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ÖNKORMÁNYZAT

Átalakul a szociális segély rendszere
2013 utolsó testületi ülésüket Mezősason tartották képviselőink, december
19-én. A helyszínt az is indokolta, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata
és Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő testületeinek együttes ülésére
került sor, egy napirendi pont megvitatásával, illetve elfogadásával.
A teljes létszámmal megjelent képviselőket, irodavezetőket, címzetes
főjegyzőt és aljegyzőt, valamint Kapornai Judit tankerületi igazgatót a
mezősasi hivatalban Dr. Könyves-Balázsházi Ella polgármester köszöntötte. A közös önkormányzati hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása után a polgármesterasszony örömmel mutatta meg a vendégeknek azt az elismerő oklevelet, melyet a belügyminisztertől kapott a
község a Start Mezőgazdasági Munkaprogramban nyújtott teljesítményükért, melynek eredményeként a faluban nincs munkanélküli lakos.
A temetői szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalásakor
képviselői felvetésre elhangzott: a temetkezési szolgáltatások végösszege
láttán felháborodnak az elhunyt hozzátartozói, ugyanis a nettó ár
vastagon, míg a fizetendő áfás összeg apró betűvel van feltüntetve.
Muraközi István polgármester méltányolandónak nevezte a felvetést, s a
jelenlévő Kari Irén, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
igazgatónője ígéretet tett arra, hogy a végfelhasználó által fizetendő
összeg fog szerepelni jól látható formában az árak feltüntetésekor.
2014. január elsejétől módosul a szociális ellátásokról szóló törvény.
Megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyettük egységes önkormányzati segély kerül
bevezetésre. A módosítás a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tételét
és a nyújtható támogatási formák számának csökkentését szolgálja –
hangzott el az indoklásban.
Elfogadta a testület a Berettyóújfalui Települési Értéktár Bizottság
tagjaira tett előterjesztést. Eszerint nyolc fő alkotja a bizottságot: Hegedűs
Zoltán, a BIHARITE elnöke, Kállai Irén, a Bihari Múzeum és a Sinka István
Városi Könyvtár igazgatója, Kocsis János író, előadóművész, a Berettyóújfalu Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Krisztik Csaba, a város
főépítésze, Kolozsvári István etnográfus, a város kulturális menedzsere, Dr.
Krajczárné Sándor Mária muzeológus, múzeumpedagógus, Török
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TÁJ ÉKOZTAT Á S
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2014. ÉVI FORDULÓJA KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 2014. évben összesen 3.275.000,-Ft összegben nyújt támogatást a berettyóújfalui fiatalok számára, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében.
Az Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában 116 érvényes pályázatot benyújtó
felsőoktatási hallgató („A” típus) és 10 felsőoktatási tanulmányokat folytatni kívánó
fiatal („B” típus) részesült támogatásban.
A 2014. évi pályázati forduló összesített adatai
„A TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Pályázók
száma

Támogatásban
részesített pályázatok
száma

Támogatás
mértéke
(ft/fő/hó)

Összes megítélt
támogatás
(ft/10 hó)

116

2.000,-

2.320.000,-

120

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT
Pályázók
száma

Támogatásban
részesített pályázatok
száma

Támogatás
mértéke
(ft/fő/hó)

10

10

2.000.-

Összes megítélt
támogatás
(ft/3*10 hó)
600.000,-, ebből 2014.
évre eső támogatás
100.000,-Ft/5hó.

A 3.275.000,-Ft önkormányzati össztámogatás – a 2014. évi forduló keretében támogatott 126 pályázó erre az évre eső, 2.420.000,-Ft összeget kitevő összes ösztöndíján túl
– magában foglalja a korábbi években támogatásban részesített 38 „B” típusú pályázó
855.000 Ft összegű ösztöndíjrészét is, így ebben az évben az Önkormányzat összesen
164 berettyóújfalui fiatal felsőoktatási tanulmányaihoz járul hozzá.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata

2. Bihari Hírlap 2014. január

Istvánné, a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, a Bihari
Népművészeti Egyesület elnöke, valamint Hadobásné Karancsi Annamária,
a Berettyóújfalui Pávák és a Szederinda Énekegyüttes művészeti vezetője.
Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Berettyószentmárton városrészt
jelző kiegészítő tábla elhelyezésére tett javaslatot. Szintén elfogadták az
önkormányzat képviselő testületének 2014. I. félévi munkatervét.
Döntöttek a képviselők a Dózsa Gy. u. 13. 2/13. sz. önkormányzati
bérlakás vételárának megállapításáról is. Korábban a lakás ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított bruttó 8,5 millió forintos vételárra
érdeklődő nem volt, most viszont érdeklődés mutatkozik. Az új értékbecslés
alapján a megállapított vételár 7,8 millió forint, ami alatt az ingatlan nem
értékesíthető.
Döntöttek a képviselők két alapítványnak megítélt támogatásról is.
2014-ben is kedvezményben részesítik az önkormányzat intézményeiben
dolgozó azon közalkalmazottakat, köztisztviselőket, akik munkába
járáshoz igénybe veszik az autóbuszjáratokat. A kedvezmény mértéke
2460 Ft/fő/hó.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

A HÁZI GYERMEKORVOSOK ÉS VÉDŐNŐK
RENDELÉSI HELYSZÍNÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata az Új
Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Berettyóújfalu városban” című,
ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0007 jelű pályázata közel 60 millió forint összegű
támogatásban részesült.
A pályázat keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy a
Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 3. szám alatti rendelő épülete felújításra kerüljön.
A rendelő felújításának időtartama alatt (2013. december 20-tól előre láthatóan
2014. június 30-ig) a házi gyermekorvosi ellátás biztosítása és a védőnői szolgáltatás nyújtása a Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér
1.) volt gyermekfertőző osztályának épületében kerül biztosításra.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata
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AKTUÁLIS

„Döntéseimben sosem a rövid távú előny, hanem a hosszú távú eredmény motivált”
- interjú Muraközi István polgármesterrel

Ismét eltelt egy év, s a Bihari Hírlap olvasói hozzászokhattak már ahhoz,
hogy lapunk első számában évértékelésre kérjük meg a polgármestert.
Az év utolsó beszélgetésére december 23-án került sor.
- Mire ezeket a sorokat olvassák, már 2014-et
fogunk írni. Úgy gondolom, érdemesebb lesz az
egész ciklusra visszatekinteni, s megvonni a lassan
záruló ciklusnak a mérlegét. Berettyóújfaluban
2010-ben végleg lezárult egy korszak. A kormány
és az önkormányzat nem lehet egymás ellensége,
de a felelőtlen költekezésnek is megálljt kellett
parancsolni. Nem lehet mindent csak hitelből
finanszírozni, csak azt költhetjük el, amit megtermeltünk. Ez volt a legnehezebb. Egyensúlyba kellett
hozni a gazdálkodásunkat. Az évről évre újratermelődő működési hiány óriási problémahegyet
halmozott fel. Külső segítség nélkül nem is tudtuk
volna elhordani. A mérhetetlen adósság miatt
2010-ben nem volt nagy tülekedés a polgármesteri pozícióért. Itt emlékeztetnék arra, hogy mostanra
már konszolidáltuk a város költségvetését, a
kormány pedig átvállalta az adósságunkat.
2014-ben jóval nagyobb tülekedés lesz a helyhatósági választáson. Előjönnek majd a múlt emberei,
ám hiszem, hogy Berettyóújfalu lakossága egyszer
s mindenkorra megtanulta a leckét.
- Számokban kifejezve, hogyan alakult ki mára a
stabil helyzet?
- Ebben a ciklusban önhikis támogatásként a
magyar kormánytól 945 millió 352 ezer forintot
kapott a város. A ciklus elején, az átvételkor, a
város bankok felé fennálló tartozása meghaladta
a négymilliárd forintot. A szállítók felé meglévő
tartozásunk pedig az egymilliárdot. Belátható,
szinte reménytelen vállalkozás volt, de köszönhetően az összefogásnak, a kitartásnak, és a türelemnek, elmondhatjuk, hogy a ciklus végére a városnak
nem lesz hitelállománya, és az évvégi állapotnak
megfelelően a szállítói tartozás 250 millió forint
alá csökken. Reményeink szerint ez a szám is a
nullához fog közelíteni a ciklus zárásakor. Köszönet
illeti elsősorban a város lakosságát, aki megértette
a meghozott – és néha nehéz – döntések fontosságát, a képviselőtestület tagjait, akik nem féltek
meghozni a döntéseket, s köszönet azért is, hogy a
városháza nem vált politikai csatározások helyszínévé. A városban nincs helye a politizálásnak, itt
csak a teljesítmény számít. Elég, ha csak az ebben
a ciklusban kitüntetettekre gondolunk. Ilyen nehéz
időkben valóban mindenkire szükség van. Nem
vagyunk olyan gazdagok, hogy ideológiai alapon
mérjük a teljesítményt. A honlapomon mottóul
választott idézet is ezt erősíti: „Azokból a
kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis
ügyességgel lépcsőt építhetünk.” /Gróf Széchenyi
István/ Néha úgy éreztük, nemcsak kövek közé,
hanem egyenesen kavicsbányába tévedtünk. Ám
ha optimistán közelítünk ehhez a kérdéshez,
nagyon sok kavicsból nagyon magas lépcsőt
építhetünk. Az említetteken kívül pedig köszönet
illeti még a kormányt is a megítélt támogatásért.
- A lassan záruló ciklusban óriási változások
történtek a társadalom minden szegletében. Kérem,
foglalja össze ezeket!
- Valóban, ebben a ciklusban emberfeletti teljesítményt nyújtott mindenki, hiszen az egész közigazgatás átalakulása az elmúlt négy évben zajlott le,
kezdve a katasztrófavédelem felállításától,
folytatva a kórház, majd az oktatás állami kézbe

vételén át a járási hivatalok
felállításáig. Elmondhatjuk,
legalább kétciklusnyi munkát
végeztünk el, de egy régi
brit mondás szerint: „Aki
szereti, amit csinál, annak
sosem
kell
dolgoznia!”
Sportolóként pedig megtanultam: csak a győzelem az
elfogadható eredmény, a
pálya túloldalán ellenfél van,
nem pedig ellenség.
- Ha visszatekint a négy
évvel ezelőtti terveire, mik
azok, amik megvalósultak, s
melyek azok, amiknek megvalósítása még hátravan?
- A fentebb megfogalmazottak a város működési
képességének megőrzésére
tett lépéseket taglalták, de emellett jutott erőnk
fejlesztésekre is. Azt mondhatjuk, több mint hétmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett a városba.
Megújult a Szent István tér, a Járási Hivatal, a
Kálvin téri sétány, a Népliget, a Bihar Termálliget
Strand, a buszmegálló környéke, az Orbán Balázs
tér, elkészült a Gróf Tisza István Kórház technológiai tömbje, kerékpárutat adtunk át, megtörtént a
volt szovjet katonai reptér kármentesítése, a 34
bihari, sárréti szemétlerakó rekultivációja, zajlik az
Esélyt a bihari gyermekeknek pályázat. A ciklus
végéig pedig befejeződik a Nagyváradot
Berettyóújfaluval összekötő kerékpárút építése, a
Fazekas Mihály, Béke út, Táncsics tér, Bercsényi
utca felújítása, az ivóvízminőség javító beruházás,
a gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint a
városközpont rehabilitáció II. üteme, melynek
részét képezi a református templom tornyának, a
Nadányi Zoltán Művelődési Központnak a felújítása, négy játszótér építése valamennyi lakótelepen,
illetve a piac őstermelői részének a lefedése.
Legyünk büszkék az elért eredményekre. Elmondhatjuk, hogy talán túljutottunk a válság legmélyebb
pontján. Idén emelkedésnek indult az iparűzési
bevételünk. A ciklus elején átadott E-pack a megye
legnagyobb fejlődését produkálta árbevételét
illetően ebben az évben. A Bihar Termálliget
nyaranta megduplázta látogatóinak számát, egy
hétvégén kétezer ember van a strandon, nagy
részük határon túlról. Ez is új munkahelyeket teremt,
csakúgy, mint az év végén átadott Mezei-Vill. LED
lámpatesteket gyártó üzemcsarnoka. És remélem,
hamarosan egy szintén nagy múltra visszatekintő
üzemmel kapcsolatban is pozitív fejleményekről
számolhatunk be.
- Hogyan segítettek a nehéz sorsú embertársaikon?
- Több száz család kapott az élelmiszerbank
jóvoltából élelmiszercsomagot. Húsvét előtt, a
szeptemberi iskolakezdéskor, illetve karácsony előtt
több mint 600 család kapott támogatást. Idén is, mint
minden évben, 120 család részesült tűzifaosztásban.
- Úgy tűnik, túl vagyunk a dolgok nehezén, a
gazdasági válságból való kilábalást már érezzük.
De hogyan tovább?
- A fejlődés nem állhat meg. Fejlesztési stratégiát

dolgozunk ki a vállalkozásokkal közösen. Hiszen az
elkövetkező időszak legfontosabb feladata a
munkahelyteremtés. Ehhez mi a feltételeket
biztosítjuk: olyan inspiráló környezetet, amely
vonzza a befektetőket. Van ipari célra alkalmas
terület, szakképzett munkaerő, a helyi szakképzés
célirányos képzést tud indítani, a kistérség pedig
része a kiemelt vállalkozási övezeteknek. Ezt a
folyamatot gyorsíthatja az M35 és az M4
gyorsforgalmi utak építése, ami 2017-re készülhet
el. Reményeink szerint tehát már a következő
ciklusban használhatjuk.
- 2014 rendkívüli év lesz abból a szempontból, hogy
három választáson élhetünk szavazati jogainkkal.
- Való igaz, s mindegyik fontos és jelentős lesz.
Időrendben a legfontosabb a tavasszal zajló
országgyűlési választás, majd ezt követi az
európai parlamenti választás, ősszel pedig a
helyhatósági választás.
- Utóbbival kapcsolatban megtudhatjuk, hogy
indul-e?
- Igen, indulok. Szeretném kérni a helyieket a
polgármesteri munka folytatására. Az első ciklus
ugyanis az ismerkedés ideje. Ekkor dől el, hogy
lehet-e számítani a vezetőkre. Hiszem, hogy a
városvezetés valódi szolgálat, rengeteg helyen
lehet képviselni a várost, rengeteg rendezvényen
lehet részt venni, rengeteg a lehetőség az
emberekkel való találkozásra. Csak így alakulhat
ki az emberekben egy kép a városvezetőről.
Döntéseimben sosem a rövid távú előny, hanem a
hosszú távú eredmény motivált. Polgármesteri
hitvallásom: minden döntésünket a város fejlődése
érdekében kell meghozni. Az egyéni érdekek elé a
közösségi érdekeket kell helyezni. Ehhez nem kell
különösebb szaktudás, csak józan paraszti ész.
Hívő emberként annak az erkölcsi parancsnak kell
megfelelni, hogy amit teszünk – ha Istennek tetszik
– reményeink szerint embertársainknak is megfelel.
Fotó:
Kogyilla Zsolt
Ennek szellemében és reményében kívánok
a Bihari
Hírlap valamennyi olvasójának, Berettyóújfalu
minden lakójának eredményekben gazdag,
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
boldog újesztendőt!
2014. január Bihari Hírlap

3.

Műhelytől gyárig – átadták a STRIKE LED lámpatest gyártó üzemet
A Mezei-Vill Kft. újabb beruházásának átadóján a családtagokon, dolgozókon kívül megjelent bihari
polgármesterek, országgyűlési és települési önkormányzati képviselők, államtitkárok, egyházfők előtt
ünnepélyes keretek közt adták át a Péterszegi úton felépült STRIKE LED Közvilágítási lámpatest gyártó
üzemüket.

A csökmői fúvószenekar vendégváró műsora és
a Himnusz eléneklése után Mezei József tulajdonos köszöntötte az egybegyűlteket. Szólt arról,
hogyan indult s jött létre családi műhelyükből
mára egy 3500 m2-es üzem, mely nemcsak a
család, hanem Bihar életében is jelentős
szerepet tölt be. Testvérével, Jánossal, azonos
végzettséggel – villamos technikus – rendelkeznek, s álmaik megvalósítása során mindig arra
törekedtek, hogy a profitot visszaforgassák a
vállalkozás fejlesztésébe. A beinduló gyártásról
kiderült: naponta 120-150 ezer darab lámpatest előállítására lesznek képesek, melyekre

már most nagy az
érdeklődés,
mind
itthonról, mind a
határokon kívülről.
Az otthonról kapott
útravalóért édesanyjuknak egy-egy
szál
virággal
mondtak köszönetet.
Czomba
Sándor,
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
már
az
alapok lerakásánál
is jelen volt 2011
júniusában, s mint
fogalmazott, nagy
bátorság
kellett
ahhoz, hogy a
pénzügyi és gazdasági válság közepén valaki fejlesztésekbe
vágjon. A most átadott 600 milliós beruházás
fele állami támogatás, fele önerő. A meglévő
30 dolgozó mellé még ugyanennyit alkalmaznak, s végre elmondhatjuk: fellendülés mutatkozik a gazdasági életben, a versenyszférában.
Így épülnek aztán a szürke hétköznapokból
ünnepnapok – mondta az államtitkár, hozzátéve: a kormány feladata, hogy lehetőséget adjon
az életképes vállalkozásoknak. Az új technológia még gyermekcipőben jár, ám mindannyian
büszkék lehetünk rá – fejezte ki elismerését
Czomba Sándor.

Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azon
örömének adott hangot, miszerint Berettyóújfalu
a megye legdinamikusabban fejlődő települése.
A Mezei-Vill. Kft. pedig munkahelyeket teremt
az elmaradott térségben, nemcsak a saját
vállalkozásában, hanem a településeken is,
hiszen a közvilágítási lámpatestek 60 %-os
energia megtakarítást eredményeznek, s reméli,
a régi lámpatestek cseréje során lehetőség
nyílik új munkaerő bevonására is.
Vitányi István országgyűlési képviselő beszéde
elején emlékeztetett a 9 évvel ezelőtti gyalázatos népszavazásra, melynek ellensúlyozására
éppen most, az évforduló napján tette le az
500 ezredik külhoni állampolgár esküjét a
Parlamentben. A továbbiakban szólt arról, hogy
Mezei Józseffel végigharcolták az elmúlt
időszakot, hiszen az ország 33 leghátrányosabb kistérségébe, „úgy kell a munkahely, mint
egy falat kenyér”. A most átadott üzem érdeme,
hogy magyar befektető állít elő magyar terméket, mellyel a térség felemelkedéséhez járul
hozzá. Nagyobb teljesítmény pedig csak elégedett munkaerővel érhető el, s a Mezei-Vill
Kft-nél pedig ilyen dolgozók vannak – szólt
elismerően a cég filozófiájáról.
Muraközi István polgármester azt emelte ki,
hogy a nagycsalád mellett itt egy nagy csapat
dolgozott azért, hogy a tulajdonos álma
megvalósuljon. A most záruló európai uniós
költségvetési ciklusban tízmilliárd forintnyi
fejlesztés valósult meg, s ezen túlmenően nagy
öröm az, ha van, aki tesz a hátrányok leküzdéséért.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően az
egyházak képviselői megáldották és felszentelték az üzemet.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
hirdetés

Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. december
25-én életének 69. évében méltósággal viselt
súlyos betegség következtében elhunyt

Mór Baranyai Gábor ny.r. ezredes
a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság korábbi
vezetője. Végső búcsúztatójáról a későbbiekben
történik intézkedés.
A gyászoló család

Szirénázó tűzoltókocsikkal
érkezett a Mikulás!
Az állami gondoskodásban élő gyerekekhez - a berettyóújfalui Arany János
Gyermekotthonba – különös járművekkel érkezett a Mikulás: mivel még az idén
nem esett hó, más közlekedési eszközt nézett ki magának a nagyszakállú:
szirénázó tűzoltókocsikkal futott be!
Első alkalommal, de hagyományteremtő céllal, adománygyűjtést hirdettek
meg a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Mint
kiderült, a felhívásnak mindenki örömmel tett eleget, s ruhaneművel, játékokkal, édességekkel igyekezett emlékezetessé tenni az otthonlakók Mikulás
napját. Lövei Csaba alezredes, a Püspökladányi Kirendeltség vezetője, a
berettyóújfalui katasztrófa védelmisekkel érkezett a Mikulás és segítője, a
krampusz társaságában, hogy aztán átadják az adományokat. A kicsik
pedig verses, dalos műsorral köszönték meg az adományokat.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella
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Piacvezető Biztosító Társaság
Adókedvezménnyel támogatott, új termék piaci bevezetésére
500.000 Ft kezdési támogatással
1 fő felsőfokú végzettségű
tanácsadó kollégát keres
Jelentkezés önéletrajzzal: babilla71@gmail.com

Amit a 2014-es választásokról tudnunk kell
Most induló rovatunkban a Bihari Hírlap
szerkesztősége segítséget kíván nyújtani minden
olvasójának, az új választójogi törvény iránt
érdeklődő szavazópolgárnak.
Választási tudnivalókkal kapcsolatos rovatunkban arra vállalkoztunk, hogy Vitányi István
országgyűlési képviselő - az új választójogi
törvény egyik alkotója - segítségével bemutatjuk
olvasóinknak azokat a tudnivalókat, melyek
ismerete a 2014-es választások idején nélkülözhetetlen minden választópolgár számára.
A rovatot egészen 2014 októberéig, az
önkormányzati választások végéig működtetjük.
Ez idő alatt áttekintjük mind az országgyűlési,
mind pedig a helyi választásokkal kapcsolatos
törvényi változásokat, ezzel is segítve a tájékozódni kívánó állampolgárokat.
Vitányi István 1998 óta országgyűlési képviselő. Jelenleg tagja az Alkotmányügyi Bizottságnak
és Mentelmi Bizottságnak is. Parlamenti feladatainál fogva az új választójogi törvény egyik
alkotója. A 2014-es országgyűlési választások
ideje alatt Hajdú-Bihar megye 4. számú választókörzetében a Fidesz-KDNP egyéni jelöltje.

Új eljárás szerint szavazunk áprilisban
Kedves olvasók!
Köszöntöm Önöket, örömmel teszek eleget a
szerkesztőség felkérésének. Kérem, tartsanak
velem az elkövetkező hónapokban, gondoljuk át
közösen, az új választási törvény szerint hogyan is
zajlanak majd le az országgyűlési, az európai uniós
és az önkormányzati választások. A 2014-ben
hatályba lépő új választási törvénnyel tulajdonképpen a kormányprogram egyik legfontosabb eleme
valósult meg: a Parlament létszámának csökkentése.

Mindezidáig az 1990-ben megalkotott választási
törvény alapján történt Magyarországon az
országgyűlési képviselők megválasztása. A régi
jogszabály szerint 386 országgyűlési képviselő
került a Parlamentbe, az új szerint valószínűsíthetően
199 fős lesz az Országgyűlés. A létszámcsökkentésen túl jelentős változást jelent, hogy a parlamenti
választások egyfordulósak lesznek, valamint lehetőség nyílik a nemzetiségi jelöltekre való szavazásra
is, illetve az új rendszer megszünteti a kopogtató
cédulákkal való visszaélés lehetőségét is.
A régi eljárás szerint 176 egyéni körzet jelöltjeire,
valamint megyei és országos listára szavazhattunk.
Nagy hibája volt a választójogi törvénynek a
választási körzetek aránytalansága. Míg például
Veszprémben 27000 állampolgárt képviselt egy
egyéni országgyűlési képviselő, addig Debrecenben ennek jóval több mint kétszeresét. Az országban ennél nagyobb eltérésekre is volt példa. Az
aránytalanság megszüntetésére az új törvény
alapján újraszervezték, arányosították a választókörzeteket. A választókörzetekben a választópolgárok létszáma között maximum 15 százaléknyi
eltérés lehetséges. Az új törvény 2014-ben 106
egyéni körzetet hozott létre, 93-an országos pártlistáról juthatnak a Parlamentbe, tehát az új Országgyűlésben várhatóan 199 országgyűlési képviselő
foglal majd helyet.
Hajdú-Bihar megyében a régi kilenc egyéni körzet
helyett hat egyéni körzet alakult, a Hajdú-Bihar
megyei 4. számú körzet, ahová városunk is tartozik,
a következő negyvenegy településből áll: Ártánd,
Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu,
Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom,
Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár,
Furta,
Gáborján,
Hajdúbagos,
Hencida,
Hosszúpályi,
Kismarja,
Komádi,
Konyár,

Szemléletváltás és nyitás
– munkába állt az új kapitány

Fotó: Kocsis Attila
Az új kapitány készséggel állt a Bihari Hírlap
rendelkezésére, hogy eddigi pályafutásáról,
illetve új állomáshelyén történő elképzeléseiről
valljon.
- 1990 óta dolgozom a Belügyminisztérium
kötelékében. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát,
majd jogi végzettséget szereztem. Van három
nyelvvizsgám és egyéb képesítésem is. Négy
gyermek neveléséről gondoskodom, naponta

Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog,
Mezőpeterd, Mezősas, Mikepércs, Monostorpályi,
Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Sáp, Sáránd,
Szentpéterszeg, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod,
Vekerd, Zsáka. Érdekességként megemlíteném, a
megye 82 településéből 41 a mi körzetünkhöz
tartozik, ezért miénk a legnagyobb körzet, amely
teljes egészében magában foglalja a berettyóújfalui járást, részben pedig a derecskei járás és a
püspökladányi járás területét.
Dr. Vitányi István

Előző számunkban megjelent a hír: 2013. december 1-től új megbízott kapitányságvezetője van a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságnak Dr. Tóth Ferenc rendőr alezredes
személyében, aki Püspökladányból érkezett városunkba, s akit az eddigi kapitány,
Aranyi István ezredes váltott a sárréti kapitányságon.

Debrecenből járok ki. Korábban a
Püspökladányi
Rendőrkapitányság
vezetője voltam, közel két évig. A nyomozói pályát jártam végig, először a Debreceni Rendőrkapitányságon, ahol az
országban elsőként hoztam létre helyi
szinten a felderítő alosztályt. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon is dolgoztam bűnügyi osztályvezetőként, majd
visszakerültem a megyeszékhelyre, a
megyei rendőr-főkapitányságra, ahol
szintén bűnügyi osztályvezető lettem, ami
bátran mondhatom, szakmai csúcsnak
tekinthető. Szintén elégedettséggel tölt
el, hogy minden ügyet lezárva, felderítve
hagytam magam mögött.
- Milyen elképzelésekkel foglalta el új
állomáshelyét? Mi az, amin változtatni
szeretne?
- Egyértelműen kihívásnak tekintem az új
kapitányságot, hiszen jóval nagyobb területet
ölel fel: 31 települést, mintegy 70 ezer lakossal. A
határszakasz, a két főútvonal szintén más megítélés alá esik. A kapitányság összetételében nem
kívánok változtatni, hiszen itt egy jól felépített,
bejáratódott állomány működik. Viszont az
elképzeléseim határozott, markáns vonalat
képviselnek: szemléletváltással és nyitással

szolgálni a jogkövető állampolgárokat, míg a
szabálysértőkkel szemben határozott fellépést
várok el.
- Hogyan próbálja ezt megvalósítani?
- Mint említettem, a jogkövető lakosokat segíteni kell, ám a szabálysértési elkövetések esetében
fegyelmezettebb, katonásabb irányba kell
elmenni. Különösen a kistelepüléseken az elkövetői csoportokra fogunk koncentrálni. A közbiztonság érdekében számítok az önkormányzatokra, a
civil szervezetekre – polgárőrökre, mezőőrökre,
halőrökre – és a lakosság széles körére, hiszen
nélkülük nem valósul meg a közbiztonság. A
körzeti megbízottakat arra utasítottam, hogy
nyissanak a lakosság felé: köszönjenek előre,
hallgassák meg az embereket, különösen az
időseket. A közlekedés biztonsága érdekében is
van teendő, hiszen bármennyire is jók a megyei
mutatók, amíg emberek halnak meg az utakon,
addig van, mit tenni. Legfontosabbnak a szabályok betartatását tekintem, de pl. vallom azt,
hogy ahol nem indokolt, ott ne álljon traffipax.
Fokozni szándékozom a gyalogos szolgálatot,
mert a mindennapok is azt támasztják alá, hogy
igény van a látható rendőrségre. Végső soron az
a cél, hogy közelebb kerüljön a rendőrség és a
lakosság egymáshoz.
Nyírő Gizella
2014. január Bihari Hírlap
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Finom ebédet osztott a képviselő!
Első alkalommal, ám hagyományteremtő céllal osztott
ebédet a rászorulóknak Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő Berettyóújfaluban, a Szent István téren.
Az 500 adag babgulyáshoz az alapanyagot a
honatya biztosította, míg a főzést az Arany János
Gimnázium oldotta meg saját konyháján. A nemes
kezdeményezéshez azonnal csatlakozott a Diószegi
Kis István Református Általános Iskola, László Vilmos
igazgató személyében. A pedagógusok, szülők és
diákok teát főztek, míg a Bessenyei Szakközépiskola
diós beiglit ajánlott fel.

Az ételt Vitányi István, a polgármester Muraközi
István és Bónácz János alpolgármester társaságában
osztotta a téren. Ám a képviselő nemcsak az ott
megfordulókra gondolt, hanem az Arany János
Gyermekotthon lakásotthonaiba is eljutottak a finom
ebéddel. Vitányi István a helyszínen elmondta: jó
kezdeményezésnek bizonyult az ötlet, hiszen sokan
csatlakoztak hozzá, s a jövőben, így advent idején
megismétlik, melyhez bizonyára csatlakoznak további jó szándékú adakozók.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Meggyulladt a remény gyertyája is!
Advent negyedik vasárnapján, Berettyóújfalu főterén, a Szent István
téren is meggyulladt a negyedik gyertya, a remény gyertyája.
Az idei advent idejének elmúlt 22 napját igyekezett a város önkormányzata különlegessé tenni:
nemcsak vasárnaponként, hanem minden egyes nap egy-egy gyertyát gyújtottak az adventi
koszorún. Aranyvasárnap délután a baptista gyülekezet szolgálatával köszöntötték az egybegyűlteket. A kórus karácsonyi énekei után igét hirdetett Papp Dániel lelkipásztor, majd az imádságot
követően Muraközi István polgármester meggyújtotta a negyedik gyertyát is.
Kolozsvári István, a város kulturális menedzsere köszönetet mondott az önkormányzatnak, a Nova
Villa 2010 Nonprofit Kft-nek, a Bihari Népművészeti Egyesületnek, az árusoknak, Vitányi István
országgyűlési képviselőnek, az egyházaknak a meghitt várakozást szimbolizáló elmúlt időszakért, a
betlehemért, a felajánlott karácsonyfáért, a gyermekeknek a fadíszekért, s áldott ünnepeket,
örömteljes boldog újesztendőt kívánt a város minden polgárának.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Idősek karácsonya
A Bihari Szociális Szolgáltató Központ a Bihari Útkereső Alapítvánnyal közösen szervezett karácsonyi ünnepséget Berettyóújfaluban élő idősek számára 2013. december 18-án Berettyóújfalui
Járási Hivatal Fráter László termében. A megjelent vendégeket Dr.
Vitányi István országgyűlési képviselő és Muraközi István polgármester köszöntötte. Az ünnepségen a Segítő Kezek program által
támogatott 80 éven felettiek és a Berettyóújfalui Idősek Klubja
tagjai vettek részt, közel százan. A rendezvény első felében a
szervezők ünnepi műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, majd ezt
követte az ajándékok átadása és a megvendégelés. A meghívottak nevében Fodor Károlyné Irénke néni köszönte meg a figyelmességet a város vezetőinek és az intézmény dolgozóinak.
A szervezők
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Munkaerő-piaci magazin
Az álláskeresés 14 titka
(Forrás: Haszon magazin, www.profession.hu)

Manapság egy piacképes szakmai tudás önmagában egyáltalán nem jelent
garanciát az álláskeresés sikerességére nézve. Különösen igaz ez a mostani
időszakra, amikor egyáltalában arról is megoszlanak a vélemények, hogy mi
számít piacképes szakmának, piacképes tudásnak. Azonban megfelelő
hozzáállással, megfelelő technikával még a legnehezebb időszakokban is
lehetséges álláshoz jutni.
1. Akarjunk és merjünk segítséget kérni
Az egyik legfontosabb szabály, hogy nem szabad szégyenként felfogni az
állás elvesztését vagy az álláskeresés tényét. Az állás elvesztése vagy az
álláskeresés során megélt kezdeti sikertelenségek után természetes némi
bezárkózás, de utána nyitni kell a külvilág felé. Mindenkinek szüksége van
segítségre, legyen akár pályakezdő, akár gyakorlott felsővezető. Kell a
visszajelzés, a bátorítás, de sokszor már az is elegendő, ha másvalakinek
elmondva saját magunk által látjuk objektívebben a saját helyzetünket. Minél
szélesebb körben jelezzük, hogy éppen álláskeresésben vagyunk, annál
nagyobb az esély a segítségre. Ennek rendkívül sokféle módja lehet, melyekről korábbi cikkeinkben már esett szó így itt most nem taglaljuk.
2. Félre az önérzettel
A helyes álláskeresési technikák megtanulása speciális tudás. Nem születik
velünk. Elsajátítani nem nehéz, de beletelik egy kis időbe, mire jól tudjuk
alkalmazni. Konfliktust okozhat, ha a pályázói önkép és a külső szakember
által látottak nem esnek egybe. Például eltúlzott a pályázó célja, bizonyos
erősségek nincsenek is meg vagy a tökéletesnek gondolt önéletrajz alapos
átdolgozásra szorul. Ha már - nagyon helyesen - eljutottunk odáig, hogy
szakemberhez fordulunk, sértődés helyett igyekezzünk inkább megfogadni a
tanácsait. Természetesen kellemetlen érzés szembesülni azzal, ha valamit
nem megfelelően csinálunk, de ettől még az a szakember, aki erre rámutat,
nem az ellenségünk. Az álláskeresés egy folyamat, amely gyakran változást
igényel. Ehhez a szakemberek csak útmutatást tudnak adni, de a siker
érdekében szükséges lépéseket mindig magunknak kell megtenni. Azonban
ők is csak úgy tudnak segíteni, ha együttműködünk velük és megfogadjuk a
tanácsaikat.
3. Ha nincs munkánk, akkor is van dolgunk
Az álláskeresés ugyanis komoly munkát jelent. Már önmagában a helyes
önéletrajz összeállítása is komoly fejtörést okozhat, és jól tudjuk, ez még csak
az álláskeresés első lépését jelenti. Hátra van még a lehetséges állások
felkutatása, rangsor felállítása, melyik lenne számunkra a legmegfelelőbb.
Ez sem megy találomra, hiszen ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, nem elég
csak az álláshirdetés szövegét elolvasnunk. Gyakran további információra
van szükség, amihez pedig az adott állást kínáló cégről kell bővebb információt gyűjtenünk. Meg kell mozgatnunk a kapcsolatrendszerünket is. Az pedig
csak tovább növeli a szükséges erőfeszítések mértékét, ha esetleg még fel is
kell előbb frissítenünk azt a kapcsolatrendszert. Ha megvan a kiszemelt állás,
akkor természetesen rá kell szabnunk az önéletrajzunkat és a motivációs
levelünket.
4. A ritmus nem csak a zenében fontos
Legyen ritmusa a napjainknak! A napirend az állásban lévők számára is
meghatározó lehet, de az álláskeresők számára talán még fontosabb.
Nagyon könnyű egy helyzetbe belekényelmesedni és azt mondani, hogy
majd holnap nekifogunk az álláskeresésnek. Hiszen egy kis pihenő mindenkinek jár, nem? Van egy rossz hírem. Az a holnap soha nem jön el. Konkrét terv
nélkül azonban hihetetlen akaraterő szükséges ahhoz, hogy nekifogjunk az
álláskeresésnek. Készítsünk ezért napirendet! Nem kell semmi komolyra
gondolni, pusztán írjuk le, aznap mikor és kit hívunk fel állás ügyben, mikor
találkozunk álláskeresési tanácsadóval, mennyi időt töltünk önéletrajzírással,
stb. Gondolkodjunk azonban nyitottan! Menjünk el sétálni a városba, vagy
sportolni, stb. ez nemcsak arra jó, hogy kikapcsolódjunk, kiszellőztessük a
fejünket, de soha nem tudhatjuk, hogy kivel futunk össze, aki esetleg tud
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számunkra egy jó állást. Ha van napirendünk, van ritmusa a napjainknak,
sokkal inkább hasznosnak fogjuk érezni magunkat, és segíthet átlendülni a
lelki mélyponton is.
5. Csak nyitottan, őszintén
Általában, amikor van munkahelyünk és rendben mennek a dolgok, nemigen
gondolunk az álláskeresésre. A frissen elhelyezkedők körében is, de a már
egy ideje munkában állók esetében is előfordul, hogy egy-egy más helyre
beadott pályázati anyaguk alapján megkeresik őket lehetséges munkaadók,
esetleg fejvadászok. Ilyenkor az örömtől vagy a biztonságérzettől vezérelve
általában az a reakciónk a megkeresésre, hogy elzárkózunk a megkereséstől, mondván, már nem aktuális a dolog, már van állásunk. Érdemes azonban
nyitottnak maradni és meghallgatni az ajánlatot, összehasonlítani a benne
szereplő lehetőségeket és fizetést a jelenlegivel. Lehet, hogy ilyen formán
jobb ajánlatot kapunk a jelenleginél.
6. Állat fel, mellet ki
Nemigen akad olyan álláskereső, aki ne bizonyított volna az előző munkahelyén. Alighanem mindenki fel tud mutatni valamilyen eredményt, amiben
kiemelkedő szerepe van, még ha nem is jut eszébe azonnal. Nem elég, ha
ezeket az önéletrajzba, a motivációs levélbe leírjuk, hanem sugároznia kell a
fellépésünkből is. Legyünk büszkék önmagunkra! "De már olyan régóta
keresek állást és mégsem találtam még semmit. Mire legyek akkor büszke?",
mondják gyakran az álláskeresők. Ha másra nem, hát a kitartásra biztosan.
Melyik munkáltató nem szeretne kitartó munkatársat?
7. LLL
Már megint egy hárombetűs káromkodás? Nem, a Life Long Learning (LLL),
azaz az élethosszig tartó tanulás korántsem az. Ma már nincs olyan terület,
amelyről nem tanulható valami az interneten. Tömegével állnak a szakkönyvek is a könyvesboltokban, és folyamatosan bővül a választék. Rendre
születnek újabb és újabb szakmai anyagok, összefoglalások. Ha van munkahelyünk, akkor is érdemes a szakmába vágó álláshirdetéseket elolvasni,
különös tekintettel az elvárások részre. Ha úgy látjuk, hogy valamiben le
vagyunk maradva, ne sajnáljuk az időt és a pénzt a pótlásra. Mindig
akadnak szakmai rendezvények is, ahol a tudásbővítés mellett még kapcsolatépítésre is remek lehetőség nyílik. ....
8. Állítsunk össze egy vonzó, eredeti önéletrajzot és egy motivációs levelet
Ennek helyes technikájáról korábbi cikkeinkben is írtunk, és a szakmai irodalma is könyvtárnyi, így itt részleteiben nem foglalkozunk most vele. Annyi
azonban biztos, hogy érdemes itt is szakember segítségét igénybe venni a
siker érdekében. Hogy hol érdemes ezeket a szakembereket keresnünk?
CSAT Egyesület
Székhely címe: 4025 Debrecen, Arany János u. 2.
Székhely telefonszáma: +36-52-530-895
Székhely faxszáma: +36-52-530-896
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 8:00-16:00; P: 8:00-14:00
Berettyóújfalui iroda: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
Berettyóújfalui iroda telefonszáma: +36 20 424 8480
Berettyóújfalui iroda ügyfélfogadási ideje: H-P: 8:00-16:00
Web: www.csat.hu
E-mail: info@csat.hu
Folytatás a 10. oldalon
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A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
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A szeretet határokon átívelő

A szeretet határokon átívelő – ezüstvasárnap célba ért a berettyóújfaluiak
karácsonyi ajándéka Székelylengyelfalván
Élő eleven kapcsolat van Berettyóújfalu és a székelyföldi Lengyelfalva
között. A háromszáz lelkes színmagyar falu szülötte, Orbán Balázs, Bihar
országgyűlési képviselője volt a XIX. század végén. Az ő emlékét őrzi
Berettyóújfaluban a róla elnevezett tér a Gróf Tisza István Kórház előtt,
illetve az Orbán Balázs Társaság.
Több éve már, hogy a Bihari Népfőiskolai Egyesület élére állt annak a
kezdeményezésnek, hogy a kis falu valamennyi gyermekét megajándé-

A Bihari Hírlap februári lapzártája:
2014. január 31. (péntek)
Matematika versenyeredmények a
II. Rákóczi Ferenc Általános iskolában
2013. november 11-én került megrendezésre a Bólyai megyei matematika csapatverseny. Két csapat képviselte iskolánkat.
A 6. osztályosok csapata: Erdei Zsófia, Török Gréta, Bohács István, Tóth
Tamás, 1. helyezést értek el.
A 7. osztályosok csapata: Balogh Sára, Tikos Valéria, Erdélyi Nóra és Tóth
Bettina a 7. helyen végeztek.
2013. november 19-én a Benedek Elek megyei matematika versenyen is
szép sikereket értek el a tanulók. Balogh Sára (7. osztály) 2. helyezést,
Gál Csaba (5. osztály) 2. helyezést és Tikos Valéria (7. osztály) 3.
helyezést ért el.
A hatodikosok felkészítő tanára Erdeiné Vincze Anita, a hetedikeseké
Tornyiné Kertész Denise volt.
Köszönjük a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkáját és a gyerekeknek is ezeket a szép eredményeket. Sok sikert kívánunk a további
munkához.
Szülők
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kozza a karácsony közeledtével, s a város támogatásával eljuttatja az
érintettekhez. Idén ezüstvasárnapra érkezett meg a küldöttség Porkoláb
Lajos egyesületi elnökkel. A római katolikus templomban szentmise keretében került sor az ajándék átadására. A misét tartó Simó Gáspár csíkszeredai római katolikus gimnáziumi tanár köszöntötte az anyaországi testvéreket, akik – mint fogalmazott – szívük szeretetével hozták el ajándékaikat Erdély szülötteinek. Hősies lelkületet feltételez az, hogy a berettyóújfaluiak évről évre fontosnak érzik az ajándékozást – méltatta a vendégeket, akik tolmácsolták Muraközi István polgármester jókívánságait is.
Berettyóújfalu első embere levelében emlékeztetett arra, milyen felemelő
ünnepség keretében tűzték ki a székely zászlót idén a lengyelfalviak
jelenlétében, s hasonlóan szép ünnepségre készülnek Orbán Balázs
születésének 185. évfordulójára: 2014 februárban az Orbán Balázs
téren domborműves emléktáblát és kopjafát avatnak, melyre várják
testvértelepülésük küldöttségét.
Bálint Domokos római katolikus egyházgondnok, tanácsos, az újfalui
küldöttséget köszöntő beszédében kiemelte: a szeretet határokon átívelő,
bizonyíték erre az évek óta meglévő „élő folyosó” a két település között.
Porkoláb Lajos népfőiskolai elnök szintén az ajándékozás örömét emelte
ki, mondván, minél többet adunk, annál több marad belőle.
53 gyermek kapott névre szóló ajándékot, de még külön csomagok is
készültek óvodás, illetve kisiskolás korúaknak is.
Az újfalui csoport részt vett egy orgonaszentelési szentmisén
Nyikómalomfalván, majd szeretet vendéglátáson, koradélután pedig
elhelyezték Berettyóújfalu Város Önkormányzatának koszorúját Hajdó
István főesperes mellszobránál, valamint Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő koszorúját Orbán Balázs szobránál Székelylengyelfalván.
Kép és szöveg: Nyírő Gizella

Polgárőrhírek
Az ünnepek közeledtével több járőrszolgálatot próbáltunk összehangolni
a hatóságokkal együtt, közrend és közlekedésellenőrzés területén.
Számos, járőr-akciót szerveztünk városunk nagyobb bevásárlói központjai, parkolói környékén.
Az ünnepek közeledtével sajnos megnő azok száma, akik a figyelmetlen
és fáradt vásárlókat célbaveszik, és az alkalmat kihasználva megszabadítják őket értékeiktől. Járőrözéseinkkel szerettünk volna hozzájárulni a
bűnmegelőzéshez.
Az év utolsó két hónapja tele volt jelentős eseménnyel Egyesületünk
életében, mint például egy fő körözött személy találása és bekísérése a
rendőrségre. Illetményosztás biztosítása, új óvodai játékok őrzése még
összeszerelésük előtt, folyamatos visszatérő ellenőrzés a város temetőinél
és számos, közös rendőri akció.
Kiemelt eseményként jegyezzük meg, hogy november elején, az éjszakai
órában városunk Ligetében járőr-szolgálatunk több, nagykiterjedésű tüzet
észlelt. A tüzek oltását az értesített tűzoltók kiérkezéséig megkezdtük.
A sokrétű szolgálataink mellett azért jutott az év végére a kultúra ápolására is időnk.
Országos Közlekedésbiztonsági Versenyen vettünk részt Budapesten 3
fővel. Nemcsak Egyesületünket képviseltük a rangos eseményen, hanem
Hajdú-Bihar megyét is.
Ezúton is szeretnénk Berettyóújfalu minden kedves Lakójának békés,
eredményekben gazdag boldog újévet kívánni.
Berettyóújfalui Polgárőrség

Én olvastam, olvasd el Te is!
A Sinka István Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő programja keretében hirdettük meg a helyi
általános iskolások olvasni szerető 4-7. osztályosai számára az olvasónapló pályázatot Kiss Attila
Altináj c. regényéből. Az első fordulóban a 2-3
fős csapatok három fejezetet olvastak el a
regényből, majd megoldották az olvasónapló
feladatait. A második forduló a Gyermekkönyvtárban zajlott, ahova iskolánként a legjobb
eredményt elérő alsó és felső tagozatos csapatot
hívtuk meg. A honfoglalás korát segített megidézni a Bihari Múzeum által rendelkezésre bocsátott

jurta makettje, valamint a korabeli férfi és női
viselet, melyet a gyerekek magukra ölthettek. A
gyerekek nagy lelkesedéssel oldották meg a
feladatokat: benépesítették a jurtát, megnevezték a honfoglalás kori ember ruházatát, fegyvereit. Tudásukkal elkápráztatták a zsűrit, a villámkérdésekre pillanatok alatt megszületett a válasz.
A kellemes, vidám hangulatban lezajlott versenyről senki sem távozott üres kézzel. Minden
résztvevő jutalmul kapott egy-egy könyvet. Az
alsó tagozatos csapatok közül a Hunyadi Mátyás
Tagiskola, a felsősök közül a József Attila Általános Iskola csapata bizonyult a legügyesebbnek.
LGY-VBM

Nem mindegy, milyen
szén-monoxid-érzékelőt használunk
Az emberi érzékszervek számára „láthatatlan” szén-monoxid miatt a megyei
katasztrófavédelem tűzoltó egységeit idén 7 esetben riasztották. Halálos
áldozatot eddig a "csendes gyilkos" szerencsére nem követelt.
A szén-monoxid-mérgezés embert és házi állatot egyaránt fenyeget, ám a
kockázat jelentősen csökkenthető a tüzelő, fűtő és főző berendezések
rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, illetve azzal, ha olyan helyiségébe ahol nyílt lánggal üzemelő berendezés van, szén-monoxid-érzékelőt telepítünk.
Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak
megfelelő helyen és módon telepítjük. Érzékelő vásárlása előtt tájékozódjunk
a megvásárolható készülékekről, csak megbízható cégtől, minősített eszközt
vásároljunk!
2013 október közepe óta hatályos jogszabály értelmében, azokban a
bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, kórházakban és bentlakásos intézményekben (idősek otthona, rehabilitációs intézmények) szórakozóhelyeken,
szállodákban és panziókban kötelező szén-monoxid-érzékelőt használni,
ahol a közösségi helyiségében, vagy az azzal egy légtérben lévő helyiségben nyitott égésterű tüzelőberendezés van.
Azokat az új építésű épületeket pedig, amelyek nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszereltek, már csak akkor lehet használatba venni, ha ott
szén-monoxid-érzékelő működik. December eleje óta jogszabály határozza
meg azt is, hogy mely érzékelők használata esetén tekinthetőek a fenti
előírások teljesítettnek. Elfogadhatóak tehát az EU bármely tagállamában és
Törökországban gyártott vagy forgalomba hozott, illetve az izlandi, liechtensteini, valamint a norvég gyártású érzékelők.
A jogszabályi előírások teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények
időszakos ellenőrzésekor. A kéményseprő ellenőrzi a szén-monoxid-érzékelő
meglétét és működőképességét is. Bármilyen hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesíti a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan
tulajdonosát és a szabálytalanság megszüntetésére szólítja fel. Amennyiben
a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság ötezertől harmincezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.
Ha a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli
magán vagy a környezetében lévő emberen, azonnal hívja a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!
Madai Petra

Hónap műtárgya
Téli gazdasági iskola
Berettyóújfaluban a Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskolában 1927 őszén
kezdődött el a tanítás. Az intézmény épületeinek – melyek a következő
esztendő őszére készültek el – helyét a vasút- és a korabeli autóbusz-állomás tőszomszédságában jelölték ki.
A téli gazdasági iskolában a tanulmányi idő két év volt, ebből két félévet a
tanuló az oktatási intézményben töltött, a két nyári félév pedig tanári
irányítás mellett tanuló saját gazdaságában munkával, gyakorlattal telt. Az
iskolában főként a környék gazdaifjai tanultak, az 5 hónap képzési időben
az általános ismeretek elsajátításán túl leventekiképzésben is részesültek. A
tanulók elszállásolása a Leventeház emeletén történt.
Az iskolával kapcsolatosan Berettyóújfaluban szervezték meg az ország első
gazdatanácsadó állomását 1930. december 1-jétől.
A Bihari Múzeum Hónap műtárgya kiállításán a két világháború közötti
Magyaroroszág különleges oktatási intézményének dokumentumai tekinthetők meg díjtalanul hétfő–péntek között 9–16 óráig.
Dr. Krajczárné Sándor Mária

In Memoriam Veres Imre
Méltósággal viselt, súlyos betegségben 57 éves korában hunyt el Veres
Imre 2013. december 3-án. Utolsó útjára advent 2. hetében kísérték
Veres Imrét, aki életében sok betegágyhoz vitte el a reménység fénysugarát beteg emberek számára. Aki ismerte őt, az tudja: az életére a
szeretet volt nagyon jellemző. Gyermeki, testvéri, felebaráti szeretetéből adott nap, mint nap embertársainak, és ezzel a legnagyobbat
cselekedte, a szeretet himnuszát valósította meg életében. Életútjának
eseményeit a sok-sok szeretet cselekvés jellemezte, amit betegek
vigasztalása érdekében, az Istentől kapott erővel cselekedett – minderre emlékezhetünk halála kapcsán. Veres Imre olyan ember volt, aki
nem vevődött észre, ahol munkálkodott, ám hihetetlenül hiányzik
azoknak, akik életének jelenlétét megszokták.
Emlékét megőrizzük!
A berettyóújfalui református egyházközség tagjai, a Bihari Egyházmegye lelkésztestülete, a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola dolgozói, a Gróf Tisza István Kórház vezetése, ápolói, betegei,
betegtársai.

Régen volt, hogy is volt
310 éve, 1704. január 12-én II. Rákóczi Ferenc Berettyóújfalunál gyűjtötte
össze hadait, akik a Belényes mellett táborozó, rabló, portyázó rácok megfékezésére innen indultak tovább.
79 éve, 1935. január 17-én Kosztolányi Dezső Berettyóújfaluba látogatott. A
költő barátja, Nadányi Zoltán meghívására érkezett településünkre – feleségével, Harmos Ilonával együtt – a vármegyeháza dísztermében tartott
szerzői estre, majd a Leventeházban rendeztek tiszteletükre „társasvacsorát”.
35 éve, 1979. január 1-jével emelkedett városi rangra Berettyóújfalu.
KSM
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Munkaerő-piaci magazin
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Az álláskeresés 14 titka

Az iskolai végzettség nem csak egy papír

9. A kulcsszó: tisztelet
Ha valahová bemegyünk akár önéletrajzzal, akár állásinterjúra, gondoljunk
arra, hogy bárkivel is találkozunk ott, a vele való viselkedés meghatározó
lehet a sikerességünk szempontjából. Adjuk meg mindenkinek a megfelelő
tiszteletet. Ez természetesen emberileg is fontos, de nem egyszer találkoztam
már olyannal, hogy a cégvezető kikérte a kollégái véleményét az álláspályázóval kapcsolatban és a kollégák visszajelzésénél bizony nagy szerepet
játszott, hogy hogyan viselkedett velük a pályázó. Hasonló a helyzet az
állásbörzéken is. Sokat elárul egy álláskeresőről a viselkedése, a testbeszéde, stb. Érdemes a megcélzott cégeknek legalább a tevékenységével
tisztában lenni és „üzletiesen” viselkedni a standoknál is. Nem tudhatjuk, hogy
a cég melyik emberével képviselteti magát az adott rendezvényen.

A diákok többsége a könnyű elhelyezkedés és a jobb karrierlehetőség
reményében kezdi meg a tanulmányait. Munkavállalási tanácsadóként az a
tapasztalatom, hogy ennek ellenére sok végzett tanuló az álláskeresési folyamatban nem jól képviseli az „oklevelét” és az iskolapadban töltött idejét.
Pedig a végzettség megszerzéséhez is rögös az út, amit tudatosan fel lehetne
használni az álláskereséséi stratégiánkhoz. Nézzük a miérteket és a hogyanokat…

(Forrás: Haszon magazin; profession.hu)

- az iskolapadban töltött idő munkaerő-piaci értékei

10. Miért szeretne nálunk dolgozni?
Az álláskeresők számára talán az egyik legutálatosabb kérdés. Jó, ha tudjuk
azonban, hogy nem véletlenül hangzik el olyan gyakran, mert többnyire
ezzel a kérdéssel szűrnek a cégek interjún. Hogy miért? A válasz egyszerű:
sok más fogás mellett ezzel a kérdéssel tesztelhető, mérhető egy pályázó
motiváltsága. Hiszen erre a kérdésre csak úgy lehet válaszolni, ha tisztában
vagyunk a megpályázott munkakörrel kapcsolatos reményeinkkel, elvárásainkkal, a saját képességeinkkel valamint a kiszemelt munkahely nyújtotta
lehetőségekkel. Ahhoz, hogy mindezekkel tisztában legyünk, gyakran utána
kell néznünk a kiválasztott cégnek. Tájékozódnunk kell, mi mindennel foglalkoznak még, mik a céljaik, tudunk-e velük azonosulni stb. Éppen ezért, ha egy
álláspályázó az interjún erre a kérdésre jól tud válaszolni, az nagyban azt
tükrözi az interjúztató felé, hogy felkészült, motivált pályázóval van dolga.
Ilyenkor akaratlanul is az fordul meg a fejében: „épp ilyen embert keresek”.
11. Nem csak az iskolában van házi feladat
Az álláspályázó motiváltsága mérésének kiváló eszköze a „házi feladat”. Ez
alatt azt kell érteni, hogy az interjúztatók az első telefonos vagy személyes
találkozó alkalmával kérnek valamit a pályázótól következő találkozóra. Ez
lehet az is, hogy még aznap küldje el a pályázati anyagát emailben, de
komolyabb állásoknál olyan is előfordulhat, hogy egy adott anyagból kell
felkészülni a következő találkozóra. Fárasztónak és időigényesnek hangzik?
Meglehet, de koránt sem hasztalan. Statisztikák szerint a pályázók csupán
40%-a csinálja meg a „házi feladatot”, így ha mi elvégezzük, máris sokkal
jobb helyzetből indulunk az interjún.
12. A tudás ára
Álláskeresőként sok dolog van, ami kellemetlen lehet egy álláshirdetésben,
de talán kevés utálatosabb dolog van a bérigény megjelölésénél. Ilyenkor
mindig az fordul meg a fejünkben, hogy át akarnak vágni. „Ha sokat írok, be
sem hívnak. Ha pedig keveset, akkor meg jó nagy balek vagyok. Egyáltalán
hogyan írjak bérigényt a munka pontos ismerete nélkül?” Nos, nyugalom! nincs
ebben semmi átverés. A munkáltatók a bérigény megjelölését első sorban a
túlzott bérigények kiszűrésére használják, de nem úgy, ahogyan elsőre
gondolnánk. Például ha valaki nettó 500 ezer forintot jelöl meg, ám a cég
csak 200 ezer forintot tud adni, akkor eleve kár interjúra hívni a pályázót.
Egy reális bérigény meghatározásánál azonban van mozgástér a bértárgyalás során és egyáltalán nem kizáró ok, ha picivel többet jelölt meg a
pályázó. Ha munkabérben nem is tudják a megjelölt összeget megadni,
gyakran pótolják cafeteriával, vagy más béren kívüli juttatással. Másrészt
pedig egy jó munkaerőtől elvárható, hogy tisztában legyen a saját értékével, így a megjelölt bérigény mindenképpen tükrözi, mennyire értékeljük
önmagunkat. Ebben az esetben nyilván önmagáért beszél a túl alacsony
bérigény is.

Kérdése van? Keressen minket!
10. Bihari Hírlap 2014. január

1. A megfogalmazott karrierépítés
A munkáltató egy állásinterjún könnyebben dönt egy érdeklődő
mellett, ha az elkötelezett, motivált és lojális munkaerőnek tűnik.
Ezeket a tulajdonságainkat egyszerűen lehet bizonyítani magunkról:
be kell mutatni, hogy már gyerek/fiatal korunk óta tudatosan erre a
pályára készültünk, ezért választottuk ezt a szakmai képzést és a
karrierünk csúcsaként csak ezt a munkáltatót tudjuk elképzelni.
Interjúhelyzetből egy példa: Már gyerekkoromban is boltosdit játszottunk a barátnőimmel, és amikor anyukámmal vásárolgattunk mindig
figyeltem az eladókat is, hogy hogyan is csinálják. A szakmaválasztásomnál egyértelmű volt, hogy a bolti eladó OKJ-s végzettséget
szerzem meg. Mivel szeretek vásárlókkal törődni, ezért egy olyan
kisboltban tudnám legjobban kamatoztatni a képességeimet, mint az
Öné.
2. Iskolai kapcsolatrendszer
A képzés alatt nem csak ezért érdemes ’jótanulónak’ mutatkozni, hogy
sok ötöst söpörjünk be, hanem azért is, mert sok oktatónak, tanárnak
van saját cége/vállalkozása vagy nagyobb kapcsolatrendszere
releváns munkáltatókhoz, így egy-egy ajánlás vagy egy-egy konkrét
munkáltatói elérhetőség különösen jól jöhet nekünk az álláskeresés
idején.
A gyakorlati helyen fokozottan figyelni kell a jó benyomás keltésre,
mert a munkáltatóknál az egyik leghatékonyabb/legsikeresebb/legnépszerűbb munkaerő-kiválasztási forma a gyakornokok
közül véglegesíteni a leendő munkatársat.
Az osztálytársakban rejlő segítői készséget se becsüljük alá, hiszen –
ha esetleg – ő hamarabb elhelyezkedik, már ott dolgozóként,
könnyebben be tud ajánlani minket.
3. Képzés, mint „munkahelymegtartási” képességek fejlesztése
Az hogy napi több órát iskolapadban ülünk, hogy rendszeresen házi
feladatokat írunk, hogy önállóan fel kell készülnünk és számot kell adni
szakmai tudásunkról, hogy szimpátiát kell kialakítanunk a tanárainkban ez mind nagyon is hasonlít a munkahelyi szituációkra, légkörre. Az
állásinterjúkon érdemes (leginkább a pályakezdők élhetnek ezzel a
fogással) bemutatni, hogy mennyi és milyen szabályokat kellett
betartanunk, hogyan alkalmazkodtunk a különböző váratlan helyzetekhez, hogyan jöttünk ki a különböző osztálytársainkkal, hogyan
küzdöttük le a vizsgadrukkokat, stb…
Összességében elmondható, hogy számos munkaerő-piaci előnye van a
képzésben töltött időnek, az álláskeresési folyamatot nagyban tudja segíteni
… már csak ügyesen kell előnyünkre fordítani …
Eszik Édua munkavállalási tanácsadó
A cikk itt még nem ért véget. Ha szeretné elolvasni a folytatást is,
látogasson el weboldalunkra (www.csat.hu), ahol további hasznos
információkat is szerezhet az álláskeresésről!
Kövessen minket a Facebookon is: www.facebook.com/csategyesulet

CSAT Egyesület
Debrecen, Arany János u. 2.
52-530-895
www.csat.hu
www.facebook.com/csategyesulet

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hi
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszirozásával valósulnak meg.

hirdetés

Szilveszterkor is futottak...

A MAKK KÁLMÁN MOZI MŰSORA JANUÁRBAN
13-14. hétfő-kedd

Kezdés: 18.00

A WALL STREET FARKASA

A Berettyó-parti Baráti Futók tavaly is rendeztek
szilveszteri futást a Berettyó-parton, ezzel
búcsúztatva a 2013-as évet. Hogy hol futottak a
Berettyó-parti Baráti futók és milyen eredményeket értek el? Egy kis év végi visszatekintés
alkalmából elevenítsük fel a legfontosabb és
legeredményesebb pillanatokat. 2013. márciusában, a Debrecenben megrendezett 5 fős maratoni váltóban a 10. helyen végeztünk. Májusban a
Félix-fürdőn megrendezett négyfős félmaratoni
váltóban, /Bereczki Szilárd, Pálfi "José" Sándor,
Nagy "Vasparipa" Sándor, Nagy Sándor/ 1.
helyen értünk célba, míg a kétfős félmaratoni
váltók 2. helyet ért el. /Kiss Zoltán Gyula, Kiss
Tamás/ Szintén májusban, Debrecenben
Dechatlon családi futóversenyen vettünk részt,
ahol Molnárné Körmöndi Katalin és kislánya is jó
időeredménnyel és éremmel a nyakukban térhettek haza. Júliusban a Hortobágyi pusztában is
rajthoz álltak futóink, a hőséget és kilométereket
is legyőzve értünk célba. Első félmaratonját
futotta Matolcsi Magdolna és Nagy Sándor is,
többi futótársuk a 7 vagy 14 kilométeres futótávot teljesítette. Augusztusban az Erdőspusztai
Arborétumban megrendezett terepfutás 5
kilométeres versenyszámát már 2012-ben és
2013-ban is. Bereczki Szilárd nyerte. 2013.
szeptember 13-án Nagyváradon az Oradea
Running Day elnevezésű futóversenyen szép
számmal álltak rajthoz a futás szerelmesei, első
félmaratonját teljesítette Kiss Tamás, nagyon jó
időeredménnyel. Négyfős félmaratoni váltónk a
dobogó második fokára futotta be magát teljesítményével. /Bereczki Szilárd, Pálfi "José" Sándor,

AKTUÁLIS

Nagy "Vasparipa" Sándor, Nagy Sándor/.
Szintén 10 kilométert futott Kurtán Bettina, Veress
Tamás, és Szatmári Zoltán, 5 kilométert teljesített
Szabó Enikő, akinek szintén nyakába akasztották
a szép futó érmet. A BSI által szervezett 4RUN
elnevezésű programsorozatot teljesítette, azaz
minden évszakban egy-egy félmaratont futott
Szép Sándor, gratulálunk neki! /Budapesten
Vivicitta futáson, , Hortobágyon Délibáb futáson,
Budapesten Nike futáson és a Balatonon futotta
le, a 21097 métert./ Idén több alkalommal is
lefutottuk
a
közel
16,5
km-es
a
Berettyóújfalu-Bakonszeg-Berettyóújfalu- távot a
Berettyó-part mentén. Akik lelkesen rótták a
kilométereket: Matolcsi Magdolna, Kurcz Beatrix,
Molnárné Körmöndi Katalin, Kiss Tamás, Kiss
Zoltán Gyula, Nagy "Vasparipa" Sándor,
Szatmári Zoltán, Bereczki Szilárd, Nagy Sándor.
Külön köszönet a kerékpáros kísérőknek, Forgó
Mónikának és Mészáros Sándornak. Októberben,
novemberben az Oxigén Kupa sorozaton mérették meg magukat futótársaink. Decembert
Mikulás napi futással és Szilveszteri futással tettük
még emlékezetesebbé. 2013-ban 2013 kilométert futott: Nagy "Vasparipa" Sándor, aki épp a
szilveszteri 13 kilométeres futásával "futotta meg
az évet". Minden egyes futótársamnak, egészségben, futásban, érmekben, közös élményekben
gazdag boldog újévet kívánok! Ne feledjétek,
továbbra is fuss, kocogj, bringázz, sétálj velünk a
Berettyó-parton! Keressetek, keressenek minket a
facebookon:
Futóbaráti üdvözlettel: BSI-Futónagykövet
Berettyó-parti Baráti Futók

Színes szinkronizált amerikai filmdráma

15-16. szerda-csütörtök Kezdés: 18.00
17-18. péntek-szombat Kezdés: 19.50

ENNI, INNI, MEGHALNI
Színes feliratos svéd filmdráma

17-18-19-20. péntek-hétfő Kezdés: 18.00

JÉGVARÁZS

Színes szinkronizált amerikai családi animációs vígjáték
21-22-23-24. kedd-péntek Kezdés: 18.00

JÉGVARÁZS 2D

Színes szinkronizált amerikai családi animációs vígjáték
19-20-21-22. vasárnap-szerda

Kezdés: 19.50

CALL GIRL

Színes feliratos svéd-norvég-finn-ír filmdráma
23-24. csütörtök-péntek Kezdés: 19.50
25-26. szombat-vasárnap Kezdés: 20.00

A Nadányi Zoltán Művelődési Központ januári programjai:
14. 14.30. Nők a XXI. században Egyesület
Erdélyi Gábor terem

2014 február
6.

15. 14.00. Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
klubgyűlés Erdélyi G. terem

14.00. „Szép magyar beszéd” – Kazinczy
verseny városi forduló – Erdélyi G. terem

8-9. Galambkiállítás – nagyterem
(látogatható: szo:8-18 óráig, vas:8-13 óráig)

21. 15.00. ÉDES - klubgyűlés
23. 16.30. Méhész Egyesületi gyűlés
Erdélyi G. terem
29. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem

12. 16.30. Méhész klubgyűlés – előadói terem
13. 14.00. Együtt Egymásért
klubfoglalkozás – Erdélyi G. terem

A NAGY SZÉPSÉG

Válogatás a X. Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása pályázat díjazott munkáiból
a Bihar Vármegye Képgalériában A kiállítás megtekinthető: 2014. január 17-ig.

25-26. szombat-vasárnap Kezdés: 18.00

Minden kedden 14.00 órától a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete Hagyományőrző népdalkörének
foglalkozása. Minden szerdán a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének Szenior tánckara próbája

Színes feliratos olasz-francia filmvígjáték

47 RONIN

Színes szinkronizált amerikai fantasztikus kalandfilm
27-28-29-30. hétfő-csütörtök Kezdés: 18.00

A NIMFOMÁNIÁS - 1. rész

Színes feliratos dán-német-belga-francia filmdráma
31. pé FEBRUÁR 1-2. szo -vas Kezdés: 18.00

PULYKALAND

Színes szinkronizált amerikai animációs vígjáték
31. pén FEBRUÁR 1-2. szo-vas Kezdés: 19.45
FERUÁR 3-4-5. hétfő-szerda Kezdés: 18.00

COMING OUT

Színes magyar vígjáték
Jegyárak: ART
700 Ft
Digital 2D 890 Ft
Digital 3D 1190 Ft
Berettyóújfalu Kártyával 20 % kedvezmény!

Anyakönyvi hírek
Születtek
2013. november
24. Magdus Petra
(Magdus Tibor – Szilágyi Gabriella)
29. Iliszi Mihály (Iliszi Mihály – Bányai Anita)
2013. december
3. Puskás Jonatán
(Puskás Szabolcs – Vágó Noémi)
17. Jakab Gergő
(Jakab Miklós – Szabó Julianna)
17. Jakab Petra
(Jakab Miklós – Szabó Julianna)
Házasságot kötöttek
2013. november
27. Balázs Roland – Szűcs Judit

Elhunytak
2013. november
24. Papp Mihály (1942)
25. Kincses Józsefné Pénzes Irén (1923)
29. Galambos Márton (1929)
2013. december
9. Csávás Ferenc (1930)
11. Takács Györgyné Török Ilona (1937)
12. Jakab Jánosné Imre Mária (1928)
13. Monoszi Imre Sándor (1948)
15. Kiss Elekné Pállfi Erzsébet (1931)
17. Dobi Gyula (1933)
2014. január Bihari Hírlap

11.

