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Januárban kezdetét vette a piac felújítása, ami miatt némi változással kell szá-
molniuk az ott árusítóknak és vásárlóknak egyaránt.

Eskütétel és mandátumátadás, ingatla-
nokkal kapcsolatos döntések, közöttük 
egy Dózsa György úti épület helyi vé-
delmének megszüntetése. Tíz napiren-
di pont a képviselő-testület január 23-i 
ülésén.

Újabb állomás 
Újabb mérföldkőhöz 
érkezett az Express 
Hűtéstechnikai Szer-
viz Kft. A több mint 30 
éves múlttal rendelke-
ző családi vállalkozás 
egy közel 300 millió fo-
rint összköltségű pro-
jekt keretében fejlődött 
tovább.

A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.com | XXXIII. évfolyam 1. szám | 2023. február

Keresse a Bihari Hírlapot a www.biharihirlap.hu weboldalon is!



2 2023. február

December 22-én tartották az óév utolsó 
képviselő-testületi ülését a városházán. 
Döntés született többek között a III. szá-
mú gyermekorvosi körzet további mű-
ködtetéséről, két közbeszerzési eljárás-
ban is eredményt hirdettek, és tárgyaltak 
az ipari parkot érintő villamosenergia 
rendszeréről.  
Az első napirend a berettyóújfalui 09009 5006-
os számú gyermekorvosi praxis további működ-
tetéséről szólt. Korábban Dr. Kin Ágnes látta el 
a körzetet, majd nyugdíjba vonulását követően 
helyettesítés útján oldotta meg az önkormány-
zat a praxis működtetését. Ezekben a hónapok-
ban már előzetes tárgyalásokat folytattak Dr. 
Varga-Csizmadia Enikővel, a praxis tulajdonjog 
átvételéről, és vállalkozó háziorvosként történő 
működtetéséről. Ennek egyik fontos feltétele is 
teljesült, 2022 novemberében a doktornő sike-
res csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát 
tett. Az előterjesztés szerint az átvétellel járó 
határidők okán Dr. Varga-Csizmadia Enikő 
legkorábban 2023. március 1-jétől veheti át a 
praxist, az év első két hónapjában helyettesí-
tőként vállalja heti teljes munkaidőben a kör-
zet orvosi feladatait. Az ülésen elhangzott, Dr. 
Varga-Csizmadia Enikő 2013-ban szerzett or-
vosi diplomát Summa Cum Laude minősítéssel, 
sikeres szakvizsgát egy miskolci megyei kórház 
gyermekegészségügyi központjában tett.
A Magyar Posta Zrt. megtakarítási intézkedése-
inek részeként a berettyószentmártoni postafiók 
ideiglenes bezárásáról döntött 2022 november 
közepén. A döntés rendkívül hátrányosan érin-

tette a berettyószentmártoni városrész lakóit, 
az önkormányzat tárgyalást kezdeményezett 
a Zrt. vezetőivel. Ennek eredményeként egy 
szerződéstervezet született, mely szerint az új-
ranyitást abban az esetben tudják vállalni, ha 
az önkormányzat évi 8,5 millió forinttal hoz-
zájárul a költségeihez. A képviselők hosszasan 
tárgyaltak a napirendről, egyetértve abban, 
hogy szükség van a postai szolgáltatásokra a 
városrészen, jelezve azt a véleményüket is, 
hogy jelentős összegről van szó. A képviselők 
végül valamennyien megszavazták az előter-
jesztést, így 2023 januárjában újranyithatott a 
berettyószentmártoni kirendeltség.
A piac területén épülő bemutatótér és agrárkép-
zési központ ROHU pályázatához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás eredményét is megálla-
pították az ülésen. A nyílt eljárásra két vállal-
kozás tett ajánlatot. A név szerinti szavazáson 
a jelenlévő tíz képviselő elfogadta a javaslatban 
szereplő eredményt, így tehát a legkedvezőbb 
ajánlatot nyújtó Labert Hungary Kft. végezheti 
a piac fejlesztési munkáit.
A strand- és uszodafejlesztéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés megismételt közbeszerzési el-
járása ezúttal eredményes volt, a két részajánlat-
ra érvényes ajánlatok érkeztek, így az elfogadott 
határozat szerint elkezdődhetnek a rehabilitáci-
ós mozgásterápiás és gyógytorna eszközök be-
szerzése.
Egy időben és terjedelmében is jelentős előter-
jesztésről is tárgyaltak a képviselők. A 29 olda-
las dokumentum 13 évvel ezelőtti „történeti” 
áttekintéssel kezdődik. 2008-ban egy bírósági 
eljárás eredményeként a város tulajdonába ke-

rült a Széchenyi utcai ipari park villamosener-
gia-rendszere, transzformátor állomásokkal és 
kábelhálózattal. Az előterjesztés szerint az ön-
kormányzat ennek üzemeltetésével – 2009-ben 
és 2010-ben határozott idejű szerződés kereté-
ben – a Mezei-Vill Kft.-t bízta meg. A Mezei-
Vill Kft. 2022 május végén egy elszámolást 
küldött meg a város részére, melyben az elmúlt 
tíz év üzemeltetési és karbantartási munkáinak 
díját kérik az önkormányzattól. Ezt követően 
egy hosszú levelezés indult a cég és az önkor-
mányzat között. Utóbbi álláspontja szerint jog-
viszony nem állt fent, semmilyen jelzés, vagy 
írásbeli megkeresés nem történt az elmúlt több 
mint tíz évben, ezért a követelés kifizetését el-
utasítja. 2022 november végén a Mezei-Vill 
Kft. jelezte az önkormányzat felé, hogy a továb-
biakban nem végzi a hálózat üzemeltetését, de-
cember 31-i nappal megszünteti. Ez azért is fon-
tos, mert az ipari parkban számos vállalkozás 
működik, a hivatásos tűzoltó parancsnokság is, 
akiknek a villamos energia ellátása szűnne meg. 
Muraközi István úgy fogalmazott a két elfoga-
dott (egy és két tartózkodás melletti) határozati 
javaslat kapcsán, egyrészt a jövőbeni megoldást 
rendezné az ipari park villamos energia ellátásá-
ban, másrészt pedig a múltat is lezárná, vitatva a 
cég bármilyen jogcímű követelését. Elfogadásra 
került az a határozat is, mely szerint 2023. már-
cius 1-jétől a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, 
a fogorvosi, valamint a védőnői egészségügyi 
alapfeladat ellátását kizárólag vállalkozókkal 
kötött szerződéssel biztosítja az önkormányzat. 
A szolgálati jogviszony nagyobb anyagi terhet 
jelent az önkormányzat számára, emellett a vál-
lalkozó orvosok állami finanszírozása kedve-
zőbb. K.Zs.

Eskütétel és mandátumátadás, ingatla-
nokkal kapcsolatos döntések közöttük egy 
Dózsa György úti épület helyi védelmének 
megszüntetése. Tíz napirendi pont a kép-
viselő-testület január 23-i ülésén. 
Az ülés elején a tavaly decemberben elhunyt 
önkormányzati képviselőre, Vitányi Ferenc Jó-
zsefre emlékeztek egyperces néma felállással. 
Vitányi Ferenc 2019-ben a Demokratikus Ko-
alíció listájáról kapott mandátumot, és kezdte 
meg munkáját a képviselő-testületben és a bi-
zottságban. Muraközi István elmondta, mun-
káját mindig nagy szorgalommal és odaadással 
végezte. 
Eskütétel és mandátumátadás előzte meg a na-
pirendi pontok tárgyalását. A helyi választási 
bizottság elnöke, Porkoláb Lajosné dr. ismertet-
te, a kompenzációs lista alapján önkormányzati 
képviselői megbízólevelét Szabó Zoltán részére 
adja át. Az ülésen képviselői megbízása mellett 
Szabó Zoltánt megválasztották az ügyrendi, 
közrendvédelmi és településfejlesztési bizottság 
tagjának is. 
Döntött arról a képviselő-testület, hogy az elő-
ző évek során kialakult gyakorlat szerint a sza-
badságok kiadása okán a polgármesteri hivatal 
2023. július 17-től augusztus 18-ig, valamint 
2023. december 18-tól december 29-ig igazga-
tási szünetet rendel el.
Versenytárgyalás útján értékesített az ön-
kormányzat egy Péterszegi utcai 52 négyzet-
méteres lakást. Az előterjesztés szerint a két 
jelentkező közül a magasabb vételárat kínáló 
vásárolhatja meg az ingatlant. Elfogadták azt 
a határozati javaslatot is, mely szerint egy 
Bócsi utcai beépítetlen területet – ugyancsak 

versenytárgyalás eredményeként – egy év idő-
tartamra bérbe ad az önkormányzat.
A Dózsa György út 14. szám alatti ingatlan tu-
lajdonosai azzal a kéréssel keresték meg a kép-
viselő-testületet, hogy kezdeményezzék az épü-
let helyi egyedi védelmének megszüntetését. 
Ezt az épület szerkezeti állapotával indokolták, 
melyet már több alkalommal felújítottak, de a 
karbantartások ellenére folyamatosan romlik 
az állapota. Levelükben jelezték, hogy a helyi 
védelem megszüntetését követően lebontanák 
az építményeket, és annak helyére három éven 
belül egy korszerű, a 21. század elvárásainak 
megfelelő épületet alakítanának ki. Az ingatlan 
tulajdonosai minden szükséges dokumentumot 
elkészítettek, értékvizsgálati és műemléki szak-
értői vélemény mellett látványtervet is mellé-
keltek. A képviselők hosszan tárgyaltak a napi-
rendről, több szemszögből is megközelítették a 
témát. Végül valamennyien igennel szavaztak, 
így megkezdődhet az épület helyi védelmének 
megszüntetése.
A Püspökladány és Biharkeresztes közötti vas-
úthálózat korszerűsítési munkálataival kapcso-
latban tett fel írásbeli kérdést Szántai László. A 
képviselő arra volt kíváncsi, hogy a vélhetően 
megnövekedő vasúti forgalom mekkora zajhatás-
sal lesz a környezetre, vagy zavaró a környéken 
lakók életére. Muraközi István a beruházótól, 
illetve a kivitelezőtől megkapott válaszlevélből 
idézett. E szerint a tervezés folyamán külön fog-
lalkoztak a zaj és rezgésvédelmi intézkedésekkel 
és hatásokkal. A fejlesztési munkálatok elvég-
zését követően a védendő területek mindegyike 
esetében a jelenlegihez mérten csökkeni fog a 
zajterhelés mértéke, és a vonatkozó rendeletben 
lévő hatérértékek alatt marad. K.Zs.
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Döntések az óév utolsó képviselő-testületi ülésén

Eskütétel és mandátumátadás a testületi ülésen

2022. december 23-án életének 68. 
évében elhunyt Vitányi Ferenc József 
önkormányzati képviselő. Vitányi 
Ferenc József 2019-ben a Demokra-
tikus Koalíció listájáról kapott man-
dátumot, majd kezdte meg munkáját 
a képviselő-testületben, valamint az 
ügyrendi, közrendvédelmi és tele-
pülésfejlesztési bizottságban. Utolsó 
útjára 2023. január 6-án kísérték a 
Téglaparti temetőben fekvő sírjához.
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Újabb mérföldkőhöz érkezett az 
Express Hűtéstechnikai Szerviz Kft. 
A több mint 30 éves múlttal rendel-
kező családi vállalkozás egy közel 
300 millió forint összköltségű projekt 
keretében fejlődött tovább.
Fontos az értékteremtés
Az üzemcsarnok ünnepélyes megnyitóján 
Pajna Zoltán kiemelte: Tóth László és csapa-
tának elmúlt évei úgy teltek el, hogy beruhá-
zásokat valósítottak meg, de emellett az új-
rahasznosításra is nagy hangsúlyt fektetnek. 
Gondolatait azzal folytatta, az értékalkotás egy 
sokat számító tevékenység. – Ez a GINOP Plu-
szos projekt is erről szól, vagyis hogy magas 
hozzáadott értéket kell megvalósítani, egyfaj-
ta GDP növekedést kell vállalnia a pályázatot 
elnyerő cégeknek. A program a 2021-27-es 
időszakban több mint 14.000 vállalatot sze-
retne támogatni, emellett a munkaerő-piaci al-
kalmazkodást elősegítő intézkedésekbe is több 
mint 100.000 személyt szeretnénk bevonni. 
Működni fog az Ifjúsági Garancia Program, 
valamint az operatív program az új és kibőví-
tett szolgáltatásokban közreműködők számát 
több mint 173.000 főben határozza meg a fel-
sőoktatás, illetve szakképzés tekintetében – is-

mertette a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) Plusz prioritásait 
a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat köz-
gyűlésének elnöke.
Hűség, együttműködés, bizalom
„Bátran támaszkodjunk a helyi értékeinkre” 
– hangsúlyozta köszöntőjében Muraközi Ist-
ván. Városunk polgármestere arról is beszélt, 
az olyan dolgok, mint a hűség, az együttmű-
ködés és a bizalom jól jellemzik Tóth László 
életét. – Születése óta lojális Berettyóújfalu-
hoz, 50 éve a szakmájához, a vállalkozásához 
és a munkatársaihoz is. Az együttműködést 
tekintve elmondhatjuk, hogy a cég évtizedről 
évtizedre előrébb és előrébb jutott, ami egy 
igazán megsüvegelendő dolog. Emellett Laci 
– a Bihari Vállalkozók Baráti Társaságának 
tagjaként – sok olyan programból (egészség-
ügyi dolgozók köszöntése a Semmelweis-na-
pon, adományozás gyermekekkel foglalkozó 
intézményeknek) szervesen kivette a részét, 
amiért hálásak lehetünk neki. Ami pedig a 
bizalmat illeti: azokkal a helyi vállalatokkal, 
akikkel a település építésén és szépítésén kö-
zösen dolgoztunk, dolgozunk, még soha nem 
kellett a megkötött szerződést felbontani, 
mert megvolt a kellő elkötelezettség mindkét 
fél részéről. Így van ez az Express Hűtéstech-

nikai Szerviz Kft.-vel is, és ez a legfontosabb.
Hasznos dolgok a nyugodt munkavégzéshez
A hűtéstechnológia területén tevékenykedő 
vállalkozás a támogatásnak köszönhetően 
egy 1.600 négyzetméteres csarnokot épített 
polcrendszerrel együtt, vásárolt három villás 
targoncát, kettő aggregátort, egy-egy takarí-
tógépet, ollós emelőt és panel emelő adaptert, 
továbbá három napkollektort is felszereltek az 
épületre, amik mind-mind a dolgozók zavar-
talan munkavégzését biztosítják. A kft. a pro-
jekt megvalósításához az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, illetve hazai, központi 
költségvetési előirányzatból feltételesen visz-
sza nem térítendő támogatás formájában 209,3 
millió forint támogatásban részesült.
A január 27-ei alkalmat számos kulturális mű-
sorszám – citeraszó, versmondás és táncelő-
adás – színesítette. SzSzM

Januárban kezdetét vette a piac fel-
újítása, ami miatt némi változással 
kell számolniuk az ott árusítóknak 
és vásárlóknak egyaránt.
A munkálatok ideje alatt az eddig a sátor alatt 
árusítók a Millennium úton lévő parkolók te-
rületén (a Népliget utca felől a postáig) érté-
kesítik portékáikat csütörtökön- és szombaton-
ként. Ezeken a napokon az útszakaszt teljesen 
elzárják a forgalom elől 6:30 és 14 óra között. 
A lezárást ugyan ezt követően feloldják, de az 
út mentén kihelyezett pavilonok továbbra is ott 
maradnak, így érdemes mindenkinek körülte-
kintően közlekednie. Emellett a vevők a piac 
területén árusítóktól is tudnak vásárolni. Az 

építkezés területétől három métert elhagyva 
mindenki biztonságosan hozzájuthat a szüksé-
ges termékekhez.
Ami a felújítást illeti: az Interreg ROHU-s pá-
lyázat keretében egy 653,33 m2 nettó alapterü-
letű modernkori, a vásárlók igényeit minden 
tekintetben kielégítő korszerű vásárcsarnok 
(képzési központ) épül a meglévő piac bővíté-
seként. Városunk képzési programokat szervez 
400 érdeklődő részére, akik mezőgazdasági és 
agrár-élelmiszeripari területen fejleszteni sze-
retnék készségeiket. Ezenkívül a határokon 
átnyúló úgynevezett „Helyi termékek napjain” 
lehetővé válik az új létesítmények megismeré-
se Berettyóújfalu és Margitta régiók helybeli 
termelői részére. A több mint 925 ezer euró 

összköltségű projektnek köszönhetően megnő 
a lokális termékekre alapozott üzleti környezet 
színvonala, forgalma, a helyi árucikkek meg-
vásárlásával pedig még saját környezetünk 
fenntarthatóságát is növeljük. SzSzM

Ingyenesen lehet E27-es és E14-
es foglalatú LED izzókat igényelni 
március 15-ig. A fontos, a lakosság 
mindennapjait érintő programra a 
CYEB Energiakereskedő Kft., illetve 
Berettyóújfalu Város Önkormányza-
ta jóvoltából nyílik lehetőség.
A lakossági LED-csereprogramban több hazai 
település – köztük Győr és Debrecen – is részt 
vesz vagy részt vett már. A Berettyóújfalut 
érintő csereprogram részleteiről sajtótájékozta-
tó keretein belül Muraközi István polgármester, 
illetve Bónácz János alpolgármester beszélt.
A CYEB felhívása szerint a LED fényforrások 
használata jelentős csökkentést jelent a villany-

számlában, és akár 10 éves élettartamának kö-
szönhetően a használója lényegesen kevesebb 
hulladékot termel, mint a hagyományos izzót 
használók. 
A Kft. weboldalán – https://ledcsere.hu/ – ta-
lálható kalkulátorral kiszámolható, éves szinten 
milyen megtakarítást eredményez a korszerű 
izzók használata. A programra a ledcsere.hu 
oldalon regisztrálva bárki jelentkezhet, akinek 
a nevén van villanyszámla, illetve berettyóújfa-
lui lakcímkártyával rendelkezik. A rendszer az 
éves áramfogyasztás, valamint az adott háztar-
tásban található izzók száma és használati ide-
je alapján kiszámolja, hány ingyenes LED-re 
jogosult az igénylő. Fontos, hogy a regisztrá-
ciókor az átvételi helynél Berettyóújfalu szere-
peljen.

A sajtótájékoztatón elhangzott, akinek nem 
sikerül elektronikus úton regisztrálnia, annak 
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház földszint-
jén található Berettyó Kártya Információs-
Ajándékpont munkatársai nyújtanak segítséget 
hétfőtől péntekig 8-16 óra között.
A jelentkezések ellenőrzése néhány munka-
napot vesz igénybe. A jelentkezők az átvétel 
időpontjáról a regisztrációt követő hetekben 
e-mailben értesülnek. B.E

Újabb állomás a hűtéstechnikai szerviz életében
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Magyar Zita Berettyóújfaluban született. Itt 
járt általános és középiskolába. A Bessenyei 
György Szakközépiskola elvégzése után a Deb-
receni Egyetem néprajz szakára jelentkezett, 
ahol etnográfus, muzeológus oklevelet szerzett 
2003-ban.
Az alkotói tevékenység gyermekkora óta vonz-
za. A fazekassággal Fazekas Ferenc nádudvari 
alkotótáborában ismerkedett meg. A korongo-
zás alapjait Dorogi József népi iparművésztől 
tanulta meg. Érettségi után Debrecenben szer-
zett fazekas szakmunkás-bizonyítványt, Tóth 
Géza fazekas, népi iparművész volt a mestere. 
Ismereteit a korondi Páll Antalnénál bővítette, 
ahol az írókázás technikáját sajátította el.
Az egyetemi évei alatt már saját műhelyében 
dolgozott, és folyamatosan részt vett népi ipar-
művészeti zsűrizéseken. Egyetemi tanulmányai 
hozzásegítették ahhoz, hogy a gyakorlatban 
megszerzett tudását elméleti ismeretekkel is 
megerősítse. Ez utóbbi visszahatott alkotómun-
kájára is, hiszen a gyűjtések alkalmával újabb 
és újabb formával, motívummal gazdagodott. 
Hagyományos barcaújfalusi, hódmezővásár-
helyi, figurális és modern kerámiákat is készít. 
Alkotásaival rendszeresen és eredményesen 
vesz részt pályázatokon.
Mind az ifjúsági megmérettetéseken, mind 
pedig a felnőtt mezőnyben kiváló eredménye-

ket ért el. Mindezek közül kiemelkedik mások 
mellett a Keceli Országos Fazekas Pályázatok 
nagydíja 2013-ban és 2018-ban. A debrece-
ni Nemzetközi Fazekas Fesztivál pályázatain 
2009-ben az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, 2021-ben pedig a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat fődíját nyerte el. 2010-ben az 
Élő Népművészet Országos Pályázaton arany-
oklevelet kapott pályamunkájáért. 2019-ben 
Berettyóújfalu Város közösségének szavaza-
tai alapján ő nyerte el a „Berettyóújfalu, az én 
városom” elnevezésű alkotópályázat első dí-
ját. 1998-ban szerzett népi iparművész címet, 
2003-ban megkapta a Népművészet Ifjú Mes-
tere minisztériumi kitüntetést. 2004-ben pedig 
Budapesten, a Mesterségek Ünnepén őt válasz-
tották az Év Ifjú Mesterének.
Amellett, hogy kiváló alkotó, közösségi mun-
kája is példaértékű. 1993-ban egyik alapító 
tagja volt a Bihari Népművészeti Egyesületnek, 
melynek keretei között ma is meghatározó, 
kimagasló alkotói, oktatói és szervezői tevé-
kenységet végez. Részt vesz a tudásátadásban 
szakkörök, alkotótáborok vezetésével. Része-
se valamennyi gyűjteményes kiállításuknak, 
és több önálló tárlata is volt már. Évek óta ő 
rendezi mind az egyesület saját kiállításait, 
mind pedig az egyesület által felvállalt rangos 
országos programokhoz kapcsolódó kiállításo-

kat, melyekre nem csak a helyi közösség figyel 
fel. Ide sorolhatóak a „Vándorlegények” című 
gyermek és ifjúsági alkotópályázat, valamint 
az Élő Népművészet Országos Népi Kézműves 
Alkotópályázat regionális tárlatai.
Közösségi tevékenysége ennél is tovább terjed. 
A Bihari Népművészeti Egyesület fazekas szak-
ági vezetője, ciklusokon át volt a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége Fazekas Szakmai Bi-
zottságának tagja, 2021 óta pedig a megyei ha-
tókörű tevékenységet végző Kézműves Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. Elkötelezettsége, 
igényessége magas szintű. Számos országos és 
regionális díjat elért alkotói tevékenysége, és 
közösségi szerepvállalásai által országos hírne-
vet és elismertséget szerzett mind saját maga, 
mind egyesülete, mind pedig Berettyóújfalu 
Város számára.

Gálaest és díjátadó a magyar kultúra napján

Magyar Zitát jutalmazták az Erdélyi Gábor-díjjal

Gálaesttel ünnepelte Berettyóújfalu 
a magyar kultúra napját, valamint 
a Himnusz megírásának 200. évfor-
dulóját. A hagyományokhoz híven az 
est folyamán az Erdélyi Gábor-díjat 
is átadták. A kitüntetéssel ezúttal Ma-
gyar Zita fazekas, népi iparművész, a 
Népművészet Ifjú Mesterének mun-
kásságát ismerték el.
Az ünnepi alkalomra többek között Margit-
táról és Nagyváradról is érkeztek. A résztve-
vőket Biró Rozália köszöntötte, aki kulturális 
örökségeink, nemzeti imádságunk, valamint a 
magyar kultúra napjához kötődő ünnepségek 
jelentőségéről szólt. Gondolatait azzal kezdte, 
a január 22-i jeles esemény akkor válik iga-
zi ünneppé, ha számvetést készítünk arról, 
felelősen bántunk-e kulturális örökségeink-
kel, sikerült-e azokat továbbadnunk a követ-
kező nemzedéknek. A parlamenti képviselő 
(RMDSZ) kiemelte, feladatunk megmutatni, 
hogy kultúránk értékeit becsülni, mindennapi 
cselekedeteinkkel bővíteni kell. Hozzátette, 
a keresztény hagyományok és kulturális ér-

tékek, amiket őrzünk, védünk és teremtünk, 
biztosítékai fennmaradásunknak. „Magyar 
kul túra az anyanyelvünk, irodalmunk, több 
mint 1000 éves történelmünk, népdalkincse-
ink, zenéink, meséink, hagyományaink, hitünk, 
épített örökségünk, közösségi emlékezetünk, és 
ez az, ami magyarrá tesz bennünket” – zárta 
gondolatait Biró Rozália.
Demian Zsolt a magyarságot összetartó közös 
nyelvről, illetve kultúráról beszélt köszöntőjé-
ben. Felidézte, Margitta hét éve ünnepli Be-
rettyóújfaluval, Nagyváraddal és Debrecennel 
közösen a magyar kultúra napját. Hozzátette, 
ez idő alatt a négy település számos rendez-
vényt megvalósított együtt. Mint mondta, a 
négyes szép közös múltat tudhat maga mögött, 
erre építkezve a jövőre is reménnyel tekinte-
nek. Testvérvárosunk alpolgármestere kiemel-
te, van egy földrajzi vonal, ami elválasztja 
őket, ám ezeken az eseményeken a közös kul-
túra és nyelv átlépi ezt a bizonyos határt.
Bulcsu László köszöntőjében a nemzetről 
mint a kultúrák fennmaradásához elengedhe-
tetlen tényezőről beszélt. Hajdú-Bihar Vár-
megye Önkormányzatának alelnöke három 
olyan szempontot (nagy folyók, hegyvidékek, 
jó termőföld) emelt ki, melyek lehetővé tették 
a nagy kultúrák és civilizációk megalakulását. 
Hozzátette, nemzet nélkül azonban egy nagy 
kultúra se képes fennmaradni, Magyarország-
nak azonban van nemzete. „Amikor őseink 
két nagy folyó mentén, a Kárpátok lábánál 
a Nagyalföldön hont foglaltak, kódolták azt, 
hogy lesz Istenünk és nemzetünk” – fogalma-
zott Bulcsu László a magyar kultúra létrejötté-
vel kapcsolatban. Majd arra hívta fel a figyel-

met, a kultúrharcok és a földrajzi vonal sem 
tudta legyőzni országunk kultúráját, illetve 
1000 év nem tudta megdönteni sem a magyar 
nemzetet, sem Bihart.
A köszöntőket követően átadták az Erdélyi 
Gábor-díjat, melyet a képviselő-testület há-
romévente ítél oda annak a személynek, aki te-
vékenységével a város kulturális életét gazda-
gítja, vagy a közművelődés területén szolgálja 
az itt élőket. A kitüntetést Magyar Zita vehette 
át, aki a díjat köszönetképpen szüleinek aján-
lotta. Mint mondta, szépérzékét és a legjobbra 
való törekvését édesanyjának köszönheti, aho-
gyan fogalmazott, polihisztor édesapja pedig 
mindent megtanított számára, amit lehetett. A 
Népművészet Ifjú Mestere az elismerés kap-
csán kiemelte, ez egy közösségi díj, ami nem 
csak őt illeti. Mivel a kultúra közösségben szü-
letik és él, ezért úgy érzi, az elért eredménye-
ket a Bihari Népművészeti Egyesület tagjaként 
az 1993-ban megalakult alkotóközösséggel 
közösen érte el. A jövőbeni terveket illetően 
elárulta, szeretne újabb kerámiákat alkotni, 
folytatni munkáját a nevét viselő kerámiakuc-
kóban, valamint a népművészeti egyesületben.
A gálaműsort zenés emlékezés zárta. A „Mit 
akar egy író?” címet viselő előadásban a nagy 
magyar költőket és írókat Török Máté énekes, 
illetve Ozsgyáni Mihály színművész idézte 
meg. Petőfitől Arany Jánoson át József Attilá-
ig, a költők saját verseik révén, Márai Sándor 
szövegeinek segítségével elevenedtek meg. A 
műsor – melyet Mohácsi Szilvia szerkesztett – 
az emlékezés mellett az írás, valamint az írói 
lét titkait mutatta be. B.E
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Színek és évek hazai képekben

Február 23-ig látható az az ideigle-
nes kiállítás, mely a magyar kultúra 
napjához kötődő rendezvénysorozat 
részeként nyílt. A tárlat az „Azok a 
hetvenes évek…” címet viseli. Bíró 
Lajos legjelentősebb, a Nyírségben 
töltött korszakát mutatja be.
A kiállítást Lukács Gábor nyitotta meg, aki 
személyesen is ismerte Bíró Lajost. A festő- és 
grafikusművész, nyugalmazott egyetemi do-
cens úgy fogalmazott, a tárlat a festőművész 
legkiemelkedőbb korszakát mutatja be, mely 
nemzetközi szinten is megállhatta volna a he-

lyét. Hangsúlyozta, Bíró Lajos 1956-ban jelen-
tős szerepet vállalt a forradalmi eseményekben, 
emiatt új életet kellett kezdenie Nyírábrányban. 
A kiállításban látható festmények az 1970-es 
években a Nyírségben töltött időszakot tükrö-
zik. Hozzátette, az alkotásokon az a kirobbanó 
festői magatartás látszódik, amellyel a táj ere-
jét, történéseit és rezdüléseit ábrázolta.
Lukács Gábor arról is beszélt, a 20. században 
született festőművész szívesen kísérletezett új 
festési technikákkal. Mint kiemelte, Magyar-
országon erre korábban nem volt példa, fogad-
tatása a szakma részéről frenetikus, a politika 
részéről dekadens volt. Nyomot hagyott Deb-

recen képzőművészeti életében is, a város ki-
emelkedő személyiségeit, illetve családtagjait 
festette meg. Továbbá, a Debreceni Református 
Kollégiumban a mai napig láthatóak nagymére-
tű festményei.
Az ideiglenes tárlat megnyitóján Kocsis Csaba 
énekmondó által csendültek fel dallamok. B.E

Az egyszerű emberek hazaszereteté-
ről, kötelességtudatáról és embersé-
géről szól egy embertelenné vált világ-
ban Vetési Tamás nemrég megjelent 
második történelmi regénye.
A berettyóújfalui születésű szerző első, „Isten 
Nekünk háttal” c. könyvének megírásával azt 
a feladatot tűzte ki maga elé, hogy megismer-

tesse az első világháború történetét, valamint a 
nagy hősöket a fiatalokkal. Legújabb, „Győze-
lem a felhők felett” címet viselő művét – mely 
ugyanezzel a céllal született meg – a magyar 
kultúra napja alkalmából szervezett rendez-
vénysorozat nyitányaként ismerhette meg a 
közönség. A január 19-ei programon Muraközi 
István arról beszélt, hatalmas kincs a kultúránk, 
amihez hozzá kell tudni tenni. Városunk pol-
gármestere úgy véli, Vetési Tamás kötetével 
bővült kultúránk széles tárháza. Az ezúttal is az 
I. világháború idején játszódó könyvben a szer-
ző a déli fronton harcoló magyarokról, illetve 
más nemzetiségekről emlékezik meg, de szót 
ejt egy különös fegyvernemről, a repülőkről is. 

– Kutatásaim során nem sikerült kellőképpen 
utánanézni a szükséges információknak, mert 
nincsen róluk anyag. Ezt a hiányt képzelőerő-
vel igyekeztem pótolni. Úgy gondolom, ez is 
egy hiánypótló mű, mivel az 1914-15-ös hábo-
rús év főleg regényként nem igazán van említve 
sehol – tudtuk meg Vetési Tamástól.
A könyvbemutatón a szerző beszélgetőtársa 
Csarkó Imre történész volt, míg Papp István, 
a Csokonai Színház színművésze a regényből 
való felolvasással igyekezett kedvet csinálni 
a kötet elolvasásához. A városi könyvtár által 
szervezett programon elhangzott: Vetési Tamás 
következő szerzeménye egy nagyon különle-
ges, világháborús krimi lesz. SzSzM

A magyar kultúra napja alkalmából 
szervezett rendezvénysorozat záró 
programjaként Hudák Attila három 
kötetét ismerhette meg a közönség.
A január 24-ei eseményen Kocsis Csaba nép-
művelő beszélgetett a helytörténet-kutatóval. 
A könyvek bemutatóján elhangzott: a „Be-

rettyóújfalu templomai” c. kiadvány meglé-
vő, illetve már nem meglévő istenházakról 
szól, melyben Hudák Attila a templomok 
rövid történetét ismerteti. A „Berettyóújfalu 
egykori, és ma fellelhető temetői” című mű-
ben a 15-16. századtól egészen napjainkig 
olvashatunk a temetőkről, valamint a temetés 

menetéről. „Az uradalmi temető Szentkoz-
mán” címet viselő kötetben pedig a Balogh 
tanyán található sírkertet ismerhetjük meg, 
amely egykoron egyházmegyeileg városunk-
hoz tartozott, közigazgatásilag viszont már 
Földeshez.
A kiadványok rengeteg helytörténeti infor-
mációt tartalmaznak, ezért rendkívül hasznos 
olvasmányok bármely korosztály számára. 

SzSzM

Festményeken a hetvenes évek Nyírsége

Újabb hiánypótló könyv Vetési Tamás tollából

Helytörténeti könyvek bemutatója

Nagyváradon, a Tibor Ernő Galériá-
ban nyílt kiállítása Dr. Kiss Kálmán-
nak. Az apropót a magyar kultúra 
napja adta, melyet Berettyóújfalu 
több éve már Margittával, Debre-
cennel és Nagyváraddal közösen ün-
nepel. A nyugalmazott főorvos, festő 
Marosvásárhelyen született, majd 
Berettyóújfaluban telepedett le.
Tárlata egyfajta összegzés, mely különböző 
évszakokban mutatja be Erdélyt és az Alföldet. 
Tapasztalatait összefoglaló, gyűjteményes ki-
állításában nagyjából 40 kép szerepel, köztük 
olajfestmények, pasztell, illetve diófapác akva-
rell képek. Dr. Kiss Kálmán orvosi pályafutása 
mellett több mint 30 éve foglalkozik festészet-
tel. Manapság egyre több időt fordít hobbijára. 

Mint mondta, a festés által a fotó élményeket 
próbálja festészeti módszerekkel rögzíteni.
A kiállításmegnyitó résztvevőit Szabó Ödön 
köszöntötte, aki arra tekintett vissza, a négy 
település már több mint két évtizede ünnepel 
együtt. Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető 
elnöke a Tibor Ernő Galéria tevékenysége kap-
csán hangsúlyozta, az alkotóközösség a több 
mint 20 év alatt mindig részt vállalt a jeles ese-
mény megünneplésében, ezáltal a nagyváradi 
magyar közösség szolgálatában is.
A tárlatot Holló Barna nyitotta meg, aki a ki-
állító életútját idézte fel. Kiemelte, Dr. Kiss 
Kálmán a képzőművészet mellett már gyer-
mekkorában érdeklődött a zene iránt, mindez 
megmutatkozik festményein.
Csathó Töhötöm a megnyitón úgy fogalma-
zott, öröm, megtiszteltetés, hogy egy határon 
átívelő programmal ünnepelhették január 22-
ét. Hangsúlyozta, fontos, hogy a kultúra terüle-

tén ne legyenek határok. A nagyváradi galéria 
művészeti vezetője azt is kiemelte, egy olyan 
művész munkáit köszönthették a kiállítóterem 
falain, aki Marosvásárhelyen nevelkedett, így 
az ott élők lelkivilágát jeleníti meg képein.
A megnyitót a Partiumi Keresztény Egyetem 
hallgatóinak jóvoltából dalcsokor színesítette. 
Petőfi Sándor János vitézéből csendültek fel 
részletek, ezzel hangolódva a rendezvényt kö-
vető gálaestre. B.E
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Tájak, angyalok, életfák

Konferencia Bihar múltjának feltárásáért

Huszonkét résztvevő a szépkiejtési versenyen

Új ideiglenes kiállítás látható febru-
ár 21-ig a Nadányi Zoltán Művelő-
dési Házban. Vassy Erzsébet tárlata 
a magyar kultúra napja alkalmából 
érkezett Berettyóújfaluba. Az „Égi-
ek áldása” életfák, valamint pasztell-
festmények válogatása. A képeken 
többek között angyalokat, tájakat, 
valamint a természetet örökítette 
meg az erdélyi képzőművész.
Az Erdélyi Gábor teremben található tárlatot 
Csathó Töhötöm nyitotta meg, aki úgy fogal-
mazott, az alkotások a magyarságnak kedves 
tájakat, vidékeket mutatják be. A nagyváradi 
Tibor Ernő Galéria vezetője hangsúlyozta, a 
festmények klasszikusak, lélekből szólnak, a 
megalkotójukra jellemző kedvességet tükrö-

zik. Hozzátette, Vassy Erzsébet műveire nagy 
hatást gyakorolnak a Kárpátok, illetve a Parti-
um lakosaival folytatott beszélgetések.
Vassy Erzsébet a pasztell mellett olajfesték-
kel és akrillal is dolgozik, de grafikákat is 
készít. A képzőművészettel az 1990-es évek 
óta foglalkozik, ám tehetségét sokáig titkolta. 
Mint fogalmazott, nem akarta azt a kort szol-
gálni, amiben akkor élt. Hangsúlyozta, meg-
tiszteltetés számára, hogy kiállítása nyílhatott 
a magyar kultúra napja, valamint a Himnusz 
200. évfordulója alkalmából. A képzőművész 
a tárlat címével arra utal, festés során a lelkén 
„átmenő” érzéseket továbbítja. Vassy Erzsébet 
a pasztell mellett vegyes technikával alkotott 
népművészeti ihletésű életfákat, melyek a szív, 
a lélek és az ember gyökereinek ábrázolásai. A 
tájképek főként erdélyi, valamint egyéb vidé-
keket ábrázolnak úgy, ahogyan ő látta őket.

A tárlat a karácsonytól a következő évig vezető 
utat mutatja be, üzenete, vigyázzunk a termé-
szetre és egymásra, mert az emberi kapcsola-
tokon igen sok múlik. A kiállításmegnyitón 
résztvevők Hidas Frigyes Trombita fantáziájá-
ból hallhattak egy részletet a Bihari Alapfokú 
Művészeti Iskola tagintézményvezetője, He-
gedűs Imre, illetve Gulyás-Szabó Szilveszter 
tanár előadásában. B.E

Bihar népi társadalma, társadalmi 
folyamatai, kapcsolatai és hálózatai, 
valamint Biharország öröksége volt 
a témája a VIII. Bihar kutatás kon-
ferenciának. A konferenciát a Biha-
ri Múzeum, illetve a Hajdú-Bihar 
Megyei és Debreceni Honismereti 
Egyesület szervezte meg.
Muraközi István köszöntőjében köszönetet 
mondott a szervezőknek, a résztvevőknek és 
azoknak, akik kutatásaikkal hozzájárulnak, 
hogy jobban megismerjük szülőföldünk tör-
ténetét. Hozzátette, a kutatások és a konferen-
cia azt is lehetővé teszik, hogy Bihar vissza-

nyerhesse régi fényét.
A konferenciát Dr. Török Péter nyitotta meg. 
A Bihari Múzeum vezetője hangsúlyozta, cél-
juk a friss kutatási eredmények megismerte-
tése kutatótársaikkal és a nagyközönséggel.

B.E

A polgármester hangsúlyozta, szép és nemes 
dolog részt venni a Kazinczy nevét viselő ren-
dezvényen, a résztvevők ezáltal anyanyelvün-
ket ápolják. Hozzátette, a szépkiejtési verseny-
re igény van, ugyanis egyre kevesebb emberre 
jellemző a magyar nyelv művelése. Muraközi 
István emellett a 19. századi nyelvújítás törté-
netére, illetve hatására is kitért.
A hagyományokhoz hűen a versenyzőkre kettő 
próbatétel várt. Egy prózai stílusban írt köte-
lezőt, illetve egy szabadon választott szöveget 
kellett felolvasniuk. Ügyelniük kellett a meg-

felelő hangsúlyozásra, tempóra, hangvételre, 
hangképzésre és szünettartásra, valamint a szö-
vegértésre és a szöveghűségre.
A zsűritagok között Kocsis Csaba népművelő, 
Kogyilla Zsolt, a Berettyó Kulturális Központ 
Médiacsoportjának vezetője, illetve Kapornai 
Andrásné szerepelt. A nyugalmazott magyar 
szakos tanár, zsűrielnök az értékeléskor hang-
súlyozta, a szabadon választott szövegeket 
örömmel hallgatta, azok érdekesek, szépek 
voltak. A kötelező olvasmány azonban – mint 
mondta – feladta a leckét, de mindenki meg-
birkózott vele. A zsűrinek nehéz volt a helye-
zésekről döntést hozni, ám Kapornai Andrásné 
kiemelte, mindenki nyert a versenyen, hiszen 

érdekfeszítő történetek hangzottak el, és min-
den diák tapasztalatot szerzett, ügyesebbé vált.
A résztvevőket a február 7-i területi versenyen 
két korcsoportban díjazták. Az 5-6. osztályo-
sok között a harmadik helyen Góz Viktória, a 
második helyen Nagy Zsombor László, az első 
helyen Duró Anna végzett. A 7-8. osztályosok 
kategóriájában a harmadik helyet Frank Debóra 
és Nagy Zsófia érdemelte ki. A második helye-
zést Bócsó Blanka Lorának ítélte a zsűri. Az 
első helyen Duró Emma végzett, így ő képvi-
seli majd a Széchenyi István Tagiskolát, illetve 
Berettyóújfalut Kisújszálláson, a regionális for-

dulóban. B.E
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Huszonkét felső tagozatos diák mérettette meg magát a „Szép magyar beszéd 
verseny” városi fordulójában. Közöttük voltak visszatérő versenyzők, illetve 
olyanok is, akik most először álltak a zsűri elé. A József Attila Általános Isko-
la és AMI, valamint a Széchenyi István Tagiskola tanulóit Muraközi István 
köszöntötte.

Szavalat és néptánc a tanintézményben
Megírásának 200. évfordulója alkalmából 
hangzott el a Himnusz a Berettyóújfalui 
József Attila Általános Iskolában. Nemzeti 
imádságunkat, melynek szövegét Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le, a 
tanintézmény több száz diákja szavalta el. 
Az alkalmat a Rengő Néptánc Egyesület 
felnőtt kamaracsoportjának „Táncok Ka-
lotaszegről” c. műsora is színesítette.
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Bencéért fogott össze a város
Jótékonysági napot tartottak Bence 
gyógyulásáért. A hétéves kisfiúnál 
áprilisban diagnosztizáltak daga-
natos betegséget, speciális ápolása 
és kezelése miatt szülei nem tudták 
folytatni munkájukat. A nemes célú 
rendezvény egy nyolcfős baráti tár-
saság kezdeményezése volt. Bencéért 
egy város fogott össze, és ment el a 
Nadányi Zoltán Művelődési Házba, 
hogy valamilyen formában hozzájá-
ruljon felépüléséhez.
Csontos Péter, a rendezvény egyik szervezője 
hírlapunknak elmondta, a jótékonysági ese-
mény által a létfenntartáshoz, illetve a steril 
körülményekhez szükséges feltételeket sze-
retnék megteremteni a kisfiú számára.
A napot többek között kungfu és néptánc be-
mutató, gyerekműsor, piruett és hastánc elő-
adás, zenés műsor, valamint a Simple Blues 
Band koncertje színesítette. Az előadásokkal 
egyidejűleg kézműves foglalkozásra és vá-
sárra is lehetőség nyílt. A börzéhez a Bihari 
Népművészeti Egyesület művészei ajánlottak 

fel szebbnél szebb tárgyakat. A kézműves 
termékek mellett házi készítésű süteménye-
ket is lehetett vásárolni, az ezekből befolyt 
pénzösszeget – a nap során összegyűlt ado-
mányokkal együtt – Bence gyógyulására for-
dítják. Kiss-Karácsony Krisztina, az alkalom 
másik szervezője hangsúlyozta, süteményt 
több mint 30 személy ajánlott fel. Emel-
lett mint mondta, több mint 200 tombola 
felajánlás érkezett, továbbá jelentős számú 
zsákbamacskát tudtak készíteni a felaján-
lóknak köszönhetően. Hangsúlyozta, őket is 
meglepetés érte, mennyien csatlakoztak az 
eseményhez, melyet műtárgy licit tett teljes-
sé. Több helyi, illetve helyi kötődésű alkotó 
ajánlotta fel művét, melyek soraiban többek 
között ékszerek, festmények, grafikák és 
képzőművészeti alkotások szerepeltek. Kiss-
Karácsony Krisztina a jótékonysági alkalom 
kapcsán kiemelte, az összefogás pozitív ener-
giával töltötte fel a családot, akiknek mint 
mondta, nem csak anyagilag, hanem mentá-
lisan is megterhelő ez az időszak. 
Bence és családja a jótékonysági eseményen 
nem tudott részt venni, mivel a kisfiú immun-

rendszere ehhez egyelőre nem elég erős. A 
szülők azonban hálájukat üzenet formájában 
juttatták el, amiben Bence történetét, idáig 
vezető útját is elmesélték.
Aki a jótékonysági alkalmon nem tudott részt 
venni, ám szeretne a családnak segíteni, az 
többek között banki átutaláson keresztül 
anyagi segítséggel tud hozzájárulni Bence 
gyógyulásához. Mindemellett, mivel a kis-
fiú szervezete speciális táplálkozást igényel, 
otthon, vagy helyi termelők által termesztett 
zöldségek, gyümölcsök felajánlása is nagy 
segítséget jelent a család számára.

Bankszámlaszám:
10400384-86767050-89651004

Kedvezményezett neve: Ujhelyi Sándor
B.E
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Farsang a Bodorkában

A megye harmadik legjobb technikuma

Vidám gyerekzsivajtól volt han-
gos a Nadányi Zoltán Művelődési 
Ház emeleti része február első va-
sárnapján.
A Bodorka NépmesePont farsangi családi 

alkalmára érkeztek kicsik és nagyok. Az Er-

délyi Gábor terem néhány órára Mese-térré 

változott át. Különböző, régi és új játékok, 

és mesés jelmezek várták a gyerekeket, mint 

például célbadobó, ügyességi toronyépítő, 

állatos labdagurító és szerencsekerék. Aki-

nek alkotni volt kedve, a szomszédos terem-

ben többféle tevékenység közül választha-

tott: a legkisebbek mackó álarcot festhettek, 

az ügyesebbek kézre vehető busó maszkot 

állítottak össze papírtasak, gyapjú és színes 

papírcsíkok felhasználásával, és akár télűző, 

csörgő-zörgő hangszert is készíthetett, aki 

kitartó volt.

Nem maradhatott el a „mesebeszéd” sem: 

ez alkalommal Máték meséltek. Nagy Máté, 

a Diószegi Kis István Református Két Taní-

tási Nyelvű Általános Iskola és AMI tanuló-

ja, illetve Nagy Máté Gyula, a József Attila 

Általános Iskola és AMI tanulója tréfás nép-

mesékkel szórakoztatta a jelenlévőket.
Búcsúzásként minden gyerek megpörgette 
még egyszer a szerencsekereket, hogy aján-
dék nélkül ne távozzon senki sem. Így volt, 
mese volt, füle-farka benne volt.

A Berettyóújfalui SZC Arany Já-
nos Gimnázium és Technikum a 
megye harmadik legjobb techni-
kuma lett az Innovatív Képzés-
támogató Központ által közölt 
2023-as ranglistán.
A TOP 100-as lista a Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai 

alapján, a tanulók bemeneti és képzési-ki-

meneti teljesítményének, az intézmények 

oktatói létszámának és digitális ellátottságá-
nak figyelembevételével készült. Az elemzés 
vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi 
eredménnyel érkeznek az intézményekbe, 
hogyan aránylik az évismétlők száma az 
intézmény tanulói létszámához, és milyen 
eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát. 
Az országos rangsorban a 44. helyet foglal-
ja el az Arany, ami szép eredmény, tekintve, 
hogy a 100-as listán szinte csak megyeszék-
helyen vagy ipari nagyvárosban működő in-
tézmények találhatóak.
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Szakmai műhely a népmesék iránt érdeklődőknek

Új gyermekorvos rendel a városban 

„Hegyen innen, hegyen túl” címmel 
tartott szakmai napot a Bodorka 
NépmesePont a régióban élő mese-
mondók, népmesékkel foglalkozó 
szakemberek, illetve az élőszavas 
mesemondás iránt érdeklődő felnőt-
tek számára.
Az alkalom első előadásán Dr. Agócs Ger-
gely arról szólt, véleménye szerint hanyatlik 
az európai társadalmak civilizációja. – Ezt 

onnan is le tudjuk mérni, hogy 30-40 évvel 
ezelőtt, amikor elindultunk gyűjteni, a fal-
vakban élő idős emberek százával ontották 
magukból a népdalokat és -meséket, illetve 
a szellemi kulturális örökség különféle érté-
keit. Ma már ez nem ilyen általános, hiszen 
ezeknek a 3-4 elemit végzett egyéneknek az 
unokái, dédunokái nem énekelnek és me-
sélnek. Azt látjuk, hogy hatalmasat zuhant 
a nemzet átlagműveltsége. A néprajzkutató 
hangsúlyozta: nem az iskolával van a baj, ha-
nem azzal az alappal, amire rá kellene építeni 
az ott megszerezhető tudásanyagot. – Ez az 
alap családi körben, a tanintézményen kívüli 
foglalkozások természetes helyzeteiben saj-
nos nem épül ki – tette hozzá. Agócs Gergely 
úgy véli, az egyik megoldás erre a problémá-
ra a mesemondás lehet, amely a belső kép-
alkotás kialakításának és fejlesztésének egy 
nagyon jó eszköze.
Kolozsvári István a Bihari Mesekör meg-

alakításáról beszélt a jelenlévőknek. A Bi-
hari Népművészeti Egyesület elnökének 
előadásából kiderült: az egyesület befogadó 
szervezetként van jelen ebben a történetben. 
– Küldetésünk, hogy mindent, ami a népha-
gyomány körébe tartozik, egyformán fontos-
ként kezeljük. A mesekör számára egy civil 
szervezeti formát tudunk biztosítani ahhoz, 
hogy működni tudjon, valamint tagjai rend-
szeresen tudjanak találkozni. Emellett egye-
sületünk akár a mesekörnek, akár más alkotó 
vagy művelődő közösségnek a Hagyomá-
nyok Háza képzéseit is helybe tudja hozni.
A Magyar Művészeti Akadémia támogatá-
sával megvalósult programon elhangzott: 
nemcsak városunkból, hanem a megyéből, 
vagy akár még azon túlról is várják a mesé-
ket hallgatni és mondani vágyó felnőtteket a 
Bodorka NépmesePont által életre hívott Bi-
hari Mesekörbe. SzSzM

A berettyóújfalui 090095006-os számú gyer-
mekorvosi körzetet korábban Dr. Kin Ágnes 
látta el, majd nyugdíjba vonulását követően 
helyettesítés útján oldotta meg az önkor-
mányzat a praxis működtetését. Ezekben 
a hónapokban már előzetes tárgyalásokat 
folytattak Dr. Varga-Csizmadia Enikővel a 
praxis tulajdonjog átvételéről, és vállalkozó 
háziorvosként történő működtetéséről. En-
nek egyik fontos feltétele is teljesült, 2022 
novemberében a doktornő sikeres csecse-
mő- és gyermekgyógyász szakvizsgát tett. 
Az előterjesztés szerint az átvétellel járó 
határidők okán Dr. Varga-Csizmadia Enikő 
legkorábban 2023. március 1-jétől veheti át 
a praxist, az év első két hónapjában helyet-
tesítőként vállalja heti teljes munkaidőben a 
körzet orvosi feladatait.

A képviselő-testület 2022. december 22-i 
döntésével ehhez hozzájárult, így Dr. Varga-
Csizmadia Enikő megkezdhette munkáját.
Dr. Varga-Csizmadia Enikő gyermekkorát 
Szentpéterszegen, középiskolai tanulmányait 
az Arany János Gimnáziumban töltötte, ezt 
követően a Debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán szerzett általános 
orvosi diplomát. Már az egyetemen eltöltött 
gyakorlatok alatt egyértelművé vált, hogy a 
gyermekek gyógyítása lesz az, amit majd a 
hivatásául választ. 
A munka elszólította a megyéből, így Mis-
kolcon kezdte meg a csecsemő- és gyermek-
gyógyászat szakképzést 2013-ban. Szakkép-
zése ideje alatt kötött házasságot, egy kisfia 
és egy kislánya született. A gyermekei szü-
letését követően állt ismét munkába. A gye-

rekek cseperedésével 
vált egyre biztosabbá, 
hogy a szakvizsga 
megszerzését követő-
en az alapellátás ke-
retein belül szeretne 
tovább dolgozni. Be-
rettyóújfaluba 2022 
nyarán költöztek.
A doktornő 2023. ja-
nuár 1-jétől munkába 
állt, és végzi gyógyí-
tó tevékenységét. A 
gyermekek egész-
ségének megőrzését kiemelt fontosságúnak 
tartja. Egy-egy mosoly, egy kedves mondat 
a rendelések során plusz energiát ad a napi 
munkája elvégzésében. Bízik benne, hogy a 
gyerekekkel és a szülőkkel való együttmű-
ködés hosszú évekig szolgálja az egészség 
megőrzését és a gyógyulást.

MOZAIK8

Először tartottak nemzetközi szer-
vezésű jégkorong bajnokságot a 
Morotva Ligetben. A találkozó a 
Lendület Sport és Szabadidő Egye-

sület, illetve a Csíkszeredai Hógo-
lyók Egyesület társszervezésében 
valósult meg. 
Az öt településről érkező játékosokat, vala-

mint a szurkolókat Muraközi István köszön-

tötte. A polgármester az amatőr bajnokság 

jelentőségéről, illetve annak 12 évre vissza-

tekintő hagyományáról beszélt, majd köszö-

netet mondott a szervezőknek.

A versenyzők közül hírlapunknak többen is 

úgy nyilatkoztak, számukra a jeges bajnoksá-

gon nem a győzelem, hanem az ismerkedés, 

a barátságok ápolása, valamint a jó hangulat 

a fontos. A berettyóújfalui LSTL Assassins 
egyik tagja, Kari Sándor azt is kiemelte, 
csapatukba folyamatosan várják a fiatalok 
jelentkezését. Felhívta rá a figyelmet, a jég-
korongozáshoz jó erőnlét és mentális állapot 
szükséges.
Az ötfordulós baráti bajnokság végén új 
győztest avattak. A vándorkupát Derecske 
csapata vihette haza. A korábbi címvédő, 
Csíkszereda ezúttal a második helyen vég-
zett. Dobogós lett továbbá Szarvas. Váro-
sunk jégkorong csapata a negyedik, Püspök-
ladány pedig az ötödik helyezettnek járó díjat 
szerezte meg. B.E

Jégkorong bajnokság nemzetközi szervezésben
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2022 utolsó hónapjában újfent az 

Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 

Iskola pedagógusainak munkáiból 

álló kiállítás kapott helyet a Bihar 

Vármegye Galériában.

A már több éves hagyományra visszatekintő 

„Alkotni jó!” címet viselő tárlatot Tóth And-

rás nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, az al-

kotások hatnak ránk. A debreceni Kós Károly 

Művészeti Szakgimnázium, Technikum és 

Kollégium rajztanára arról is beszélt, szim-

pátiát érzett, amikor először megpillantotta 

a kiállított munkákat. A rendezvényszerve-

zőként is tevékenykedő Tóth András szerint 

az Igazgyöngyös tárlatok minden egyes alka-

lommal több szempontból is sokfélék. – Ez a 

sokszínűség teszi értékessé ezeket a kiállítá-

sokat – tette hozzá.

A galéria falait ezúttal Antalné Sándor Fan-

ni, Czeczéné Tóth Mónika, Kiss-Karácsony 

Krisztina, Kiss-Papp Csilla, Kovács Lajos, 

Kovácsné Pap Orsolya, Kőrösi Klaudia, L. 

Ritók Nóra, Parázs Bianka, Szilágyi István-

né, Török Zita és Varsányi Melinda munkái 

díszítették. A december 12-ei tárlatmegnyi-

tón Kovács Lajos Balog Lászlóval kiegészül-

ve muzsikált. SzSzM

Ünnepi műsorok színesítették a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesü-
letének karácsonyi évzáró rendezvé-
nyét. Az ünnepi alkalomnak ezúttal 
is a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 
adott otthont.

Bónácz János köszöntőjében arról beszélt, 
a karácsony élménye állandóságot, stabili-
tást, illetve békét jelent a rohanó hétközna-
pokban. Az alpolgármester Pilinszky Jánost 
idézve arra hívta fel a figyelmet, türelemmel 
és megértéssel adjuk át magunkat az ünnep 

örömének. Hozzátette, az év utolsó napjaiban 
a karácsony csodáját kisgyermekké változva, 
áhítozva várjuk családunk és barátaink köré-
ben.
A résztvevőket köszöntő Pikó Gyuláné az 
adventi várakozásról, illetve a december ket-
tősségéről beszélt. Úgy fogalmazott, noha 
ez a hónap a legsötétebb, mégis egyben a 
legszebb is, hiszen ekkor ragyognak a leg-
szebben a csillagok. A Berettyóparti Nyug-
díjasok Egyesületének elnöke arra is felhívta 
a figyelmet, az adventi várakozás idején min-
denkit a megfontoltságnak, a józanságnak, a 

higgadtságnak és a türelemnek kell vezérel-
nie. Hangsúlyozta, fontos, hogy ekképpen él-
jük meg az ünnepeket, szeretetünket tetteink 
útján mutassuk meg.
A nyugdíjas egyesület karácsonyi ünnepsé-
gét változatos előadások, vacsora, valamint 
baráti beszélgetés tette teljessé. A résztve-
vőket többek között a Diószegi Kis István 
Református Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és diákjai zenés, illetve adventi műsorok-
kal, versmondással és tánccal örvendezették 
meg. B.E

Alkotások, melyek hatnak ránk

Berettyószentmárton egykori jegyzőjére emlékeztek
Halálának 115. évfordulója alkal-
mából Osváth Pálra, az egykori 
berettyószentmártoni jegyzőre, a 
sárréti krónikásra, a bihari csend-
biztosra, a biharkeresztesi posta-
mesterre, az 1848-49-es szabad-
ságharc hadnagyára emlékeztek 
február 13-án.
Osváth életpályájának főbb állomásait Me-
zei Milán emelte ki emlékbeszédében. Mint 
mondta, a szabadságharc során több na-
gyobb csatában részt vett. Hadnagyi rangját a 
branyiszkói csatában tanúsított hősies maga-
tartásáért nyerte. Az 1860-as évek elején Bihar 
megye szolgálatába lépett, Bihar vármegye 
komisszáriusaként nagy érdemei voltak. Bihar 
szülötte volt, élete összefonódott a vármegye, 
illetve a Sárrét történetével. A Bihari Múzeum 
történésze hangsúlyozta, a helytörténet és a 
néprajz kutatói számára a mai napig alapvető 
forrásként szolgál Osváth 1875-ben megjelent 
„Bihar vármegye Sárréti járása leírása” című 
monográfiája, melyben öt mezőváros, 43 köz-

ség és 47 puszta történetét foglalta össze az 
utókor számára.
Osváth Pál életének fő állomásai között sze-
repelt – szülőföldje, Kismarja mellett – Nagy-
kálló, Berettyószentmárton, Biharkeresztes, 
illetve Berettyóújfalu. Utóbbi egyet jelentett 
számára az ősökkel és az ősi birtokkal, két 
nemesi kúriája volt itt a családnak. 1847-48 
telén a nagykállói gimnáziumban tanult, ami-
kor ’48 nyarán honvédnek állt, és belépett a 
10. önkéntes honvéd zászlóaljba mint tize-
des. Végigküzdötte a szabadságharcot, részt 
vett többek között a váci csatában, illetve 
Buda visszafoglalásában is. 1851-ben Berety-
tyószentmárton jegyzőjéül választották, ezt 
a tisztségét 1859-ig töltötte be. Az ott töltött 
nyolc év és az ottani emberek mély nyomot 
hagytak benne. Jegyzői tevékenysége alatt 
szorgalmazása révén új községháza, jegyzői 
lak, valamint iskola épült a településen, de az 
olvasóegylet és a községi könyvtár alapítása is 
az ő nevéhez fűződik. 1859-től 1883-ig a Sár-
réti járás csendbiztosaként teljesített szolgála-
tot Biharkeresztesen. 24 évig volt pandúr, ez 
idő alatt sikerült a hozzá tartozó járást szinte 

teljesen megtisztítania a rablóbandáktól. 32 
országosan hírhedt gonosztevő elfogásában 
segített, és több mint 400 ellopott lovat tulaj-
donított vissza a károsultaknak.
Osváth Pál 1908-as, Pesten bekövetkezett ha-
láláról a fővárosi, valamint az országos napila-
pok mellett a Tolnai Világlapja is megemléke-
zett. Halálának 115. évfordulója alkalmából az 
őt ábrázoló berettyószentmártoni mellszobor-
nál koszorúkat helyeztek el.  B.E

Évzáró rendezvényt tartott a nyugdíjas egyesület
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Nyerhetnek a versszeretők
A város legnépszerűbb Petőfi-versét 

keresi a Nadányi Zoltán Művelődési 

Ház a költő születésének 200. évfor-

dulója alkalmából. A 10 legszeren-

csésebb szavazó ajándékkal gazda-

godik.

A szavazatokat február 28-ig többek között 

a művelődési házban, az általános és közép-

iskolákban, a kórházban, a kormányhivatal-

ban, a városházán, a gyermek, valamint a 

felnőtt háziorvosi rendelőben, a sportcsar-

nokban, illetve üzletekben, boltokban lehet 

leadni. B.E

MOZAIK10

Városüzemeltetési munkák időszakos összefoglalója
  A téli hónapok során a legfon-
tosabb teendő a szociális tüzelő 

kiszállítása a rászorulóknak. Idén 
sem volt ez másként, december hónapban 
mintegy 300 mázsa faanyagot juttattunk el a 
lakosoknak.
A december és január hónapban lehullott nagy 
mennyiségű csapadék zavartalan lefolyásának 
érdekében a Szillér csatorna medertisztítása is 
megtörtént, kiemelt figyelmet fordítva a nép-
ligeti erdőben található átemelő szivattyúra és 
környékére.
Az új év beköszöntével elvégeztük a szokásos 
nagytakarítást a városban. A játszóterek, par-
kok, a Népliget és a lakóövezet határán fekvő 
közterületekről több autónyi eldobált kom-
munális hulladékot szállítottunk el. Mindezek 
ellenére elmondható, hogy az általános hulla-
dékhelyzet javuló tendenciát mutat, a közte-
rületekről hetente kétszer elszállított szemét 
mennyisége csökken.
A vízügyi hatóság kérésének eleget téve a 
Berettyó folyó 42. számú főút melletti má-
sodrendű lokalizációs töltését tisztítottuk meg 
az elburjánzott bozótostól. Sajnálatos módon 
több fa is balesetveszélyessé vált a városban, 

így azok kivágása is megtörtént. A zöldfelüle-
ti munkálatok során keletkező faanyag min-
den esetben a város szociális alapú tűzifaprog-
ramjának keretében kerül kiosztásra.
Folyamatosan pótoljuk a baleseteknek vagy 
rongálásoknak köszönhetően megsérült vagy 
eltűnt közúti jelzőtáblákat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az idei 
évben március 20-án nyit a Széchenyi utca 
67. szám alatti zöldhulladék gyűjtőpont. A 
szállításhoz szükséges zsákokat a Városháza 
portáján, illetve a gyűjtőponton lehet átvenni. 
A hulladék leadására hétfőtől péntekig 7.30 
és 14 óra között, míg szombaton 8 és 12 óra 
között van lehetőség. Vasárnap és ünnepnapo-
kon a gyűjtőpont zárva tart. 
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, 
hogy csak háztartási mennyiségben áll mó-
dunkban a hulladékot átvenni. Ennek meg-
felelően az önkormányzat által biztosított 
műanyag zsákokon túl személyautóval (után-
futóval) ömlesztett állapotban is van lehető-
ség a leadásra.
Kérjük a lakosságot, hogy a nyitvatartási időn 
kívül ne helyezzenek el hulladékot a gyűjtő-
pont kapuja előtt!

Szünidei gyermekétkeztetés: Az ingye-

nes téli szünidei gyermekétkezés kereté-

ben 110 gyermek ebédjéről gondoskod-

tunk szülői igénylés alapján. A lehetőséget 

a jogosultak 63%-a vette igénybe. 16 gyer-

mek étkezését az önkormányzat saját for-

rásból biztosította. 

Étkezési kedvezmények: Az 1997. évi 

XXXI. törvény által az étkező gyermekek 

részére biztosított kedvezmények jogcí-

mei az előző évhez képest nem módosul-

tak. Egyedüli változás, hogy bölcsődében 

és óvodában az ingyenes étkezésre jogo-

sító, havi egy főre jutó jövedelem határa 

2023. január 1-jétől – a minimálbér emel-

kedésének hatására – nőtt, 200.564 Ft.                

A kedvezményekről bővebben honlapun-

kon olvashatnak: www.kosziberettyo.hu/

kedvezmenyek. Kérem, amennyiben a 

kedvezményre való jogosultságokban – 

bármilyen okból – változás következik be, 

keressék munkatársaimat. 

1% felajánlása: Tisztelt Olvasó! Ameny-

nyiben még nem döntött a civil szerve-

zetek részére felajánlható 1%-ról, kérem, 

hogy fontolja meg az Aranytál Alapít-

vány (adószám: 18554157-1-09) részére 

történő felajánlást. Az alapítvány célja a 

gyerekek kulturált étkeztetési feltételeinek 

biztosítása, valamint a hátrányos helyzetű 

gyermekek étkezési térítési díjához való 

hozzájárulás. Az elmúlt években több, 

intézményünknél étkező gyermek szá-

mára adott étkezési térítési díjhoz tá-

mogatást, melyet a magánszemélyek sze-

mélyi jövedelemadójából történt 1%-os 

felajánlások segítségével nyújtott. A KÖ-

SZI honlapján (www.kosziberettyo.hu) az 

intézményünk>>partnereink menüpont 

alatt megtalálható az alapítvány hosszabb 

bemutatása.  

Ulicsné Erdős Erzsébet intézményvezető

Hírek a KÖSZI-bőlTÁJÉKOZTATÁS
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy Pálfiné Papp Mária, mint támoga-
tást igénylő pályázatot nyújtottam be a Vidékfejlesztési Program keretén 
belül meghirdetett Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása 
című, VP6-19.2.1.-11-6-20 kódszámú felhívás alapján. 

Pályázatom megvalósításához 3.294.943 Ft 
támogatást nyertem el az Európai Unió 
és Magyarország Kormánya támogatásával.
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Február
25. 16 óra A kommunizmus áldozatainak emlék-

napja: Faragó Annamária Embernek farkasa I.-II. 

c. dokumentumfilmjének vetítése

Film az eltitkolt ÁVH börtönről, és korunk kérdé-

séről: Hogyan lehet visszavezetni az embert a ter-

mészettel harmóniában élő békés önmagához?

Március
3. 17.30 De mi lett a nővel? c. színházi előadás. A 

belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

8. 19 óra Dumaszínház: Kiss Ádám önálló estje

21. 17 óra Biharországi Esték – Hazaváró

Vendég: Bíró Gyula író, címzetes egyetemi docens

30. 19 óra Lengyel Tamás Kitolás c. egyszemé-

lyes darabja

Április
1. 19 óra Blues est a Parola pinceklubban

Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepe

Március 15.

9 óra Ünnepi istentisztelet a református templomban

10 óra Megemlékezés a népligeti életfáknál, köz-

reműködnek az Arany János Gimnázium tanulói és 

az Ifjúsági Fúvószenekar

Március 16.

17 óra Kultúr Pilvax Berettyóújfalu című interaktív 

színpadi előadás a Nadányi Zoltán Művelődési Ház 

színháztermében. Ünnepi köszöntőt mond: Bulcsu 

László, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatá-

nak alelnöke. Az előadáson való részvétel ingye-

nes, de regisztrációhoz kötött.

KIÁLLÍTÁS

Erdélyi Gábor terem: Vassy Erzsébet festő kiállí-

tása megtekinthető február 23-ig.

Bihar Vármegye Galéria: Bíró Lajos festőmű-

vész kiállítása megtekinthető február 25-ig.

KLUBFOGLALKOZÁSOK

Minden hétfőn 18 órától a Peszterce Szabadidő 

Néptáncegyüttes próbája

18 órától Baraboly Néptáncegyüttes próbája

Minden kedden 14 órától a Berettyóparti Nyugdí-

jasok Egyesület Népdalkörének próbája

Minden szerdán 15 órától a Seniorok Tánccsoport 

próbája

Kedd – csütörtök 14.30-tól egészségmegőrző torna

Anyakönyvi hírek
Születés
2022. augusztus
28. Mihálka Luca Vera (Mihálka László – Farkas Katalin) 

2023. január
7.  Juhász Luca Viktória (Juhász Sándor – Szőllősi Viktória)

25.  Bagdi Lelle Róza (Bagdi Zoltán - Szász Éva)

26.  Dézsi Magdolna (Dézsi Ferenc - Papp Magdolna)

27.  Sólyom Szofia (Sólyom Sándor - Balogh Karolina)

28.  Vajda Nikolett (Vajda Tamás Sándor - Bundik Nikolett)

2023. február
1.  Kiss Tamás Csaba (Kiss Tamás Norbert - Varga Anita)

2.  Dózsa Zoltán (Dózsa Zoltán - Hajdu Krisztina)

2.  Barta Lívia (Barta Barnabás - Gáll Enikő)

Házasságkötés
2022. december
7.  Petrohai Albert – Pala Krisztina Brigitta
2023. január
11.  Lee Donghun – Pánya Kata

Elhunytak
2022. december
5.  Dávid Imre Istvánné (Beregi Vilma) (1936.)

8.  Szabó Sándor (1935.)

11.  Szendrei Árpád (1934.)

13.  Diószegi Éva (Puskás Éva) (1944.)

15.  Ökrös Andrásné (Bagdi Viola) (1950.)

16.  Pozsgai Erzsébet Magdolna (1941.)

17.  Lisztes János Bálint (1945.)

17.  Szabó Miklós Vince (1949.)

18.  Szücs Istvánné (Szoboszlai Juliánna) (1936.)

18.  Karácson Gyula Lajos (1950.)

19.  Csiki Józsefné (Kiss Piroska) (1942.)

22.  Kun Imre (1964.)

28.  Dragomán György (1945.)

31.  Háló Lajos (1938.)

31.  Dorogi Lajos (1954.)

2023. január
12.  Mihucz Sándorné (Márkus Irén) (1933.)

12.  Balogh István (1954.)

17.  Karácson Istvánné (Nagy Margit) (1936.)

17.  Nagy Imréné (Marinka Róza) (1940.)

29.  Kati László (1959.)

2023. február
11.  Nagy Zoltán József (1972.)
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Újraindul a sakkszakkör
Szeretettel várjuk a Sinka István Városi 
Könyvtárba (jelenleg a művelődési ház-
ban üzemel) a sakkozás iránt érdeklődő 
(kezdő és haladó szinten tudó) gyere-
keket szombatonként 9 és 13 óra között 
sakkszakköri foglalkozásra. A részvétel 
feltételeiről Kozicsek Péter sakkoktató ad 
tájékoztatást a 06-20/775-8318-as telefonszámon.

hirdetés
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A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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