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A város napját ünnepelte Berettyóújfalu május 23-án. Az ebből az alkalomból 
szervezett események sorát idén is megemlékezés nyitotta a Vörösmarty téren, 
Báthory Gábor szobránál, de ünnepi képviselő-testületi ülés, kiállításmegnyitó 
és koncert is volt a nap programjai között.

A TOP-Plusz program három kiírá-
sára nyújt be pályázatot a város, a 
Csonkatorony turisztikai fejlesztése, 
extrém sportpálya építése, és belterületi 
utak aszfaltozása készülhet el. Nyertes-
ség esetén erre összesen másfél milli-
árd forintot fordíthat az önkormányzat. 
Többek között erről született döntés a 
májusi képviselő-testületi ülésen.

Népszerű fel-
lépők a város 
napján
Vastag Csaba, Manu-
el, a Groovehouse, 
Hevesi Imre és Lász-
ló Attila előadásaitól 
volt hangos a Szent 
István tér és környé-
ke május 21-én.
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Három jelentős pályázat benyújtásáról döntöttek
A TOP-Plusz Program három kiírá-
sára nyújt be pályázatot a város, a 
Csonkatorony turisztikai fejlesztése, 
extrém sportpálya építése, és belterületi 
utak aszfaltozása készülhet el. Nyertes-
ség esetén erre összesen másfél milliárd 
forintot fordíthat az önkormányzat. 
Többek között erről született döntés a 
májusi képviselő-testületi ülésen.
Az első napirendként tárgyalt előterjesztés a 
Herpály-Team Kft. 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója és a 2022. évre vonatkozó 
üzleti tervének jóváhagyása volt. Az ülésen el-
hangzott, átlátható és közérthető az új vezetés 
által elkészített dokumentum, melyet egybe-
hangzó igennel fogadtak el a képviselők.
Minden év május 31-ig értékelés készül az ön-
kormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról. Az ülésen elfogadott 
több mint 80 oldalas beszámoló megadott 
szempontok szerinti elkészítésében a Bihari 
Szociális Szolgáltató Központ, a Közintéz-
mények Szolgáltató Irodája, a Berettyóújfalui 
Rendőrkapitányság, valamint a Vass Jenő Óvo-
da és Bölcsőde működött közre.
A II. számú fogorvosi körzet praxisjogának 
átadásáról is döntés született. A képviselők 
hozzájárultak ahhoz, hogy Dr. Pénzes Anikó 
jelenlegi praxistulajdonos bejelentése alapján 
augusztus 1-től Dr. Gábor-Kotán Zsuzsanna 
vállalkozási formában működtesse tovább a 
körzetet. A napirend kapcsán elhangzott, a jö-
vőben a szájsebészeti szakvizsga megszerzését 
követően egy szakrendelő kialakítása is a tervei 
között szerepel. 
A 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a ma-

ximális csoportlétszám húsz százalékkal törté-
nő túllépését engedélyezte a képviselő-testület a 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeiben. 
A beiratkozók jelenlegi száma alapján (106) 
már látható, hogy valamennyi tagóvodában a 
jelenlegi 25 fős maximális létszámot meg fogja 
haladni a gyermekek létszáma. A képviselők a 
tárgyalást követően egy tartózkodás és egy nem 
szavazat mellett fogadták el az előterjesztést.
A ROHU449 azonosítószámú projekt keretében 
kerül sor a fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan re-
habilitációs eszközök beszerzésére. A testület 
elfogadva a határozati javaslatot döntött a nyílt 
közbeszerzési eljárás megindításáról.
Három TOP-Plusz Program kiírásra nyújt be 
pályázatot a város. Az „Aktív pihenést szol-
gáló turisztikai fejlesztés Berettyóújfaluban” 
című projekt tervei szerint egy extrém sportpá-
lyát alakítanának ki a BUSE pályánál, illetve a 
piac területén lévő sátrat helyeznék át a Bihar 
Termálligetbe, ahol így egy nagyméretű fedett 
területet alakítanának ki. A „Csonkatorony tu-
risztikai fejlesztése Berettyóújfaluban” elne-
vezésű projekt keretében, mint Berettyóújfalu 
egyik legfőbb történelmi jelképének bemutatá-
sa és környékének fejlesztése, a turistafogadás 
feltételeinek kialakítása történne meg, és egy 
látogató központ is épülne. A teljes tervezett 
pályázati összköltség 495 millió forint. A „Bel-
területi utak fejlesztése” elnevezésű felhívásra 
is nyújt be pályázatot az önkormányzat. A 760 
millió forint támogatásból a korábban beérke-
zett képviselői javaslatok alapján hét utca tel-
jes aszfaltozása, vízelvezetése történne meg. 
A teljes hosszuk meghaladja a 3,5 kilométert. 
A képviselők mindhárom pályázat benyújtását 
támogatták. Az ülés végén két képviselői írás-
beli megkeresésről is tárgyaltak. Kiss Tamás a 

BERÉPO Nonprofit Kft. fenntartásában lévő 
Fényes-ház kerítésének és az idősek otthona 
környezetében található padok felújítását, ha 
szükséges cseréjét kérte. A polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta, a padok felújítása és a 
festés hamarosan meg fog történni, a kerítés és 
a falszakasz javítására pedig árajánlatot kérnek, 
mint mondta, ez a munka egy kicsivel több időt 
vesz igénybe.
Csarkó Imre kérdése a nemrégen egy Bocskai 
úti ingatlanra elhelyezett tábla kapcsán arra vo-
natkozott, hogy a tulajdonossal szemben lévő 
hivatalos eljárásról van-e tudomása az önkor-
mányzatnak, illetve az lesz-e hatással a város 
közvilágítására. Muraközi István válaszában 
elmondta, 2021 júliusában több önkormány-
zattal egyetemben vagyoni érdekeltként kapott 
egy végzést Berettyóújfalu önkormányzata a 
Mezei-Vill Kft. több berettyóújfalui ingatlaná-
nak és egyéb vagyonelemének zár alá vételéről. 
A polgármester hozzátette, Berettyóújfaluban a 
közvilágítás korszerűsítését végző vállalkozás 
a Mezei-Vill csoporthoz tartozó Mezei-Vill 
International Kft. volt, akivel egy 12 éves fu-
tamidejű, a kivitelező finanszírozásában kiépí-
tett energiahatékony rendszer megtakarításai-
ból fizeti meg a beruházás ellenértékét a város 
a kivitelező részére. Muraközi István arról is 
szólt, a beépített lámpatestek nem a Mezei-Vill 
International Kft. tulajdonában vannak, a cég 
ezeket egy másik Kft.-től bérli. A lámpatesteket 
tulajdonló céggel folytatott tárgyalás alapján el-
mondható, hogy amennyiben a Mezei-Vill Kft.-
vel fennálló szerződés megszűnne, ők nyitottak 
a lámpatestek további üzemeltetésére, vagy 
akár azok az önkormányzat részére történő el-
adására is – tette hozzá a polgármester. K.Zs.
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Pályázati felhívás
Berettyóújfalu Város Önkormányzata és a Be-
rettyó Kulturális Központ „Berettyóújfalu, 
mindannyiunk városa” címmel meghirdeti 
2. városi naptárfotó pályázatát, melynek 
eredményeként a településünk természeti és 
épített, valamint kulturális örökségét, turisz-
tikai célpontjait, látványosságait mutathatják 
meg a pályázók.
Saját kezűleg készített fényképeket várunk, 
melyek a megadott témát ábrázolják különbö-
ző évszakokban és napszakokban. Egy szerző 
évszakonként egy-egy darab, VAGY egy év-
szakból legfeljebb négy darab fotót tölthet fel. 
Aki öt vagy annál több képet tölt fel, annak a 
nevezése érvénytelen.
A pályázat egyfordulós. Nevezési díj nincs.
Pályázók köre:
Berettyóújfaluban élő, tanuló és/vagy dolgozó 
magánszemély Berettyóújfaluból elszármazott 
magánszemély
A fotókkal kapcsolatos elvárások:
A képek – falinaptár lévén – fekvő formátumú-
ak legyenek. A fotó az adott témához illeszked-
jen. Ha emberalakok is láthatóak a képen, ne 
legyenek felismerhetőek. Kizárólag digitális 
formában elkészített – vagy digitalizált – fo-
tókkal lehet pályázni. A fotók formátuma jpg, 
png, vagy tiff, lehetőleg a legjobb minőséggel.

A képfájlok nevének a következő formátumban 
kell lenniük, ékezeteket NEM tartalmazhatnak: 
vezeteknev_keresztnev_1(2. 3. 4.). A pályázó a 
pályázat benyújtásával kijelenti, elismeri és 
szavatolja, hogy az általa beküldött pályamun-
ka kizárólag a saját, egyéni, eredeti alkotása, 
semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi 
jogot, magán/kiadói, vagy egyéb szellemi jo-
got nem sért bármely szervezet vagy személy 
kapcsán, valamint, hogy harmadik félnek nincs 
jogi követelése a pályamű vonatkozásában.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje:
Az elkészült fényképeket 2022. szeptem-
ber 19. éjfélig küldhetik el csatolt fájlban a 
berettyoinfo@gmail.com e-mail címre.
Kérjük, hogy az e-mailben tüntessék fel a pá-
lyázó nevét és elérhetőségeit. A pályázók hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a 
Kiíró a pályázat időtartama alatt, valamint azt 
követő egy évig kezelje. A személyes adatok 
kezelése célhoz kötött, azok harmadik szemé-
lyek számára át nem adhatók, valamint kezelé-
sük megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.
A pályázat bírálata:
A fényképek formai értékelése (a fotó minősé-
ge, témája, mérete stb. megfelel-e a felhívás-
ban rögzített elvárásoknak), majd egy szakmai 
előminősítés után a legjobb 20-25 kép kerül 
internetes szavazásra, amelyből az első 13 

megjelenik a naptárban – a legtöbb szavazattal 
rendelkező kép a címoldalra, a további 3-3 leg-
sikeresebb kép pedig az adott évszaknak meg-
felelő belső oldalakra.
A közönségszavazás lezárása: 
2022. október 17.
Eredményhirdetés, díjátadó:
2022. év végén, adventkor, a pontos időpontról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A pályázat díjazása:
Díjazásban a közönségszavazás első 13 helye-
zettje részesül. A legtöbb szavazattal rendelke-
ző alkotó fényképe kerül a címlapra, a további 
12 pedig a naptár belső oldalaira.
A díjazottak egységesen nettó 100.000 forint 
összegű pénzdíjazásban részesülnek. A dí-
jazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy a képe-
iket – a szerző nevének minden esetben való 
feltüntetésével egyidejűleg – a Kiíró az általa 
készített kiadványokban, online és nyomtatott 
publikációkban, illetve az ezt népszerűsítő rek-
lámkampány során térítésmentesen, korlátozás 
nélkül felhasználja.
A pályázat résztvevői a pályaművek beküldésé-
vel elfogadják a pályázati feltételeket, valamint 
hozzájárulnak, hogy a pályaműveket a Kiíró a 
pályázat archívumában megőrizze.
Minden pályázónak sok sikert kíván Berety-
tyóújfalu Város Önkormányzata és a Berettyó 
Kulturális Központ!
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A város napját ünnepelte Berettyóúj-
falu május 23-án. Az ebből az alkalom-
ból szervezett események sorát idén is 
megemlékezés nyitotta a Vörösmarty 
téren, Báthory Gábor szobránál.
Nagy István tárogatóművész muzsikáját kö-
vetően elhangzott: Berettyóújfalu képviselő-
testülete 1997-ben határozott úgy, hogy május 
23-át a város napjaként ünnepeljük meg. Ezen 
a napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem 100 hajdú vitézt telepített le 
családostul Berettyóújfalu és Szentkozma bir-
tokokon, egyúttal kollektív nemességgel fel-
ruházva őket. Ez az esemény a település jogi 
státusán is változtatott, hiszen ennek előtte 
évszázadokon keresztül jobbágyfalu volt. Az 
új helyzet jelentősen hozzájárult a város belső 
önrendelkezésének a megszilárdításához. A te-
lepülés „felemelkedése” a gazdálkodás szabad-
ságában, a város igazgatásának rendjében, illet-
ve az első fokú bíráskodásban nyilvánult meg. 
Mindezek megteremtették annak a folyamatnak 
az alapját, mely során Berettyóújfalu tágabb 
környékének központjává, szervező és rendező 
településévé válhatott.
A visszaemlékezés ezúttal is szoborkoszorú-
zással ért véget. Az erdélyi fejedelem emlék-

művénél a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
mellett városunk intézményeinek, valamint 
civil szervezeteinek képviselői helyezték el ko-
szorúikat.
A kitüntetettek mindig is többet akartak
A program a művelődési ház színháztermében 
folytatódott. Pajna Zoltán beszédében azt emel-
te ki: a legfontosabb, hogy a legjobbak szerint 
éljük az életünket. – Éppen ezért oda kell figyel-
nünk arra, hogyan fog alakulni a saját életünk, 
gyermekeink, unokáink jövője a következő 
időszakban, de fontos az is, hogy a nemzetünk 
jövőjét egyengessük, amiben lényeges szerepet 
játszik a hit. A Hajdú-Bihar Megyei Közgyű-
lés elnöke arról is szólt, városunk díjazottjai 
az elmúlt évtizedekben úgy élték az életüket, 
hogy többet akartak, illetve akarnak még most 
is. Pajna Zoltán szerint a kitüntetettek jó példák 
lehetnek mindannyiunk számára.
A díjazottak az igazi, követendő példák
Muraközi István köszöntőjében elsőként azt 
hangsúlyozta: bár Berettyóújfalu az elmúlt 
időszakban szembetűnő fejlődésen ment ke-
resztül, az áhított végeredmény még messze 
van. – Ha visszaemlékszünk a 90-es évek vé-
gére, a 2000-es évek elejére, eszünkbe jut egy 
csődközeli, csak nagyon lassan épülgető, kicsit 
egykedvű város képe. És ha most körülnézünk, 
azt látjuk, hogy minden lehetőséget kihasznál-
va elindultunk, és bár még nagyon messze 
van az áhított végeredmény, de látványosan, 
érzékelhetően haladunk előre. Ez a vitathatat-
lan fejlődés pedig annak is köszönhető, hogy 
felesleges háborúskodás, viszálykodás helyett 
az építkezésre, a dolgok előrevitelére helyez-
zük a hangsúlyt. A polgármester a kitüntetet-
teket illetően azt mondta, ők a valódi, köve-
tendő példák, mindennapi erőnk forrásai, akik 
meggyőznek minket arról, hogy amit teszünk, 
annak súlya, eredménye és – akár még – hasz-
na is van. – Amit Önök már letettek a város 
asztalára, abból valóban mindenkinek érdemes 
meríteni – tette hozzá.

Új példaképeket állítottak a közösség elé
Az ünnepi képviselő-testületi ülés keretében 
összesen 17 személy munkáját ismerték el ki-
tüntetések, illetve emléklapok formájában. 
Báthory Gábor-díjjal Dézsi Ferencné, Bozóki-
Turzó Renáta és Tóth Gyula munkáját jutalmaz-
ták. Fráter László-díjat Porkoláb Lajosné dr. 
Gulyás Piroska, illetve Bondár Sándor kapott. 
Csorba György-díjjal Aranyi Károly Jánost 
tüntették ki. Fehér Istvánné-díjjal gazdagodott 
Molnárné Kiss Gizella Magdolna, Kovácsné 
Papp Anikó Orsolya, valamint Herczeg Barna. 
Kabos Endre-díjat Hegedűs Péter és Szitkó Ró-
bert vehetett át. Berettyóújfalu város jó tanulója 
– jó sportolója kitüntetést ezúttal Dobi Lilinek, 
illetve Varga Lili Hédinek adományoztak.
Mindazok, akik egy adott munkaterületen leg-
alább 40 éve aktívan fejtik ki tevékenységüket, 
emléklapot vehettek át. A díjazottak: Varga 
Zsigmond, Szabó István, Ferenci Imréné Nagy 
Erzsébet, valamint Zángóné Tóth Margit Zsu-
zsanna.
Szablyaátadó és kisfilmvetítés is szerepelt a 
programban
Az ünnepi alkalmon adta át Pajna Zoltán Mu-
raközi Istvánnak azt a szablyát, amely Bocskai 
István fejedelem korabeli fegyverének hiteles 
másolata. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-
zat által készíttetett ereklyét, a hajdú-bihariak 
összetartozásának szimbólumát, múltunk és 
hagyományaink jelképét a szervezet a megyei 
településeknek, valamint együttműködő part-
nereinek adományozza. Az átadást követően 
ebben az évben is egy kisfilmmel emlékeztek 
meg azokról a jeles polgárokról, akik az előző 
város napja óta távoztak el Berettyóújfalu kö-
zösségéből. SzSzM

17 személy munkáját ismerték el a 
város napján

„A díjazottak meggyőznek minket arról, hogy amit teszünk, 
annak súlya, eredménye és haszna is van”
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Pályázati felhívás
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
Kép viselő-testülete pályázatot ír ki az 
alábbi négy darab önkormányzati lakás 
bérleti jogának szociális alapon történő 
elnyerése céljából a következő feltételek-
kel:

Bérbeadó: Berettyóújfalu Város Önkormány-
zata

1. lakás adatai:
Címe: 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 1/6.
Alapterülete: 44 m2

Szobaszáma: 1
További helyiségek: konyha, előtér, fürdőszo-
ba és wc, kamra
Komfortfokozata: komfortos
A lakbér mértéke: 17.241 Ft/hó.

2. lakás adatai:
Címe: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 59/6. 
Alapterülete: 25 m2

Szobaszáma: 1
További helyiségek: konyha, kamra
Komfortfokozata: komfort nélküli
A lakbér mértéke: 5.950 Ft/hó
(Nem tartalmazza a szemétszállítási díjat, 
melynek összege a beköltöző személyek szá-
mának függvénye.)

A lakásbérleti jogviszony mindegyik eset-
ben határozott időre, 1 év időtartamra szól.

A lakás megtekinthető: a Herpály-Team Kft. 
ügyintézőjével, Gulyás Margittal a 06 (54) 
402-436 telefonszámon előre egyeztetett idő-
pontban, hivatali munkaidőben.

A pályázat benyújtásának feltételeit a részle-
tes pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázatot az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon 2022. június 24. 12 órá-
ig lehet benyújtani az alábbi módok egyikén:

• személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Irodáján (II. em. 212)
• a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál 
elhelyezett postaládába helyezéssel vagy 
• postai küldeményként történő megküldéssel 
kell benyújtani oly módon, hogy a pályázat 
2022. június 24. 12 óráig megérkezzen 
• a penzugy@berettyoujfalu.hu e-mail címre 
történő megküldéssel (a kérelem és melléklete 
szkennelt változata küldendő meg).

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Irodán (II. em. 212 
és a Polgármesteri Hivatal portáján), valamint 
letölthető a www.berettyoujfalu.hu/hírek/pá-
lyázatok/helyi pályázatok oldalról, ahol meg-
található a részletes pályázati kiírás is.
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Két hét alatt több mint 1800 km-t meg-
téve, 219 települést érintve 25 hivatásos, 
szerződéses, illetve önkéntes tartalékos 
katona futotta körbe az országot május 6. 
(a magyar sport napja) és május 20. (a ma-
gyar honvédelem napja) között. 
Így megemlékezve a magyar nemzet sorsdön-
tő történelmi eseményeiről és katonahőseiről. 
A programsorozat célja emellett a sport, az 
egészséges életmód, valamint a katonai hivatás 
népszerűsítése.
Városunkat május 14-én érték el a Toborzó 
Emlékfutás résztvevői, akiket Szászné Ökrös 
Beáta és Kocsis Csaba dalcsokorral fogadott 

a Kálvin téren. A katonákat Muraközi István 
köszöntötte, aki kiemelte, hazánk olimpiai tör-
ténetében számos olyan sportoló volt, aki hi-
vatásos katonaként teljesített szolgálatot. Mint 
mondta, a sportolók sportteljesítményeikkel, a 
katonák pedig akár életük feláldozása árán is 
a hazát szolgálják. A polgármester hozzátette, 
a kéthetes emlékfutás jól mutatja, csak azok 
lehetnek kiváló katonák és sportolók, akik ki-
tűnő egészségi állapottal, illetve jó fizikai álló-
képességgel rendelkeznek.
A köszöntőt követően Vanyur Tibor ezredes 
városunk részére emléklapot adott át, Murakö-
zi István pedig Berettyóújfalu emlékszalagját 
felkötötte a futók által vitt stafétabotra.
Tóth Imre őrnagy hírlapunknak elmondta, a 
települések határaiban csatlakozási pontokat 
alakítottak ki, ahol leginkább fiatalok társul-
tak a futókhoz. A 3. Hadkiegészítő és Toborzó 
Iroda vezetője hozzátette, a rendezvény így azt 
is lehetővé tette, hogy a honvédség közelebb 

kerüljön a társadalomhoz.
Az 1830 km-es táv élményeivel, illetve ne-
hézségeivel kapcsolatban Szabó Dávid úgy 
fogalmazott, a napi minimum 10 km-es táv 
teljesítése mellett logisztikai kihívásokkal 
szembesültek az emlékfutás során. A Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokság őrmestere kiemelte, a fővárosban ka-
tonaolimpikonok, olimpikonok is csatlakoztak 
katonákhoz.
A Toborzó Emlékfutás a Magyar Honvédség, 
az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájá-
ért, valamint a Katonaolimpikonok Baráti Kör 
szervezésében valósult meg. A kéthetes prog-
ramsorozatot az adott helyszíneken több ren-
dezvény kísérte: toborzás, fegyverbemutató, 
statikus és dinamikus bemutatók, véradás. Vá-
rosunkban az alkalom koszorúzással egybekö-
tött megemlékezéssel zárult. A II. világháborús 
magyar hősök és polgári áldozatok tiszteltére 
állított emlékműnél Berettyóújfalu Város Ön-
kormányzata, a Berettyó Kulturális Központ, 
valamint a Magyar Honvédség nevében he-
lyeztek el koszorúkat. B.E

„Soha semmi sem múlik el egészen. Nem igaz 
ám, hogy az idő, ahogyan mondani szokták, eljár 
felettünk, és egy bekötött szájú zsákban magával 
viszi a tegnap és tegnapelőtt történeteit, illatait, 
színeit és formáit. Én inkább úgy érzem, hogy az, 
ami egyszer megtörtént velünk, az soha többé nem 
válhat meg nem történtté, amíg élünk, megőrizzük 
magunkban a benyomásait.” (Kassák Lajos)

Így őrzik az Arany János Gimnázium és Tech-
nikum falai között eltöltött évek emlékeit azok, 
akik részt vettek az iskola fennállásának 75. 
évfordulója alkalmából tartott rendezvényen, 
amely a Nadányi Zoltán Művelődési Ház szín-
háztermében ünnepi műsorral kezdődött. A 
megemlékezést követően a rendezvény kiál-

lítással és baráti beszélgetéssel folytatódott a 
BSZC Arany János Gimnázium és Technikum-
ban. 
Az ünnepi műsorban Dr. Vitányi István or-
szággyűlési képviselő és Muraközi István pol-
gármester tiszteletét fejezte ki az évforduló al-
kalmából, beszédükben hangsúlyozva, milyen 
fontos a szellem művelése, de mint volt diákok 
is felidéztek néhány emlékezetes pillanatot.
Pelyhéné Bartha Irén, a Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum főigazgatója ünnepi beszé-
dében kiemelte, hogy az iskola több, mint egy 
oktatási intézmény. Egy olyan szellemi alko-
tóműhely, amely például szolgál a környék 
fiataljainak. A jövő szempontjából meghatá-
rozó jelentőségű, hogy a felnőttek mit tartanak 
fontosnak továbbadni a felnövekvő nemzedék 
számára.
A BSZC Arany János Gimnázium és Techni-
kum igazgatója, Mihucz Sándorné az elmúlt 75 
év alkotó, teremtő munkáját tekintette át három 
korszakot említve: a kezdeti „hőskort”, a het-
venes-nyolcvanas évek „fénykorát”, és a jelent. 
Beszédében hangsúlyozta az elmúlt évtized 
jelentős változásait. Átalakult a szakképzési 
rendszer, átépült az iskola, javultak a tárgyi 

feltételei, mindezzel nagyobb lehetőséget nyújt 
a továbbtanulni vágyó fiatalok számára. Az in-
tézménynek a 75 éves fennállása alatt többször 
változott a neve, a képzési szerkezete, de ami 
nem változott, az a szellemisége. 
Ezt a szellemiséget idézték a műsorban fellé-
pők, akik a gimnáziumban tanítottak vagy ta-
nultak.
Az emlékezők között volt olyan család, akik 
több generáción keresztül az Arany János Gim-
názium diákjai voltak. Ilyen a Füredi család, 
akik közül Füredi Józsefné Zsófika néni, egy-
kori latin-magyar szakos tanár és fia, dr. Füredi 
László, a Berettyóújfalui Járási Ügyészség ve-
zető ügyésze emlékezett a múltra. Gyermekei, 
Bálint és Péter pedig üzenetben idézték fel az 
emlékeiket. 
A múlt, jelen és a jövő összekapcsolódását fe-
jezték ki a műsort előadásukkal színesítő egy-
kori és jelenlegi tehetséges diákok.
Az ünnepség a gimnázium falai között folytató-
dott, ahol a gimnázium egykori tanárának, Tóth 
Sándor festőművésznek, valamint a gimnázium 
volt diákjainak, L. Ritók Nóra grafikusművész-
nek és Török Zita fazekas népi iparművésznek 
alkotásaiból nyílt kiállítás.

75 éves az Arany – jubileumi megemlékezés

Több száz kiemelkedő diák érdemelt jutalmat

Fontos célokért futották körbe az országot

Városunk több mint 200 kimagasló tanul-
mányi, illetve sporteredményeket elért ta-
nulóját jutalmazták június 8-án a Nadányi 
Zoltán Művelődési Házban.
Az oktatási intézmények vezetői az idei tanév-
ben is megtették javaslataikat, így alakult ki a 
díjazottak köre. Az általános és középiskolák, 
szakképző, illetve művészetoktatási intézmé-
nyek tanulóit egyénileg, továbbá csapatban 
jutalmazták.
Az alkalom résztvevőit köszöntő Muraközi Ist-
ván úgy fogalmazott, több éves hagyományra 
tekint vissza a „Legek” elismerése, mely le-
hetőséget ad, hogy a diákokat városi szinten 
jutalmazzák, továbbá a város és az oktatási 
intézmények ekkor szembesülhetnek az elmúlt 
tanévben elért eredményekkel. Hozzátette, a 
versenyeken kialakult eredmények mérhetővé, 

illetve összehasonlíthatóvá tették a tanulók tel-
jesítményeit, ezáltal tudták kiválasztani a vá-
rosi „Legeket”. A polgármester végül a peda-
gógusok, felkészítő tanárok munkáját köszönte 
meg, akik – mint mondta – a mindennapi te-
endők mellett segítenek a diákok felkészülésé-
ben, képesek felkarolni a fiatalokat, és megta-
lálni az érdeklődésüknek megfelelő sportágat, 
tanulmányi versenyeket, így hozzájárulva a 
tanulók kiteljesedéséhez.
A város idei „Legjeinek” kimagasló teljesít-
ményét elismerő oklevéllel, illetve hasznos 
tárgyjutalommal – egy kulaccsal és egy sport-
zsákkal – jutalmazták. Emellett, a hagyomá-
nyokhoz hűen minden díjazott fagyijeggyel, 
a Berettyó Kulturális Központ jóvoltából mo-
zijeggyel, a Herpály-Team Kft. felajánlásával 
pedig strandbelépővel gazdagodott.

Az alkalmat az általános és középiskolás „Le-
gek” előadásai színesítették. A közönség tag-
jai – egy kis ízelítőt kapva – a díjazott tanulók 
vers- és prózamondó, hangszeres, ének-, illet-
ve tánctudását csodálhatták meg. B.E

AKTUÁLIS4



5

Dr. Fráter László alispán emléktáblá-
ját koszorúzták meg városunk önkor-
mányzatának és helyi intézményeinek 
képviselői a trianoni békeszerződés alá-
írásának évfordulóján az egykori vár-
megyeházán.
A program ezt követően a Kabos Endre Városi 
Sportcsarnokban folytatódott, ahol elhangzott: 
a történelmi Magyarország sorsát megpecséte-
lő, a 20. század legnagyobb magyar nemzet-
vesztését és történelmi tragédiák sorát előidéző 
diktátumot 1920. június 4-én, az első világhá-
ború lezárásaként írták alá. A békeszerződés 
a magyar nemzet szétszakításával, a magyar 
állam ellehetetlenítésével, a magyarokat sújtó 
kollektív erőszakkal és megbélyegzéssel egy 
ezeréves ország sorsát pecsételte meg végérvé-

nyesen. A 102 évvel ezelőtti történésekről, an-
nak következményeiről Bónácz János alpolgár-
mester beszélt, majd az érdeklődők a Bajnóca 
Néptánc Egyesület táncjátékát tekinthették 
meg. A műsor tervezése még 2019-ben elkez-
dődött, mivel az egyesület eredetileg a cente-
náriumi évben szerette volna bemutatni pro-
dukcióját, a koronavírus-járvány miatt azonban 
erre 2020-ban nem volt lehetőség. Idén viszont 
a „Csak csönd, mely égig ér…” című, Kácsor 
István nívódíjas koreográfus által rendezett elő-
adásban a Bajnócások a tánc nyelvén mondták 
el, mi történt egykoron. – Próbáltuk úgy össze-
állítani a műsort, hogy azokról az igazán lénye-
ges emberi értékekről, érzésekről kell szóljon, 
amik mindenkinek fontosak kell, hogy legye-
nek. Nagy fájdalom volt a területek elcsatolása, 
és bár sok magyar ember él a határokon túl, de 
azt gondolom, a nemzeti összetartozás érzését 

továbbra is erősítenünk kell – tudtuk meg. A 
mesterpedagógus hozzátette: az előadás a már 
meglévő koreográfiákra épült. – Ezeket fűztük 
úgy össze, illetve egészítettük ki néhány dolog-
gal, amik pont ezt a bizonyos összetartozás ér-
zést erősítették meg a produkció résztvevőiben.
Az esten, ahol a tánc segítségével jelenné vált a 
múlt, a Bajnóca Néptánc Egyesület célja az em-
lékezés és az emlékeztetés volt, hiszen semmi 
sem múlik el nyomtalanul. SzSzM

Önkéntesek tették szebbé a várost

Táncjátékkal emlékeztek Trianonra

Diákok és óvodások részvételével 
nyújtott önkéntes segítséget a Berety-
tyóújfalui Református Egyházközség a 
Kárpát-medencei Református Önkén-
tes Napok keretein belül. A Magyar 
Református Szeretetszolgálat prog-
ramjának idei mottója „Szeretethíd 
Kárpátaljáért”. Az önkéntes akció cél-
ja többek között hidat építeni a gene-
rációk, valamint a segítségnyújtók és a 
rászorulók között.
A május 20-ai alkalom a református templom-
ban áhítattal kezdődött, melyet Szabóné Nagy 
Andrea tartott. A lelkipásztor a jelen lévőket 
arra kérte, vele együtt imádkozzanak a háború-
ban szolgálókért, a háború sújtotta területeken 
élőkért, valamint a békéért. Hangsúlyozta, a 
Szeretethíd lehetőséget ad, hogy a közösségek-
ben – beleértve lakóhelyünket és munkahelyün-
ket – kimutathassuk szeretetünket.
Az önkénteseket a rendezvény védnöke, Mura-
közi István köszöntötte. Mint mondta, ez a fajta 
közösségi munka mindannyiunk épülését szol-
gálja. Hozzátette, a segítségnyújtás egy csoda, 

ugyanis, aki ad, annak nem lesz kevesebb, de 
aki segítséget kap, az gazdagabbá válik. A pol-
gármester kiemelte, valóságos cselekedet az, 
amit megteszünk, ezért ne csak beszéljünk, cse-
lekedjünk is.
A köszöntőt követően a gyerekek csoportok-
ra osztva útra keltek, hogy a város különböző 
pontjain nyújtsanak segítséget. Az általános 
iskolások a Csónakázó tó és a liget területén 
szemetet szedtek, a középiskolások a művelő-
dési ház színháztermében segítettek székeket 
pakolni. A tanulók egy másik része a református 
templom belső terének megtisztításában vállalt 
szerepet. Az önkéntes akció a környezetvéde-
lem mellett a fejlesztési, valamint a szociális 
programokat öleli fel. A Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Rákóczi Tagóvoda ovisai ezért a Fé-
nyes Ház Idősek Otthonában virággal, illetve 
zenés, táncos előadással örvendeztették meg a 
lakókat.
Az önkéntes program elnevezésével kapcso-
latban Lovas Szende úgy fogalmazott, a híd a 
közös munkára utal, hiszen a híd összeköti az 
embereket. Mint mondta, a szeretet azt jelenti, 
figyelünk egymásra, örülünk egymás sikerei-

nek. Maga a program arra hívja fel a figyelmet, 
közösségre mindig szükség van – különösen 
bajban, nehéz időszakokban –, hiszen csak 
együtt, összefogva tudunk hasznosat, jót alkot-
ni. A nyugalmazott általános iskolai tanárnő 
hozzátette, a „Szeretethíd Kárpátaljáért” egy 
óriási közösségi összefogás, mely részeként az 
ukrajnai háború elől menekülőknek segítettek.
A Szeretethíd nevű program idehaza és a hatá-
rokon túl évente közel 15 ezer embert mozgat 
meg. Az önkéntesek közösségben, egymásra 
jobban odafigyelve nyújtanak segítséget a te-
lepülésnek, az intézményeknek és a gyüleke-
zeteknek, ezáltal példát mutatva a környezetük 
számára. B.E
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A berettyóújfalui Tourinform iroda 2022. június 1-től megkezdte sze-
zoni nyitvatartását.
Turisztikai kiadványokkal, helyi és környékbeli programlehetőségek-
kel, naprakész turisztikai információszolgáltatással várják látogatói-
kat az iroda munkatársai 2022. június 1. és 2022. október 31. között, 
keddtől-vasárnapig 9.00-17.00 között a Zsinagóga Kultúrtér kiszolgáló 
épületében (4100 Berettyóújfalu, Mártírok u. 4), ahol helyi és a térséget 
bemutató, népszerűsítő ajándéktárgyak, kiadványok, termékek is meg-
vásárolhatóak!

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI is csatlakozott 
ahhoz a közös énekléshez, melyet a nemzeti összetartozás napja alkal-
mából már negyedik éve rendeznek meg egy napon, egy időben. Idén 
június 3-án, 11 órakor több száz csatlakozó iskola, közösség énekelte el 
Szarka Tamás Kossuth-díjas zenész, zeneszerző „Kézfogás” című da-
lát. Berettyóújfalu főterén több mint 250 gyermek énekelte el a magyar 
összetartozás himnuszát.

Újra nyitva a Tourinform iroda Közös éneklés a nemzeti összetarto-
zás napja alkalmából
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Dézsi Ferencné
Báthory Gábor-díj

Dézsi Ferencné Berettyóújfaluban született, itt 
végezte az általános és középiskolát. A közgaz-
dasági szakközépiskola elvégzése után a Hajdú-
Bihar Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat titkárságán dolgozott két évig, majd 
visszatért korábbi alma materébe, és 1987–2005 
között az Arany János Gimnázium Egészségügyi 
Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskolában 
dolgozott intézményi könyvelőként. Ezt követően 
gazdaságvezetőként dolgozott, közben a Nyíregy-
házi Főiskolán tanult, ahol 2008-ban szerzett köz-
gazdász diplomát. 2008 és 2011 között a Bocs-
kaikerti Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetője 
volt. Tanulmányait ezalatt is folytatta, és 2010-
ben a Szegedi Tudományegyetemen okleveles 
közgazdász, majd a Budapesti Corvinus Egye-
temen önkormányzati pénzügyi igazgatás terüle-
ten szakirányú közgazdász végzettséget szerzett. 
Mindezek birtokában lett 2011. március 1-jén a 
Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodavezetője. Egy olyan időszakban vette át ezt 
a feladatot, amikor az önkormányzat a legkiter-
jedtebb intézményrendszert működtette, és egy 
világviszonylatú és hazai gazdasági krízis utáni 
helyzetben hatalmas hiányok leküzdése mellett a 
különböző fejlesztési programokat is meg kellett 
valósítani. A rá jellemző gazdasági fegyelem és 
szervezőkészség révén a város pénzügyi egyen-
súlya lassan helyreállt, és a hazai és EU-s pályá-
zati források felhasználása is egyre hatékonyabbá 
vált. Az állami és önkormányzati intézmények 
rendszerének átalakításakor, a mindkét irány-
ba elkezdődő átadás-átvételi folyamatokat nagy 
gondossággal, mindig az önkormányzat érdekeit 
szem előtt tartva vezette végig. Az önkormány-
zatok adósságkonszolidációját követően új pénz-
ügyigazgatási gyakorlatot honosított meg a hiva-
talban, mely a munkamegosztás és a feladatok 
átszervezése révén még hatékonyabbá, az ügy-
felek és a partnerek számára is barátibbá tették 
ezt az egyébként szigorú és egzakt területet. Fele-
lősségteljes munkája mellett számos civil kezde-
ményezés elindítója és vezetője. Hiánypótló tevé-
kenységet végez a lisztérzékenységgel és egyéb 
életmódbeli kihívásokkal küzdők érdekvédelme 
és életminőségének javítása terén. 2016 novem-
berében többekkel létrehozta a Lisztérzékenyek 
Érdekképviseletének Országos Egyesülete be-
rettyóújfalui alapszervezetét. Mindezek mellett 
– ma már egyesületi keretek között – komoly 
gasztronómiai és gasztroturisztikai tevékenységet 
végez, mellyel néhány év alatt sokfelé elvitte Be-
rettyóújfalu jó hírét.

Bozóki-Turzó Renáta 
Báthory Gábor-díj 

Bozóki-Turzó Renáta a Bajnóca Néptánc Egyesü-
let elnöke és művészeti vezetője, mely egyesületet 
2010-ben alapította. Az elmúlt több mint egy év-
tized számos helyi, országos és nemzetközi sikert 
hozott, amelyekkel Berettyóújfalut és Bihart sok 
alkalommal képviselték. Bozóki-Turzó Renáta 
Bak Istvánné tanítványaként a Bihar Néptánc-
együttes tagja volt, majd többedmagával hozták 
létre a város első felnőtt táncegyüttesét. Közös-
ségteremtő és közösségszervező munkája kiemel-
kedik, az évek alatt 5 korosztályos csoport alakult 
és működik jelenleg is. Az elkötelezett munka 
hatásaként több fiatal táncos választotta a táncmű-
vészeti pályát, ahol a Bajnócában megalapozott 

tudást felhasználva sikerrel ve-
szik az akadályokat.
Berettyóújfaluban 4 alkalom-
mal rendezett az egyesület az 
ő főszervezésével nemzetközi 
néptáncfesztivált, amely orszá-
gos szinten is párját ritkítja. 
Összességében több mint egy 
tucat nemzet képviselte magát 
a rendezvényeken Afrikától 
Ázsiáig, Dél-Amerikától Euró-
páig. Ezek a rendezvények ha-
talmas közösségépítő hatással 
is bírtak, az egyesület számára 
nemzetközi kapcsolatokat és 
külföldi fellépési lehetősége-
ket, a város és környék számá-
ra pedig értéket adó, minőségi 
szórakozási lehetőséget adtak. 
Renáta ötlete és szervezése 
alapján helyi és környékbeli 
néptáncosok számára immár négy alkalommal 
került megrendezésre a Berettyó Gyermek és If-
júsági Szólótánc Verseny, amely határon túli, par-
tiumi magyar közösségeket is megmozgat, ezáltal 
a külhoni magyarokkal történő kapcsolatépítés is 
lehetségessé vált. A Bajnóca korosztályos cso-
portjai – a Kökörcsin, a Cserbóka, a Boróka és a 
Bihar – számos nívódíjat, kiemelt arany és arany 
minősítést, illetve különdíjat szerzett a különböző 
minősítőkön, versenyeken. A közösségszervezé-
sen túl, több éves kitartó kutatómunka eredmé-
nyeképpen sikerült felkutatni az elfeledettnek hitt, 
1957-ben Berettyóújfaluban felvett helyi kötő-
désű táncainkat. Ezeket 2018-ban Vámosi István 
koreográfus segítségével színpadra állították, így 
több évtizednyi feledés után büszkén mondhatjuk, 
hogy Berettyóújfalunak is van élő és tanulható 
néptánchagyománya.

Tóth Gyula
Báthory Gábor-díj

Tóth Gyula rézfúvós tanár 1978-ban szerzett kürt 
szakos tanári diplomát a debreceni Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. A főiskolai évek meg-
határozóak voltak számára, hiszen ott kóstolt bele 
igazán a nemzetközi zenei életbe. Több külföldi 
és hazai kamarazenei fesztiválon képviselte ha-
zánkat rézfúvós kamaraegyüttesek tagjaként. A 
diploma megszerzése után szülővárosában, Be-
rettyóújfaluban vállalt rézfúvós tanári munkát. 
Azóta is a Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola, azaz a 
városi zeneiskola meghatározó, oszlopos tagja, 
aki tanítványaival rendszeresen részt vesz Berety-
tyóújfalu rendezvényein. Gyakori fellépője a ze-
neiskola által szervezett külső fellépéseknek. 45 
éves pedagógusi pályája során közel 30 fő olyan 
kiemelkedően tehetséges tanuló hangszeres alap-
képzését végezte el, akik országos versenyeken, 
zeneművészeti szakközépiskolai felvételiken bi-
zonyították tehetségüket.
A teljesség igénye nélkül néhány tanítványa a ki-
emelkedők közül:
- Kiss Tamás - a keszthelyi fúvószenekar vezetője,
- Mohácsi István - a miskolci zeneiskola tanára, a 
szimfonikus zenekar kürtöse,
- Kállai Tibor - akadémiát végzett kürtművész, a 
debreceni filharmonikusok tagja,
- Harsányi Péter - a központi katonazenekar kür-
töse,
- Mácsai Zoltán - a drezdai Staatskapelle szóló-
kürtöse, számtalan nemzetközi verseny díjazottja,

- Györgyfi Zsolt - a debreceni filharmonikusok 
első trombitása,
- Hegedűs Imre - a Nagyváradi Filharmónia szóló-
trombitása, a Berettyóújfalui Ifjúsági Fúvószene-
kar vezetője, a zeneiskola tagintézmény-vezetője.
Tanítványai több alkalommal képviselték az is-
kolát országos hangszeres versenyek döntőjében, 
regionális fesztiválokon, megyei találkozókon, 
ahonnan mindig szép eredményekkel, helyezé-
sekkel tértek haza. Növendékei több alkalommal 
nyerték el a vándorserleget az Év Hangszerese 
versenyen. Fontos feladatának tekinti a tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekek segítését, szo-
ros kapcsolatot tart a családjukkal, külön fellépé-
si lehetőséget biztosít nekik a tanév folyamán. A 
mai napig szívesen vállal külső szerepléseket, nö-
vendékei állandó szereplői az anyák napi, nőnapi, 
karácsonyi ünnepi rendezvényeknek.

Porkoláb Lajosné Dr. 
Fráter László-díj

Porkoláb Lajosné Dr. Gulyás Piroska a debreceni 
Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum elvégzé-
se után iratkozott be a szegedi József Attila Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, 
ahol 1972-ben diplomázott. Első munkahelye a De-
recskei Ügyészség volt, majd 1979. január 1-jétől 
Berettyóújfaluban folytatta ügyészi tevékenységét. 
A polgári és az általános ügyészi feladatok mellett 
a helyi közigazgatási felügyelet is a munkájához 
tartozott. 1990. március 1-jén két jogász kollégá-
jával megalakították a 198. számú Jogtanácsosi 
Munkaközösséget, mely a későbbiekben és a mai 
napig is 198. számú Ügyvédi Irodaként működik. 
Az iroda munkatársaival közösen, a rendszervál-
tozás után közvetlenül bekapcsolódott Berettyó-
újfalu és a környező települések vállalkozásainak 
megalakításába, és a működésükkel kapcsolatos 
jogi munkák folyamatos figyelemmel kísérésébe. 
Közigazgatási jártasságát kamatoztatva ugyaneb-
ben az időben személyesen is részt vett a berettyó-
újfalui önkormányzat, illetve a polgármesteri hi-
vatal különböző szabályzatainak előkészítésében. 
Több évtizede az ügyvédi iroda vezetője. Munkája 
során mind az ügyfelekkel, mind a munkatársaival 
– pozitív életszemléletének, illetve szorgalmas és 
alapos munkavégzésének köszönhetően – nagyon 
jó kapcsolatot alakított ki. Ezt igazolja a 32 éve 
töretlenül folytatott ügyvédi tevékenysége. Jelen-
tős közösségi szerep- és feladatvállalása volt, hogy 
1997-től tagja, majd 2019 és 2021 között elnöke 
volt a helyi választási bizottságnak.
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Bondár Sándor 
Fráter László-díj

Bondár Sándor 1999. december 3-tól volt a Be-
rettyóújfalu Város Önkormányzata által 1991-
ben megalapított Herpály-Team Kft. ügyvezető 
igazgatója. E tisztségét több mint 22 évig viselte. 
1999-ben a víz- és csatornamű, valamint a távhő-
szolgáltatás, a lakossági hulladékszállítás, a strand 
és a piac üzemeltetése, valamint egy építőipari 
ágazat tartozott a Herpály-Team Kft. feladatai 
közé. Vezetése alatt a cég legelső feladata volt 
a mostani Bihari Múzeum épületének felújítása, 
majd ezt követte a Fényes-ház teljes rekonstruk-
ciója, de a berettyószentmártoni orvosi rendelő 
felépítése is a Herpály-Team Kft. szakembereinek 
keze munkáját dicséri. Az elmúlt időszak alatt 
több száz kőműves tanuló töltötte gyakorlatát a 
cégnél, jelenleg is van egy 12 fős csoport, akik 
a gyakorlatukat szintén itt végzik. Vezetése ide-
je alatt történt meg a Bihar Termálligeten belül 
a strand fejlesztése, mely nagy arányban megnö-
velte a létesítmény látogatottságát. 2007 és 2011 
között több önkormányzati vagyonelem gazdál-
kodási feladata, illetve önkormányzati közfeladat 
ellátása is a Kft. feladatai közé tartozott: az ide-
genforgalmi, kulturális és sportfeladatok kereté-
ben többek között a sportcsarnok és a művelődési 
ház működtetése. A Nova Villa 2010 Nonprofit 
Kft. végelszámolása után a Herpály-Team Kft. 
vette át a fizetőparkoló-rendszer üzemeltetését is. 
Bondár Sándor a települési teendőkön túl más fel-
adatokra is vállalkozott. A Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagja, 
valamint berettyóújfalui üzemegységének vezető-
je volt, és jelenleg is a Hajdú-Bihar Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara berettyóújfalui területi 
szervezetének az elnöke.

Aranyi Károly János 
Csorba György-díj

Aranyi Károly János 1978-ban végzett villanysze-
relőként Berettyóújfaluban, az akkori nevén 126. 
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Szakmai 
tapasztalatát a város akkori nagyvállalatainál, töb-
bek között az Állami Gazdaságban, Elzett Művek-
nél, illetve a Gabonaforgalmi Vállalatnál szerezte 
meg. 1984-től már mint egyéni vállalkozó is tevé-
kenykedett, majd 2009-ben megalapította önálló 
vállalkozását, a Fázis 93 Bt.-t. 2016-ban meg-
alapította jelenlegi vállalkozását, a Vill-Ardava 
Kft.-t. Nagy empátiával segíti munkatársait. A 
jelenlegi vállalkozás jelentős létszámot foglalkoz-

tat, számos hazai és 
külföldi nagyberuhá-
zás megvalósításában 
vesz részt, közöttük 
sikeresen szerepel 
nemzetközi tende-
reken is. Önmaga 
személyes igényeitől 
elvonatkoztatva ma is 
mindig a feladatok és 
a munkatársai állnak 
figyelme központjá-
ban. Napi munkája 
mellett támogatóként 
és civil vezetőként 
vesz részt a város 
közösségi életében, 
jelenleg is a Berettyó-
újfalui Sportegyesület 
elnökségi tagja. 

Molnárné
Kiss Gizella Magdolna

Fehér Istvánné-díj
Molnárné Kiss Gizella Magdolna Biharkereszte-
sen érettségizett a Bocskai István Gimnáziumban, 
majd a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett 
általános iskolai tanító végzettséget. Már általá-
nos iskolásként elhatározta, hogy pedagógus lesz. 
Ebben az elhatározásban nagy szerepe volt alsós 
tanító nénijének, akinek a példáját az elmúlt há-
rom és fél évtizedben maga is követte. A főiskola 
elvégzése után egy évig tanított Nagykerekiben, 
napközis nevelői feladatokat látott el. 1988-tól a 
berettyóújfalui 3. számú Általános Iskolában, a 
mai Széchenyi István Tagiskolában dolgozik, ahol 
folyamatosan első és második osztályos tanuló-
kat tanít. Ezzel is vállalva az egyik legnagyobb 
felelősséget, hisz az első osztály minden kisdiák 
életében meghatározó a továbbiakra nézve is. A 
legnehezebb feladat elvégzésére, az óvodából az 
iskolába kerülés nehézségeinek áthidalására öt-
letes jutalmazási rendszert dolgozott ki, amelyre 
a tanulók még felsős korukban – sőt még később 
is – szívesen emlékeznek vissza. Ehhez nagyban 
hozzájárul empatikus, magával ragadó személyi-
sége. A mindennapi pedagógiai munkája mellett 
kiemelten kezeli a tehetséggondozást, házi és 
levelezős versenyeket bonyolít le, szabadidős 
programokat szervez az alsó és felső tagozatos 
gyerekeknek egyaránt. A kor elvárásainak meg-
felelően minden évben tanfolyamokon vesz részt, 
amelyek segítik a pedagógiai munkáját, illetve az 
ott tanultakat beépíti a napi pedagógiai tevékeny-
ségébe. Mind osztályfőnökként, mind pedig alsós 
munkaközösség-vezetőként felelősséggel, nagy 
alapossággal végzi, végezte feladatát.

Kovácsné
Papp Anikó Orsolya

Fehér Istvánné-díj
Kovácsné Papp Anikó Orsolya 2002 januárjától 
tagja az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Isko-
la tantestületének. Tanári diplomáját a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karán szerezte. Gyorsan beilleszkedett 
a tantestületbe, és kamatoztatta tudását, felké-
szültségét az intézmény szerteágazó munkájában. 
Ismereteit folyamatosan bővítette, 2019-ben köz-
oktatás-vezetői szakvizsgát tett. Tanári munkája 
a kezdetektől eredményes volt. Évente több száz 

sikeres alkotást készít tanítványaival. Nemcsak a 
gyerekekkel való munkájában, munkatársaival is 
jó együttműködésben, sikeresen dolgozik. Volt 
időszak, mikor óraadói státuszban több külső 
intézményében is tanított, így a Berettyóújfalui 
József Attila, a Körösszakáli Bihari Román Nem-
zetiségi Kéttannyelvű és a Berekböszörményi 
Kossuth Lajos Általános Iskolában. A kezdetektől 
bekapcsolódott az Igazgyöngy módszertanának 
átadásába, tanártovábbképzések, nyári egyetemek 
alkalmával nemcsak az országhatáron belül, ha-
nem határon túli magyar pedagógusok körében is. 
Tanári és alkotói munkájában volt tanárát, jelenle-
gi igazgatóját, L. Ritók Nórát vallja mesterének.  
2020-ban lovasedzői végzettséget szerzett, majd 
2021-ben megalapította – családi összefogással 
– a Vadvirág Lovaskertet, ahol csoportos és egyé-
ni foglalkozásokat tart gyerekek számára. 2020 
szeptemberétől részmunkaidőben tanít az Igaz-
gyöngyben. A tavalyi tanévben kettő megyei, 34 
országos és hat nemzetközi elismerést szereztek 
tanítványai. A két oktatói tevékenység összefonó-
dásával teljesedett ki pedagógusi munkája.

Herczeg Barna  
Fehér Istvánné-díj

Herczeg Barna 1982-ben kezdte meg pedagógusi 
pályáját történelem-technika szakos tanárként. 40 
éves pedagógiai munkája során kiemelkedő mun-
kát végzett. Szakmai tevékenységét a pedagógus 
pálya iránti elhivatottság, a pontosság, a példa-
mutatás, a jó szervező és kezdeményező készség 
jellemzi. Diákjaival több alkalommal bejutott 
a történelem verseny országos döntőjébe, mely 
eredményei öregbítik az iskola és Berettyóújfalu 
város hírnevét. Régi tanítványaival folyamatosan 
tartja a kapcsolatot, eszmecseréket folytatnak, 
képezik egymást. Közöttük van történelemtanár, 
egyetemi oktató, közgazdász, történész, filozófus. 
Rendkívül jó kapcsolatot tud kialakítani a diákok-
kal, a szülőkkel, nemcsak iskolája kollégáival, 
más intézmények dolgozóival is. 2006-ban a Jó-
zsef Attila Általános Iskola igazgató-helyettese 
lett, azóta nemcsak mint pedagógus, hanem mint 
az iskolavezetés egyik lelkiismeretes, elkötele-
zett tagja segíti a kollégák pedagógiai munkáját. 
Nyugodt, kiegyensúlyozott, őszinte személyisé-
ge, embersége példaértékű kollégái, tanítványai 
számára. A döntésekben és a feladatok megva-
lósításában tenni akarás jellemzi munkáját. A 
tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséért is 
rengeteget tesz. Pályája elején hosszú éveken át, 
nyaranta vándortábort szervezett és bonyolított le 
az iskola diákjainak. A történelem és a magyar-
ság múltjának tisztelete vezérli abban, hogy több 
mint tíz éve a Határtalanul Program szervezője, 
„motorja”, melynek során több száz 7. osztályos 
tanuló juthatott el Székelyföldre, illetve Erdély 
és a Partium több vidékére. Minden erejével arra 
törekszik, hogy választott hivatását emberséggel, 
nagy szakmai felkészültséggel végezze. A rábízott 
gyerekeket a magyar hagyományok tiszteletére, 
az egyetemes emberi értékek követésére neveli. A 
történelem tantárgy tanítása során igyekszik elmé-
lyíteni tanítványaiban az identitástudatot. 

Hegedűs Péter  
Kabos Endre-díj

Hegedűs Péter főállása mellett önkéntesen látja el 
a Bihari Lövészklub elnöki feladatait. Nemcsak 
naprakész a lövészsport aktuális kérdéseiben, a 
vonatkozó jogszabályok ismeretében, de ilyen 
irányú ismereteit mind a sporttársak, mind a köz-
igazgatási szervek felé is közvetíti. Folyamatos 



8 KITÜNTETETTEK8

kapcsolatot tart a lövészsport országos szerveze-
teivel, melyek közül többnek is tagja a lövész-
klub. A Honvédelmi Sportszövetség megalaku-
lásakor csatlakoztak ehhez a szervezethez is. A 
lövészklubbal az ő ötletei és kifejtett tevékenysé-
ge révén csatlakozhattak több országos lövészeti 
ernyőszervezethez, így az MHSZ időkben „szab-
ványos” precíziós fekve lövés mellett számos, ed-
dig városunkban nem ismert lövészeti ág is meg-
honosodhatott nálunk. Ezek közül kiemelendőek a 
gyorspont, az IPSC, a sziluett, a steel challenge és 
az elöltöltős szakágak. Ezeknek köszönhetően a 
berettyóújfalui lőtér országosan ismert és elismert 
helyszín lett. Versenyeikre jelentős számban más, 
messzi megyék sportlövői is jelentkeznek, és jog-
gal dicsérik a pályák és a szervezés minőségét. A 
sikeres pályázatok során elnyert támogatásokból 
nemcsak lőszerek és céltáblák, hanem fegyverek 
beszerzésére is sor került, többek között több léze-
res pisztoly és puska, illetve a hozzájuk szükséges 
elektronikus céltábla és szoftver is gazdagítja a 
klubot. A fejlett eszközpark révén sikeres bemu-
tató-sorozatot szervezhettek a város és a környező 
települések általános iskoláiban, melynek ered-
ményeként jelentősen megnőtt a lövészet iránt 
érdeklődő fiatalok száma. Az utánpótlás felkuta-
tás-nevelés kezdő lépcsőfokát biztosító lövész-
klub sikeres tevékenységét bizonyítja fiataljaink 
számos kiváló eredménye, az országos diákolim-
piákon szerzett érmek sokasága. 

Szitkó Róbert  
Kabos Endre-díj

Szitkó Róbert 1977-ben született Berettyóújfalu-
ban. A körösszakáli általános iskolába járt, majd 
a berettyóújfalui Eötvös József Szakképző Isko-
lában folytatta tanulmányait. Körösszakálban ta-
nulta a labdarúgás alapjait 13 éves koráig. A 8. 
osztály elvégzése után Kálai Imre megkeresésére 
került a BUSE korosztályos csapatába, ahol más-
fél évet játszott. Ezek után több felnőtt csapat is 
érdeklődött iránta, és Pántya József hívószavára 
Körösszegapátiban lett először labdarúgó a Me-
gyei I. osztályban, majd több megyei csapatban is 
megfordult. 18 éves korában a budapesti Honvéd-
hoz került próbajátékra. A Honvéd az ezt megelő-
ző évben nyerte meg a bajnokságot, ezért nehéz 
volt beverekedni magát az első csapatba. Több 
lehetőséget is ajánlottak a fiatal játékos számára, 
hogy NB-s osztályú csapatba igazolhasson, de a 
katonai idő letöltése miatt is a Hódmezővásárhelyt 
választotta. Ezek után visszaigazolt Hajdú-Bihar 
megyébe, ahol az évek során bajnoki címet és 
dobogós helyeket ért el csapataival. Ezt követően 
játszott Kisújszálláson, majd Túrkevén, ahol két 
évet játszott, és a második és harmadik helyet sze-
rezték meg az NB III-ban. Második évben jött a 
lehetőség, hogy kispályán is megmérettesse magát 
az országos NB II-ben, hiszen 18 éves kora óta 
játszott Mezei József kispályás csapatában. Ekkor 
alakult a Mezei Vill FC, ahol játékos-edzőként 
tevékenykedett. Ezután a nagypályás játékát a 
BUSE csapatában folytatta. A két sportágat párhu-
zamosan vitte. Nagypályán a következő 4 évben a 
BUSE játékosaként sikerült bennmaradni az NB 
III-ban.  Ekkor kezdődött el az edzői karrierje a 
futsalban, ahol két magyar bajnoki címet, egy ma-
gyar kupa, illetve két szuperkupa győzelmet sze-
reztek. Az U21-es korosztály edzőjeként három 
magyar bajnoki cím kötődik a nevéhez. 2013-tól 
az akkor már megyei első osztályú BUSE veze-
tőedzői teendőit vállalta fel. Az elmúlt kilenc 
évben stabilabban teljesít a csapat, ami dobogós 
helyezésekkel is párosult. Öt évet játékosként is 
segítette a BUSE csapatát, majd 2018 augusztu-

sában a Körösszakál SE-hez igazolt, és egy régi 
ígérete miatt itt fejezte be a játékosi pályafutását. 
A labdarúgás mellett 2016 júliusában a Mezei Vill 
szakosztályvezetője lett, és a 2019-es szezonban 
újabb NB I-es bajnoki címet és magyar kupát 
nyert a csapattal.

Dobi Lili 
Berettyóújfalu város jó tanulója 

– jó sportolója
Dobi Lili a berettyóújfalui Arany János Gimnázi-
um és Technikum tanulója. Már kisiskolás korá-
ban, 2010-ben kezdte a triatlon sportágat, melyet 
követően már 2011-ben elindult első versenyén, 
ahol 2. helyezést ért el. Kerékpár sportágban is 
több országos bajnoki címet szerzett. Atlétika 
sportban is szép eredményeket ért el. Négy évvel 
ezelőtt szerepelt először nemzetközi versenyen, 
Lengyelországban az Olimpiai Reménységek 
Versenyén, melyet azóta minden évben megnyert. 
A triatlon ranglistán, melyet éves eredmények 
alapján szoktak rangsorolni, 1. vagy 2. helyezett 
volt minden esztendőben. Az országos bajnoki 
címet évről évre megnyerte. A 2021-es Triatlon 
Országos Bajnokságon a felnőtt elit mezőnyben 
2. helyezést ért el. 13 éves kora óta megszakítás 
nélkül a magyar triatlon válogatott tagja. A Tö-
rökországban megrendezett Ifjúsági Európa Baj-
nokságon csapatban aranyérmet szerzett 2021 
októberében. Portugáliában, a Junior Világbaj-
nokságon egyedül ő képviselte Magyarországot. 
2021-ben elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója kitüntetést. A rendkívüli kitartás és az 
intenzív edzések a tehetséggel párosulva meghoz-
zák az eredményeket ezeken a rangos versenye-
ken. Hetente 25 km-t úszik, 40 km-t fut, 300 km-t 
biciklizik, mely 15-16 óra edzést jelent egy héten. 
Mindemellett évről évre elért kitűnő tanulmányi 
eredménye, valamint a példamutató magatartása 
és a diákönkormányzati munka követendő példa 
lehet minden tanuló számára.

Varga Lili Hédi
Berettyóújfalu város jó tanulója 

– jó sportolója
Varga Lili Hédi a Berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola         
8. a. osztályos tanulójaként és a birkózás sport-
ágban ér el kimagasló eredményeket. Számtalan 
nemzetközi, országos és regionális sportverse-
nyen ért el kimagasló helyezést. Lili tanulmányi 
eredménye az eltelt 8 év során végig kitűnő és 
jeles volt. Magatartása és szorgalma példamutató. 
A birkózás felbecsülhetetlen értékekhez juttatta az 
elmúlt években. Az eltelt évek kitartó munkájának 
köszönhetően mára sok szép eredménnyel büsz-
kélkedhet, ez előrevetíti egy sikeres sportkarrier 
kibontakozásának lehetőségét. A fegyelem mind 
a sport, mind az iskolai tanulmányi élet során jel-
lemző rá. Kétszeres korosztályos országos bajnok 
és többszörös érmes, Európa-bajnoki selejtezőn 
ezüstérmes. Az álmait sorra megvalósítja, hiszen 
ma már a válogatott keretek között edz. 2022. 
március 28. és április 3. között a Budapesten meg-
rendezett Birkózó Európa Bajnokságon képviselte 
Magyarországot. Nagyon fontosnak tartja a folya-
matos versenyzést, így az sem okoz gondot neki, 
ha idősebbekkel vagy az ellenkező nemmel küzd 
a szőnyegen. Felvételt nyert a Budapesti Kozma 
István Birkózó Akadémiára, 2022 őszétől Buda-
pesten folytatja emiatt középiskolai tanulmányait. 
Elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 
címet.

Varga Zsigmond 
elismerő emléklap

Varga Zsigmond fodrászmester éppen 10 évvel 
ezelőtt, 50 éves jubileuma alkalmából részesült 
először a város elismerésében. Az azóta eltelt egy 
évtized alatt a megszokott lendülettel, közvetlen-
séggel és minőségben végezte, sőt végzi ma is 
munkáját. 1962-ben az általános iskola befejezése 
után rögtön munkába állt, és ezzel párhuzamosan 
tanulta ki mesterségét, 1966-ban lett hivatalosan 
is női-férfi fodrász. Először szövetkezeti keretek 
között, majd 1990 óta egyéni vállalkozóként dol-
gozik. A városközpontban álló, már emblemati-
kussá vált üzletben számos fiatal fodrász tanulhat-
ta meg tőle a mesterség fortélyait. 

Szabó István  
elismerő emléklap

Szabó István 1958. június 3-án született Berety-
tyóújfaluban. Általános iskolai tanulmányait az 
akkori 1. számú Általános Iskolában végezte. 48 
évvel ezelőtt, 1974. június 19-én kezdett a Magyar 
Postánál dolgozni, amihez mindvégig hűséges is 
maradt. A postai kézbesítő munkakörhöz szüksé-
ges szakképesítését is munka mellett, a munka-
helyén szerezte meg. Egy kortárs irodalmi idézet 
kiválóan felidézi az ő hivatástudatát is. Eszerint 
„a jó postás törődik a címzettek lelkével is, elbe-
szélget, érdeklődik, tájékoztat. A kutyákkal pedig 
szintén kénytelen jó kapcsolatot kialakítani – hol 
fültővakargatással, hol uzsonnája egy részének 
feláldozásával”.

Ferenci Imréné  
elismerő emléklap

Ferenci Imréné Nagy Erzsébet tősgyökeres be-
rettyóújfalui családban született. A Szabó Ferenc 
Gyors- és Gépíró Szakiskola elvégzése után, 
1981. október elsején kezdett dolgozni a Berety-
tyóújfalui Városi Tanács Igazgatási Osztályán 
mint adminisztrátor. Munka mellett levelező ta-
gozaton leérettségizett. A rendszerváltás után is a 
polgármesteri hivatal igazgatási irodáján végezte 
tevékenységét, majd 2003-ban a titkársághoz, az 
iktatóba került, ahol azóta is ügyintézőként dolgo-
zik. Munkáját lelkiismeretesen, szakértelemmel 
látja el, munkatársaival, feletteseivel kiváló kap-
csolatot ápol.

Zángóné
Tóth Margit Zsuzsanna

elismerő emléklap
Zángóné Tóth Margit Zsuzsanna 1982-ben, a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett 
matematika-fizika szakos középiskolai tanári ok-
levelet. Az elmúlt negyven évben pedagógusként 
oktatott a város mind a négy középiskolájában. 
2015-ben került a BSZC Arany János Gimnázium 
és Technikumba. Kollégái szeretik, tisztelik pre-
cíz munkája és közvetlen természete miatt, mun-
kavégzése példamutató a pályakezdők számára is. 
Osztályfőnökként több osztályt juttatott szakmai 
vagy érettségi vizsgáig, majd diákjai további pá-
lyáját is figyelemmel kísérte. Éveken át vezette az 
osztályfőnöki munkaközösséget, annak munká-
jában most is aktívan részt vesz. Négy évtizedes 
kiemelkedő teljesítményét bizonyítja, hogy a kü-
lönböző középfokú iskolatípusok mindegyikében 
sikeres munkát végzett, sőt a felzárkóztatásban, 
tehetséggondozásban is szép eredményeket ért el.
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Tájak és emberek – Kari Sándor jubileumi fotókiállítása
Tájakat és embereket mutat be július 5-ig 
az a tárlat, amely a művelődési ház galé-
riájában kapott helyet. A kiállított fotók 
Kari Sándor, a Berettyó Televízió nyu-
galmazott vezetőjének munkái.
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a 
kerek évfordulót ünneplő helyi alkotók szá-
mára kiállítási alkalmat biztosít Berettyóújfa-
lu Város Önkormányzata és a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház. Kari Sándor idén töltötte be 
a 70. életévét, ebből az alkalomból Muraközi 
István köszöntötte az ünnepeltet a május 23-ai 
tárlatmegnyitón. Városunk polgármestere azt 
mondta, párját ritkítóak és nagyon magas szín-
vonalúak a falakon látható képek. – Kari Sándor 
amellett, hogy magáneseményeket is megörö-
kített technikáival, évtizedeken keresztül volt 
Berettyóújfalu „krónikása”. Azzal, hogy film-
felvételekkel és fotókkal dokumentálta a telepü-
lésen történteket, már ő is hozzátartozik a város 
történetéhez – hangzott el.
A kiállítást Vitéz Ferenc nyitotta meg, aki úgy 
fogalmazott: a „Tájak és emberek” címet viselő 
tárlat elnevezése alapján nyilvánvaló, hogy Kari 
Sándor fotóin keresztül valamilyen hétköznapi-
ságában is megrendítő utazásra hív bennünket. 

Az irodalomtörténész gondolatait azzal foly-
tatta, ahogy Kari Sándor bemutat nekünk egy 
tájat, elénk állítja az embert, és ahogy a kettő 
kapcsolatát érzékelteti, abban nemcsak az van 
benne, ahogyan ő látja az elé táruló világot, ha-
nem benne van a világnézete is. – Ez a techni-
kai tudáson, az alkotói készségen túl a művészi 
szemléletben tükröződik, amit a választás repre-
zentál a leginkább. Vitéz Ferenc arról is beszélt, 
a kiállító mindig kötődik érzelmileg az általa 
fotózott témákhoz. – Figyeli a fényeket, azok 
játékát tárgyakon, tájakon, embereken, a helyi 
értékek, emberek megismertetésén túl az évsza-
kok vagy napszakok változásának a bemutatása 
is foglalkoztatja és gyönyörködésbe ejti. A gép a 
kezében a szeme és a lelke meghosszabbításává 
vált – véli az irodalomtörténész, aki szerint a he-
lyi nyilvánosság, a médiaélet, illetve a sajtó mai 
működésének alapjai Kari Sándor főszerkesztő-
ként és fotósként végzett munkája nyomán ala-
kultak ki.
A Berettyó Televízió nyugalmazott vezetője azt 
vallja magáról, hogy három ország – Magyar- és 
Biharország, valamint Erdély – fotósa. A galéri-
ában látható alkotások is ezt szemléltetik, a ki-
állítás az erdélyi mellett természetesen berettyó-
újfalui kötődésű képeket is bemutat. A Báthory 

Gábor-díjas Kari Sándortól megtudtuk, mindig 
arra törekszik, hogy olyat nyújtson, aminek az 
emberek megörülnek. – Igyekszem olyat „be-
keretezni” a fényképezőgéppel a nagyvilágból, 
hogy az mondjon valamit, illetve egy teljesen új 
dolgot adjon a nézőnek.
Az ünnepeltet, aki nagyon hálás azért, hogy 
éppen a város napján nyílhatott kiállítása, tor-
tával is köszöntötték születésnapja alkalmából. 
A tárlatmegnyitót muzsika is színesítette. Kari 
Sándor unokája, Lilla fuvolán játszott, zongorán 
kísérte Gulyás-Szabó Szilveszter, míg a népi 
énekes Turzó Boglárka népdalcsokrával a Gyi-
mesekbe „repítette el” a jelenlévőket. SzSzM
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Romániai testvérvárosunk fazekasságát 
bemutató időszaki kiállítás látható a Bi-
hari Múzeumban. A tárlat a Partiumi Ke-
resztény Egyetem első projektjei között 
valósult meg, a margittai bemutatót köve-
tően Létavértesen és Derecskén is állomá-
sozott már.
Az érmelléki, nagy múltú fazekas központ ha-
gyatékát ismertető kiállításmegnyitó résztvevőit 
Muraközi István köszöntötte. A polgármester 
gondolatait azzal kezdte, fontos megőrizni test-
vérvárosi kapcsolatainkat, melyek részeként 
bemutathatjuk egymásnak többek között a kul-
turális kincseinket, civil szervezeteinket, kul-
turális- és sporteredményeinket. Hangsúlyozta, 
erre kiváló alkalom a Margittával, Debrecennel 
és Nagyváraddal közösen ünnepelt magyar kul-
túra napi rendezvénysorozat és a mostani, város-
napi rendezvényekhez kötődő kiállításmegnyitó. 
Muraközi István gondolatait azzal zárta, Margit-
ta bátran lehet büszke fazekas múltjára, biztos 

benne, hogy a lakosság és a diákok is szívesen 
megtekintik majd az időszaki kiállítást.
Demian Zsolt a május 24-i megnyitó köszön-
tőjében a margittai fazekasság hagyományáról, 
valamint a vándorkiállítás létrejöttéről beszélt. 
Mint mondta, az ötlet a Partiumi Keresztény 
Egyetemtől ered. Az intézmény vezetői az ér-
melléki fazekas múlttal kapcsolatban jelentős 
információval rendelkeztek, amiről úgy vélték, 
érdemes lenne bemutatni. Testvérvárosunk al-
polgármestere kiemelte, a forrásanyagok ere-
detileg egy állandó kiállítást képeztek volna, de 
több magyarországi település vezetője jelezte, 
szeretnék, ha hozzájuk is eljutna a Bihar megyei 
város tárlata. Hozzátette, nagy megtiszteltetés 
számunka, hogy múltjukra a határokon túl is 
kíváncsiak.
A kiállítást megnyitó Bökös Borbála elmondta, 
Margitta földrajzi adottságainak köszönhetően 
jó lehetőséget biztosított a fazekasságnak, ami 
több évszázadon át virágzott egészen a kom-
munizmusig. A Partiumi Keresztény Egyetem 

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar dékánja 
úgy fogalmazott, intézményük hisz abban, hogy 
az értékek megőrizhetőek, a hagyományok át-
örökíthetőek, és ebben az egyetem fontos sze-
repet vállalhat. Erre példa, hogy a meglehetősen 
kevés fennmaradt régészeti lelet alapján egy 
projekt keretein belül rekonstruálták a margittai 
fazekasság virágkorának termékeit, melyből a 
kiállítás született. 
A projekt részletei kapcsán Angyal Olívia úgy 
fogalmazott, kutatásuk alapjául Emődi János ré-
gészeti leletei, valamint Emődi János, Wilhelm 
Sándor és Sándor Mária margittai fazekasságot 
bemutató könyve szolgált. A leletek és források 
tanulmányozását követően fotók, majd 3D-s re-
konstrukciók készültek, melyek alapján László 
Attila keramikusművész elkészítette a kiállítás-
ban látható öt edényt. A Partiumi Keresztény 
Egyetem Vizuális Alkotások és Nevelési Kuta-
tóközpont kutatóasszisztense kiemelte, Margitta 
17-18. századi népművészeti alkotásai sajátos 
mintakincseket hordoznak magukon, eredeti 
mintavilágukra jellemzőek az egyszerű, geo-
metrikus formák, illetve a természetes színek.
A tárlat július 31-ig tekinthető meg. B.E

Szebbnél szebb csendéletek és figurális 
alkotások díszítik augusztus 30-ig a Bel-
la Costa Étterem falait. A festmények az 
élesdi születésű Dezső Ilona Anna munkái.
A tárlatot Bíró Gyula művészeti író nyitotta 
meg, aki arról beszélt, a kiállító képeit az élesdi 
mellett nagyrábéi hangulat jellemzi, ami nem 

meglepő, hiszen Dezső Ilona Anna ezer szállal 
kötődik a Hajdú-Bihar megyei nagyközséghez 
is. A címzetes egyetemi docens azzal folytatta, 
a kiállító hatalmas fejlődésen ment keresztül a 
festészet terén 2005 óta. – Robbanásszerű az a 
változás, ami a kiállított munkákon látszik. Egy-
re komolyabbak és professzionalizáltabbak Ilike 
festményei, amelyek kifejezetten érett alkotói 
képet mutatnak. Félelmetesen újszerű dolgok 
jelennek meg az alkotásokon – tette hozzá. A 
diszkrét sokszínűséggel bíró Dezső Ilona Anna 
életének gyerekkora óta része a festészet, mely-
nek minden csínját-bínját autodidakta módon ta-
nulta meg, soha nem folytatott képzőművészeti 
tanulmányokat. – Tinédzserkoromban indultunk 
el ebbe az irányba, de meggondoltam magamat, 
és építészetet kezdtem el tanulni. Ezt követően 
számos helyen dolgoztam, és sok minden mást 

csináltam, mint amit tanultam. Igazán a nyug-
díjas éveimben kezdtem el újra komolyabban 
foglalkozni a festészettel – tudtuk meg az író és 
költőként is tevékenykedő festőművésztől, akit 
semmi más nem motivál, minthogy a számára 
szépet megjelenítse. A tárlat a „Színekbe rejtett 
illúziók” címet viseli, a kiállító ennek kapcsán 
azt mondta, minden festmény egy fantazmagó-
ria. – Amikor egy vászonra két-három gramm 
festékkel elő tudunk „hívni” egy virágot, terítőt 
vagy bármit, az attól még csupán egy vászon és 
pár gramm színezék, tehát csak egy illúzió. De-
zső Ilona Anna alkotásain keresztül azt az üze-
netet szeretné átadni, hogy bármilyen világban is 
élünk, a szépség és a lelki finomság a legfonto-
sabb mindenek előtt. A kiállításmegnyitót ezúttal 
is muzsika tette teljessé Kocsis Csaba énekmon-
dó előadásában. SzSzM

Vándorkiállítás érkezett Margittáról

Színekbe rejtett illúziók
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Népszerű fellépők, óriási közönségsiker a 
város napján

Vastag Csaba, Manuel, a Groovehouse, 
Hevesi Imre és László Attila előadása-
itól volt hangos a Szent István tér és 
környéke május 21-én. A város napja 
alkalmából rendezett, minden kor-
osztálynak kedvező koncerteket nagy 
érdeklődés övezte, a főtér színig telt a 
szórakozni vágyó közönséggel.
A délután első előadása elsősorban a gyerme-
keknek szólt, de a szülők is érdeklődve hall-
gatták Hevesi Imre gyermekkoncertjét, aki 
többek között Kodály Zoltán, Weöres Sándor, 
illetve kortárs költők megzenésített verseivel 
szórakoztatta a közönséget. Az arany- és plati-
nalemezes előadó a hétköznapokban ének-, il-
letve zenetanárként tevékenykedik, így – mint 
mondta – jól ismeri azokat a trükköket, ame-
lyekkel koncertjei alatt fenntarthatja a gyer-
mekközönség figyelmét. Ez városunkban is 
sikerült, interaktív előadása minden gyerkőcöt 

megmozgatott, sokan a színpadon perdültek 
táncra „Hevesi Imi bácsival”.
A mókás gyermekdalokat jól ismert magyar 
slágerek váltották a színpadon László Attila 
előadásában. A Kézdivásárhelyről származó, 
tehetségkutató műsorban felfedezett fiatal éne-
kes első berettyóújfalui koncertjére saját da-
lokkal, illetve feldolgozásokkal érkezett. Mint 
mondta, szimpátia kérdése, mely dalokat dol-
gozza fel. Mindig törekszik rá, hogy az eredeti 
zenét sajátos hangszereléssel és dallamvilággal 
formálja az ő zenei stílusának, személyiségé-
nek megfelelően. Az énekes, zeneszerző úgy 
fogalmazott, mindig is a mély mondanivalójú, 
lírikus, romantikus dalok álltak hozzá közel. 
Zenei példaképei közül Elvis Presley, Presser 
Gábor és a Republic egykori énekesének, Cipő 
munkásságát emelte ki. Mint mondta, zenéik 
dallama és szövege egyszerű, mégis zseniális, 
hiszen a mai napig rajonganak ezekért a dalo-
kért. László Attila azt is elárulta hírlapunknak, 
a nyári tervei között számtalan koncert szere-
pel, szeretne minél több helyre eljutni, újabb 
saját albummal azonban – alkotói válság miatt 
– egyelőre nem készül.
A délután egy újabb tehetségkutatóból ismert-
té vált fellépő fergeteges koncertjével folyta-
tódott. Sokak nagy kedvence, Manuel élete a 
műsornak köszönhetően 2019-ben 180 fokos 
fordulatot vett, hamarosan első albumával ör-
vendezteti meg rajongóit. Az énekes, rappert 
dalai megírásakor főként külföldi előadók ins-
pirálják, Justin Bieber és Juice WRLD mun-
kássága révén rengeteget fejlődhetett zeneileg. 
Berettyóújfalui fellépése kapcsán úgy fogalma-
zott, rendkívül jól érezte magát, hihetetlenül 
lelkes volt a közönség.
A mostani trendeket követő énekest az egyik 
leghíresebb hazai együttes, a Groovehouse kö-
vette. A duó zenéiért sokan rajongtak a 2000-
es években és rajonganak ma is. Az együttes 
tagjai már 25 éve zenélnek együtt – ahogyan a 

zenekar énekesnője, Judy fogalmazott –, ez az 
alkalmazkodásnak köszönhető. Hozzátette, ez 
idő alatt sokat változtak, ami a dalaikon is tük-
röződik, de új emberek bevonásával a mai ze-
nei irányzatokat is próbálják becsempészni ze-
néikbe. A városnapi koncerten legkedveltebb, 
legnagyobb slágereikkel léptek színpadra, de a 
közelgő nagykoncertükön már akár a legújabb 
dalokat is hallhatja a közönség. Az együttes 
tagjai ugyanis egy nagylemezen dolgoznak, 
amivel terveik szerint ősszel rukkolnak elő.
A koncertek között az 2019-ben megalakult, 
orosházi Extreme Bike Show látványos ke-
rékpáros bemutatója ejtette ámulatba a közön-
séget. Műsoruk a biciklis ugratások mellett 
extrém elemekből áll, melyek bemutatásához 
bátor önkéntesek is kellettek.
Az este utolsó koncertje előtt Muraközi István 
polgármester ajándékkal fejezte ki gratulációját 
a város nevében Dr. Vitányi Istvánnak az április 
3-ai választásokon elért eredményeiért, megkö-
szönve a 7. parlamenti ciklusát megkezdő kép-
viselőnek az eddig közösen elért sikereket. Az 
országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, az 
elért eredmény csapatmunka volt. Hozzátette, 
köszöni a sok szavazatot és a bizalmat, a jö-
vőben is – ugyanúgy, mint eddig – megpróbál 
megfelelni az elvárásoknak és a kihívásoknak.
A városnapi rendezvény a népszerű énekes, 
Vastag Csaba saját dalaiból álló, látványos 
koncertjével ért véget. Az énekes elmondta, 
sok dala vár még kiadásra, ezzel párhuzamo-
san újabb zenéken és videóklipeken dolgozik. 
Hangsúlyozta, gyerekkorától kezdve több 
zenei stílus érdekelte, leginkább az aktuális, 
tengerentúli országok pop, illetve rock zenéi 
inspirálják. A koncertezést illetően kiemelte, 
zenekaros fellépései interaktívak, minden hely-
színen másak. A zenekar tagjaival ugyanis hisz 
abban, hogy ezeket az eseményeket a közön-
séggel együtt hozzák létre. B.E

VÁROSNAP

Életfaültetés, gyermeknapi programok május utolsó hétvégéjén
A városnapi rendezvénysorozat zárása-
ként gyermeknap alkalmából változatos 
programokkal ünnepelték a legkisebbe-
ket, újabb életfával bővült a József Atti-
la-lakótelep parkja, így most már négy 
facsemete és tábla tiszteleg az elmúlt 
négy évben született, összesen 563 gyer-
mek előtt.
A május 28-i jeles alkalmon résztvevő szülőket 
és gyermekeket Bónácz János köszöntötte, aki 
gondolatait azzal kezdte, Berettyóújfalu még 
ha lassan is, de gyarapodik. Évről évre egyre 
több gyermek születik: míg 2019-ben 124, idén 
már 151 újszülött neve szerepel a tiszteletükre 
állított táblákon. Az alpolgármester kiemelte, a 
négy éve indult kezdeményezést nagy örömmel 
fogadták a szülők, ahogyan az önkormányzat 14 
évvel ezelőtt életre hívott kezdeményezését is, 
mely keretében minden újszülött számára egy 
emléklappal kiegészített, 30 ezer forint értékű 
babacsomagot állítanak össze. Bónácz János 

beszédében a gyermekek és a szülők igényeit 
kielégítő beruházásokra – mint például a böl-
csődei csoportbővítés, a játszóterek és parkok 
fejlesztése, a szentmártoni pihenő és játszótér 
kialakítása – is kitért. Gondolatait azzal zárta, 
az elmúlt évek beruházásai mind hozzájárulnak 
a városvezetés feladatainak megvalósításához: 
egy olyan biztonságos közösség kiépítéséhez, 
ahol lehetőség van tanulni, egészségesen élni 
helyben, jó közegben, a közösség érdekében.
Az alkalom a József Attila-lakótelep parkjában 
a Rengő Néptánc Egyesület előadásával zárult. 
Mindeközben a Szent István téren gyermekna-
pi programok tömkelege várta a kisgyermekes 
családokat. A délelőtt során a vidám hangula-
tot a Belvárosi Betyárok 
biztosította „Fapipa” című 
interaktív gyerekműsorá-
val. A több országot is be-
járt zenekar dalszövegei 
elsősorban a gyerekekhez 
szóltak, de a felnőttek szá-

mára is rejtettek üzeneteket. A zenés előadás, 
illetve a kitelepült standok foglalkozásai mellett 
többek között arcfestés, ugrálóvár, aszfaltrajz-
verseny, cukorágyú és a lufibohóc mókás mu-
tatványai tették még színesebbé a szombatot. 
A gyerekek mindemellett különleges madara-
kat, rendőrlovakat is láthattak, a tűzoltóság és 
a rendőrség jóvoltából pedig többek között a 
szolgálati autókkal is megismerkedhettek.
A gyermeknapi programok az Igazgyöngy 
Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésé-
vel zajló aszfaltrajzverseny eredményhirdeté-
sével zárultak. A legszebb alkotások készítőit 
kreatívkodáshoz nélkülözhetetlen, értékes aján-
dékokkal jutalmazták. B.E
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Egy nap az egészséges életmód jegyében

Zenés utazás a magyar múlt századaiban Fogyásról és hízásról 
egy gyógyszerész 
szemüvegén keresztül

Egészséges ételek, termékek, természe-
tes alapanyagok sokasága állt a május 
21-én megtartott „Egészséges életmód 
nap” középpontjában, de főző- és süti 
sütő verseny, valamint érdekes előadá-
sok is helyet kaptak a programban.
A rendezvényre összesen 10 kiállító – min-
denféle és -fajta mentes termékkel – érkezett, 
mellettük csontkovácsok, természetgyógyászok 
voltak jelen, továbbá akik szerettek volna, 
tornázhattak is. A főző- és süti sütő verseny 
az egészségtudatosság jegyében zajlott. Az 
ételeket csak természetes alapanyagokból és 
fűszerekből készíthették el a csapatok, míg a 
sütemények esetében annyi volt a kitétel, hogy 
finomak legyenek, illetve megfeleljenek a mai 
kor elvárásainak. Sok glutén-, tej- és cukor-
mentes sütit, tortát neveztek városunk mellett 
Debrecenből, Karcagról, de még Békéscsabáról 
is. Az ételeket Szegedi Róbert mesterszakács, a 
süteményeket pedig Vékonyné Molnár Emese 
mestercukrász értékelte. A díjazottak a kupák 
mellett – a kiállítók felajánlásainak jóvoltából 
– nagyon sok és értékes tárgyi nyereménnyel is 
gazdagodtak.
Muraközi István köszöntőjében azt emelte ki, 
a saját egészségünkért csak mi magunk tudunk 
tenni. A polgármester hozzátette: az ilyen jel-
legű alkalmak fő feladata a tudásátadás, illetve 
hogy bemutassák, egészséges alapanyagokból – 

túlságosan feldolgozott élelmiszerek nélkül – is 
lehet finomat és egészségeset főzni.
A Makk Kálmán Moziban megtartott előadá-
sok mindegyike az egészségmegőrzésről szólt. 
Dr. Semjéni Mariann szakgyógyszerész arról 
beszélt, az egészséges táplálkozás mekkora 
szerepet játszik a krónikus megbetegedések 
megelőzésében. – Az idült betegségek meg-
akadályozhatóak, az öregedés negatív élményei 
pedig csökkenthetőek. Lehet szépen öregedni, 
valamint egészségesen élni 50, 60, 70 év fölött 
is, ez viszont már a harmincas éveinkben elkez-
dődik. A dietetikus hallgató felhívta rá a figyel-
met, hogyha az emésztésünkben valamilyen 
kirívó zavar (puffadás, hasmenés, szorulás) 
keletkezik, forduljunk szakemberhez. Emellett 
a súlygyarapodás, a vércukorszint ingadozása, 
az ízületi fájdalmak, az alvatlanság és az alvás-
zavar is összefüggésben áll az étkezéssel. Sem-
jéni Mariann szerint a magyar embereknek több 
zöldséget, gyümölcsöt kellene ennie, és visz-
szaszorítani a magas zsír-, illetve szénhidráttar-
talmú ételek fogyasztását. A szakgyógyszerész 
előadásában szó esett az ételérzékenységről és 
-allergiáról is. – Utóbbiak jellemzően közvet-
lenül az étel elfogyasztása után jelennek meg, 
míg az ételérzékenység hosszú távon fejti ki a 
negatív hatását. Semjéni Mariann gondolatait 
azzal zárta, bárki bármikor átállhat az egészsé-
ges életmódra, ami egy tanulási folyamat.
A nap másik előadásán olyan életmódváltási 

praktikák hangzottak el, amelyeket bárki köny-
nyedén be tud illeszteni a mindennapjaiba. Tóth 
Judit úgy véli, az életmódváltás egy viszonylag 
rövid folyamat, amely egy döntés után nagyon 
gyorsan kivitelezhető. A táplálkozási tanácsadó 
szólt a laktóz- és tejérzékenységről is. – Előbbit 
laktáz tablettával vagy cseppel könnyedén lehet 
kezelni. Ha viszont valaki tejérzékeny, akkor 
semmilyen állati eredetű tejet nem vihet be a 
szervezetébe. Ez már kicsit nehezebb dolog, 
de nem lehetetlen – mondta. Tóth Judit hang-
súlyozta: fontos mögé nézni a problémának, és 
kérdés esetén bátran kérjünk szakembertől se-
gítséget.
Az „Egészséges életmód napra” ellátogatók 
az előadásokon és a standoknál elhangzott sok 
hasznos információval a tarsolyukban térhettek 
haza. A program a „Humán közszolgáltatások 
fejlesztése Berettyóújfalu és környező telepü-
lésein” c. EFOP-os pályázat keretében valósult 
meg. SzSzM

A magyar történelem különböző kor-
szakainak énekei csendültek fel a Zsina-
góga Kultúrtérben május 23-án a város 
napja alkalmából. Sebestyén Márta és 
Andrejszki Judit „Magyarországnak fé-
nyes világa…” címet viselő koncertje 
során többek között gregorián, illetve 
református népéneket, továbbá a közelgő 
pünkösdöt üdvözlő dalokat hallhatott a 
közönség.
A város napját ünneplőket Muraközi István 
köszöntötte. A polgármester kiemelte, a zsina-
góga felújítása jelentős mérföldkövet jelentett 
Berettyóújfalu kulturális életében. Véleménye 
szerint a sokféle és színes városnapi rendezvé-
nyek között minden korosztály, illetve érdek-
lődési körű megtalálja a neki tetsző programot. 
Muraközi István a hétfői koncerttel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, egy újabb rendkívül ní-
vós produkciónak lehetnek szemtanúi a Zsina-
góga Kultúrtér vendégei.
Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-

díjas népdalénekes, UNESCO „Művész a 
békéért” címmel kitüntetett előadóművész, 
illetve Andrejszki Judit barokk szoprán, 
csembalista 11 éve dolgozik együtt, a népzene 
és a régizene rejtett összefüggéseit hozva nap-
világra. Számos közös koncerttel örvendeztet-
ték már meg a közönséget. Magyarország és a 
Kárpát-medence magyarlakta vidékei mellett 
Franciaországban, Hollandiában, Monteneg-
róban, Angliában, valamint Spanyolországban 
is népszerűsítették előadásaik által a magyar 
régizenét. Városunkba ezúttal ifj. Szerényi 
Bélával érkeztek, aki tekerőlanton és tároga-
tón kísérte az énekeket. Az ifjú tehetség sze-
mélye és munkássága által tovább élnek népi 
hagyományaink.
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdaléne-
kes az előadás során elárulta, amióta meglátta 
a gyönyörűen felújított zsinagógát, azóta vá-
gyott rá, hogy egyszer a kultúrtér színpadán 
énekelhessen. Hozzátette, mindenképp szere-
tett volna részese lenni Berettyóújfalu város-
napi ünnepének. B.E

A fogyás és hízás útvesztőjéből próbált 
kiutat mutatni a „Test-lélek-harmónia” 
programsorozat május 18-ai alkalmának 
előadója.
Domokos Sándor gyógyszerész és személyi 
edző több évtizede sportol, diétaterápiájával na-
gyon sok embernek segített már a fogyásban. 
Missziója a mozgás és egészség kapcsolata, 
rendkívül elhivatott az egészséges életmód nép-
szerűsítésében. A művelődési házban megtartott 
előadáson elhangzott: Európa legelhízottabb 
országai közé tartozunk, ehhez kapcsolódóan 
Domokos Sándor többek között arról beszélt, 
milyen problémákat okozhat az elhízás, hogyan 
alakul ki, és mit tehetünk ellene. – A legfonto-
sabb, hogy meghatározzuk, mi számunkra az 
optimális, hiszen nem mindenkinek ugyanaz. 
Sokan azt hiszik, hogy a testmagasságból le kell 
vonni 100-at, és annyi kilónak kell lenniük, de 
ez tévhit. A saját diétaterápiámban például test-
összetétel mérést végzünk, melynek során azt 
nézzük meg, mennyi izom, valamint zsír van az 
illetőben, mennyi a víztere, és ebből mondjuk 
meg, mi lenne számára egy ideális súly.
A gyógyszerész és személyi edző azt tanácsolja, 
ha valós információkat szeretnénk kapni a fo-
gyást és hízást illetően, akkor csak a hivatalos 
honlapokon található ismertetőknek, illetve az 
ezekben a témákban jártas szakembereknek 
higgyünk. SzSzM
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Nyári szünidei ingyenes gyermekétkezte-
tés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 
nyári szünetben, 2022. június 16. és 2022. 
augusztus 19. között 47 munkanapon bizto-
sítja – szülői igénybejelentés alapján – a hát-
rányos és a halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek, valamint a gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek részére 
az ingyenes szünidei étkezést. A lehetőségről 
minden érintett névre szóló levélben kapott tá-
jékoztatást.
Az első két csoport szünidei étkezésének biz-

tosítása törvényi előírás, a harmadik csoportba 
tartozó gyermekek részére a képviselő-testü-
let korábbi döntése alapján az önkormányzat 
saját forrásból biztosít lehetőséget. 
A nyári szünidei ingyenes étkezést azok a – 
fenti csoportok valamelyikébe tartozó – gyer-
mekek vehetik igénybe, akik a nyári időszak-
ban bölcsődébe, óvodába nem járnak. 
Az ebéd a szülői nyilatkozatban megjelölt 
konyháról, vagy Berettyóújfaluban a Rákóczi 
u. 1. szám, vagy a berettyószentmártoni vá-
rosrészben a Puskin u. 106. szám alatti kony-
háról, saját ételhordóban, munkanapokon 11 
és 13 óra között szállítható el.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-ből
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250. foglalkozását tartotta a Nadányi 
Zoltán Irodalomkör május 24-én. A fog-
lalkozásoknak már 13 éve a Sinka István 
Városi Könyvtár ad otthont. A jubileumi 
alkalomból a könyvtár munkatársai tor-
tával lepték meg az irodalomkedvelő, 21 
tagból álló csoportot.

Szító Sándorné alapító tag úgy fogalmazott, 
szinte már „hazajárnak” a könyvtárba, ahol a 
dolgozók családként tekintenek a 2009-ben 
alakult olvasókör tagjaira. Az irodalomkör 15 
fővel indult, jelenleg 21 résztvevő – köztük hét 

alapító tag – részvételével zajlanak aktívan a 

foglalkozások. A csoport tagjai tanévben dol-

goznak, jelenleg a kortárs magyar irodalommal 

foglalkoznak, de tematikájukként szolgáltak 

már világirodalmi alkotások, illetve magyar 

prózák is, hiszen céljuk, hogy minél több műfaj 

remekműveit megismerjék.

A foglalkozásokon kívül saját versmondó, 

továbbá „Szép magyar beszéd” versennyel, 

kirándulásokkal, valamint egyéb kulturális 

programokkal tarkítják a Nadányi Zoltán Iro-

dalomkör programtárát.

Szító Sándorné hírlapunknak azt is elmondta, 
az irodalomkör mindannyiuk életében fontos 
szerepet tölt be. A kikapcsolódás mellett lehe-
tőséget ad a közösségformálásra, a kapcsolatok 
ápolására, úgy érezhetik, tartoznak valakihez. 
Nem véletlen tehát, már több mint egy évtizede 
zajlanak foglalkozásaik töretlen jókedvvel és 
lelkesedéssel. B.E

Előadás a bihari Tiszák különleges családtörténetéről
A Gróf Tisza István Kórház névadó-
jának családjáról, a középnemesi bi-
hari Tiszákról szólt az a május 25-i 
előadás, melyet többek között kórhá-
zi dolgozók, valamint az Arany János 
Gimnázium és Technikum egészség-
ügyi tagozatos tanulói hallhattak.
Szémánné Veres Gabriella könyvtárvezető, az 
előadás szervezője elmondta, a Sinka István 
Városi Könyvtár a Tisza családról szeretett 
volna a városnapi rendezvények között meg-
emlékezni. Céljuk volt továbbá, hogy a kórház 
jelenlegi, illetve leendő munkatársai munkahe-
lyük névadójáról széles körű ismereteket sze-
rezzenek.
Az előadás résztvevőit Dr. Vitányi István 
köszöntötte, aki mint mondta, mindig is ér-
deklődött a történelem iránt, így mindenképp 
szeretett volna ő maga is megismerkedni a 
középnemesi család történetével. Az ország-
gyűlési képviselő ezt követően Tisza Kálmán 
és Tisza István, az egykori Magyar Királyság 
miniszterelnökeiről emlékezett meg.
A közönséget köszöntő Muraközi István ki-

emelte, helyi identitásunk megőrzése és erősí-
tése szempontjából fontos, hogy a kórház név-
adójáról és családjáról mélyebb ismeretekkel 
bírjunk. A polgármester köszönetet mondott 
továbbá a szervezőknek, amiért a városnapi 
programsorozat repertoárját egy hasznos és ér-
dekes rendezvénnyel színesítették. 
Az előadás házigazdája, Dr. Muraközi Zoltán a 
kórház több mint kilenc évtizedre visszanyúló 
történelmét elevenítette fel. A főigazgató mint 
mondta, az intézmény 1928 óta kötődik a Tisza 
családhoz. A kórház alapításakor a Csonka-Bi-
har vármegye Gróf Tisza István Közkórháza 
nevet kapta. Az egészségügyi intézmény meg-
nevezése ezt követően többször is megválto-
zott, ám 2007 óta ismét gróf Tisza István nevét 
viseli a megye második legnagyobb kórháza.
„A bihari Tiszák - egy különleges középneme-
si család története” című előadásban a Tisza 
család évszázadokon átívelő fejlődéstörténetét 
Petró Leonárd elevenítette fel, aki történész-
ként közel két évtizede kezdett el foglalkozni 
Bihar vármegye történelmével. A Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának 
főigazgató-helyettese a Tisza család történetét a 
16. századtól kezdődően egészen 1918-ig járta 

körbe. Előadásából kiderült, a borosjenői csa-
lád jelentős szerepet játszott a vármegye és az 
ország történelmében. Tisza Kálmán a leghosz-
szabb ideig regnáló magyarországi miniszterel-
nök, fia, Tisza István pedig az egyetlen olyan 
magyar miniszterelnök volt, aki merénylet 
áldozata lett. A Bihar vármegyéből származó 
Tiszák a 19. századra a leggazdagabb, legbefo-
lyásosabb nemesi családdá nőtték ki magukat 
a térségben. Tisza Lajos, majd fia a vármegye 
főispánjaiként jelentős közéleti szerepet töltöt-
tek be. A család női tagjai az egészségügyben 
járultak hozzá jelentős tettekhez. Tisza László 
felesége, Teleki Julianna honosította meg a 
himlő elleni oltást a gyermekek körében. Tisza 
Lajos felesége – aki szintén a Teleki család sar-
ja volt – a kolerajárvány idején vállalt karitatív, 
egészségügyi szerepeket.
Az előadás a könyvtár tavaly indult program-
sorozatának részeként valósult meg, melynek 
központi témája a család volt. A programsoro-
zat azzal a céllal jött létre, hogy történelmi, iro-
dalomtörténeti, pszichológiai, szociológiai elő-
adások, valamint író-olvasó találkozók keretein 
belül több oldalról megközelítve hangsúlyozza 
a családi élet sokszínűségét. B.E

Legkedvesebb mesehősöm

Meglepetés érte a jubiláló irodalomkört

A Bodorka NépmesePont „Legkedvesebb 
mesehősöm” címmel rajzpályázatot hir-
detett a népmeséket kedvelő gyermekek 
számára.

A rajzpályázatnak kettős célja volt: elsőként az, 
hogy a magyar népmeséket olvassák, hallgas-
sák, esetleg nézzék a gyermekek, hiszen népi 
kultúránk és anyanyelvünk hordozói ezek a 
mesék. Óvodás kortól egészen a felnőtt korig 
tanítanak, szórakoztatnak, gondolkodtatnak és 
a fantázia szárnyalásának is teret adnak. A me-
sei élmények kifejezésére az ábrázolás az egyik 
legjobb eszköz. Jelen pályázati kiírásban arra 
ösztönözték a gyermekeket, hogy egy kedvelt 
meseszereplőt válasszanak ki, és elképzelé-

sük szerint rajzolják meg, majd színezzék egy 
szabadon választott technika felhasználásával. 
Mesejelenet ábrázolása nem volt feladat, de 
aki úgy jelenítette meg a mesefigurát, azt is 
örömmel fogadták. Közel 160 alkotás érkezett 
be a mesepontba. Nem csak a helyi óvodák és 
általános iskolák küldtek gyermekmunkákat, 
hanem a környékbeli településekről is érkeztek 
szép számmal. Kolozsvári-Donkó Rebeka és 
Rácz Anikó az alábbi korcsoportban végezte az 
értékelést: óvodás, kisiskolás és felső tagozatos 
általános iskolás. Nem helyezéseket osztottak 
ki, hanem ösztönző, a pozitívumokat kiemelő 
értékelést végeztek, így „legek születtek”. Az 
egyénileg kiemelkedő alkotások készítői – ösz-
szesen 30 gyermek – különdíjban részesültek a 

június 3-ai eredményhirdetésen. Minden részt-
vevő csokoládét kapott az emléklap mellé, il-
letve a díjazottak mesekönyveket, nyári táboro-
zási lehetőséget, rajzeszközöket, játéktárgyakat 
vihettek haza. A gyermekrajz-kiállítás a nyár 
végéig megtekinthető a Bodorka galériában. 

RA.

MOZAIK12
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Meszesán Rita 2020 augusztusa óta a 
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Széchenyi 
Tagóvodájának tagintézmény-vezetője. 
Interjúnkban erről a hivatásról, vezetői 
munkájáról kérdeztük. 

Honnan indult az óvodapedagógusi pályafu-
tása, miért ezt a hivatást választotta?

Debrecenben születtem, Nyíradonyban nőttem 
fel, szüleim jelenleg is ott élnek. Berettyóújfa-
luba a „szerelem” hozott, aki már azóta a fér-
jem, és van két csodálatos gyermekünk. Első 
perctől magával ragadott a város, az emberek 
nagyon barátságosak voltak velem, soha nem 
éreztem magam idegennek, és ez a mai napig 
megmaradt. Talán ezért is szeretek itt annyira 
élni.  Érettségi után felvételt nyertem a Debre-
ceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógype-
dagógiai Karára. A diploma megszerzése után 
egy évvel már a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
Eszterlánc Tagóvodájában dolgoztam – ez volt 
2011-ben.

És hogy miért is választottam ezt a hivatást? 

Pályaválasztásom előtti években született 
meg az unokaöcsém, akire sokat vigyáztam, 
sokat játszottunk, énekeltem neki, amikor is 
rájöttem, mennyire érdekel a gyermeki lélek, 
a fejlődésük, az együtt játszás öröme. Így dön-
töttem el, hogy mivel is szeretnék foglalkozni.

Milyen óvodai tevékenységekben, feladatok-
ban vett részt?

A munkába nagy ambiciózussal vetettem bele 
magam. Bennem volt a tanulási vágy, ezért 
elkezdtem képezni magam. Először csak pár 
órás továbbképzésekkel, majd 2012-ben intéz-
ményvezetői engedéllyel elkezdhettem a szak-

vizsgám megszerzését mint tehetségfejlesztő, 
tehetséggondozó. 2014-ben a szakvizsga meg-
szerzése után lehetőséget kaptam a tehetség-
gondozó munkaközösség vezetésére. Még eb-
ben az évben a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
Eszterlánc Tagóvodája a vezetésemmel pályá-
zatot adott be, amit sikeresen meg is nyertünk 
a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószá-
mú „Tehetséghidak Program” című kiemelt 
projekt keretében.
2015-ben az óvoda jelentkezett tehetségpont 
akkreditációra, melyet a tehetségműhely-ve-
zető kollégák segítségével én vezettem le. 
Munkánk elismeréseként kiválóan akkreditált 
minősítést kaptunk, ami nagyon jelentős elis-
merés volt számomra.
2016 nyarán egy kis időre elbúcsúztam az 
óvodától, hisz egy új – akkor még számomra 
ismeretlen – dolog várt rám. Megszületett a 
kislányom, azt követően pedig a kisöccse.
2020 nyarán álltam vissza a munkába, mellyel 
párhuzamosan tagintézmény-vezetői megbí-
zást is kaptam.

Milyen célokat tűzött ki maga elé, mint tagin-
tézmény vezető?

Kitartó és elkötelezett vagyok a tagintézmény-
vezetői feladatok ellátása iránt. Igyekszem el-
érni, hogy magam és az óvoda számára folya-
matos fejlődést érjek el. Szeretnék megfelelni 
a mai kor kihívásainak, nyitott vagyok az új 
dolgokra. A kisgyermekek, a családok, vala-
mint a tagóvoda alkalmazotti közösségének és 
egyéb partnereinek hatékony és eredményes 
együttműködése a célom. 
Munkám során arra törekszem, hogy minden 
dolgozó felvállalhatja véleményét. Bízom ab-
ban, hogy a közösen megalkotott célok magas 

szintű teljesítésre inspirálnak, mindenki saját 
munkájával, ötleteivel járul hozzá a hatékony 
működéshez.

Milyen kapcsolatot ápol a szülői közösség-
gel?

Törekszem a harmonikus, kiegyensúlyozott 
kapcsolatra. Fontosnak tartom, hogy az óvo-
da és a család összhangban legyen egymással, 
éppen ezért óvodánkban számos közös prog-
ramot szervezünk ennek megerősítésére, mint 
például karácsonyváró, farsang, anyák napja, 
gyereknap. Sajnos a világjárvány az elmúlt két 
évben nem tehette lehetővé a közös szülői ren-
dezvényeket, de bízom benne, hogy ez hama-
rosan megváltozik.

Hogyan tölti szabadidejét?

Természetesen a családommal. Férjemmel 
igyekszünk minél több minőségi időt eltölteni 
a gyermekeinkkel, ami nem csak számukra, de 
nekünk is épp olyan feltöltődés. Mindemellett 
az olvasás és a sport az, amiben megtaláltam 
azt a fajta testi és lelki feltöltődést, ami átlen-
dít a mindennapok nehézségein.

„Fontosnak tartom, hogy az óvoda és a család összhangban legyen egymással”

– interjú Meszesán Rita tagintézmény-vezetővel
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Városüzemeltetési munkák időszakos összefoglalója
  Májusban az egynyári virágoké a 
főszerep, minden évben több ezer 

virág kerül kiültetésre, színessé téve 
a város köztereit. Több mint hatvan viráglá-
dában díszcsalán és muskátlik díszelegnek, a 
virágágyásokban egyszerre virítanak a tavaly 
ősszel ültetett árvácskák, és az idei begóniák, 
kakastaréjok, büdöskék. A kiültetésre került 
növények megfelelő vízellátásáról egyre több 
helyen gondoskodik automata öntözőrendszer. 
A meglévő hálózat felújítása mellett újabb és 
újabb ágyásokba telepítünk csepegtetőcsöve-
ket, szórófejeket, így biztosítva az aszályokban 
bővelkedő időjárási viszonyok között az ideá-
lis életfeltételeket a zöldfelületeink számára.
Továbbra is a füves területek kaszálása az 
egyik legfontosabb feladatunk. A lakosság 
bejelentéseit mérlegelve immár paravánok 
alkalmazásával előzzük meg az esetleges sé-
rüléseket a parkoló járművekben. A nehezen 
kaszálható árokpartok rendben tartásához egy 
dönthető, kitolható fűnyíró adapter került be-
szerzésre, ami jelenleg próbaüzemben műkö-
dik. 

Városunk rendezett, tiszta városképének meg-
óvása érdekében felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a Berettyóújfalu Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 13/2009. (V. 04) 
számú, a helyi környezet védelméről szóló ren-
delete alapján „Az ingatlantulajdonos (kezelő, 
használó, továbbiakban tulajdonos) az ingat-
lant övező környezet állandó tisztántartásáról, 
karbantartásáról a közút szegélyéig, illetve az 
oldal és hátsó határvonaltól számított 5 m-ig 
köteles gondoskodni…”, továbbá figyelmet 
kell fordítania a keletkezett zöldhulladék sza-
bályos elszállítására is.
A keletkezett zöldhulladék szabályos leraká-
sára a Széchényi utca 67. szám alatti átvevő 
ponton van lehetőség, vagy a Bihari Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. az általa árusított 
zöldhulladék-gyűjtő zsákokba gyűjtve szállítja 
el a szokásos gyűjtőnapokon. 
A bővülő eszközpark és modernizálódó infra-
struktúra segítségével tudunk lépést tartani a 
város igényeivel, és sikerül olyan régóta húzó-
dó munkálatokat is elvégeznünk, mint a Tardy 
utcai hársfasor egészségügyi gallyazása. Tele-

pülésünk egyik legidősebb és legszebb fasora 
fiatalodott meg az elmúlt hónapban. Az elszá-
radt, vagy a faegyed stabilitását veszélyeztető 
ágakat eltávolítottuk, a törzsön előtörő hajtá-
sokat felnyírtuk, így sikerült optimális feltéte-
leket biztosítanunk a fák egészséges fejlődésé-
hez, és a lakosság biztonságos közlekedéséhez.
Az épített környezetünk állapotának a meg-
óvása érdekében a korábbi évek tapasztalatai 
és a lakossági bejelentések alapján elvégeztük 
a csapadékelvezető hálózat évenkénti tisztítá-
sát. A kiemelt útszegéllyel rendelkező útjaink 
tisztántartását ebben az évben is egy úttisztító 
gép segítségével végezzük.
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Beszélgetés a politikai babérokra törő 
Borbély Szabolccsal

A következőkben Borbély Szabolcs szemé-
lyében egy olyan fiatalembert ismerhetnek 
meg Olvasóink, aki a berettyóújfalui Fidesz 
ifjúsági szervezetének tagja, az Európai 
Parlament és az Európai Ifjúsági Parlament 
magyarországi delegáltja, de 2021-ben ő 
volt a barcelonai II. Béke Világkongresszus 
egyedüli magyar képviselője is. Szabolcs 
azt vallja, álmaink megvalósításához soha 
nincs késő.
Mik a leglényegesebb dolgok, amiket érdemes 
tudni Önről?
A legfontosabb számomra környezetünk vé-
delme, a családok és fiatalok támogatása, ezért 
rengeteg közösségépítő programon veszek 
részt, amellyel maradandó élményt, illetve tu-
dást adunk át a megjelenő személyeknek, akik 
a megszerzett tapasztalatokat továbbadják csa-
ládtagjaik, barátaik és ismerőseik számára.

A politika iránti érdeklődése mikor és hogyan 
kezdődött?
A politika az emberek életének meghatározó 
része. Gyermekkorom óta nagy álmom, hogy 
segítsek embertársaimnak egy szebb jövő ér-
dekében, ezért 2020-ban úgy határoztam, be-
lépek a politika világába. Egy kiváló hivatás 
ez számomra, amely segít az emberekkel való 
őszinte kommunikációban, az emberek ötlete-
inek megvalósításában. Az utóbbi időben ha-
zánk és Európa állampolgárai mellett sikerült 
találkoznom Magyarország miniszterelnökével, 
minisztereivel, államtitkáraival, országgyűlési 
képviselőivel és világunk számos vezetőivel, 
akik biztosítottak támogatásukról, hogy gyer-
mekkori álmomat meg tudjam valósítani.
Mely szervezeteknek mióta a tagja?
2020 óta a berettyóújfalui Fidesz ifjúsági szer-
vezet, 2021 óta az Európai Parlament (EP – 
together.eu), 2022 óta pedig az Európai Ifjúsági 
Parlament (EYP) tagja, képviselője vagyok.
Mik a feladatai ezeknél a szervezeteknél?
Minden magyar és európai állampolgár véle-
ményének képviselete, ifjúsági közéletben való 
részvétel, az új nemzedék felkészítése a politi-
kai jogok teljességével rendelkező állampolgári 
létre.

Milyen lehetőségek rejlenek ezekben a tagsá-
gokban?
Kiváló, jelentős kötelékek és nem utolsósorban 
barátságok alakulnak ki. Ezekkel a lehetőségek-
kel rengeteg helyszínre ellátogathatok, talál-
kozhatok embertársaimmal, meghallgathatom 
véleményeiket és ötleteiket, amiket a későbbiek 
folyamán megvalósíthatok, emellett kultúráin-
kat átadva tanulhatunk is egymástól.

Hogyan, milyen úton-módon lehet bekerülni, 
bejutni ezekhez a szervezetekhez?
Jelentkezni honlapjainkon, irodáinkban lehet, 
akár nálam is személyesen.

Milyen jövőbeli tervei vannak a politikai élet-
ben, illetve azon kívül?
Barátaim, ismerőseim rengetegszer említik, 
hogy egyszer miniszter lesz belőlem. Ezen ed-
dig csak nevettem, de most már belátom, semmi 
nem lehetetlen. Mindenképp szeretném elvé-
gezni a gimnáziumot, majd továbbtanulni mint 
joghallgató. Egyéb terveim között szerepel a vi-
dékfejlesztési agrármérnök, valamint az európai 
szociálpolitika szakok elvégzése, egy remek és 
biztos karrier kialakítása, majd pedig saját csa-
lád alapítása egy biztos jövő reményében. 

SzSzM
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Világbajnoki eredményeket és jubileumot ünnepeltek a piruettesek

Lövészverseny a város napja alkalmából

Minden eddiginél szebb eredményeket ért 
el a horvátországi világbajnokságon az 
idén 15 éves, jubiláló Piruett Tánc Stúdió.
Noha a pandémiás időszak versenyek nélkül 
telt, a tánc stúdió tagjai a helyzethez alkalmaz-
kodva – online oktatás keretében – igyekeztek 
a megszokott módon folytatni a felkészülést, 
így az idei szezont újult erővel kezdték. Ez az 
elért eredményeiken is jól tükröződik. A Piruett 
berettyóújfalui csoportja áprilisban a nádudvari 
VII. „Rubin Cipők” Tehetségkutató és Minő-
sítő táncversenyen arany minősítést szerzett 
„Kalózok” című produkciójával. Mózsik Bog-
lárka „Takarítónő” nevet viselő táncdarabja 
szóló fitnesz kategóriában a Szuper Fitness 
Show Magyar Bajnokságon arany minősítést, 
a VII. „Rubin Cipők” Tehetségkutató és Minő-

sítő táncversenyen rubin, illetve kiemelt arany 
minősítést érdemelt. Csoportban elért eredmé-
nyeiknek köszönhetően csapattársaival – Háló 
Csenge, Pataki Anna Zsófia, Nagy Sára, Laka-
tos Tamara és Gál Petra – kvalifikálták magu-
kat a nemzetközi megmérettetésre, melyet Hor-
vátországban, Pula városában tartottak május 
25. és 29. között. 
Simonyi Kitty, az egyesület vezetője hangsú-
lyozta, a horvátországi világbajnokságon min-
den elképzelésüket felülmúlva, csodás helye-
zésekkel gazdagodtak. A megmérettetésre 20 
koreográfiával érkeztek, haza már kilenc arany 
minősítést bezsebelve világbajnoki címmel tér-
tek vissza a lányok. Az első helyezések mellett 
négy ezüst és egy bronz minősítést is elnyertek, 
továbbá egy negyedik, három ötödik, és kettő 

hatodik helyezést értek el. A világbajnokságon 
nyújtott kiemelkedő eredményeikért a tánco-
sok a városi „Legek” kitüntetését is megkapták.
A Piruett Tánc Stúdió tagjai nem csak a sikeres 
versenyeredmények miatt ünnepelhettek. Jú-
nius 13-án 15 éves jubileumuk alkalmából az 
egyesület 18 csoportja, 350 táncosa lépett fel 
a debreceni Kölcsey Központban. A jubileumi 
táncgálára különleges, egyedi műsorral készül-
tek, a csoportok produkcióit élő zene kísérte.
Simonyi Kitty koreográfus az egyesület 15 éves 
múltját illetően kiemelte, nagy büszkeség szá-
mára, hogy korábbi tanítványai, Major-Pucsok 
Luca és Ötvös Eszter egykor nála kezdtek el a 
tánccal foglalkozni, ma már az egyesület után-
pótlás nevelés edzőiként ők viszik versenyekre 
az új generáció legifjabb tehetségeit. B.E

A hagyományokhoz hűen idén is megren-
dezte a város napjához kapcsolódó lövész-
versenyét a Bihari Lövészklub május ne-
gyedik vasárnapján.
A május 22-i alkalmon minősítő, illetve sportág 
népszerűsítő versenyeken lehetett részt venni.  

Dr. Muraközi Zoltán kiemelte, a minősítő ver-
seny során a sziluett lövészet során légfegyver-
rel, a precíziós lövészet részeként 10, 20, 40 
és 50 méteres távolságokra célozhattak a ver-
senyzők. A bemutató keretein belül elöltöltős 
fegyverekkel, puskákkal, illetve pisztolyokkal 

céllövészet zajlott, majd a lövészek elöltöltős 
fegyverekkel „párbajoztak”, vagyis időre lőttek 
fém céltáblákra. A Bihari Lövészklub elnökhe-
lyettese hangsúlyozta, a minősítő versenyen 
csak versenyengedéllyel rendelkező tagok, 
egyéb klubok tagjai vehettek részt, így a kör-
nyező településekről is érkeztek a megmérette-
tésekre. B.E
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Anyakönyvi hírek
Születés
2022. május
16.  Dézsi Gréta (Dézsi Sándor – Dévai Katalin)

Házasságkötés
2022. május
25.  Seprenyi Attila – Horváth Petra
27.  Budai Imre – Balog Bettina Enikő
2022. június
1.  Móricz Péter - Vincze Zsófia

Elhunytak
2022. április
13.  Kőszeghy József Attila (1944.)

2022. május
12.  Kardos Zsigmond (1946.)

15. Magyari László (1938.)

18.  Nagy Antal (1924.)

19.  Zagyva Balázsné (Kecskeméti Mária) (1949.)

19.  Újhelyi Károly (1947.)

24.  Bodoki László Istvánné 
 (Balogh Zsuzsánna) (1933.)

25.  Bozsányi Pál (1940.)
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Zenés Nyári Esték a Makk Kálmán Mozi udvarán:
Július 2.  20 óra Ünnepsoroló - a Bajnóca Néptánc Egyesület műsora
Július 10.  20 óra Tóth Ede: A falu rossza - zenés színmű két részben

Zenés Nyári Esték a Nadányi Zoltán Művelődési Ház udvarán:
Július 14.  20 óra Kódex együttes koncertje
Július 18.  20 óra Berecz András műsora
Július 28.  20 óra Vivat Bacchus Énekegyüttes előadása
Augusztus 2.  20 óra Váradi Judit zongoraművész és Puskás Levente klarinét- 
  és szaxofon koncertje
Augusztus 7.  19 óra „Szakíts, ha tudsz!” című színházi est 
  Szereplők: Szulák Andrea, Szőlőskei Tímea, Vadász Gábor
Augusztus 13.  20 óra Blues Night a Bluestone zenekarral
Augusztus 26.  20 óra „Charge zenekar (Horváth Charlie medley) Cover” 
  koncert

A programokra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: Nadányi Zoltán Művelődési Ház, 4100 Berettyóújfalu Bajcsy-Zs. u. 27.

Tel.: 54/402-014, 06-30/865-2758, E-mail: nzmh.ujfalu@gmail.com

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete a 2017/28 (II.23) 
számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya 
beindítását.  A rendelet értelmében minden állandó berettyó-
újfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy 
alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára meg-
vásárolható 2.000 Ft + ÁFA (2.540 Ft) áron. A kártya hasz-
nálatával Berettyóújfalu lakosai, a Berettyóújfaluba érkező 
vendégek, turisták, valamint a Berettyó Kártyát elfogadó 
üzleti partnerek számára egy olyan kedvezményes szolgál-
tatási rendszert nyújtunk, amely előnyökkel jár mindenki 
számára, élénkíti a gazdasági folyamatokat, és támogatja a 
helyi közösségeket.
Ha szeretne Berettyó Kártya tulajdonos lenni, Önnek csak 
annyi teendője van, hogy felkeresi ügyfélszolgálatunkat, 
személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolja a díjta-
lan átvételre szóló jogosultságát, vagy befizeti a kártyadíjat, 
kitölti a szükséges igénylőlapot. Kártyá-
ját azonnal átveheti, és már használhatja 
is. Várjuk ügyfélszolgálati irodánkba.
Berettyó Kártya ügyfélszolgálat:
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Mártírok u. 4.
Tel: 06-54/738-098, Mobil: +36-30-736-9606
Email: info@berettyokartya.hu
Honlap: www.berettyokartya.hu
Nyitvatartás: március 1-től november 30-ig
hétfő: szünnap, kedd-vasárnap: 9:00-17:00

Berettyó Kártya
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2022. június 18 –június 26.

Makk Kálmán
Mozi udvara

2022. június 25.
szombat 20.00 óra

ILLÉNYI KATICA

Nyár‐Tangó‐Szerelem című koncertje

Illényi Katica Liszt – és Artisjus‐díjas hegedűmű‐
vész, Magyarország Kiváló és  Érdemes Művésze – 
és a Sárik Péter Trió rendhagyó koncertre készül. A 
különleges esten klasszikus, barokk, tangó, jazz és 
könnyűzene műfajában szólalnak meg többek 
között Bach, Bartók, Beethoven, Piazzolla és Morri‐
cone művei, Máté Péter dalai. A különböző zenei 
stílusokon és korszakokon átívelő, egyedi műfajt 
teremtő előadás nagyszerű nyáresti program és 
egyben kulturális hidat képez országok, népek és 
vallások között.
Illényi Katica ezen a koncerten énekel, hegedül és 
bemutatja a theremin nevű hangszert, amelyet 
nem kell megérinteni a megszólaltatásához. A ha‐
zai zenei élet egyik legsokoldalúbb művésze a 
Zeneakadémia hegedűszakán diplomázott. Pályája 
elején különböző operettek és musicalek fősze‐
repeit játszotta itthon és külföldön egyaránt. A 
klasszikus zene mellett az igényes könnyűzene 
olyan irányzataival is megismerkedett, mint a jazz, 
a szving és a világzene. 

2021. június 26.
vasárnap 20.00 óra

1 x 3 NÉHA 4

Elhunyt cégtársa egyetlen örökösét, Billyt 
keresi az idős, dúsgazdag Jonathan 
Hardcastle. Tízezer font a tét… 

Szereposztás: 
Billy Hickory Wood – MOHAI TAMÁS, 
Jonathan Hardcastle – KEREKES JÓZSEF 
Jugg – BELEZNAY ENDRE
Charlie – MIHÁLYFI BALÁZS
Amy Hardcastle – ZORGEL ENIKŐ
Cynthia – MOLNÁR GYÖNGYI
Winnie – CSÁKI EDINA
Piper ‐ JANIK LÁSZLÓ
Clifton – FELLINGER DOMONKOS

EFOP1.5.316201700057 „Humán közszolgáltatások fejlesztése 
Berettyóújfalu és környező településein”

A programokra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, 
regisztrációs jegyek igénylése:

NADÁNYI ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ, 4100 Berettyóújfalu BajcsyZs. u. 27.
Tel.: 54/402014, 54/500022, 0630/8652785   E‐mail: nzmh.ujfalu@gmail.com

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

bohózat 
két 

részben

2022. június 24.
péntek 20.00 óra

ROUTE 35
COUNTRY BAND koncertje

2022. június 21.
kedd 20.00 óra

2022. június 20.
hétfő 20.00 óra

2022. június 18.
szombat 20.00 óra

A PADLÁS
félig mese félig musical 9‐99 éves korig

a Veres1 Színház előadásában

Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter:

DÁNIELFY GERGŐ 

Szereplők:

RÁDIÓS – Dósa Mátyás / Fekete Gábor
SÜNI – Csáki Edina
MAMÓKA – Zorgel Enikő
BARRABÁS – Zöld Csaba
RÉVÉSZ – Zöld Csaba
HERCEG – Krajnik‐Balogh Gábor
KÖLYÖK – Molnár Gyöngyi
LÁMPÁS – Janik László
MEGLÖKŐ – Bakó Gábor / Palotai Zoltán
TÉMÜLLER – Pál Tamás
DETEKTÍV – Csonka András / Venyige Sándor
ÜTEG – Vincze Márton
ROBINSON – Monori Dominik

Esőnap: 2022. június 19. 20.00 óra

a BLUES FROM HELL 
koncertje

Határtalan Blues

Egy utazáson veszünk részt a bluesban az 
1920‐as évektől a West Coaston keresztül 
napjainkig. Mindenki ismeri a bluest. 
Utazás az úton, az időben, a szívben. Talán 
minden véget ér egyszer, vagy eltűnik, 
megváltozik. Csak az út marad.

Műsorunkban saját dalok mellett többek 
között Little Walter, William Clarke, Muddy 
Waters, Rod Piazza, dalokat hallhattok. 
Nem számít más, csak, hogy te is mozdulj. 
Táncolni szabad! 
Várjuk a tisztelt Nagyérdeműt!

„Mindennek az elején egy dolgot 
akartam. Zenélni. Azt nagyon.. Meg egy 
lányt. Ez kettő. Na jó, talán azért akartam 
zenélni, hogy legyen egy csajom. Egy 
gitárral mégiscsak könnyebb. Zenélni és 
gitározni és csajozni. Szimpla vágyak. De 
aztán minden annyira összekavara‐
dott...”

Kovács Lajos ‐ szájharmonika ‐ ének
Pércsi Sándor ‐ basszusgitár
Sándor Balázs ‐ dob
Somogyi Viktor ‐ gitár
Állandó vendégünk: Hadházi László ‐ gitár

2022. június 22.
szerda 20.00 óra

     SAKK MATT 
 COMPANY koncertje

Sztárvendég: Kamarás Iván

Vidám zenés időutazás Kamarás 
Ivánnal és a SAKK MATT COMPANY‐
val Frank Sinatrától a 30‐as 40 es 
évek klasszikus budapesti sanzon‐
jaival és tánczenéivel.

Magyarország egyik legszínesebb repertoárral 
rendelkező zenekara a „Route 35” egy 
tiszaújvárosi country banda Borsod megyéből, 
ami az Alexa Country Band tagjaiból alakult. A 
formáció nevét a 35‐ös főúttól vette, amin 
végig kell mennie annak, aki Tiszaújvárosba 
akar jutni. A banda zenei palettája igen 
változatos, az amerikai tradicionális country 
mellett, a new country, a pop slágerek country 
változatai, az Ausztrál country, sőt a country 
rock is a repertoár része. Természetesen nem 
maradhatnak el a magyar klasszikusok sem és 
az egyre szaporodó saját dalok, a lényeg, hogy 
szóljon „valami country”! 
A Route 35 Country Band küldetésének tekinti, 
hogy magyarországi fellépésein egyre több 
country slágert magyar nyelven adjon elő, ‐ 
külön hangsúlyozva, hogy a magyar szövegek 
„műfordítások” és nem „ráírt” szövegek – 
azért, hogy átadják az angol nyelvű dalok 
eredeti hangulatát a hazai közönségnek.


