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Nagy értékű tartaléka lehet majd a városnak
Március 30-án Szeifert Ferenc 

polgármester és Muraközi István 
alpolgármester, illetve a pályázatot, 
és menedzselő szakemberek részvé-
telével sajtótájékoztatót tartottak 
Berettyóújfalu Város Polgármesteri 
Hivatalának kistermében. Mint 
ismert, Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata az előzetes felmérések 
után 2008-ban pályázatot nyújtott 
be uniós támogatásra a Berettyóúj-
falu határában, a volt szovjet katonai 
objektum területén lévő földalatti 
tartályok által okozott szénhidro-
gén-szennyezés kármentesítésére. A 
kétfordulós pályázat első részében a 
kivitelezés előkészítésére, a szüksé-
ges engedélyek beszerzésére 92 %-os 
támogatási intenzitás mellett 38,2 
millió forint támogatást nyertek, 
mely támogatási összegből mint 
azt Szeifert Ferenc polgármester el-
mondta, megoldottak valamennyi 
feladatot, amik a második forduló-
ban való részvételhez szükségesek. 
Így ez év április elején benyújtható 
állapotba került a pályázat, melyből 
elnyerhetik a kivitelezéshez szük-
séges, akár 100 %-os intenzitású, 
mintegy 595 millió forint támoga-
tást. Arról is beszélt, hogy a terü-
leten 12 kerozin tartályt „hagytak 
ránk” a Magyarországon állomáso-
zó szovjet csapatok, akik e területet 
kisegítő repülőtérként használták, 
és az itt folytatott szakszerűtlen 
üzemanyag-tárolási tevékenységük 
minőségi károsodást okozott a föld-
tani közegben, valamint a felszín 
alatti vizekben is. A pályázati ösz-
szegből ezt szeretnék megszüntetni, 
és a területet a környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelő állapotba 

juttatni. Így tehát első lépcsőként a 
12 kerozin tartályt el kell bontani, 
és ezeket a bontás után ártalmatla-
nítás céljából el kell szállítani, és a 
bennük lévő veszélyes anyagokkal 
együtt megfelelő égetőkben meg 
kell semmisíteni. A második fontos 
fázis a talaj kezelése lesz. Mintegy 
50 ezer m3 földet kell deponiába 
szállítani, kezelni és biológiailag is 
hasznosíthatóvá tenni. A harmadik 

fázis pedig a talajvíz szennyeződé-
sének megszüntetése lesz. Ennek a 
feladatnak az elvégzését azért tartja 
fontosnak Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata, mert veszélyeztetheti 
a város ivóvízbázisának minőségét, 
a mezőgazdasági tevékenységeket, 
ezáltal az itt élő emberek egészségét 
is. Muraközi István alpolgármester 
a polgármester által elmondottakat 
kiegészítve hozzátette, amellett hogy 

rendkívül fontos az egészségkároso-
dás megakadályozása és közvetlen 
környékünk természetvédelme, az 
sem mellékes, hogy 2003-ban került 
ez az ingatlan a város önkormány-
zatának tulajdonába, és rögtön, a 
hatósági mintavételt követő tény-
feltárás alapján kötelezték az önkor-
mányzatot a földterület kármentesí-
tésére. Nagyon nagy dolog, hogy az 
Európai Unió a segítségükre sietett a 
pályázati lehetőséggel, mert belátta, 
hogy egy ilyen szintű beruházásra 
önmagában a városnak nincs ereje. 
Ez a 200 hektár terület jó megkö-
zelíthetősége miatt, illetve hogy kb. 
azonos távolságra esik Nagyvárad, 
Debrecen megyeszékhelyektől egy 
kiváló iparterület lehetne, ezt azon-
ban azzal akadályozták meg, hogy 
bevonták a NATURA 2000-es te-
rületek közé, így elvették az önkor-
mányzattól azt a lehetőséget, hogy 
ezt ipari övezetként hasznosíthassa. 
Ez azért is furcsa, hiszen az éve-
kig repülőtérként használt terület 
egycsapásra kiemelt madárvédelmi 
körzetté nyilváníttatott – mondta 
el az alpolgármester. A polgármester 
bízik abban, hogy egy ekkora, ipari 
tevékenységre alkalmas földterület-
nek a hasznosítását a Natura 2000 
nem akadályozhatja meg, így a ké-
sőbbiekben, ha a pályázat második 
fordulója is sikeres lesz, és el tudják 
végezni a tervezett munkálatokat, 
akkor a városnak ez egy nagy értékű 
tartalékot jelent majd. Már vannak 
bizonyos elképzelések, illetve meg-
keresések is voltak a további hasz-
nosítással kapcsolatban, de konkrét 
döntés erről egyelőre nem született. 

L. M.
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Hajdú-Bihar Megye 05. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Válasz-
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Dr. Horváthné dr. Nagy Ibolya Mária  elnök
Porkoláb Lajosné dr.  elnök-helyettes
Pikó Gyula  tag
Mikóné dr. Szajlai Edit póttag
Daróczi Lajosné póttag

Hajdú-Bihar Megye 05. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület Válasz-
tási Bizottságának jelölő szervezetek által delegált tagjai:
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A szavazással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A választópolgár a lakóhelye – ennek hiányában a tartózkodási helye – szerint 
illetékes szavazókörben érvényes személyazonosító okmányai bemutatását 
követően adhatja le szavazatát. A szavazókör pontos címét a postai úton 
februárban megküldött választási értesítő tartalmazza.
Személyazonosításra alkalmas érvényes igazolványok:
• a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány,
• lakcímigazolvány és 
• személyazonosító igazolvány vagy 
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély. 
 
A személyazonosság igazolására alkalmas a kártya formátumú ideiglenes 
személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímbejelentés-
ről szóló átvételi elismervény.
 05. sz. OEVK Választási Iroda

Osztályfőnöki óra ismét telt ház előtt

Stílusosan, csengőszóval kez-
dődött a „Pozitív példával a sikeres 
pályaválasztásért 2010” program-
sorozat második rendezvénye, me-
lyet március 26-án tartottak meg a 
Kabos Endre Városi Sportcsarnok-
ban. A rendhagyó jelző nem csak 
amiatt illett az alkalomra, hogy 
egy magyarországi iskola átlagos ta-
nulói létszámának (30-35 fő) több 
mint tízszerese volt jelen az órán, 
de egy osztályfőnök helyett a ren-
delkezésükre álló percekben olyan 
neves közéleti személyiségek, mint 
Gyula Ferencné, dr. Vitányi Ist-
ván volt országgyűlési képviselők, 
jelenlegi jelöltek, dr. Teleki László 
országgyűlési képviselőjelölt, mi-
niszterelnöki megbízott, a Cigány-
ügyi Tárcaközi Bizottság társelnö-
ke, Szeifert Ferenc Berettyóújfalu, 

Farkas László Tiszabura polgár-
mesterei és Szentmiklósi János, az 
Észak-alföldi Regionális Munka-
ügyi Központ berettyóújfalui ki-
rendeltségének vezetője osztották 
meg gondolataikat a gyerekekkel, 
illetve állították pozitív példaként 
sikeres életútjukat eléjük. Mint azt 
már korábbi lapszámunkban részle-
teztük olvasóinknak, a hat részből 
álló programsorozat célja, hogy a 
hátrányos helyzetű, nem kizárólag 
roma származású fiatalok pályavá-
lasztásuk előtt megismerkedhesse-
nek az egyes szakmaterületekkel, és 
ezen szakmák prominens képvise-
lőinek önvallomásai által maguk is 
kedvet, ösztönző erőt, útmutatókat 
kapjanak a vágyott cél eléréséhez. A 
kezdeményezéshez a bihari telepü-
lések közül Berettyóújfalu, Komádi, 

Biharkeresztes, Zsáka, Furta, Esztár, 
Hencida önkormányzatai, valamint 
oktatási intézményei, összesen tíz 
általános iskola, három középiskola 
tanulói csatlakoztak. Mintegy 500 
diák vett részt az első órán, amikor 
a rendészeti szakmával, illetve an-
nak képviselőivel ismerkedhettek 
meg. A fő koordinátor akkor is és 
most is Pap István, a Berettyóúj-
falui Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke volt, segítője pedig 
az az ifjúság körében igen népszerű 
show-man, a Megasztár-győztes 
Caramell, polgári nevén Molnár 
Ferenc volt, aki ezúttal magával 
hozta Bencsik Tamara énekesnőt is, 
és közvetlenségükkel, népszerűsé-
gükkel emberibbé, közelebbé, „fog-
hatóbbá” tették a fiatalok számára 
az elhangzottakat. A rendezvényen 
elsőként Pap István köszöntötte 
a jelenlévőket, és vázolta fel a nap 
több mint 120 perces programját. 
Elmondta a diákoknak, hogy az ál-
taluk meghívott vendégek arról fog-
nak beszélni, hogyan lettek ország-
gyűlési képviselők, polgármesterek. 
– Lehet, hogy közöttetek is ülnek 
most olyan fiatalok – bizakodott 
Pap István -, akik majd egykoron 
hasonló életpályával büszkélked-
hetnek. Majd kérdéseit elsőként a 
három országgyűlési képviselő-je-
lölthöz intézte. Gyula Ferencnéhez, 
dr. Vitányi Istvánhoz, illetve dr. 
Teleki Lászlóhoz, akik válaszolva 
kérdésére beszéltek indíttatásukról, 

majd beszámoltak azokról az állo-
másokról, amelyek az országgyűlési 
képviselőségig vitték őket. Mind-
hármuk vallomásából egyértelmű-
en kicsengett, hogy az emberi sor-
sok jobbrafordulásán kívántak ezen 

pozíció által is segíteni. És nem any-
nyira egyszerű dolog ez, mint ahogy 
kívülről látszik, rengeteg munkával 
jár mind a Parlamentben, mind a 
körzet 29 településén, nem beszélve 
arról, hogy hetente többször is „le 

kell küzdeniük” a 250 km-nyi tá-
volságot Budapest és Berettyóújfalu 
között. Ehhez eltökéltség, kitartás 
és biztos családi háttér szükséges – 
vallották egyöntetűen a képviselők.

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Ülésezett Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Március 25-én tartotta soron kö-

vetkező ülését Berettyóújfalu Város 
Képviselő-testülete. Az ülés vendége 
volt Biró Rozália, Nagyvárad alpol-
gármester asszonya, illetve Delorean 
Gyula, a nagyváradi önkormányzat 
képviselője, akik az ülés elején a Be-
rettyóújfalu és Nagyvárad közötti 
kerékpárút építése pályázatot ismer-
tették meg a képviselőkkel, illetve tá-
mogatásukat kérték a közös pályázat 
beadásához. Mint az alpolgármester 
asszony elmondta, a Nagyvárad és 
Berettyóújfalu közötti kerékpárút 
építésével egy biztonságos közleke-
dési hálózat megteremtése a cél a 
két, illetve a közbeeső települések 
között. A projektötlet kidolgozásá-
hoz a partnerek között tárgyalások 
folytak, illetve háttér-tanulmányok 
készültek tervezők bevonásával. A 
kerékpárút a 42-es számú főút men-
tén épülne meg azzal a céllal, hogy a 
határmenti területeken élő közössé-
gek életkörülményeit javítsa, és a gaz-
dasági szereplők együttműködését 
elősegítse. A 35 km-es út Berettyó-
újfalu, Mezőpeterd, Biharkeresztes, 
Ártánd, Bors és Nagyvárad telepü-
léseket érintené. A beruházás által 
csökkenne a kerékpáros balesetek 
száma, hozzájárulna a munkahelyek 
könnyebb elérhetőségéhez, növelni 
lehetne a turisztikai rendezvények 
látogatottságát. A pályázat első for-
dulója sikeres volt, a második fordu-
lóra való benyújtáshoz viszont Be-
rettyóújfalu önkormányzatának is, 
mint a többi érintett településnek a 
költségvetéséből 5 % önrészt kellene 
vállalniuk. A képviselők meghall-
gatták a nagyváradi alpolgármester 
asszony érvelését, de ezen az ülésen 
nem döntöttek arról, hogy biztosít-
ják-e a beruházás önrészét, viszont 
vállalták, hogy a pályázat részletes 
áttanulmányozása után döntenek 
majd ebben.

Ezt követően Szeifert Ferenc pol-
gármester írásos jelentéséről tárgyal-
tak, melyben a polgármester arról 
tájékoztatta őket, hogy a Berettyó 
Lakásfenntartó Szövetkezet benyúj-
totta a Bessenyei-lakótelep 24-25. 
és 30-31-es számú társasházakra az 
Önkormányzati Minisztériumhoz 
a fűtésrendszerük korszerűsítésére, 
a lakásonkénti hőfogyasztás szabá-
lyozására vonatkozó pályázatokat, 
melyet a minisztérium formailag 
be is fogadott. Kilenc szerződést 
kötöttek meg az Arany János Gim-
názium, a József Attila Általános 
Iskola, valamint a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és tagiskoláik 
eszközbeszerzésére. A József Attila 
Általános Iskola sporteszközeire új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytat-
ni. 50 ezer forint támogatást utaltak 
át a Bihari Alma Mater Alapítvány 
részére. Március 10-én került sor a 
Bihari Energiabeszerzési Önkor-
mányzati Társulás társulási tanácsá-
nak alakuló ülésére, ahol elfogadták 
a szervezeti-működési, valamint 
a közbeszerzési szabályzatukat, és 
döntést hoztak a 2010/2011-es évre 
vonatkozó földgázbeszerzési eljárás 
megindításáról. A polgármester arról 
is beszámolt, hogy március 15-én L. 
Ritók Nóra, a berettyóújfalui Igaz-
gyöngy Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító igazgatójának, 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Lovagkeresztje polgári tagozata ki-
tüntetést, Szabó Károlynénak, a 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
titkárnőjének a Magyar Köztársaság 
Bronz Érdemkereszt polgári tagoza-
ta kitüntetést adományozták. A kép-
viselők elfogadták a polgármester 
jelentését.

Rendőrségi, polgárőrségi és 
oktatási intézményi beszámolók

Dr. Ambrus Vencel, a Hajdú-Bi-
har Megyei Rendőr-főkapitányság 

bűnügyi igazgatójának, valamint 
dr. Lingvay Csaba berettyóújfalui 
rendőrkapitánynak a jelenlétében 
elfogadták a kapitány beszámoló-
ját Berettyóújfalu város közrend és 
közbiztonsági helyzetéről. Lingvay 
Csaba január 28-án számolt be a tes-
tület előtt arról, hogy a város által a 
rendőrséget támogató ötmillió forin-
tot hogyan használták fel, és ebből 
teljességében megismerkedhettek 
a képviselők a rendőrség elmúlt évi 
munkájával is. A kapitány hangsú-
lyozta, a plusztámogatás látványos 
eredményt hozott, mert 2008-hoz 
viszonyítva 31,97 százalékkal csök-
kent városunkban a bűncselek-
mények száma, 330-cal kevesebb 
sértett vált bűncselekmény áldoza-
tává, mint az azt megelőző évben. 
A lakosságot irritáló lopások száma 
majd 40 %-kal csökkent, egyedül 
a lakásbetöréseknél értek el kisebb 
eredményt, mert egyre több a lakat-
lan ház a térségben, melyek foko-
zottan célpontjai a támadásoknak. 
Mint ismert, a város önkormányzata 
ebben az évben is biztosítja a rend-
őrségnek nyújtott plusz támogatást, 
sőt az ötmillió forintot a költség-
vetésében idén hatmillióra emelte. 
Ambrus Vencel bűnügyi igazgató a 
Berettyóújfalu önkormányzatával 
való jó együttműködésért, erkölcsi 
és anyagi támogatásukért köszönetet 
mondott a testületnek az ülésen. 

Ezt követően Vilistein Levente, a 
Berettyóújfalui Polgárőrség vezetője 
és vezetősége által készített beszá-
molóból tájékozódhattak a képvi-
selők a Berettyóújfalui Polgárőrség 
elmúlt évi munkájáról. A tájékozta-
tóból kiderül, a polgárőrség sokolda-
lú és összetett feladatokat végzett a 
2009-es évben. Az Országos Polgár-
őr Szövetség új polgárőr-igazolványt 
vezetett be, és ennek okán minden 
berettyóújfalui polgárőrt szemé-
lyesen kellett megkeresniük. Ezen 
találkozások során megvalósult egy 
régóta húzódó probléma megoldása 
is, ugyanis a tagság egy része nem 
teljesítette a polgárőrség alapszabá-
lyában foglalt kötelezettségét, ilyen 
volt a tagdíjfizetés és a szolgálatokon 
való részvétel. A megkeresés során 
mindenki eldönthette, hogy foly-
tatja-e a további munkát. A 215 fő 
közül 124-en ismételten vállalták a 
tagságot és az ezzel járó feladatokat. 
Az elmúlt évben 208 napot töltöttek 
szolgálatban, átlagban 3,5 órában, 
így összesen 728 óra feladatellátást 
regisztráltak, kiemelt szolgálat 178 
órában történt, és 1293 órában vé-
geztek délelőtti közrend és közbiz-
tonsági feladatokat. A Berettyóúj-
falui Polgárőrség vezetősége a 2009. 
évi tevékenységüket jónak értékeli, 
és arra törekszenek, hogy mennél 
többen vegyenek részt ebben a mun-
kában.  

Igen részletes beszámolót hall-
hattak a berettyóújfalui középisko-
lák elmúlt évekbeli tevékenységéről 
is, így az Arany János Gimnázium 
és Egészségügyi Szakképző, Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Szabó 
Pál Kollégium munkájáról, a Bes-
senyei György Szakközépiskola és 

Arany János Kollégium, valamint 
az Eötvös József Szakképző Iskola 
és Speciális Szakiskola működéséről. 
A középiskolák beszámoltatásával az 
önkormányzat törvényességi kötele-
zettségének tett eleget. Mindhárom 
intézmény térségi feladatot lát el, és 
ennek a szerepnek úgy tudnak eleget 
tenni, ha a kor követelményeit figye-
lembe véve végzik tevékenységüket, 
megőrzik és tovább fejlesztik hagyo-
mányaikat. Az iskolák összehangolt 
szolgáltatásai széleskörű kínálatot 
biztosítanak a különböző érdeklődé-
sű tanulók számára. A sokoldalú tá-
jékoztatók teljes körű képet adtak a 
testület részére a három intézmény-
ben folyó nevelő-oktató munkáról és 
annak eredményeiről, ezért a képvi-
selők jóváhagyták a beszámolókat.

Rendeletmódosítás, pályázatok
Módosították az önkormányzat 

szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló rendeletét. A ren-
deletben módosításra kerültek olyan 
rendelkezések, melyek a költségve-
tésben megfogalmazott takarékos-
sági és jogszabályi változások miatt 
váltak indokolttá.

Pályázat benyújtásáról döntöt-
tek, és 900 ezer forint támogatást 
biztosítanak a Sinka István Városi 
Könyvtár könyvbeszerzésére a 2010. 
évben. Mint ismert, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által meg-
hirdetett pályázat az önkormányzat 
által felajánlottal azonos összeget 
biztosít majd az intézmény számára 
állománygyarapítása céljából. Jó-
váhagyták azt is, hogy a könyvtár 
pályázatot nyújtson be a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program 
keretében kiírt „A nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységének tá-
mogatására”. Sikeres pályázat esetén 
kulturális programokat, szakkörö-
ket, táborokat szervezhetnek a ta-
nulók számára. A támogatási összeg 
ötmillió forinttól 50 millió forintig 
terjedhet. Ehhez azonban az önkor-
mányzatnak vállalnia kell, hogy a 
projekt megvalósításától számított 
öt évig a tulajdonviszonyokban vál-
tozás nem történik.

Arról is döntöttek, hogy a Gróf 
Tisza István Kórház pályázzon a 
rehabilitációs szolgáltatásainak fej-
lesztéséhez. A kórház rehabilitációs 
körülményeinek javításához mint-
egy 800 millió forintos támogatás 

elnyerésére van lehetősége az intéz-
ménynek, amely a komplex kórház-
fejlesztés első lépéseként beadásra 
került, „Struktúra-változtatást tá-
mogató infrastruktúra-fejlesztés a 
fekvőbeteg szakellátásban” című 
pályázat második része lesz. Az ülé-
sen jelen lévő gazdasági igazgató, dr. 
Sarkadiné dr. Brád Edit ismertette a 
képviselők előtt a pályázat feltételeit, 
és elmondta, a 800 milliós támoga-
tás megnyerése esetén megoldódhat 
az intézményben a mozgásszervi 
rehabilitáció komplex fejlesztése és a 
pszichiátriai osztály akut problémája 
is. A képviselők hosszasan tárgyaltak 
a pályázatról. A legnagyobb dilemma 
az volt, hogy ezzel az önkormányzat 
ismét anyagi kötelezettséget vállal a 
10 %-os önrész biztosításával. Mint 
azt Szűcs László pénzügyi irodaveze-
tő kifejtette, az önkormányzat által 
a fejlesztésekhez, illetve a pályázatok 
önrészének biztosításához tervezett 
újabb egymilliárd forintos kötvény-
kibocsátás jelenleg még bizonytalan, 
hosszú tárgyalások eredményeként 
realizálódhat, melyből biztosítani 
tudnák e pályázat önrészének össze-
gét is. Ennek ellenére a képviselők 
úgy döntöttek, mégiscsak támogatni 
kell a pályázat beadását, hiszen nem 
szabad elvenni az intézménytől ezt a 
fejlesztési lehetőséget. Ezért felhatal-
mazták Szeifert Ferenc polgármes-
tert, hogy készíttesse elő a pályáza-
tot, és Kiss Béla képviselő javaslatára 
kérték, hogy még a beadás előtt a 
testület a pályázat minden részletét 
megismerhesse. 

Elfogadták azt is, hogy a Szabó 
Pál Kollégium külső nyílászáróinak 
cseréjéhez is pályázatot adjanak be, 
ez vissza nem térítendő támogatás 
maximum 10 millió forint értékben. 
Mivel a tervezett beruházás össz-
költsége 11.875 ezer forint, ezért a 
fenntartónak, vagyis a város önkor-
mányzatának csak a 10 millió feletti 
összeget kell mellé tennie.

Döntöttek arról is, hogy a Be-
rettyóújfalui Strandfürdő fejlesztése 
érdekében a Herpály-Team Építő-
ipari és Szolgáltató Kft. pályázhat az 
Észak-alföldi Operatív Program ke-
retében „A versenyképes turisztikai 
termék és attrakciófejlesztés” című 
pályázati kiírásra. A város önkor-
mányzata a szükséges önerőt törzs-
tőke-emelés formájában biztosítja 
majd a kft. számára, az átutalás első 
ütemének összege 40 millió forint. 
Az OTP Bank Nyrt. lett a nyertes 
ajánlattevő az önkormányzat által 
meghirdetett „100 millió forint ösz-
szegű fejlesztési hitel felvétele” tár-
gyában megindított közbeszerzési 
eljárásban. A képviselők elfogadták 
ezt, annál is inkább, mert az egye-
düli ajánlattevő ez a pénzintézet 
volt. Ezt követően még számos té-
mában hoztak határozatot a képvi-
selők, egyebek között ingatlan-cse-
re, ingatlan-eladással kapcsolatban 
és további kisebb tételű pályázatok 
benyújtásában, szociális és népjólé-
ti ügyekben is döntöttek, illetve az 
egyebek napirendi pontjában számos 
aktuális problémát vetettek fel.

Az országépítéshez erős 
felhatalmazásra van szükség

nem egyszerű országgyűlési vá-
lasztás, sorsfordító döntés lesz 
az ország életében április 11-én. 

Ezt a kijelentést a Fidesz Magyar 
Polgári Párt országos alelnöke, Deb-
recen polgármestere, Kósa Lajos 
tette március 26-án a Nadányi Zol-
tán Művelődési Központ nagyter-
mében. A lakossági fórum egyben 
a Fidesz MPP berettyóújfalui kam-
pányzáró rendezvénye is volt, mely-
nek bevezetéseképpen dr. Vitányi 
István térségünk, az 5-ös számú vá-
lasztókerület fideszes országgyűlési 
képviselő-jelöltje üdvözölte a szép 
számmal megjelenteket, és megkö-
szönte az eddigi legtöbb – mintegy 
12 ezer darab – kopogtatócédulát, 
melyeket a választókerület 29 tele-
pülésén a Fidesz számára ajánlottak 
fel. A képviselőjelölt arra kérte a 
választókat, április 11-én is tisztel-
jék meg bizalmukkal, és őt, illetve 
pártját támogassák szavazataikkal. 
A fórum előtt mindkét politikus 
válaszolt a helyi sajtó munkatársai 
által feltett kérdésekre. Dr. Vitányi 
István elmondta, alaptalan az a vád, 
hogy a Fidesznek nincs programja 
a kormányzáshoz. Már az Euró-
pa-parlamenti választásokra elké-
szítették az „Erős Magyarország”, 
a mostani választásokra pedig a 
„Nemzeti ügyek politikája” prog-
ramját. Sokan hiányolják ezekből a 
konkrét számokat, de az ország va-
lós gazdasági, államháztartási hely-
zetének ismerete nélkül felelőtlen-
ség lenne dobálózni a számokkal, 
mert mint 2006-ban is, úgy most 
is eltitkolja a kormány előlük és a 
lakosság elől is a valódi állapoto-
kat. A képviselőjelölt a legnagyobb 
problémának a munkanélküliséget 
tartja. Véleménye szerint az elmúlt 
8 évben egyetlen munkahellyel 
sem lett több az országban, ezért 
is tűzték ki legfőbb célként, hogy 
egymillió munkahelyet teremtenek 
tíz év alatt. A gazdasági fejlődés le-
állt az országban, maga Gyurcsány 
Ferenc is elismerte, hogy a kormány 
nem tett semmit ez ügyben. Sem-
mittevésüknek a magyar lakosság 
itta meg a levét – szögezte le Vitá-
nyi István. Berettyóújfalu és kör-
nyéke az ország 33 leghátrányosabb 
kistérsége közé tartozik, és sajnos 
az idáig ideáramló pénzek jótékony 
hatását nem lehet érezni, mert sem 
munkahelyek, sem új értékek nem 
jöttek létre belőle. A Fidesz nem 
segélyeket, munkát szeretne adni 
az embereknek, a kis- és középvál-
lalkozásokat segíteni, az infrastruk-
túrát fejleszteni. Erre példaként a 
4-es számú főútról beszélt a képvi-
selőjelölt, szerinte hat éve nem tör-
tént ennek érdekében semmi, még 
a nyomvonalát sem jelölték ki. Az 
elmúlt nyolc év tehát a helyben to-
porgás időszaka volt az országban, 
az emberek az utolsó tartalékaikat 
is felélték, és számosan mélysze-
génységben élnek Magyarországon, 
köztük a bihari településeken is. Az 
önkormányzatok az egyre szűkülő 
költségvetésük felét segélyekre köl-

tik – sorolta a problémákat a képvi-
selőjelölt. Azt is elmondta, ellenzéki 
képviselőként több olyan módosító 
indítványt tett, amelyekkel az itt 
élők helyzetén javíthattak volna, de 
ezeket rendre lesöpörte a kormány 
a Parlamentben, sőt még a helybeli 
kormánypárti képviselő sem tá-
mogatta, például az újfalui kórház 
súlypontivá minősítését, ami kb. 
200 dolgozó állásába került. Az új-
falui új posta megépülését viszont 
sikerült keresztülvinnie, amire na-
gyon büszke. Végezetül Vitányi Ist-
ván kifejezte azt a reményét, hogy 
április 11-én véget ér a 8 böjti év, 
és kormányra kerülve az országban 
és az itt élő emberek életén is lehet 
majd jobbítani, szerinte a Fidesz 
kormányintézkedéseinek következ-
tében ha nem is látványos, de egy-
két éven belül érezhető eredmények 
mutatkoznak. 

– Egy biztos, hogy ami most van, 
abból mindenkinek elege van – kezd-
te nyilatkozatát igen határozottan 
Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke. Majd 
elmondta, pártja olyan országot sze-
retne, ahol a közösségeknek, a csalá-
doknak, az embereknek morális tar-
tásuk van, ahol a Tízparancsolatban 
világosan megfogalmazottak szerint 
élnek az emberek, ahol a nemzetnek 
identitástudata, gerince van. Ki kell 
egyenesedni, rendet kell teremteni 
az országban, olyan jogrendet kell 
megalkotni, ahol kevesebb, egysze-
rűbb, átláthatóbb és betarthatóbb 
törvények vannak, melyeket azon-
ban szigorúan meg kell követelni. 
A hatalmi túlkapásokat meg kell 
szüntetni, a köztörvényes bűncse-
lekményekben a mentelmi jogot fel 
kell függeszteni. A jogállam keretei 
között mindenkit el kell számol-
tatni. Szükséges az adórendszer 
átalakítása, mert ma hazánkban a 
legnagyobb az adóelvonás, minden 
100 forintból 54 adóra fordítódik. A 
mezőgazdaságról beszélve elmond-
ta, hogy az a legnagyobb tragédiája, 
hogy a kormány hagyta, hogy a pi-
acát elveszítse. A betarthatatlan jog-
szabályokkal nem segítik, inkább 
üldözik a kistermelőket, ezért a 
szabályozó rendszer ésszerűsítésével 
kell támogatni a piacra jutásukat. 
Egyenlőtlen szabályokat írnak elő a 
hazai kistermelők, kiskereskedők és 
a multik számára, ezzel kiszorítják 
a saját termelőinket. Nem szabad 
megengedni, hogy a multik a hazai 
termékek helyett a mások „szeme-
tét” árulják az üzleteikben. Kósa 
Lajos szerint az elmúlt nyolc év 
alatt a szocialisták kirabolták ezt az 
országot, ezért nem tudják azt ígér-
ni, hogy ha rájuk szavaznak, akkor 
holnap „kolbászból lesz a kerítés”, 
de a választóknak meg kell a Fidesz 
számára adni a változtatás lehetősé-
gét. Nem kívánnak koalícióra lépni 
senkivel, mert az eddigi tapasztalat 
az, hogy a koalíciós kormányzás 
mindig sikertelen volt az országban, 
ezért a Fidesz erős felhatalmazást 
kér a választóktól programjának 
megvalósításához.

L. M.

FelHÍVás!
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a város lakosságát, 
hogy az ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése az alábbi helyeken 

és időpontokban lesz.

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb oltása és féregtelenítése 
KötElEZŐ!

A szervezett formában történő eboltás díja: 3000 ft/eb

Az oltás elmulasztása szabálysértésnek minősül !

április 12-én, 8-11-ig Bem tér április 15-én, 8-11-ig Szentmárton
április 13-án, 8-11-ig Rákóczi u. április 16-án, 8-11-ig Jegyzőkert u. vége
április 14-én, 8-11-ig Táncsics tér április 17-én, 8-11-ig Sportpálya

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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Együtt előre a demokráciáért II. „Hímes-Míves húsvétváró”

Rákóczi-hét

„Be akarunk számolni az elmúlt 
négy év eredményéről, mert 
igenis vannak eredmények, és 
azt is el akarjuk mondani, mit 
ajánlunk a magyar nemzetnek a 
következő négy évre.”

Ezen szavakkal kezdte sajtótá-
jékoztatóját Mesterházy Attila, a 
Magyar Szocialista Párt minisz-
terelnök-jelöltje március 26-án 
a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központban megtartott lakossági 
fórum előtt. Berettyóújfaluba ér-
kezve a gimnáziumot nézte meg 
először, és örömmel nyugtázta, 
hogy látható módon jó helyre ke-
rült a mintegy 500 millió forintos 
EU-s támogatás. De nem az egyet-
len látványos elem a gimnáziumi 
beruházás, hiszen több mint 2,5 
milliárd forint érkezett az utób-
bi időben Berettyóújfaluba, ami 
javítja az itt élők komfortérzetét 
ezen a településen és a térségben 
is. Fontos ezt elmondani – hangsú-
lyozta az MSZP-s miniszterelnök-
jelölt -, mert az ellenzék folyama-
tosan azt sulykolja az emberekbe, 
hogy romokban hever az ország. 
Mesterházy Attila szerint az elmúlt 
nyolc évben nagyon sok olyan do-
log történt ebben az országban, ami 
az itt élők életszínvonalát emeli. A 
legfontosabb feladatnak a foglal-
koztatás növelését tartja, hiszen el-
ismeri, hogy az elmúlt húsz évben 
egyetlen kormánynak sem sikerült 
jelentős számú munkahelyet te-
remtenie. Így a következő évek pri-
oritása a munkahelyteremtés kell, 
hogy legyen. Meggyőződése, hogy 
a válságnak Magyarországon csak 
akkor lesz vége, ha a munkahelyek 
száma is visszatér a krízis előtti 
szintre. Vissza kell állítsák a mun-
ka becsületét, és el kell érjék, hogy 
minden ember, aki akar, tudjon 

dolgozni. Ennek pozitív következ-
ménye az lesz, hogy mennél több 
ember fizet adót, úgy csökkennek 
a munkára rakódó járulékterhek. A 
következő négy évben évi 1 %-os 
járulékcsökkentést tartanak elkép-
zelhetőnek. Ezáltal növelni tudják 
az ország versenyképességét, illetve 
mind a munkáltatókat és a munka-
vállalókat is segíthetik. A minisz-
terelnök-jelölt kifejtette, a mun-
kahelyteremtés mellett kiemelten 
foglalkoznak az oktatás és az egész-
ségügy helyzetével. Az infrastruk-
turális fejlesztések – Berettyóúj-
falu jelenleg három iskolájának 
felújítása, bővítése – mellett egyi-
dejűleg oda kell figyelni a pedagó-
gusok megbecsülésére, a képzésük, 
továbbképzésük minőségére, hogy 
olyan versenyképes tudást kapja-
nak a fiatalok, amellyel el tudnak 
helyezkedni a munkaerő-piacon. 
A szakmunka becsületének visz-
szaállítása is nagyon fontos, hiszen 
számos szakterületen hiányzik a 
jól képzett munkaerő. Össze kell 
hangolni a munkaerő-piaci keres-
letet a kínálattal, ezért szerepel-
tetik a programjukban például a 
szakmunkás ösztöndíj bevezetését.  
Az itteni kórház eddigi fejlesztése 
és a jelenleg tervezett mintegy 2,5 
milliárdos átalakítása is hozzájá-
rul ahhoz, hogy magasabb szintű 
egészségügyi ellátásban részesül-
jenek az itt lakók. Az egészségügy 
azonban annyira bonyolult terület, 
amiben nem lehet egyik napról a 
másikra rendet tenni. Ez egy hosz-
szú távú folyamat lesz, ugyanis lát-
ható, hogy a jelenlegi fenntartók 
nem képesek fenntartói kötelezett-
ségüknek eleget tenni, és szerinte a 
csupán plusz források beinjektálása 
nem elegendő, mert a gondok en-
nél sokkal mélyebbek. Az egész el-
látás szerkezetét és finanszírozását 

át kell tekinteni és újragondolni. 
Mesterházy szerint életveszélyes a 
magyar nemzet szempontjából az 
a politika, amit a Jobbik képvi-
sel, mert gyűlöleten alapszik, és 
láthatólag az indulatokat akarják 
felkorbácsolni. Ez nem tartozik a 
demokratikus értékekhez, és kívül 
van az Európai Unió kultúrkörén 
is. A Fidesszel sem terveznek koa-
lícióra lépni, mert számos kérdésre 
nem hajlandók sem a programjuk-
ban, de személyes, nyílt vitában 
sem válaszolni. Mesterházy Attila 
a térségben a szocialisták szem-
pontjából jó eredményre számít, 
mert Gyula Ferencné személyében 
olyan jelöltjük van, aki megítélé-
se szerint a választásokon jól fog 
szerepelni. Abban is bízik, hogy 
számos úgynevezett rejtőzködő 
szavazó van, akik a jelenlegi po-
litikai légkör miatt nem vallanak 
nyilvánosan színt, ezért szerinte 
pártja meglepetéseket fog okozni a 
választásokon.

A lakossági fórumot Gyula 
Ferencé, az MSZP országgyűlési 
képviselő-jelöltje nyitotta meg, aki 
köszöntve az egybegyűlteket kép-
viselőségének négy éve történéseit, 
sikereit, kudarcait osztotta meg a 
résztvevőkkel. Elmondta, az eltelt 
időszak alatt több mint 23 milli-
árd forint értékű beruházás történt 
a térség 29 településén: „Új utakon 
járunk, óvodák, iskolák, orvosi 
rendelők, sportcsarnokok épül-
tek, újultak meg. Civilek sokasága 
kapott támogatást ahhoz, hogy 
megvalósíthassák elképzeléseiket, 
és több ezren ahhoz, hogy az „Út 
a munkához” program keretében 
megélhetést és esélyt is kapjanak 
a munkaerőpiacra való visszaté-
réshez a segély helyett. Milyen 
lelkülettel lehet a fent említett lé-
péseket az ország tönkretételének 
nevezni – kérdezte hallgatóságát 
Gyula Ferencné, majd maga vála-
szolt a kérdésre: „kizárólag a hata-
lom mindenáron való megszerzése 
lehet a cél”. Ezért a demokrácia 
megtartása érdekében közös fellé-
pésre szólította fel a jelenlévőket 
és az egész baloldalt. Ezt követően 
adta át a szót Mesterházy Attilá-
nak, a szocialisták miniszterelnök-
jelöltjének, aki a sajtótájékoztatón 
tett nyilatkozata mentén részletez-
te az MSZP következő négy évre 
vonatkozó programját.

L. M.

Második alkalommal került meg-
rendezésre a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Központ szervezésében a „Hímes-
Míves húsvétváró játszóház”. Az esős 
idő ugyan meghiúsította a program 
szabadtéri lebonyolítását, ez viszont 
a résztvevők lelkesedését egyáltalán 
nem csökkentette. A nagyterem zsú-
folásig megtelt, összességében körül-
belül 400 gyerek és felnőtt vett részt a 
különböző kézműves tevékenységek-

ben. A Bihari Nép-
művészeti Egyesület 
tagjainak vezetésé-
vel tojást festhettek, 
többféle technikát, 
többek között a 
berzselést sajátít-
hatták el. Ezenkívül 
gyékényből nyuszit 
készíthettek a na-
gyobb gyerekek és a 
kisebbek anyukájuk 
segítségével. Gyö-

nyörű virágokból koszorút fontak a 
lányok, a fiúk pedig „szagos vizet” 
készíthettek maguknak a húsvéti 
locsolkodásra, az általuk választott 
illatokból. Mindeközben a Sugalló 
népzenei együttes húzta a talpalá-
valót, népi játékokat és körtáncokat 
tanulhattak a nagy mozgásigényű, jó 
ritmusérzékkel rendelkező gyerekek. 
A legnagyobb sikert azonban vitatha-

tatlanul a kisállat simogató aratta. A 
piros masnis bárányok és kisnyuszik 
valószínűleg életük legmozgalmasabb 
napját élték át. A szervezők ismét elér-
ték céljukat: izgalmas, játékos, vidám 
órákat tölthettek el mindazok, akik 
megtisztelték jelenlétükkel a rendez-
vényt.

A magam és a művelődési központ 
valamennyi dolgozója nevében ezúton 
szeretnék nagyon boldog, locsolókban 
és piros tojásokban gazdag húsvéti 
ünnepeket kívánni minden kedves ol-
vasónak! A program az Észak-Alfödi 
Regionális Operatív Programon 
belül, „Berettyóújfalu az egészséges 
város” funkcióbővítő, integrált tele-
pülési fejlesztések pályázat keretében, 
az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
finanszírozásával valósult meg.

Szatmári Kinga
NZMK

A Rákóczi hetet a fejedelem 
születése évfordulójának hetében 
minden évben megrendezi a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola. 
Az ez évi ünnepségsorozatot ki-
emeltté és jelentőssé tette az, hogy 
az iskola a 2009/2010-es tanévben 
ünnepli fennállásának negyedszá-
zados évfordulóját.

A Rákóczi-hét programja idén 
március 22-től március 27-ig tar-
tott, melynek célja a történelmi 
hagyományok ápolása, iskolánk 
névadójának, II. Rákóczi Ferenc 
életének megismerése, tanulóink 
nemzettudatának erősítése, haza-
szeretetre nevelése volt.

Az ünnepi hét az iskola tor-
natermébe összehívott „Rákóczi 
nagygyűléssel” kezdődött, az isko-
la tanulóinak, jelenlegi és volt ta-
nárainak és a meghívott vendégek 
részvételével. Megnyitó beszédé-
ben Kovács Zoltán igazgató hang-
súlyozta: a Rákóczi-hét rendezvé-
nyei által közvetített értékek – a 
hazaszeretet, a közösségért tenni 
akarás, az áldozatvállalás – sokat 
segítenek abban, hogy az iskola 
becses múltja, büszke jelene és 
biztos jövője fennmaradjon, még 
akkor is, ha vannak olyanok, akik 
megpróbálják ezt elhomályosítani. 
A nagygyűlésen volt igazgatónk, 
Portörő Miklós iskolatörténeti 
előadását minden felnőtt és gyer-
mek nagy figyelemmel hallgatta, 
melynek során az igazgató meleg 
szavakkal emlékezett az elmúlt 25 
évre.

Péterfi László tanár úr Rákó-
czi életéről tartott előadásában azt 
boncolgatta, melyek voltak azok 
a körülmények és motivációk, 
amelyek a Habsburg-ház gyámsá-
ga alatt nevelkedett fejedelmet a 

szabadságharc vezérévé avatták. A 
nagygyűlést Kátai Zoltán lantmű-
vész Rákóczi-kori dalokból össze-
állított műsora tette még színeseb-
bé, emlékezetesebbé.

Az előzetesen meghirdetett 
rajzpályázat eredményhirdetésén 
a tárgyjutalmakat és okleveleket 
a jutalmazott tanulóinknak Mu-
raközi István alpolgármester adta 
át, majd a megjelent vendégeket 
az ebédlőbe, állófogadásra, invitál-
tuk, ahol meghitt és nosztalgiával 
teli beszélgetésre került sor.

Március 23-án a „Rákócziról 
regélünk” prózamondó verseny 
került megrendezésre, amelyen 
Rákóczihoz és a szabadságharc-
hoz kapcsolódó mesék, történetek 
kerültek tanulóink által előadásra. 
Március 24-én, szerdán tanárok és 
tanulók, tanítási órán és azon kívül 
kurucnótákat tanultak, énekeltek 
együtt. A következő napon „Így 
élt Rákóczi” címmel interaktív ve-
télkedőt szerveztünk felsőbb évfo-
lyamosaink számára. A felkészülés 
a megadott, ill. ajánlott szakiroda-
lomból történt.

A Rákóczi-hét záró eseménye-
ként péntek reggel a tornaterem-
ben „Történelmi megemlékezést” 

tartottunk Rákóczi születésének 
évfordulója alkalmából, melyen 
köszöntötte a gyerekeket Szeifert 
Ferenc polgármester és dr. Vitányi 
István országgyűlési képviselő-je-
lölt is. A történelmi megemléke-
zés végén az iskola parkjában lévő 
Rákóczi-szobrot koszorúzták meg 
diáktanácsunk tagjai, képviselői 
közösen a polgármesterrel.

Egy buszra való tanulónak és 
kísérőtanáraiknak ezzel az ese-
ménnyel nem ért véget a Rákó-
czi-hét rendezvénysorozata, hiszen 
azok a tanulók, akik a versenye-
ken, vetélkedőkön kiemelkedően 
szerepeltek, jutalomképpen egy 
egésznapos kiránduláson vettek 
részt Sárospatakon, ahol megtekin-
tették a Rákóczi várat is.

Tartalmas, programokban gaz-
dag, élményekben bővelkedő, ered-
ményes hetet tudhatunk magunk 
mögött, melynek során sokunkban 
tudatosodott II. Rákóczi Ferenc 
sokoldalúsága, műveltsége, haza-
fisága, önzetlensége, haza iránti 
elkötelezettsége, áldozatvállalása, 
hogy személye mindannyiunk szá-
mára példakép lehet.

Nagyné Gulya Margit, 
a projekt-hét felelőse

(Folytatás az 1. oldalról)
Utánuk Szeifert Ferenc, Berety-

tyóújfalu polgármestere a rendszer-
váltás időszakára emlékezett, amikor 
fiatal értelmiségiként úgy gondolta, 
hogy az ország átalakítását kell segí-
tenie. Látva a bajokat, hátrányokat, 
a lemaradottságot, hogy nincs a vá-
rosban se gázfűtés, se szennyvízhá-
lózat, és hogy a távolsági hívásokat 
nem hogy mobiltelefonról, de a régi 
posta épülete előtti postafülkéből in-
tézhetik az emberek. A polgármester 
véleménye az, hogy azóta Berettyó-
újfaluban nagyot fordult a világ, be-
szélt az uszodáról, a sportcsarnokról, 
a felújított iskolákról, stb. majd ki-
jelentette, ha csak ezeket nézzük is, 
megérték az erőfeszítést. Tiszabura 
polgármestere közéleti szerepét el-

sősorban annak köszönheti, hogy 
térségükben és Tiszaburán a nagy-
méretű munkanélküliségen szeretett 
volna változtatni, ezért legfontosabb 
feladatának ma is azt tartja, hogy 
értelmes foglalkoztatást tudjon biz-
tosítani a  lakosoknak. A képviselői 
és polgármesteri vallomások után 
kisfilm segítségével ismertették meg 
a fiatalokkal a Parlament épületét, 
illetve hogy ki kicsoda, és milyen 
szerepe van a parlamentben. Majd 
Aba-Horvát István Hajdú-Bihar 
megyében az egyetlen roma szárma-
zású megyei közgyűlési képviselő 
kifejtette a gyerekeknek, hogy egy 
cigány születésű embernek minden 
szinten nehezebb az érvényesülés, 
de meg kell tudni fogalmazni a ci-
gány közösség érdekeit, kifejezni a 

problémáikat, így az előrejutás sem 
lehetetlen. A meghívott vendégek 
tehát indításként valamennyien 
a közösségi érdekek képviseletét, 
az emberek segítését fogalmazták 
meg, melyhez a tanulás, a kitartás 
az egyetlen út. Pap István cigányul 
mondta el nekik mindezt, hozzáté-
ve: a tanulás mellett az is kell, hogy: 
legyetek mindig szerencsések. A 
rendezvényt szórakoztató progra-
mok kísérték, volt cigány és magyar 
néptáncbemutató, végül Molnár 
Ferenc és Bencsik Tamara, valamint 
a berettyóújfalui Bodnár Natália 
közös koncertjét élvezhették a gye-
rekek. Az osztályfőnöki óra folyta-
tódik. Április 23-án az oktatás és az 
egészségügy kerül napirendre.

L. M.

Válasz Jakab György 
István volt SZDSZ-es 
elnöknek

Mivel Ön a Bihari Hírlap 
március 12. és 26-i számában 
megjelent írásában is a radiká-
lisok lejáratásán „dolgozik”, úgy 
éreztem, néhány kijelentésére re-
agálnom kell. Kortesbeszéd című 
írását választott honatyáink kö-
telességeinek felsorolásával kezdi, 
ami önmagában is visszatetsző, ha 
egy volt SZDSZ-es politikus tol-
lából ered. Ön szerint: „a válasz-
táson hatalomra törő erők semmi 
olyat nem kínálnak, amiért rájuk 
bízhatnánk magunkat.” – nem tu-
dom, kit takar a királyi többes, de 
ha a bukott SZDSZ-t és holdudva-
rát, hát nekik tényleg nem tudunk 
mást kínálni, mint elszámoltatást. 
Ön azt írja: „a társadalom egy 
része radikálisabban lép fel a meg-
szokottnál, és ez nem a világ vége.” 
Egyetértek, sőt talán egy élhetőbb 
Magyarország kezdete lehet, ha 
a választópolgárok is úgy akarják 
április 11-én. Ami a frusztrált per-

szónákat és a fasisztoid gúnárokat 
illeti, nem tudom, kikről beszél, 
Ön tudja? – már akik Ön szerint 
fejre akarják állítani a világot, na 
meg a lovakat?? Ön írja: „Nagyon 
sokan magukra találtak” – szerin-
tem is! „Szavazataikkal tudatosan 
élők és cselekvők sokasága” – maga-
mat is ide sorolom! Dönteni pedig a 
választópolgárok fognak. Nem tu-
dom, Ön mit ért ez alatt: „Dönteni 
nem Ti fogtok, hanem Mi fogunk!” 
A március 26-i lapszámban le-
írtakra csak annyit reagálnék: a 
radikalizmust a rasszizmussal, ná-
cizmussal alaptalanul összemosni 
nem korrekt. Vádaskodások helyett 
a már szinte nem létező SZDSZ 
háza táján söprögessen, ha van még 
háza.

Mi haszna 
a mihasznáknak?

Az elmúlt néhány év során so-
kan, sokszor feltették a kérdést: 
mi hasznod belőle? Amikor 2 éve 
A4-es lapra nyomtatott plakátokat 
ragasztgattam (fogkefével) a debre-

ceni JOBBIK trianoni megemléke-
zéséről, volt, aki megkérdezte: kik 
ezek és mennyit fizetnek? Semmit, 
nem is tudtak a magánakciómról. 
Majd 2009. január 31-én meg-
alakult a JOBBIK berettyóújfalui 
szervezete, innentől már a deb-
receniek is tudtak rólunk. Bízom 
benne, mára mindenki tudja, hogy 
létezik a JOBBIK, és minden rém-
hírterjesztés ellenére nem rasszista 
– fasiszta – nácik gyülekezete. A 
fene nagy liberalizmus leple alatt 
lezüllesztették, szétlopták az orszá-
got, ennek ideje véget vetni. Ezen 
dolgozunk, ezért szórólapozunk, 
plakátolunk, és tartjuk a lakos-
sági fórumokat, hogy mindenki 
felébredjen végre. Önöknek csak 
az a dolga: olvassák, hallgassák, 
döntsenek és szavazzanak! Eny-
nyit mindenki megtehet a sorsa 
jobbrafordításáért. Ne legyünk mi-
haszna polgárai hazánknak, és ak-
kor a hasznot közösen élvezhetjük. 

Leléné Varga Ildikó,
a JOBBIK Magyarországért 

Mozgalom berettyóújfalui 
alapszervezet alelnöke

Postaládánkba érkezett

Osztályfőnöki óra ismét telt ház előtt
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Balázs István 
Jobbik Magyarországért Mozgalom

A 1978-ban születtem Kár-
pátalján, Dercenben. Szülőfalum 
szinte 100%-ban magyar telepü-
lés, Munkács és Beregszász között, 
félúton. Családunk református. 
Szüleim, fiútestvérem, rokonaim 
ma is ott élnek. A derceni közép-
iskolában érettségiztem 1996-ban, 
majd a Nyíregyházi Egészségügyi 
Főiskola mentőtiszti szakára 1998-
ban nyertem felvételt. A mentő-
ápolói munkát a főiskola mellett 
éjszaka és hétvégén végeztem. Ezzel 
párhuzamosan egy diákmunka-
közvetítőnél vállaltam szervezési 
feladatokat. A főiskola elvégzése 
után a mentőszolgálat nyírbátori 
állomásán kezdtem meg a munká-
mat. Miután Esztárba költöztünk, 
áthelyeztek a létavértesi mentőál-
lomásra. A második gyermekem 
megszületése után elfogadtam egy 
gyógyszercég állásajánlatát, és a 
gyógyszeriparban helyezkedtem el.

A politika mindig érdekelt, 
ezért igyekeztem mindig tájéko-
zódni e témában. Sokáig egyik párt 
ideológiája sem került közel hoz-
zám. A bal-liberális, nemzetellenes 
politika mindig távol állt tőlem, a 
2004. december 5-i kedvezményes 
honosítás kérdéséről szóló népsza-
vazást megelőző kampány pedig 
örökre behegedhetetlen sebet ej-
tett rajtam, és egy időre letargiába 
taszított. A Fideszt sem tudtam 
soha hiteles politikai irányzatnak 
elfogadni. Szerintem túl sok „kis 
akarnok” beszél nagy dolgokról a 
megvalósítás öröme nélkül. Az nem 
ellenzéki politizálás véleményem 
szerint, hogy állandóan kivonul-
nak a Parlamentből felhúzott or-
ral, mint egy csapat sértett óvodás. 
Mindezt tetemes fizetségért. A fon-
tos, a nemzet és ország sorsát eldön-
tő kérdésekben, amikor „Nem”-mel 
kellene szavazni egy nemzeti érzel-
mű pártnak, akkor cserben hagyva 
a választóit, „Igen”-nel szavaz (Lis-
szaboni-szerződés, Románia felté-
tel nélküli uniós csatlakozása). Az 
elmúlt nyolc évet közösen lopták el 
a magyar emberektől a parlamenti 
pártok, mindegyik a másikra mu-
togatva, majd a gazdasági válságra.

Egy határon túli magyarnak a 
hazaszeretet nem divatirányzat, és 
nem politikai propaganda. Nem 
lehetőség, hanem kőbe vésett tör-
vény.

Amikor a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom egyre nagyobb 
publicitást kapott a médiában, el-
kezdtem fokozottabban figyelem-
mel kísérni a tevékenységét. Véle-
ményem szerint a szakadék szélére 
juttatott Magyarország problémá-
ira, a jelenlegi határokon belüli és 
kívüli magyarok társadalmi, morá-
lis és gazdasági válságára csak ez a 
párt nyújthat megalkuvás nélküli 
megoldást rövid és hosszú távon.

2009 augusztusában alapítottuk 
meg közösen a Jobbik esztári szer-
vezetét három társammal, melynek 
elnöke vagyok. 2009 őszétől az 
egészségügyi kabinet tagja vagyok, 
ahol részt veszek a párt egészség-
ügyi programalkotásának munká-
jában.

Az ajánlószelvények gyűjtése 

számomra igen pozitív tapasztala-
tokat hozott. Az emberek saját ma-
guk hozták el aktivistáinknak vagy 
leadóhelyeinkre az ajánlószelvénye-
ket elmondván: már csak bennünk 
bíznak, csalódottak az eddigi pár-
tokban és képviselőikben. Ezúton 
is köszönöm minden választópol-
gárnak a bizalmat.

Lakossági fórum keretében szin-
te az összes településre eljutottam 
a választókerületben, mindenhol 
rengeteg érdeklődővel találkoztam 
a lakosság minden korosztályából. 
Az emberek szívesen fogadták, hogy 
a Jobbik képviselő-jelöltje elment 
hozzájuk, és kérdéseket tehettek 
fel szabadon, megkötések nélkül, 
amire értékelhető választ kaptak. 
Mindehol szinte ugyanazok a prob-
lémák kerültek elő: a munkahelyek 
hiánya, a közbiztonság veszélyes 
mértékre való csökkenése, a fiata-
lok elvándorlása, a vidék lakosságá-
nak kilátástalan helyzete.

Berettyóújfalu mint a vidék 
központja, lehetne a húzóreje egész 
Biharnak, koncentráltabb fejleszté-
sekkel, az uniós források lehetőség 
szerinti munkahelyteremtésre való 
felhasználásával ismét létrejöhetne 
egy erős térségközpont. Berettyó-
újfalunak az oktatásban is fontos 
szerepet kell játszania. A városnak a 
térséggel közösen meg kell próbálni 
elérnie, hogy az oktatási intézmé-
nyek minden szintje képviseltesse 
magát helyben.

Véleményem szerint egy térség 
központjának legalább 3 pilléren, 
stabilan kell állnia ahhoz, hogy 
megőrizze megtartó erejét. Emlí-
tettem már a munkahelyteremtést, 
az oktatást és a harmadik az egész-
ségügy. A Gróf Tisza István Kór-
ház jelenleg rentábilisan működik, 
sajnos nem kiemelt kórház. Sajná-
lom, hogy a városban lakó, MSZP 
színeiben egyéni mandátumot 
szerzett képviselőasszony a Parla-
ment Egészségügyi Bizottságának 
tagjaként nem tudta kiharcolni 
ezt a nagy fontosságú státuszt, ami 
magasabb támogatásokkal jár. A 
kórház alapvető, magas színvona-
lú technikai fejlesztésén túl ki kell 
használni a kórházban lévő gyógy-
vizet. A természet nekünk felaján-
lott kincsét nem szabad elherdálni. 
A Jobbik programjában kiemelt 
helyen szerepel a gyógyturizmus 
fejlesztése. A kórház elhelyezkedése 
(a határ közelsége), a körülötte lévő 
területek és a gyógyvíz minősége 
garantálják a fejlesztések megtérü-
lését akár rövid távon is.

Én a hosszú távú, jól átgondolt 
fejlesztésekben több hasznot látok 
a város fejlődése szempontjából, 
mint egy-egy épület homlokzatá-
nak felújításában.

Egy országgyűlési képviselőnek 
a választókerülete minden települé-
sét képviselnie kell a település sú-
lyának megfelelően, lakjon bárhol 
a választókerületben. Én így járok 
majd el Tiszta Erővel.

Szebb Jövőt!

BozsányI lászló
lehet Más a Politika

Bozsányi László vagyok, 1989. 
február 4-én születtem Berety-

tyóújfaluban. Általános iskolai 
tanulmányaimat a berekböször-
ményi Kossuth Lajos Általános 
Művelődési Központban, a közép-
iskolait pedig Biharkeresztesen, 
a Bocskai István Gimnáziumban 
végeztem, ahol érettségi bizonyít-
ványt szereztem. Ezt követően 
idegenforgalmi szakmenedzser 
képzésen vettem részt, jelenleg 
Berekböszörményben élek szüle-
immel és húgommal. Politikai ér-
deklődésem már gimnazistaként 
elkezdődött, amikor tapasztaltam 
Magyarország politikai és gazda-
sági helyzetének hanyatlását. Fia-
tal polgárként elkeserít országunk 
széthúzása, az ország mai állapo-
ta, emiatt döntöttem úgy, hogy 
vállalom a képviselőjelöltséget a 
Lehet Más a Politika színeiben.

Legfontosabb célkitűzésünk, 
hogy állítsuk helyre a demokráci-
ába vetett bizalmat! Ha nincs bi-
zalom, a demokrácia intézményei 
nem működnek.

Magyarországnak új pártok-
ra, új politikusokra van szüksége, 
olyanokra, akik nem vettek részt 
az elmúlt 20 év korrupt és fele-
lőtlen politikájában. A 2010-es 
parlamenti választás történelmi 
lehetőség arra, hogy visszaadjuk 
az állampolgárok demokráciába 
vetett hitét!

A jelszavaink: Fenntartható-
ság, igazságosság, részvétel!

Ennek érdekében célunk, 
hogy: 

• Szorítsuk vissza a korrupciót! 
Átláthatóvá kell tenni a pártok 
és a választási kampányok finan-
szírozását. Meg kell erősíteni a 
mindenkori kormányt ellenőrző 
intézményeket, szélesíteni a nyil-
vánosságra hozandó adatok körét 
az állami vállalatok és intézmé-
nyek működésével kapcsolatban. 

• Növeljük az állampolgárok 
részvételét a közügyekben! Új 
jogalkotásra van szükség, mely 
a társadalom véleményét is fi-
gyelembe veszi. Könnyíteni kell 
a népszavazások érvényességi és 
eredményességi feltételeit.

• Állítsuk helyre a romák és a 
nem romák közötti békés együtt-
élést! „Színvak” esélyteremtési 
programokra van szükség, ame-
lyek minden szegényt felemel-
nek, és nem állítják egymással 
szembe a roma és nem roma sze-
gényeket.

• Teremtsünk jövőbiztos 
munkahelyeket! Zöld beruházási 
programokkal, pl.: energiatakaré-
kossági felújításokkal, a közösségi 
közlekedés fejlesztésével új mun-
kahelyeket lehet létrehozni. A 
mezőgazdasági támogatások át-
alakításával, az öko-gazdálkodás 
támogatásával a vidéki munka-
helyek száma is növelhető.

• Állítsuk meg a szegénység-
ben élők leszakadását! Át kell 
alakítani a segélyezési rendszert. 
Meg kell erősíteni az oktatást, kü-
lön támogatást kell adni a hátrá-
nyos helyzetű iskoláknak. 

• Csökkentsük Magyarország 
energiafüggőségét! Növelni kell a 
megújuló energiaforrások arányát. 
Adókedvezménnyel kell ösztönöz-
ni a lakossági energiahatékonysá-
gi felújításokat. 

• Egészségesebb nemzetet! Az 
egészségügyi ellátásban meg kell 
őrizni az állami tulajdon túlsú-
lyát, de pontosítani kell a társada-
lombiztosítás által vállalt ellátáso-
kat, és növelni kell a ráfordítások 
hatékonyságát.

• Őrizzük meg a természeti 
örökségünket! Fenntartható er-
dőhasználatra van szükség.

Mint az ötödik választókerület 
képviselőjelöltje, konkrét célja-
im vannak Hajdú-Bihar megye 
helyzetének felemelkedése érde-

kében. Térségünk számos olyan 
településsel rendelkezik, ahol a 
lélekszám alig haladja meg az 
1000 főt. Ezeket a településeket 
ugyanúgy fejleszteni kell, hogy az 
ott élő embereknek megtalálják 
a megélhetéshez szükséges felté-
teleket, és ne akarjanak onnan 
elköltözni. A hátrányos helyzetű, 
tehetséges fiataloknak nyitott ka-
put kell adni a továbbtanuláshoz, 
támogatást nyújtani nekik. Haj-
dú-Bihar megye 5-ös számú vá-
lasztókerülete a leghátrányosabb 
helyzetű térségek közé tartozik, 
munkanélküliek arányában az 
élvonalban van, ezen a helyzeten 
szeretnék változtatni. Az a célom, 
hogy az emberek elégedettek és 
nyugodtak legyenek az anyagi 
biztonságuk felől. Szeretném, ha 
a dolgozó emberek meg lennének 
fizetve, illetve munkájuk meg 
lenne becsülve. Az oktatást meg-
erősíteném, a hátrányos helyzetű 
iskoláknak támogatást nyújtanék, 
növelném a bölcsődei, óvodai 
helyek számát. A demokrácia, a 
jóhiszeműség, az empátia figye-
lembevételével növelném a külön-
böző térségek, községek, városok 
együttműködését. Olyan társada-
lomért akarok dolgozni Önöket 
képviselve, ahol a különbözőségek 
tiszteletben tartása mellett min-
denkinek egyenlő esélyei vannak 
a boldoguláshoz. 

Ha Ön is azt szeretné, hogy 
megyénkre fejlődés, gazdagodás, 
egészségesebb környezet várjon, 
kérem tiszteljen meg bizalmával 
2010. április 11-én!

Gyula Ferencné 
Magyar Szocialista Párt

Tisztelt Választópolgárok! 
Kedves Berettyóújfaluiak!

Gyula Ferencné vagyok, 1972 
óta élek a családommal Berety-
tyóújfaluban. Tanárként az akkor 
126. Sz. Ipari Szakmunkáskép-
zőben (ma Eötvös József nevét 
viseli) kezdtem el tanítani, majd 
igazgatóhelyettesnek hívtak át az 
akkori Zalkába, ami ma Bessenyei 
György Szakközépiskola néven is-
mert. Közös teendőnk a tanulók-
kal mindig túlmutatott a kötelező 
tanítási órákon. Versenyek, kul-
turális bemutatók, fesztiválok for-
málták közös élményeinket. So-
kuk számára ma is éltető táplálék 
a múlt, jó együtt emlékezni, mert 
ebből is lehet hitet és erőt meríte-
ni. 1994-ben tagja lettem a Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzat-
nak, ahol szakmai ismereteimet 
tudtam kamatoztatni az oktatási 
bizottság elnökeként is. 2002-ben 
alelnökké választottak, és a megye 
fenntartásában lévő valamennyi 
intézmény hozzám tartozott, a 
múzeumoktól az iskolákig. 

A város élete ismert volt előt-
tem, mindig is részt vettem a köz-
életben.  Kitalálója és résztvevője 
voltam a határokon túl is ismert 
Bihari vers- és prózamondó ver-
senynek is a hozzá kapcsolódó ha-
táron túli Magyarországra figyelő 
anyanyelvi táboroknak és egyéb 
kísérő rendezvényeknek. 

1998-tól kezdve vagyok ön-
kormányzati képviselő kedves 
városomban. 2006-ban az Önök 
jóvoltából egyéni országgyűlési 
képviselőnek választottak. Addig 
is ismertem a település problémá-
it, de az új lehetőség új dimenzió-
kat nyitott ezen problémák meg-
oldásában. 

Igyekeztem megfelelő ará-
nyokat képviselni a gazdasági, az 
önkormányzat és a civil szféra éle-
tében. Nagyságrendben egyforma 
súllyal kezeltem a hozzám érkező 
kéréseket. 

Nézzük meg konkrétan, mi-
lyen fejlesztések történtek az 
elmúlt négy évben szűkebb ha-
zánkban. 

Egyet leszögezhetek: ennyi 
pénz sohasem került még a biha-
ri térségbe mint képviselőségem 
alatt. 

Hála istennek a teljesség igénye 
nélkül is óriási a lista! Félreértés ne 
essék, én mindig a közös munká-
ban hittem, és tudtam dolgozni. 
Nagy lehetőséget jelentett az, 
hogy a Pénzügyminisztériumot 
képviselhettem az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácsban 
mint az egyik döntéshozó. Itt is, 
mint az élet minden területén, 
kompromisszumokra törekedtem 
azért, hogy városunk álmai meg-
valósulhassanak. A célom az volt, 
hogy szolgáljam a várost, próbál-
juk együtt lefaragni a hátrányok-
ból, és ne a politikai hovatartozás 
legyen a rendező elv. Csak felso-
rolásszerűen nézzünk néhány fej-
lesztést: Arany János Gimnázium, 
II. Rákóczi Ferenc és a József At-
tila Általános Iskola és tagintéz-
ményei, bölcsődei férőhelyek bő-
vítése, Széchenyi Óvoda felújítása, 
utak és kerékpárutak épültek, a 
Tűzoltólaktanya dísze lehetne 
bármelyik városnak, a Pszichiát-
riai Betegek Otthona is újjáépült, 
1 milliárd forintból megújul a 
városközpont, a strandfürdőnk 
is tovább épül stb. Egy mondat 
a kórházról: a kórházi menedzs-
ment útmutatása szerint jártam 
el szakmai kérdésekben. A kórház 
stabilan működik, országosan is 
kiemelkedő a gazdálkodása.

Remélem, a felújítás tovább 
folytatódhat, és nyerni fog a 2.6 
milliárdos pályázat is. Igen, Tisz-
telt Olvasók, látnunk kell, hogy 
milyen dinamikusan fejlődik Bi-
har fővárosa, és mennyi lehetőség 
áll még előtte!

A világgazdasági válság mind-
annyiunk életére hatással van, de 
számomra óriási öröm volt, hogy 
a fent felsorolt eredmények meg-
valósításában a főszerepet a helyi 
vállalkozók vitték, ezáltal helyi 
embereket juttattak munkához, és 
sok család biztos megélhetését ala-
pozták meg. A sok gond és tenni-
való közepette mindig erőt adott a 
civilekkel való találkozás. Voltak 
rendszeres programok. Itt igazi 
emberi hangokkal találkoztam, 
amelyek közelebb hoztak bennün-
ket, és nem élezték a nagypolitika 
által sugallt feszültséget. A civilek 
pályázó kedve töretlen volt az el-
múlt négy évben, és öröm, hogy 
sokan nyertek a pályázók közül. 
Az eltelt négy év eredményekben 
gazdag volt, ez tagadhatatlan. Én 
magam rengeteg tapasztalattal 
gazdagodtam, mely a következő 
négy év munkáját megkönnyíti, 
ha erre Önök újból felhatalmazást 
adnak. 

Az itt felsorolt eredményekre 
a jövőben lehet építeni. Be kell 
fejezni a már megkezdett beru-
házásokat: tovább kell folytatni 
a kórház korszerűsítését, önkor-
mányzati utak, járdák építését, a 
munkahelyteremtést, a közösségi 
terek kialakítását, a turisztikai 

látványosságok vonzóvá tételét, a 
sport és az egészséges életmód fel-
tételeinek javítását. 

Kedves Berettyóújfaluiak!
Egész életemben a jól elvég-

zett, eredményes munkában 
bíztam. Hiszem azt, hogy nem a 
képviselőjelölt politikai hovatar-
tozása, nem az üres ígérgetések, 
nem a plakátok sokasága, a mo-
linók nagysága a mérce, hanem a 
látható, mindannyiunk számára 
örömöt jelentő fejlődés. 

Önök bíztak bennem, és én bí-
zom Önökben!

Hiszem, hogy lesz közös jö-
vőnk!

lakatos tIBor JózseF
Magyar Demokrata fórum

Közösen Berettyóújfaluért, 
közösen Biharért!

„Amit megtartasz magadnak, elve-
szíted, amit megosztasz másokkal, 

örökké megmarad neked...”

Tisztelt Választópolgárok!
Lakatos Tibor vagyok, a Magyar 

Demokrata Fórum országgyűlési 
képviselő-jelöltje.

1977-ben születtem a partiumi 
Élesden, a bihari térség határon túli 
oldalán. Családommal 1989-ben 
költöztünk Magyarországra. Az 
érettségit követően tanulmányai-
mat a Debreceni Egyetem Agrártu-
dományi Centrumában folytattam. 
2006-ban közbeszerzési referensi 
képesítést szereztem, és jelenleg 
uniós fejlesztésekkel foglalkozó 
vállalkozásomat vezetem. 2001 óta 
vagyok tagja a Magyar Demokrata 
Fórumnak. A választók bizalmából 
2006-tól a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés, illetve annak közokta-
tási, gyermek és ifjúsági bizottságá-
nak tagjaként dolgozom. Tavaly óta 
az MDF megyei elnökeként tevé-
kenykedem. 2010-ben Hajdú-Bihar 
megye 5. számú választókerületében 
indulok az MDF országgyűlési kép-
viselő-jelöltjeként.

Jelöltté válásom alapjául nem-
csak a térséghez fűződő személyes 
viszonyom szolgált, hanem az a 
munka is, amit az itt élő embe-
rekkel közösen végeztem az elmúlt 
években, és végzek ma is. Pályázat-
íróként, pénzügyi tanácsadóként a 
térség fejlesztéséért dolgozom. Az el-
múlt években a polgármesterekkel, 
helyi vállalkozókkal, intézményve-
zetőkkel, az itt élőkkel és dolgozók-
kal együtt számos eredményt értünk 
el. Például a Széchenyi utcai vagy 
a Kádár vitéz utcai kerékpárutak. 
Ezekre is büszke vagyok. Ebben a 
térségben – amely sajnos a megye 
legelmaradottabb térsége – szükség 
van a tiszta, értékes, eredményes 
munkára. A választásokon indu-
ló pártok a felelőtlen ígéreteikkel 
próbálnak hatni az emberekre. Ez-
zel szemben én abban hiszek, hogy 
az embernek az ésszerűséget kell 
követnie. Éppen ezért nem veszek 
részt az ígérethalmozásban, ehelyett 
a közösen elvégzett munkánkra és 
eredményekre hivatkozom. A mi 
munkánk eredménye, hogy a város 
középületei akadálymentesek lettek, 
megépültek utak és kerékpárutak. 
A mi munkánk eredménye, hogy 
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XXI. századi körülmények között 
folytathatják tanulmányaikat a be-
rettyóújfalui Arany János Gimná-
zium tanulói. A fürdőfejlesztésnek 
kulcsfontosságú szerepe lesz város-
unk turisztikai megerősítésében. Az 
élhetőbb, környezet-tudatosabb élet 
feltételeit szolgálják például a Be-
rettyóújfalut Furtával és Zsákával 
összekötő kerékpárutak. Határon 
túli magyarként különösen fontos 
számomra, hogy tehetek a magyar 
nemzetiségűek határokon átívelő 
kapcsolataiért. Reményeim szerint 
ugyanis Berettyóújfalut és Nagy-
váradot kerékpárút is összekötheti 
a jövőben egy közös pályázatnak 
köszönhetően. Munkánkat tükrö-
zi, hogy az elmúlt években a helyiek 
készséges együttműködésével közel 
3 milliárd forint értékben sikerült a 
legkülönbözőbb fejlesztéseket meg-
valósítanunk vagy elkezdenünk Be-
rettyóújfaluban. 

Örömmel tölt el, hogy Berety-
tyóújfalu és a térség több polgár-
mestere, intézményvezetője, vállal-
kozója felismerte, hogy csak a közös 
munka hozza meg az eredményt. 
Országgyűlési képviselőjelöltté 
segítségük és támogatásuk nélkül 
nem válhattam volna. Köszönete-
met fejezem ki Szeifert Ferencnek, 
Berettyóújfalu polgármesterének, 
akitől rengeteg bátorítást kaptam, 
és aki képviselő-jelöltségemben is 
támogat. Számomra fontos ezeknek 
az embereknek a bátorítása. Bízom 
az ő meglátásukban, mely szerint 
országgyűlési képviselőként még 
hatékonyabban dolgozhatnék Be-
rettyóújfalu és a térség érdekeiért. 

Tisztelt Berettyóújfaluiak!
Nem ígérek semmit felelőtlenül. 

A közös munka folytatásához és 
újabb eredmények eléréséhez kérem 
támogatásukat. Folytatni kívánom 
eddigi sikeres munkámat. Ország-
gyűlési képviselőjelöltként haté-
konyabban tehetnék azért, hogy 
a bihariak élete élhetőbb legyen. 
Mindehhez pedig csak az MDF ké-
pes biztosítani a hátteret. Egyedül 
a mi programunk kínál megvaló-
sítható és tisztességes megoldást a 
munkanélküliség csökkentésére. Az 
eddigi ígéretek csak odáig vezettek, 
ahol most tart az ország. Ideje el-
kezdeni dolgozni!

Hajrá berettyóújfaluiak, Hajrá 
Bihar!

Kérem, hogy április 11-én az 
országgyűlési választások napján 
hozzon felelősségteljes döntést, és 
szavazatával támogasson engem és 
az MDF-et!

Támogassa a problémák megol-
dásának programját! Lakatos Tibor: 
MDF X, 0

MeGyesI károly
Magyar Igazság és Élet Pártja

Megyesi Károly vagyok. Kis-
szántón születtem 1953-ban. Is-
koláim: nyomdaipari szakiskola, 
érettségi, kereskedelmi boltveze-

tői, számítógép-kezelői és -hasz-
nálói tanulmányok. Egyetemi 
tanulmányaimat jelenleg szü-
neteltetem. A nyolcadik osztály 
befejezése után minden iskolai 
végzettségemet munka mellett, 
esti vagy magánúton szereztem. 
Munkahelyeim: 1968-1969 me-
zőgazdaság, 1969-1990 nyomda-
ipar, 1990-2006 MÁV, Debrecen, 
1996-tól őstermelői tevékenységet  
folytatok (egyéb elfoglaltságaim 
mellett). Hat gyermekem közül 
kettő dolgozik, egy egyetemista, 
egy középiskolás, kettő általános 
iskolás.

Úgy látom, hogy a privatizáci-
óval, a munkahelyek megszünteté-
sével nemcsak a nemzeti vagyont 
vesztettük el, hanem a (szellemi és 
fizikai) munkások alkotóereje is 
inaktivizálódott. Célom ennek az 
alkotó, értéket létrehozó erőnek 
aktivizálása, vagyis a megye és a 
régió sajátosságainak megfelelő 
munkahelyek létesítése. Ami nem 
lehetetlen egy nemzeti és krisztusi 
lelkületű összefogással.

1. Az oktatást ingyenessé kell 
tenni minden szinten. De csak an-
nak, aki tudását Magyarországon 
fogja kamatoztatni, vagyis itt dol-
gozik, és itt fizet adót. Pl.: Érett-
ségi 18 évesen. Egyetem befejezé-
se 23 évesen. Nyugdíjkorhatár 62 
év. 62-18=44 év munkaviszony. 
Tanulmányi éveinek az állam ál-
tal kifizetett összegét elosztjuk 
44 évvel. Ha a 44 évből egy évet 
külföldön dolgozott, itthon nem 
fizetett adót, akkor az egy évre 
eső egyetemi költséget vissza kell 
fizetnie a magyar államnak.

2. A belső piac megszervezé-
se. Pl.: az intézmények, állami 
segélyben részesülők stb. élelmi-
szerszükségletét hazai élelmiszer-
ből stb.

3. A közmunka legyen érték-
teremtő! 

4. A közlekedés az ország gaz-
dasági életében olyan fontos, mint 
testnek a vérkeringés. A tömegszál-
lítást olyanná kell tenni, hogy a 
dolgozó embernek ne kelljen fizeté-
sének jelentős részét utazásra költve 
elveszítenie.  Az állami személyszál-
lítási vállalat úgy tekint jegyvásárló 
utasára, mint támogatójára. Ezért a 
szolgáltató nyereségének egy részét 
utazásra való ösztönzés címén adja 
vissza az utasnak. Pl.: az utasnak 
minden menetjegyváltáskor lehető-
sége van regisztráltatnia a kifizetett 
összeget. A szolgáltató (MÁV, VO-
LÁN stb.) időnként a regisztrálás 
sorrendjében, visszafizet az utasnak 
egy mindenki számára egységesen 
meghatározott összeget.   

Pl.: ha az utas 2010. 01. 12-én 
vásárolt egy 12 000 Ft értékű me-
netjegyet, 2010. 12. 12-én került 
rá a sor. A MÁV egy alkalommal 
10000 Ft-ot fizet vissza. Az utas 
megkapja a pénzt. A különbözet 
2000 Ft pedig a sor végére kerül.

5. Az állami vállalatoknál szor-
galmazzuk a szakmai munkásta-
nácsok megalapítását. A dolgozók 
válasszák meg vezetőiket. Az ál-
lam ellenőrizze tevékenységüket.

6. Támogatjuk a mezőgazda-
sági termékek helyi feldolgozását! 
Malom, olajütő, konzervüzem lé-
tesítése, ahol a kistermelő feldol-
goztatja terményeit. Ez hozzájárul 
a termőföld értéknöveléséhez, az 
alultápláltság megszüntetéséhez, 
élelmiszerkészlet képzéséhez.

7. Szorgalmazzuk a magyar ta-
lálmányok hasznosítását. Pl.: gróf 
Spanyol Zoltán találmánya stb.

8. Az iskolákba az erkölcs- és 
valláserkölcstan bevezetését és a 
Kodály-módszert.

9. A közszolgálati TV-ben tan-
folyamokat, felzárkóztató prog-
ra mo kat! (TV-készülék a legtöbb 
helyen van. Így a külföldön szét-

szóródott magyarság gyerekei és 
a szórványban élők magyarul is 
tanulhatnának).

10. A gyógyvizek, fürdők ál-
lampolgári jogon használhatóak 
legyenek, mert azt (is) a magyar 
föld adja. Tömegsport progra-
mok.

11. Az egészségügy megszer-
vezését, irányítását bízzuk az ott 
dolgozókra. 

naGy norBert
Magyarországi Szociáldemokrata Párt

A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt (MSZDP) a 2010. 
április 11-ei országgyűlési képvise-
lőválasztásokon 7 vidéki nyilván-
tartásba vett egyéni jelölttel indul. 

Hajdú-Bihar Megye 5. számú 
választókörzetében Nagy Norbert 
képviseli a pártot. A szociálisan 
érzékeny piacgazdaság értékrend-
jét programba sűrítő MSZDP 
önállóan készül a választásokra.

Az MSZDP baloldali, a sza-
badság, szolidaritás, társadalmi 
egyenlőség szociáldemokrata ér-
tékrendjére épülő párt.  Fontos-
nak tartja a társadalmi egyenlőt-
lenségek felszámolását, az egyén 
hátrányos megkülönböztetésének 
megszűntét a jogok és esélyek 
egyenlőségének biztosításával; az 
életesélyek egyenlőségét növelő 
oktatási rendszer megteremtését; 
a leszakadó térségek kiemelt tá-
mogatását; a roma-integráció tá-
mogatását.

A tudásalapú társadalom fel-
tétlen híve. A modern jóléti állam 
nem képzelhető el a teljes foglal-
koztatás nélkül: az egy életen át 
tartó foglalkoztatottság szüksé-
gességét hangsúlyozza.

Az állam elsősorban infrastruk-
turális beruházások révén, a mun-
kaidő csökkentésével, a távmunka 
támogatásával, a bér közterheinek 
csökkentésével több százezer új 
munkahelyet hozzon létre.

Rendszeres évi emelést kell 
biztosítani a nyugdíjasok számára. 
Hasonlóan a bérekhez, elsősorban 
a minimum nyugdíjak emelése él-
vezzen prioritást.

Az MSZDP szerint a megyé-
ben, és így az 5. számú választó-
körzetben is valódi baloldali for-
dulatra van szükség.

Dr. vItányI István 
fidesz Magyar Polgári Párt, 

Kereszténydemokrata néppárt

1952. december 18-án szüle-
tettem Berettyóújfaluban, ahol a 
mai napig is élek. Édesapám Vi-

tányi József, édesanyám Gerendai 
Irén volt. 

Az általános és a középiskolát is 
szülőhelyemen, Berettyóújfaluban 
végeztem. 1971-ben érettségiztem, 
majd sorkatonai szolgálatot teljesí-
tettem. 1980-ban a szegedi József 
Attila Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán doktorál-
tam. 1983-ban ügyvédi szakvizsgát 
tettem.

1975-ben házasságot kötöttem 
Gerzsenyi Judittal. Két lányunk 
van: Judit Krisztina jogász, Réka 
Orsolya a debreceni Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskolán 
végzett tanítói szakon.

1984-ig a berettyóújfalui 
ÁFÉSZ jogi osztályvezetője, ugyan-
ettől az évtől a Berettyóújfalui Ügy-
védi Munkaközösség tagja vagyok, 
1991-től pedig önálló ügyvédként 
praktizálok. 1986-tól a Bihari Re-
formátus Egyházmegye jogtanácso-
sa vagyok.

1999-ben léptem be a Fidesz 
Magyar Polgári Pártba, 2003-tól 
országos választmányi tag, Hajdú-
Bihar megye 5. számú választóke-
rületének elnöke lettem. 

Másfél évtizede – 1994-ben – 
bejutottam Berettyóújfalu Város 
Képviselő-testületébe. 2002-ben 
Fidesz-listáról lettem újra helyi ön-
kormányzati képviselő. 2006 októ-
berétől immár harmadjára szerez-
tem helyi képviselői mandátumot 
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 
listájáról.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat kezdeményezésére alapí-
tott Bocskai Munkabizottság elnö-
ke vagyok 2006 óta.

Az 1998. évi országgyűlési kép-
viselői választásokon Fidesz MPP-
támogatással, pártonkívüliként 
szereztem első parlamenti mandá-
tumomat. Az újonnan felállt parla-
mentben az Alkotmány- és igazság-
ügyi állandó bizottságba kerültem 
be. 1999 márciusától az Európai in-
tegrációs albizottság elnöke lettem. 
1999 októberétől az akkori ciklus 
végéig – 2002 – az Ügyrendi állan-
dó bizottságban és a Házszabály-
módosítást előkészítő albizottság 
elnökeként is dolgoztam. 

A 2002. áprilisi országgyűlési 
választásokon ismét elindultam a 
berettyóújfalui választókerületben. 
Az első forduló után még a máso-
dik helyen álltam, ám a második 
fordulóban a szavazatok ötvenegy 
százalékával biztosítottam helyem 
a törvényhozásban. Az új Ország-
gyűlés májusi megalakulásától el-
lenzékben folytattam munkámat az 
alkotmány- és igazságügyi állandó 
bizottságban. 

2006 áprilisában megyei párt-
listáról kerültem ismét a törvény-
hozás tagjai közé, így május 30-án 
a harmadik ciklust kezdtem meg a 
az Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi főbizottságban. A parla-
ment Magyar-finn baráti tagozatá-
nak elnöke vagyok.

Az elmúlt tizenkét évben több 
mint száz alkalommal szólaltam 
fel plenáris üléseken, főleg jogi, 
jogalkotási és költségvetési kérdé-
sekben, többször vezérszónokként 
is, illetve interpelláltam is számos 
alkalommal. Emellett a bihari kis-
térségért lobbizok. Az elmúlt ciklus-
ban felemeltem szavam a kormány 
által tervezett vasúti szárnyvonalak 
Bihart érintő csökkentése ellen, de 
több módosító indítványt nyújtot-
tam be a 4. számú főút autópályává 
történő fejlesztése miatt is. Reálpoli-
tikusként – ahol csak tehetem – szót 
emelek az ország 33 legelmaradot-
tabb kistérségének, a biharinak, a 
fejlesztéséért, így pl. a berettyóújfa-
lui Gróf Tisza István Kórház súly-
pontivá minősítése érdekében. 

Legfontosabb feladatnak tekin-
tem új munkahelyek teremtését, a fi-

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

atalok helyben tartását a települések 
népességmegtartó ereje érdekében. 
Ha összefogunk, megvalósulhat 
Kismarján, Esztárban, Pocsajban 
a szennycsatornahálózat kiépítése, 

Biharkeresztesen ipari park létesül-
het, Berettyóújfaluban pedig fejlőd-
het a kórház és a fürdő. Mindehhez 
az kell, hogy a sokat beszélők helyett 
a cselekvők lássanak munkához!

Négynapos erdélyi utazások: Május 
2-tól 5-ig. útvonal: Székelyföld, Csán-
góföld. 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 fél-
sziget július 17-től 26-ig, augusztus 7-től 
16-ig. Érdeklődni: T. Balogh Sándor 20 
317-4332, (54) 402-661, (54) 401-392.
Személyszállítás 2 db 15 fős kis-
busszal, számlaképesen. Érdeklődni 
lehet: 06-20: 317-4332, 54 402-661), 
Balogh Sándor.

Milliókat spórolhat! Legjobb 
lakáshitel, hitelkiváltás pénzintézettől 
függetlenül. Tájékozódjon ingyenesen. 
Telefonszám: 30 513-1357.
Méregtelenítsen, regenerálódjon! 
Tavaszi bérletakciók márciustól május 
31-ig. További információk www.
akupunktura-berettyo.hu. vagy 30 
409-4319. Allergia, élelmiszerallergia 
tesztelés akciósan 2500 Ft, mely tar-
talmazza az allergia megszüntetését 
segítő készítmény bemérését is

apróhirdetéSek

FelHÍVás!

A Bihari Népművészeti Egyesület 2010-ben is megszervezi 
a gyermek-alkotótábort. 

Ideje:  I. Turnus: június 28-július 2.
 II. Turnus: július 5-9.
Helye: Alkotóház, 4100 Berettyóújfalu, Tavasz körút 10.
Részvételi díj: 12.500 Ft/hét
Jelentkezés:   Nagy Andreánál 54/500-332 az Alkotóházban 

személyesen vagy az 54/400-146 telefonszámon.
Jelentkezési határidő: június 10.

Hajdú-Bihar megye 5. számú 
választókerületében 7 országgyűlési 
képviselőjelöltet vettek nyilvántar-
tásba. A Bihari Hírlap szerkesztősé-
ge mind a 7 jelöltnek azonos lapfe-
lületet kínált fel a bemutatkozásra, 
illetve pártja és saját programja 
ismertetésére annak érdekében, 
hogy az olvasók számára ezen in-
formációk által is könnyebbé tegyük 
a választást. A megadott határokon 
belül minden jelölt szabadon dönt-

hetett mondandójának terjedelmé-
ről, annak tartalmáról.

***
Az országgyűlési képviselőválasz-

tások fontosságára való tekintettel 
számos egyéb (gazdasági, kulturális) 
témájú cikkünket terjedelmi okok mi-
att nem állt módunkban közzétenni, 
melyeket következő lapszámunkban 
igyekszünk pótolni. Az érintettek meg-
értését és türelmét kérjük addig is. 

Tisztelettel: (a szerk.)

Szerkesztői megjegyzés
***
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Tavaszi erő – költő a könyvtárban Harmóniában önmagával és a világgal
Március 24-én délután a könyvtár 

olvasótermében találkozott néhány 
potenciális rajongójával Lövei Sándor 
püspökladányi költő. A friss tavaszi 
széllel bélelt melankólikusan bohó-
kás és már húsz éve publikáló vidéki, 
népi alkat – Aranyiné Csalánosi Csil-
la tolmácsolásában előadott tavaszi 
verscsokrainak köszönhetően – igen 
hamar megnyerte a hálás olvasótábor 
rokonszenvét. Tehát egy élő kortárs 
magyar beérett lírikust láthatott a 
befogadó közönség, aki nem most 
lépett ki a holt költők társaságából, 
hanem igen attraktívan reagált az Őt 
mederben tartani próbáló kérdésekre. 
És hamar megjegyezte, hogy „ugye 
milyen jó versek ezek”, majd vallott 
arról az alkotói folyamatról – ami 
az ő személyiségét megejtő módon 
– igen nagy fegyelmet és koncentrá-
ciót igényel. „A szerelem. A nyár, a 
város, a hajnal és az éjszaka képeiben 
él igazán a költő. Ebben az érzéki, 
látomásos, csupa kép, csupa mozgás 
és csupa fény világban van igazán 
otthon. Ebbe a világba illeszkedik a 
torony sziluettje, a falu távoli képe, 
a templombelső csendje, az áhítatos-
ság és a szerelem, a társtalanság és a 
magány órái. A minden hajnalok, a 
minden nappalok, a minden éjszakák 
nyüzsgő képei fellármázzák az érzel-
mek csendjét, s lúdbőrössé tesznek, 
hidegrázóssá, kíváncsivá és vágyó-
vá bennünket. Ebben az izgalmas 
játékban, mely talán maga az örök 
költészet – játszhatunk a költővel, 

elkísérhetjük képei, pillanatai, han-
gulatai, érzelmei kacskaringós útjain, 
földi tájain, a szelek szárnyán rohanó 
felhőin, szürke galambok röptében. 
Beléphetünk a hóval befalazott ab-
lakon a téli táj kristály-ragyogásába.” 
– A Vida Lajos elemzően szép sorait 
is beidéző rendezőelv próbálta közel 
vinni közönségéhez a szerzőt. Vendé-
günk még egy kis könyvkiállítással 
is kedveskedett közönségének. A be-
mutatott kiadványok Gergely Attila 
szerkesztői, tipográfiai esztétikumát 
dicsérték. És maga a Brassóban szüle-
tett vállalkozó is megtisztelte jelenlé-
tével a kis rendezvényt. A találkozóra 
invitáló plakáton egy kicsit magáról 
is vall: „Rajzolni, fotózni mindig 
is szerettem, bár fő érdeklődésem a 
fizika, az elektronika felé vonzott 
(akkoriban még nem voltak PC-

k…). Így lettem villamosmérnök. A 
véletlen úgy hozta, hogy kezdetektől 
fogva számítógépekkel foglalkoztam. 
Ennek köszönhetően kerültem kap-
csolatba a számítógépes grafikával, 
a számítógépes nyomdai előkészítés-
sel. Sokéves tanulás és munka ered-
ményeképpen a kör bezárult: egyik 
kedvencem, ha a számítástechnika 
segítségével dolgozhatok másik ked-
venc területemen, a számítógépes 
grafika területén. Célom, hogy az 
általam tervezett könyvek tartalmát 
méltó formába csomagoljam, hogy 
mai digitalizált világunkban tovább-
ra is élmény legyen egy-egy könyvet 
kézbe venni, olvasgatni…” – A szép 
formátumú könyvek és a költő köte-
tei egy darabig még az olvasószolgá-
latnál megvásárolhatók.

kvt

Barátságos, mosolygós arc, szür-
késkék szemek. A mára ezüstösen 
csillogó ősz haj ellenére is fiatalságot, 
rugalmasságot, kedvességet tükröző 
személyiség, mert harmóniában áll 
önmagával, jó feleség, családanya, és 
már most nagymamaként büszkén 
mutogatja az egyébként nagyon si-
keres gyermekeit, lánya, fia és négy 
fiúunokája fényképét. De nagyon 
szeretne még hamarosan egy kislány 
nagymamája is lenni. Mindemel-
lett aktívan dolgozik, és nem is egy 
„egyszerű helyen”, a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányságon dr. 
Lingvay Csaba kapitány-
ságvezető titkárnőjeként. 
Túl az ötvenen, már ré-
gen nem miniszoknyá-
ban jár, ami általában a 
titkárnőkre jellemző, de 
elegánsan öltözködik, és 
kollégái tisztelik és be-
csülik. Szabó Károlyné, 
Violához bárki hozzáfor-
dul, szívesen segíti, és vele 
beszélve már nem is érzi 
az ember, hogy egy rend-
védelmi szervezetnél, tulajdonképpen 
a rendőrségen van. Szabó Károlyné a 
gyors- és gépíró szakiskola befejezé-
se után 1969. április 8-án kezdett el 
dolgozni. Először a Berettyóújfalui 
Polgármesteri Hivatalban az akkori 
Városi Tanács alkalmazásában, majd 
1973 januárjától került át a rendőrség 
személyi állományába gépírónak, ka-
pitányságvezetői leírónak. 1997-ben a 
Berettyóújfalu Rendőrkapitányság hi-
vatalának megalakulásával titkárnői 
beosztásba nevezték ki, és jelenleg is 
ebben a szerepkörben dolgozik. Az el-
telt 37 év alatt nyolc kapitányságveze-

tő munkáját segítette szaktudásával, 
emellett középiskolai tanulmányokat 
is folytatott, és 1976-ban gimnáziu-
mi érettségi vizsgát tett. Munkatár-
sai szerint Violára a pontosság és a 
szakszerűség jellemző, tisztelettudó, 
a rábízott feladatokat gondosan, ma-
gas szakmai színvonalon végzi. Mint 
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
legtapasztaltabb, legrégibb dolgozója, 
a fiatal kollégák tanításában is fontos 
szerepet vállal. Az eltelt időszak alatt 
nyolc alkalommal részesült kapitány-
ságvezetői dicséretben és jutalom-
ban, hatszor főkapitányi dicséretet, 

1995-ben munkatársi, 1996-ban fő-
munkatársi címet kapott kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként. Számos 
kitüntetést tudhat ezenkívül is ma-
gáénak, tulajdonosa a „Közbiztonsági 
Érem” bronz és ezüst fokozatának, 
a Törzsgárda jelvény első és máso-
dik fokozatának, 1988-ban „Kiváló 
Munkáért” kitüntetésben részesült. 
Ötvenedik születésnapja alkalmából a 
Magyar Köztársaság belügyminiszte-
re aranylánc ajándékban részesítette. 
Mert harmonikus egyéniség, mindig 
egyeztetni tudta a családot és a mun-

kát – mondta el a kitün-
tetett lapunknak –, pedig 
nyolc rendőrkapitányt 
segített a munkájában, 
sok-sok titoknak tudója 
volt, de mindig tudta, mi 
az, amit ezekből meg kell 
őriznie, és mi az, ami „ki-
vihető”. Szabó Károlyné 
arról is beszélt, pályakez-
dése óta hatalmas válto-
záson ment át a rendőrség 
a szervezeten belül is, de a 
lakossággal való kapcso-

latuk is jelentősen megváltozott. Kez-
detben neki, polgári alkalmazottként 
is tisztelegnie kellett, ma már sokkal 
kevésbé katonás, sokkal szabadabb a 
rendszer. Nem csak szlogen a „Szolgá-
lunk és védünk”, a rendőrségnél való-
ban úgy is gondolják, hogy a lakosság 
megvédése és szolgálata a feladatuk. 
Viola jól érzi magát most is a helyén, 
és mindenkinek köszöni – elsősorban 
dr. Lingvay Csaba rendőrkapitány úr-
nak –, hogy gondoltak rá, hogy érde-
mesnek tartják ma is erre a munkára, 
sőt még e magasrangú kitüntetésre is. 

L. M.

lehet más 

a politika
Vegyen részt Ön is a 

magyar demokrácia 

megújításában!

támogassa szavaza-

tával a lehet más 

a politika pártot!

www.lehetmas.hu 

tel.: 20/5501561

e-mail: lmphajdu@upcmail.hu

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a 
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. 

törvény 2. § (1) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti 
miniszter előterjesztésére ugyancsak nemzeti ünnepünkön, 

2010. március 15-én

28/2010. (III. 15.) KE határozatával
szaBó károlynénak,

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság titkárnőjének
a MaGyar köztársasáGI Bronz érDeMkereszt 

polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Fotó: Kari

Fotó: Kari
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A Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ áprilisi programjai 

Április
10., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban: Abiocore, Anger Tee
13., 17.30-19.30: Bibliakör foglalkozása
14., 16.00: Tájak, Korok, Múzeumok Bihari tagcsoportjának össze-
jövetele
17., 20.00: Koncert a Parola Pinceklubban: Józsi vezér és a Gépek
20., 17.30-19.30: Bibliakör foglalkozása
21., 14.00: Nyugdíjas Klub összejövetele
23., 16.00: Diabétesz Klub foglalkozása

Minden héten, kedden, 14.00-tól Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesüle-
te – Hagyományőrző népdalkör összejövetele.
Minden csütörtökön, 15 órától Pávakör 
Minden héten, kedden és csütörtökön, 15 órától csontritkulást megelő-
ző gerinctorna

2010. április 22-én, 9.00 órától a 
Nadányi Zoltán Művelődési Központ nagytermében

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG hangversenysorozat elődöntője
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Edzőváltás a BUSE-nál

Újra az első nyolcban a Budo SE

Országos tereprally-bajnokság

A jövő évben százéves évfor-
dulóját ünneplő BUSE vezető-
sége április 1-jén elnökségi ülést 
tartott. Az ülés témája a labdarú-
gócsapat jelenlegi helyzete, illet-
ve annak elemzése volt. A csapat 
jelenleg az NB III. 14. (kieső) 
helyén áll úgy, hogy a bajnokság 
eddigi mérkőzésein összesen hét 
pontot gyűjtött össze.

Az elnökség értékelte az elmúlt 
hónapok teljesítményét, beleértve 

a csapat bajnoki felkészüléseit is. 
Az eddigi edző, Csendes Károly 
eddigi munkáját teljes mértékben 
elismerve szakmai vezetővé lépte-
tik elő. Feladata a BUSE utánpót-
lásának irányítása, ennek felügye-
lete, illetve szakmai vezetése lesz.

A vezető edzői posztot az ed-
digi pályaedzőre, Balogh Barnára 
bízza az elnökség. Ő játékosként 
és pályaedzőként is tevékenyke-
dett idáig, innentől viszont nem 

lép pályára, csak az edzői felada-
tokra figyel.

A vezetőség az NB III-as tag-
ság megtartása érdekében min-
dent megtesz, hiszen a százéves 
évfordulót nem megyei csapat-
ként akarja ünnepelni az egye-
sület. Az NB III-as bajnokságból 
egyébként a kiírás módosítása 
miatt mindössze egy csapat fog 
kiesni.

R. S.

Az elmúlt tíz évben mindig az 
ország legjobb nyolc klubja között 
szerepelt a Berettyó Budo SE. A 
Magyar Kyokushin Karate Szer-
vezet 52 egyesülete közül ez az a 
„szűk elit”, akik közé mindenki 
szeretne bekerülni. A 2004-es 
kimagasló harmadik helyezésünk 
után, az idén jött el annak a lehe-
tősége, hogy újra akár a képzelet-
beli dobogóra is felállhassunk.

A tavasz egyik legfontosabb 
és legnagyobb versenye az egész 
utánpótlás korosztályt felölelő 
diákolimpia. Az ország három 
területre van osztva, Nyugat-
Közép-Kelet-Magyarország, me-
lyek közül mi természetesen a 
kelet-magyarországi területi elő-
döntőn vettünk részt. A rendezés 
is kegyes hozzánk, hiszen nem 
kell a Dunántúlra utazni a dön-
tőben sem, ugyanis Szeghalmon 
bonyolítják le.

A hajdúszoboszlói területi elő-
döntőn (160 fő) az országban is 
kimagasló, 29 fővel vettünk részt. 
Közülük majdnem mindenki to-
vább is jutott az országos döntő-
be, ahol 16 fő kor- és súlycsopor-

tonként alkotja majd az igen erős 
mezőnyt. Nagy a tét, különösen a 
junioroknál, ahol a selejtező és a 
döntő alapján alakul ki a magyar 
válogatott mezőny, akik ebben az 
évben Spanyolországban képvi-
selik a junior Európa-bajnoksá-
gon hazánkat. A versenyen elért 
helyezéseink pontértéke alapján 
jelenleg a hatodik helyen állunk 
az országos pontversenyben. Lét-
számban, versenyzőink képzettsé-
gét és edzéslehetőségeit tekintve 
a végelszámolásnál is komolyan 

„bele fogunk szólni” ebben az év-
ben az élmezőnybe.

A Kelet-Magyarország elődön-
tőn érmes helyezést szerzett ver-
senyzőink: 

Aranyérem: Dávid Ádám és 
Dávid Máté (képünkön)

Ezüstérem: Szegedi Albert, 
Balog Ádám, Lisztes Lilla, Kiss 
Imola

Bronzérmet szerzett: Dávid 
András, Oláh Gábor, Antal Zsó-
fia, Oláh Sándor.

Berettyó Budo SE

A tavalyihoz hasonlóan idén 
is a Bokor Motorsport Egyesület 
rendezi a nyolc futamból álló or-
szágos tereprally-bajnokság máso-
dik futamát Berettyóújfaluban és 
környékén. Bokor Zsolt a rendező 
egyesület képviseletében tájé-
koztatta lapunkat a háromnapos 

(április 9-10-11.) autóversenyről.  
– Tavaly a mi versenyünk volt az 
évadnyitó, most viszont a bajnok-
ság második futama lett az idén 
Derecske-kupa névre keresztelt 
rendezvény. A Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetség (MNASZ) 
„megbízásából”, illetve égisze alatt 
rendezi egyesületünk a versenyt. 
Az idei első futamon 19 profi és 
9 amatőr autó és pilótái álltak a 
rajthoz, ez előrevetíti azt, hogy a 
másodikon is rendkívül színvona-
las és érdekes versenyt láthatnak 
a helyszínre kilátogató nézők. Az 
ünnepélyes rajtceremónia De-
recske főterén lesz április 9-én, 
pénteken, 13.30 órakor. Aznap 
két gyorsasági szakaszon szurkol-
hatnak a nézők Nagyrábén. 10-
én, szombaton a berettyóújfalui 
nézőké „lesz a nap”, hiszen a volt 
katonai lőtéren, illetve környékén 
három gyorsasági szakasz is meg-
rendezésre kerül. Az első délelőtt, 

fél 9 környékén, a második dél 
körül, a harmadik pedig délután, 
fél 4-kor. A 11-ei vasárnapi nap 
a Derecskeieknek kedvez, hiszen 
három gyorsasági szakaszt is ott 
bonyolítunk le, és az ünnepélyes 
díjkiosztó is ott lesz a főtéren 15 
órakor.

Most is láthatnak nagynevű 
versenyzőket a nézők, köztük pél-
dául a Várkonyi Andrea – Azurák 
Csaba párost, Palik Lászlót és 
társát, illetve Szalai Balázst és 
segítőjét. Az idei évben is indul a 
honvédség Gepárd nevű csapata, 
és természetesen lesznek külföldi 
versenyzők is. Az autók között 
amatőr és profi kategóriákban 
„nyomják a gázt”, mellettük mo-
torok és Quadok is versenyeznek. 
Szombaton Derecskén veterán 
autókiállítás és koncertek, műso-
rok is várják a konyári úton 5 óra-
kor a szórakozni vágyókat. 

R. S.

Anyakönyvi hírek

Születtek
Március
2.: Nagy Noel Alexander (dr. 
Nagy Attila – Risi Andrea Éva)

Elhunytak
Március
11.: Koszta József (1965)
12.: Szabó László Lajos (1954)
13.: Pap Lajos (1948)
19.: Kiss Gyula (1944)

Az Érmellék a történeti Bihar megye északi részén, a Kraszna és a Berettyó között 
elterülő néprajzi tájegység. Ady, Kölcsey, Kazinczy szülőföldje és a Vörösmarty által 
megénekelt történelmi borvidékek egyike. 
A jelenleg már lecsapolt érmelléki mocsaras helyeken még mindig megterem a sás, 
ami alkalmas a hasított fából készült ülőalkalmatosságok bekötésére, és szeren-
csére még mindig vannak művelői ennek a nagy hagyományú népi mesterségnek. 
Kiállításunkkal e mesterek előtt tisztelgünk. Célunk, hogy a közönség megismerje és 
megszeresse ezeket a mai lakásokba is beilleszthető, csak természetes anyagokból 
készült esztétikus, tartós, olcsó és praktikus ülő- és fekvőbútorokat.

Szeretettel köszöntjük
Kulcsár Krisztiánt
12. születésnapja 

alkalmából,
reményekben és sikerekben 

gazdag,
felejthetetlen gyermekkort 

kívánunk neki:

anyukája, apukája és mamája

A Római Katolikus 
Plébánia hírei

A nyíregyházi Borbányai 
Kamilliánus család fiataljainak 

előadásában: 
„Bűneid bocsánatot 

nyertek”
rockopera

a berettyóújfalui római katolikus 
templomban

2010. április 18-án, 16 óra

Jehova tanúi
- Kongresszus utáni 

sajtóközlemény 
március 21. -

Több mint 100-an vettek részt 
Berettyóújfaluból és környékéről 
a Püspökladányban megrendezett 
Jehova Tanúi kongresszuson. 

Jehova Tanúinak megannyi 
okuk volt az örömre az „Óvd meg 
a szellemiséged” témájú kétnapos 
bibliai kurzuson. Boldogok voltak, 
hogy a környékről sokan döntöt-
tek úgy, hogy részt vesznek az idei 
két napos eseményük előadásain. 
Közel 700 Tanú és nem tanú volt 
jelen a Jász-Nagykun-Szolnok és 
Hajdú-Bihar megyékből ezen az 
oktatáson. Egy olyan programra 
jöttek a püspökladányi  Gellér Sán-
dor Sportcsarnokba, mely kiemel-
te, hogy a Biblia szerint hogyan 
tudjuk megőrizni a jó szellemiséget 
az által, hogy kerüljük azokat a 
dolgokat, amelyek veszélyeztetik a 
szellemiségünket, és követjük azo-
kat a bibliai tanácsokat, amelyek 
oltalmazzák a szellemiségünket. 
A Tanúk a színvonalas előadások 
mellett különösen örültek annak, 
hogy 6 személy csatlakozott sora-
ikhoz, akik szombaton megkeresz-
telkedtek a felszentelő szertartáson. 
A helyi kongresszussal kapcsolatos 
tájékoztatás: Kutasi Csabánál, tele-
fon: 70/428-5782.FelHÍVás!

tisztelt Gazdák, tisztelt lakosság!
 

Április 9-11-én kerül megrendezésre a G4S országos 
tereprally-bajnokság második futama a Derecske- 

kupa, Nagyrábé, Berettyóújfalu, Derecske, 
Hajdúbagos, Konyár települések külterületi földútja-
in. A településeket összekötő földutakon korlátozá-

sok, lezárások lesznek a verseny ideje alatt.
 

Várható korlátozások:
Április 9-én NAGYRÁBÉ 12.30-17.30 óráig

Április 10-én NAGYRÁBÉ – BERETTYÓÚJFALU – 
DERECSKE 7-19 óráig

Április 11-én DERECSKE – HAJDÚBAGOS-KONYÁR  
7-12.30 óráig

A kijelölt nézői pontokról folyamatosan tájékoztatjuk 
az érdeklődőket!

Tisztelettel kérem a helyi gazdákat és lakosokat, 
hogy segítség a rendezők munkáját a verseny sikeres 

lebonyolítása érdekében!

Csató Attila

Sporteredmények
Tisztelt Berettyóújfalui 

sportolni vágyó lakosok!
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportudvarának felújítása újabb 
kedvező lehetőséget teremtett a mozogni, sportolni vágyók számára, és 

ezt az Önök szolgálatába is kívánjuk állítani. 
Az udvar szolgáltatásait – műanyag borítású futópálya, műfüves lábte-
nisz-pálya, bitumenborítású kézilabda-pálya – április 7-től június 15-ig 

tanítási napokon, 16.00 órától 21.00 óráig vehetik igénybe.

Az udvar létesítményeinek használati díja 100 Ft/fő/óra. 

A használati díj magába foglalja a pályák, az öltözők használatát és 
szükség esetén a pályavilágítás költségeit. A pályahasználati díjat a 

pályát felügyelő személynek a helyszínen kell megfizetni.
Hétvégén előzetes igénybejelentés esetén tudjuk csak a pályát biztosítani.

Szeretettel várunk minden sportolni vágyót, szemetelők, 
vandálok kíméljenek!

Sporttársi üdvözlettel: Kovács Zoltán, igazgató

Futsal

MVFC – Borsod Volán 
(Miskolc)  10:3
Dunatakarék ETO (Győr) – 
MVFC  5:2

laBDarúGás nB III.
Tiszakanyár – BUSE  4:0
BUSE – Diósgyőr  1:0

U-19
BUSE – Tiszakanyár  6:0

U-16
BUSE – Tiszakanyár  2:3

U-13
Hajdúszoboszló – BUSE  2:1
BUSE – Ebes  12:0

kézIlaBDa

Férfi NB II.
Makó – BMSE  31:28
BMSE – Martfű  32:26
Törökszentmiklós – BMSE 
 30:21
Kiskunmajsa – BMSE  27:23
BMSE – Gyula  30:26
Kondoros – BMSE  27:24

Ifi
Makó – BMSE  22:34
BMSE – Martfű  48:15
Törökszentmiklós – BMSE 
 28:40
Kiskunmajsa – BMSE  27:22
BMSE – Gyula  42:30
Kondoros – BMSE  23:27

Női Megyei
DSI – BMSE  20:22


