MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
INGYENES

XXV. évfolyam, 2015. október

Közéleti információs lap

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom
2015. október 23-án nemzeti ünnepünk
alkalmából megrendezésre kerülő
városi ünnepi programunkra.
09.00 Városi köztemető
Megemlékezés és koszorúzás az
1956-os forradalom 59. évfordulója
alkalmából. Ünnepi beszédet mond
dr. Csarnai Judit, a Békési Járási
Hivatal vezetője.
10.00 Városháza
Ünnepi testületi ülés,
„Mezőberényért“ kitüntetések átadása.
Díjazottak:
- „Mezőberényért“ kitüntetés:
Tóth Sándor
- „Mezőberényért“ posztumusz
kitüntetés:
Dütsch Zsolt
Siklósi István polgármester

Békés Megyei Príma Díjat
kapott Tóth Sándor fafaragó

Újabb elismerés a
Berény Textil Kft. részére

A Békés Megyei Príma Díj-átadónak a
békéscsabai Csabagyöngye Kulturális
Központ adott otthont 2015. október 2-án. A
Vállalkozók és Munkáltatók (VOSZ) Békés
Megyei Szervezete díjátadó gáláján a
művészet és kultúra kiemelkedő alkotóit

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
pályázatára benyújtott több mint 110 pályamű
közül 2015. szeptember 23-án a Berényi Textil
Kft. termékcsaládját is díjazták.
A 8 db-ból álló "Székely rokolya méteráru
termékcsaládja" a magas színvonalú és

köszöntötték. Tóth Sándor fafaragó,
népművészeti tevékenységéért vehette át a
rangos kitüntetést.

művészi kivitelezést ötvöző kézműipari
munkáért "Magyar Kézműves Remek" címet
nyert.

Töltött Káposzta Fesztivál és szakmai találkozó

Elődeink hagyatéka
Háromnapos szlovák nemzetiségi ünnep

A Töltött Káposzta Fesztivál mindig jó alkalmat teremt Mezőberényben
az együttlétre, baráti, egyesületi, munkahelyi közösségek találkozására.
A fesztivál előestéjén, szeptember 18-án, a városházán Értéktár –
turizmus – településfejlesztés – gazdaságfejlesztés – marketing címmel
megrendezett szakmai napon találkoztak a térségi önkormányzatok,
civilek, termelők, vállalkozók, turisztikai szolgáltatók. A Fesztivál
2015-ben ötödszörre került megrendezésre, amely mára – megtartva az

ötletgazdák, szervezők eredeti elképzelését: a háromnemzetiségű
település sokszínű gasztronómiájának bemutatása – kiegészült a város,
a térség értékeit, kézműves hagyományait felvonultató bemutatóval és
vásárral. A Városi Ligetben megrendezett fesztivál látogatói egész nap
kóstolhatták, vásárolhatták a helyi termékeket, mézet, sajtot,
gyönyörködhettek a kézműves portékákban.
folytatás a 4. oldalon

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 2. és 4. között rendezte meg
szlovák nemzetiségi rendezvénysorozatát. A város őszi programkínálatának már elengedhetetlen része a nagy népszerűségnek örvendő
hagyományőrző, generációkat összekötő, nemzetiségi hétvége.

A háromnapos ünnep sokszínű, a szlovák kultúra megőrzését,
felelevenítését segítő programkínálattal várta az érdeklődőket, amelyre
nemcsak a térségből, hanem Szlovákiából is érkeztek.
Az Elődeink hagyatéka elnevezésű kulturális esemény gasztronómiai
nappal, kiállítással, művészeti csoportok találkozójával mutatta be a
szlovák tradíciókat.
folytatás a 8. oldalon

2.
Ez történt a két ülés között
Szeptember 2-án, majd később 22-én a
K ö r ö s ö k V ö l g y e Vi d é k f e j l e s z t é s i
Közhasznú Egyesület munkaszervezete
(LEADER) kérésére Siklósi István
polgármester két projektötletet adott meg
Mezőberény vonatkozásában. Az egyik a
Hosszú-tó környékére, a másik a kertészetre
vonatkozó elképzeléseket tartalmazza
dióhéjban. Amennyiben a projektötleteket a
szervezet befogadja, és azok a pályázati
kiírásban valamilyen formában - pl.
turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés megjelennek, úgy azok kidolgozását a hivatal
elvégzi, de a pályázat benyújtása a testület
hatásköre lesz.
Szeptember 3-án a Szlovák Konzulátus által nemzeti ünnepük alkalmából - rendezett
fogadáson vett részt Siklósi István
polgármester, ahol hosszabb beszélgetést
folytatott Petróczki Zoltánnal a Kormányhivatal főigazgatójával a településeket
érintő közigazgatási változásokról.
Mezőberény esetében szó van arról, hogy
megszüntetik az okmányirodát. Egybehangzó
jelzés érkezett főigazgató úrtól, Dankó Béla
parlamenti képviselőtől, Dr. Csarnai Judit a
járási hivatal vezetőjétől és korábban Gajda
Róbert kormánymegbízottól is, hogy a
szakma szabálya szerint mindent megtesznek
azért, hogy ez ne következhessen be.
Szintén szeptember 3-án az internetes
felületen küldött választ Siklósi István
polgármester Zalai Mihálynak a
Megyegyűlés elnökének megkeresésére,
amelyben 4 és 5 számjegyű utak
karbantartására, felújítására kért javaslatokat. Polgármester úr válaszában a
Mezőberény-Bélmegyer (4237 sz.) és a
Mezőberény-Szarvas (4641 sz.) utakat
javasolta.
Szeptember 7-én Siklósi István polgármester válaszlevelet küldött Zalai Mihály
elnök úrnak az Interreg programban
történő részvételi szándékról. Az előző
megyei vezetés idejében elindult tervezési
folyamatba Mezőberény a megye több
településével együtt csatlakozott, s az akkori
információk szerint városunk hűtőkapacitást
kaphatott volna. Jelenleg még ennyi
információ sincs a projekt részleteiről, de a
polgármester természetesnek tartja, hogy
fejlesztési forrásokat is használnának egy
munkahelyeket is teremtő beruházás
támogatásához.
Szeptember 9-én a T-Systems üzletág
igazgatójával, Farkas Renátával folytatott
tárgyalást Siklósi István polgármester
intelligens város projektről. A tárgyalások
apropóját az elöregedett intézményi
telefonrendszer korszerűsítése adta, de más többek között térinformatikai és e-ügyintézési
- kérdésekről is egyeztettek. A telefonrendszerről: a városházán lévő főközpont és az
intézményekben lévő alközpontok
meghibásodása lassan rendszeressé válik,
lehetetlenné téve a telefonálást. A javítások
során a legnagyobb problémát az alkat-

Városházi hírek
részhiány mellett a megfelelő, felkészült
szakember megtalálása jelenti. Új technológia
kialakításáról is tárgyaltak, pl. IP telefon. A
tárgyaláson jelen volt Török Tamás
informatikus.
Szeptember 16-án reggel Siklósi István
polgármester a Közszolgáltató Intézmény
költségvetésében észlelt szabálytalanságokkal kapcsolatos kérdésekről
egyeztetett a Hivatalban az intézmény
vezetője, korábbi gazdasági vezetője, a
gazdasági bizottság elnöke, a jegyző és a
pénzügyi osztály munkatársa jelenlétében.
Szeptember 17-én Békéscsabán a
Közfoglalkoztatási kiállításon vett részt
Mezőberény, ahol a megye 59 települése
mutatkozott be. A látogatók a város két
kiállítóterében bepillantást nyerhettek a
közfoglalkoztatás keretében végzett munkáról, a mezőgazdasági programelemről, a
közúthálózat karbantartása programról, az
illegális hulladéklerakók felszámolására
indított programról és a helyi sajátosságokra
épülő közfoglalkoztatási programról. A
programon részt vett és a mezőberényi
bemutató teret meglátogatta Dr. Hoffmann
Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkár, Gajda Róbert, a Békés Megyei
Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott, valamint Gyuricza Csaba, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
elnöke. Az ünnepi műsorban Mezőberényt
képviselve közreműködött a Mazsorett
Együttes csoportja Mezeiné Szegedi Erzsébet
vezetésével.
Szeptember 18-án a Városházán Szakmai
Napot rendezett Mezőberény Város
Önkormányzata és Települési Értéktár
Bizottsága. A szakmai nap az V. Töltött
Káposzta Fesztivál programjához kapcsolódva az "Értéktár – turizmus – gazdaságfejlesztés – településfejlesztés – marketing"
címet kapta. A rendezvény megvalósításában
közreműködött a Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája is. A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat pályázatán nyert program
részeként a találkozón kezdeményezés indult
a Hungarikum Klub megalakulására is.
Szeptember 19-én a Ligetben értéktárak
mutatkoztak be az V. Töltött Káposzta
Fesztiválon. A térségből Mezőberény mellett
Doboz, Békés települések értéktárai is jelen
voltak. A doboziak a bemutatkozás mellett
népi játszóházzal, kézműves bemutatóval
várták az érdeklődőket, Békés város pedig
színvonalas kiállítása mellett termékeinek
kóstolójával is kedveskedett. A rendezvényre
távolabbról is érkeztek vendégek, így Dr.
Nagy János, Nyíracsád polgármestere is részt
vett a rendezvényen, és munkatársaival a
főzőversenyen egyedi fűszerezésű töltött
káposztával színesítették a fesztivál ízvilágát.
Még augusztus végi hír, de hivatalos
megerősítést csak most kapott a
városvezetés, hogy a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázaton a Szálló
előtti szökőkúthoz egy szobor finanszírozására több mint 4,8 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert Mezőberény. Az idei pályázatban három

Mezőberényi Hírmondó
szobortervet kellett benyújtani, amelyből az
NKA választotta ki azt, amit támogatásra
méltónak tartott. A "Forrás" című alkotást
választották, melynek látványterve megtalálható a város honalapján. A szobor
költségei nem tartalmazzák a szökőkút
vízgépészeti költségeit, amelyre a képviselőtestületnek kell biztosítani a költségek
fedezetét. Az új szökőkút megvalósításának
végső határideje 2016 ősze.

Miről tárgyalt a képviselőtestület?
A napirend megszavazása után a képviselőtestület elfogadta Dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2015. augusztus 31én tartott zárt ülésen hozott döntésekről,
majd Siklósi István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről. Szóbeli
kiegészítést is tett: a Városi Közszolgáltató
Intézmény vezetője írásban benyújtotta
lemondását, amit a képviselő-testületnek
tudomásul kell vennie a zárt ülésen.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a Mezőberény Város
Közlekedési Koncepciójában azonnali
intézkedésként megjelölt, közlekedési
táblákkal történő forgalomirányítás
egységesítése érdekében az alábbi táblák
kihelyezését rendelte el:
1. Szent I. u. – Fő út. kereszteződés:
Szent I. utca felől „Elsőbbségadás kötelező”
alá kerékpárúttal és gyalogjárdával történő
kereszteződésre vonatkozó kiegészítő tábla.
2. Madách u. – Petőfi út kereszteződés:
Madách utca felől „Elsőbbségadás kötelező”
alá kerékpárúttal és gyalogjárdával történő
kereszteződésre vonatkozó kiegészítő tábla.
3. Fortuna tér – Petőfi út. kereszteződés:
Fortuna tér felől „Elsőbbségadás kötelező” alá
kerékpárúttal és gyalogjárdával történő
kereszteződésre vonatkozó kiegészítő tábla.
4.Szénáskert u. – Akácfa u. kereszteződés:
Akácfa utca mindkét oldalára „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla elhelyezése.
5. Fortuna tér – Kossuth tér kereszteződés:
Fortuna tér felől „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla elhelyezése.
6. Tessedik tér – Szent I. u. kereszteződés:
Tessedik tér felől (Piknik-park sarka)
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla
elhelyezése.
7. Ady E. u. – Frey A. u. kereszteződés: Ady E.
utca felől „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla elhelyezése.
8. Kinizsi u. – Thököly u. kereszteződés:
Kinizsi utca felől „Útkereszteződés alárendelt
úttal” jelzőtábla elhelyezése szükséges
kiegészítő táblával.
9. Thököly u. – Illyés Gy. u. kereszteződés:
Illyés Gy. utca felől „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla áthelyezése, illetve egy új
kihelyezése a Thököly utcával párhuzamos
lakóépületek előtti útra.
10. Mátyás k. u. – Gyomai u. kereszteződés:
Mátyás k. utca felől „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla elhelyezése közvetlenül a Gyomai

Mezőberényi Hírmondó
út előtt is, melyet „Elsőbbségadás kötelező”
útburkolati jel erősíthet meg. A kerékpárútnál
elvenni az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” és a
„kerékpárút vége” táblákat. Mindkét oldalon
„Kerékpárút” tábla elhelyezése.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Városi
Közszolgáltató Intézményt a beszerzés
megindítására, a vállalkozói szerződés
aláírására, valamint a táblák kihelyezésére. A
felsorolt forgalomtechnikai beavatkozások
elvégzéséhez szükséges bruttó 134.000 Ft-ot a
2015. évi költségvetésének fejlesztési
tartaléka terhére biztosította.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város
Közlekedési Koncepciójában azonnali
intézkedésként megjelölt, közlekedési
táblákkal történő forgalomirányítás egységesítése érdekében az alábbi „Tehergépkocsival behajtani tilos” táblák
kihelyezését rendelte el: (a megjelölésben az
első utcára tiltja a tábla a behajtást a
másodikról)
1. Jókai u. - Kinizsi P. u., 2. Madarász u. Kinizsi P. u., 3-4. Madarász u. - Jeszenszky u.
mindkét irányban, 5. Hunyadi u. - Jeszenszky
u. – 47. sz. főút, 6. Nagymester u. – 47. sz. főút
7. Jókai u. – Gyomai út, 8. Madarász u. –
Gyomai út, 9. Hunyadi u. – Gyomai út, 10.
Nagymester u. – Gyomai út, 11. Deák F. u. –
Luther u., 12. Árpád u. – Luther u., 13. Bajcsy
Zs. u. – Vésztői út, 14. Martinovics u. –
Vésztői út, 15. Táncsics u. – Vésztői út, 16.
Báthory u. – Vésztői út, 17. Szénáskert u. –
Vésztői út, 18-19. Bajcsy Zs. u. – Belencéresi
út mindkét irányban, 20-21. Martinovics u. –
Belencéresi út mindkét irányban, 22-23.
Táncsics u. – Belencéresi út mindkét irányban
24. Báthory u. – Belencéresi út (mindkét
irányban, de az egyik meglévő), 25-26.
Szénáskert u. – Belencéresi út mindkét
irányban, 27-28. Kereki u. – Belencéresi út
mindkét irányban, 29. Szent István u. – Fő u.,
30. Kölcsey u. – Liget u. (Szent I. u. felé),
31. Liget tér a Szent I. u. felé, 32. Deák F. u. –
Vasút u., 33. Árpád u. –Vasút u., 34. Madách u.
– Petőfi út, 35. Madách u. – Rákóczi sugárút,
36. Teleki u. – Ady E. u., 37. Budai N. A. u. „Békési út”, 38. Áchim u. - „Békési út”, 39.
Budai N.A. u. – Belentai u., 40. Áchim u Belentai u., 41. Liget tér (Tessedik tér felé) –
Liget u., 42-43. tartalék tábla.
A képviselő-testület felhatalmazta a Városi
Közszolgáltató Intézményt a beszerzés
megindítására, a vállalkozói szerződés
aláírására, valamint a táblák kihelyezésére.
Az ehhez szükséges bruttó 663.000 Ft-ot a
2015. évi költségvetésének fejlesztési
tartaléka terhére biztosította.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete rendeletet alkotott a
települési adóról, mely 2016. január 1.
napjával lép hatályba. Az adó mértéke 200
Ft/AK, csak külterületi ingatlanra vonatkozik.
2 hektár területig mentességet élveznek a
földtulajdonosok. Az adó hatálya alá eső
magánszemélyek kötelesek adóbevallást
tenni.
Tudomásul vették a Városi Közszolgáltató
Intézmény igazgatója által, a
300/2015.(VIII.31.)sz. határozat végrehajtásaként előterjesztett, intézménye erőgépeinek felülvizsgálatáról adott tájékoztatását.
Az intézmény igazgatója megbízást kapott,

Városházi hírek
hogy a következő évi költségvetésének
tervezésénél szerepeltesse a legfontosabb,
2016. évi működéshez szükséges javítási
költségeket.
Elfogadták a Kereskedelem helyzete
Mezőberényben, a piac fejlesztési lehetőségei című beszámolót. A beszámolóban
megfogalmazott javaslatok megvalósítására
rövid távú cselekvési terv kidolgozásával
bízták meg a Városi Közszolgáltató
Intézmény vezetőjét.
A képviselő-testület megbízta Dr. Földesi
Szabolcs jegyzőt, hogy az önkormányzat által
megállapított helyi díjakról szóló rendelet
felülvizsgálatánál kerüljön megvizsgálásra,
hogy a mezőberényi mozgóbolti árusoknak
milyen kedvezmény adható.
A Nemzetközi kapcsolatok koncepció 20112014. mellékletébe felvételre került a
Tízváros Alapítvány 2014-ben létrejött
kapcsolata a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal. A koncepció felülvizsgálata után
„Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok
Koncepciója 2015-2020.” címmel fogadták el
a dokumentumot.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgatója beosztásra, mivel a jelenlegi
vezető megbízatása 2015. december 31.
napjáig szól. A meghirdetett igazgatói
beosztás ellátására pályázók meghallgatására
és a pályázatok véleményezésére létrehoztak
egy, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező Ad hoc
bizottságot.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem
kíván csatlakozni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi
pályázati fordulójához. Az önkormányzat
2016. évi költségvetésében a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás összegét
600.000,- Ft-tal megemeli a hátrányos
helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása
érdekében. A képviselő-testület felhívja az
érintett fiatalok figyelmét, hogy felsőoktatási
tanulmányok folytatásának támogatására
indokolt esetben a továbbiakban is lehet
kérelmet benyújtani Mezőberény Város
polgármesterének címezve.
Negyedik alkalommal került módosításra
Mezőberény Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetési rendelete.
Nem támogatták a képviselők a KSI
Gyomaendrődi Sportegyesület kisbusz
vásárlásra vonatkozó kérelmét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárult a 2015. évi
közmunkaprogram keretében megtermelt
burgonya és hagyma rászorulóknak
történő szétosztásához maximum 1 millió Ft
összegben.
Tudomásul vették Mezőberény Város
Óvodai Intézménye 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó munkatervét.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2015. október 26. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

3.
A 2014. évi helyi iparűzési
adó 1+1%-ának felhasználása
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal mint
első fokú Adóhatóság a Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkorm á n y z a t i r e n d e l e t é n e k 9 . § ( 11 )
szakaszában foglalt tájékoztatási
kötelezettségének az alábbiak szerint tesz
eleget.
A vállalkozások (54 db) által 1.532.937 Ft
helyi iparűzési adó került felajánlásra a
kedvezményezett szervezetek javára.
Részletes kimutatás Mezőberény város
honlapján olvasható: Kezdőlap - Önkormányzat és közigazgatás - Polgármesteri
Hivatal.

Az Új Széchenyi Terv
segítségével nyert támogatást
kerékpárút-fejlesztésre
Mezőberény Város
Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzata a
KÖZOP-3.5.0-09-11 pályázat keretében
199.985.645.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A „Közlekedésbiztonságú kerékpárút építése a 46-os
számú főútvonal MezőberényCsárdaszállás szakaszon” kerékpárút
hálózatának fejlesztése céljából benyújtott
projekt elsődleges célja a biztonságos
kerékpározás lehetőségének megteremtése.
A kivitelezésnek ez év végéig kell
befejeződnie. A szerződés aláírására 2015.
augusztus 31-én került sor.
A minisztérium tájékoztatása szerint az
előző, 2007-2013-as európai uniós
támogatási ciklus forrásaira újból
megnyitott pályázat során a főutak melletti,
már létező kerékpárutakat összekötő
néhány kilométeres szakaszokra lehetett
pályázni.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Forrás
Mezőberény Város Önkormányzata
4.836.160,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap
Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt
kültéri szobor, térinstalláció megvalósítása
pályázaton a Forrás című köztéri kút
megvalósítására és felállítására. A mű
alkotója: Rohonczi István.
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1754
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Tovább folyik a
közfoglalkoztatási program
Mezőberényben
Békés megye harmadik éve mutatja be a
közfoglalkoztatásban részt vevő településeken
folyó közfoglalkoztatásban végzett munkát.
Az idén, 2015. szeptember 17-én rendezte meg
a kiállítást Békéscsabán. Az eseményre
városunk is felkérést kapott és bemutathatta a
közfoglalkoztatási programját. A színvonalasan kialakított standon mind a négy
programelem meg lett jelenítve és nyújtott
rálátást a városban folyó munkáról az
érdeklődőknek.

A településen eredményesnek számít a
mezőgazdasági programelemben végzett
munka, hiszen az önkormányzati tulajdonú
területeken burgonya, vöröshagyma
termesztése valósult meg. Az előző évekhez
hasonlón a termés egy része szociálisan
hátrányos helyzetű emberek, családok
megsegítésére, természetben nyújtott szociális
segély formájában kerül kiosztásra, valamint a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és
a Városi Bölcsőde konyhájának zöldség
alapanyaggal való ellátását segíti térítésmentesen. A másik programelem, a belterületi
közúthálózat karbantartás munkálatai is
tovább folynak, és elkezdődött a járdafelújítás
II. szakasza a Hősök utcán, ahol a helyi
sajátosságokra épülő programelemben
gyártott térkövet rakják le a közfoglalkoztatottak, ezáltal a településen
csökkenthető a baleseti veszélyhelyzet.
Összességében elmondható, hogy jelentős
munkát végeznek a közfoglalkoztatottak, a
projektek egymásra épülnek és ki is egészítik
egymást, így meglévő értékeink állagmegóvásával városunkban megvaló-sulhat a
rendezett, szép környezet fenntartása.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szentpéteri Sándor
(Mezőberény) és Nagy Judit (Mezőberény), Gonda Gyula Richárd (Mezőberény) és Fábián Felicia (Mezőberény),
Cservenák János (Mezőberény) és Pintér
Szilvia (Mezőberény), Jónás Zoltán
(Mezőberény) és Csikós Kitti (Mezőberény), Mártha Lajos Róbert (Mezőberény) és Vrbovszki Rita (Mezőberény),
Pallag Péter (Békéscsaba) és Lamersfeld
Kitti (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Gál Ferenc (1944),
Domokos István (1978), Kucsera József
(1945), Maász Andrásné szül. Balog
Erzsébet (1934), Nemcsok László (1949),
Scherer Mihályné szül. Szigeti Mária
(1930), Varga Máté (1934)

VI. Intézményi Horgászverseny
Idén is a Kovács Farm adott otthont a
szeptember 20-án megrendezett intézményi
horgászversenynek. A sikeres horgászathoz a
kellemes időjárás is hozzájárult. A résztvevők
nagy lendülettel vágtak neki a versenynek.
Eredmények
Intézményi csapatok: 1. OPSKK 4 helyezési
szám, 8,16 kg összsúly, 2. Gimnázium 9
helyezési szám, 1,06 kg összsúly, 3. Általános
Iskola 10,5 helyezési szám, 3,28 kg összsúly
Támogatói csapatok: 1. Csárda-Tex 10,74
kg, 2. Inter Turbó Kft. 1,6 kg, 3. Szervezői
Vendég csapat 0,24 kg
Egyéni eredmények: Úszós kategória:1.
Miklós Gábor (Csárda-Tex) 8,70 kg, 2.
Lestyán János (OPSKK) 6,96 kg, 3. Bárdi
Dániel (Ált. Isk.) 3,28 kg; Fenekező
kategória: 1. Winter Zsolt (Csárda-Tex) 2,04
kg, 2. Lakatos Antal (Inter Turbó Kft) 1,60 kg,
3. Somvári Zoltán (OPSKK) 1,04 kg;
Különdíjak: Legnagyobb hal kifogója:
Miklós Gábor (Csárda-Tex) 8,70 kg-os amur
Legtöbb hal kifogója: Barna István
(Gimnázium) 62 db hallal, Abszolút bajnok
csapat: Csárda-Tex 10,74 kg összsúllyal

Köszönjük támogatóink segítségét:
Kovács János házigazda
Főtámogatók: BÉKÉS Megyei Szabadidős
Klubok Tanácsa, Csárda–Tex Kft., Gyulai
Pálinka Manufaktúra, Inter Turbó Kft. (Békés),
Páka-Duplex Bt.
További támogatók: Balta Roland, Barna
Márton, Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Berény TV, Eczeti György
(Fornetti), Filozof György, Fondor-Tel Kft.,
F r e y Ti b o r, H a l á s z a t i é s Ö n t ö z é s i
Kutatóintézet Szarvas, Halibi horgászbolt,
Katica Virágbolt, Károlyi és Tsa Kft., Kis
Sándor, Kolozsi József (Kolozsi Kft.),
Köröstarcsai úti zöldséges (Tóth Károly),
Liszkai Sándor, Makk-hetes kocsma,
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ, Pecze
Gábor-Peczéné Gyaraki Zsófi, Püski Tibor
(Piactéri gazdabolt), Rigó Tibor, S. Tóth Pál,
Szémán András, Sziráczki Dániel (Sziráczki
Pékség), Szűcs-Net Kft., Tópart Vendéglő,
Tóth János (Piknik Park), Tóth Sándor,
Valnerovicz Erika, Vino 2001 Bt.

Töltött Káposzta Fesztivál és
szakmai találkozó
folytatás az 1. oldalról

Siklósi István, Mezőberény polgármestere
köszöntőjét követően Gyebnár Péter, az
MNVH Békés megyei referense beszélt az
előttünk álló időszak pályázati lehetőségeiről.
Kihangsúlyozta az együttgondolkodás,
együttműködés fontosságát. Körösi Mihály
képviselő, a Települési Értéktár Bizottság
elnöke bemutatta a helyi bizottság
munkájának eredményét, a több mint hetven
értéket tartalmazó települési értéktárat.
Kovácsné Nagy Krisztina, a Famíliatészta Kft.
marketing vezetője, a Települési Értéktár
Bizottság tagja a termék piacra juttatásának
útjáról, módjáról, szakmai kihívásairól
beszélt. Dr. Balázsi Károly település- és
közösségfejlesztő az együttműködésről, a –
látszólag akár eltérő tevékenységű szervezetek kapcsolódási lehetőségeiről,
hasznosságáról, település-, közösségfejlesztő
hatásáról osztotta meg nézeteit a szakmai nap
résztvevőivel. Siklósi István a konferencia
zárásaként hungarikum klub megalakításának
lehetőségét vetette fel, kérte a résztvevőket,
jelezzék részvételi szándékukat. Ezt követően
Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács
ajánlotta a résztvevők figyelmébe a helyi
termékekből, alapanyagokból készült
ételkóstolót.

Mesetarisznya
a népmese napján

Benedek Elek születésének évfordulóján,
szeptember 30-án ünnepeljük a Magyar
Népmese Napját. Ez alkalomból a könyvtár
vendége volt Károlyi Gitta meseterapeuta,
aki alkotó-fejlesztő foglalkozást tartott az
általános iskola napközis csoportjának. A
gyerekek együtt utazhattak a mese világában,
varázslatos helyekre juthattak el, ahol
próbákat is ki kellett állniuk.

Idősek napi köszöntő
Az Idősek Világnapja alkalmából 2015.
október 1-jén köszöntötték a város szépkorú
lakosait. Siklósi István polgármester beszédében kiemelte
a generációk közötti
együttműködés fontosságát. A fiatalok az
idősek által fedezik fel a világot, hagyományainkat pedig elődeink segítségével
ápolhatjuk. A tudás generációról generációra
száll.

Mezőberényi Hírmondó
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Az „Ősz színei”
20 éves a Juhász Gyula utcai
Idősek Otthona
Történelmi távlatnak ugyan nem, de egy
intézmény életében mindenképpen jelentős
időszaknak számít 20 esztendő. Mai gyorsan
változó világunkban pedig különösnek is
tűnhet, hogy változatlanul Mezőberény Város
Önkormányzata fenntartásában nyújt
szolgáltatást az 52 fő befogadására és
gondozására alkalmas idősek otthona, mely
1995. október 14-én nyitotta meg kapuit Gálek
Antal tervei alapján. Az akkor 90 millió Ft-os
beruházás azoknak az időseknek kívánt
szeretetteljes gondoskodást biztosítani, akik
életük hátralévő részében szülővárosukhoz
kívántak ragaszkodni. Az anyagi hátteret
felerészben az önkormányzat, felerészben
pályázati forrás biztosította.
A 20 év jegyében, az Idősek Világnapja köré
szervezett programsorozat 2015. szeptember
28. és október 2. között várta a Humánsegítő
Szolgálat intézményeiben élő időseket,
hozzátartozóikat, és a Juhász Gyula utcai
Idősek Otthonából nyugdíjba vonult
dolgozókat. Az ünnepi hét elnevezése nem
véletlen, az „Ősz színei”-vel kívántuk
érzékeltetni, hogy az itt élő idősek milyen
sokszínű képességgel, tehetséggel rendelkeznek, mennyi játékosság, gyermeki öröm
rejtőzik bennük. Ezek megnyilvánultak már a

hét első napján, a „Pillanatképek a 20 év
életéből” című kiállítás megnyitóján, melyet
az idősek és egy nővérünk szavalataiból és
énekéből összeállított műsor tett emlékezetessé. A kiállítást Siklósi István polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében
méltatta azt a gazdag anyagot, mely az idősek
gyönyörű kézimunkáiból – hímzésekből,
kötésekből, horgolásokból – kreatív
alkotásaiból állítottunk össze. A látogatók
„fényképfalakon” keresztül pillanthattak be az
otthon életének ünnepi és hétköznapi
pillanataiba, ismerkedhettek meg dr. Kugler
József: Berényiek voltak, berényiek lettek
című tanulmányával. Az ünnepi alkalom
színvonalát a Mezőberényi Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Tagozata tanárának és
tanulóinak színvonalas műsora emelte.

5.
A következő napok programjai között
szerepelt a bográcsban készült finom ebéd,
melyhez a Körös Citerazenekar pengette a
nótákat. Ezt követően a „Leg a Láb“ Alapfokú
Művészeti Iskola Kis-Berényke Táncegyüttese hozta vissza a régi idők emlékeit és
hangulatát. Az idősek és hozzátartozóik nagy
lelkesedéssel vettek részt a Játék korhatár
nélkül című vetélkedőn, ahol kvízkérdések,
ügyességi játékok alkották a csapatoknak
készült feladatokat. A „Memória Café”
vendége intézményünk orvosa, dr. Oláh
Erzsébet háziorvos volt, aki a demenciáról,
mint az előrehaladott életkorhoz gyakran
kötődő betegségről tartott előadást, néhány
praktikummal is segítve a hozzátartozókat. Az
érdeklődők részt vehettek az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ által szervezett
Városi Idősek Napján. Az ünnepi hét méltó
zárása a Közétkeztetési Központunk által
készített „meglepetés” ebéd és ezt követő
vallási zenés műsor, melyet a TÍZVÁROS
Alapítvány Fény-Pont Gyülekezete, a fellépők
között az otthon egyik jelenleg kisbabát nevelő
ápolója ad.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazon időseknek és hozzátartozóknak,
akik adományaikkal és házi sütésű finomságokkal támogatták rendezvényünket. Külön
köszönjük Kosjár György vállalkozó
támogatását.
Kovács Edina, igazgató

Magyarvégesi Sokadalom
Mit nekünk eső, szél, hideg… Dacolva a rossz
idővel, megtartottuk hagyományteremtő
Magyarvégesi Sokadalmunkat!
Májusban született meg a gondolat, hogy
méltóképpen ünnepeljük meg óvodánk 120
éves fennállásának évfordulóját. Az elhatározást tettek követték! Kezdeti lendületünket egyre növelte a város vezetésének és
lakosságának pozitív visszajelzése, mely
megerősített bennünket abban, hogy
rendezvényünknek létjogosultsága van.
Ünnepségünk önkormányzatunk támogatásával – városi intézmények, civil szervezetek,
alapítványok és magánszemélyek összefogásával - valósulhatott meg, bár nem olyan
módon, ahogyan azt megálmodtuk. Az
időjárás viszontagságai miatt a Sokadalmat az
óvoda falai között tudtuk megrendezni, a kinti

helyszíneket sajnos elmosta az eső. A
Magyarvégesi felvonulás után az ünnepélyes
megnyitón a nagycsoportosok néptánc
műsorával és emlékplakettek átadásával
köszöntöttük az egykori óvodai dolgozókat,
melyet tartalmas programok és színvonalas
gyermekműsorok követtek (Berényi Nagy
Péter, MVÓI színjátszó kör). A hangulatról a
Suttyomba zenekar és a „Leg a láb” AMI
táncosai gondoskodtak. Programjainkat
arcfestéssel és lovaskocsizással is gazdagítottuk. A meghitt pillanatok színtere az
„Óvoda utca” volt, ahol fényképek és relikviák
mutatták be óvodánk életét az 1914-es évtől
kezdve napjainkig. Megható volt látni az
egykori „Magyarovisok” örömét, a
viszontlátás pillanatait és hallgatni a jó
hangulatú visszaemlékezéseiket. Támoga-

tóinknak és a szülők felajánlásainak köszönhetően nem maradtunk éhesen, magyar módra
zsíros kenyeret, hagymát, kolbászt, pogácsát,
kalácsot, sós-édes rágcsálnivalót kínáltunk.
Nagyon sokan megtisztelték rendezvényünket, reméljük, hogy jól érezték
magukat!
Fáradtan, de elégedett boldogsággal mentünk
haza. Köszönünk minden figyelmet, együttérzést, szeretetet, támogatást! Jövőre újra
találkozunk!!!
A Magyarvégesi Óvoda kollektívája
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V. PSG Vízitábor
2015. augusztus 10-15. Tiszafüred
Az Arany János Tehetséggondozó Programban
résztvevő osztályok diákjainak immár ötödik
alkalommal nyílt lehetőségük, hogy részt
vehessenek a nyár végén megrendezésre
kerülő tiszafüredi vízitáborban. A korábbi
évektől eltérően az idei évben inkább az
előkészítő és a kilencedik évfolyamos diákok
jelentkeztek.
Az érkezés utáni délután az előre kiadott
anyagokból egy totó segítségével mérték fel a
kísérő tanárok, ki mennyire sajátította el a
vízitúrázás szabályait. A totó kitöltését
követően leeveztünk a szabad strandra, ahol az
„újoncok” kipróbálhatták magukat a
gyakorlatban. Borultak, eveztek, kormányoztak. Az első napon csatlakozott hozzánk
Vég József tanár úr, aki a túra alatt a Tisza-tó
élővilágának érdekes növényeire és állataira
hívta fel a figyelmet. Visszafelé az
Apponyháti-csatornán keresztül jöttünk
vissza, ami a rutinos kormányosoknak is nagy
kihívást jelentett, mert a kanyarok úgy
követték egymást és olyan meredekek voltak,
mint egy Forma 1-es pálya.
A következő két napban rövidebb túrákat
tettünk, ahol a nagyon bátor kezdők
kipróbálhatták magukat a kormánynál. A tábor
„tetőpontja” a Poroszlóra vezető hosszú túra
volt. Ilyenkor a kenukban lehetőség nyílik
arra, hogy az egy hajóban ülő különböző

évfolyamos tanulók jobban megismerhessék
egymást. A visszautazás előtti nap délelőttjén
megrendezésre került a hagyományos
kajakverseny. Itt izgalmas és szoros
versenyekben meg lehet tapasztalni milyen
komoly sportág is a kajak. Amikor a
szálláshelyen voltunk, akkor sem unatkoztunk, mert csapatokban rendeztünk egy
röplabda házibajnokságot, ahol mindenki
felmérhette, hogyan tud csapatban játszani,
illetve mennyire jó a strandröplabdában. Az
utolsó este egy kis záróbulival ünnepeltük meg
a sikeres ötödik vízitábort, illetve a balesetmentes táborhetet.
A résztvevők nevében ezúton mondok
köszönetet dr. Baukóné Baksai Edit
tanárnőnek, valamint Hidasi László és Kolozsi
Tamás tanár uraknak a lelkiismeretes
táborvezetésért.
Női kajakverseny végeredménye: 1. Győri
Viktória, 2. Csák Stefánia, 3. Márki Petra
Fiú kajakverseny végeredménye: 1. Mihálka
Bence, 2. Mészáros Richárd, 3. Tremmel
István
Strandröplabda bajnokság végeredménye:
1. Győri Viktória, Nagy Áron, Bagdi István,
Németh Károly, 2. Giricz Laura, Márki Petra,
Kiss Károly, 3. Csenger Rebeka, Máté Zsolt,
Boczonádi László
Németh Károly, a PSEG 11. D osztály

Elrajtoltunk…
Az idei tanév is mozgalmasan indult a
gimnáziumban. Újdonsült diákjaink
GÓLYATÁBOR keretében ismerkedtek a
várossal, az iskolával, évfolyamtársaikkal,
osztályfőnökeikkel és kollégiumi nevelőtanáraikkal. A tábor több mint száz résztvevője
játékos vetélkedőn mérte össze ügyességét és
kreativitását, amire alig néhány hét múlva a
GÓLYAAVATÓN is szükségük volt. Gólyáink
néhány napig zöld fülükkel és krumpliszsákokkal tűntek fel a városban is, majd az
avató feladatok után a közösségünk „teljes
jogú” tagjaivá váltak.
Szeptember első hétvégéjén az Arany János
Tehetséggondozó Program végzős osztálya, a
13.d és osztályfőnökük Kovács Hajnalka
tanárnő, valamint kollégiumi csoportvezetőjük Takács Béla tanár úr voltak a
főszervezői a NOSZTALGIATÁBORNAK. A
rendezvény célja, hogy lehetővé tegye az 5
évvel ezelőtt a Programba bekerülő diákok
újbóli találkozását. Az ország több városából
érkeztek hozzánk osztályok, megismerkedtek
Mezőberénnyel, ellátogattak Arany János
szülővárosába Nagyszalontára és visszaem-

Múzeumi Esték
A rendezvénysorozat keretében Békés megye
szőttes kultúrája Mezőberényi szőttesek
címmel Debreczeni János Népi Iparművész, a
Népművészet Mestere az OPSKK Muzeális
Gyűjteményében tartott előadást 2015.
szeptember 24-én.
Az előadáshoz kapcsolódva a muzeális
gyűjtemény gazdag szőttes anyagából készült
válogatását is megtekinthette a közönség.

lékezhettek az öt évvel ezelőtti zánkai első
találkozásukra.
Nagy izgalommal várták a GRONAUI
CSEREDIÁKOK érkezését azok a tanulók,
akik májusban vendégeskedtek az északrajna-vesztfáliai testvérvárosunkban. A német
diákok családoknál töltötték a hétvégét, majd
kivették részüket a német nyelvű tanítási
órákból. Magyarországi tartózkodásuk utolsó
napjait Budapesten töltötték.
A hónap végén a végzős évfolyamé volt a
főszerep. A KAMPÁNYHÉTEN napról napra
más és más osztály vendégelte meg az alsóbb
évfolyamok diákjait és szervezett szórakoztató
programokat. Ennek a hétnek a lezárása volt a
régi hagyományt felelevenítő FORDÍTOTT
NAP: a megválasztott diákigazgató
megkaphatta egy napra az iskola kulcsát és
elfoglalhatta az igazgatói széket. A végzős
diákok tanárszerepbe bújva tartották meg az
aznapi tanórákat.
Velünk tartasz?
Várunk szeretettel 2015. október 16-án 9
órától a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium NYÍLT NAPJÁN.

Mezőberényi Hírmondó
Ha érdekel a média világa,
akkor itt a helyed!

Szeretsz alkotni, fotózni, írni és kíváncsi
vagy, hogy mi zajlik a városban?
Kedved lenne hírt adni iskolád, városod
eseményeiről? Szívesen készítenél
interjút, riportot, tudósítást,
de nem tudod, hogyan kezd el?
Akkor pont Téged keresünk.
Hozd létre saját sajtócsoportod, ismerkedj
meg a sajtónyelvvel, műfajokkal, blogolj,
szelfizz.
Próbáld ki magad, légy kreatív!
Ami a szócsövön kifér!
Gyere el, hozd ötleteid és barátaid!
Találkozó és ötletbörze:
2015. október 13. (kedd) 16 óra
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Részletes információk:
Patai Bori, tel.: 20/520-5426

Ingyenes kerékpár-gravírozás
a Mezőberényi Polgárőr Egyesület
szervezésében
Helyszín: mezőberényi TESCO parkolója
Időpont: 2015. október 17.
9-12 óra között.
(Kedvezőtlen időjárás esetén az esemény
más időpontban lesz megtartva.)

A hónap műtárgya:
petróleumlámpa
Magyarországon az
1860-as évektől a
villanyvilágítás elterjedése előtt általános
világítóeszköz volt a
petróleumlámpa.
Amellett, hogy a lakás
dísze volt, elektromos
áram híján napjaink
alternatív fényforrása
is. A petróleum jellegzetes szagú, halványsárga színű, folyékony
kőolajszármazék. A gyúlékony folyadék
csavarszerkezettel szabályozható lámpabélen
át szívódik a lámpa égésterébe. Intenzív fényét
a cilinder biztosítja. A lámpabél magasságának
állításával a lámpa fénye is szabályozható.
Széleskörű elterjedése révén a polgárosodás
egyik legjellegzetesebb tárgyává vált. A
petróleumlámpáknak több típusa alakult ki.
Voltak asztalra állíthatók, mennyezetre
függeszthetők, ezekhez különféle lámpaburákat is használtak. A lámpatestek készültek
fémből, porcelánból és üvegből is, gazdagon
díszítették, különösen szépek a festett,
Zsolnay majolika asztali lámpák. A bemutatott
tejüveg asztali petróleumlámpa az OPSKK
Muzeális Gyűjtemény egyik becses darabja.
Csete Gyula

Mezőberényi Hírmondó

Intézményi hírek

Önálló Színházi Est
- Operett Nagykoncert 2015. október 30. 19.00 (péntek)
Oszvald Marikával,
szólistákkal, balettkarral és egy új, szenzációs nagy
vetített, mozgó filmes háttéranyaggal.
Jegyár: 2.800.-Ft

2015/16-os színházi évad az
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban
Félrelépni tilos!
2015. november 28. 19.00 (szombat)
vígjáték 2 felvonásban

A szahara kincse
2016. január 22. 19.00 (péntek)
zenés vígjáték 2 felvonásban

Két nő, egy férfi, egy ágy
2016. március 4. 19.00 óra (péntek)
komédia 2 felvonásban
Szereplők:
Esztergályos Cecília, Magyar Attila, Harsányi Gábor,
Nyertes Zsuzsa, Pikali Gerda, Beleznay Endre,
Csengeri Attila, Szakács Tibor, Timkó Eszter, Várkonyi Andrea,
Plásztán Anett, Czakó Ádám, Sáfár Anikó, Vertigh Tímea
Bérletár: 7000.-Ft, Jegyár: 2.800.-Ft/ előadásonként
Információ, bérlet és jegyvásárlás:
Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944
Az előadásokra bérletek és jegyek már kaphatók!

7.
Szakkörök 2015-2016

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a
következő szakköröket, foglalkozásokat
hirdeti meg a 2015-2016-os évadra:
Népi Díszítőművészeti Szakkör: kedd 14 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika
Recehorgoló Kör: péntek
Vezeti: Hernádi Mihályné
Foltvarró Szakkör: csütörtök 17 óra
Mezőberényi Mazsorett Együttes:
kedd, csütörtök 16.30 és péntek 18 óra
Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet
Balett: kedd 15.45 óra
Vezeti: Novák Éva
Versenytánc csoport: kedd, szerda 16 óra
Vezeti: Meszlényi Viktória
Berényi Népdalkör: hétfő 17 óra
Vezeti: Kmetykó Istvánné
Kis-Berényke Néptánccsoport: szerda, péntek 14.15-től
Vezetik: Szugyiczki Julietta és Baracsi Gergő
Berény Táncegyüttes: szerda 17 péntek 16.30-tól
Vezetik: Szabóné Kukla Ágnes, Szugyiczki Julietta és
Baracsi Gergő
Orlai Színpad (gyermek): szombat 10 óra
Vezeti: Szabóné Gecse Éva
Városi Nyugdíjas Klub: páros héten szerda 16 óra
Vezeti: Borgula Györgyné
Gerinctorna pilates elemekkel, meridián torna:
hétfő, csütörtök 8.30 óra, hétfő 18.30 óra
Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin
Jóga klub: péntek 17 óra
Vezeti: Schäffer László
Cukorbetegek Klubja: hónap utolsó hétfője 14 óra
Vezeti: Kis Sándorné
PATEX Nyugdíjas Klub: hónap utolsó előtti csütörtök 14 óra
Vezeti: Nagy Piroska
Nefelejcs Kör: hó első hétfője 15 óra
További információ: a www.mezobereny.hu, az
opskk.mezobereny.hu, a facebook.com/opskk weboldalakon
és a plakátokon.

Szünidö-dö-dő
kézműves foglalkozások és játszóház az őszi szünetben
az OPSKK-ban 6-14 éves gyermekek részére
2015. október 26-tól 30-ig 9-től 12 óráig.
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom/fő
Találkozzunk reggelente a Művelődési Központban.

ORIGAMI VILÁGNAPOK 2015
7.00 - 15.00
Disznóvágás bemutató a szlovák és a német
hagyományápoló szervezetek közreműködésével
10.00 és 15.00
Hagyományos berényi disznótoros ételek kóstolója
10.00 - 16.00
- Települési Értéktár kiállítás
- Régi disznótorok Mezőberényben kiállítás
- Játszóház, kézműves foglalkozások
- Táncház a „Suttyombával“ és a Berény Táncegyüttessel
- Színpadi programok
- Lovaskocsis városnézés
- A Települési Értéktár gasztronómiai értékeinek
kóstolója:
• Adamik- és Kovács-féle házikolbász, • berényi becsinált leves, • berényi
mézek, • berényi savanyúság, • Família tészta, • Tóth szóda

Mezőberényben, az OPSKK Művelődési Központjában

kiállítás:
Hajtogatott gondolatok
lengyel origamisok kiállítása
2015. október 27 - december 1.
origami foglalkozások
az újrahasznosítás jegyében
00
2015. október 27. 18
Tanulj meg néhány alapformát
és a csodálatos alkotások világa kitárul előtted!
További információ:
kiallitas.origamisok.hu

Civil hírek

8.

Jubileumi töltött káposzták
Káposztakóstolás, egy kellemes beszélgetés,
néhány kupica pálinka, táncbemutató,
kézműves foglalkozás, gyerekműsor vagy
retro buli. A Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztivál szervezői immár ötödik alkalommal
színes programokkal várták a kikapcsolódni,
szórakozni vágyó szervezeteket, családokat,
baráti társaságokat. Jubileumi évfordulót élt
meg a Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztivál. A rendezvényt a Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület hívta életre, az
eseményekről Nagy Ferenc elnök úrral
beszélgettünk.
– Miért épp a töltött káposztára esett a
választás?
– Először néhány gondolat a „fesztivál-ötlet”
születésének előtörténetéről. Városunkban
számos civil szervezet működik. Mindegyik
valamilyen határozott céllal, bizonyos
rétegeket, csoportokat érintő témakörökben
folytatja munkáját. Azonban kevés az olyan
kapcsolódási pont, amely demonstrálhatna
egyfajta összefogást, együttműködést –
egymásért, a városért, a lakosságért. Magyarország EU-s csatlakozását követően hagyománnyá lett a majális az OPSKK szervezésében, amely sokakat: civil szervezeteket,
munkahelyi kollektívákat, alkalmilag létrejött
csoportosulásokat moz-gósított. Egyesületünk
hagyományos – városi szintű – rendezvényei
mellé keresett egy olyan lehetőséget, amely
alkalmat adhat alap-szabályában rögzített
céljainak megvaló-sítására: hagyományőrzés,
hagyomány-teremtés, együttműködés. Így
született meg 2011-ben Szabó Sándor alelnök
javaslatára a töltött káposzta fesztivál
megszervezéséről szóló döntés.
A kérdés lényegére térve: a töltött káposzta
mondhatni „nemzeti étek”, a disznótorok,
szilveszteri mulatságok, nagyobb családi
összejövetelek nélkülözhetetlen menüje.
Közkedveltsége folytán éttermek étlapjain
szerepel itthon – de határainkon túl is –
többnyire „magyaros” jelzővel. Készítésének

módja, ízesítése, a menü-rendben elfoglalt
helye területenként, országonként más és más.
Ezek a különbözőségek különösen ott
jelentkeznek, ahol többféle népesség,
nemzetiség él együtt, mint például Berényben.
– Milyen célok vezérelték egyesületüket a
kezdetekkor?
– Alapvető célunk volt a töltött káposzta
készítés hagyományainak felelevenítése,
bemutatása, ide értve a felhasznált
alapanyagokat és eszközöket is. A két
kategóriában (főzés, főzőhelyek dekorációja)
meghirdetett verseny kitűnően szolgálja a cél
megvalósulását. Emellett az is bebizonyosodott, hogy az érdeklődést kiváltó cél
meghatározásának milyen mozgósító ereje
van és milyen összefogásra, együttműködésre
képes a civil társadalom, az önkormányzat, az
OPSKK, valamint a támogatók széles köre.
Úgy gondolom, a hagyományteremtés
célkitűzésének is eleget tettünk: minden év
szeptemberének harmadik hétvégéje a
Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál
napja.
– Hogyan értékeli az idei eseményeket?
– Az idei rendezvény a városházán megtartott
szakmai nappal bővült. Érdekes és tanulságos
előadásokat hallhattak az érdeklődők: értéktár,
turizmus, település- és gazdaságfejlesztés,
marketing témakörökben. A gasztronómiai
ünnep mellé a fesztiváljelleget, hangulatot
hatásosan növelő - az OPSKK szervezésében
megvalósuló - kulturális program, kézműves
vásár és bemutatók és a II. Kézenfogva futás
társult. A közel 40 jelentkező csoportból 32-en
vettek részt a két kategóriában meghirdetett
versenyen. A jelentkezett csoportok számából,
az érdeklődő résztvevők véleményéből, az
elfogyasztott ételadagok mennyiségéből azt
lehet megállapítani, hogy az ötödik évfordulót
színvonalasan, sikeresen ünnepeltük meg. Ez
persze nemcsak az egyesületünk érdeme,
hanem az összefogás eredménye. Mint eddig,
idén is népes támogatói kör állt a rendezvény

Elődeink hagyatéka
Háromnapos szlovák nemzetiségi ünnep
folytatás az 1. oldalról

Az ünnep Martin Balázs szlovákiai
fotóművész kiállításának megnyitójával vette
kezdetét az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ aulájában, majd az Alföld szlovák
nemzetiségű művészeti csoportjai, kórusai
mutatkoztak be a színpadon (Kiskőrös,
Telekgerendás, Kondoros, Csabacsűd,
Kétsoprony). A vendégeket Siklósi István,
városunk polgármestere üdvözölte és Tolnai
Péter, a megyei közgyűlés alelnöke
köszöntötte. Az est Szlovák Bállal folytatódott

a Berény Szálló és Étteremben, ahol fergeteges
báli hangulat kerekedett a zenekar szlovák
muzsikájának köszönhetően. Szombaton
délelőtt a Városházán könyvbemutatóval
készültek a szervezők. Az esemény vendége
volt dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója, Mezőberény díszpolgára,
aki Körösi Mihály helytörténésszel együtt
tartott előadást dr. Kugler József: „Berényiek
voltak Berényiek lettek” című kötetéről. Ezt
követően a Felvidék című filmet vetítették le
az érdeklődők számára. A rendezvénysorozat
keretein belül – a Képviselő-testület döntése
alapján - felhelyezték a város közintézményeire a nemzetiségi nyelvű feliratú
táblákat. A délután a gasztronómia jegyében
zajlott. Szlovák ételek bemutatója, „Gazdaudvar Mamicska” konyha, sütemény-kóstolás
várta az érdeklődőket, valamint bemutatták a
III. Nagyanyáink sütötték című receptgyűjteményt is. A résztvevőket a Nefelejcs
Tagóvoda szlovák műsorral, a Kis-Berényke
Táncegyüttes néptáncbemutatóval köszön-

Mezőberényi Hírmondó
mellé, úgy mint Mezőberény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, a
Városi Közszolgáltató Intézmény, a Tappe
Csoport, a Color Shop, a Mezőberényi
Polgárőrség, a Német Pékség, a Szőtt-Ker Bt.,
valamint Hoffmann József, Kiss Sándor, Osán
Ágnes, Tánczos Imre, Tóth János vállalkozók
és természetes együttműködő partnerünk az
OPSKK és csoportjai. Ezúton is köszönöm a
támogatást.
Főzőverseny eredményei: 1. Mezőberényi
Motorosok Baráti Köre, 2. Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete, 3. Német Hagyományápoló Egyesület
Különdíj: Matrjoska (orosz) csoport
Dekorációs verseny: 1. Malom Fitness DSE,
2. Mezőberényi Szlovákok Szervezete,
3. Közösségi Misszió

– Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a
fesztivál. Kívánják-e bővíteni a rendezvényt a
jövőben? Milyen terveik vannak a következő
5 évre, ha el lehet árulni?
– A részvevő csoportok egyöntetű véleménye:
a fesztivál immár hagyomány. Ez biztosíték a
jövőt illetően. A töltött káposzta hungarikummá minősítése, a környező és távolabbi
települések, valamint a helyi lakosság
megnövekedett érdeklődése is kellő okot
szolgáltat a következő évi rendezvény
megszervezésére. Talán teljesíthető az a
korábbi elképzelés, hogy a Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivál a Tiszántúl jelentős
gasztrokulturális eseménye legyen.
- p.b. tötte. A II. Kerületi Evangélikus Templomban
szlovák nyelvű istentiszteletet tartott Nobik
Erzsébet evangélikus lelkész. Vasárnap
hálaadó ünnepi istentiszteletet szolgált Fejér
Sándor lelkész. Ezt követően a szlovák
nemzetiség székhelyén faültetésre került sort a
Jeszenszky úton. Az emlékfát (hársfa) a
Kolárovoi Kulturális Kör ado-mányozta. A
rendezvénysorozat a tót temetőben az
emlékezés virágainak elhe-lyezésével zárult.
A rendezvény támogatói: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Nemzeti Együttműködési
Alap, Országos Szlovák Önkormányzat,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Békés
Megyei Önkormányzat, Magyarországi
Szlovákok Kulturális Intézete, Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.

Mezőberényi Hírmondó

Civil hírek / Olvasói levél

Adományosztás a
Kincsesházban
A TÍZVÁROS Alapítvány Szeretetszolgálata
szeptember 6-án és 13-án adományokat osztott
szét hátrányos helyzetű, rászoruló családoknak a Kincsesház udvarán.

A felhívásra 20 család jött el és válogathatott a
poharak, tányérok és használt ruhák közül. A
gyerekek, szülők és idősek is olyan ruhákhoz
és használati tárgyakhoz jutottak, amely nagy
áldást jelentett számukra.

Unokatestvér találkozó
Biztosan sokan vagyunk, akik nagycsaládból
származunk, a hosszú évek azonban
elsodornak egymás mellől bennünket. Pedig a
család a legfontosabb dolog a világon, talán
ezzel mind egyetérthetünk. A mi rokonságunk
7 Maczkó testvérhez vezethető vissza, szüleik
Maczkó László és Szkaliczki Ilona Medgyesbodzásról. Az akkori világ nehézségei ellenére
hatalmas szeretetben, összetartásban nőttek
fel. A hét testvér közül sajnos már senki sem él,
de a család szeretetét és az összetartozás
fontosságát, mind megtanította gyermekeivel
és unokáival.
László és Ilona unokái – akik mostanra már
maguk is nagyszülők lettek – az idén
összehívták a rokonságot. Ezért alakult úgy,
hogy 2015. szeptember 12-e nagy nap volt a
család számára. A meghívásra még a vidéken
és a Dunántúlon élők is örömmel érkeztek.
Szép számmal, közel 70-en gyűltünk össze a
Szikora-söröző-büfében, hiszen a tulajdonos,
Szikora Jánosné is a testvérek egyike.

A Szegedi Vadasparkban jártak
a Kincsesházas gyerekek
A TÍZVÁROS Alapítvány és a Kincsesház
(Közösségi Központ) egyik célkitűzése 2015ben az volt, hogy a játszóházba járó gyerekeket
elvigyék kirándulni, mivel közülük legtöbben
még Mezőberényen kívül sem jártak. A
kirándulásra augusztus 28-án került sor,
melynek keretében reggel 8 órakor 36
gyermek, 10 felnőtt kísérővel indult el a
Szegedi Vadasparkba. A 2,5 órás út után a
gyerekek izgatottan szálltak le a buszról és egy
rövid tízórait követően elindultak, hogy
felfedezzék a Vadasparkot. Séta közben olyan
állatokkal találkoztak, amelyeket eddig csak
könyvekben vagy tv-ben láthattak.

A házigazda köszöntötte a vendégeket, majd
id. Maczkó István könnyeivel küszködve
emlékezett meg a szülőkről és persze az
unokatestvérekkel eltöltött régi szép
gyermekkorról. Az ebéd után bőven volt
alkalom bepótolni az elmaradt beszélgetéseket, nótázgatásokat, amelyhez a zenét
Plavecz József biztosította.
Ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt és a finom süteményeket.
Köszönettel: Maczkó család

A Berény Táncegyüttes
Budapesten

A csapat legnagyobb kedvencei a pingvinek,
fókák és a majmok voltak és hatalmas élmény
volt számunkra a zsiráfetetés is. Ezután részt
vettek a Vadasparkban rendezett ügyességi
játékokon, ahol azok a gyerekek, akik
teljesítették mind az 5 feladatot, értékes
ajándékokat - pl.: könyvet, tolltartót,
kulcstartót stb. – kaptak. A hátralévő időt a
felnőttek a kültéri fitneszparkban töltötték, a
gyerekek pedig a Vadaspark játszóterén
játszottak. A kiránduláson a gyerekek és a
felnőttek is jól érkezték magukat, hiszen a
gyerekek nagyon jól viselkedtek, kellemesen
elfáradva és élményekkel gazdagon jöttek
haza Mezőberénybe.

Megtisztelő felkérésnek tett eleget a Berény
Táncegyüttes: szeptember 10-én csütörtök
este az Európai Oktatáskutatók Konferenciájának (European Educational Research
Conference) zárórendezvényén léptek fel
Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum
kertjében. A Suttyomba Zenekar kíséretével
előadott műsor óriási sikert aratott a jelenlévő
ezer főnél is több kutató körében, akik a
műsorszámok végén megtartott táncházba is
szívesen bekapcsolódtak.

9.
2015. évben a
Famíliatészta márka elnyerte a
MagyarBrands elismerést

2015-ben hatodszor tették mérlegre a magyar
márkákat a Superbrands bírálói. Objektív
cégadatok (tradíció, tulajdon, foglalkoztatás)
és a független szakemberekből álló
MagyarBrands Bizottság szubjektív döntése
(reputáció, identitás) valamint a GfK Hungária
Piackutató Intézet által végzett országos
fogyasztói kutatás (ismertség, kedveltség)
alapján a Família tészta márkanév igazi
magyar márkának számít, minőségi, üzleti és a
fogyasztói szempontból is érdemesnek ítélték,
hogy a TOP fogyasztói márka egyike legyen.

Meghívó
A volt Kettőskúti Iskola közelében
emléktábla avatásra kerül sor
2015. október 24-én
(szombaton), 14 órakor.
Szeretettel várjuk a volt diákokat,
a régen Kettőskúton élt lakosokat
s minden érdeklődőt.
Az ünnepségre külön buszt indítunk
az OPSKK épülete mögül
13.00 és 13.30-kor. Várjuk a
résztvevőket! Szervezők

Kedves Barátaink!
A Baráti Egylet Mezőberényért
tisztelettel meghívja
Mezőberény lakosságát
2015. november 1-jén (vasárnap),
17 órára a városháza előtti
Hősi emlékműhöz
az I. és II. világháborúban elesettek,
a Szovjetunióba kihurcolt és ott elhunyt
polgári áldozatok emlékére tartandó
Halottak napi ökumenikus
istentiszteletre a történelmi egyházak
szolgálatával.
Közösen hajtsunk fejet a hősi halottak
és az ártatlanul elhurcoltak emlékműve
előtt, elhelyezve az emlékezés virágait!

Felhívás
A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei
Levéltára Körök, egyletek, a civil
társadalom története címen kiállítást
szentel a Békés megyei egyesületek
történetének. Az anyaggyűjtés során
fotókat, dokumentumokat gyűjtenek
egyesületek épületeiről, belső berendezésekről, rendezvényekről, amatőr
színpadi előadásokról, korabeli meghívókat, plakátokat, korabeli tárgyakat.
Bővebb információ:
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1752/Fel
hivas-anyaggyujtesre-a-Korok-egyletek-acivil-tarsadalom-tortenete-cimukiallitashoz

Civil hírek / Hitélet

10.
Dr. Fekete Nándor Emléktorna
U 13 Korosztály

A Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány
rendezésében első alkalommal került sor a
fiatalon elhunyt dr. Fekete Nándor Emléktornára. A több száz néző színvonalas
mérkőzéseket, parázs jeleneteket láthatott. A
rendezvényen neves közéleti személyek, volt
válogatott labdarúgók is megjelentek: Dankó
Béla, országgyűlési képviselő, az MLSZ
Elnökségi tagja, a BMLSZ elnöke, Siklósi
István mezőberényi, Péter Ferenc szovátai,
Toldi Balázs gyomaendrődi polgármesterek,
dr. Laczkó Mihály volt MLSZ elnök, Tóth
Márton, a BMLSZ instruktora, Kiprich József,
Zámbó Sándor, Váczi Zoltán,volt válogatott
labdarúgók. A döntőben, a korosztály
színvonalát meghaladó mérkőzésen, az MTK
1-0 arányban legyőzte a Ferencvárost és

II. Kézenfogva futás

hazavihette a díszes serleget. A harmadik
helyért a két csoport második helyezett
csapatai mérkőzhettek. A megyei rangadón, 00-ás félidő után, a Békéscsabai Labdarúgó
Akadémia 3-1 arányban legyőzte a Berényi
Gyermek FC csapatát. Kajlik Péter, a
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány Kuratóriumának Elnöke: „ A mai tornán az
eredmény másodlagos volt. Sokkal fontosabbnak tartom az összefogást, amit a
szervezés és lebonyolítás során tapasztaltam.
Bebizonyosodott a labdarúgás közösségformáló ereje, ami által örökre szóló
kapcsolatok kötődnek.” A Mezőberényi
Gyermekfoci Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik hozzájárultak az
Emléktorna színvonalas lebonyolításához.
Eredmények: 1. MTK Budapest,
2. Ferencváros, 3. Békéscsabai Labdarúgó
Akadémia, 4. Berényi Gyermek FC,
5. OMTK-ULE, 6. Szováta, 7. Termál FC
Gyula, 8. Szarvasi FC
Különdíjak: Legjobb kapus: Csák Zétény
(Berényi Gyermek FC); Legjobb játékos:
Benkő Márton (FTC), Gólkirály: Kozma
Bence (MTK) 6 góllal; Legjobb berényi
játékos: Talpalló Norbert; A Mezőberényi
Általános Iskola különdíja: Reszelő Dezső
(Berényi Gyermek FC)
Felnőtt kispályás torna végeredménye:
1. Berényi Gyermek FC, 2. Orlai, 3. Petőfi
Sándor Gimnázium

Sági Alíz a VB dobogón

A Töltött Káposzta Fesztivál immár második
alkalommal kezdődött jótékonysági
futóversennyel. A 6 km-es távot leggyorsabban
Csépe György, Szalai Zsolt, Szabó Zsolt,
Pintér Kitti, Czégény Erzsébet, DányiBereczki Márta teljesítették. Abszolút
különdíjasként Csépe György zárta a napot.
Fábián Ágnes és édesapja Fábián Gábor
kerekes székes indulóként kapott különdíjat. A
verseny legfiatalabb résztvevője Takács Vince
volt a legidősebb Zavada Mihály. Köszönet a
díjakért Szák Anikónak, Varga Jutkának, a
BEM-nek és a Szőtt-ker Bt.-nek.

Összefogás az egészségért,
a mellrák ellen
Október elseje a mellrák elleni küzdelem
világnapja. Az egész világon különböző
prevenciós előadásokkal, sétával, igyekeznek
felhívni a figyelmet az emlőrák megelőzésének fontosságára. Városunk negyedik
alkalommal csatlakozott az Összefogás az
egészségért, a mellrák ellen! – néven
meghirdetett városi sétához, amelyet a Magyar
Rákellenes Liga (MRL) Mezőberényi
Alapszervezete október 3-án szervezett.
Dr. Bak Mihály szülész-nőgyógyász szobránál
Dr. Andor László főorvos emlékezett a
gyógyítóra, koszorúzott Siklósi István,
városunk polgármestere, Borgula Györgyné
képviselő, a helyi Liga elnökhelyettese és
Németh Iveta gútai képviselő, majd a több
mint 200 fő a Piaccsarnok elé sétált a rózsaszín
léggömbökkel, ahol Leczkésiné Hőgye
Katalin köszöntötte az összefogás résztvevőit.

Szeptember 12-én rendezték Győrben a
Maratoni Kajak Kenu Világbajnokságot, ahol
három KSI-s fiatal is rajthoz állt. Mindhárman
az Országos Utánpótlás Bajnokságon
szereztek jogot a világbajnokságon való
részvételre. Az ország legjobb gyermek
versenyzőivel csapatokban vehettek részt egy
bemutató számban. Óriási tömeg előtt zajlott a
futam, mindez nem látszódott a KSI-s
versenyzőkön. Magabiztosan küzdöttek, és
megérdemelten állhattak a Világbajnoki
dobogóra. Sági Alíz Mezőberény büszkesége a
gyomaendrődi Fodor Napsugárral párosban 3.
helyezést értek el. A lelátón helyet foglaló
nagyszámú közönség ugyanúgy ünnepelte
őket, mint a felnőtt világbajnok versenyzőket!
Felejthetetlen élménnyel tértek haza a KSI-s
gyerekek. Ez a siker még nagyobb erőt ad
nekik a jövő évi felkészüléshez. Kovács
Gábor, a KSI Gyomaendrőd edzője
maximálisan elégedett kajakosaival.
Kovácsné Kozma Diána, KSI edző

Mezőberényi Hírmondó
Bizalom és elbizakodottság
Olvasandó Ige: Ézsaiás 26,4
„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi
kősziklánk mindörökre.”
A bizalom az ember lelki alapszükséglete. A
boldog és kiegyensúlyozott élet feltétele.
Amikor ugyanis megbízunk a másikban, akkor
az az érzés van bennünk, hogy milyen jó, hogy
számíthatok még valakire, milyen jó, hogy van
hűség, szeretet és őszinteség, ami nem hagy
cserben. Csodálatos dolog, ha az ismerőseink
között akárcsak egy ilyen emberre lelünk.
Csodálatos dolog, ha a családunkban is a
bizalom légköre árad szét, és az otthon a
bizalom, a megbízhatóság meleg fészkét is
jelenti. Az élet az egymásban való bizalomra
akar nevelni, mert összetartozunk. Nem
egyedül-létre, hanem közösségre születtünk. A
közösséget pedig a bizalom teszi igazivá és
őszintévé. Az emberek azonban úgy élnek,
mintha ezt az igazságot nem ismernék.
Becsapják, félrevezetik a másikat, hazug
szóáradatot indítva, gátlástalanul és mérhetetlen önzéssel mérgezik meg egymás életét.
A bizalmat összetörik elbizakodottan.
Az önmagukban feltétel nélkül bízó gőgös
emberek azok, akik megrontják az egymás
iránti reménységet és hitet. Azok az emberek,
akik azt hiszik, hogy bármit megtehetnek,
kimondhatnak, bárkit megbánthatnak, bárkin
keresztülgázolhatnak, s letagadhatják a
csillagot is az égről, mert személyes érdekük
ezt kívánja, és nem számít a másik. Voltak és
vannak önhitt, dölyfös és elbizakodott
emberek, akik az életet megfosztják a fénytől,
és elszürkítik az érzéseket bennünk. Bizonnyal
felsóhajtunk, hogy mikor lesz ennek vége?
Lesz-e változás? Felsóhajtunk úgy, mint Kr. e.
a 8. században a fogságban lévő zsidó nép,
amely várta, vágyta a Jeruzsálembe érkezés
örömét, a hazatérést. Szeretett volna otthon
lenni. Ahogyan mi is szeretnénk lélekben
otthon lenni, otthonosan érezni magunkat a
bizalom érzésével. Mert nem jó, ha összetörik
bennünk a bizalmat az elbizakodott emberek.
Nem jó kétellyel, fenntartással élni,
folyamatosan készenlétben: most vajon mi
következik?
Az örömhír az, hogy a bizalmat a másik ember
képtelen összetörni. A szívünkben lévő
bizalmat csak mi vagyunk képesek szétzúzni,
ha feladjuk a reménységet. Itt fontos meglátni,
hogy – bár szükségünk az emberekben való
bizalom, és kísértésünk az önmagunkban való
túláradó bizalom – létszükségletünk az
Istenben való bizalom. Amikor végre
elhisszük, hogy Isten feltétel nélkül szeret,
elfogad, megvéd, oltalmaz, hűséges hozzánk.
Amíg ez a hit szívünkben van, addig kiállunk
minden próbát, nehézséget, elviseljük a
hamisságot, a kirekesztést, mert tudjuk, Isten
szeret, és elhozza a szabadulást és a győzelmet.
A bizalmunk Istenben van. S mert Istenben
van, nem fog összetörni. Az elbizakodott
emberek sem vesznek rajtunk erőt, mert az Úr a
mi kősziklánk mindörökre! Az Istenben való
bizalommal fogadjuk el életünk próbatételeit,
álljuk ki a kísértéseit és tervezzünk előre,
legyenek álmaink és céljaink, amelyeket nem
egymás ellenében, hanem egymásért tűzünk ki,
építve az ember és ember, az Isten és ember
közötti bizalmat is. Ne feledjük, a jó
győzedelmeskedik az Úr ereje által! Ámen.
Román János, református lelkipásztor

Mezőberényi Hírmondó
Kalocsay Károly
orgonaművész
2015. október 11-én 16 órától
a Református Templomban
ad hangversenyt.
A belépés díjtalan
Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu

Otthon végezhető, ajándék, dísztárgyak
csomagolás, stb.
+36 90 603-906 (635Ft/min)
(http://audiopress-hungary.webnode.hu,
+36 1 2228397, +36 20 4963980)
Sajtóközlemény
„TIOP 3.2.4 Berényi Manufaktúra Üzem és
Szociális Konyha Létrehozás“
című pályázat megvalósulásáról
A Mécses Egyesület örömmel teszi közzé, hogy 2014. július 3-án
támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrások
Minisztériumával TIOP-3.2.4-13/1-2013-0004 "Berényi
Gyógynövény Manufaktúra Üzem és Szociális Konyha
Létrehozása" projekt megvalósítására és a projekt megvalósult. Az
épület 2015 őszére megnyitotta kapuit a fogyatékkal élő emberek
teljes körű foglalkozási rehabilitációjának segítésére.
A projekt során egy
működésen kívül
lévő üzemépület
(Mezőberény, Kossuth tér 9.) vásárlásával és átalakításával olyan Manufaktúra üzemet és
szociális konyhát
hozott létre az Egyesület, amelyben több mint 50 fő megváltozott munkaképességű
ember dolgozik. Közülük 24 fő megváltozott munkaképességű
ember ezzel a beruházással kapott lehetőséget a foglalkoztatásra, lett
új munkahelye. Köztük 10 fő autizmussal élő ember számára
teljeskörűen akadálymentesített védett foglalkoztató jött létre. A
létrehozásra kerülő üzemben gyógynövények és gyümölcsök tovább
feldolgozása, valamint papírszatyrok készítése és ragasztása,
kosarak fonása kapott helyet. A 100 adagos konyha a helyi
igényeket igyekszik kielégíteni.

A Viaelysium Kft. támogatta
a Főnix Orvosi Centrumban elérhető defibrillátor
(újraélesztő elektromos sokkoló)
biztonságos működését, melyet ezúton is köszönünk.

11.
KOMFORT ABC
Bomba árak akció:
Csalamádé tartósító keverék
100g
Bazsalikom fűszer Lucullus
100g
Soproni dobozos sör
0,4l
Ételízesítő Paprikamolnár
250g
Nescafé Brasero instant kávé
75g
Fehérbors őrölt fűszer Lucullus
250g
Nescafé Classic 3in1 kávékev. 10x17,5g
Omnia Silk őrölt kávé
250g
Domestos fertőtlenítő 4-illat
0,75l
Coccolino öblítők 6-illat
1l
Silán öblítő koncentrátum 10-illat
1l

89Ft
99Ft
179Ft
199Ft
399Ft
425Ft
449Ft
599Ft
399Ft
499Ft
499Ft

(890Ft/kg)
(990Ft/kg)
(448Ft/l)
(796Ft/kg)
(5320Ft/kg)
(1700Ft/kg)
(2566Ft/kg)
(2396Ft/kg)
(532Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Készlet akció:
Ritterhof dobozos sör
0,5l
129Ft (258Ft/l)
Mátyás dobozos sör
0,5l
149Ft (298Ft/l)
Holstein Premium dob.
0,5l
169Ft (338Ft/l)
Kőbányai dobozos sör
0,5l
169Ft (338Ft/l)
Ottakringer dobozos sör
0,5l
189Ft (378Ft/l)
Gösser dobozos sör
0,5l
199Ft (398Ft/l)
Dreher dobozos sör
0,5l
199Ft (398Ft/l)
Kőbányai sör Pet 2L
565Ft (283Ft/l)
Nescafé Gold instant kávé
50g
599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Classic inst. kávé üveges 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Szépségszalon
Akció! Szolárium bérlet 3800Ft/60perc
Női-Férfi-Gyermek Fodrászat
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, alkalmi
frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
Kozmetika
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése, masszírozás
Manikűr-pedikűr
műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.
Menyasszonyiruha-kölcsönzés.
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon Szolárium vagy Kozmetikai kezelést!
Önt is szeretettel várom!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
szülészeti és nőgyógyászati kórképek
diagnózisa és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

12.

Mezőberényi Hírmondó

