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Rendet, Biztonságot,
Nyugalmat!
1972-ben születtem Berettyóújfaluban. Középiskolai tanulmányaimat Debrecenben
végeztem. 1999-ben a Debreceni Egyetem Egészségtudományi karán szereztem
főiskolai diplomát szociális munkás szakon. 2002-ben szociális szakvizsgát tettem.
2007 óta dolgozom Berentén a Szent Borbála Idősek Otthonában:
2007-2012. Az intézmény intézetvezetői feladatait láttam el. Jelenleg mentálhigiénés
munkatársként dolgozom ebben az intézményben.
2009-ben költöztem családommal Berentére.

Berente község 1999. évi leválásakor egy kilátástalan, függő helyzetet szeretet volna megszüntetni, amely nem tette lehetővé az infrastrukturális fejlesztéseket. A település az elmúlt
években ezeket a lemaradásokat többnyire behozta új utakkal, épületekkel, sőt tovább is
próbált lépni. Sajnos viszont a társadalmi lemaradás, a közösség építés, a megélhetési lehetőségek terén rossz utat választott a segélyezési alapú támogatási rendszerrel, melynek
köszönhetően ma elmélyülő „jóléti válság” alakult ki. A segélyalapú támogatási rendszer a
nevéből adódóan hátrányos helyzetben lévő emberek nehéz élethelyzetét próbálja kezelni.
A segély abban az élethelyzetben tart mindenkit, amiben az igénylő felveszi, igénybe
veszi. Felemelkedésre nem nyújt lehetőséget.
A jelenlegi támogatási rendszer fenntartása fontos, de az egyéni sikerekhez egy teljesen
más támogatási rendszerre van szükség. Az általam tervezett társadalmi felemelkedést,
kiegyensúlyozottabb élethelyzetet biztosító programok az alábbiak:

1. Munkahelyteremtő Berentéért program: Szeretném visszaadni a Berenteiek
önrendelkezési jogát a saját jövőjük kialakításához. Fontosnak tartom az önálló vállalkozások létrehozását, melyek célja családok megélhetése, új munkahelyek teremtése. A
vállalkozások létrehozásához és sikeres működéséhez igényelni lehetne pályázati formában
vissza nem térítendő támogatásokat és
Inkubátor Házat tervezek létrehozni:
melyben szakemberek segítenek a vállalkozások beindításával, működtetésével kapcsolatos feladatok sikeres megvalósításában.
Az Inkubátor Ház segítséget nyújtana a munkahelyet kereső, pályakezdő fiatalok számára a munkahely keresésében, szakmai önéletrajzok, pályázatok megfogalmazásában.
Lehetőség nyílna munkavállalási támogatás igénybevételére is.

2. Lakható Berentéért program: A lakások gazdaságosabb fenntartásához,
megújuló energiák alkalmazásához, hőszigeteléshez, felújításhoz lehetőség nyílna
vissza nem térítendő támogatások igénybevételére a beruházási költség 80%-ig a
fennmaradó összeget pedig kamatmentes hitel formájában tervezem biztosítani. Ebben
a programban a Lakótelepen élők is részt tudnak venni a lakóközösségeken keresztül, így
megújulhatnak a lakótelep épületei.
A lakhatás költségeinek további csökkentéséhez szeretnénk hozzájárulni a 2010-ben az
általam írt és a Nagycsaládosok Egyesületével közösen már sikeresen megvalósított
energiatakarékossági gépcsere program folytatásával, melyben lehetőség nyílnia az
elhasználódott, gazdaságtalanul működő hűtő-, mosógép valamint izzó cseréjére is.
Tervezek kialakítani pihenőparkokat, játszótereket. Olyan közösségi terek kialakítását
tervezem, melyekben jó lesz pihenni, beszélgetni, sétálni.

3. Gondoskodó Berentéért Program: Az idős lakosság életlehetőségeinek
javítása rendkívül fontos, mert visszaadja a fiataloknak a jövőjükbe vetet hitet. A cél az,
hogy az idősek minél tovább tudjanak önállóan biztonságban élni az otthonukban. Így
lehetőség nyílik a lakóingatlanok felújítása mellett a belső akadálymentesítésre. Továbbá
a biztonságosabb lakhatást lehetővé tévő ápolási segédeszközök igénybevételére.

4. Egészségesebb Berentéért Program: Szeretném az általam kitalált és
nagyon népszerű fizioterápiás ellátást kibővíteni hidroterápiás ellátás biztosításával,
így komplex módon nyílna lehetőség reumatológiai és ízületi problémák gyógyítására.
Tervezem az orvosi rendelő bővítését, új fogorvosi rendelő kialakításával. Így helyben
nyílna lehetőség a fogászati ellátás igénybevételére, igény esetén gyermekek számára
fogszabályozásra.

5. Biztonságosabb Berentéért program: Mindannyiunk biztonsága érdekében
Település-őrség kialakítását tervezem 0-24h időtartamban. A polgárvédelmi és rendvédelmi
hatóságokkal együttműködve folyamatosan óránként járőröznének a község közútjain,
vigyázva a rendre és a nyugalomra.

6. Tehetségesebb Berentéért program: Sikeres jövőt csak jól képzett szorgalmas, kötelességtudó emberekkel lehet kialakítani. Tervezem támogatni havi ösztöndíjjal
az általános iskola 5-ös átlageredménnyel rendelkező felsős tanulóit. Továbbá a szakközépiskolában, szakmunkás képzésben részt vevő 4,8-os átlageredménnyel rendelkező,
valamint a főiskolai, egyetemi képzésben résztvevő 4,6-os átlageredménnyel rendelkező
tanulók képzését a jelenlegi támogatási formák mellett. A felnőttoktatásban önállóan
részt venni kívánó lakosok számára több, a településen megszervezett képzés igénybevételére nyílna lehetőség.

A programok megvalósításához támogató, konstruktív
képviselőtestületre van szükség!
Felelősséggel építsünk új közösséget Berentén-Berentéért!
Kérem, támogasson szavazatával:

Furák Róbert

független polgármesterjelölt

