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A sikerhez pedig rengeteg munkán keresztül visz az út
Magas rangú rendőrtisztek az
országos, a budapesti, a megyei és
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságról, önkormányzati vezetők, általános és középiskolai igazgatók,
tanárok és sok-sok hátrányos helyzetű, legfőbbként roma származású diák a térségből, akik zsúfolásig
megtöltötték a Kabos Endre Városi
Sportcsarnokot február 26-án. És
egy valódi showman, a Megasztárgyőztes Molnár Ferenc, alias
Caramel, aki az ötletgazdával, a
Berettyóújfalui Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökével, Pap Istvánnal arra vállalkozott, hogy interaktívvá teszik, közreműködnek
az országban is egyedülálló kezdeményezésként megvalósuló „Pozitív példával a sikeres pályaválasztásért” elnevezésű, hat részből álló
programsorozat nyitórendezvényének levezetésében. A fővédnök dr.
Kállai Ernő, a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyűlési
biztosa volt. A programba Beret�tyóújfalu, Komádi, Biharkeresztes,
Zsáka, Furta, Esztár és Hencida
települések önkormányzatait és
oktatási intézményeit vonták be, és
rendhagyó osztályfőnöki óraként
került megrendezésre tíz általános
iskola 7. osztályosai, valamint két
középiskola három osztálya számára. Mint azt Pap Istvántól megtudtuk, céljuk a halmozottan hátrányos helyzetű, de nem csak roma
származású fiatalok ösztönzése a
továbbtanulásra azáltal, hogy olyan
előadókat, szakembereket mutatnak be számukra az élet különböző
területeiről, akik jelentős eredményeket értek el, nevet szereztek,
így pozitív példával szolgálhatnak
a hátrányos életeséllyel induló gyerekek számára. Első alkalommal
a rendészeti pályával ismertették
meg a jelenlévőket, akiket a beret�tyóújfalui önkormányzat nevében
Muraközi István alpolgármester
köszöntött, és elmondta, jó szívvel
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álltak e nemes célt szolgáló kezdeményezés mellé, hiszen meggyőződésük, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekek bármilyen jellegű segítése hasznos lehet az egész társadalom számára. Az alpolgármester
után dr. Fekete Csaba rendőr dandártábornok, Hajdú-Bihar megyei
rendőr-főkapitány is üdvözölte a
jelenlévőket, és örömét fejezte ki
amiatt, hogy olyan emberek vesznek részt e rendezvényen, akik
példamutatásukkal sokat tesznek a
bűnözés ellen, és arra ösztönzik a
fiatalokat, hogy a rendészeti pálya
választásával ők is hasonló küldetésre szánják el magukat. A térségünkben igen népszerű képzésre
– melynek a derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Szakközépiskola ad helyt – jelenleg ötszörös
a túljelentkezés – fejtette ki büszkén az intézmény igazgatója, Nagy
József. A résztvevőknek tartott
előadásában bemutatta az intézményben folyó rendvédelmi és
honvédelmi oktatást, és ismertette
a felvételi követelményeket. Majd
az iskola rendvédelmi tagozatos
hallgatói önvédelmi bemutatójukkal is bizonyították a képzés eredményességét. Őket Lövei László,
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese követte,
aki rögtön tisztázta, hogy intézmé-

nyükbe a 18. életévüket betöltött,
már érettségi után álló, büntetlen
előéletű fiatalok jelentkezhetnek.
Az igény szerint mintegy 10001300 fiatalt oktató intézményben
végzett diákok két év képzés után
szinte mindegyike el tud helyezkedni, és egy biztos, viszonylag jól
megfizetett életpályát tudhat magáénak. A jelenlévők a polgárőrök
munkájával is megismerkedhettek
Szűcs Béla, a Hajdú-Bihar Megyei
Polgárőr Szövetség alelnökének,
Vilistein Levente, a Berettyóújfalui
Polgárőr Egyesület elnökének és a
fiatal Mezei Zsolt helyi polgárőr
beszámolóiból, akik mindannyian vallják, önkéntes munkájuk
legfőbb célja, hogy járőrözéseik
során védjék az állampolgárokat,
lakókörnyezetüket, segítsenek a
rendőrségnek a közbiztonság, a
közrend megőrzésében. Én azért
lettem rendőr címmel őszinte vallomást hallhattunk dr. Lingvay
Csaba rendőr alezredes, a Beret�tyóújfalui Rendőrkapitányság vezetőjétől, aki már 16 éves kora óta
tudja, hogy neki ez a hivatás rendeltetett. Akkor még ugyan nem
sejthette, hogy magas beosztású
rendőri vezető lesz, nyomozó szeretett volna lenni, de szerencsésnek
azért mondja magát, mert a munkája a mai napig egyben a hobbija

is. A kapitány persze a nehézségekről is szólt, elmondta, sok tanulás
és kitartás szükséges hozzá, és még
a mai napig is történnek olyan esetek, amelyek lelki megrázkódtatást
okoznak neki és kollégái számára
is, hiszen ők is emberből vannak.
A helyi kapitány után Makula
György rendőrőrnagy, az ORFK
sajtószóvivője, Rostás Ottó rendőrzászlós, a BRFK bűnügyi osztályának munkatársa, Horváth
László rendőrőrmester a BRFK
bűnügyi osztályáról szóltak a gyerekekhez. Pályaválasztásuk fő motívumaiként mindhárman az emberek segítését, a kiszolgáltatottak
védelmét, a közrend biztosítását
jelölték meg. Bemutatkozott Bihar
első leendő roma rendőre is, aki jelenleg a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola másodéves hallgatója.
A rendezvény zárszavát Fórika
László főosztályvezető-helyettes,
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa tartotta,
aki azt hangsúlyozta, hogy a mai
világunkban, aki nem tanul, arra
munkanélküliség vár. Aki vinni akarja valamire, annak több
szakmát kell tanulnia, és csak az
marad életben ebben a versenyben, aki ezeknek az elvárásoknak
eleget tesz, a sikerhez pedig rengeteg munkán keresztül visz az
út. A rendezvény végén a rendhagyó osztályfőnöki órához méltóan
minden résztvevő beírta a nevét az
osztálynaplóba, majd Pap István,
a berettyóújfalui CKÖ elnöke átnyújtotta a polgármestereknek és
az iskolaigazgatóknak az együttműködési megállapodásról szóló
dokumentumot. A rendezvény
Caramel koncertjével – amit a diákok már nagyon vártak – ért véget.
A következő összejövetelre közéleti
embereket várnak, többek között
Járóka Lívia Európa-parlamenti
képviselőt is.
L. M.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Újfaluban
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A Fidesz és a Fidelitas újfalui
csoportjai idén is megemlékeztek a kommunizmus
áldozatairól a Népligetben álló
kopjafánál.
Elsőként Kiss Tamás pedagógus olvasott fel megrázó részleteket
Vasily Grossman angol nyelven
megjelent könyvének magyar fordításából a Szovjetunióban 1930
elején kezdődött kuláküldözésekről. A kollektivizálásnak „köszönhetően” az éhhalál ideje érkezett el
a szovjet köztársaságokban: olyan

mértékű beszolgáltatásokra kötelezték a parasztokat, aminek nem
tudtak eleget tenni, s az emberek
százezer számra pusztultak éhen.
A mikrofonhoz lépő dr. Vitányi
István országgyűlési képviselő arra
emlékeztetett, hogy 1947. február
25-én Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát hamis vádakkal letartóztatták, majd 25 évi,
a Szovjetunióban letöltendő kényszermunkára ítélték. A Magyar
Köztársaság Országgyűlése 2000.
június 16-án hozott határozatot a
kommunista diktatúrák áldozata-

inak emléknapjáról. A képviselő
hangsúlyozta: „A megemlékezés
egyik célja, hogy újra és újra átéljük
a kommunizmus áldozatainak sorsát. A kommunizmus fekete könyve
1997 novemberében jelent meg, és
a könyv adatai szerint a kommunizmus számlájára mintegy 100
millió áldozat írható, és ez „csak”
a halálos áldozatok száma. Hiszen
a kommunizmus áldozati azok is,
akiket eszméik miatt bebörtönöztek, a tsz-ekbe erőszakkal bepofoztak, akik nem tanulhattak tovább
származásuk miatt, akik egyetemi
végzettséggel kénytelenek voltak
segédmunkát végezni, egyszóval
mindazok is, akiktől az érvényesülés lehetőségét vettel el a kommunizmus. A megemlékezés legfontosabb célja találkozni és megérteni
az előttünk járók üzenetét. A földjükön szorgalmasan dolgozó gazdák hangját, akik a saját bőrükön
tapasztalták meg, mit is jelentett
pontosan a padlássöprés, mi a kuláksors, és mi is volt valójában a
mezőgazdaság szocialista átszervezése. Megérteni a tisztes polgárok
szavát, akik elmesélik, milyen volt
a proletárdiktatúra „demokráciájá-

ban” élni, milyen volt a társadalom
megbízhatatlan elemeként hátrányt
szenvedni, és milyen volt egyetemi
végzettséggel gyári munkásként
dolgozni. Azért is emlékezzünk,
hogy megértsük a régi nemesi családok keserű tapasztalatát. Ők tudják igazán, mivel járt a nép ellenségének lenni a nép köztársaságában,
mivel járt a kitelepítés. Megérteni
a papok, apácák és szerzetesek, a
családapák és feleségek, a gyerekek
és idősek, a nők és férfiak, a mártírhalált halt szenvedők üzenetét. Az
emlékezés legfontosabb célja tehát
találkozni és megérteni az előttünk
járók, a múlt üzenetét.
A szembenézés napja arra kötelez mindannyiunkat, hogy soha ne
feledjük a hazugságra és megfélemlítésre alapozott, az embereket szegénységbe taszító, néhány kiváltságosnak pedig korlátlan hatalmat
és jólétet biztosító ördögi rendszer
létezését.” – szólította fel a jelenlévőket Vitányi István emlékező
beszédében.
Koszorúzással, gyertyagyújtással és a Himnusz eléneklésével ért
véget a megemlékezés.
Nyírő Gizella
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére
rendezett városi ünnepségek
10.00 óra
Ünnepi istentisztelet a református templomban
Igét hirdet:
Dr. Hermanné Frenczel Erzsébet
református lelkipásztor
11.00 óra
Megemlékezés a népligeti kopjafánál
Ünnepi beszédet mond:
Szeifert Ferenc
Berettyóújfalu város polgármestere
Mohos Nagy Éva – operaénekes és
Miske László – Jászai-díjas
színművész ünnepi műsora
A rendezvényen közreműködik:
Az ifjúsági fúvószenekar
Szilágyi Péter
igazgató-karnagy vezényletével

Hazádnak rendületlenül...
Kinek légy híve, hogy hű lehessél önmagadhoz, családodhoz,
embertársaidhoz, országodhoz,
népedhez oh, Magyar! Melyik az a
politikai erő ma Magyarországon,
aki a győzni akarás, a kampány
hevében tett ígéreteire a ,,bársonyszékben” is emlékszik majd, és a
szerint él és cselekszik. Érted is.
Aki nem csupán önmagáért, egy
szűk elvtársi-bajtársi-gazdasági
érdekközösség,
kampány-hála
érdekében emel majd szót, tesz,
lobbizik, aki tisztában van azzal, hogy ha tragikus gyorsasággal
csökkenő számban is, de még közel tíz, tizenötmillió magyar vár
boldogulására, álmai megvalósulására. Mert, hogy voltak és vannak ma is vágyai és álmai. Nem
különösek ezek, a világ boldogabb
felében születettek számára majdnem, hogy természetesen: munkát, ezáltal megélhetést, félelem,
agresszió nélküli, tisztes polgári
létet szeretne a maga és utódai
számára. Mert EMBERNEK
születve, Isten teremtményeként
joga van ehhez, és kötelessége is
az erre való törekvés. Hányszor,
de hányszor ébresztettek fel álmaidból ordas eszmékkel, túlerőben
lévő hadseregekkel, tankokkal,
oh Magyar! Húsz évvel ezelőtt,
a rendszerváltáskor vagy az után
sikerülhetett volna, ám ezúttal
,,tenfiad támadt kebledre”. Diktatúrában szocializálódott politikusaink hataloméhsége, adokkapokja közepette elmaradt a
közmegegyezés. És az 1848-ban
megfogalmazott, a híres áprilisi
törvényekben rögzített közösségi
érdekek megvalósulása máig várat magára. 2010-et írunk. Országunk meggyengült, és most hite

és lassacskán hitele-vesztetten,
védtelenül, kifosztva, politikaikorrupciós botrányoktól hangos.
Az állami vagyon magánzsebekbe
vándorolt, óriási az államadósság,
települések már-már kezelhetetlen
hitelállománnyal, családok száz
ezrei munka és biztos megélhetés
nélkül, az árverés és kilakoltatás
rémétől fenyegetetten. Közteherviselés? Inkább ne kérdezzük.
Szólásszabadság? Szólhatsz, de
(akárcsak Tiborcot) senki nem
hallgat meg, gyülekezhetsz, de
ha túl mély problémát pendítesz,
vízágyúk és gumilövedékek fogadnak. Sajtószabadság? A prés nem
kisebbedett, sokszorosára nőtt. A
politikai nyomást már kiegészíti
a gazdasági is, a valódi hivatást,
a társadalmi ellenőrző szerepet,
felváltja a bulvár, a pletyka és a
hiteltelenség. És nem született,
avagy nem juthatott érvényre egy
új irányt mutató, és ezért önzetlenül áldozni is kész Széchenyi, egy,
a nemzetet maga mellé állítani
tudó Kossuth, egy bölcs, kompromisszumokra is hajlandó Deák.
Nincsenek lelkesedni tudó ifjak,
s a magyar értelmiség egzisztenciális félelmében hallgat, avagy
beállt a sorba egyik vagy másik
oldalon. Erdély pedig számunkra talán végképp elveszett, 2004.
december 5-én önként mondtunk
le népéről is. Pontosan egy hónap
múlva választunk, addig figyelj és
gondolkodj, Magyar! Április 11én, az első magyar polgári alkotmány szentesítésének, József Attila
születésének (a költészetnek) napján, ha jól döntesz, újrafogalmazhatod, s talán ez egyszer meg is
valósíthatod álmaidat.
Szegediné Lovász Magdolna
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Tizennégy igen, nulla nem, egy tartózkodás
-elfogadták a város 2010-es költségvetését-

A február 25-én megtartott soron következő önkormányzati ülés
központi témája Berettyóújfalu város 2010. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és elfogadása
volt. Elsőként, a szokásokhoz híven
a város polgármestere, Szeifert Ferenc beszámolójáról tanácskoztak a
képviselők, aki egyebek között arról
tájékoztatta őket, hogy a Kabai Zöld
Ipari Klaszter Kft-vel megkötött
szindikátusi szerződés alapján a kft.
közreműködésével
közbeszerzési
eljárást bonyolítottak le, melynek
eredményeképpen 2010. február 1-jétől az ENFESZ Kft. nevű
földgázszolgáltató szállítja a gázt a
közbeszerzésben résztvevő önkormányzatok, így a Berettyóújfalu által megjelölt intézmények részére is.
13.866 ezer forint támogatást nyertek az „Önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítése
Berettyóújfaluban” című pályázaton. Aláírták a szerződést az Apáczai
Kiadó és Könyvterjesztő Kft-vel,
aki a közbeszerzési eljárás nyertese
volt a kompetencia-alapú oktatás
bevezetésére Berettyóújfalu alap- és
középfokú oktatási intézményeiben.
A képviselők elfogadva a polgármesteri jelentést a Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona Nonprofit Kft.
(BERÉPÓ) alapító okiratát módosították, melyre azért került sor,
mert a kft. ügyvezető igazgatójának,
Patyán Lászlónénak 2010. február
28-án lejárt a megbiztatása. Mivel
Patyán Lászlóné az ügyvezetői teendőit az elmúlt időszakban kiválóan
végezte, ezért javasolták, és titkos
szavazással egyhangúlag támogatták, hogy a kft. irányításával további
öt évre ismét őt bízzák meg. A titkos szavazás után még utoljára módosították a 2009. évi költségvetési
rendeletüket a képviselők a tavaly év
végi, november 30-tól december 31ig bekövetkezett változásokat rögzítve ebben.
A 2010. évi költségvetés vitája
Ezt követően került sor az idei,
2010. évi költségvetési tervezet tárgyalására. Bevezetésként Szűcs László pénzügyi irodavezető szólt hozzá,
aki kijelentette, a 2010-es évi költségvetés bevételi oldalát tekintve az
elmúlt húsz év legszegényesebb költségvetése, mintegy 310 millió forint
az éves – ami havi átlagban 30 millió
forint – bevételkiesés a tavalyihoz viszonyítva. Ehhez adódik még az Eötvös József Szakképző Iskolában az elmúlt évben végzett ÁSZ és kincstári
vizsgálat eredményeként a mintegy
60 millió forintos normatíva-, illetve az ehhez járuló 10 millió forintos
kamat-visszafizetési kötelezettség,
ami szintén az önkormányzat idei
költségvetését terheli. Az irodavezető azt is elmondta, ha a 2007-es
költségvetés állami támogatásait
az ideihez viszonyítjuk, mintegy
félmilliárd forintos a bevételkiesés.
Ehhez járulnak még olyan negatív
tendenciák, mint a tavaly bevezetésre került, a 20-ról 25 %-ra emelt
áfa-fizetés, ami részben az egymilliárdos dologi kiadásokat, részben a
fejlesztéseket terheli. Az irodavezető
hozzáfűzte, ahhoz, hogy a város idén
is működőképes, és az intézmények
által is elfogadható legyen a költségvetés, hogy biztosítani tudják a több
mint 700 millió forintos intézményi
támogatás-kiegészítést, jelentős hitelfelvétellel lehet csupán segíteni.
Az eddigi folyószámla hitelkeretet a
350 millió forintról 550 millióra kell
emelni. A fejlesztések befejezéséhez
pedig újabb, mintegy egymilliárd
forintos kötvénykibocsátást kell
megtenni, mindez azonban a ban-

kok döntésétől is függ, hogy ekkora
összeg felvételéhez eléggé hitelképes-e még a város.
A pénzügyi irodavezető után
Muraközi István alpolgármester jelentkezett szólásra, aki az idei költségvetést egy „vadvizi evezéshez” hasonlította, hiszen a tavalyihoz képest
változatlan szerkezetben kell ellátniuk a feladatokat. Az ilyen mértékű
forráskivonás miatt két választásuk
volt – mondta el az alpolgármester
–, a további intézmény-összevoná-

rinttól 20 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki. Ezt
követően jóváhagyták a képviselők
az önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét.
Mint ismert, az „Út a munkához”
program jóvoltából városunkban
756 fő kapott úgynevezett rendelkezésre állási támogatást, akiknek
38 %-a teljesítette az elmúlt évben
a törvényben előírt, legalább 90 napos munkavégzési kötelezettségét.
A négy és fél hónapon keresztül
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sok, melyek elbocsátásokkal járnak,
de nem akartak egzisztenciális és
szociális problémákat okozni, ezért
az újabb külső források bevonása,
a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás
mellett döntöttek. Azt is elmondta,
eddig sem nézték pedig ölbe tett
kézzel a város pénzügyi helyzetét, a
forráshiányon számos átszervezéssel,
intézmény-összevonással próbáltak
segíteni, ám az állam egy lépéssel
mindig előttük járt, évről évre egyre
nagyobb mértékben csökkentették a
normatívát, így lépéseik a forráshiányt nem kompenzálták oly mértékben, hogy az a költségvetés egyensúlyát biztosíthatta volna.
Gyula Ferencné képviselő as�szony a város saját bevételeinek
alakulására kérdezett rá, melyre
Szűcs László pénzügyi irodavezető
kifejtette, 2007-től 2008-ig jelentős,
2008-2009-ig minimális növekedés
mutatható ki a helyi adóbevételekben. Jakab György képviselő hozzászólásában ismét a városfejlesztési
koncepciót hiányolta, majd arra
hívta fel a figyelmet, hogy a korszerűsített és bővített intézmények
hatékony kihasználására további
intézményi összevonásra és az ellátottak számának növelésére van
szükség. Javasolta továbbá, hogy a
város kisebbségi önkormányzatát
nagyobb összeggel támogassák, és
takarékosabban rendezzék meg a városi ünnepségeket. Tisóczki József a
pénzügyi bizottság vezetőjeként két
módosító indítványt is tett, melyek
részben a panelprogram hárommillió forinttal való támogatását, illetve
a lakásfenntartási támogatás hárommillió forinttal való megemelését
célozta a parkfenntartás költségeinek rovására. Utóbbi indítványt
támogatták a képviselők, majd számos egyéb kérdés és javaslat után 14
igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett
elfogadta a testület a 2010-es költségvetést.
Rendeletmódosítások, közfoglalkoztatási terv
Módosították az állattartás
rendjéről szóló önkormányzati
rendeletet, melyben megállapításra került, hogy aki a rendeletben
foglaltakat megszegi – feltéve, hogy
cselekménye törvénybe vagy más
magasabb szintű jogszabályba nem
ütközik – szabálysértést követ el, és
30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal büntethető. Tettenérés esetén a
szabálysértés elkövetőivel szemben
a közterület-felügyelők 3 ezer fo-

tartó munkálatok leglátványosabb
eredménye a rendezettebb lakókörnyezetben, a város tisztaságában
mutatkozott meg elsősorban, ezen
felül dolgoztak emberek óvodákban, iskolákban, ahol asszisztensi,
illetve kisegítői feladatokat láttak
el. Több családnak legalább 90
napon át mindez rendszeres jövedelmet nyújtott, és esélyt jelentett
számukra a tartós munkaerőpiaci
reintegrációra is. A 2010-es évben
hasonló közcélú foglalkoztatásban
vehetnek részt, erre készült el az
idei közfoglalkoztatási terve a városnak. Arról is döntött a testület,
hogy bérbeadja a valamikori kórházi bölcsőde épületét az Út és Erély
Közössége Egyház részére az ÉÁOP
keretében kiírt „Kerek Erdő” Kihívással Élők Nappali Intézménye
tárgyi és infrastrukturális fejlesztés
feltételeinek megteremtése pályázat megvalósítása céljából tíz év
időtartamra úgy, hogy a pályázó a
működés megkezdéséig használati
jogot kap, azt követően pedig 50
ezer forint + áfa/hó bérleti díjat fizet a város önkormányzatának mint
tulajdonosnak. Az intézményben a
jelenlegi 16 férőhely bővítésével 48
főnek tudják a szolgáltatást biztosítani. Pályázati felhívás kiírásáról
döntöttek a gróf Tisza István Kórház főigazgatói álláshelyének betöltésére, ugyanis 2010. június 30-án a
jelenlegi főigazgató, dr. Bulyovszky
István megbízatása lejár (a részletes
pályázati kiírást külön cikkünkben
olvashatják).
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás,
interpelláció
Ezt követően határoztak arról
is, hogy a város működőképességének biztosítása érdekében az önkormányzat az eddigi 350 millió
forint éven belüli lejáratú, működési folyószámla hitelkeretét 550
millió forintra emelik meg a számlavezető pénzintézetnél. Majd újabb
kötvénykibocsátásáról is döntöttek
egymilliárd forint összegben, melyet fejlesztési célok megvalósítására, részben a Gróf Tisza István
Kórház, a Berettyóújfalui Termál
és Strandfürdő fejlesztésére, a már
megkezdett beruházások befejezésére és egyéb, a 2010-es költségvetésben szereplő kisebb fejlesztésekre
fordítanak a gazdasági versenyképesség javítása érdekében.
Majd társulási megállapodások
jóváhagyásáról, ingatlanrész cserékről, alapító okiratok módosításáról

és újabb pályázatok benyújtásáról
határoztak. Zárt ülésen szociális és
népjóléti ügyekben is döntöttek.
Ezen az ülésen nem tárgyalták, visszavonták a Herpály-Team
Kft. szervezetének felülvizsgálatára
készült előterjesztést. A jelenlévő
Bondár Sándor ügyvezető igazgató elmondta, a 2008 őszén történt
átszervezések következtében hozzájuk rendelt feladatok olyan nehéz
pénzügyi helyzetbe hozták a céget,
amely miatt a kft. nem tudja végrehajtani a strandfürdő fejlesztését. Több képviselő is hozzászólt a
napirendi ponthoz, többek között
Jakab György a felügyelő bizottság
elnökeként javasolta, hogy bizonyos
feladatellátásokat vegyen vissza az
önkormányzat, vagy civil szervezetekre bízzák azokat, és a kft. a továbbiakban, mint eddig is, csak a
települési szolgáltatásokat végezze.
Mivel ezen döntéshez előzetes vizsgálatok és alapos előkészítés szükséges, ezért visszavonták a napirendi
pontot.
Az ülés végén hosszas vita bontakozott ki a Muraközi István alpolgármester által megfogalmazott
és a város polgármesteréhez eljuttatott interpellációról. A 2010. január
28-i ülésen a „Struktúraváltozást
támogató infrastruktúra-fejlesztés a
fekvőbeteg szakellátásban” pályázat
megvalósításához szükséges önrész
biztosításának tárgyalása közben
ugyanis elhangzott az a kijelentés,
hogy az említett pályázat elkészítéséhez a testület felhatalmazása
nélkül nem adnak senkinek megbízást. Ezzel szemben a pályázatot a
kórház menedzsmentje elkészítette,
és benyújtásra került. Muraközi István alpolgármester nehezményezte,
hogy az abban feltüntetett számok,
nevezetesen az a 146 millió forint,
amelyet külső projektmenedzsment
számára elkülönítettek, nem volt ismert a testület számára. Véleménye
szerint ez akkora összeg, amellyel
szegényebb lesz a kórház, és ezt az
építésre vagy műszerek beszerzésére
fordíthatták volna. Muraközi István
azt is kifejtette, akár rendkívüli ülés
keretében is meg kellett volna ismernie a pályázat benyújtása előtt a képviselőknek ezeket a számokat, amit
viszont nem hívtak össze. Szeifert
Ferenc válaszában elmondta, a hozzá
intézett interpelláció után ő is kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban a
kórház menedzsmentjének, amire az
ülés napján, azaz február 25-e reggelén kapta meg írásban a válaszokat,
ezért az ülés előtt nem volt alkalma
még áttekinteni. Így ezek ismerete
nélkül nem tud jelen ülésen az interpellációra választ adni. De az eddigi
gyakorlat is az volt, hogy a pályázatban szereplő számok a pályázati
kiírás által meghatározott feltételek
szerint szerepeltek, azonban sikeres
pályázat esetén azt mindig közbeszerzési eljárásban döntik el, hogy az
egyes tételek valójában mibe fognak
kerülni. Ez ennél a pályázatnál is így
lesz, mert ezúttal is közbeszerzési
eljárás kell majd megelőzze a végleges döntéseket. Idáig csupán annyi
történt, hogy a testület határozott a
pályázat benyújtásáról, illetve a sarokszámokról, a beruházás összköltségéről és az önkormányzatot terhelő önrész nagyságáról, valamint
arról, hogy az önkormányzat végzi
a kiviteli tervek finanszírozását, míg
a kórház pedig a pályázat elkészítését fedezi. Mivel az alpolgármester
nem tartotta kielégítőnek Szeifert
Ferenc polgármester válaszát, ezért
rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte, melyet dr. Vitányi István
javaslatára március 11-én tartanak
majd az önkormányzatnál.
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Pályázati felhívás!
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
Gróf Tisza István Kórház
főigazgatója
munkakör betöltésére
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás öt év határozott időre szól
A munkavégzés helye: Hajdú- Bihar Megye, 4100 Berettyóújfalu,
Orbán Balázs tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 156/H. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatok
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény alapján
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság
• (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés
• legalább ötéves vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolata
• egészségügyi (szak)menedzseri képesítést vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítést igazoló
dokumentum másolata
• a vezetői gyakorlat idejének igazolása
• a pályázó szakmai önéletrajza
• a z intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléshez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Berettyóújfalu
város polgármesterének címére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) kell
benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A. § (6) bekezdése, valamint
a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.
(XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala (https://kszk.gov.hu): 2010. március 2.
• Egészségügyi Közlöny
• Berettyóújfalu Város Önkormányzata székhelye (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György utca 17-19.) és honlapja (www.berettyoujfalu.hu): 2010. március 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.berettyoujfalu.hu honlapon szerezhet

Szakértői elemzés a
2010. évi költségvetésről
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. február 25-én fogadta el a
város 2010. évre vonatkozó költségvetését, amelynek végső, elfogadott
változata az előző évekhez viszonyítva minden eddiginél komolyabb
erőfeszítést igénylő előkészítések
és egyeztetések végeredményeként
született meg. Az önkormányzat
gazdálkodásában ugyanis minden
korábbinál érzékelhetőbben jelenik
meg a forráshiány és ennek velejáró,
negatív hatása, a működőképesség
fokozódó romlása.
A 2010. évben a város fő bevételi forrását képező központi támogatások összege 2.183.545 e Ft, ami
közel 310 millió Ft-tal, 12 %-kal
alacsonyabb az előző évi támogatáshoz viszonyítva. A jelentős mértékű

csökkenés a normatív támogatások
fajlagos összegei, az ellátotti létszámok és a lakosságszám csökkenésére vezethetők vissza. A központi támogatások csökkenéséből eredő
bevétel-kiesést a helyi bevételekből
kell az önkormányzatnak kigazdálkodnia. A helyi bevételek sem növekednek azonban olyan mértékben,
hogy a kieső központi támogatásokat, az áremelkedéseket és az évenkénti inflációt fedezzék.
A képviselő-testület döntése
alapján megtett intézkedések a
2009. évben is folytatódtak, de az
átszervezések kiadást csökkentő
hatása a város forráshiányát nem
kompenzálta olyan mértékben, ami
a 2010. évi pénzügyi egyensúlyt elfogadhatóan biztosítaná.
(Folytatás a 3. oldalon)

2010. március 12.

Önkormányzati

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet berettyóújfalui székhelyű sportegyesületeknek,
civil szervezeteknek, nevelési és oktatási intézményeknek
2010. évi sporttevékenységük támogatására

hírek

3

– Kultúra

Bővülnek a lehetőségek Fémek míves játéka…

-a Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola
ötvös-fémműves és zománcműves szakának
kiállításához-

Pályázni a következő témákban lehet:
Sportegyesületek:
A., sportegyesületek működési támogatása
B., sporteszközök beszerzése
C., utánpótlás nevelés
D. az egyesület által rendezett szakszövetségi versenyek támogatása
Civil szervezetek, nevelési-oktatási intézmények:
A., sporteszközök beszerzése
B., intézmények sporttevékenységének és sportrendezvényeinek támogatása
C., vetélkedők, versenyek
D., egyéb sportcélú tevékenység
Maximális igényelhető összeg:
• Sportegyesületek esetén:
3.500.000 Ft
• Civil szervezetek, intézmények esetén: 500.000 Ft
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
• NB-s bajnokságban való részvétel, minősített versenyzők száma
• a z adott versenyrendszerben való eredményes szereplés
• a z egyesület taglétszáma
• a z utánpótláskorú csapatok, versenyzők száma
• sportesemények nézettsége
• reklámérték
A pályázat kiírója nem támogatja: a pályázaton elnyert összeg versenyzők
jutalmazására történő kifizetését, illetve egyéb személyi kifizetéseket
A pályázat támogatásának kizáró okai:
• a 2009-ben az egyesületnek adott támogatás határidőre való
elszámolásának elmulasztása
• kézzel kitöltött pályázati adatlap
• egyesületenként több beadott pályázat
A pályázati adatlapon a fenti kategóriák megjelölését és az ahhoz igényelt
támogatás összegét kell részletezni. A pályázatokat kizárólag az előre elkészített
pályázati űrlapon lehet beadni.
Egyesületen belüli több szakosztály esetén szakosztályonként lebontva
kérjük az éves támogatás mértékének meghatározását.
A támogatottak a támogatási összeggel 2010. december 20-ig kötelesek
elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról készült kimutatással, illetve
a felhasználást igazoló számlák másolatával. Az elbírálás részletszabályait a
támogatási szerződésben rögzítjük.
A nyomtatványok letölthetők a www.berettyoujfalu.hu honlap „Helyi
pályázatok” rovatból.
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A Gróf Tisza István Kórház
februárban az Olympus cég által gyártott laparoscopos tornyot és egy új műtéttechnikai
eszközt kapott kipróbálásra. Az
új torony technikailag a mai követelményeknek messzemenően
megfelel. Többek között HD
minőségű kamerát és monitort
is tartalmaz. Ezáltal a műtéti
kép tiszta, éles, jól átlátható,
ami nagymértékben segíti a sebészek munkáját, és ezáltal nagyobb biztonságot ad a betegnek
is. Az igazi újdonság az egypontos technikát lehetővé tévő trokár. Ez azt jelenti, hogy a beteg
hasán mindössze 1 nyílást kell
metszeni az eddigi 4 helyett, és
ezen az egy nyíláson át az erre
a célra kifejlesztett eszközökkel elvégezhető a laparoscopos

műtét. Ez a technika most van
kialakulóban, az országban is
csak néhány helyen alkalmazzák, ami elsősorban a drága
műszerek hiányával magyarázható. Mivel kórházunk sebészeti
osztálya igyekszik lehetőségéhez
képes lépést tartani a kor technikai fejlődésével, ezért örültünk
annak, hogy ezt az új metódust
osztályunk is kipróbálhatja.
Ez a lépés is illeszkedik abba a
koncepcióba, melybe a tavalyi
amerikai laparoscopos kurzusunk, minek során Európában
elsőként végezhettük el az Amerikai Gastroenterológiai és Endoszkópos Sebésztársaság által
szabadalmaztatott laparoscopos
tanfolyamot.
Dr. Kóti Csaba
sebész főorvos

Postaládánkba érkezett

A pályázatokat 2010. március 25-ig beérkezően kell eljuttatni a polgármesteri hivatal intézményi irodájába.
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága

Szakértői elemzés a
2010. évi költségvetésről
(Folytatás a 2. oldalról)
A növekvő forráshiány kényszerítő hatására a költségvetési
tervjavaslatok első változatához
viszonyítva mind az intézmények,
mind a polgármesteri hivatal vonatkozásában jelentős összegű kiadáscsökkentést kellett végrehajtani. A
központi támogatások még az intézményi személyi kiadásokra sem
nyújtanak elegendő fedezetet, így a
város intézményeinek működtetéséhez a központi támogatásokon felül
709.370 e Ft önkormányzati kiegészítés szükséges.
Mivel a jelenlegi intézményi
struktúra a központi támogatásokból és az önkormányzat helyi
adókból származó bevételeiből nem
finanszírozható, továbbá a szállítói
számlák határidőre történő kiegyenlítéséhez, a költségvetésben betervezett beruházások megvalósításához,
valamint a meglévő hitelek és annak
kamatai törlesztéséhez szükséges
fedezet nem áll az önkormányzat
rendelkezésére, a működőképesség
biztosításához külső források bevonására van szükség. A költségvetésben betervezett működési és fejlesztési hiány összesen 1.070.601 e
Ft, mely fedezetének biztosítására az
önkormányzat a 2010. évben 1 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátását tervezi, valamint a folyószámla
hitelkeret összegét 550 millió Ft-ra
kívánja megemelni a meglévő 130

millió Ft összegű munkabér hitelkeret változatlanul hagyása mellett.
Tovább súlyosbítja az önkormányzat pénzügyi helyzetét, hogy
a közoktatási normatív támogatások
kincstári és számvevőszéki felülvizsgálata alapján a 2008. évre vonatkozóan az önkormányzatnak jelentős,
mintegy 70 millió Ft összegű normatíva-visszafizetési kötelezettsége
keletkezett, amely a 2010. évi költségvetést terheli.
A 2010. évben megvalósítandó
beruházások között került betervezésre a Városközpont rehabilitációja, melynek önrészét az önkormányzat 100.000 e Ft összegű fejlesztési
hitel felvételével kívánja fedezni. A
költségvetésben betervezett, további
nagyobb volumenű beruházások a
termál- és strandfürdő fejlesztése, az
iskola-felújítások befejezése, a Gróf
Tisza István Kórház fejlesztése, a
külterületi csatornák rehabilitációja, mely beruházások önrészét az
önkormányzat a kötvénykibocsátásból származó bevételből kívánja
biztosítani.
A 2010. évben megvalósítandó
és ellátandó feladatok és az ezekhez
rendelkezésre álló források ismeretében tömören összefoglalható, hogy
nehéz és felelősségteljes munkával
jár a 2010. évi gazdálkodás végrehajtása.
A polgármesteri hivatal
pénzügyi irodája

Veszélyesből hasznos?!
Ez csakis úgy lehet, ha veszélyes
hulladékból, pontosabban elemből az

elem minden fajtájából annyit összegyűjt egy iskola szinte minden tanulója,

A jó munka
elismerése
A 20 éve alakult kiemelten közhasznú Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület január
16-án ünnepelte születésnapját
Budapesten. A jeles eseményre
legrégibb tagcsoportjaink vezetői
és egyes alapító egyéni tagjaink
kaptak meghívást az országos elnökségtől. A hatezerből kilencven
fő lehetett jelen az ünnepségen.
A rendezvény színvonalát emelte a 20. évforduló alkalmából a
legkiválóbbaknak adományozott
emlékplakett.
Örömömre szolgál, hogy az
Önök városában működő bihari tagcsoport igen aktív szervezeti életet él. Vezetője, Jankuly
Jánosné, Emma a boldog emlékű
Bácsi Sándortól, annak 2003. évi
halálát követően vette át a Beret�tyóújfaluban működő bihari tagcsoport vezetését. Jó a kapcsolata a
helyi múzeummal és a városi önkormányzattal. Mind Kállai Irén
múzeumigazgató, mind Szeifert
Ferenc polgármester, mind orhogy az országos elemgyűjtő versenyen
nyert összegből hasznos, szabadidős
játékot vásárolhat. Ez történt velünk.
Nevünk: II. Rákóczi Ferenc Általános

szággyűlési képviselőjük, Gyula
Ferencné asszony tagja klubjának. Élő a kapcsolata a Bihari
Hírlap szerkesztőségével, akik
szívesen megjelentetik írásaikat.
Ezek azokról a helyszínekről szólnak, ahová az egy- és többnapos
kirándulások során az érdeklődő
tagokkal ellátogattak – 2009-ben
pl. a Balaton-felvidékre, Sopronba és a Fertőmellékre, a Nyíregyházi Vadasparkba. A TKME
helyi csoportja aktívan részt vesz
Berettyóújfalu kulturális életében.
A közművelődési tevékenység és az
országjárás mellett Emma közösség-építő programokat is szervez.
Aktív választmányi tagunk. Tagjaink díjmentesen látogathatják
a Bihari Múzeum kiállításait. A
fentebb részletezett sikeres, önzetlen munkájáért Jankuly Jánosné
„1990–2010 Emlékplakett”-et
kapott egyesületünk jubileumi
ünnepségén.
A TKME elnöksége gratulál a
színvonalasan működő tagcsoport
kiemelkedő munkát végző vezetőjének.
Haraszti Gábor
ügyvezető elnök
Iskola Berettyóújfalu, országos ötödik
helyezés, nyeremény 50 ezer forint. Így
lett a veszélyesből hasznos.
A körny. nev. program vezetői

Főszerkesztő asszony felhívott.
Megírod? – kérdezte. Meg… –
válaszoltam. Csütörtök öt óra.
Gondolom, már senki nincs a kiállítóban. Tévedek… Öröm és
szorongás. Öröm a tévedés miatt és
szorongás a társas műélvezet miatt.
Szeretek egyedül maradni az alkotásokkal, és szeretem, ha mások is
szeretnek alkotásokkal találkozni.
Így öt után is vannak érdeklődők a
galériában. És egyre erősebb a szorongásom. „Szorongani egy tűzzománc kiállításon?” – kérdezhetik.
Igen. Van, aki ezt jobban meg tudná írni. Az, aki csinálja is. És az,
akinek eszébe jutott meghívni ezt a
remek kiállítási anyagot. És a kettő
egy. Személy… Mégis én írom. Hát
legyen…
*
Valamikor a hetvenes években
Kecskeméten indult a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep.
A telep néhány katalógusa talán
még megbújik a könyveim között.
Főiskolai jegyzeteim után kutatva
Kátai Mihály, Turi Endre nevei
rémlenek fel. Abbahagyom. A keresést. A szakma majd ír a tárlatról,
Nekem legyen elég az élvezet. A
gyönyörködtetés. A technikák varázsa, a sűrítmények, motívumok.
*
Poncolás, forrasztás, granuláció,
filigrán zománc, azsúr zománc, beágyazott zománc, rekeszzománc…
Ötvös- és tűzzománc technikák. És
eszembe jut a Szent Koronánk…
És még megannyi minden a teremben sétálva. És egy kislány, aki a
mamájával arról érdeklődik, hogy
hol lehet megvásárolni a kiállított
darabokat… A sarokba állított
szerszámok, oxidok olyan különös
hangulatot árasztanak, mintha egy
letűnt idő mesterembereinek illatát sodorná be a huzat a terembe.
Fémben és zománcban való jelképi
összefoglalás.

Helyben is megvannak a magunk „mesterei”: Rácz Erika,
Kolozsvári-Dankó Rebeka vagy
Fenyvesvölgyi Tamás zománc
munkáira, ha gondolunk. És a
közelünkben a „tizennéhány” éves
Debreceni Ötvöszománc Szimpózium… És az utánpótlás Kós Károly
Művészeti Szakképző Iskola 1992ben indított képzésével. Jó talajok
a művészet, iparművészet, díszítőművészet iránt érdeklődő, pályát
kereső diákoknak.
*
Egyik novellám a Zománcrekeszek (Bíró Gyula: Bizonytalan
reggelek, Barbarikum Könyvműhely, Karcag 2008) címet kapta.
Nem véletlen. A címek nem véletlen
vannak… Bevonat és máz. Összefolyó és elválasztott bevonatok. Nemes bevonat, amely részleges vagy
teljes felolvadás útján üvegszerűvé
dermed. Oxidok masszája. Elfedő
masszája az érzelmeknek, széppé
nemesülve.
Brossok, karkötők, fülbevalók,
táblaképek, nyakékek, függők, kisplasztikák, mennyezeti kazettabetétek. Jó anyag… ez a mostani –
mormolom… magamban.
*
A Bihar Vármegye Képgaléria
Útkeresés címmel elindított vállalása szerint minden évben bemutatásra kerül egy-egy olyan szakma,
amely szervesen kapcsolódik a kézművességhez, iparművészethez. A
vállalás nagyszerű voltához kétség
nem férhet. Ennek mind művészeti, mind pedagógiai tartalmát nem
szükséges domborítanunk. Mert kitapinthatóak. Tapintani a tapinthatót… mi más dolgunk lenne.
Bíró Gyula
A kiállítás megtekinthető:
Nadányi Zoltán Művelődési
Központ Bihar Vármegye
Képgalériájában február 23tól március 12-ig.

Fotó: Kari

Múzeumi hírek
A következő családi programunkra március 20-án, szombaton, 14 órakor kerül sor. A „Bihari táj adományai – a bihari ember
hagyományai” sorozatban ezúttal
a gyapjú kerül középpontba.
Kézműves-foglalkozások:
a
nemezelés és a szűrrátét-metszés
technikájának kipróbálása. A család minden tagja felpróbálhatja a
hagyományos, gyapjúból készült
viseleteket is!
A programon a részvétel díjtalan. A rendezvény a TÁMOP
3.2.8/B-08-2009-0014-es, a Bihari „múzeumi tanoda” c. projekt
keretében valósul meg.
A Bihari Múzeum Baráti Köre
egynapos kirándulást szervez

Arany János szülőhelyére, Nagyszalontára 2010. március 27-én,
szombaton.
Program: Látogatás az ismert
„csonka toronyban” berendezett
Arany János Emlékmúzeumban,
délután városnézés (főtér, szoborpark, Arany János, Sinka István és
Zilahy Lajos szülőháza) vezetéssel,
illetve szabad program.
Részvételi díj (ami a belépődíjat és útiköltséget tartalmazza):
1500 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 1200 Ft. A Bihari Múzeum
Baráti Köre tagjainak: egységesen
1000 Ft/fő.
Jelentkezni, illetve további
információt kérni a Bihari Múzeumban lehet: (54) 402-390.
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Beskó
kuckó

– Közélet

2010. március 12.

Decubitus és rehabilitációs team
működése a Gróf Tisza István Kórházban

Naponta érkeznek a röpiratok.
Az egyik ilyen nagy horderejű ügy
fennforgásáról tudósított legutóbb.
A túlköltekező háztartásoknak, a
lakótelepi hedonizmusnak kívánt
példát adni a mértékletességre. Példát a szerénységre, arra, mi módon
lehet 2000 forintból négy személyre – ebédet előállítani. Intés arra,
hogy fékezzük arisztokratikus hajlamainkat, s ne ringassuk magunkat a mágnáslét gondtalanságába.
Igazodjunk a Bajnai-program
határaihoz. Nem kell mindig kaviár! Együnk több lebbencslevest,
fogyasszunk gyakrabban tejbegrízt
és Kádár János kedvencét, a grízes
tésztát, stb.
A felhívás lehetővé teszi, hogy
akit elfog a csillapíthatatlan vágy,
jelentkezhet a Beskó kuckóban.
Ott kap 2000 forintot, amelyből
a tetszés szerinti alapanyagot megvásárolhatja, aztán kezdődhet a
kuckóban a bemutató, lehet főzni
a négyszemélyes ebédet. Minderről készül tv-felvétel is, amit természetesen a városi köztelevízió is
bemutat. Lesz zsűrizés, mint volt
az erkélyek felvirágoztatása idején
is. Szépen megszervezett rendben
megy minden, van főszervező és főtámogató is. És vannak potenciális
szavazatok.
De nem ez a bajom. A vendégváró valóságshow megvalósult. Lesz
jutalomosztás, a gasztro reality helyi mágusai mindent szépen elrendeznek, efelől bizonyosak lehetünk.
Ennyi töprengés után jöttem rá,
a Beskó a Bessenyei-lakótelep ne-

Fotó: Kari

vének gügyögősen becézett alakja
napjaink kulturális színvonalának
megfelelő módon. Emiatt az elnevezés miatt van szavam. A névadók
szellemesnek vélik talán, valójában
sértő. Nemzetünk szellemi örökségét, múltunk értékeit szennyezik,
Bihar történelmi személyiségének
emlékét is.
Bessenyei György „Beskózását”
a magam részéről gúnynak és ostobaságnak tartom. Szellemi környezetszennyezésnek. Kénytelen vagyok
arra gondolni, hogy a főszervezők
nem tudják, hogy a magyar felvilágosodás kora Bessenyei György
munkásságával kezdődött. Azzal,
hogy 1772-ben a testőr hadnagy
megírta az Ágis tragédiája című
verses drámáját.
De előfordulhatna-e egyáltalán,
hogy a magyar felvilágosodás koráról nem volna tudomásuk?
A helyzet lehangoló, csak lejjebb, mindig lejjebb: a gasztro
reality világ sznobsága már elérte
városunkat is.
Szomorú, hogy a tengersok pénz,

Bástya Vas-Műszaki Üzlet!
Berettyóújfaluban a piacnál, a szolárium helyén!
(A strand bejárata mellett)

Kínálatunk:
kézi szerszámok, szerszámnyelek, elektromos kisgépek • zárak, lakatok, vasalások
csavaráruk, szegek, elektródák • tüzeléstechnikai cikkek (tűzrostélyok, kályhacsövek)
mezőgazdasági szeráruk, huzalok • láncok • vízszerelvények, idomok, csaptelepek,
forgácsoló szerszámok, fa-, fém-, kőzetfúrók

Tisztelettel várok
minden kedves vásárlót!
Nyitva tartás: H.–P.: 7:30-16 óra, Szo.: 7.30-12 óra

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

30-653-0348

meg a politikai ostobaság milyen
pusztításokra képes.
Majd ennek is vége lesz!
De mit szólna mindehhez – a
város díszpolgára, dr. Barcsay László szóhasználata szerint a „levéltár
nélküli főlevéltáros” – Nadányi
Zoltán, akinek versben eszményített alakja volt a testőr hadnagy.
Tisztelte Bessenyeit, aki otthagyta
a csatateret, megundorodva tőle hazatért Bécsből, mert a hazát, Pusztakovácsi (Bakonszeg) népét többre
tartotta. Nem tudhatom, mit szólna. S mit mond ehhez az Ezüstkert
című színjátékában Bessenyeinek
méltó emléket állító Kocsis Csaba.
Ezt sem tudom.
Hogy a politika mit szól hozzá,
azt tudom: semmit. Esetleg szűk
szóval annyit, mint a lottósorsolás
közjegyzői: „minden rendben van”.
Rendben van minden. Csak pályázat legyen meg sok-sok támogatás. A többit a főszervezők mindig
elrendezik. Majd ennek is vége lesz
egyszer.
Szívós István
Négynapos
erdélyi utazások:

Május 2-tól 5-ig útvonal:
Székelyföld, Csángóföld.
Május 22-től 25-ig, útvonal:
Csíksomlyó, Békás-szoros.
Tengerparti utazások: a Bolgár
tengerpart egy nap isztambuli vásárlással egybekötve június 18-tól 28-ig.
Görögország Halkidiki félsziget július
17-től 26-ig, augusztus 7-től 16-ig.
Érdeklődni: T. Balogh Sándor
20/317-4332, (54) 402-661,
(54) 401-392.

apróhirdetések

Személyszállítás 15 fős kisbus�szal, számlaképesen. Érdeklődni
lehet 06-20/317-4332, 54/402661). T. Balogh Sándor.
Milliókat spórolhat! Legjobb
lakáshitel, hitelkiváltás pénzintézettől függetlenül. Tájékozódjon
ingyenesen.
Telefonszám: 30/513-1357.
Állapotfelmérés, talp- és
hátmasszázs, allergia – candida
tesztelés, fülakupunktúra, túlsúly
csökkentése, dohányzás leszoktatása, méregtelenítés. Bérletek
és kedvezmények, gyógynövény
készítmények bemérése. Bejelentkezés 06-30/409-4319.
10 hektár termőföld Zsáka határában eladó. Érdeklődni lehet
54/442-078-as telefonszámon.

2009 nyarán „Decubitus és
rehabilitációs team” kezdte meg a
munkáját a Gróf Tisza István Kórházban. A team megalakulása az
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív
Program – TÁMOP-6.2.4/A/08/1
„Foglalkoztatás támogatása A)
komponens:
„Foglalkoztatás
támogatása egészségügyi intézmények számára” – keretében
benyújtott sikeres pályázat eredményeként jött létre.
Az intézményben a decubitus
és rehabilitációs team a krónikus
osztály főnővérének irányításával működik. Tagjai: rehabilitációs szakorvos, diplomás ápoló,
gyógytornász,
gyógymasszőr,
műtősnő, szakápolók, valamint
infekciókontroll szakápoló.

A team kiemelt feladatai:
- a decubitus (nyomási fekély =
„felfekvés”) megelőzés lehetőségeinek ismertetése
- a magas rizikójú betegek kiszűrése a Norton skála alapján
- az aszepszis szabályainak
megfelelően történő sebellátás
- a modern kötszerekkel történő kötözés elsajátításának tanítása
- a decubitus kezelések és a
megelőzés dokumentációjának
folyamatos monitorozása (lokalizáció, stádium meghatározás, sebfelmérés, sebkezelés a gyakorlati
kivitelezés szempontjából)
A krónikus sebek (pl. lábszár
fekély, műtéti hegek, septikus sebek) kezelése gyakran része a rehabilitációnak. A sebek kialakulásának megelőzése, a gondos ápolás,

Megköszönjük felajánlásaikat
Búzavirág Alapítvány – azaz a „Tüdőbetegek modern kivizsgálásáért Biharban”,
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. sz.
Köszönjük ezúton is a 2009-ben tett felajánlásaikat! Az alapítvány adószáma:
18561160-1-09, OTP számlaszám:
11738046-20038038-00000000
2010-ben is várjuk a további 1 %
felajánlását!
A Gróf Tisza István Kórház Műszerezettségének Javításáért Alapítvány
Adószám: 19127639-1-09. Számlaszám:
10200380-34111150-00000000.
A Bihar Belgyógyászatáért Alapítvány,
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. Telefon: (54) 507-540. Adószám: 185414301-09. Számlaszám: 10200380-34111442.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik a
2008. évi személyi jövedelem adójuknak 1
%-át a Pro Eklézsia Alapítvány támogatására ajánlották fel. Az APEH 111.512 forintot

utalt át a felajánlott támogatásokból. Az alapítvány 2009. évi bevétele 265.377 Ft, kiadásai 194.875 Ft. Az alapítvány támogatásával
ebben az évben a hitoktatás tárgyi feltételeit
igyekeztünk javítani. Örömmel fogadjuk adományaikat a református iskola támogatására,
templomunk felújítására az OTP-nél vezetett
11738046-20036782 számlára. A 2009. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlását a 18552203-1-09 adószámra várjuk, és
köszönetet mondunk érte.
Csíkos János, a kuratórium elnöke
A Hunyadi Mátyás Tagiskola Corvinák
Alapítványa nevében köszönetet mondok
mindazoknak, akik előző évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották alapítványunknak. Az APEH által átutalt 135.840
forintot az alapítvány céljainak megfelelően
a gyerekek képességeinek jövőbeni fejlesztésére kívánjuk fordítani.
Erősné Árgyelán Ildikó,
az alapítvány elnöke

Lisztes Éva

Autósiskolája
Nyilvántartási szám: 09-0017-07

Berettyóújfalu, Körépület emelete
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az összehangolt team – munka, a
szakszerű sebkezelés, a korszerű és
a seb típusának megfelelően megválasztott kötözőszerek jelentős
mértékben javítják a rehabilitáció
eredményességét, és lerövidíthetik
a rehabilitáció időtartamát.
Kórházunk minden osztályán
jelentős segítséget tudunk nyújtani a felfekvéses betegek korszerű,
eredményes kezelésében, rehabilitációjában. Továbbá segíteni
tudunk a területünkön élő olyan
betegeknek, akiknél krónikus seb,
mint szövődmény alakult ki (pl.
cukorbetegség szövődményeként),
illetve akiknek a sebet „fogyatékossághoz” vezető károsodás okozta, és ez megnehezíti a mindennapi
életvitelüket, önmaguk ellátását.
A team tagjai

Hittan oktatás
A Római Katolikus Plébánia
szeretettel várja
katolikus hitoktatásra
az általános iskolás
és középiskolás fiatalokat.
Helye:
Római Katolikus Plébánia
Jelentkezés:
Kerekes László atyánál
telefonon
vagy személyesen a plébánián
(Kossuth u.29.)
Tel.: 54/401-126

A Margaretta Marketing
és Ingatlanfejlesztő Kft.,
Berettyóújfalu
BEFEKTETŐKNEKBERUHÁZÓKNAK
beszerzési áron eladná
az alábbi ingatlanait:
Berettyóújfalu, Kádár Vitéz
utcán (Fakocsma mellett)
fekvő 1510/1 hrsz-ú fejlesztésre kijelölt építési terület
1/3-ad része cca. 6300 m2
terület. Ép. övezeti besorolása Vk 51 2944 központi
vegyes zóna. Az ingatlanon építhető létesítmények:
kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, kulturális, igazgatási, egyházi, oktatási,
egészségügyi,
szociális
épületek,
sportlétesítmények (összalapterület 51%ában lakások, felszín alatti
parkolók és üzemanyagtöltő
állomás.
Sáp községben a vasútállomás mellett a közforgalmú
rakodóvágánytól 80 méterre, a község belterületén
233 hrsz. alatti 7026 m2 területű „telephely”-ként bejegyzett fejlesztésre kijelölt
terület (1500 m2-es gabonatároló engedélyes tervdokumentációjával). Víz, villany,
gáz közművek a telekre be
vannak kötve, a telek két
utcára nyílik, mindkét utca
aszfaltos, a területen bármilyen ipari, kereskedelmi,
gazdasági létesítmény építhető (ár beszerzési ár)
Érdeklődni
jakab2@t-online.hu
vagy
06-30/925-3570
telefonszámon.
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Radikális változás – újratöltve… Csak a közös munkálkodás visz eredményre
-Pörzse Sándor, Balázs István és Bíró László
lakossági fóruma, Berettyóújfalu, 2010. február 23.-

Szűk egy hónappal Vona Gábor lakossági fóruma után, ismét
városunkba látogatott a Jobbik
Magyarországért Mozgalom néhány prominense, hogy ismertesse
és népszerűsítse a párt választási
programját, és hogy beszámoljon
néhány aktuálpolitikai kérdésről
a berettyóújfalui és a környékbeli
lakosok számára. Az elmúlt alkalomhoz képest annyiban változott
a „forgatókönyv”, hogy most nem
a pártelnök/miniszterelnök-jelölt
Vona Gábor érkezett hozzánk mint
„kampányarc”, hanem Pörzse Sándor ismert publicista, (volt) tévés
műsorvezető, a Barikád Magazin
főszerkesztője, országgyűlési képviselőjelölt szolgáltatta a program
„velejét”.
A helyszín a nagy érdeklődésre
való tekintettel ismét a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ nagyterme volt, és azok, akik a január
végi lakossági fórumon is jelen
voltak, nyilván észrevették, hogy
ismét telt ház fogadta a megjelent
vendégeket. A Jobbik Magyarországért Mozgalom koncepciója
változatlan, továbbra is a személyes
találkozásokban látják egy sikeres
kampány igazi erejét, valamint az
ORTT felmérése alapján tényként
is megállapíthatjuk, hogy a média
továbbra sem érdeklődik a párt
támogatottságának megfelelő és
kijáró mértékben a radikális változást hirdető politikai erő iránt.
(A fent említett testület szigorúan a tényeken alapuló statisztikái
alapján Vona Gábor a parlamenti
választásokon induló pártelnökök
számára biztosított idő mintegy
0.1 százalékában van jelen az országos televíziós csatornák különböző műsoraiban.)
Az este hat órakor kezdődő rendezvény első felszólalója Bíró László, a Szebb Jövőt című újság felelős
szerkesztője, az Attila Király Népfőiskola megyei oktatási referense
volt. Mondandója bevezetőjeként
megköszönte, hogy ismét ilyen
szép számmal jelentek meg a városból és a környékéről a Jobbik újabb
berettyóújfalui kampányrendezvényén. Külön megköszönte annak
a 802 berettyóújfalui szavazónak
a segítségét, amellyel hozzájárultak
a párt EP-parlamenti választáson
elért jó eredményéhez. Sajnálatosnak nevezte és cáfolta azokat a
sajtóban megjelent információkat,
amelyek szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalom nem más,
mint az MSZP kreatúrája. Szintén
aggályosnak tartotta a Fidesz azon
véleményét, miszerint minden, a
Jobbikra leadott szavazat hiábavaló, és csak a nemzeti összefogást
gyengíti. Nézete szerint pont a
Jobbik az egyetlen hiteles erő jelenleg, amely Magyarország újbóli felemelkedésért igazából tenni
akar. A két nagy paralamenti erőre
visszatérve kijelentette, hogy reális
veszélyként kell tekinteni a Fidesz
és az MSZP nagykoalíciós törekvéseire, ami által megpróbálják a
valódi nemzeti erőt kiszorítani a
politikai közéletből.
Az est másodikként mikrofonhoz lépő felszólalója az a Balázs
István volt, aki a párt országgyűlési képviselőjelöltjeként indul az 5.
számú választókörzetben (Beret�tyóújfalu és környéke). Beszédét
egy Gyurcsány Ferencről szóló
viccel kezdte, majd rátért néhány
aktuálisan felmerülő kérdésre és
problémára. Nevetségesnek nevezte Bajnai Gordon azon kijelentését,
miszerint a Jobbik nem más, mint
egy szörnyeteg, amelynek jelenléte és ténykedése veszélyezteti
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Magyarországon a parlamentáris
demokráciát. Szomorúnak tartja, hogy ezt épp egy olyan ember
mondja, akinek a Hajdú-BÉT-ben
betöltött kétes szerepe által rengeteg becsületes magyar gazdálkodó
ment tönkre, vagy menekült végső
elkeseredésében az öngyilkosságba. A lokális kérdéseket illetően
kijelentette, hogy a Jobbik színeiben mindent meg fog tenni azért,
hogy Berettyóújfalu és környéke
ismét elnyerje azt a rangot, amit
stratégiailag fontos elhelyezkedése megérdemelne. Szintén kitért a
térséget (is) sújtó rossz segélyezési
gyakorlatra, a rendőrség magatehetetlenségére, a növekvő etnikai feszültségekre, valamint a kormány
pozitív diszkriminációs gyakorlatából fakadó visszás jelenségek elburjánzására.
Balázs Istvánt Pörzse Sándor
követte, akit (Vona Gáborhoz hasonlóan) hangos taps és ováció köszöntött. Aki ismeri a széles körben
népszerű publicistát, az biztos nem
lepődött meg azon a szenvedélyes
hangnemen, amellyel a pulpituson
állva intézte szavait, gondolatait a
hallgatósághoz. Utalva az előtte felszólalók mondandójára, kijelentette, hogy a Jobbik mindent meg fog
tenni annak érdekében, hogy azok,
akik a népképviseleti demokráciát
felhasználva, politikai befolyásukat
elítélendő módon érvényesítve károsították meg a nemzetet, elnyerjék méltó börtönbüntetésüket. Elmondta, hogy a korrupciónak nincs
színe, tehát se nem vörös, se nem
„narancsos”, és az elszámoltatás
mindenkire egyformán érvényes.
Figyelmeztetett mindenkit, hogyha
csalódnak a Jobbikban, akkor vonják meg tőle a bizalmat. Mindezek
mellett számos, az országot érintő
súlyos és megoldásra váró problémát említett meg, amelyek megmérgezik a magyar emberek mindennapjait. Ide sorolta a pártállami
időkig visszavezethető „csúcsnyugdíjak” polémiáját, a multinacionális vállalatok rablógazdálkodását, a
hazai termékpiacon betöltött indokolatlan túlsúlyukat, és nem megfelelő foglalkoztatási gyakorlatukat.
Alapvetően fontosságú kérdésnek
nevezte a magyar nemzeti identitástudaton alapuló kultúra újbóli
feltámasztását, mert mint mondta,
az SZDSZ vezette kulturális lobbi inkább a devianciát helyezte az
értékteremtés középpontjába, és
ezáltal rendkívüli károkat okozott
a lelkekben. Végezetül kijelentette, hogy Magyarországon jelenleg mentális polgárháború zajlik,
amelynek egyik fő célja a radikális
nemzeti erő hamis színben való feltüntetése és lejáratása.
Pörzse Sándor beszédét vastapssal köszönték meg a megjelentek,
aki ezt követően még hosszasan
válaszolt a lakosság által feltett kérdésekre is.
Kiss Tamás

Február 26-án sajtótájékoztatót
tartottak a Morotva-ligeti körcsarnokban. A Morotva Egyesület nevében Papp János egyesületi elnök
tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy
a 2003-ban alapított egyesület eddig elért, nem kevés eredményét
bárki vagy bármelyik párt a saját
sikereként emlegetve kampánycélra használja fel, sajátítsa ki, utalva
arra a nemrégiben megjelent szórólapra, illetve kampányplakátra,
melyen a Bihari Rendezvénycsarnokot illusztrációként ábrázolták.
Az elnök szerint az eredmények a
szentmártoni emberek, vállalkozók
sikere, akik pénzt, fáradtságot nem
kímélve áldozták erejüket, idejüket,
lakókörnyezetük, az egész településrész fejlődése érdekében. Közöttük
vannak pártsemleges, jobb- és baloldali emberek egyaránt. Áldozatvállalásuk, összefogásuk példa lehet
bárki számára – mert az eredmények
láthatóak –, közel 450 millió forintnyi pályázati forrást sikerült eddig
szereznie az egyesületnek, melynek
következtében átalakult az egész
Morotva-liget, és a most készülő rendezvénycsarnok befejezése ez év decemberére várható. Az elnök minden
egyesületi tagnak és a külső segítőknek is köszönetet mondott, hangsúlyozva: „Boldogulásunk záloga csak
a közös munkálkodás lehet.”
Hallgattassék meg a másik fél is
Gyula Ferencné országgyűlési
képviselő asszony saját bevallása
szerint meglepetten olvasta a Bihari
Hírlap február 26. számában a Papp
János egyesületi elnökkel készült interjút, illetve ugyanilyen értetlenül
vette az ez ügyben összehívott sajtótájékoztató hírét is. A véleménye
ezzel kapcsolatban az, hogy akik egy
városban élnek, tisztában vannak a

város, illetve a kistérség jellemzőivel, lehetőségeivel, és ahhoz, hogy
bármiben segíthessenek, legfontosabb volna a párbeszéd. Amikor a
Morotva Egyesület megkereste őt,
természetesnek tartotta, hogy mint
az Észak-alföldi Regionális Tanács
döntőbizottságának tagja, támogassa a tervezett rendezvénycsarnok
ügyét. Hiszen tudja, ennek a városnak van egy sportcsarnoka ugyan,
de közismert, hogy túlzsúfolt,
sportrendezvényeknek, testnevelés
óráknak, kulturális rendezvényeknek, nagyobb kiállításoknak egyaránt helyet ad, mert csak itt tudják
megrendezni a nagyobb tömegeket
vonzó eseményeket. A városban és a
térségben sem nagyon van más lehetőség erre. A kiváló futsal csapatnak
is nagy szüksége van egy ilyen csarnokra, így teljesen jogosnak érezte
az egyesület hozzá intézett kérését,
hogy segítsen a pályázat sikerében.
Gyula Ferencné elmondta, igyekezett mindent megtenni, lobbizni és
annak ellenére, hogy a 18 tagú regionális tanácsban természetesen neki
csak egy szavazata van, személyes
sikerként is értékelte, hogy a nyolc
benyújtott pályázatból – melyek
tartalmilag és formailag egyaránt
megfeleltek a követelményeknek –
a három támogatott közé került a
Bihari Rendezvénycsarnok. Ezért is
csodálkozik azon, hogy az egyesület
elnöke párbeszéd helyett sajtótájékoztató összehívását tartotta szükségesnek amiatt, hogy az ominózus
plakáton a rendezvénycsarnokot illusztrációként szerepeltették. Azon
pedig különösképp elcsodálkozik
– tette hozzá a képviselő asszony -,
hogy Papp János egyesületi elnökként függetlennek vallja magát, hiszen köztudott, hogy a helyi Fidesz
egyik meghatározó személyisége. A
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képviselői munkájában ő egyébként
soha nem nézte, ki hová tartozik,
hiszen akkor a kistérségben csak három település érdekét tartotta volna
szem előtt. A rendező elv számára
soha nem ez volt, hiszen tudja, hogy
valamennyi településen élnek és az
egyesületekben is részt vesznek jobbés baloldali emberek egyaránt. Azzal
is tisztában van, hogy az uniós és hazai fejlesztési források megszerzésére
hivatott pályázatokat nem a baloldal
vagy jobboldal számára írják ki, a
magyar emberek, az egész társadalom a kedvezményezett. Végezetül
Gyula Ferencné hangsúlyozta, rendkívül sérelmezi a párbeszéd hiányát,
és azt sem érti, hogy kit képviselt a
sajtótájékoztatón az elnök úr, hiszen
tudomása van arról, hogy az egyesületi tagok sem értesültek a készülő
tájékoztatásról. Véleménye szerint
az előző napon tartott testületi ülés
után személyesen is megbeszélhették
volna ezt a problémát, ami már csak
régi kapcsolatukra való tekintettel is
elvárható lett volna. Így a képviselő
úrnak ezt a tettét inkorrekt és barátságtalan lépésnek tekinti – szögezte
le Gyula Ferencné.
L. M.

Nyugdíjintézkedések nyílt lapokkal
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Korózs Lajos államtitkár és Gyula Ferencné országgyűlési képviselő
voltak annak a fórumnak a vendégei,
melyet Nyugdíjintézkedések nyílt
lapokkal és eredményekkel címmel
rendeztek március 3-án a Nadányi
Zoltán Művelődési Központ Erdélyi Gábor termében. A rendezvény
résztvevői azok a nyugdíjas és nyugdíjba készülők voltak, akik érintettek vagy érdeklődnek a pártok ez
irányú eltérő ígéretei és jövőképei
iránt, ugyanis az elmúlt időszakban nagy vitát váltott ki közöttük
hazánk nyugdíjrendszere. Vannak
ígérgetek, s vannak tettek. Az államtitkár ezeket ismertette hallgatósága
előtt. Tájékoztatójában leszögezte,
az MSZP meggyőződése az, hogy a
nyugdíjasok nem kegydíjat kapnak,
hanem a járulékfizetéssel, évtizedek
munkájával szereztek jogot a megérdemelt nyugellátásra. Ezért a párt
határozottan ellenez minden olyan
durva kezdeményezést, jobboldali
szándékot, ami azt eredményezné,
hogy idősek százezreinek, negyedével alacsonyabb nyugdíjért akár 70
éves korukig is dolgozniuk kellene.
Ezért a Magyar Szocialista Párt garantálja a jelenlegi nyugdíjrendszer
biztonságának megőrzését. Terveik

szerint: 2010-ben a világgazdasági
válság ellenére is több, mint 32%kal lesz magasabb a nyugdíjak vásárlóértéke, mint 2001-ben.
Ezzel szemben a Fidesz megpendítette a svéd modell bevezetését,
bár ezt most már tagadják. Mint az a
sajtóban megjelent: Varga Mihály, a
Fidesz szakpolitikusa egy banki konferencián kijelentette, hogy ők ezt
2013-ban be fogják vezetni. A modellel legrosszabbul egyértelműen a
nyugdíjasok járnak. Ha valaki csak
a magánnyugdíjpénztárba befizetett
összegre számíthatna, akkor is több
nyugdíjat kapna, mint amit a Fidesz
svéd modellje biztosít. Mivel csak
annyit lehet kifizetni a nyugdíjakra,
mint amennyi befolyik a kasszába.
A Fidesz svéd modellje esetén akkor
ideális a helyzet, ha 5% felett van
a gazdasági növekedés, és minden
munkaképes korú ember dolgozik.
Sokan nem tudják, fontos tényező
volt, hogy amikor Svédországban
bevezették ezt a modellt, akkor ott
76 %-os volt a foglalkoztatás aránya. Magyarországon ez 57%, és
ha a gazdasági növekedés nem kielégítő, akkor egyik évről a másikra
lecsökkenhet a nyugdíjak mértéke
és értéke. Ez történt Svédországban

is, ahol 3 %-kal csökkentek a nyugdíjak, és elemzők szerint ez 3 éven
belül 8-10 %-ot fog jelenteni. Magyarországon 972 ezer özvegy van,
és több mint 100 ezer gyerek után
fizet árvaellátást a társadalombiztosítás, ez nincs a svéd modellben.
Mindemellett kiemelendő, hogy
a svéd modellben a nyugdíj nem
adómentes, azaz ADÓ-t kell utána
fizetni. Ráadásul ha valaki a nyugdíjkorhatár előtt meghal, az addig
befizetett járuléka elvész, mivel az
állam lenyeli, és félreteszi azoknak
a járandóságára, akik tovább élnek,
mint hogy azt KSH nyugdíjba vonulásuk évében prognosztizálta. A
számok nem csalnak, így a tények
tudatában érdemes mérlegelni, hogy
mit is csinált az elmúlt 8 év alatt és
mit kínál MSZP.
Az Magyar Szocialista Párt nyílt
lapokkal játszik – szögezte le az államtitkár. Konkrét programjából
kiderül, hogy a párt a jövőben is
folytatni kívánja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, valamint
a párt által elindított nyugdíjkorrekciós programot. Az érintettek
száma körülbelül 1 millió fő. Az
MSZP tervei között szerepel, hogy
2011-től újabb hároméves nyugdíjkorrekciós programot indít, amely
a mezőgazdasági járadékosokra és
a korhatár alatti rokkantnyugdíjasokra is kiterjed. A méltányossági nyugdíjkassza összege évente
duplájára növekedne. Egyszeri 75
ezer forintos kegyeleti támogatást
kapnának azon özvegyen maradtak, akik átlag alatti nyugdíjjal
rendelkeznek. A párt megtartaná
a 65 éven felüliek ingyenes utazási
lehetőségét. Külön támogatásokat
nyújtana speciális, időseknek szánt
képzési programokhoz.
Nyugdíjasok Akadémiája

Kortesbeszéd
A töprengés izgalmát – a vívódás
kínjait – az eszement radikalizmust
– a szittya szilajságot – a keresztényi alázatot – a polgári öntudatot
– a szegénységet maguk alá taposni
vágyók reményeit – a színes skálájú
és több szólamú értelmiség bölcs és
őszinte gondolatait ütköztetni, értékelni és rendszerbe foglalni: a mindnyájunk számára élhető társadalmi
közeget, a közbizalmon és közmegegyezésen alapuló demokráciát megszilárdítani, a jobb élet lehetőségét
biztosítani! Nos, ez lenne választott
honanyáink és honatyáink feladata
és kötelessége.
A szabad választás biztosította
versenyben mit is kínálnak nekünk
a hatalomra törő erők? Bizony sok
mindent, de kevés olyat, amiért
rájuk bízhatnánk magunkat. Elsősorban azért, mert a demokratikus dialógusra, vagyis az értünk és
megnyerésünkért történő politikai
párbeszédre nem hajlandók. Nem
veszik észre, amit mi már a bőrünkön érzünk, hogy egymásra csúsztak
az értékrendek, mint a kontinensek
talapzata. Megrengetve a társdalom
tömbjét. Az repedezik, itt-ott megomlik. Elmerül sok minden, ami
jó, és előtör a rossz. Torzulnak a
viszonyok: jómagyar – nemzetrontó, magunkfajták – magukfajtája
világa leledzik. Zsigeri demokrácia
helyett a zsigeri bosszúállás reflexei
érvényesülnek!
Ha egy társadalom morális
válságban van, és a teljes politikai
elitje hiteltelenné vált: értelmisége
a tehetetlenség súlya alatt vergődve
képtelen erős, egészséges, egy irányba
mutató impulzusokat küldeni a kis
és nagy közösségek felé, melyek azokat a közjó felé irányuló hatékony
cselekvésre késztetnék: akkor bizony a
társadalom egy része radikálisabban
lép fel a megszokottnál. Nos, ez nem
a világ vége és nem is paranormális
jelenség. Ám az nem normális, hogy
frusztrált perszónák és fasisztoid
hajlamú „gúnárok” nyakukat nyújtogatva a tömegből az elégedetlenség
hátára kapaszkodva akarják fejre
állítani a világot. Mint hanyatt fektetett lovat hasán megnyergelni, kantáron tartani és megzabolázni túl
hiszékeny társainkat.
Felhívom a figyelmét a versengő
politikai erőknek, hogy a választók
legnagyobb tömege a centrum irányába tart, ahol a közbizalom az „ősbizalomból” erőt merítve, akarata
szerint megvalósulhat! Nagyon sokan
magukra találtak! Meglelték polgári
önmagukat, és kialakult a szabadság
és demokrácia iránt elkötelezettek
erős közössége! A szavazataikkal
tudatosan élők és cselekvők sokasága!
A közbizalomra építők tábora, mely
politikai nézettől és hitvallástól függetlenül a kölcsönös bizalmon és a
jövőbe vetett szilárd hiten alapszik.
Ereje, vonzereje megtöri minden
napba néző politikus makacsságát. E
bizalomból fakadó életelv a jövő biztosítéka. A bizalom mindig a kultúra
talajában gyökeredzik, önmegtartó
erejét onnan táplálja. A társadalmi
élet fundamentuma a bizalom. A
bizalomból erednek az „evangéliumok”, a jó hírek a szeretetről, az
életről, a jövőről. A választóknak „a
bízom benned és rád bízom magam”
– döntései megkövetelik a választottaktól az értük való felelősség felvállalását, az őket szolgáló önzetlenséget, szeplőtelen őszinteséget.
Nos, Kedves Honleányok és Hon
fiak, kik a parlamentbe vágytok!
Hagyjátok a sok, cifra, tartalmatlan
szóvirágot, a kóró-karó durvaságot és
trágárságot. Ostoba ígéreteket és rémisztő intelmeket. Dönteni nem Ti
fogtok, hanem Mi fogunk! Ha meg
lesz hozzá a kellő bizalom!
Jakab György István
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A kommunizmus áldozatainak
emléknapján
A kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából ismerjük
meg azt a szervezetet, azokat a személyeket, akiknek bűnös tevékenysége
nyomán Magyarországon fellobbantak az égő áldozat lángjai.
A Magyar Kommunista Párt Rákosi Mátyás irányításával hatalmas
szervezetet hozott létre annak érdekében, hogy hatalmi céljaikat megvalósítsák. A szervezetek tevékenysége
nyomán „születtek” az áldozatok,
lobogó égő áldozatok. A magyar
holokauszt.
A 80-90 ezer létszámú ÁVH-s
horda tucatnyi szervezeti egységekbe
kiépítve vigyázta a proletárhatalom
bástyáit.
Volt Hálózati Főosztály. Szűcs
Ernő ezredes, majd Balogh Béla vezette, akit pedig Ferencsik József követett ezen a poszton. Ennek a nagy
egységnek számos alosztálya volt.
Ilyen egységet szerveztek a belső reakció elleni harc ügyének, de volt külső
egység a klerikális reakció elleni küzdelemre is. Külső alakulat működött
a „kulákreakció” és a kulák szabotázs
felszámolására.
Volt kémelhárító osztály, ezt
Dékán István vezérőrnagy, majd
Bradács György alezredes irányította. A katonai elhárítás főosztálya is
a párt által irányított államvédelmi
hatóság keretében tevékenykedett.
Ennek az egységnek Janikovszky Béla
ezredes, aztán Kutika Károly ezredes
volt a parancsnoka.
Farkas Vlagyimir ezredes az
operatív főosztályt vezette. Posztját
1951-ben Zsidi Gyula alezredes vette át. Itt működött a levélellenőrzési
osztály, dr. Bauer Miklós volt az alosztályvezető. Ide tartozott a levelek
felbontása, ellenőrzése mellett a telefonok lehallgatása és a külföldi rádiózások ellenőrzése.
Volt egy igen nagy létszámú szervezeti egység is: a Belső Karhatalmi
és Határőrség Főparancsnoksága,
amelynek Kajli József őrnagy után
Piros László vezérőrnagy lett a parancsnoka. Az esetleges belső lázadások leverésére itt hoztak létre területi
zászlóaljakat: például Budapesten
827, Szombathelyen 714, Pécsett
653, Szegeden 511, Miskolcon 709
főt. S külön egységeket alakítottak a
politikai büntetésvégrehajtó intézetek
őrzésére, például Recsken 464 főt.
A kihallgatás iszonyatos módszereiről leghelyesebb, ha az önmaguk
vallomása alapján alkotunk képet.
Például Péter Gábor 1956 áprilisában vallotta: „A verést, kiabálást és
egyéb törvénytelen módszereket a régi
pártkáderekkel szemben Farkas Mihály utasítására alkalmaztuk.”
Farkas Mihály pedig 1957. február 2-án ezt mondta: „Rajk Lászlót
egy alkalommal hallgattam ki, és ekkor történt meg a verése is. A veréshez
Rákosi Mátyástól volt engedélyem, és
ezt Péter Gábor javasolta, a velem
lévő Kádár Jánossal együtt járultunk
hozzá.” Íme, a felelősséget egymásra
hárító gazemberek. A kétfrontos harc
idején felelősségre vonták azokat az
ÁVH-sokat, akik a pártapparátusban
dolgozó kommunistákat letartóztatták, vallatták, kínozták és elítélték.
A már említett Kajli ezredes a vizsgálat során így vallott: „Én kommunista vagyok, mint ilyent helyeztek a
politikai rendőrséghez. Minden utasítást végrehajtottam. 1949 nyarán
Péter Gábor hivatott, és azt mondta,
hogy a párt utasítására egyes személyeket meg kell verni. Részt vettem
Földi, Vágó megverésében.” Kajli egy
alkalommal – többen vallják ezt –
sót etetett Földivel. Amikor Földi vizet kért, a WC csészéből veréssel inni
kényszerítette.
A kínzás, verés rendszeresített
módszer volt az Andrássy út 60.
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és más kihallgató objektumokban.
Princz Gyula ezredes csoportja volt
az e feladat ellátására megszervezett
egység.
A kommunista hatalom tobzódásnak voltak kommunista áldozatai
is. De sok volt a túlélő, a fordulatokat, felelősségre vonásokat átvészelő
ügyeskedő is. Tudjuk: „Jókor, jó helyen.” Néhány ilyen esetet említek:
Érsek Tibor ÁVH alezredest ’51-ben
halálra ítélték, majd életfogytiglanra változtatták, ’56-ban szabadult,
majd 1957-ben az ÁVH-nál elkövetett bűneiért 5 év börtönre ítélték,
amit viszont a bíróság kitöltöttnek
hirdetett. Dr. Benedek László ’54ben két évet kapott, ’56 novemberében felmentették, ma Svédországban
él. Haraszti Sándor újságírót 1950ben halálra ítélik, ’54-ben kegyelemből életfogytiglant kapott, ’56-ban
szabadult, s akkor Nagy Imre mellé
állt, ezért 58-ban újra hat év börtönbüntetést kapott.
A meghurcolt megkínzott, börtönbe zárt kommunisták közül
néhányat szabadulásuk után azonban kárpótoltak. Nézzünk erre is
példákat: szabadulása után Kádár
háromszobás lakást, lakberendezést
250 kötet könyvet, 4 hét üdülést és
163 ezer forintot kapott. Donát Ferenc 200 ezer forintot és 250 kötet
könyvet, Haraszti Sándor 75 ezer
forintot és 250 kötet könyvet, Kállai
Gyula lakberendezési tárgyakat és
166 ezer forint készpénzt. Losonczy
Géza 3 szobás lakást és 125 ezer
forint készpénzt. Van példa arra
is, hogy az ÁVH-központ néha úgy
működött, mint manapság a BKV.
Az ÁVH privát pénztárából személyes jellegű kifizetéseket teljesítettek,
például 1952-ben Péter Gábornak
a Gábor Áron utca 36. szám alatti
lakására 872 ezer forintot. Pataki
Ferencné ÁVH-s százados (Péter
Gábor kedvese) Normafa utcai lakóházára 18 ezer forintot.
A Péter Gábor részére vásárolt
1550 db muskátliért 5600 Ft-ot, a
9400 db virág kiültetéséért 10600
Ft-ot fizettek ki. Okmány bizonyítja
azt is, hogy Eisenberger Sámuel (Péter Gábor testvére) 2500 Ft, Lusztig
Gyuláné (szintén a tábornok testvére) többszáz forint gyorssegélyben
részesült. Ismerjünk meg néhány
adatot a túlélők sorsáról: ítélet és
szabadulás után Péter Gábor könyvtári alkalmazottként, Farkas Vlagyimir statisztikusként, Décsi Gyula
szótárkészítőként, Janikovszki Béla
orvosként dolgozott a konszolidált
kádári időkben. Princz Gyula, a
verőcsoport hírhedett parancsnoka italbolt vezető lett, Vajda Tibor
Ausztráliába disszidált fogorvos,
Bauer Miklós osztályvezető, dr.
Váradi György tv-szerkesztő, Dékán
István igazgató, Berkes András igazgató, Radányi Dezső tv-szerkesztő, és
jónéhányukat átvette a kádár-rendőrség is. Ferencsik József ORFK vezető-helyettes, Bradács György megyei
főkapitány, Rajnai Sándor főosztályvezető, majd moszkvai nagykövet. Dr. Alapy Gyula népügyész
1956-ban a Szovjetunióba szökött,
’58-ban visszajött és a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi
Intézetének munkatársa, majd a
Villamosipari Tröszt dolgozója lett.
Dr. Jankó Péter, a halálosztó népbíró nem tudta elviselni elkövetett
bűneinek terhét, 1955-ben érezte az
idők változását, öngyilkos lett. Ezt
tették, így éltek, s ide jutottak a kommunizmus kommunista áldozatai.
Undorító világ volt. Emlékeznünk
kell erre is Kovács Béla szovjet elhurcolása napján, hiszen a diktatúra, a
harácsolás szelleme itt él közöttünk
ma is.
Szívós István

Foglalkozások a hagyományőrzés jegyében
A Bihari Népművészeti
Egyesület Alkotóházában a
2009/2010-es tanévben ismét
megrendezi a gyermek-játszóházat. A kéthetente szombatonként megszervezésre kerülő
foglalkozásokat érdeklődéssel,
izgalommal várják a résztvevő
gyermekek és szüleik. A játszók
alkalmával a gyerekek ízelítőt kaphatnak a hagyományos
kézműves
tevékenységekből.
Nagyon örülnek a saját készítésű munkáiknak, amit sokszor
ajándékba szánnak szüleiknek,
testvéreiknek.
A foglalkozásokat az ünnepkörökhöz kapcsoljuk (advent,
karácsony, farsang, húsvét), ez
a csoportosítás a felnőtteket is
vonzza, szívesen mesélik mellé
az ő gyerekkori történeteiket.
Alkalmanként kétféle tevékenységet kínálunk az érdeklődőknek, és gyakran előkerülnek
népi mozgásos játékaink diótörő, békafogó stb.
Volt és várható tevékenysé-

geink: agyagozás, gyöngyszövés, rongybaba-készítés, mézeskalács díszítés, gyertyamártás,
csuhéfonás – papírmerítés,
batikolás, nemezelés, körmönfonás, tojás-festés, írókázás,
berzselés,
szűrrátét-készítés,
szalmafonás. A népi dalos játékok között mindenki megtalálhatja a számára vonzó kézműves tevékenységet.
A kézműves játszók célja nem
titkoltan a hagyományos mesterségek, a természetes anyagok
megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. Van-e annál
nagyobb öröm, ha gyermekünk
saját készítésű játékkal játszik,
vagy ajándékozza meg a családtagokat. Ezeket a kincseket még
évek multán is féltve őrizgetik.
Köszönet a Bihari Népművészeti Egyesület tagjainak,
akik munkájukkal hétről hétre
vállalják a játszók lebonyolítását.
Várjuk szeretettel a következő játszóinkra.

Gyermekjátszók
március 20.

vesszőből gúzskötés
zsákbaba-, rongybaba-készítés
április 3.
gyékényfonás (tojástartó, állatok)
tojásfestés (berzselés, írókázás)
április 17.
szalmafonás, gyöngyfűzés
május 8.
batikolás
május 23.
körmön-fonás
a városnapi rendezvényen 	szalmafonás, fapörgettyű-készítés

A SINKA ISTVÁN
VÁROSI KÖNYVTÁR
FELHÍVÁSA
Kedves Olvasó!
Ha Ön
• igénybe szeretné venni a könyvtár szolgáltatásait
• érdeklődési körének megfelelő könyveket, folyóiratokat szeretne válogatni
• olyan közhasznú, sajátos információkra volna szüksége, amelyek rendelkezésre
állnak a könyvtári hálózatban
De
• ön mozgásában korlátozott
Akkor
• közel 60.000 kötetes állományunk „mozgókönyvtári” szolgálatán keresztül
jelezzen és mi karitatív, szociális partnereink (a Bihari Szociális Szolgáltató
Központ, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség, a Bihari Humán Szolgáltató
Központ és a „Gondoskodás” Szolgáltató Iroda) segítségével informálódunk és
házhoz szállítunk
Címünk: Sinka István Városi Könyvtár 4100 Berettyóújfalu Kálvin tér 1.
Telefonszámunk: (54) 500-207, (54) 402-273
mobil: 30/631-6536
a nyitva tartás ideje alatt, keddtől péntekig: 10-12 és 13-18 óra között
A könyvtár munkatársai örömmel állnak az olvasók rendelkezésére:
Berettyóújfalu és Szentmárton területén hétfői napokon, 8-12 és 13-16 óra
között. Házhoz szállítják azokat a könyveket, heti- és havilapokat, melyeket az
olvasók szeretnének elolvasni.
A beiratkozáshoz egy adatlapot kell kitölteni az olvasóknak. (Lehetőség van
tetszés szerinti összegben TÁMOGATÓJEGY vásárlására is.)
A könyvek kölcsönzési határideje: 4 hét, természetesen a határidőt meg lehet
hosszabbíttatni, illetve a kölcsönzési idő előtt is ki lehet cserélni a könyveket.
A heti-és havilapok kölcsönzési határideje: 2 hét.
IGYEKSZÜNK MINDEN KÉRÉST TELJESÍTENI ÉS MINÉL HAMARABB
ELJUTTATNI A KÖNYVEKET, NAPI- ÉS HETILAPOKAT OLVASÓINKHOZ.

Amatőr jégkorongtorna

Fotó: Kari
A győztes LSTL Assassins csapata: Nagy Levente, Nagy István, Munkácsy Zoltán, illetve
a szervező Rácz Sándor, ifj. Kari Sándor, Kari Csaba

Amatőr jégkorongtornát rendeztek február 20-án a Morotva-ligeti műjégpályán. Zajlik az
élet a ligetben, melyet nemcsak
ez a torna, de a műfüves pályán
lezajló edző, illetve felkészülési labdarúgómérkőzések és nem
utolsó sorban a rendezvénycsarnok
építési munkálatai is jeleznek. Az
amatőr jégkorongtorna ötlete Rácz
Sándortól származik, aki egyben a

rendezvény szervezője, lebonyolítója is volt.
A szervező szerint a torna kitartó munka eredményeként jöhetett
létre, és célja a fiatalságot kicsábítani a műjégpályára, tartalmas
szórakozást, ezáltal lehetőséget
biztosítani a jégkorong szerelmeseinek. Az sem mellékes, hogy a
fiatalok nem a számítógép előtt
ülnek ezalatt, hanem a szabadban

aktívan sportolnak. A tornára hat
csapat nevezett be, melyek közül
három is berettyóújfalui, illetve újfalui kötődésű volt, mellettük Püspökladány, Földes és Derecske hokisai voltak a mezőny többi tagjai.
Az első mérkőzés Muraközi István
alpolgármester korong bedobására
indult, aki nem csak díjátadója, de
szurkolója is volt az amatőr versengésnek. Magánemberként a minél
jobb mérkőzéseknek, lokálpatriótaként természetesen valamelyik
helyi csapatnak szurkolt. Üdvözölte azt, hogy az egy évvel ezelőtt
megnyílt műjégpályán már ilyen
tornát lehet szervezni, és reményét
fejezte ki, hogy ezen kezdeményezés hagyománnyá fog válni.
A mezőnyben üdvözölhették a
rendezők a görkorongos múlttal
rendelkező LSTL Assassins nevű
csapatot, akik anno berettyóújfalui görhoki csapatként megnyerték az országos bajnokságot a B
csoportban. A Bihari Farkasok
nevű csapat helyi fiatalokból, egy
nyíregyházi játékvezetőből és két
fiából „tevődött össze”. A Jégkoc-

kák is helyi fiatalokból áll, kiknek
képzését, tanítását az LSTL nagyjai végzik. A győztes csapat kapitánya, Munkácsy Zoltán elmondta,
hogy képességeik alapján a fiatalok
akár jobb eredményt is elérhettek
volna, de nagyon jó megmérettetés
volt számukra, hogy a nagyok között szerepelhettek. A „vidéki” csapatok is örültek a lehetőségnek, és
bíznak benne, hogy több ilyen tornára is meghívást kapnak majd.
A mérkőzések kora délutánra
fejeződtek be. A csapatoknak dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István alpolgármester adták át a díjakat.
A jégkorong iránt érdeklődők
kedden és pénteken, 20 órától jelentkezhetnek a Morotva-ligeti
műjégpályán.
R. S.
A torna végeredménye:
1. LSTL – Assassins
2. Bihari Farkasok
3. Püspökladány
4. Földes
5. Derecske
6. Jégkockák
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Az MVFC-s nők sikerei
Nemrégiben női foci csapatunk
egy felnőtt kispályás tornán vett
részt Nagykállón, s az ezüstérem
mellett külön öröm számunkra,
hogy válogatott kapusunk, Pallai
Gábor szintén válogatott tanítványa, a hosszú idő után visszatérő
Pozsgai Melinda lett a torna legjobb
kapusa.
Füredi Andrea, Pozsgai Melinda és Szűcs Helga képviselte a felnőtteket, míg a csapat gerincét adó
U15-ös korosztályból Roza Viktória, Tóth Alexandra, Málik Bettina, Kocsán Petra, Deczki Vanda,
Szabó Rebeka, Mosdóczi Evelin és
Bereczki Orsolya volt jelen.
Vegyes csapattal indultunk tehát, akik azonban már hosszú ideje
együtt edzenek, és sokszor bizonyítottak a lányok különböző tornákon, kupákon.
A tornát körmérkőzéses rendszerben bonyolították le. Az első
meccsen az NB II-es nagypályás
Nyírség SE első számú csapatával
játszottunk, akiket 3:0-ra legyőztünk. A második összecsapáson a
szinten nagypályás NB II-es Gyula volt az ellenfél, akik felett 3-1-es
győzelmet arattunk. A Mezei-Vill
a másik nyíregyházi NB II-es gárdának sem kegyelmezett, és az igen
kemény játékstílusban játszó ellenfelünket technikailag és taktikailag
is felülmúlva 4:0-ra diadalmaskodtunk. A torna végén csak egyetlen
büntető választotta el a lányainkat
az aranyéremtől, de így is nagyon
elégedettek lehetünk, hisz zömében
14-15 évesekből álló kis gárdánkkal, három felnőtt nagypályás NB
II-es csapatot utasítottunk magunk
mögé, és csak a szintén NB II-es
nagypályás Nyíregyházi Spartacus
tudott minket megelőzni, s ők is
csak egy büntető rúgásnyival.
A nagykállói szép sikerek után
sem álltak meg a lányok, hisz egy
hét múlva már Hajdúböszörményben szerepeltek a Csanda-Vill Kupán.
Nyolc csapat részvételével zajlott
a torna, amelyen felnőttegyüttesek
szerepeltek. A mezőnyt a Nyírség
SC, a debreceni Irinyi-sportiskola,
a Bőcs, a Nyíregyházi Spartacus, a
Debreceni Egyetem, a Debreceni
Vegyipari, a Hajdúböszörmény és
természetesen a Mezei-Vill FC, Berettyóújfalu alkották. Mi, hasonlóan a nagykállói tornához, az U-15ös korosztályú csapattal indultunk,
a Ferencvárosba igazoló Mosdóczi
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A Nadányi Zoltán Művelődési
Központ márciusi programjai
Március 13., 20.00: Sunset, AWS és Stylx koncert a Parola Pinceklubban
Március 16., 17.30: Bibliaiskola
Március 18., 14.00: Nyugdíjasok Akadémiája
Március 19., 16.00: A Méhész Egyesület gyűlése
Március 20., 20.00: Inferno koncert a Parola Pinceklubban
Március 23., 17.30: Bibliaiskola
Március 25., 14.00: Nyugdíjasok Akadémiája

A berettyóújfalui női focicsapat tagjai:
Álló sor: Pallai Gábor (edző), Szűcs Helga, Bereczki Orsolya, Füredi Andrea, Mosdóczi
Evelin, Szabó Rebeka, Roza Viktória.
Alsó sor: Pozsgai Melinda, Deczki Vanda, Kocsán Petra, Málik Bettina, Tóth Alexandra.

Evelin és Bereczki Orsolya nélkül,
de három felnőtt játékossal kiegészülve.
A debreceni Irinyi-sportiskola
ellen nyitottunk, s Füredi Andrea
góljával nyertünk is 1:0-ra. Következett a Nyírség SC, és 1:0-ás
vezetés után 2:1-es vereséget szenvedtünk, gólunkat ezúttal is Füredi Andrea szerezte. A tudatosabb,
technikásabb és taktikusabb játékot
a berettyóújfalui csapat képviselte,
de ellenfelünk testi fölénye sajnos
érvényesülni tudott.
A következő mérkőzésünkön
a Bőcs ellen „sima” 5:0-ás sikert
könyvelhettünk el, Füredi Andrea
kétszer, Kocsán Petra, Málik Bettina és Szűcs Helga egyszer-egyszer
találtak a kapuba. Az idő hiánya
miatt a szervezők kicsit átszervezték
a tornát, így fiatal kis csapatunk a
bronzmeccset játszhatta a debreceni sportiskola női együttesével. A
bronzmeccset nagyon komolyan
vettük, hisz a nyolccsapatos felnőtt tornán óriási sikernek számít
a „megfiatalított” MVFC-nek a dobogós helyezés.
A Mezei-Vill FC szimpatikus,
taktikus játéka nagy sikert aratott a
tornán, és a bronzmeccsen is értünk
szurkolt a szép számú nézősereg. A
bronzmeccs óriási küzdelmet hozott, és a végén az egymásért és a
Mezei-Vill-ért való küzdeni akarás
meghozta a gyümölcsét, sikerült
gólt elérnünk Füredi Andrea révén.
A hátralévő percekben is nekünk
volt gólhelyzetünk, s taktikus védekezésünkkel együtt megtartottuk
a bronzérmet jelentő egygólos elő-

nyünket. Külön öröm számunkra,
hogy ismét Mezei-Vill játékos lett a
különdíjas, hisz a gólkirálynői serleget Füredi Andrea érdemelte ki,
aki a következőképpen nyilatkozott
lapunknak:
– A lányok nagyon szerettek volna éremmel a nyakukban hazatérni,
és átnyújtani azt elnöküknek, ezzel
„üzenve” neki az elmúlt napok történései és igazságtalan vádaskodásai után. Mezei Józsefnek ajánljuk
tehát ezt az érmet, ezzel is bizonyítva, hogy mellette állunk, bármilyen
igazságtalan vádaskodás éri, mert
önzetlen segítsége és támogatása
nélkül erre a tornára sem tudtunk
volna eljutni, nem játszhattunk volna ilyen szép szerelésben, és kevesebb élménnyel lettünk volna gazdagabbak. Jó volt látni a győztesek
csillogó tekintetét az éremátadáskor. Köszönjük Mezei Józsefnek és
minden Mezei-Vill szurkolónak,
akik egy nagy családot alkotnak,
és biztatnak minket találkozásaink
alkalmával. Ők tudják, hogy ez a
klub azért ért és ér el ilyen sikereket, mert ilyen ELNÖKE, ilyen JÁTÉKOSAI és ilyen SZURKOLÓI
vannak!
Összességében elmondhatjuk,
hogy nagyon szép sikert értünk el
megfiatalított csapatunkkal a felnőtt-tornán. Pallai Gábor is elégedetten nyilatkozott, kiemelte, hogy
nagyon szép játékot mutattunk be,
az edzésen gyakorolt dolgokat is viszontláthatta a pályán. A torna befejeztével újra nagyon kemény munka
és edzések várnak a lányokra.
Brumi

A Bihar Vármegye Képgalériában március 23-án, 17.00 órakor nyílik Korin M. Korina festőművész kiállítása mestere, Bényi Árpád emlékére
Minden héten, kedden, 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete – Hagyományőrző népdalkör összejövetele
Minden csütörtökön, 15.00 órától Pávakör
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15.00 órától csontritkulást megelőző gerinctorna

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
Február
17.: Nagy Béla Csaba – Kerekes
Erika Mária
Elhunytak
Február
20.: Barta Lajos Imre (1947)
23.: Balogh Sándor (1951)
27.: Rácz Gyula (1936)
27.: Jakab Erzsébet (1931)
27.: Fábián Imre (1942)

Az Oltalom és Gondoskodás Alapítvány március 20-án szombaton, 8.00–
13.00 óra között a Nadányi Zoltán Művelődési Központ tanácskozó termében „Tavaszi megújulás” címmel ingyenes vérnyomás és vércukorméréssel, életmód tanácsadással, gyógy-masszírozással egybekötött jótékonysági
adománygyűjtő napot rendez. Várunk minden olyan használt cikket, ruhát, amit megunt, kidobásra szánt, de más még hasznát vehetné!
Segítsen, hogy továbbra is segíthessünk!

Hirdessen a
Bihari
Hírlapban!

A Csárdáskirálynő című előadás március 24-én látható.
További időpontokról később tájékoztatunk.

Színházbérlet

Bérletek 6000 forintos, jegyek 2500 Ft-os áron kaphatók a
művelődési központban,
illetve az (54) 500-023-as telefonon igényelhetők.

Herpály focishow
Február 28-án került megrendezésre a hagyományos Herpály
focishow. Idén két futsalcsapat és
két NB III-as alakulat vett részt
a tornán. A szépszámú közönség
előtt megrendezett mérkőzéseken
a végső sorrend az alábbiak szerint
alakult:
1. helyezett: Mezei Vill FC
2. helyezett: Püspökladány FC
3. helyezett: Hajdúdorogi Huszárok
4. helyezett: BUSE
Különdíjak:
Legjobb kapus: Szántó Ferenc, BUSE
Legjobb mezőnyjátékos: Domokos Imre, Karcag
Gólkirály: Simai Gábor,
Hajdúdorogi Huszárok
A kispályás torna után következett a gálamérkőzés, amin a DVSC
All Star és a BUSE öregfiúk csapata

Sporteredmények
Futsal NB I.
Szentes - MVFC 2:5

MÁRCIUS 15. KUPA
-Kispályás futballtorna a sportcsarnokban-

A torna időpontja: 2010. március 15.
Helyszín: a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnok
Fotó: Kari

játszott egymással. A nagysikerű
mérkőzésen a DVSC 9:7 arányban
győzedelmeskedett a BUSE fölött.
A DVSC-ben pályára léptek többszörös magyar válogatott játékosok,
mint például Kerekes Zsombor,
Madar Csaba, Szatmári Csaba és a

háromszor is az év játékosának megválasztott Sándor Tamás. A rendező
Herpály Team Kft. megköszöni a
támogatók segítségét: fő támogató
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, Berettyó Pékség, Bella
Costa étterem.

Futsal Magyar Kupa
A négy közé jutásért
2. mérkőzés: Ózd – MVFC  2:7

Továbbjutott az MVFC 16:6-os
gólkülönbséggel, ahol a döntőbe
jutásért a Győri Audi az ellenfél.

Nevezési díj: 5000 Ft+áfa/csapat, melyet a helyszínen kell befizetni
Lebonyolítás: a berettyóújfalui városi kispályás bajnokság
szabályai szerint
Játékidő: 2X12’, körmérkőzéses/egyenes kieséses rendszerben
Nevezés: minimum 8 fős csapatoknak. Jelentkezés a helyszínen
8.30-ig vagy telefonon a 06-30/603-3051-es telefonszámon
Díjazás: a torna első három helyezettje kupát kap, és értékes
nyereményekben részesül. Eredményhirdetés kb. 15.30-kor
Rendező: a Herpály-Team Kft.
Felszerelést mindenki hozzon magával,
pályára lépés csak tornacipőben!
A rendezvény támogatói: Berettyóújfalu Város Polgármesteri
Hivatala, Origó Sport, Bihari Hírlap
FŐTÁMOGATÓ: KERFU 2000 Kft., Berettyóújfalu Kádár V. 143.

Bihari Hírlap

A berettyóújfalui önkormányzat
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