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Bajnoki döntőhöz mérten 
számos hazai lehetőséggel 
és lendületes játékkal kez-
dődött az MVFC, illetve a 
Haladás VSE összecsapá-
sa május 29-én. A felső-
házi rájátszásban a Mezei-
Vill végzett az első helyen, 
így a berettyóújfalui klub 
várhatta pályaelőnnyel a 
döntő első mérkőzését.

Újra régi fényében tündököl városunk zsinagógája. A közel 600 millió fo-
rintból kívül és belül egyaránt megújult épületet ünnepélyes keretek között 
adták át június 9-én.
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A vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhely-
zeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
kormányrendelet értelmében a település 
önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat-, és hatáskörét a polgármester gya-
korolja. A vészhelyzet időtartama alatt a 
Képviselő-testület és bizottságai nem tar-
tanak ülést. 
2020 novembere óta nincs lehetőség arra, hogy 
képviselő-testületi ülésen vitassuk meg az önkor-
mányzati döntéseket, de természetesen, - ahogy 
eddig - is kikérem a Képviselő-testület tagjainak 
véleményét. Sajnos a képviselők nagy többsége 
nem tájékoztat elektronikus levél formájában 
az előterjesztésekkel kapcsolatos véleményéről, 
ezért ettől a hónaptól kezdődően – a vészhelyzet 
fennállásáig – lehetőséget kívánok biztosítani a 
Képviselő-testület tagjainak képviselő konzultá-
ció keretében véleményük elmondására. Ennek 
megfelelően 2021. április 27-re hirdettem meg az 
első konzultációt, ahol a képviselők előadást hall-
gattak meg a 2021-2027 uniós költségvetési idő-
szakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP Plusz) városunkat 
érintő pályázati lehetőségeiről. Erről részletesebb 
beszámolóval jelentkezek hamarosan – egyelőre a 
közösségi médiában – , de amint lehetőség lesz rá 
lakossági fórum keretében szeretnénk a városla-
kók elé tárni, milyen pályázatok előkészítése van 
folyamatban.
A konzultáción lehetőség van arra, hogy szóban 
megvitassák a képviselők a napirendi pontokat, 
és elmondhassák a szükséges döntésekkel kap-
csolatos véleményüket.  
Április hónapban az alábbi döntések születtek:
- Módosításra került a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkö-
vetkezményeiről szóló rendeletünk. Itt összhang-
ba kellet hozni rendeletünket, a magasabb rendű 
jogszabály, a törvény rendelkezéseivel.
- Elfogadásra került az anyakönyvi eljárás egyes 
szabályairól és díjairól szóló rendelet.  A módo-
sítás a díjak befizetésének határidejét módosítja. 
Eddig az anyakönyvi eseményt megelőző 30 na-
pig kellett igazolni a díj befizetését, ezt követően 
elég lesz ezt 8 nappal megtenni. A másik módosí-
tás a készpénzes házipénztárba történő befizetés 
megszüntetése, a banki átutalások általánossá 
válása miatt.
- Elfogadásra kerültek a Polgármesteri Hivatal 
2020. évi munkájáról, a BERÉPO Nonprofit Kft. 
2020. évi tevékenységéről, valamint a 2021. évre 
vonatkozó üzleti tervéről, és a Platinum Temetke-
zési Vállalat 2020. évi temető üzemeléséről szóló 
beszámolók.
- Döntés született arról, hogy Berettyóújfalu 
Város Önkormányzata a tulajdonában álló 72/1 
helyrajzi számú ingatlanból telekalakítás után 
kb. 4470 m2 ingatlanrészt közfeladat ellátásának 
elősegítése értelmében – Honvédelmi Sportköz-
pont megvalósítása céljából – a jelenlegi állapot 

szerint, ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába 
adja.
A kormány korábban a 1611/2017. (X.5) Kor-
mányhatározatában döntött a Honvédelmi Sport-
központok szükséges feltételek biztosításáról. A 
határozat, valamint a 479/2017.(XII.28.) Kor-
mányrendelet alapján a beruházás egyik helyszíne 
Berettyóújfalu lesz. A Honvédelmi Sportközpont 
multifunkcionális létesítmény, mely egyaránt ké-
pes a honvédelmi nevelést, a sportversenyeket, 
a családi programokat, és egyéb rendezvényeket 
szolgálni. Cél az egészséges és összetartó kö-
zösségek erősítése, ennek érdekében szabadidős 
létesítmény, sportlétesítmény kialakítása. Itt a 
honvédelmi nevelés, és lövészet mellett helyet 
kaphatnak a különböző küzdősportok, falmászás, 
íjászat is. 
- döntés született még ezen kívül a Humánpo-
litikai Bizottság által kiírt pályázatokról is. A 
bizottság javaslata alapján került felosztásra a 
18.000.000-Ft-os keret. Az érintett szervezetek 
írásban kapnak tájékoztatást a támogatásról.
Reméljük, hogy ebben az évben is tudjuk segíteni 
a városunkban működő társadalmi szervezetek 
munkáját.
Májusban az alábbi döntések születtek:
Május hónapban került elfogadásra a 2020. évi 
zárszámadási rendeletünket. Ezzel zárult hivata-
losan a 2020-as esztendő költségvetési szempont-
ból. Néhány gondolat a zárszámadási rendeletről:
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az 
5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelettel fogad-
ta el a város Képviselő-testülete. A költségvetés 
eredeti főösszege közel 5,8 milliárd Ft volt, mely 
a módosításokkal 8,9 milliárd Ft-ra emelkedett. 
A növekmény legjelentősebb része a több mint 2 
milliárd Ft-os, a berettyóújfalui strand, uszoda és 
gyógyvizes fürdő fejlesztéséhez kapcsolódó kor-
mányzati támogatás. Az Önkormányzat 2020. évi 
gazdálkodása megalapozott volt, az állami támo-
gatások és a saját bevételek biztosították a terve-
zett feladatok megvalósítását. Közhatalmi bevé-
telekből az év folyamán 797 millió Ft bevétele 
származott az Önkormányzatnak, mely 55 millió 
Ft-tal maradt el az előző évitől. A 2020. évben 
a legjelentősebb közhatalmi bevétel az iparűzési 
adó volt, melyből több mint 792 millió Ft folyt be 
az Önkormányzathoz. Az Önkormányzat 2020. 
december 31-i szállítói állománya meghaladta a 
307 millió Ft-ot, azonban ennek jelentős része a 
folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódott. 
A lejárt szállítói állomány mértéke kevesebb, 
mint 70 millió Ft volt. A 2020. év folyamán az 
Önkormányzat közel 1,4 milliárd Ft-ot fordított 
beruházásokra és felújításokra, melyekből ki-
emelkedő az Ipari Park fejlesztése és a Zsinagó-
ga felújítása. A koronavírus-járvány az Önkor-
mányzatra többlet költségeket rótt. A védekezés 
részeként az Önkormányzat segélyalapot hozott 
létre, melyből többek között PCR készülék meg-
vásárlásához nyújtott támogatást, illetve ózonge-
nerátorok, fertőtlenítő-, és tisztítószerek kerültek 
beszerzésre. 
A 2020. évi rendkívüli helyzet ellenére az Ön-
kormányzat gazdálkodása során kiemelten fontos 

szempont volt a munkahelyek megtartása, illetve 
az önkormányzati intézmények működésének, és 
az ahhoz szükséges feltételek biztosítása.
Döntés született a települési hulladékkal kap-
csolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat, és a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadásáról. A rendelet értelmében meg kell ál-
lapítani a hulladék felszámolásához szükséges in-
tézkedések körét. A törvény alapján az elhagyott 
hulladék felszámolásának kötelezettsége az in-
gatlan tulajdonosát terheli. A törvény rendelkezik 
arról is, hogy az ingatlantulajdonos az elhagyott 
hulladék észlelését követően köteles bejelentést 
tenni a hulladékgazdálkodási hatóságnak.
Elfogadásra került a Herpály-Team Kft. 2020. 
évi mérlegbeszámolója. A könyvvizsgáló és fe-
lügyelőbizottsági jelentéssel együtt 663.195 ezer 
Ft mérleg szerinti főösszeggel – 2.564 ezer  Ft 
mérleg szerinti eredménnyel, azzal, hogy a mér-
leg szerinti eredmény a társaság saját könyveiben 
tőkerészként kerüljön rögzítésre.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásá-
ból 2021. évi támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról is döntés született.
A BERÉPO Nonprofit Kft. részére 10.000.000 Ft 
vissza nem térítendő működési célú támogatásról 
született döntés, mellyel a Kft. a pandémia idején 
történő többletkiadásait, és bevételének csökke-
nését kompenzálja.
Módosításra került a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabálya.
Döntés született a berettyóújfalui 4544. hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 
értékesítéséről. A kijelölt ingatlan a Sport utcán 
található, és a szomszédos ingatlan tulajdonosa 
kérelmezte az értékesítést. Az ingatlan verseny-
tárgyalás útján kerül értékesítésre. Az ingatlan 
581 m2 nagyságú, az induló ár nettó 1.900.000 Ft.          
A megállapított vételár alatt az ingatlan nem érté-
kesíthető.
A Vass Jenő Bölcsőde és Óvodával kapcsolatban 
két döntés is született. Egyrészt az intézmény 
azzal a kéréssel fordult Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy 
a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan a maxi-
mális csoportlétszám húsz százalékkal történő 
túllépését engedélyezze. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a 25 fős maximális csoportlétszámot 
megemeltük 30 főre az összes óvodai csoportban, 
másrészt fenntartóként hozzájárultunk ahhoz, 
hogy a Vass Jenő Bölcsőde és Óvoda duális kép-
zőhelyként szakirányú oktatást folytasson. Az 
önkormányzat felkéri Tóth Klára intézményve-
zetőt, hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rummal folytasson egyeztetést a szakirányú ok-
tatás megszervezésének részleteiről, különösen 
az intézményt, mint duális képzőhelyet terhelő 
költségekről.
A napirendre tűzött, és megtárgyalt előterjeszté-
sek, illetve az elfogadott rendeletek és határozati 
javaslatok megtalálhatóak a www.berettyoujfalu.
hu oldalon.

Muraközi István polgármester

Döntések az elmúlt hónapokban

ÖNKORMÁNYZAT2

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2021. június 30-án (szerdán) 
16 órakor Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 
szám alatt, a Berettyóújfalui Polgármesteri Hi-
vatal 1. emeleti nagytermében közmeghallga-
tást tart.
Első napirendi pontként a jelenlévők prezentá-

ció keretében polgármesteri beszámolót hall-
gathatnak meg a 2021-2027 uniós költségvetési 
időszakra vonatkozó Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), 
valamint egyéb pályázati felhívások városun-
kat érintő lehetőségeiről.
Ezt követően nyílik lehetőség a helyi közügye-

ket érintő kérdések, javaslatok megtárgyalásá-
ra. Az elhangzott kérdésre, javaslatra a törvény 
értelmében a közmeghallgatáson, vagy legké-
sőbb 15 napon belül kell választ adni.
A közmeghallgatásra, melyre Képviselő-testü-
leti ülés keretében kerül sor, ezúton tisztelettel 
meghívom.

Muraközi István polgármester

Közmeghallgatás
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Újra régi fényében tündököl városunk 
zsinagógája. A közel 600 millió forint-
ból kívül és belül egyaránt megújult 
épületet ünnepélyes keretek között ad-
ták át június 9-én.
Muraközi István köszöntőjében úgy fogalma-
zott, műemléki épületeink megújulása az előt-
tünk levő korok építészeti örökségének a tiszte-
letben tartása. A zsinagóga épületének átadása 
– a polgármester szerint – egyúttal az áldozatok, 
az elhurcoltak emléke előtti főhajtás is. Hozzá-
tette, a zsinagóga szakrális értékeinek megőrzé-
se mellett a kulturális programokkal, melyeket 
itt fognak tartani, egy újfajta funkciót tudtak 
biztosítani a létesítménynek. A városvezető 
gondolatait azzal zárta, a Zsinagóga Kultúrtér 
épülete jelképezze a szabad vallásgyakorlást, a 
hitünk megélésének szabadságát, a vallások és 
népek közötti békés egymás mellett élést.
Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő azt 
mondta, kötelességük volt helyrehozni a zsina-
gógát, hisz az egykori berettyóújfalui zsidóság 
emléke megkövetelte, hogy méltó módon állít-
sák vissza az épületet.
Pajna Zoltán – beszédében – az értékmegőrzés 
fontosságára hívta fel a figyelmet. A Hajdú-Bi-
har Megyei Közgyűlés elnöke arról is beszélt, a 
szabad vallásgyakorlás mellett megújulnak az 
istenházak, sőt, új templomok épülnek. – Ma 
már a vidéki lakosságnak olyan kulturális fel-
tételeket tudunk teremteni, amik igazából azt 
a célt szolgálják, hogy mindenki úgy érezze, a 
fejlesztések az ő életük jobbá tételéért vannak.
„Megújulás és újrakezdés. E két, önmagában 
is örömteli és életet hirdető fejlemény együtte-
sen ad alkalmat a mai összejövetelünkre. Arra, 
hogy együtt ünnepelhessük a Kárpát-medencei 
magyar-zsidó kulturális örökség egy újabb da-
rabjának a helyreállítását itt, Berettyóújfalu-
ban” – ezekkel a szavakkal kezdte köszöntőjét 
Orbán Balázs. A Miniszterelnökség miniszter-
helyettese kiemelte, nem szabad a vallást, illet-
ve a tudományt egymással szemben álló, sőt, 
egymást egyenesen kioltó gondolkodásmód-
ként felfognunk, és el kell utasítanunk a hitval-
lást lesajnáló, rosszabb esetben üldöző törekvé-
seket. – Mindkettőre egyaránt nagy szükségünk 
van ahhoz, hogy sikeres nemzetként maradhas-
sunk fent az elkövetkezendő évszázadokban 
is. Zsidó-keresztény gyökereink megtartása és 
ápolása létfontosságú túlélésünk szempontjá-

ból. A parlamenti és stratégiai államtitkár hang-
súlyozta: a közös zsidó-keresztény kulturális 
örökség, illetve a szabad vallásgyakorlás vé-
delmére történelmi felelősségként kell tekinte-
nie minden magyar kormánynak. – Soha többé 
nem fordulhat elő, hogy a magyar állam saját 
állampolgárai, saját honfitársai ellen forduljon 
felekezeti alapon, vagy korlátozza bármely pol-
gárát a szabad vallásgyakorlásban.
A zsinagóga felújítását a HUNÉP Zrt. végez-
te, aki a munkálatokról egy kisfilmet készített, 
ezt a megjelenteknek be is mutatták az ünnepi 
alkalmon.
Róna Tamás, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet 
elnöke arról beszélt, a zsinagógán belül a falak 
hosszú évtizedekről mesélnek, és azokról az 
elmúlt pillanatokról, melyek az újjászületésről 
szóltak.
„Amikor egy zsinagógát újraavatunk, és vég-
re visszatér régi funkciójához, akkor az egy 
nagyon különleges nap” – ezt már az Egysé-
ges Magyarországi Izraelita Hitközség rabbija 
mondta. Faith Áser reményét fejezte ki annak 
kapcsán, hogy a megújított épület egy igazi kö-
zösségi térré válik, emellett azt is hangsúlyozta, 
fontos továbbadni a zsinagógai életet a követ-
kező nemzedékeknek.
Beszédében a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány elnöke, Szabó György úgy fo-
galmazott, hazánkban ismét jó zsidónak lenni.
Zeev Paskesz, a Magyarországi Autonóm 
Orthodox Izraelita Hitközség főtitkára egy ta-
nítást osztott meg a jelenlévőkkel, miszerint 
ne veszítsük el a hitünket akkor sem, amikor a 
sötétség az úr.
Ács András, az egykor városunkban nyomdát 
működtető Ács/Adler József fia videóüzenetben 
fejezte ki örömét annak kapcsán, hogy a zsina-
góga – hosszú idő után – új pompájában tárhat-
ja ki kapuit a nagyközönség előtt.
Szintén videóüzeneten keresztül Yair Arzi ve-
zérigazgató arról szólt, a TAMA csoport erősen 
hisz a multikulturális társadalomban, ahol a kü-
lönböző etnikai háttérrel, kultúrával rendelkező 
emberek szabadon gyakorolhatják vallásukat és 
hitüket. Ez a nemes cselekedet szemlélteti iga-
zán, és kelti életre a fontos értékeket.
A Zsinagóga Kultúrtérben nyílt kiállítást Hel-
ler Zsolt folkesztéta rendhagyó tárlatvezetésén 
keresztül ismerhették meg a jelenlévők. – A 
kiállítás tervezésénél az volt az alapkoncepció, 

hogy Berettyóújfalu társadalmát mutassuk be, 
de a zsidó közösség életén keresztül, így a tár-
sadalmi együttélést tudjuk ábrázolni. Ezenkívül 
az izraelita hagyományokból is jelenítünk meg 
elemeket a tárlaton, valamint a vallási együtt-
élést is példázzuk – tudtuk meg. Az állandó, 
interaktív, helytörténeti jellegű kiállítás anyaga 
bizonyos időnként változni fog, de a tárlat szer-
vezői különlegességekkel is fognak szolgálni a 
látogatóknak.
Kreisler Gábor, aki családjával mezüzét ado-
mányozott a Zsinagóga Kultúrtérnek, arról 
emlékezett meg, családja tagjai egykor ebben 
az épületben imádkoztak. „Többségüket csak 
képekről ismertem, ők itt most számomra élővé 
váltak” – tette hozzá.
Horovitz Tamás elmondta, a zsinagógát, épített 
örökségüket sikerült visszaállítaniuk eredeti 
állapotába, ami mindenki örömére szolgál. – 
Kötelességünk lesz minden év áprilisában ezen 
a helyen megemlékezni elhurcolt zsidó hittest-
véreinkről – hangsúlyozta a Debreceni Zsidó 
Hitközség elnöke.
Miután Horovitz Tamás a tóraszekrényhez tar-
tozó függönyt adott át Muraközi István polgár-
mesternek, a szakrális tér felavatása követke-
zett a jelenlévő rabbik közreműködésével. Az 
átadó ünnepséget a városi zeneiskola művész-
tanárainak előadása tette teljessé.
A közel 309 millió forint Európai Uniós, vala-
mint 275 millió forintos állami támogatásból 
megújult Zsinagóga Kultúrtér keddtől vasárna-
pig, 9-től 17 óráig látogatható. SzSzM

Június 10-től látogatható a Zsinagóga Kultúrtér

„Az átadott épület megpróbál valamit visszaadni a XXI. században, amit 
a XX. század mindannyiunktól elvett…”
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A Virágos Magyarország verseny szervezői 
közel három évtizede rendezik meg az ország 
legnépszerűbb és legrégebbi környezetszépítő 
versenyét. Az idei évben a verseny visszatér az 
eredeti célkitűzéséhez, és várja a települési ön-
kormányzatok jelentkezését.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata első íz-
ben csatlakozik a Virágos Magyarország moz-

galomhoz, melynek keretében fel szeretnénk 
kérni a lakosságot, a közintézményeket, vál-
lalkozásokat, hogy csatlakozzanak hozzánk, 
szépítsék, ápolják és gondozzák az előttük lévő 
területeket akár egy virágültetéssel vagy egy 
fűnyírással, amelyről várjuk a közösségek fotó-
it! A leggondosabb városi kertészeket díjazzuk!
Nemcsak zöldterületeinket, parkjainkat szeret-

nénk bemutatni a versenyen, hanem települé-
sünk kis közösségi zöld gyöngyszemeit is!
Az elkészült fotókat a megyesiibolya@
berettyoujfalu.hu e-mail címre 
várjuk 2021. június 30-ig!

Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata

Felhívás
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Várják a befektetőket az Északi Iparterületre

Felszentelték a felújított katolikus templomot

Hivatalosan május 27-én adták át a 
Korhány-ér utcán kialakított Északi 
Iparterületet. A közel 625 millió fo-
rintos beruházás keretében a terület 
közművel ellátása, valamint a Bihari 
Regionális Ipari Park elérhetőségét és 
feltárását segítő utak – a Vállalkozók 
útja, a Kádár vitéz, a Téglaparti, va-
lamint a Körös utcák – fejlesztése va-
lósult meg. 

Dr. Vitányi István az ünnepi alkalmon úgy fo-
galmazott, mindig öröm, és egy település életé-
ben is jelentős állomás egy új létesítmény átadá-
sa. Az országgyűlési képviselő reményét fejezte 
ki annak kapcsán, hogy az újonnan átadott ipari 
park minél hamarabb benépesül, és minél több 
vállalkozás fog a városba „költözni”. – Az ipari 

park funkciója egyrészt a munkahelyteremtés, 
másrészt a gazdasági élet szereplőinek olyan 
környezet teremtése, amely arra ösztönzi őket, 
hogy Berettyóújfaluba, a bihari térségbe tele-
püljenek – tette hozzá. Vitányi István szerint 
Berettyóújfalu a régió gazdasági, kulturális, ok-
tatási és egészségügyi központja, ezt a jelleget 
erősíti az Északi Iparterület átadása is.
Pajna Zoltán köszöntőjében azt emelte ki, 
komplex dolog, mitől válik egy terület értékes-
sé a befektetők számára. – Az övezet ára mellett 
fontos kérdés, hogy mekkora a településméret, 
milyen a foglalkoztatottak minősége, a képzés, 
az életminőség, a munkaerő hétköznapi életével 
kapcsolatos kulturális, egészségügyi, idegen-
forgalmi „háttér”. A 2021-27-es időszakban – a 
megye esetében – várhatóan 5 milliárd forin-
tot fogunk tudni az iparterületek fejlesztésére 
fordítani. Célunk, hogy a bihari térségben egy 
akár 30-40 hektáros ipari parkot fejlesszünk, hi-
szen a régió gazdasági fejlődése szempontjából 
most már léptéket kell váltani. Már nem arról 
beszélünk, hogy Bihar egy elmaradott térség – 
mondta a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnö-
ke. Gondolatait azzal zárta, a következő lépés, 
hogy Berettyóújfalu egy olyan központtá váljon 
Nagyvárad és Debrecen között, ami a befekteté-
sek szempontjából is meghatározó.

Muraközi István köszöntőjében elsőként a pro-
jekt céljairól szólt. – Bízunk benne, hogy rövid 
időn belül folyamatos lesz ezen a területen is 
a teherforgalom, illetve sok ember talál majd 
itt munkát. A polgármester úgy véli, a képzett 
munkaerő biztosításával vonzóvá tudják tenni a 
bihari térséget, és a határon túli régiók becsatla-
kozásával kedvező perspektívát tudnak nyújta-
ni. Arról is beszélt, az önkormányzat a 2019-es 
796 millió forint után a tavalyi évben 792 millió 
forintnyi iparűzési adóbevételt realizált, ami azt 
mutatja, a helyi vállalkozások jól átvészelték a 
koronavírus-járvány miatti válságot, így a tele-
pülés működőképességét is fenn tudták tartani.
A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések-
ről Demény Zsolt műszaki referens számolt be. 
Elhangzott, az Északi Iparterületen található 3,3 
hektáros övezet akár öt részre is felosztható. A 
tájékoztatóból az is kiderült, helyi vállalkozók 
már érdeklődtek a terület iránt. Demény Zsolt 
arról is szólt, a város további ipari területeket 
próbál kialakítani a TOP Plusz pályázat kere-
tében.
Az „Ipari Park és iparterület fejlesztése Berety-
tyóújfaluban” című TOP-os projekt június 30-
án zárul, az önkormányzat ezt követően tudja 
bérbe adni, vagy eladásra kínálni az Északi 
Iparterületen található övezetet. SzSzM

Hálaadással egybekötött templom-
szentelés keretében adták át a felújí-
tott, 1905-ben épült berettyóújfalui Jé-
zus Szíve Templomot, mely legutoljára 
2004-ben esett át kisebb felújításon.

A templom átadása Palánki Ferenc debrecen-
nyíregyházi megyéspüspök intelmével, majd 
a templom kulcsának átadásával kezdődött. A 
különleges alkalomból tartott szentmise ho-
míliájában a püspök a június 11-i Jézus Szíve 
ünnepére hívta fel a figyelmet, azt a kérdést 
feltéve, „Mit jelent Jézus-szíve tisztelete?”. A 
templom szentelése során a főpásztor szentelt-
vízzel hintette meg a híveket, a templom fala-
it, valamint a megújult oltárt. Az elhangzott 
felszentelő imát az oltár, valamint a templom 
tizenkét kijelölt falának megkenése követte. A 
krizma, vagyis a szent olaj annak a világnak a 
szimbóluma, mely küldetést kap, és a termé-
szetfölötti világ felé vezet el minket. A tizen-
két helyen való megkenés pedig arra utal, aki 

nyitott szívvel lép be a templomba, az képes 
fölemelkedni ebből a világból, és eljutni Isten 
közelébe. A felszentelés a tabernákulum meg-
áldásával, valamint az Oltáriszentség elhelye-
zésével zárult. Rákóczi Jenő, a berettyóújfalui 
Jézus Szíve Templom plébánosa úgy fogalma-
zott, a templom szentelése különleges szer-
tartás, mely egy emberöltő életében egyszer 
adatik meg. A közel két évig tartó rekonstru-
álás több forrásból tevődött össze: fő részét a 
püspökség biztosította, emellett 22 millió fo-
rint pályázat útján elnyert állami támogatás, 
500 ezer Ft értékű városi támogatás, valamint 
a hívek adományai. Ezek tették lehetővé a fel-
újítást, mely során a homlokzat újjáépítése, a 
tetőszerkezet és héjazat teljes cseréje, valamint 
az épület teljes külső-belső festése valósult 
meg. A felújítás a katolikus templom második 
fénykorának kezdetét jelenti – tette hozzá a 
plébános. Egy templom rekonstruálása mindig 
kihívás. Szükség van hozzá lelkületre, és isteni 
gondviselésre – fogalmazott Nádró János, a ki-
vitelezést végző Nádró-Bi-Ver-An Kft. ügyve-
zetője. A cég immár a hatodik alkalommal vég-
zett templom felújítást, de mindegyik más-más 
kihívással járt. A berettyóújfalui Jézus Szíve 
Templom az új tetőszerkezetnek, födémnek, 
a díszbádogozásnak, valamint a külső-belső 
megújulásnak köszönhetően mind műszakilag, 
mind pedig esztétikailag is megszépült – zárta 
gondolatát Nádró János. B.E

A Bihari Múzeum nyár végi nyitásáig 
sem maradnak élmény nélkül a helytörté-
neti kiállítások iránt érdeklődők.
A Zsinagóga Kultúrtér kiállítása a 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN június 
26-án (szombaton) meghosszabbított 
nyitvatartással, 17-21 óráig is várja a  lá-
togatókat, minden egész órában a belépő-
díj megváltása mellett díjtalan tárlatveze-
téssel. 
20 órától Heller Zsolt folkesztéta, a kiál-
lítás kurátorának előadással egybekötött 
rendhagyó tárlatvezetésével zárul a prog-
ram.
A kiállítás és a rendezvény csak érvényes 
oltási igazolvánnyal látogatható.

Érdeklődni: 54/738-098
info@zsinagogakulturter.hu
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http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2187
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2182
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Megújult a Sinka István Városi Könyvtár

Baktériumoknak ellenálló réteget kapnak a műtők falai

Átadták a Parola Pinceklubot

A város napjához kötődően került 
átadásra a felújított Sinka István Vá-
rosi Könyvtár. Az átadót Vranyecz 
Artúr színművész Nadányi Zoltán 
műveiből összeállított előadása, és a 
városi zeneiskola növendékeinek ze-
nei játéka színesítette. 
Az átadón Dr. Vitányi István országgyűlési 
képviselő úgy fogalmazott, a könyvtár és a mú-
zeum épülete legutoljára a 2000-es évek elején 
esett át felújításon. Az akkor Várhegyi Attila 
államtitkár által átadott épület azonban meg-
érett arra, hogy újra szép köntösbe öltöztessék.
Muraközi István polgármester az átadón el-

mondta, a könyvtárral egy időben városunk 
kulturális terei is újranyílnak, valamint bízik 
benne, hogy ismét mindenki meg tudja találni 
a könyvtárba járás örömteli pillanatait. Hírla-
punknak arról számolt be, a 70 millió forintos 
beruházás a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program keretén belül jött létre, 
konzorciumi együttműködés részeként Zsáka, 
valamint Bakonszeg településekkel. A pályá-
zatnak köszönhetően megvalósult az épület 
külső szigetelése, a homlokzat, a nyílászárók, 
belső vezetékek felújítása, valamint a belső 
terek átalakítása. A felújítás részeként az épü-
let komplex akadálymentesítése is megtörtént 
– akadálymentes mosdó, illetve lift kialakítá-

sával.  A régi szakirodalmi olvasóteremben 
gyermekkönyvtári részt alakítottak ki, továb-
bá egy vadonatúj rendezvényteremmel, illetve 
junior kuckóval bővült a könyvtár. Az épület 
felújításával egyidejűleg állományellenőrzés is 
történt. B.E

Hazánkban elsőként a Gróf Tisza 
István Kórház (GTIK) központi 
műtőjében használják fel azt a fal-
festéket, amely penész és baktérium 
ellenálló tulajdonságokkal bír.

A festőanyaghoz felajánlás útján jutott hoz-
zá a kórház, ahol nagy örömmel fogadták az 
adományt. Mivel a központi műtő egy részét 
a koronavírusos betegeknek tartják fenn az 
intézményben, a kényszerű szünetet kihasz-
nálva karbantartási munkálatokat végeznek az 
osztályon. – Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
Színvarázs Festékáruháztól kaptunk egy olyan 
felajánlást, hogy megszponzorálják a műtők 
festését, ami egy jóleső érzés számunkra, mert 
ezzel elismerik a munkánkat. Ugyanakkor ez 
anyagilag is egy nagy dolognak számít, hiszen 
egy speciális, műtőre kifejlesztett falfestékről 

beszélünk – mondta Dr. Kóti Csaba, a GTIK 
központi műtőjének vezetője.
Az állandóan magas pH-értékű festékanyag 
ideálisan használható minden érzékeny beltéri 
területen, illetve nagy nedvesterhelésnek kitett 

helyiségekben. Magas páraáteresztő képessé-
ge, valamint szellőzőképes ásványi összetéte-
le miatt a falfelületet szárazon, illetve tisztán 
tartja, így nem képez táptalajt a penésznek és 
baktériumcsírának. A Színvarázs Festékáru-
ház körülbelül kettő éve forgalmazza a német 
cég termékeit. – Amikor meghallottuk, hogy 
piacra dobták ezt az új festékanyagot, ami a 
COVID-19 elleni küzdelemben igen hasznos 
dolog, úgy gondoltuk, nekünk is segítenünk 
kell azzal, hogy felajánljuk a terméket a műtők 
felújítására – mondta Baumann István, a Szín-
varázs Festékáruház üzletvezetője.
A felújítási munkálatokat, és az 500.000 forint 
értékű festék felhasználását követően – mire a 
járványhelyzetnek vége lesz – újonnan festett 
műtőkben tudnak majd dolgozni a kórház mun-
katársai. SzSzM

A korszerűsített, és stílusában is 
megújult pinceklub hivatalos át-
adására május 12-én került sor – a 
vírushelyzetre való tekintettel zárt-
körűen.
Az átadón Muraközi István polgármester el-
mondta, a Parola Pinceklub mindig is a helyi 
fiatalok találkozási helyéül szolgált, így a fel-
újításra szoruló helyiség számára nagy lehető-
ség volt elnyerni a pályázatot, mely lehetősé-
get adott többek között a villamosvezetékek, 
valamint a belső tér felújítására is. Fontos, 
hogy mindig legyenek olyan fiatalok, akik tar-
talommal töltik meg a szórakozási helyszíne-
ket. A klub vezetőinek köszönhetően mindig 
voltak, és lesznek is olyan programok, amik 
miatt a fiatalok szívesen lelátogatnak majd a 
pinceklubba – tette hozzá a polgármester. A 
rekonstrukció városra, és a fiatalokra való 
hatásáról Tóth Sándort, a Parola Pinceklub 
elnökét, valamint Csontos Pétert a Simple 

Blues Band énekesét kérdeztük. Tóth Sándor 
úgy fogalmazott a pinceklub befogadóképes-
ségének növelése, valamint annak külső meg-
újulása minden bizonnyal még több embert 
fog majd vonzani, ezzel fellendítve az egész 
régióban egyedülálló underground szervező-
dést. A Simple Blues Band énekese pedig úgy 
nyilatkozott, az új környezet, a letisztult falak, 
valamint az igényes megjelenésű koncertte-
rem jóval közelebb áll zenekaruk stílusához. 
Emellett óriási előnyt fog szolgálni minden 
fellépő számára a kialakított hangszigetelés, 
mely által egyidejűleg több próba, koncert 
is megvalósulhat. Csontos Péter bízik benne, 
hogy a klub megújulása, valamint a Bihari 
Blues Kör Egyesület által tervezett koncertek 
akár már Debrecenből, vagy éppen a határon 
túlról is idevonzzák az érdeklődőket. A válto-
zatos programok részét fogja képezni továbbá 
az idén megrendezésre kerülő Parola Koncer-
tek elnevezésű rendezvénysorozat is. B.E
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Június 3-tól újranyitott 
a mozi
A filmszínházat – a többi hazai mozihoz hason-
lóan – bizonyos szabályok betartásával lehet 
csak látogatni, melyek a következőek:
• a Makk Kálmán Mozi filmvetítéseit, illetve 
a Mozi Galériát csak a koronavírus ellen védett 
személy, valamint a felügyelete alatt lévő, 18. 
életévét be nem töltött személy látogathatja;
• a látogatóknak a jegyvásárlásnál, és a nézőtér-
re való belépéskor is be kell mutatniuk a védett-
ségi, illetve személyazonosító igazolványukat 
a mozi alkalmazottainak, a filmszínház köteles 
annak a látogatónak a belépését megtagadni, aki 
a koronavírus elleni védettségét nem tudja iga-
zolni;
• 18 év alatt az életkor igazolása diák- vagy sze-
mélyazonosító igazolvánnyal szükséges, kivé-
ve, ha az életkor egyértelműen megállapítható;
• a mozi területén a szájmaszk használata aján-
lott, de nem kötelező.
A Makk Kálmán Mozi az újranyitást követően 
számos premierfilmmel várja a nézőközönséget. 
A felhozatalban olyan filmek szerepelnek, mint 
a Godzilla Kong ellen, a Tom és Jerry, a Mortal 
Kombat, a Trollok a világ körül, a Démonok 
között 3. vagy a Szuperagy, úgyhogy mindenki 
megtalálhatja majd a maga szórakozását. 

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2179
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2169
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2165
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Zöldülj velünk a Civil Udvarban!

550 millió forint a szakképzés fejlesztésére Megemlékezés

A Berettyóújfalui Civil Udvar külső felújí-
tásához csatlakozó, a Települési Operatív 
Program részeként a környezettudatosság 
és integrált szemlélet erősítéséről szóló ese-
ményeként óvodás gyerekek ültethettek nö-
vényeket az udvarban. 
A rendezvény a Berettyó Kulturális Központ, 
és a Bihari Természetbarát Egyesületnek kö-
szönhetően jött létre, a „Barnamezős területek 
rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódva. 
Csarkó Imre, a Bihari Természetbarát Egyesü-
let tagja úgy fogalmazott, az esemény célja az, 
hogy a legfiatalabbak figyelmét is felhívják a 
növények ültetésének fontosságára, továbbá bí-

zik benne, hogy egy marandó élményt adhattak 
a gyerekeknek. Hozzátette, a Civil Udvarban 
működő egyesületeknek köszönhetően a gye-
rekek számos foglalkozás közül választhatnak. 
Lehetőség van kipróbálni a néptáncot, íjásza-
tot, boxot, súlyzós edzést, extrém sportokat, 
valamint megannyi zenei programon is részt 
vehetnek az érdeklődők. A Civil Udvar környe-
zettudatosság és integrált szemlélet erősítéséről 
szóló eseményén részt vevő Meszesen Rita, a 
Széchenyi Tagóvoda vezetője azt nyilatkozta, 
az óvodában is kiemelt fontossággal bír a kör-
nyezetvédelem, így a Civil Udvar programjai 
kikapcsolódást, élményt jelentettek a gyerme-
kek számára. B.E

Több mint ötszáz millió forintot fordí-
tottak a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum (BSZC) 12 intézményében a 
szakképzés fejlesztésére. Az ezzel kap-
csolatos projekt zárórendezvényét – a 
BSZC YouTube csatornáján – május 
12-én tartották.

Bodó Sándor úgy fogalmazott, kedves fe-
ladat, illetve kötelesség a jövő munkaerőpi-
acával, munkaerejével foglalkozni, vagyis 
azokkal a diákokkal, akik most tanulnak, és 
szorgalmasan teszik a dolgukat. – Hatalmas 
lehetőség van abban, hogy valaki ezekkel a 
fiatalokkal foglalkozhat, de ez egyúttal óriási 
felelősséggel is jár. Az egyik legfontosabb 
– a családdal, szülőkkel együttműködve – 
megtalálni a megfelelő pályát a gyermeknek. 
Lényeges az is, hogy a középiskolás évek 
alatt a pedagagógusok sokat segítsék és tá-
mogassák a tanulókat. Sokat számít, hogy a 
megtalált pályán legyen sikerélménye a nö-
vendékeknek, legyenek kitartóak, így csök-
kentve a lemorzsolódást. Ez a program erről 
is szól – mondta az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára. Bodó Sándor kiemelte, 
az oktatóknak fel kell arra készíteniük diák-
jaikat, hogy akár élethosszig tartó tanulásra 
is szükségük lehet, hiszen minden szakmá-
ban jönnek új kihívások, impulzusok és el-
várások.
Pelyhéné Bartha Irén gondolatait azzal kezd-
te, a GINOP-os pályázat több szempontból 
is nagy jelentőséggel bírt a BSZC intézmé-
nyeinek életében. – A legfőbb cél a korai is-
kolaelhagyás, a tanulók lemorzsolódásának 
csökkentése, hiszen egyéni és össztársadalmi 
érdek, hogy a diákok megfelelő végzettség, 
illetve képzettség után fejezzék csak be kö-
zépiskolai tanulmányaikat, ezzel biztosítva a 
munkaerőpiaci elhelyezkedésüket – hangzott 

el. A BSZC főigazgatója beszélt a pályaori-
entációt segítő Digitális Közösségi Alko-
tóműhely létrehozásáról, az intézmények 
digitális eszközfejlesztéséről, a megvalósult 
pedagógus továbbképzésekről, valamint az 
egyéni és kiscsoportos foglalkozásokról is.
A projekt szakmai vezetője, Kiss Hajnalka 
arról szólt, a BSZC a pályázatban meghatá-
rozott céljait elérte, vállalásait és indikáto-
rait sikeresen teljesítette. – Megvalósultak 
a tanulói fejlesztések, egyéb tevékenységek 
és együttműködések. A pályázati forrásnak 
köszönhetően az iskolák informatikai fejlesz-
tése, tárgyi eszközellátottsága jelentősen ja-
vult, bővült, a készülékek használata beépült 
a tanintézmények mindennapi teendői közé. 
További célunk, hogy a projekt során megis-
mert és alkalmazott módszerek, jó gyakorla-
tok továbbra is megjelenjenek a tanórai, illet-
ve tanórán kívüli feladatokban – tette hozzá.
Jámbor Erika projektmenedzser a pályázat 
műszaki és szakmai eredményeit ismertette. 
Kiderült, a szakmai megvalósítás koordináci-
ójáért – 7 feladatkörben – 77 fő volt felelős, 
míg a szakmai végrehajtást támogató munka-
csoportokban összesen 317-en vettek részt.   
A kialakított 51 tanulócsoport 422 diákkal in-
dult el, a 14-féle pedagógus továbbképzésen 
pedig 294-en működtek közre.
Venyige Gizella pénzügyi menedzser a pro-
jekt pénzügyi eredményeiről, tevékenysé-
genkénti kiadásairól számolt be. Az 550 mil-
lió forintos támogatási összegből a legtöbbet, 
több mint 203 millió forintot eszköz-, vala-
mint infrastruktúra-fejlesztésre, 93.643.011 
forintot szakmai együttműködési tevékeny-
ségre, míg közel 64 millió forintot a tanulói 
készségek és képességek fejlesztésére, a kép-
zés hatékonyságát növelő támogatások nyúj-
tására fordították a BSZC intézményeiben. 
 SzSzM

A nemzeti összetartozás napja alkalmából tar-
tottak megemlékezést városunkban június 4-én. 
101 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá azt a 
trianoni békeszerződést, melynek következ-
tében Magyarország elveszítette területének 
mintegy kétharmadát, illetve lakosságának több 
mint felét, így egy 90 ezer négyzetkilométeres, 
hétmillió lakost számláló kisállammá vált. Miu-
tán a helyi intézmények képviselői elhelyezték 
koszorúikat Fráter László alispán emléktáblájá-
nál az egykori Vármegyeházán, a Bajnóca és a 
Rengő néptánc egyesületek táncosai lepték el a 
főteret, a talpalávalót a Silvatica Zenekar, vala-
mint a Csűrös Banda húzta. A megemlékezés 
részeként, pontosan 16:32 perckor, a 101 évvel 
ezelőtt aláírt békeszerződés aláírásának eredeti 
időpontjában megszólaltak a református temp-
lom harangjai, végül a jelenlévők közösen el-
énekelték a Himnuszt.
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Új nyitva tartás a 
Berettyó Kártya ügyfélszolgálaton

A Berettyó Kártya ügyfélszolgálat
2021. június 10-től szerdánként 

13-16 óra között várja a leendő kártya
tulajdonosokat. Amennyiben kérdés merülne 

fel a Berettyó Kártyával kapcsolatban, 
keressenek minket elérhetőségeink egyikén: 

Tel.: 06-30/736-9609
E-mail: info@berettyokartya.hu

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2186
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2184
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2170
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Átadták a városi kitüntetéseket

„Felértékelődik azoknak a közösségi kovászembereknek a szerepe, 
akik a maximumnál is többet hoztak ki magukból…”

A város napját ünnepelte Berettyóújfa-
lu május 21-én. Az ünnepi programok 
sora a Vörösmarty téren kezdődött, 
ahol – Béke Csaba lantművész muzsi-
káját követően – többek között Báthory 
Gábor erdélyi fejedelemre gondoltak 
vissza.
Elhangzott, Berettyóújfalu képviselő-testüle-
te 1997-ben határozott úgy, hogy május 23-át 
a város napjaként ünnepeljük meg. – Ezen a 
napon emlékezünk arra, hogy Báthory Gábor 
100 hajdúvitézt telepített le családostul Berety-
tyóújfalu és Szentkozma birtokokon, egyúttal 
kollektív nemességgel felruházva őket – mond-
ta Lisztes Éva. A művelődési ház vezetője ki-
emelte, azért kell ismernünk a múltunkat, mert 
ez képes segíteni a mát, útmutatást adni, hogy 
erőt meríthessünk belőle. – Amikor egy telepü-
lés az alapítására emlékezik, jó alkalom, hogy 
egy kicsit messzebbre nézzünk, és keressük 
azokat a pontokat, amelyek ide kötnek bennün-
ket, melyekkel a szülőföldjükön tudjuk tartani 
gyermekeinket, fiataljainkat – tette hozzá. A 
Vörösmarty téren zajló események sora Bátho-
ry Gábor erdélyi fejedelem szobrának koszorú-
zásával ért véget, az emlékműnél az intézmé-
nyek és civil szervezetek képviselői helyezték 
el a megemlékezés virágait.
A nap a művelődési ház színháztermében foly-
tatódott, ahol ünnepélyes keretek között adták 
át a városi kitüntetéseket. Dr. Vitányi István 
országgyűlési képviselő köszöntőjében külön-
leges napnak nevezte a város napja alkalmából 
szervezett ünnepi eseményt. – Azokat a helyi 
személyeket, itt dolgozókat jutalmazzuk ezen a 
napon, akik az átlagosnál is jobban teljesítenek. 
Ezek a polgárok kiérdemelték, hogy a kitün-
tetések bármelyik formájából részesedjenek – 
hangzott el.
Pajna Zoltán úgy fogalmazott, a kitüntetett 
személyek úgy élték az életüket, hogy éltek az 
előttük adódó lehetőségekkel és kihívásokkal. 
– Vállalták azt a többletmunkát, amit úgy fo-
galmazunk meg, hogy nem kellett, de keresték. 
Keresték azokat a tevékenységeket, amit egy-
részt a saját lelki világuk kielégítésére fordítot-
tak, másrészt most egy közösség által is elisme-
résre kerültek – mondta a Hajdú-Bihar Megyei 

Közgyűlés elnöke. Pajna Zoltán arról is beszélt, 
szintén köszönetet kell mondani azoknak az ön-
kénteseknek, akik a járványhelyzet idején segí-
tették embertársaikat, hisz ezzel ők is hozzájá-
rultak az ország újranyitásához.
„Az elmúlt bő egy évben a leggyakrabban hasz-
nált, hallott kifejezések közé került a távolság-
tartás, de tudjuk és érezzük, hogy semmi nem 
pótolhatja a személyes találkozásokat” – kezd-
te ünnepi gondolatait Muraközi István. Azzal 
folytatta, a világjárvány elleni védekezés, a kö-
zösségi életünk szüneteltetése saját és ember-
társaink egészségének védelme érdekében volt 
fontos. – Mégis, az idő múlásával úgy éreztük, 
hiába őrizzük meg testi épségünket, a közössé-
gi kapcsolatok hiánya bizony károsan hat lelki 
jólétünkre. Soha nem tapasztalt mértékben vál-
toztak meg hétköznapjaink, maradtak el közös-
ségi, ünnepi alkalmaink, amire enyhe gyógyírt 
jelentett az online tér által biztosított számos 
alternatíva. Viszont ma, egy év kihagyás után 
újra megünnepelhetjük a város napját. És ha a 
sok kihagyott lehetőséget végigtekintjük, akkor 
még inkább felértékelődik azoknak a közös-
ségi kovászembereknek a szerepe, akik dacol-
va minden nehézséggel, beleállva minden új 
élethelyzetbe a maximumnál is többet hoztak 
ki magukból. Ők a mi felhajtóerőnk, ők a leté-
teményesei az újranyitásnak, az egymás iránti 
bizalom fenntartásának és – ahol kell – újjáépí-
tésének. A polgármester arról is szólt, Berety-
tyóújfalu önkormányzata és a város több pol-
gára is ért el olyan eredményeket, kapott olyan 

elismeréseket az elmúlt időszakban, melyek 
túlmutatnak a település határain. – Azon túl, 
hogy mindezekre büszkék vagyunk, erőt is me-
ríthetünk belőlük, és általuk is megszabhatjuk 
továbbhaladásunk irányát. Emellett meg kell 
emlékeznünk azokról a jeles polgártársainkról 
is, akik sokáig velünk együtt, illetve közöttünk, 
értünk dolgoztak, és az elmúlt időszakban tá-
voztak el közülünk. Akik nélkül közös életünk 
már nem lehet ugyanolyan, mint velük volt – 
tette hozzá.
„Berettyóújfalu város díszpolgára” kitüntető cí-
met Bak Istvánné, a Bihar Néptáncegyüttes és 
a berettyóújfalui néptáncmozgalom elindítója, 
valamint Dr. Váradi Judit, a Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti Karának docense kapott. 
Báthory Gábor-díj kitüntetést a Gróf Tisza Ist-
ván Kórház Covid Osztályának, Fráter László-
díjat Horváth Balázsné vezető asszisztensnek, 
Karalyos Krisztina, a BERÉPO Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, Kecskeméti Brigitta osztály-
vezető főnővérnek, posztumusz Fráter László-
díjat néhai Pércsi István Adorján mentőtisztnek 
adományoztak. Csorba György-díjat Lisztes 
Gyula, a Lisztes Trans EC vezetője, Fehér Ist-
vánné-díjat Sebőné Papp Judit pedagógus, Ka-
bos Endre-díjat Bencze Zoltán edző vehetett 
át. Emléklappal Agárdi Sándorné, Erdei Júlia, 
Iklódi Mihályné és Tóth Gyuláné, az Elixír 
Gyógyszertár alkalmazottainak munkáját is-
merték el.
A díjátadó ünnepségen megemlékeztek azokról 
a jeles polgárokról, akik a 2019-es város napja 
óta távoztak el Berettyóújfalu közösségéből.
Az ünnepi alkalmat a városi zeneiskola növen-
dékeinek, művésztanárainak muzsikája, Dancza 
István és Jakab Barbara somogyi táncokból álló 
koreográfiája, illetve Sándor Zeréndné zongo-
rajátéka színesítette. SzSzM

„Berettyóújfalu város díszpolgára” ki-
tüntető címet Bak Istvánné, a Bihar 
Néptáncegyüttes és a berettyóújfalui 
néptáncmozgalom elindítója vehetett át.

„Berettyóújfalu város díszpolgára” ki-
tüntető címet Dr. Váradi Judit, a Deb-
receni Egyetem Zeneművészeti Karának 
docense kapott.
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Elültették a harmadik életfát
Május utolsó hétvégéjén a város napja 

keretein belül immár a harmadik élet-

fát ültették el a 2020. május 8. és 2021. 

május 7. között született 147 gyermek 

tiszteletére Berettyóújfaluban, a Jó-

zsef Attila lakótelep parkjában. 
Az eseményt Bónácz János alpolgármester 
nyitotta Gárdonyi Géza versével. Beszédében 
elmondta, évről-évre egyre több gyermek szü-
letik városunkban, ami azt mutatja, hogy Be-
rettyóújfalu egy élhető, biztonságos település a 
számos beruházásnak és fejlesztésnek köszön-

hetően. Ezen beruházások közé tartozik többek 
között a nemrég átadott Ipari Park, valamint a 
hamarosan átadásra kerülő – kettő csoportszo-
bával bővülő – Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde. 
Az alpolgármester be-
szédében a fejlesztések 
mellett az önkormány-
zat általi iskolakezdési 
támogatásra, a babakö-
szöntő csomagra, vala-
mint a Magyarország 
Kormánya által nyúj-
tott családtámogató in-
tézkedésekre is kitért. 

Az életfa ültetése során a gyermekeknek külön 
mesével kedveskedett Rácz Anikó, a Bodorka 
NépmesePont vezetője, aki a Telhetetlen kecs-
ke című mesét adta elő. B.E

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2183
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Bak Istvánné 
Berettyóújfalu város

díszpolgára kitüntető cím
Bak Istvánné Szepesvári Ildikó Berettyóújfalu-
ban született. Gyógyszerész édesapja szolgálati 
helyén, Komádiban nevelkedett, majd a második 
világháború alatti menekülést követően visszatér-
tek, és Berettyóújfaluban telepedtek le. Itt a lány-
iskola, majd az Arany János Gimnázium tanulója 
volt. Tagja lett a Tarcsi István vezette énekkar-
nak és zenekarnak, majd természetesen az iskolai 
tánccsoportnak is. Abban az időben a Debreceni 
Népi Együttesen kívül az egyetlen folyamatosan 
működő néptánccsoport volt a megyében. Hiába 
ért el kiváló eredményeket, és készült a családi ha-
gyományt követve gyógyszerésznek, mivel akko-
riban osztályidegennek számított, nehezen tudott 
továbbtanulni. Mezőpeterden kezdett képesítés 
nélkül tanítani, itt kötelezte el magát a pedagógiai 
pályával. Idővel levelező tagozaton megszerez-
hette tanítói oklevelét is, a tanítás mellett pedig 
Mezőpeterden tánccsoportot is szervezett. Innen 
a berettyóújfalui Gyermekvárosba került, ahol 
nevelőmunkát végzett, szükség esetén szaktár-
gyakat is tanított, évek alatt pedig 3 korosztályos 
tánccsoportot állított ki. 11 év után, családalapí-
tást követően került az akkori 3. számú általános 
iskolába, ahol napközis nevelőként, és idővel hi-
vatalosan is néptáncoktatóként dolgozhatott. El-
mondhatjuk, hogy Ildi néni városunkban majd fél 
évszázada indította el a néptáncmozgalmat. Több 
száz gyermekkel szeretette meg a néptáncot, in-
dította el őket a hagyományőrzés irányába. Az 
általa vezetett tánccsoportok nemcsak a megyé-
ben, az országban szereztek kiemelkedő minősí-
téseket, de külföldre is jó hírét vitték Berettyó-
újfalunak. A Bihar Néptáncegyüttes hivatalosan 
1973-ban alakult. Az akkori követelményeknek 
megfelelően minden évben részt vettek minősítő 
versenyeken, ahol mindig arany oklevelet kaptak. 
1978-ban lett a művelődési központ művészeti 
csoportja. Ebben az időben már két csoportban 
dolgoztak, az alsó tagozatosokból került ki az 
utánpótlás csoport. Rendszeresen tartottak szak-
mai továbbképzéseket Berettyóújfaluban Szabadi 
Mihály, Dr. Béres András, Varga Gyula vezeté-
sével. 1990-ben az Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület alapítói között volt a csoport és a 
vezetőjük, aki 1999-ben kiemelkedő pedagógiai 
munkájáért megkapta az egyesület Pedagógiai-
díját. Bak Istvánné, és az általa vezetett együttes 
számos rangos szakmai díja mellett Berettyó-
újfalu városért kitüntetésben is részesült. A ma 
Berettyóújfaluban működő néptánccsoportok 
vezetői egy kivételével valamennyien Ildi néni 
tanítványai, egykori táncosai voltak. Minden cso-
portban táncol egykori tanítványa, azok gyerme-
kei, sőt, már unokái is, így az általa lefektetett, 
biztos alapokon áll Berettyóújfaluban, sőt, szerte 
Biharban a néptáncos élet.

Dr. Váradi Judit  
Berettyóújfalu város

díszpolgára kitüntető cím
Váradi Judit Berettyóújfaluban született, és itt járt 
általános iskolába, illetve zeneiskolába. Közép- 
és felsőfokú tanulmányait Debrecenben végezte, 
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ta-
nult, ahol zongoratanár, szolfézstanár, karvezető, 
énekes zongorakísérő, korrepetitor és kulturális 
menedzser diplomát szerzett. Doktori fokozatát 
Finnországban, a Jyväskylä-i Egyetemen szerezte 
2010-ben, amelyet 2014-ben honosított a Deb-
receni Egyetem. 1988-1990 között a Csokonai 
Színház, 2007-2011 között a Kodály Zoltán Ze-

neművészeti Szakközépiskola korrepetitora, 2016 
óta a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
koncertpedagógia tanára. A Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karán 1988 óta folytat oktatói 
tevékenységet tanársegédként, majd 2000-től 
adjunktusi, 2007-től docensi beosztásban. 2013-
2017 között dékánhelyettesi feladatokat látott 
el. 2015 óta a Debreceni Egyetem Nevelés- és 
Művelődéstudományi Doktori Program kereté-
ben témavezető, valamint szabadon választható 
kutatási szemináriumot vezet, de szerepet vállal 
az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudomá-
nyi Doktori Iskolájában is. A Debreceni Egyetem 
Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ kere-
tein belül nemzetközi kutatást folytat a zenehall-
gatás pedagógiájáról, és a felsőfokú oktatásban 
tanulmányaikat megszakító hallgatók lemorzso-
lódásának okairól. Országos és nemzetközi kon-
ferenciák előadója, több kiadvány szerkesztője, 
doktori és habilitációs eljárások opponense. 2016 
óta a szlovákiai Ad Fontes Artis folyóirat szer-
kesztőbizottsági tagja. 2017-ben alapította, és évi 
rendszerességgel szervezi a Zenepedagógiai kon-
ferenciát Debrecenben. 2017 óta a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Köztestületi tagja. Televízió 
és rádió felvételeken, kortárs magyar és külföldi 
zeneművek bemutatásában működik közre. Kü-
lönböző hangszeres mesterkurzusok szervezője 
és közreműködője. 2000 óta a Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti Kar és A Jövő Művészetéért 
Alapítvány művészeti menedzsere. Számos hazai 
és nemzetközi művészeti esemény résztvevője, 
szervezője, irányítója. Számos szakmai szervezet 
aktív tagja, több esetben vezetője. Szerteágazó 
munkásságát számos rangos díjjal, elismeréssel 
jutalmazták már, többek között Artisjus-díjjal, 
Kossuth emlékéremmel, Debrecen megyei jogú 
város alkotói ösztöndíjával, ez év március 15-én 
pedig a Magyar Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozata kitüntetéssel ismerték el. Mindezek mel-
lett tudott és akart is megmaradni elkötelezett be-
rettyóújfaluinak, számos zenei eseményt hozott 
már haza, és rendszeres résztvevője a berettyóúj-
falui zeneiskola ünnepi rendezvényeinek.

Gróf Tisza István Kórház 
Covid Osztálya
Báthory Gábor-díj

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban 
naponta több száz beteg gyógyítása folyik, és az 
ott dolgozók a koronavírus okozta járványhely-
zetben is példásan helyt állnak. A kórház külön-
böző szakterületeiről kerültek kiválasztásra és 
átirányításra azok az orvosok, szakdolgozók és 
kisegítő személyzet, akik a COVID helyzetre 
reagálva empátiával és kellő szaktudással álltak, 
és jelenleg is állnak helyt a járvány közepette, és 
segítik egymás munkáját a legnehezebb pillana-
tokban is. Az egymásra utaltság megmutatkozott 
a munkatársak között, ami a veszélyhelyzetben 
megerősítette a kis csapatot, akik nem roppantak 
össze a nagy fizikális és mentális terhelés súlya 
alatt. Annak ellenére, hogy a COVID osztály-
ra sürgősségi betegellátás keretében felmerülő 
különböző súlyos esetek, változatos panaszokat 
mutató betegek érkeznek, az ott dolgozó, de kü-
lönböző szakterületről érkező orvosok és nővérek 
minőségileg helyt állnak. A műszakok alatt tel-
jes védőfelszerelésben, védőoverálban, FFP2-es 
maszkot, plexi arcpajzsot, gumikesztyűt viselve 
végzik munkájukat. Ezen öltözetben a mozgás is 
igen nehézkes, néha kihívás egy-egy szakfeladat 
elvégzése is. Ennek a munkacsoportnak óriási 
szerepe van abban, hogy a területünkön a járvány 
lefutása viszonylag kedvezően alakult, és az el-
látásra szoruló betegek a szakmai protokollnak 
megfelelő szakszerű ellátásban részesülnek.

Pércsi István Adorján  
posztumusz Fráter László-díj 

Pércsi István Adorján 1972-ben Debrecenben 
született. Az általános iskolát Földesen végezte 
el, majd az Arany János Gimnázium egészség-
ügyi tagozatára iratkozott be, amelyet 1991-ben 
végzett el. Ezt követően rögtön munkába állt, a 
berettyóújfalui területi kórház alkalmazásába ke-
rült. Nem sokkal sorkatonai szolgálatát követően, 
1994-ben kezdett mentőzni, először Szolnokon, 
majd Törökszentmiklóson szolgált. Bár eleinte 
kényszermegoldásnak számított ez a munka az 
életében, hamarosan valódi élethivatásává vált. 
Nem tudott elfogódottság nélkül átélni egyetlen 
esetet sem, embertársai iránti nagyrabecsülé-
se, empátiája rögtön megmutatkozott. Végte-
len tisztelettel bánt az elesettekkel, támogatta a 
gyengéket. Munkavégzése mellett folyamatosan 
képezte magát, igyekezett mindig fejlődni. Meg-
határozó, egyben megrázó mozzanat volt szak-
mai életútjában a szajoli vasúti katasztrófa, ami 
még magasabb szintre emelte elhivatottságát. 
1997-ben került a berettyóújfalui mentőszolgá-
lat állományába, és ekkor kezdett el munkahelyi 
és közúti elsősegély tanfolyamokon is oktatni. 
Széles körű ismertséget és elismertséget szerzett, 
közvetlen természete, humora, szakértelme miatt 

sokan kedvelték és tisztelték. Mindezek mellett 
másodállásban dolgozott a Debreceni Klinika 
belső mentőszolgálatánál, kezdetben aktív vonu-
lóként, később mentésirányítóként. Bárhol járt, 
szinte nem volt olyan, hogy ne állították volna 
meg: megköszönni a segítséget, az oktatást, vagy 
olyanok, akiknek hozzátartozóját vitte, mentette 
meg. Sokszor késő este csörgött a telefonja, hogy 
segítsen egy vizsgálatkérővel, vagy hogy me-
lyik orvoshoz menjenek valamilyen problémá-
val. Nagyon büszke volt arra, hogy az Országos 
Mentőszolgálatnál dolgozott. 1990-ben alapított 
családot, feleségével és három gyermekével Be-
rettyóújfalu maradt a biztos pont az életükben, 
hivatását megelőzően pedig a család élete, bol-
dogulása, a szeretetteljes légkör kialakítása volt 
számára a legfontosabb. Hite és kitartása révén 
több komoly betegséget is leküzdött, de az utolsó 
próbatétel túl nagynak bizonyult. 2020. december 
12-én városunk kórházának intenzív osztályán 
örökre megpihent. Családja és munkatársai mel-
lett városunk közösségét is pótolhatatlan veszte-
ség érte, de hivatástudata, emberi nagysága által 
közöttünk marad mindörökre.

Horváth Balázsné 
Fráter László-díj

Horváth Balázsné Beregi Ilona egészségügyi 
szakképesítése megszerzése után, 1968. szept-
ember 16-ától dolgozott a Gróf Tisza István 
Kórházban. Először ideg- és elmeápolói végzett-
séget szerzett, majd hivatását a sebészeti osztály 
aneszteziológiai asszisztensi munkakörében foly-
tatta, s itt szakasszisztensi végzettséget szerzett. 
Az aneszteziológiai részleg vezető asszisztense 
volt sok éven keresztül, majd 2007. szeptember 
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7-től, mint nyugdíjas tovább dolgozott a kórház-
ban egészen 2021 februárjáig. Horváth Balázsné 
valamennyi munkakörét nagy odaadással, hivatása 
iránti alázattal és elkötelezettséggel látta el. Ál-
landóan képezte magát, s feladatait – szakértelme 
mellett – minden poszton nagy felelősséggel, a 
betegek iránt érzett empátiával végezte. Munkatár-
saival jó kapcsolatot alakított ki, s mindenkin segí-
tett, aki arra rászorult. Főállású munkaviszonyban 
39 évet, majd mint nyugdíjas további 14 évet dol-
gozott a kórházban, így összesen 53 évig szolgálta 
a bihari egészségügyi ellátórendszert, ápolta a be-
tegeket és maradt hűséges intézményéhez.

Karalyos Krisztina  
Fráter László-díj

Karalyos Krisztina Berettyóújfaluban született, 
itt végezte alap- és középfokú iskoláit, és első 
munkanapja óta folyamatosan a városban, a vá-
rosért, annak szociális ellátórendszerében végzi 
választott hivatását. 2001 januárjától dolgozik a 
Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichi-
átriai Betegek Otthonában. Munkaviszonya kez-
dete óta végigjárta a szervezeti hierarchia minden 
lépcsőfokát. Megismerhette az ápolásban-gondo-
zásban dolgozók mindennapi feladatait, közvet-
lenül foglalkozhatott az ellátottakkal. 2005-ben 

általános szociális munkás végzettséget szerzett, 
majd 2010-ben tett szociális szakvizsgát. 2002-
től gazdasági vezetőként a szervezet egy másik 
oldalát is megismerhette. Az élelmezésszervezés, 
a technikai dolgozók munkájának koordinálása, 
az analitika összeállítása kihívást jelentett szá-
mára. 2009-től látja el az intézményvezetői te-
endőket. Mindig törekedett rá, hogy megfeleljen 
a megmérettetéseknek, és minél magasabb szín-
vonalon lássa el faladatait. Fontos számára, hogy 
olyan ápolási-gondozási környezetet alakítson ki, 
melyet az ellátást igénybevevők valódi otthonuk-
nak tekinthetnek. Az intézményben élők egysze-
rű és hatékony egészségügyi ellátása érdekében 
jó kapcsolatot alakított ki a kórházi szakrendelő-
vel. Nagy hangsúlyt helyez az ellátottak mentális 
gondozására, szabadidős tevékenységük minél 
szélesebb körű eltöltésére. 2011-ben a BERÉPO 
Nonprofit Kft. fenntartásába került a Fényes Ház 
Idősek Otthona, így már két egység ápolási-gon-
dozási munkáját irányítja mintaszerű szakérte-
lemmel és gazdálkodással.

Kecskeméti Brigitta   
Fráter László-díj

Kecskeméti Brigitta 1994 óta dolgozik a Gróf Ti-
sza István Kórházban, 2012 óta látja el a Központi 
Intenzív Osztály osztályvezető főnővéri teendőit. 
A COVID-19 járványhelyzet kirobbanása óta az 
elmúlt egy évben rendkívüli körülmények között, 
megfeszített tempóban, családot és magánéletet 
félretéve végzi munkáját. Az elvárthoz képest 
jócskán erőn felül, jóval többet megtesz az in-
tenzív betegellátásért, az ott lévő betegek gyógy-
ulásáért. Osztályvezető főnővérként szívügyének 
tekinti a betegek elégedettségét, a magas szintű 

szakmai munkát, és a jövő nemzedékének okta-
tását. Nagy türelemmel segíti az intenzív szak-
területre átirányított munkatársak betanítását és 
beilleszkedését. Hihetetlen munkabírása és szak-
tudása mellett fontos közösségi szerepet is betölt 
az osztályán és a kórház egészében, mellyel nagy 
elismertséget és megbecsülést vált ki nap mint 
nap. Osztálya 2012-ben az „ASTELLAS-DÍJ – 
Az év egészségügyi szakdolgozója” pályázaton 
elnyerte a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara különdíját.

Lisztes Gyula    
Csorba György-díj

Lisztes Gyula 1956-ban született Berettyóújfa-
luban. Általános és középiskolai tanulmányait is 
helyben végezte. Iskolai tanulmányai befejezését 
követően a Hajdú Volán kötelékében helyezke-
dett el, mint tehergépkocsi vezető és gépi rakodó. 
1988-tól kezdte meg egyéni vállalkozói tevé-
kenységét. 2004-ben – a növekvő piaci kereslet 
és alkalmazotti létszám miatt – megalapította a 
Lisztes Trans Fuvarozó Egyéni Céget a fuvarozói 
és gépi rakodómunka tapasztalataira alapozva. 
Jelenleg Berettyóújfalu egyik legnagyobb mun-
káltatója, a nála foglalkoztatottak létszáma kö-
zel 100 fő. A Lisztes Trans Hajdú-Bihar megye 
egyik legmodernebb és legnagyobb gépparkjával 
rendelkezik, 40 db nagykapacitású tehergépkocsi 
és 70 db építőipari munkagép segíti a cég tevé-
kenységét, mellyel magas színvonalon tudja a 
helyi és országos megbízói igényeket kielégíteni. 
A Lisztes Trans EC az ország egész területére ki-
terjedő nagytömegű földmunkavégzésre szakoso-
dott. A 30 év alatt szerzett speciális szaktudást út 
és autópálya építések, ipari és mezőgazdasági al-
építményi munkálatainál, töltésépítési munkála-
toknál, hulladéklerakó telepek rekultivációs mun-
kálatainál kamatoztatja. 2010 és 2020 között cége 
számos autópálya (M4-es, M30-as, M35-ös), és 
csatlakozó autóútjainak kivitelezésénél vett részt, 
amivel jelentősen hozzájárult a hazai úthálózat 
bővítéséhez és korszerűsítéséhez. A Lisztes Trans 
EC munkálatait minden esetben tapasztalt szak-
emberekkel végzi, és nagy gondot fordít arra, 
hogy helyi és Berettyóújfalu vonzáskörzetéből 
találja meg munkavállalóit, akik a legnehezebb 
terepeken és helyzetekben is biztonsággal helyt-
állnak precíz kivitelezéssel.

Sebőné Papp Judit    
Fehér Istvánné-díj

Sebőné Papp Judit Berettyóújfaluban született, 
itt végezte alap- és középfokú iskoláit. 1978-ban 
érettségizett az Arany János Gimnáziumban, majd 
a Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett ok-
levelet. Azóta – kis megszakítással éppen négy 
évtizede – egykori iskolája, az akkori 3. számú, 
ma Széchényi István nevét viselő általános iskola 
pedagógusa. Munkája mellett folyamatosan ké-
pezte magát. 1984-ben orosz, 1996-ban francia 
nyelvtanári diplomát szerzett a Nyíregyházi Ta-
nárképző Főiskolán, majd 2004-ben angol mű-
veltségi területen egészítette ki képesítését Deb-
recenben. 1986-tól három évig napközis nevelő 
és nyelvtanár volt a debreceni Fazekas Mihály 
Általános Iskolában, majd visszakerült Berettyó-
újfaluba, ahol a nyelvek tanítása mellett már az 
időközben megszerzett drámapedagógiai képes-
ségeit is kamatoztatta. Többször járt ösztöndíjjal 
Franciaországban, 1999 óta pedig az iskolai Di-
ákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként 
is dolgozik, legelsősorban a gyerekekért. Egy 
tanévben ellátta az igazgatóhelyettesi teendőket 
is. Amellett, hogy évtizedek óta adja át a tudást 
a város gyerekeinek, valóban neveli is őket az új 
tudás iránti érzékenységre, a jóra, az együttműkö-
dési készségre, az életre. Osztályfőnöki munkája 
különleges minőségű. A legnehezebben kezelhető 

tanuló is figyel rá, szavainak hatására a legtöbben 
– az élet felkínálta lehetőségek közül – a jó utat 
választják. Eredményes munkáját 1986-ban mi-
niszteri elismerő oklevéllel méltatták. Tanít, nevel 
és szervez, kiemelten fontosnak tartja a helyisme-
ret elsajátítását, a hagyományok és a természeti 
környezetünk iránti szeretet elmélyítését. Az álta-
la szervezett iskolai ünnepségek nemcsak tartal-
masak, hanem lelkileg is komoly hatást váltanak 
ki a közönségből.

Bencze Zoltán     
Kabos Endre-díj

Bencze Zoltán kézilabda iránti elkötelezettsége a 
’80-as évek végén kezdődött, amikor az akkori 4. 
számú Általános Iskolában testnevelőként dolgo-
zott, és szerettette meg ezt a sportágat a tanulók-
kal. A BMSE akkori női ifi, majd később felnőtt 
csapatainak edzőjeként számos eredményt ért el 
az évek során. Az ő vezetése alatt lett a női szak-
ágnak NB II-es csapata, mellyel több szezonon 
át szerepelt sikeresen az országos bajnokságban. 
Jelenleg a BMSE kézilabda utánpótlás és női 
megyei felnőtt csapatának edzője, három bajnok-
ságban – Erima Gyermekbajnokság, Országos 
Serdülő Bajnokság, Megyei Felnőtt bajnokság – 
szerepel a lányokkal. Fáradhatatlan munkájával 
több tehetséget is nevelt a magyar kézilabdának, 
többek között a Győr, a Ferencváros és a Duna-
újváros utánpótlás csapataiban is játszanak egy-
kori tanítványai. Mondhatjuk, hogy évente kerül 
ki a keze közül olyan tehetség, akire felfigyel a 
szakma. A Magyar Kézilabda Szövetség legutóbb 
Tóth Gabriella felnőtt kézilabda válogatott játékos 
nevelésében nyújtott kiváló nevelőedzői munkájá-
nak elismeréseként Bencze Zoltánnak a Jenővári 
István-díjat adományozta, 2021. január 5-én.

Agárdi Sándorné,
Erdei Julianna, Iklódi Mihályné, 

Tóth Gyuláné
(Elixír Gyógyszertár munkatársai)

elismerő emléklap
Évtizedek óta az Elixír Gyógyszertár meghatáro-
zó személyiségei. Életútjukban rengeteg a hason-
lóság és a párhuzam. Érettségi után mindannyian 
a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központnál 
helyezkedtek el, annak is a berettyóújfalui Schulek 
Elemér Gyógyszertárában, ami 1995 óta viseli az 
Elixír nevet. A patika 1974-es átadásakor modern, 
jól felszerelt, területi oktató gyógyszertár volt. Az 
1975-77-es munkába állásuk után gyógyszertári 
asszisztensi oklevelet szereztek, majd rátermettsé-
güket, lelkiismeretes munkavégzésüket, betegek-
hez való empátiájukat felismerő egykori vezető 
gyógyszerészük biztatására szakasszisztensi képe-
sítést is szereztek 1982 és ’84 között Sopronban. 
Ezt követően a gyógyszerkészítési és a gyógyszer-
tári logisztikai munka mellett a betegek számára 
felírt gyógyszerek kiadása lett fő tevékenységük 
nemcsak hétköznapokon, hanem hétvégéken, ün-
nepnapokon, a nyitva tartást követően akár késő 
estig. Személyenként közel 100 ezer magisztrális 
készítmény előállításával, 200 ezer recept kivál-
tásával, és mintegy félmillió doboz gyógyszer 
készítésével és kiadásával szolgálták és szolgálják 
a mai napig Berettyóújfalu és a bihari térség lako-
sainak egészségét. 40 év munkaviszony után sem 
volt kérdéses, hogy a gyógyszertár vezetése szá-
mít rájuk részben a fiatal kollegák betanításában, 
tapasztalataik átadásában, részben a gyógyszerek 
és azok alkalmazásának lakossághoz történő el-
juttatásában. A betegek túlnyomó részét szemé-
lyesen is jól ismerik, személyiségükből fakadóan 
pedig az évek alatt olyan mértékű bizalom alakult 
ki velük szemben, mely a mai egészségügyi ellá-
tás területén kiemelkedő.
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Április 24-én a Népviselet napja alkalmából a Bara-
boly Néptáncegyüttes tagjai nem csupán nemzeti ér-
tékeink egy részét mutatták be szebbnél szebb visele-
teik által, de egyúttal üde színfoltot is hoztak a város 
utcáira. 
Ertsey Zsigmondné, a Baraboly Néptáncegyüttes tánccsoport-veze-
tője elmondta, a kezdeményezés célja, hogy a résztvevők népvise-
letüket felöltve, mindennapi tevékenységüket abban végezve nép-
szerűsítsék viseleteink sokszínűségét, valamint kulturális értékeink 
megőrzésére buzdítsanak mindenkit. B.E

Egy nap népviseletben Szerencsés János 
– a Vojtina Bábszínház előadása
Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála címet viselte 
a Vojtina Bábszínház interaktív vásári bábjátéka, melyet helyi általá-
nos iskolás diákok láthattak a Nadányi Zoltán Művelődési Ház szín-
háztermében. A városunkban állomásozó vándorkiállítás részeként 
megvalósuló - klasszikus magyar népmesékből létrejött - bábjáték 
írója Nagy Orsolya, rendezője Markó Róbert, tervezője pedig Ma-
joros Gyula. A Berettyóújfaluban bemutatott Szerencsés János című 
előadást többek között Japánban is láthatták már. Az idén 46. évadát 
kezdő debreceni szín-
ház évente több mint 
500 bábjátékot mutat 
be, melyek elsősor-
ban a magyar nép-
mesékre, és a magyar 
kultúra gyökereire 
épülnek.

B.E

Folyamatosan bővül a Magyar Falu Program

Egy kisfilm mutatta be azokat a Ba-
konszegen megvalósult beruházásokat, 
fejlesztéseket, melyeket a Magyar Falu 
Program pályázatain nyert el a település. 
Gyopáros Alpár, a modern települések 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos és 
Vitányi István országgyűlési képviselő 
Gara Péter Bakonszeg polgármesterének 
vendégeként érkezett a bihari községbe.

A hazai forrásból finanszírozott Magyar Falu 
Program rugalmas, gyors és folyamatosan bő-
vülő program, és a megvalósult projekteknek 
köszönhetően fejlődnek a vidéki települések 
– mondta Gyopáros Alpár. A kormánybiztos 
úgy fogalmazott, a javaslatokat beépítik a prog-
ramba, legyen az tartalmai vagy eljárási kérdés. 
Magyarországon 2900 ötezer lélekszám alatti 
település van, a lakosság egyharmada él falvak-
ban, ezért is fontos, hogy egy célzott program 
segítse az itt élőket. 
Gyopáros Alpár arról is beszélt, eddig 12 ezer 
nyertes pályázatot hirdettek ki, és 130 milli-
árd forintot fizettek ki a nyerteseknek. Ezek 
mellett fontos az úthálózatok fejlesztése és a 
falusi CSOK is. Utóbbit két év alatt 20 ezer 
család mintegy 100 milliárd forint értékben 
vette igénybe. Eddig 12 ezer nyertes pályáza-
tot hirdettek ki, és 130 milliárd forintot fizet-
tek ki a nyerteseknek, felújítva intézményeket, 
óvodákat, iskolákat, orvosi rendelőket, falu-
házakat, közösségi tereket, de emellett jutott 
forrás eszközbeszerzésekre és rendezvényekre 
is – mondta a kormánybiztos. Fontos pillére a 

programnak az állami mellékúthálózat felújítá-
sa is, hiszen ezeken járnak dolgozni egy szom-
szédos településre, vagy egy közeli városba, 
mint ahogy ez Berettyóújfalu esetében is igaz. 
Vitányi István azt mondta, a választókörzetbe 
tartozó 5000 fő alatti települések mindegyike 
élt a pályázati lehetőséggel. Az országgyűlé-
si képviselő szerint Bihar számára tökéletes a 
Magyar Falu program. A körzetéhez tartozó 41 
településből 37 az ötezer lakos alatti, és már 
szinte mindegyik sikeresen pályázott támoga-
tásokra. 214 nyertes pályázat kétmilliárd forint 
értékű fejlesztése valósult meg. A képviselő 
úgy fogalmazott, napjainkban a városi és a falu-
si élet között nem életminőség, hanem életstílus 
szerinti választhatunk.
Gara Péter, Bakonszeg polgármestere a prog-
ram kapcsán kiemelte, hogy 100 százalékos 
támogatást nyújt, így nincs szükség önerőre, és 
olyan összegek elnyerésére is ad lehetőséget, 
melyekhez ha több millió forintos saját rész 
kellene, nem jutnának hozzá.
Dr. Vitányi István a Magyar Falu Program-
mal kapcsolatban május 20-án a parlament-
ben is felszólalt:
A Magyar Falu Program egy olyan társada-
lompolitikai, nemzetpolitikai, fejlesztéspolitikai 
és demográfiai célokat meghatározó intézke-
déscsomag, amely minden alapprogramjában 
teljes egészében kifejezi, hogy a Kormány el-
kötelezett a magyar települések fejlődése, jelen 
esetben különösen a kistelepülések fejlesztése 
iránt. A Magyar Falu Program példa nélküli, 
hiszen a rendszerváltozás óta az első olyan lé-
nyeges, a vidéki Magyarország és a kistelepü-
lések felemeléséért indított program, ami teljes 
egészében magyar forrásból valósul meg.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy a kistelepülések által felvetett problé-
mákra folyamatosan reagálnak a kiírások, és a 
kormányzat is igyekszik úgy kialakítani a jogi 
környezetet, hogy a Magyar Falu Program által 
a kistelepülések még ütemesebben fejlődhesse-
nek, azért, hogy a vidéki élet ne életminőség kö-
zötti, hanem életstílus közötti választás legyen.
Választókerületem, Hajdú-Bihar megye 04. 

számú választókerületének szinte valamennyi 
települése fejlődött az elmúlt időszakban. A 
szorgalmas falusi közösségek derekasan helyt-
álltak az eddigi fejlesztéseknél, így méltón meg-
érdemelték a magas szintű szolgáltatásokat. 
Büszkén mondhatom, hogy a berettyóújfalui 
választókerület 41 településéből 37 pályázott 
eddig sikeresen különböző egészségügyi, infra-
strukturális, egyházi vagy éppen a helyi identi-
tástudat erősítését célzó fejlesztésekre.
Üdvözlendőnek tartom, hogy a 2022-es 
Gazdaság-Újraindítási Akciótervben a Kor-
mány 93 milliárd forintnyi előirányzatot hatá-
rozott meg a Magyar Falu Programra, amely-
nek széles körű támogatási rendszere immár 
négy pillérre támaszkodik, ugyanis 2021-től 
már a falvakban működő piaci szereplők is 
támogatáshoz juthatnak. Ennek keretében 48 
milliárd forint biztosított a falusi kisboltok tá-
mogatására, míg 25 milliárd forint pedig a 
vállalkozás-újraindítási program keretében a 
falusi mikro vállalkozások számára.
A Magyar Falu Program egyik legkiemelke-
dőbb része a „falusi CSOK”, amely motivációt 
jelent és egyben többlettámogatást biztosít a 
letelepedésen és saját ingatlanvásárláson gon-
dolkodó azon párok számára, akik nem városi, 
hanem falusias környezetben szeretnének csa-
ládot alapítani és gyermeket nevelni. Ehelyütt 
megjegyzendő, hogy a támogatott települések 
köre ez év január 1-től 192-vel bővült, így már 
2678 településen elérhető a támogatás, amely 
hazánk 5000 lélekszám alatti településeinek 
több mint 93 százalékát teszi ki.
Számos vonatkozásában méltathatnám még a 
Programot, amely jelentősen hozzájárul a vidék 
gazdasági fejlődéséhez és népességmegtartó 
erejének növeléséhez. Örvendetes, hogy a leg-
fontosabb területekre idén is – ahogyan eddig 
már évről évre láthattuk – több forrás áll majd 
rendelkezésünkre. Jómagam, a bihari térség 
képviselőjeként a rendelkezésemre álló eszkö-
zökkel, és a Magyar Falu Program adta lehető-
ségekkel továbbra is arra törekszem, hogy a mi 
vidékünkön lakók életszínvonalának minősége 
folyamatosan emelkedjen.
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Bábos vándorkiállítás érkezett Berettyóújfaluba

Élettöredékek

Megrajzolt mesék

Alkotni jó közösen is

„A báb JEL, melynek sorsa van.” 
Ezt a címet viseli a Hajdú-Bihar 
megye több településén megtekint-
hető bábos vándorkiállítás. A tárlat 
a Vojtina Bábszínház, a létavértesi 
Gyermeksziget Óvoda Cifra Palota, 
valamint a Dínó Bábcsoport bábar-
chívumából jött létre.
Városunkban a Bodorka NépmesePont adott 
helyszínt a kiállításnak, melyet június 14-ig te-
kinthettek meg az érdeklődők. A 165 báb között 
megtalálható az 1965-ben Kemény Henrik által 
létrehozott Hakapeszi Maki, valamint az 1979-
ben megalkotott Vitéz László, mely a nemzet-

közi színtéren is híressé vált. Asbóth Anikó, 
a Vojtina Bábszínház igazgatója elmondta, a 
színház több mint 45 éves múltjából az általuk 
legjobban szeretett bábokat – és az azokhoz 
kötődő előadásokat – mutatják be a vándorki-
állításon, mely egy mentorálási program kere-
tében jöhetett létre. – A program lényege, hogy 
a Vojtina Bábszínház a Nemzeti Művelődési 
Intézettel karöltve a kiállító városokban műkö-
dő bábcsoportoknak nyújt szakmai segítséget, 
akik majd a Hajdú-Bihar Megyei Bábfórumon 
mérettethetnek meg. A közeljövőben a Vojtina 
Bábszínház épületében kialakításra kerül a Vi-
téz László Interaktív Bábtér, mely a Korngut-
Kemény Alapítvány hagyatékát fogadja – tette 

hozzá Asbóth Anikó. A tárlat célja a bábjáték-
ban rejlő szépségek, a vele fejleszthető képes-
ségek, továbbá az emberiség múltjában, és szo-
kásaiban elfoglalt fontosságának bemutatása, 
így létrehozva egy kiállító-, játszó-, és egyben 
kutatói teret. B.E

Az „Élettöredékek” címet viselte az 
egykori Alexandra Könyvesboltban 
helyet kapó kirakat kiállítás április 
15-e és 28-a között. A tárlaton lát-
ható grafikus munkák Karácsony 
Krisztina alkotásai voltak.
Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola 
pedagógusa felsőfokú tanulmányait festészet 
szakon végezte, ekkor kezdett el komolyab-
ban foglalkozni a képzőművészettel. Krisztina 
elsősorban festészettel foglalkozik, de amikor 
egy-egy tematikát feldolgoz, sok grafikát is 
készít. – Általában belső motiváció alapján 
dolgozom, a bennem felmerülő kérdések, 
a körülöttünk lévő problémák alapján talál 

rám igazából a téma. Jobbára több festményt 
és grafikát készítek egy-egy kérdéskörben – 
mondta a pedagógus, aki szerint képei róla 
szólnak, önboncolgatás és önismeret számára 
az alkotómunka folyamata.
Karácsony Krisztina arról is beszélt, a mű-
vészeti oktatás során arra próbálja motiválni 
a gyerekeket, hogy saját élmények és ötletek 
alapján dolgozzanak, alkossanak. SzSzM

Mesés látvány tárult azok elé, akik 
megtekintették Rácz Anikó „Meg-
rajzolt mesék” című tárlatát az 
egykori Alexandra Könyvesboltnak 
otthont adó kirakatban május 13-a 
és 26-a között.
A Bodorka NépmesePont vezetője több mint 
25 éve foglalkozik rajzolással és festéssel. 
Anikó rajztanári szakon végzett, több művész-
telepen is megfordult az évek során. Eleinte 
inkább csak festett, majd az illusztrációk felé 
fordult az érdeklődése. A kirakatban látható 
képeinek színes változatai a Bihari Csaba ál-
tal írt „Falusi mesék” című könyvben jelentek 
meg. – Nagyon tetszettek Csaba történetei, 
első olvasatra beleszerettem a mesékbe, így 
nem volt nehéz dolgom a cselekmények képi 

világának megálmodása során – mondta az il-
lusztrátor. Anikó arról is beszélt, a felvázolt, 
kontúrozott, fekete-fehér rajzok eredetileg a 
„Falusi mesék” című kötethez tervezett szö-
vegértő és kifestő könyvhöz készültek. Az 
illusztrátor egy – készülőben lévő – berekbö-
szörményi gyűjtésű cigány népmeséket tar-
talmazó könyvhöz készít jelenleg rajzokat, a 
kötetben Nagy Gusztáv író, költő, műfordító 
meséi is helyet kapnak majd. SzSzM

A kirakat kiállítás keretein belül 
április 29. és május 12. között Tóth 
Sándor Holló László-díjas festőmű-
vész alkotásai voltak megtekinthető-
ek, melyeket utazásai során szerzett 
élményei és emlékei ihlettek.
Az utazásai során látott műemlékeken keresz-
tül lehetősége adódott egész Európát áttekinte-
ni az antik kortól kezdve egészen napjainkig. 
Festészeti stílusára többek között hatással vol-
tak Párizsban tett látogatásai, melyek során 
mindig egy újabb képzőművészeti irányzattal 
sikerült megismerkednie. Tóth Sándor úgy fo-
galmazott, sosem ragadt le egy stílusnál, min-
dig kísérletezett, de eközben a közérthetőség 
határán maradt. Ez a köztesség jellemzi alko-
tásait is, melyek elmondása szerint se nem túl 
elvontak, se nem túl realisták. A festőművész 
jelenleg kertészkedéssel, illetve internetezéssel 
tölti szabadidejét, ugyanis ahogy mondta, az 
internet egy művelődési lehetőség, számos új 
ismeretet tud elsajátítani általa.  B.E

A Berettyóújfalu főutcáján található kirakat 
kiállítás részeként az Igazgyöngy Alapfokú 
Művészeti Iskola tárlatán szereplő képeket 
rendhagyó módon nem egy, hanem több alko-
tó készítette, ugyanis az iskola tanítványainak 
színes, élettel teli alkotásait tekinthették meg 

a járókelők. A kiállított művek tematikája a 
gyermeknap volt, mondanivalója pedig, hogy 
„Alkotni jó!”. A  tárlaton szerepelt kooperatív 
technikával létrejött képek elkészítése több 
hetet, akár hónapot is igényel, elkészítésük-
höz a gyerekek akril festéket használtak. Tö-
rök Zita, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatóhelyettese elmondta, fontos 

számukra, hogy városi szinten évente meg-
mutathassák az iskola diákjainak alkotásait, 
ezért minden tanév végén egy összefoglaló 
kiállítást mutatnak be a művészeti iskola te-
lephelyein. – A kirakat kiállítás egy remek 
lehetőség arra, hogy szélesebb körben is meg-
mutathassuk a diákok alkotásait – zárta gon-
dolatát az igazgatóhelyettes.  B.E
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Tóth Sándor színekbe 
foglalt élményei
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A magyar költészet napjáról 1997 
óta emlékezik meg Berettyóújfalu, 
2020-ban a járványhelyzet miatt 
azonban minden ezzel kapcsolatos 
program elmaradt.
A Nadányi Zoltán Művelődési Ház munkatársa-
inak ötlete nyomán idén rendhagyó módon tud-
tuk megünnepelni József Attila születésnapját, 
illetve a magyar költészet napját. Huszonnégy 
utca és két lakótelep viseli költők nevét váro-
sunkban, vagy olyan írókét, akik verset is írtak. 
Vannak Biharhoz kötődő alkotók, köztük olya-
nok is, akiknek egy-egy intézmény viseli a ne-
vét. Minden utcán, illetve lakótelepen egy-egy 
verset helyeztek ki a művelődési ház dolgozói 
az adott névadótól. 46 verset és két irodalom-
történeti érdekességet – „Reflexiók a költészet 
napjára, Berettyóújfalu (1997-2020)” címmel – 
pedig a művelődési ház Bihar Vármegye Kép-
galériájának ablakaiban találtak a verskedvelők.
József Attila verse a kávéházban
A kávéház és a költők összetartoztak. Már az 
átlagember is nagyon várta, hogy kinyissanak 
a kávéházak, ahol szabadon ehetünk egy süte-
ményt, ihatunk egy kávét. Ehhez kapcsolódó-
an vendéglátásban dolgozók, Erdélyi Katalin, 
a Katalin Motel és Étterem tulajdonosa, Papp 
Zoltán, a Stop Vendéglő üzletvezetője, illetve 
Pataki Zsolt, a Móló Panzió gyakorlati oktatás-
vezetője olvasta fel József Attila: Születésna-
pomra című versét a Bíbor Kávéházban a ma-

gyar költészet napja 
alkalmából azzal a 
mottóval:   „A vers 
legyen mindenkié”. 
A képi világot a 
Berettyó Televízió 
munkatársai álmod-
ták meg. SzSzM
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Különleges módon köszöntöttük az édesanyákat

A holokauszt áldozataira emlékeztek Rendhagyó módon ünne-
pelték a költészet napját

Anyák napján – melyet szerte a vi-
lágon ünnepelnek – az egyik leggyö-
nyörűbb dologról, az anyaságról 
emlékezünk meg. Különböző orszá-
gokban ezt más és más napokon ün-
neplik, hazánkban minden év máju-
sának első vasárnapján.

Azt a hálát és szeretetet, melyet az édesanyák 
iránt érzünk, kimutathatjuk akár szavakkal, 
gesztusokkal és tettekkel is. Egy kedves vers-
sel, egy öleléssel vagy egy virágcsokorral is 
örömöt szerezhetünk szeretett édesanyánknak. 

Hisz azt a gondoskodást, odafigyelést, melyet 
tőle kaptunk egész életünk során, mi is viszo-
nozni szeretnénk.
A Berettyó Televízió anyák napja alkalmából 
egy kisfilmet készített, melyben frontvonal-
ban dolgozók szólalnak meg. A járványhely-
zet okán sokan – kereskedők, bolti eladók, 
kamionsofőrök, ápolók, egészségügyi asszisz-
tensek, védőnők, takarítók, a tömegközleke-
dési eszközök vezetői, rendőrök, tűzoltók, a 
bentlakásos otthonok alkalmazottai, szociális 
munkások, gyógyszerészek, csomagfutárok, 
szemétszállítók, állatorvosok, mentőtisztek 
– munkálkodnak a „tűzvonalban”, akik ren-
geteget tesznek azért, hogy minél hamarabb 
leküzdjük a vírust, és annak terjedését. Közü-
lük kórházi alkalmazottakat, ápolókat, házi-
orvosokat, pedagógusokat, a mentőszolgálat, 
valamint a rendőrség munkatársait kértük meg, 
köszöntsék néhány gondolattal az édesanyákat, 
nagy- és dédmamákat.
Ezúton is köszönjük a kisfilmben résztvevők 
segítségét és támogatását, akik név szerint: 
Baradács Péterné pedagógus (BSZC Arany 

János Gimnázium és Technikum), Boros Bar-
nabás mentőtiszt (OMSZ Berettyóújfalui Men-
tőállomás), Dr. Balogh Endre Zoltán belgyó-
gyász, gasztroenterológus főorvos (Gróf Tisza 
István Kórház), Dr. Cséki János háziorvos, 
Dremák Erzsébet óvónő (Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Székhely Tagóvoda), Dr. Papp Ivett 
bér- és munkaügyi csoportvezető (Gróf Tisza 
István Kórház), Karácsony Mónika főtörzsőr-
mester, balesethelyszínelő-vizsgáló (Berety-
tyóújfalui Rendőrkapitányság), Kiss Tamás 
pedagógus, Kissné Varga Katalin pedagó-
gus (József Attila Általános Iskola és AMI), 
Mihálka-Farkas Katalin hadnagy, szabálysérté-
si előadó (Berettyóújfalui Rendőrkapitányság), 
Oláh Gábor mentőápoló (OMSZ Berettyóújfa-
lui Mentőállomás), Sillai Andrea óvónő (Vass 
Jenő Óvoda és Bölcsőde Eszterlánc Tagóvoda), 
Szabó Andrea mentőtiszt (OMSZ Berettyóúj-
falui Mentőállomás), Sziklai Emőke osztályve-
zető főnővér (Gróf Tisza István Kórház), Varga 
Jenőné óvónő (Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde 
Rákóczi Tagóvoda). SzSzM

Berettyóújfalu vármegyeközpont-
ként társadalmilag is komoly vál-
tozásokon ment át, 1940-re a lakos-
ságnak több mint negyedrésze az 
iparból és a kereskedelemből élt.
A helyi zsidóság nemcsak a község anyagi kul-
túrájában játszott fontos szerepet, de szellemi 
kultúrapártoló funkciót is betöltött. A berety-
tyóújfalui zsidó hitközösség a legtöbb lelket, 
közel 1000 főt a 19. században számlált, a 
vészkorszakig a lakosság 9-10 százaléka volt 
zsidó a településen. A német csapatok 1944. 
márciusi megszállásakor az újfalui zsidóság 
sem kerülhette el a deportálást, és csak nagyon 
kevesen tértek vissza elhurcolásuk után. 1949-
ben a megmaradt, visszatért zsidóság lélekszá-
ma 246 volt, kevesebb, mint 100 évvel előtte.
Városunkban minden év áprilisában megem-
lékeznek a holokauszt magyarországi áldo-
zatairól. Idén – a koronavírus-járvány miatt 
– különleges módon gondoltak vissza az áldo-
zatokra.
A nap az önkormányzat kabinetirodájában 
kezdődött, ahol Kocsis Csaba és Dr. Vitányi 
István azzal az Ács Andrással (Nesher David) 
beszélgetett, aki az egykor Berettyóújfaluban 
nyomdát működtető Ács/Adler József fia. Ács 

András közel 50 éve él Izraelben, ahol nagyot-
halló készülékeket forgalmaz. A beszélgetésen 
szó esett arról, Ács/Adler József központi alak 
volt városunkban, emellett Ács András mesélt 
a húsz évvel ezelőtt megjelent „Berettyóújfalu 
és környéke zsidóságának emlékkönyve” című 
kötet születéséről. Az egy év két hónap alatt 
elkészült kiadvány szerkesztői (Nesher Dávid 
és Gerő Zsuzsa) sok érdekes dokumentumot 
gyűjtöttek össze, hogy emléket állítsanak az 
Auschwitzban és a munkaszolgálatban odave-
szett zsidóságnak, emellett azokról is szólnak, 
akik városunk jó hírét vitték szét a világban. 
A könyv érdekessége, hogy héber és magyar 
nyelven íródott.
A programban a régi zsidóság tárgyi emlékei-
nek felkeresése is szerepelt, az első helyszín a 
teljesen felújított zsinagóga volt, ahol a meg-
újult épületről és a helyi zsidóságról Vitányi 
István beszélt. Az országgyűlési képviselő 
elmondta, az egykor Berettyóújfaluban élő 
izraelita vallású lakosság emlékének megőr-
zése miatt is nagyon fontos volt a zsinagóga 
rekonstruálása. 
A sétával egybekötött megemlékezés a ho-
lokauszt emléktáblánál folytatódott, melyet 
2005-ben a Berettyóújfalu Városért Közala-
pítvány állítatott. Az épület, melynek falán 
az emlékmű látható, egykor Konrád György 
családjának tulajdonában állt. A Kossuth-díjas 
és lokálpatrióta író Berettyóújfaluban töltötte 
gyermekkorát az apai házban, amely az eme-
leten lakás volt, de a földszinti részen nyüzsgő, 
sokszínű kereskedelmi központ.
A következő helyszín a Sinka István Városi 
Könyvtár épületénél található emléktábla volt. 
Az emlékmű a hajdanán itt működő Ács/Adler 
József nyomdájának állít emléket.
A megemlékezés a Vágóhíd utcai zsidó teme-
tőben, Blum Amram sírhelyénél zárult, aki 
1883-tól 1907-ig irányította a helyi zsidó kö-
zösséget, főrabbiként pedig a térség meghatá-
rozó vallási vezetője volt. SzSzM

http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2163
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2158
http://www.berettyotv.hu/index.php?id=2155
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Szeretettel várjuk leendő bölcsiseinket

Óvoda nyitogató – bemutatkozik az Eszterlánc Tagóvoda

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, 
hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, hogy se-
gítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet.” 

(Montessori: Kisded nevelés című művéből)

Bölcsődénk a város központjában csendes, nyu-
godt helyen fekszik. Madárcsicsergéstől hangos, 
természetbarát környezetben, örökzöld és lomb-
hullató fákkal körülvéve. Udvarunk a lehetősége-
inkhez képest rendezett, gondozott. A gyermekek 
igényeit szolgálja megépült homokozónk, nagy, 
mozgások fejlesztését szolgáló mobil játékaink, 
valamint a gyermekszobákhoz kapcsolódó tera-
szok. Az intézmény előtt parkolási lehetőség van.
Bölcsődénk jelenleg 54 férőhelyes, 4 csoportos, 
ahol 9 kisgyermeknevelő és 3 kisegítő alkalma-
zott magas színvonalú munkát végez. A „Bölcső-
dei fejlesztési program” pályázat keretén belül a 
fenntartó sikeres pályázatot nyújtott be. A meg-
valósuló beruházás alkalmával a meglévő bölcső-
de épületét két darab, egyenként 14 fős csoport-
szobával, és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel bővítik, eszközbeszerzésre is sor 
kerül. A bővítmény alapterülete közel 346 négy-
zetméter, a pályázati támogatás 200 millió forint. 
A beruházással a bölcsődei ellátás színvonala is 
emelkedik.
Az épület kétszintes. A földszinten kapott helyet a 
hat gyermekszoba. Mindegyik gyermekszobához 
fürdőszoba, gyermeköltöző tartozik. A helyisé-
gek tágasak, világosak, falaikat nyugtató hatású 
pasztellszínek uralják. Bútoraink kisméretűek, 
jól mozgathatók, polcaikat a gyerekek jól elérik. 
A különböző játéksarkok funkciósarkok kialakí-
tására alkalmasak. Az emeleten a dolgozók szo-
ciális helységei, a mosókonyha, vasaló, „játszó” 
szoba, irodahelyiségek találhatók. Az intézmény 
otthonos, barátságos, kellemes környezete igazo-

dik a gyerekek és a családok igényeihez.
Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, 
gyermekközpontú, gyermekszerető, innovatív, 
kreatív. Minden tagja felsőfokú végzettséggel 
rendelkező kisgyermeknevelő. Fontosnak tart-
juk a folyamatos önképzést, szakmai folyóira-
tok, szakkönyvek tanulmányozását, a szakmai 
továbbképzéseken való részvételt. Kapcsolatban 
állunk több bölcsődével (szakmai napok szerve-
zése). A Debreceni Egyetem TEK Hajdúböször-
ményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, 
és a berettyóújfalui Bessenyei György Szakkö-
zépiskola gyakorló bölcsődéje vagyunk.
Bölcsődei nevelő-gondozó munkánk célja: csa-
ládban nevelkedő kisgyermekek számára a csalá-
di nevelést segítve – napközbeni ellátás keretében 
–, a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának 
megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfoga-
dással, a gyermek kompetenciájának figyelembe-
vételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosítá-
sával, viselkedési minták gyűjtésével segíteni a 
harmonikus fejlődést. Legfontosabb feladatunk-
nak tartjuk a szülőkkel való partneri kapcsolat 
kialakítását, mely őszinteségre, kölcsönös tiszte-
letre és bizalomra épül. A szülőkkel való kapcso-
lattartás formái: családlátogatás, „anyás beszo-
katás”, egyéni beszélgetések, napi találkozások, 
üzenő füzet, szülői megbeszélések, szülői érte-
kezletek, szülőcsoportos megbeszélések, szülők 
faliújsága. Családi összejöveteleinket ünnepkö-
rökhöz, évszakokhoz kötjük. Ilyen a Mikulás vá-
rás, karácsonyi előkészületek, farsangi mulatság, 
húsvéti előkészületek, locsolkodás, édesanyán-
kat, nagymamáinkat köszöntjük. Megünnepeljük 
a születésnapokat, megemlékezünk testvérszüle-
tésekről, jótékonysági gyermeknapot szervezünk, 

és elköszönünk a leendő „ovisoktól”. Bölcső-
dénkben Érdekképviseleti Fórum működik. A 
bölcsőde szakmailag önálló, saját szakmai prog-
rammal rendelkezik, kiemelt nevelési területünk 
az irodalmi nevelés, melynek célja: a mondókák, 
versek, mesék fontos részei a bölcsődei élet min-
den mozzanatának. Már csecsemőkortól fogva 
naponta gyakoroljuk a jól ismert mondókákat, 
verseket. A gyermekek nagy örömmel ismétlik a 
ringató, érintgető, tapsoltató és simogató rímelő 
mondókákat. Ez az irodalmi nevelés szorosan 
összefonódik az anyanyelvi, zenei neveléssel, az 
énekléssel és a mozgásos játékokkal. Folyamatos 
napirendünk rugalmas, évszakonként változik. 
Igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, 
a bölcsőde nyitvatartási idejéhez. Elegendő időt 
biztosítva a gondozási műveletek elvégzésére, 
játékra, mozgásra, a szabad levegőn való tartóz-
kodásra. Lehetővé teszi az egyéni bánásmód elve 
a gyermeki aktivitás érvényesülését, az önállóság 
és biztonságérzet kialakulását. Életkornak megfe-
lelő minőségű és mennyiségű korszerű táplálko-
zást biztosítunk.

Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei Tagintézménye

Tóth Klára intézményvezető
Grózáné Berecki Krisztina bölcsődevezető

4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 25.
Telefon/fax: 54/500-226

E-mail cím: vassjeno.bolcsi@gmail.com

Óvodánk Berettyóújfaluban az elsőként alapított 
óvoda. 1883-ban Vass Jenő gyógyszerész alapí-
totta. Emlékét az épület külső falán elhelyezett 
emléktábla őrzi. 1984-ben újjáépítették, korszerű-
sítették az épületet. 2008-ban Európai Uniós pá-
lyázat segítségével komplex akadálymentesítést, 
felújítást végeztek. 2017 nyarán intézményünk 
kívülről megújult. Esztétikusan berendezett, jól 
felszerelt csoportszobákban, tágas udvaron, há-
rom csoportban, 75 férőhelyen hat óvodapedagó-
gus, három dajka néni és egy pedagógiai asszisz-
tens fogadja a gyerekeket. A csoportszobákat, és 
az óvoda egyéb helyiségeit úgy rendeztük be, 
hogy minden gyermek szeretetteljes környezet-
ben, örömmel tevékenykedve otthon érezze ma-
gát. A csoportszobákban a gyermekek által hasz-
nált sokszínű fejlesztőjáték, könyv, egyéb tárgyi 
eszköz áll az óvodások rendelkezésére, melyek 
kielégítik mozgás-, és játékigényüket. A gyerme-
kek kis csoportokban történő foglalkoztatásához 
két külön helyiség áll rendelkezésre, melyből az 
egyik só-, a másik fejlesztőszobaként funkcionál. 
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bes-
senyei György Szakgimnázium első-, másod-, 
és harmadéves tanulói évek óta nálunk végzik 
szakmai gyakorlatukat, mivel óvodánk adottsá-
ga, felszereltsége, az óvodapedagógusok szakmai 
felkészültsége ezt lehetővé teszik. Pedagógiai 
programunk a családokkal való együttműködés 
során sok közös programot kínál a szülőknek: ün-
nepségek, hagyományőrző napok (szüreti mulat-
ság, lakodalmas, karácsonyváró, fonóka, farsang, 
húsvétoló, tavaszváró, pünkösdölő), közös kirán-
dulások, játék délutánok, nyílt napok. Óvodánk 

sajátos arculatát kialakítva évek óta nagy gondot 
fordítunk a térségünkben fellelhető népi hagyo-
mányok, szokások felkutatására, ápolására. Sok-
színű tevékenységet nyújtó óvodánkban a játékok 
világában nevelkedett gyermekeink hagyomány-
tisztelő, természetszerető, valódi értékeket meg-
találó, az iskolai életre felkészült személyiséggé 
válnak. Partnerekkel együttműködve – a gyerme-
kek érdekeit szem előtt tartva – gyermekközpon-
tú, befogadó, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör-
ben neveljük a gyermekeket, biztosítva minden 
gyermek számára, hogy egyformán magas szín-
vonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, 
és egyéni képességének megfelelően fejlődjön. 
A szülők igényeinek, és a gyerekek egyéni élet-
kori sajátosságainak megfelelő fakultatív progra-
mokat biztosítunk: úszásoktatás, zeneovi, hittan 
foglalkozás, tehetséggondozás, fejlesztő foglal-
kozás, logopédia, Bozsik-foci, angol nyelv játé-
kos megismerése, művészeti nevelés. Udvarunk 
tágas zöldövezet. Az igényesen kivitelezett játé-
kok gazdag mozgás-, és játéklehetőséget biztosí-
tanak óvodásaink számára: gumitéglákkal ellátott 
hat funkciós mászótorony, színes műanyag lab-
dabedobó, rugós játékok, lengőhinta és libikó-
ka, babaházak, kisvonat, homokozók, csúszdák, 
rotikom mobil játékeszközök, melyek a mai kor 
igényeinek megfelelnek. Óvodánk tiszta, esztéti-
kus környezetben sokoldalú fejlődési lehetőséget, 
színes, kiegyensúlyozott óvodai életet kínál óvo-
dásainknak.

Tikászné Demeter Irén tagintézmény-vezető
Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Eszterlánc Tagóvoda

Tehetségműhely az Eszterlánc Tagóvodában
Intézményünk évek óta kiemelt tehetségpontként 
működik. A gyermekek szívesen tevékenykednek 
a „Cifra Palota” nyelvi tehetségműhelyünkben.
Tehetséggondozásunk célja a komplex szemé-

lyiség fejlesztése, a gátlások oldása a bábjáték és 
dramatikus játék eszközeivel. Az együttműködési 
és szociális képességek kibontakoztatása, a kre-
atív gondolkodásra, cselekvésre való ösztönzés.
A tehetségműhelyünkben elsősorban azt sze-
retnénk elérni, hogy erősödjenek a gyermekek 
pozitív személyiségjegyei, intenzíven fejlődjön 
átélő képességük, önkifejezési és kommuniká-
ciós készségükkel gazdagodjanak érzelmi meg-
nyilvánulásaik. Legyenek képesek egymással 
együttműködve meséket előadni, vagy bábokkal 
játszani.
Az interperszonális területek a különböző speci-
ális tehetségterületeken belül fejleszthetők legin-
kább a drámajáték kiváló módszereivel. Az óvo-
dában a leggazdagabb egyéni tehetséggondozást, 
fejlesztést a játéktevékenység biztosítja, ha ehhez 
a hely, az idő és az élmény, valamint a kiegészítő 
kreatív játékeszközök biztosítva vannak.
Az átlagon felüli adottságokkal rendelkező gyer-
mekeknek lényegesen kreatívabb tevékenységek-
re van szükségük, hogy még inkább fejlődni tud-
janak. A gyermekekben megkeressük a legjobb 
adottságokat, képességeket, és az értékeik alapján 
vonjuk be őket a tehetségígéretek gondozásába.
A tehetségígéretek beválogatása után a gyerme-
kek adottságainak megfelelően átgondolt, komp-
lex tehetségprogramot készítünk, mely által még 
eredményesebbé válik a fejlesztés.
Heti rendszerességgel foglalkozunk a mesemű-
helyben a gyermekekkel. A különböző anyanyel-
vi játékokkal, a „mese és a bábozás varázserejé-
vel”, dramatizálással fejlesztjük kreativitásukat, 
képességeiket.
A gyermekek nagy örömmel várják a tehetségmű-
hely foglalkozásait, ahol szeretetteljes légkörben 
tevékenykedünk együtt.

Sillai Andrea 
óvodapedagógus, tehetségműhely-vezető
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A „Szép Magyar Beszéd” Nagykövetasszonya
Örömmel értesültem, hogy Csalánosi Csilla 
tanárnő a „Szép Magyar Beszéd” kelet-ma-
gyarországi döntőjére több diákja eredményes 
felkészítéséért elismerő oklevelet és emlékér-
met vehetett át Kisújszálláson, a versenynek 
otthont adó Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
Méltán vagyok büszke a Tanárnőre, és boldog-
sággal tölt el, hogy Ő készítette fel gyerme-
kemet különböző szereplésekre, versenyekre, 
így a Kazinczy-versenyre is. Hosszú évek óta 
szerepet vállal Berettyóújfalu kulturális éle-
tében konferálásaival városi ünnepségeken, 
megemlékezéseken, könyvtári szépirodalmi 
rendezvények (író-olvasó találkozók) aktív 
közreműködője tolmácsolásaival. Közéleti 
szerepvállalása, tanári pályája sokunk számára 
ismert, de példás lénye, kedvessége, embersé-
ge, maximalizmusa, diákjaiba vetett hite, mint 
szülő vált láthatóvá számomra. Közelebbről 
is láthattam hivatása gyakorlása közben türel-
mes tanító, nevelő munkáját, amikor 2019-ben 

gyermekemet készítette fel a Kazinczy-verseny 
döntőjére. Köztudott, hogy maga a verseny tíz 
megye diákjainak ad otthont a Dunától kelet-
re, 20 éve Kisújszálláson. Csodálatos, változa-
tos programokkal gondoskodnak a szervezők, 
hogy a 13-14 éves versenyzők, tanáraik, csa-
ládjuk kellemes emlékeket vihessenek ma-
gukkal otthonukba a versengés óráin túl, az 
oklevelek és emlékérmek mellett. Azt viszont 
csupán az érintett szülők és diákok láthatják, 
tudhatják, milyen a verseny három napján egy 
rendkívüli pedagógussal együtt „élni, izgulni, 
rezdülni”, aki legalább annyira együtt léleg-
zik gyermekünkkel, mint mi magunk. Csak mi 
szülők és gyermekeink láthatjuk azt a szemé-
lyes indíttatást, azt a szakmai felvérteződést, 
a sok-sok verseny alatti tapasztalatot, amit 
megnyugtatóan, észrevétlen ad át diákjainak. 
Amit viszont mindenkinek tudni kell, hogy a 
Tanárnő maga is „Kazinczys”, többszörösen 
is, mivel általános iskolai, gimnáziumi, majd 

felsőfokú tanulmányait 
is végigkísérték a ver-
senyek, sőt, gyakorló 
pedagógusként is indult 
a Sinka István Városi 
Könyvtár által meg-
hirdetett rendhagyó 
Kacinczy-versenyen. 
Benne valamikor egy-
szer egy pedagógus elültette a magyar nyelv 
iránti elköteleződést, a szép magyar beszéd 
megőrzésének kötelességét, ő pedig diákjai-
nak, gyermekeinknek adja át anyanyelvünk 
szeretetét.
Ezért gondolom én, hogy Ő a szép magyar 
beszéd nagykövetasszonya, s megérdemelten 
ismerték el önzetlen munkálkodását, amit a 
nemzet szolgálatában tesz. Gratulálunk Neki!
 Sziklai Emőke

MOZAIK14

Városunkban je-
lenleg a Közintéz-

mények Szolgáltató 
Irodája alkalmazásában 11 fő, köz-
munkaszolgálatban 29 fő, összesen 
20 férfi és 20 nő vesz részt a település 
karbantartási, köztisztasági felada-
tainak ellátásában. A mindennapok 
hátterében dolgoznak, mégis elen-
gedhetetlen a munkájuk a város mű-
ködése szempontjából. A most indu-
ló cikksorozat célja láthatóvá tenni 
az ő tevékenységeiket.

Berettyóújfalu abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy a város napja egybeesik az egynyári 
virágok termesztési szezonjának első csúcs-
pontjával, így mindig friss virágokkal feldí-
szítve ünnepelhetjük a városi útra lépés évfor-
dulóját. Idén sem történt ez másként.

Ez év tavaszán gazdagabbak lettünk több mint 
ötven új virágládával, aminek köszönhető-
en az áruház forgalmas járdaszakasza méltó 
díszítést kaphatott. A már meglévő ládákkal 
együtt 70 faláda került beültetésre és kihelye-
zésre.
Több mint 4000 virágpalánta került kiülte-
tésre idén májusban. Egyes virágágyások tel-
jesen megújulva, immáron évelő növények 
pompájában várják az arra járókat, mások a 
már eddig is nyíló árvácskák mellé kaptak új 
növényeket. 
Kihelyezésre került 260 db muskátli kaspó.      
A csapadékos időjárásnak köszönhetően ha-
mar növekedésnek indulnak a virágok, és le-
omló virágözönnel díszítik idén is a villany-
oszlopokat. 
A virágültetés mellett természetesen sok egyéb 
kevésbé látványos munka is elvégzésre került. 
A már említett tavalyi virágládák felújítása, a 
zsinagóga melletti kerítés meghosszabbítása, 
a rendszeresen megrongált szemetesek javí-

tása, vagy éppen a Gyermeknapi Emléktábla 
helyének az előkészítése.
Sajnos a Népliget utca végén kidőlt egy nagy 
nyárfa, aminek vizsgálata során kiderült, hogy 
egy olyan gombabetegség támadta meg, ami 
szivacsos állagúvá teszi a gyökereket, ebből 
fakadóan a látszólag egészséges faóriások 
teljesen instabillá váltak. A balesetek meg-
előzése érdekében a négy egyedből álló fa-
csoportot szakember segítségével kivágattuk.                     
A keletkezett faanyagot a rászorulók téli tüze-
lőanyag-támogatására tettük félre.
Végezetül ne felejtsünk el szót ejteni a legtöbb 
munkaórát felemésztő feladatról sem. Az idei 
csapadékos májusban magunk is tapasztalhat-
juk, hogy sokszor a heti egy fűnyírás is ke-
vés a pázsitunk karbantartásához. Ez a város 
közterületein, közparkjaiban sincs másképp.             
A legfrekventáltabb közterületeket már há-
romszor, de szinte az összes zöldfelületet leg-
alább kétszer lekaszálták. Ez több tíz hektár-
nyi terület karbantartását jelenti. 

Városüzemeltetési munkák májusi összefoglalója
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Nyári szünidei ingyenes gyermekétkezte-
tés: Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 
nyári szünetben, 2021. június 16. és 2021. 
augusztus 19. közötti, 47 munkanapon biz-
tosítja, - szülői igénybejelentés alapján - a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek részére az ingyenes szünidei 
étkezést. 
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján 
a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
(előző két kategóriába nem tartozó) gyerme-
kek is igénybe vehetik a lehetőséget, szülői 
nyilatkozat alapján. Részükre az étkezést az 
Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A 
lehetőségről minden érintett névre szóló le-

vélben kapott tájékoztatást. 
A nyári szünidei ingyenes étkezést azok a 
gyermekek vehetik igénybe, akik a nyári idő-
szakban bölcsődébe, óvodába nem járnak. 
Az ebéd, az igénybejelentésben megjelölt 
konyháról, Berettyóújfaluban a Rákóczi u. 
1. szám, vagy a berettyószentmártoni város-
részben a Puskin u. 106. szám alatti konyhá-
ról, saját ételhordóban, munkanapokon 11 és 
13 óra között szállítható el.
Az étkezést érintő folyamatos változások-
ra felkészültünk, azokhoz alkalmazkodunk. 
Köszönjük a Szülők és Munkatársaink köz-
reműködését. Kérjük, figyeljék továbbra is 
honlapunkat és facebook oldalunkat, mert 
fontos információkat adunk meg az étkezte-
téssel kapcsolatos esetleges változásokról.

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető
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Anyakönyvi hírek
Születés
2021. április
12. Kovács Levente Attila (Kovács Attila – Tóth Andrea)
12. Tornyi Panka (Tornyi Sándor Bence – Bálint Kinga)
24. Pap Attila (Pap Attila – Daróczi Anett)
2021. május
8. Kovács Boglárka Edina (Kovács Sándor Szabolcs – Gáll Edina)
20. Papp Máté (Papp Máté - Krucsó Edina)
25. Právecz-Durst Lilla (Právecz Attila - Durst Beáta)

Házasságkötés
2021. április
10.  Barna József – Berde Bernadett
10.  Hajdu Bálint – Szabó Orsolya
14.  Gyetvai József – Pap Ágnes Gizella
14.  Füredi Zsolt – Bugán Mariann
24.  Kádár Krisztián – Pócsi Katalin
28.  Balog István – Hajdu Nikolett
2021. május
8.  Suta Gergő – Puskás Noémi Judit
8.  Bandula Ferenc – Nagy Zsuzsanna
8.  Szabó Dávid – Kiss Ilona
19.  Dudás Péter – Balogh Kitti
29.  Mona Barna Dávid – Márta Renáta
29.  Horváth Csaba – Lisztes Csilla

Elhunytak
2021. március
24.  Kurtán Zoltán (1939.) (Mikepércsen halt meg)
2021. április
1.  Csapóné Gombos Piroska (1948.)
2.  Szebenyi Attila Endre (1973.)
2.  Tóth László (1956.)
4.  Horváth Imre Gyula (1958.)
4.  Nagy Imre (1955.)
13.  Bondár Imre Jánosné (Végh Terézia) (1935.)
13.  Ékes Sándor (1927.)
17.  Kulcsár Attila Béla (1958.)
20.  Nagy Lajos (1945.)
20.  Kéri Erika (1976.)
22.  András Balázs Attila (1959.)
24.  Karancsi Pál (1946.)
30.  Bohács István (1975.)
30.  Karácson István (1953.)
2021. május
8.  Taga György (1983.)
9.  Kovács Ferenc (1945.)
13.  Pelbárt Józsefné (Kereki Ilona) (1954.)
14.  Szántó Kálmán (1937.)
15.  Bogár József (1959.)
16.  Váradi Gyuláné (Török Ilona) (1939.)
19.  Berke Sándorné (Ökrös Irma) (1967.)
22.  Horváth Jenőné (Posta Ilona) (1944.)
23.  Szász Csaba János (1968.)
24.  Tikos László (1944.)
29.  Juhász Lajos (1945.)
30.  Kisikán Gábor Sándorné (Lakatos Erzsébet Margit) (1939.)
31.  Horváth László (1956.)
2021. június
1. Sziklai Dezsőné (Vitéz Emilia) (1929.)
2. Zsákai-Varga Tiborné (Dombóvári Katalin Róza) (1954.)
4.  Ludányi Jánosné (László Etelka) (1939.)

Városunk 
folyóiratáért
Hallomásból tudom, 
hogy mennyit kriti-

zálták, szidták az emberek a Berety-
tyóújfalu című lapot. Pedig volt egy 
erénye, nevezetesen az, hogy LÉTEZETT. 
Ezt az erényt csak később fedezték fel 
azok, akiknek már hónapok óta hiányzik 
így vagy úgy, de megszokott hírharso-
na. Napjainkban igencsak megnövekedett 
az információ értéke. Ez a magyarázata 
annak, hogy a kisebb-nagyobb település-
éken gombamódra szaporodnak az újságok.
Nos, ezentúl a berettyóújfalui állam-
polgároknak ismét lesz mit szapulni – 
bár reményeink szerint nem ez lesz a 
jellemző –, ugyanis életre kelt a Bi-
hari Hírlap. A médiának a közéletben 
betöltött fontos szerepét felismerve 
döntött úgy a helyi önkormányzat, hogy 

alapítványt hoz létre Városunk folyó-
iratáért elnevezéssel. A képviselők 1 
millió 200 ezer forintos alaptőkét sza-
vaztak meg, amely a lap kiadásával kap-
csolatos költségeket fedezi. A kiadói 
teendőket a Városi Művelődési Központ 
gyakorolja.
(…)
A Bihari Hírlap terjesztését tekintve 
is eltér az előd laptól. A kéthetenként 
rendszerint pénteken megjelenő újságot 
diákok „kézbesítik” az újfaluiaknak – 
ingyen. Természetesen előfordulat, hogy 
néhány családhoz a legjobb szándék el-
lenére sem jut el a lap, ezért kér-
jük, akik nem kapják meg, jelezzék azt 
szerkesztőségünknek, hogy a következő 
szám már célba érjen. Árus példányok is 
lesznek, mégpedig a Berettyó Áruházban. 
Ezzel az a célunk, hogy a nem berety-
tyóújfaluiak is hozzájussanak a laphoz.
(Bihari Hírlap, 1991. május 10., I. évfolyam, 1. 
szám, 6.oldal.) A teljes cikk, a legelső lapszám (és a 
többi régi Bihari Hírlap 2018-ig) elolvasható a Bi-
hari Hírlap honlapján, az Archívum menüpontban.

Azt írja az újság…

Hírek a KÖSZI-ből

2021. június 19-28.

NYÁRI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
A MAKK KÁLMÁN MOZI UDVARÁN

Június 19. Veres1 Színház – Acélmagnóliák, 
kezdés: 20 óra
Június 20. Apák napja – családi délután a Makk 
Kálmán Mozi melletti réten, kezdés: 14.30
Június 21. Bordó Sárkány, kezdés: 20 óra
Június 22. Füred Dixieland Band Falusi Mari-
annal, kezdés: 20 óra
Június 23. Fedák Sári est, kezdés: 21 óra
Június 24. Bogyó és Babóca – filmvetítés gyere-
keknek, kezdés: 17 óra
Június 25. Cseh Tamás est, kezdés: 20 óra
Június 26. Fúvószenekari est, házigazda a Be-
rettyóújfalui Ifjúsági Fúvószenekar, kezdés: 19 óra
Június 27. Veres1 színház – Tóték, kezdés: 20 
óra

Berettyóújfalui programok

Nadányi Zoltán Művelődési Ház

ZENÉS NYÁRI ESTÉK
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház udvarán

20 órától, a belépés ingyenes
Július 8. Orpheum Quintett – dallamok a klasz-
szikus, a világzene, a kávéházi jazz és a gypsy swing 
sajátos keverékéből
Július 22. Fourtissimo zenekar crossover koncertje 
– Klasszikusok könnyedén címmel
Július 29. A nő – Akinek csak megszületni volt 
könnyű... Sztárek Andrea és Détár Enikő műsora
Augusztus 26. Régi Idők Mozija – a Békéscsabai 
Jókai Színház előadása

BIHARORSZÁGI ESTÉK
Július 2. 17 óra  Sárdi Györgyi: Varázslatos his-
tória – könyvbemutató
A szerzővel beszélget: Kocsis Csaba népművelő.

KIÁLLÍTÁSOK
Mozi Galéria
Július 30-ig megtekinthető Györgyfi Gyuláné és Lakó 
Jenőné gobelin kiállítása.

KLUBFOGLALKOZÁSOK
Minden szerdán 15.30-tól a Seniorok Tánccsoport 
próbája, 16 órától a papírfonó kör kézműves foglal-
kozása.
Kedd – csütörtök 15 órától egészségmegőrző torna.

Városüzemeltetési munkák májusi összefoglalója
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hirdetés

2021. június 10-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Zsinagóga Kultúrtér!
A megújult zsinagógában egy új állandó kiállítás látható, továbbá

a kiszolgáló épületben helyet kap a Zsinagóga Kultúrtér Kávézó, illetve a Tourinform Iroda is.
Csoportok számára előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi e-mail címen: info@zsinagogakulturter.hu

A belépés csak érvényes védettségi igazolvány és személyi igazolvány felmutatásával lehetséges!
A Zsinagóga Kultúrtér, a Zsinagóga Kávézó és a Tourinform Iroda nyitvatartása: hétfő: zárva, kedd–vasárnap: 9-17 óráig.

A Zsinagóga Kultúrtér elérhetőségei: 4100 Berettyóújfalu, Mártírok u. 4., tel.: 06-54/738-098, e-mail: info@zsinagogakulturter.hu
Tourinform iroda: 4100 Berettyóújfalu, Mártírok u. 4., tel.: 06-30/454-8959, e-mail: berettyoujfalu@tourinform.hu, honlap: www.berettyokk.hu

Ezüstérem a bajnokságban és a kupában is
Bajnoki döntőhöz mérten számos 
hazai lehetőséggel és lendületes já-
tékkal kezdődött az MVFC, illetve 
a Haladás VSE összecsapása május 
29-én. A felső-házi rájátszásban a 
Mezei-Vill végzett az első helyen, így 
a berettyóújfalui klub várhatta pá-
lyaelőnnyel a döntő első mérkőzését.
Bár a találkozó elején az MVFC alakított ki 
több helyzetet, a vezetést mégis a vendégek 
szerezték meg. Az egyenlítésre nem kellett so-
kat várni, Nagy Imre egy hatalmas góllal ega-
lizálta az eredményt. Még egy perc sem telt el, 
és máris a hazaiaknál volt az előny. Szabó Péter 
passzából Kártik Zsombor lőtt közelről a kapu-
ba, majd Alvarito góljával már 3-1-re vezetett 
Sergio Mullor Cabrera csapata. A második fél-
időben a Haladás agresszívabb játékot kezdett 
játszani, aminek meglett az eredménye, hiszen 
a vasi együttes alig két perc alatt egalizálta a 
mérkőzést. A 32. minutumban pedig már a 
vendégeknél volt az előny, egy szabadrúgást 
követően – Henrique Diniz de Souza góljával 
– 3-4 állt az eredményjelzőn. Négy perccel ké-

sőbb Hajmási Milán megszerezte csapata ötö-
dik gólját, majd miután a hazaiak vészkapussal 
játszottak, egy labdavesztést követően Dróth 
Zoltán talált az üres kapuba, ezzel kialakítva a 
3-6-os végeredményt.
Vereség a második találkozón is
A bajnoki döntő második felvonásán sem ter-
mett sok babér az MVFC-nek, hisz 3-1-es 
félidőt követően 5-2-re maradtak alul Mezei 
Dávidék. A Mezei-Villnél Kártik Zsombor volt 
eredményes a meccsen, a második vendég talá-
lat Kovács Máté öngóljából született.
Szépítés a harmadik mérkőzésen
Még fél perc sem telt el a futsal bajnoki döntő 
harmadik összecsapásából, az MVFC játékosai 
hamar a Haladás tudtára adták, életben kíván-
ják tartani esélyüket az aranyérem megszerzé-
sére. A vezetést a 3. percben szerezte meg a ha-
zai csapat, Rafinha passzából Horváth Norbert 
talált a kapuba. A vendégek rögtön időt kértek, 
ami hasznosnak bizonyult, hiszen ezt követően 
több helyzetet is kidolgoztak Hajmási Milánék. 
Góllá – a 6. minutumban – Dróth Zoltán egyik 
próbálkozása érett. A Haladás nem sokáig örül-
hetett a szépítésnek, hiszen – Vas Ádám öngól-
jával – egy percen belül újra a Mezei-Villnél 

volt az előny. Az első játékrészben még két ta-
lálattal örvendeztette meg szurkolóit a Berety-
tyóújfalu, így a félidőben 4-1 volt az állás. A 
második húsz percben folytatta okos, taktikus 
játékát a Mezei-Vill, Rafinha góljával már 5-1-
re vezetett Sergio Mullor Cabrera együttese. A 
Haladás úgy döntött, öt a négy elleni játékkal 
próbál faragni a hátrányán, ami be is jött, hi-
szen Vas Ádám egymás után kétszer is betalált 
Sándor Máté kapujába, így már 5-3 állt az ered-
ményjelzőn. Az utolsó öt percben több gól már 
nem esett, a Berettyóújfalu sikerével elmaradt 
a bajnokavatás a Pálfi István Rendezvénycsar-
nokban.
A Haladás lett a bajnok
A döntő negyedik meccsén a vasi együttes nem 
hagyott kérdést a találkozó, valamint a bajnoki 
cím kimenetelét illetően. A félidőben 2-0-ára 
vezetett Juan Ramon Calvo Rodriguez csapata, 
a mérkőzést végül 4-1-re nyerték meg Vidák 
Balázsék, akik így összesítésben 3-1-re múlták 
felül az MVFC-t.
A Berettyóújfalu a Magyar Kupa után a bajnok-
ságot is a második helyen zárta, míg a Haladás 
története első aranyérmét szerezte meg a ma-
gyar élvonalban. SzSzM


