adták,
s minden négyzetméterét magyar vér
áztatott, és magyar kéz művelt, most
meg akarják szerezni idegenek egy
zacskó pénzért!
Ha ezt hagyjuk, nincs többé keresnivalónk az országunkban, gyermekeink s unokáink földönfutókká
válhatnak, idegen népek kénye kedvére. Amikor könnyes szemmel befejezte gondolatait, hosszú másodpercekig
mélységes csend uralta a hallgatóságot. Talán mindenki belegondolt egy
pillanatra a lehetséges sötét jövőbe...
Az estet a Székely himnusz eléneklésével zárták az egybegyűltek.
Vagus

Augusztus 30-án a püspökladányi
Karacs Ferenc Gimnáziumban került
megrendezésre a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás TÁMOP2.2.3-07/2-2F-2008-0009 azonosító
számú „TISZK létrehozása a Bihari,
Sárréti és Hajdúszoboszlói kistérségekben” című projektjének ünnepélyes zárórendezvénye.
Arnóth Sándor, a Pálfi TISZK elnöke beszédében köszönetét fejezte ki
Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló városok polgármestereinek a társulásban
részt vevő intézmények vezetőinek,
valamint a projektmenedzsmentnek,
mint mondta: „Mindenki, aki részt
vett a projektben, megkapta a maga
részét munkában, fejlesztésben és fáradtságban is.”
A további együttműködés reményében adta át a szót Vadász Ferenc

projektmenedzsernek, aki elmondta,
hogy maga a Társulás 2008. június
1-jén alakult meg Berettyóújfalu,
Püspökladány és Hajdúszoboszló
önkormányzatainak összefogásával.
Később csatlakozott a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat is. A pályázat
során a társulás a különböző programelemekre 100% támogatási intenzitás mellett, összesen 344.720.000
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A fejlesztés szakmai megvalósítása négy nagy területre koncentrál –
ezekről már Apagyi Ferenc szakmai
vezető beszélt. Első a szakmastruktúra fejlesztés, egy olyan rugalmas
képzési szerkezet kialakítása, mely
igazodik a munkaerő-piaci elvárásokhoz és a tanulók képességeihez.
Második a szervezetfejlesztés, egy

élhető város jött létre, ahol a cél az,
hogy elsősorban a berettyóújfaluiak
érezzék jól magukat városukban. Az
elkövetkező években egy egészséges
várost kívánnak kialakítani, elsősorban a Gróf Tisza István Kórház
2,2 milliárdos fejlesztésével, illetve
az egészségturizmus lehetőségeinek
kiaknázásával. Biztonságos várost is
szeretnének magukénak tudni, ennek érdekében a rendőrséget tavaly
ötmillió, idén hatmillió forinttal támogatja az önkormányzat. A rendőrség mellett a polgárőrséget is segíteni
kívánják, hiszen eddig is sokat tettek
a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításáért. Vállalkozásbarát
várost szeretnének, amihez az első
lépésként január 1-jével eltörlik az
idegenforgalmi adót, illetve a vállalkozók kommunális adóját. Tervezik a
település-kártya bevezetését a beret�tyóújfalui állandó lakcímmel rendelkezőknek, akik a közintézményekbe
kedvezménnyel juthatnak be. Cél,
hogy a fizetőképes kereslet helyben
maradjon. Ha mindez sikerül, büszkék lehetünk eredményeinkre – fejezte ki reményét Muraközi István.
A továbbiakban Pálfi Anikó, a
Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány nevében svédországi adományból származó 20 darab járókeretet

Birtoklási vágy – félelem avagy hit?
Néhány tévképzetet szeretnék eloszlatni a pártunkkal kapcsolatban.
Kezdjük azzal, hogy a Jobbiknál egészen más a rend fogalma, mint az eddigi
kormánypártoknál. Az eddigi „rendbe”
belefértek a milliárdos sikkasztások,
korrupciós ügyletek, álláshalmozások,
a nepotizmus (a családtagok, barátok)
beültetése a jól fizető pozíciókba. Mindezek megtörténtek jószerével jogkövetkezmények nélkül. De hogy is lehetett volna
jogkövetkezménye ezeknek a dolgoknak,
mikor a jogszabályokat olyanok alkották,
akik később hasznot húztak belőle? A
liberális büntetőjogi szabályozásnak köszönhetően elharapódzott a bűnözés, a liberális gazdasági társasági jogalkotásnak
„jóvoltából” sok-sok milliárd forinttal
sikerült megrövidíteni az államot évről
évre, hónapról hónapra. És ismétlem,
mindezt jogkövetkezmény nélkül, leszámítva néhány kirakatpert, mint a Tocsikügy vagy egy közelebbi példával élve a
BKV-vezetők sokmilliós végkielégítései.
Ne feledjük el, hogy mindez közpénzekből történik, az Ön, az én munkámnak
adóforintjaiból. Mikor a bérlistán az
ember a bruttó és a nettó bére közötti
különbözetre néz, akkor igenis tudatosuljon benne, hogy az Ő pénze is, amivel
az állam így vagy úgy, jól vagy rosszul
sáfárkodik. Ezért keseredik el az ember,
ha hallja a hírekben, mire szórják el a

Fotó:
Szűcs Endre

adott át Rácz Róbertnek a megye
szociális intézményeiben elhelyezett
idősek számára. A közgyűlési elnök
köszönetnyilvánításában elmondta:
a megyei önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik támogatni az időseket, a rászorulókat, de minden jó
szándékú, külső segítségnek is örülnek. Most viszont arra kérte a jelenlévőket, hogy szavazatukkal a Fidesz
polgármester- és képviselőjelöltjeit
támogassák október 3-án.
Tőkés László, az EP alelnöke beszéde elején utalt arra, hogy brüsszeli
irodájába menet, mindennap elmegy
a jó emlékű Pálfi István arcképe előtt,
mely azt hirdeti: Európában vagyunk,

(A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.)

Fizetett politikai közlemény
kemény munkával megkeresett pénzét.
És ezen a kormányváltás korántsem változtatott. Négy évről négy évre ugyanez a
két párt adja egymás kezébe a kilincset,
és folytatja gyakorlatilag ugyanott, ahol
a másik előtte abbahagyta. Leszámítva
a retorikai különbségeket, a lényeg változatlan. Nincs világosan átlátható és
eredményesen ellenőrizhető közpénzügyi
rendszer. Az Állami Számvevőszék – az
állami pénzügyek ellenőrzésére hivatott
szerv – élére volt pártkatonát ültetnek.
Nem hangos a Fidesz-média a pártfinanszírozás átalakításával kapcsolatban sem,
és még sorolhatnánk…
Másik fogalom-magyarázat: A Jobbik
radikális változást ígért. Radikális voltozást. Mit jelent ez? A rendszerváltás óta
vagy a már előtte is meglévő problémák
kezelését az eddigiektől eltérő eszközökkel
és módszerekkel. Ennyi az egész. Keményebb szabályozás, erélyesebb ellenőrzés
és átláthatóság. Ettől lenne szélsőséges?
Ugyan már! Politikai ellenfelei sütik rá
a szélsőségesség bélyegét, és terjesztik a félelemkeltő híreket, mert pontosan tudják,
hogy a FÉLELEM az, ami távol tarthatja
az embereket a Jobbiktól. A félelem manipulálásával már korábban is éltek, egymás ellen is bevetették. Gondoljunk csak
arra, hogy a szocik hogyan démonizálták
Orbán Viktort, avagy a december 4-ei
népszavazáson azzal tartották távol a

Az Európai Parlament alelnöke is kampányolt Újfaluban
Emblematikus helyen, Csonka-Bihar Vármegye központjában,
Berettyóújfaluban, a volt megyeházán tartotta kampánynyitó,
egyúttal programismertető nagygyűlését Muraközi István, a Fidesz
polgármesterjelöltje. A gyűlésen
részt vett Tőkés László, az Európai
Parlament alelnöke, Rácz Róbert
országgyűlési képviselő, a megyei
közgyűlés elnöke, dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője és Székelyhídi Ágoston, az
Erdélyi Szövetség örökös elnöke.
– Sportoló vagyok, győzni szeretnék, de úgy, hogy az ellenfeleimet is
tiszteletben tartom. Hiszek a csapatmunkában, valamint abban, hogy a
becsülettel végzett munka meghozza
gyümölcsét – kezdte beszédét Muraközi István, aki az elmúlt négy év
munkájának folytatásához kérte a
jelenlévők felhatalmazását az újabb
ciklusra. Majd bemutatta a Fidesz
jelöltjeit: Kovács Zoltánt, Nagy
Istvánnét, Szabó Katalint, Király
Sándort, Pálfi Anikót, Szeifert Ferencet, Nagy Lászlót és Bónácz Jánost.
A jelenlévőknek átadott programfüzet egyúttal számvetés is az elvégzett munkáról – közölte a jelölt, aki
felsorolta az elmúlt évek fejlesztéseit,
melynek következtében egy valóban

komplex irányítási rendszer létrehozása. Harmadik a TISZK szolgáltatási rendszerének kialakítása és
fejlesztése, pályaorientációs, pályaválasztási, pályakövető rendszer, amely
követi a tanulók életútját. Negyedik
terület a szakmai továbbképzés, mely
során a pedagógusok megismerik az
új pedagógiai módszereket, amelyek
a kompetencia-alapú oktatás sikeres
átadásához hozzájárulnak.
A délután további részében hangulatos, állófogadással egybekötött
kötetlen beszélgetés alkalmával osztották meg tapasztalataikat a jelenlévő intézményvezetők, pedagógusok.

s ott kell képviselnünk nemzetünk
érdekeit. Furcsa érzés számára az
1920 után felépített régi megyeházán
lenni a határ túloldaláról, de ugyanúgy együvé tartozik Csonka-Bihar és
Bihar megye, mint a megcsonkított
ország és Erdély. Azonban itt az alkalom, hogy kinőjük csonkaságunkat, s
erre első lépés a június 4-ét a nemzeti
összefogás napjává nyilvánító országgyűlési határozat.
A tavaszi sikeres országgyűlési
választások után itt az ideje, hogy
nemzeti önkormányzatok legyenek,
s ehhez az kell, hogy tovább erősödjön az összefogás a jelöltek által
– hangsúlyozta Tőkés László, hozzá-

téve, hogy kishitű, anyagias szemléletű emberekkel nem lehet újjáépíteni
Magyarországot.
Székelyhídi Ágoston a mostanság
kerek évfordulók kapcsán – Trianon
90 éve, Horthy bevonulása Erdélybe
70 évvel ezelőtt, az ’56-os forradalom
55 éve, a rendszerváltás 20 éve – szembenézésre késztette hallgatóságát. Kiemelte: csak abban bízhatunk, aki és
ami az önrendelkezés képességét képviseli. 1989-ben a nemzeti, a vallási
és a szülőföldi önrendelkezést Tőkés
László karolta fel, s törte át a hallgatás falát. A temesvári felkelés 20. évfordulójára született meg a Végítélet
című lelkiismereti tragédiája, melyet
Székelyhídi Ágoston a következőképpen ajánlott Tőkés Lászlónak: „Aki
ezt a színdarabot írta, ajánlja annak,
aki a történelmet írta!”
Kurucz Imre újfalui szobrászművész, Trianon-emlékplakettet adományozott Tőkés Lászlónak, dr. Vitányi Istvánnak és Székelyhídi Ágostonnak.
Az alkalmi színpadon nagyváradi, debreceni és egri színészek előadásában, Meleg Vilmos rendezésében
nagy sikerrel adták elő a minidrámát,
majd az író és Tőkés László dedikálta
a könyvet tisztelőiknek.
Nyírő Gizella

szavazóikat, hogy a 20 millió román
rémével fenyegettek, akik majd átözönlenek, és a mi társadalombiztosításunkból
fogják gyógyíttatni magukat, a mi befizetéseinkből veszik fel a szociális segélyt.
Igen. A FÉLELEM, az emberek BIRTOKLÁSI VÁGYA és HITE az, amivel
a pártok játszanak, és négy 4 évről 4 évre
mint a mágnes a vasreszeléket, mozgatják őket a szavazóurnákhoz. Mit értek
birtoklási vágy alatt? Egyszerű. A megélhetésünkhöz szükségünk van javakra. A
javak pénzbe kerülnek. A választásokon
sok pénzt ígérnek, vagy a választás előtt
megemelik pár száz vagy ezer forinttal
a fizetést és nyugdíjakat. És működik.
Négy évről négy évre működik, bejön ez
az egyszerű taktika. És kiket távolítanak
el ezzel leginkább a Jobbiktól? A kisembereket. Pontosan azokat, akiknek a legkevesebb félnivalójuk lenne ettől a párttól.
A bérből és fizetésből élőket, azokat, akik
korán kelnek és későn fekszenek, rengeteget dolgoznak, és viszik a vállukon ezt
az országot. A mindennapi HŐSÖKET,
igen, mert a hősöket nem a filmekben,
a médiában kell keresni, itt vannak közöttünk. Kissé talán kopottas a ruhájuk,
nyers a modoruk, talán ki sem tudják fejezni magukat világosan, de itt vannak,
és óráról órára, napról napra, hétről hétre
teszik a dolgukat.
És a hit? Az emberek nagy része nem
tudja, hogyan alakul a jövője. Túl sok a
külső bizonytalansági tényező, de vannak
reményeik, vágyaik, hitük. És a pártok
ezeket a hiteket, kis reménysugarakat
használják fel céljaik elérésének érdekében. Isten óvja a Jobbikot, hogy ilyen
párttá váljék!
De amíg országos fordulatra nem kerül sor, addig nem várhatunk radikális
változást az önkormányzatokkal kapcsolatban sem. Sajnos ez is helytelenül,
azonban így működik Magyarországon.
A normatív támogatáson felül az a település kap köz-, illetve pályázati pénzt,
amelyiket a kormánypárt helyi emberei
vezetik. Azt viszont megígérhetjük, ha
a választók megtisztelnek a bizalmukkal, minden erőnkkel azon leszünk, hogy
keressük, kutatjuk a kitörési pontokat, a
fejlesztési és munkahely-teremtési lehetőségeket, kőkeményen számon kérjük az
elköltött adóforintokat, és konstruktív,
minden mozdulatunkkal a közérdeket
szem előtt tartó ellenzéke leszünk a hatalomban elkényelmesedett eddigi vezetésének. Ez azonban a választók akaratán
múlik. Egyelőre azon dolgozunk, hogy a
Jobbik üzenetét minél több emberhez eljuttassuk, és eloszlassuk a velünk szemben
kialakult, KIALAKÍTOTT félelmeket,
hiedelmeket.
Ezeknek az embereknek szeretném
üzenni a Jobbik nevében is, hogy NE
FÉLJETEK!
Tisztelettel:
Gál László, a 2. sz. választókörzet
képviselőjelöltje

2010. szeptember. 24.

Fizetett
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politikai hírdetés

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

2010. OKTÓBER 3.
BERETTYÓÚJFALU

BERETTYÓÚJFALU
A FEJLŐDŐ VÁROS

murakoziistvan.hu

MURAKÖZI
ISTVÁN

Újra
Fidesz!

AZ ÖN POLGÁRMESTERJELÖLTJE

Tisztelt Választópolgárok!
Kérjük Önöket, hogy Október 3-án
szavazataikkal támogassák
a Fidesz polgármesterjelöltjét, a Fidesz képviselőjelöltjeit,
valamint a Fidesz megyei listáját!
Köszönjük!
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Sport - Tizedik

Eredményes nyár az ökölvívóknál
A BMSE ökölvívó szakosztályának tagjai között az utóbbi
években rendre találhatunk olyan
versenyzőket, akik sorban hozzák
érmeiket, és országos viszonylatban is kiemelkedő versenyzőnek
számítanak. Mostanság Kovács
Róbert és Sándor Gergő teszi ezt.
A nyár a Hajdú-kupa nemzetközi versennyel indult (május
15-16.), ahol 103 fő „vívott” a
különböző helyezésekért. Robi és
Gergő is első helyezést szerzett.
Újabb nemzetközi megmérettetés
(június 9-én), a Bornemissza Gergely-emlékverseny következett a
sorban 153 fő részvételével, ahol
Robi első, Gergő második helyet
szerzett. Július 10-én a Matyókupát rendezték Mezőkövesden,
ahol újra egy első (Kovács R.) és
egy második helyezést (Sándor
G.) gyűjtöttek ökölvívóink. Augusztus 7-8-án a Sóstó-kupa volt
Nyíregyházán, ahol 17 egyesület,
98 versenyzője bokszolt. Mindkét
fiú ezüstéremmel térhetett haza.
Augusztus 14-én Arany-kupa
zajlott Újlétán, ahol az újfaluiak közül Kovács és Sándor első,
Nagy Károly és Gál második helyezést szerzett. Szeptember 4-én
a Pofon-partit öt megye és román,
illetve szlovák ökölvívók részvé-

A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ programjai
Október

6., 14.00 Nyugdíjas Klub
6., 18.00 Gyertyagyújtás az aradi vértanuk tiszteletére a népligeti kopjafánál!
7., 17.00 Diabétesz Klub
Minden héten, kedden 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző Népdalkör összejövetele.
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelőző gerinctorna.

A berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar szeptember 9-13-ig
Németországban vendégszerepelt. A festői szépségű
Baden-Baden-ben három koncertet adott az együttes.
Szilágyi Péter igaztagtó-karnagy

telével „fűszerezve” szervezték
meg. Újabb két aranyérem született Kovács és Sándor jóvoltából.
Szeptember 11-én a harmadik
Nemzetközi Berek Kupa meghívásos versennyel zárult a nyári
szezon, ahol Sándor Gergő szerzett első helyezést.
A versenyzők az október közepén megrendezendő Junior magyar bajnokságra készülnek, bár az
indulás kétséges. Nem a versenyzők edzésmunkája és az edzéskörülmények miatt, azért, mert az
ökölvívó szakosztály „felélte” ez
évi támogatását, így szponzori se-

gítség nélkül erre a versenyre már
nem tudnak elutazni. Ezért számítanak eddigi támogatóik (Aranyi Károly, Almási Sándor, Jani
Csárda) segítsége mellett más, az
ökölvívással szimpatizáló szponzorokra is.
Továbbra is várja az ökölvívó
szakosztály fiúk és lányok jelentkezését edzéseire, melyek a Berettyó Budo SE, Vágóhíd u. 6.
sz. alatti sportházában zajlanak
hétfőn és szerdán, 16-tól 17.30ig, illetve pénteken, 17.30-tól 19
óráig.
R. S.

Íjász magyar bajnok

Bár 2008 februárjától íjászkodik, máris rendkívüli eredményeket tud felmutatni Csarkó
Zsolt, a József Attila Általános
Iskola 4. a osztályos tanulója. A
debreceni Letízia SC tagja csigás
íjjal versenyzik, és már 2009-ben
is többször a dobogóra állhatott.
A 2010-es évben minden addigi
eredményét felülmúlva magyar
bajnok lett.

2010. szeptember 24.

oldal

Kétéves sportmúltjának rövid
ideje ellenére, számos eredmén�nyel büszkélkedhet a különböző
versenyeken. Ezek között szerepelnek úgynevezett 3D-s (állatfigurákra lőnek), terem- és pályaíjász-versenyek, kupaversenyek és
diákolimpiák.
Zsolt a CFGY (csigás-fiúgyermek) kategóriában versenyzik.

2010-es eredményei:
Évadnyitó II. hely, Budapest-bajnokság II. hely, II. UniZia-kupa
I. hely, Diákolimpia összesített
IV. hely, Buffalo-kupa II. hely,
Zágráb régiós kupa I. hely. A
legnagyobb fontosságú verseny
az augusztus 29-én a Hajdú Íjász
Klub által rendezett gyermek,
serdülő pályíjász országos bajnokság volt. A megmérettetésre 18
egyesület érkezett az ország egész
területéről. A fiatal íjászok két
korcsoportban (gyerek-serdülő),
négy íjtípussal (olimpiai, csigás,
történelmi, irányzék nélküli, reflex) versengtek egymással.
A Magyar Köztársaság egyéni
országos pályaíjász bajnokságán
CFGY rövidtávú kategóriában tíz
méteren, húsz méteren és összesítettben is első helyezést ért el, így
ebben a kategóriában 2010-ben a
magyar bajnokot Csarkó Zsoltnak hívják.
R. S.

A Sinka István Városi
Könyvtár őszi programjai
és az Országos könyvtári
hét berettyóújfalui rendezvényei

Szeptember
24., péntek, 16.00:
SINKA-EMLÉKNAP – Dr. Takács
Miklós előadása
25.,szombat:
MIKSZÁTH – MADÁCH EMLÉKTÚRA a könyvtár szervezésében
Október
1., péntek, 16.00:
ERKEL FERENCRE EMLÉKEZÜNK – zenetörténeti bevezető és
emlékhangverseny
2., szombat, 10.00:
„ELEK NAGYAPÓ MESEKERTJE” – mesemondóverseny általános
iskolásoknak
2., szombat, 12.00:
„MESÉVEL KEREK A VILÁG” – az
általános iskolások részére kiírt rajzpályázat eredményhirdetése
5., kedd, 16.00-19.00:
„CSALÁDOM ÉS EGYÉB ÁLLATFAJTÁK” – családi felolvasó délután

RENDEZVÉNYEINKRE MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK.

elismerésére: a 2007. évben Nyíri
István-díjat alapított.
A díj az egyes gazdasági szervezetek érdekén túlmutató, a
város és térsége gazdaságának

egészét szolgáló tevékenység elismerése.
A díj évente egy személynek
adható.
A díj odaítéléséről a HBKIK

Jelölőlap
A Nyíri István-díj várományosa személyére
Javaslattételi határidő: 2010. október 4. 14 óra
Cím: HBKIK Területi Iroda, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 47. E-mail: Balogh.Sandorne@hbkik.hu
Javaslattevő személy, szervezet, vállalkozás neve, címe:…………………………………....………………
…………………………………………………………………………………………………....................
Elérhetősége: ...............……………….telefon/fax, ...............................…………………………e-mail cím
A díjra jelölt személy neve: …………………………………………………………………………..............
Indoklás:………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………….......................
Aláírás:…………………………………

Születtek
Augusztus 17.:
Szoboszlai Márk (Szoboszlai Attila
László – Nagy Enikő)
Augusztus 17.:
Balázs Botond (Balázs Lajos – Takács Andrea Emma)
Augusztus 18.:
Erdős Ákos (Erdős Csaba – Lisztes
Andrea)
Augusztus 19.:
Rácz Kinga (Rácz József – Bíró
Judit Anita)
Szeptember 3.: Nagy Csaba Erik (Nagy
Béla Csaba – Kerekes Erika Mária)
Házasságot kötöttek
Augusztus 14.:
Ormos Béla – Herczeg Enikő
Augusztus 21.:
Zsiga István – Csekő Mónika
Augusztus 21.:
Takács János – Varga Mária
Augusztus 28.:
Tóth Sándor – Bogárdi Andrea
Szeptember 3.:
Dr. Zákány Zsolt – Csiki Katalin
Elhunytak
Augusztus 14.:
Varga József (1946)
Augusztus 24.:
Ujhelyi Imréné Bíró Piroska (1915)
Szeptember 2.:
Molnár Imréné Berekszászi Róza (1914)
Szeptember 9.:
Dancsházi Mártonné Veres Róza (1922)
Szeptember 10.:
Szűcs Sándor (1925)
Szeptember 12.:
Bónácz Péter (1933)
Szeptember 13.:
Szabó Gyuláné Fodor Erzsébet (1927)
Hittanoktatás
A Római Katolikus Plébánia
szeretettel várja katolikus hitoktatásra
az általános iskolás és középiskolás
fiatalokat.
Helye: Római Katolikus Plébánia
Jelentkezés: Márku János atyánál
telefonon vagy személyesen
a plébánián (Kossuth u. 29.)
Tel.: 54/401-126 vagy 30/445-4708
Kedves Szülők, Nagyszülők küldjék és
segítsék, hogy a gyermekeik vallási, erkölcsi
ismeretekben is gyarapodjanak. Tudjanak
különbséget tenni a helyes és helytelen
erkölcsi felfogás, magatartás között.

Múzeumi hírek
Szeptember 23–25. között
különleges műtárgyat láthatnak

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!
A
Hajdú-Bihar
Megyei
Kereskedemi és Iparkamara
Berettyóújfalui
Szervezetének
elnöksége a térséghez tartozó
vállalkozások tevékenységének

6., szerda, 15.00:
„DÍNÓK KERTJE” – origami az ősvilágban – papírhajtogatás kicsiknek
és nagyoknak
10., vasárnap, 9.00:
„AZ ÉN DÍNÓM” - Játékkiállítás
megnyitója a gyermekkönyvtárban
plüss- és egyéb játékokból. A kiállítás
megtekinthető október 31-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt
10., vasárnap, 10.00:
„ELEK NAGYAPÓ MESEKERTJE”
– mesemondóverseny óvodásoknak
10., vasárnap, 12.00:
„MESÉVEL KEREK A VILÁG” –
az óvodások részére kiírt rajzpályázat
eredményhirdetése
10., vasárnap, 15.00:
„RÉGI
IDŐK
FOCIJA”
–
rongyfocibajnokság a család aprajanagyja részére
4-10., kedd-vasárnap:
MEGBOCSÁTÁS HETE
Ezen a héten késedelmesen visszahozott dokumentumokért nem számolunk fel késedelmi díjat
4-10., kedd-vasárnap:
MEGBOCSÁTÁS
HETE
–
KÖNYVINKUBÁTOR. Az olvasóknál otthon „felejtett” könyveket,
folyóiratokat a folyosón elhelyezett
ládába névvel vagy név nélkül – minden következmény nélkül – elhelyezhetik az olvasók.

Anyakönyvi
hírek

megyei elnöksége dönt. Javaslattevő a HBKIK berettyóújfalui
szervezetének elnöksége, a térségben működő érdekképviseleti és
társadalmi szervek, vállalkozók
jelölésének figyelembevételével.
A díj átadására minden évben,
a „Bihari számadó napok” megnyitóján kerül sor.
A díj: a névadót ábrázoló bronz
mellszobor elegánsan jeleníti meg
Nyíri István gépészmérnököt.
Értékét növeli, hogy a szobrot városunk szobrászművésze: Kurucz
Imre készítette.
Kérjük, javaslatával segítsen
megtalálni a bihari térségben
működő vállalkozók közül a
legalkalmasabbnak tartott személyt.
Tisztelettel:
Balogh Sándor,
HBKIK berettyóújfalui szervezet elnöke

A Berettyóújfalui Uszoda szeptember 27-től újra várja vendégeit!

az érdeklődők a Bihari Múzeum
nagytermében: a Balatonöszödön
előkerült 5500 éves maszkot. A
kiállítás és a Déri Múzeum által
készített rézkori férfiavatásról szóló
rövid játékfilm 24-én (pénteken),
13–20 óráig, 25-én (szombaton),
10–16 óráig ingyenesen tekinthető
meg.
A Bihari Múzeum is csatlakozott a Kutatók éjszakája című
országos programhoz. Szeptember 24-én, pénteken a történelem tárgyi és írásos forrásainak
titkairól két vetítéses előadást
hallgathatnak meg az érdeklődők:
17 órától Szolnoki László régész
az utóbbi két év berettyóújfalui
régészeti feltárásairól számol be,
18 órától Török Péter levéltáros az
írásos dokumentumok kutatási lehetőségeit ismerteti.
A Bihari Múzeumban október
9-én, szombaton, 14 órától ismét
a kisgyermekes családokat várjuk
a „Nagy rajzolás” című országos
programsorozat berettyóújfalui eseményére. Időszaki kiállításunkhoz
kapcsolódva címert rajzolhatnak, és
érdekes technikákat próbálhatnak
ki a résztvevők az Igazgyöngy Művészeti Iskola tanárai segítségével.
Programjainkon a részvétel ingyenes.

Felhívás!
A Bihari Múzeum Baráti Köre
autóbuszos kirándulást szervez
október 10-én, vasárnap. Úti cél:
a sonkolyosi cseppkőbarlang és
a feketetói vásár. Részvételi díj:
2500 Ft/fő, múzeumbaráti kör
tagoknak: 1500 Ft/fő. További
információt kérni és jelentkezni
október 2-ig a Bihari Múzeumban lehet személyesen vagy telefonon (402-390).
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