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Mesélj nekem!

Pogány Judit Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművésznő volt
az OPSKK Könyvtára vendége június 6-án a Mesélj nekem! c.
programsorozat keretében. A művésznő Bartos Erika: Bogyó és
Babóca történeteiből mesélt a könyvtár népes közönségének.
A művésznővel készült interjú az alábbi oldalon olvasható:
http://www.beol.hu/bekes/kultura/bekescsaban-kezdte-el-kielnimagabol-a-szineszetet-pogany-judit-501292

2013. június 30-án Siklósi István polgármester
vezette delegáció képviselte Mezőberényt a
XVIII. Berény Nevű Települések Találkozóján.

A települések részére szervezett találkozó egyben a Marcali Kistérségi
szezonnyitó és a Balatonberényi Búcsú ünnepe is volt. A
delegációvezetők tanácskozása mellett a Berény utónevű települések
művészeti csoportjainak bemutatkozására is sor került, melyen
városunkat a Berény Táncegyüttes képviselte. A 12 fiatal fergeteges
műsorral lepte meg a közönséget s méltán vívta ki a nézők elismerését.
A Berény Nevű Települések Találkozójának házigazdája 2014.
évben Karancsberény lesz.

XXIII. évfolyam, 2013. július
Múzeumok éjszakája
Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesülettel, a Mezőberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatásával, egyházközségek,
civil szervezetek, vállalkozások
közreműködésével harmadszor
rendezte meg 2013. június 21-én a
Múzeumok Éjszakáját.
Az év leghosszabb nappalán a
Muzeális Gyűjteményben Siklósi
István polgármester úr megnyitójával vette kezdetét a rendezvény.
Az udvaron bemutatkozott a
Szlovák Pávakör, a Berényi
Népdalkör, Harencsár László
szarvasi, Borgula Benedetta és
Borgula Bendegúz köröstarcsai
mesemondók, készült a mákos guba, a pattogatott kukorica. A
kalandvágyók lovas kocsikkal látogattak el a Mezőberény népi és
paraszti eszközeinek gyűjteményébe, busszal a Bodoky Károly
Vízügyi Múzeumba, kerékpárral az ókerti pincéhez, ahol Körösi
Mihály várta a csapatot. A Muzeális Gyűjteményben sokan most
nézték meg Kiszely Jánosné Életmű kiállítását, a Tóth Sándor
fafaragó festett bútorait. Az Orlai Színpadosok erre az estére készült a
bemutatóját a nemzetiségi szobában láthatta a közönség. Henger Péter
a családfakutatás lehetőségeiről beszélt az érdeklődőknek. A helyi
tűzoltó egyesület tagjai voltak segítségünkre, hogy nagy-nagy tüzet
rakjunk és azt az est végén szakszerűen el is oltották. Sok kíváncsi
látogató nézhette meg a tűzoltó autót. Nyitott templomok várták a
Múzeumok Éjszakája látogatóit, ahol Lázárné Skorka Katalin, Fejér
Sándor és Tánczos Eszter várták
zenével, sétával, vezetéssel az
érdeklődőket. Nyitott kapukkal várta
látogatóit a Patika Gyűjtemény, ahol
Jámborné Nádházi Júlia tartott
tárlatvezetést, a Városházát Olejné
Mertz Judit mutatta be. 100 darab
Mezőberénnyel kapcsolatos kérdéseket tartalmazó játékszelvényt
osztottak ki, majd javítottak a
könyvtár munkatársai. A totót
hibátlanul vagy kevés hibával
kitöltők csokival ünnepelhették
tájékozottságukat.
Az Alföld Turista Egyesület Szent
Iván éji túrája, amely a Gyűjteményből indult, hagyományosan népszerű
esemény a gyerekek és a felnőttek
körében. A Múzeumok Éjszakája
ismét egy olyan esemény volt, amely
tökéletesen illeszkedett a „290 év
elődeink hagyatékában” eszmeiségéhez, egyrészt azért, mert a város értékeit mutatta be, másrészt
azért, mert a sokrétű, színes programsorozat a mezőberényiek
széleskörű összefogásával valósult meg.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Június 5-én a "Belvízelvezetés az élhetőbb településekért"
pályázat keretében megvalósuló munkákról történt egyeztetés a
Hivatalban a támogató hatóság, a kivitelező, a műszaki ellenőr és az
önkormányzat képviselőinek részvételével. A beruházás keretében
megvalósuló munkák már láthatóak a város lakói számára is, hiszen
több helyen kezdődtek gépi munkák, amelyek első sorban a főgyűjtő
csatornákon történnek, illetve kézi erővel végzett munkák is folynak,
első sorban az utcákban lévő árkok igazítása és az átereszek cseréje,
szintre hozása tekintetében. (Ez utóbbi pl. a József A. utcában.)
Június 7-én a hagyományos, idén 19. alkalommal rendezett
"Polgármesterek labdarúgó találkozója" zajlott a sporttelepen. A
rendezvény komoly városi összefogás eredményeként valósulhatott
meg, hiszen rengeteg támogató vállalt önzetlen segítséget a
lebonyolításban. Vállalkozók sokasága nyújtott kisebb nagyobb
segítséget többek között a megvendégeléshez. A Mezőberényi
Szlovák Szervezet és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a
megvendégelésben és a műsorban volt a város segítségére, magukra
vállalva a főzést; annak nemcsak fizikális voltát, hanem az
alapanyagok beszerzését is. A rendezvény megszervezése során egyik
fő szempont volt a mezőberényi termékek "reklámozása". Ez sikerült
is, hiszen az idelátogató vendégek - a helyiek támogatásából - berényi
kolbászt, tarhonyát, szódát, pogácsát és töltött péksüteményeket, bort
és pálinkát, savanyúságot fogyaszthattak. Vendégeink - köztük
Buzánszky Jenő, Palotai Károly olimpiai bajnokok - elismerően
szóltak a szervezésről, az ellátásról, valamint városunkról is.
Siklósi István polgármester úr június 8-án 90. születésnapja
alkalmából otthonában, családja körében köszöntötte Komáromi
Gábornét. Ez alkalomból átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr
emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát. Mezőberény Város
Önkormányzata ezúton is hosszú, egészségben és boldogságban
töltött éveket kíván Komáromi Gábornénak.
Június 11-én Siklósi István polgármester Rompos Gáborral, a Colas
építésvezetőjével és Hírt Józseffel, a NIF képviselőjével egyeztetett
a vasúti felüljáró építési munkáiról. Tájékoztatást nyújtott
számukra a képviselő-testület döntéséről, amely szerint a világítás
bővítésével összefüggő üzemeltetési költségeket az önkormányzat
magára vállalja. Rompos Gábor és Hírt József elmondták, hogy nyár
vége az átadási határidő, pontosabban jelenleg szeptember közepéig
van határidő módosításuk. A megbeszélésen a külterületi földutak
helyreállításáról is szó esett: ígéret szerint július közepén a
vasútépítési munkák befejeződnek a Mezőberény-Csárdaszállás
közötti szakaszon, s addigra a területen az általuk érintett
területrészen a földutakat is rendbe teszik a kivitelezők. Az átadásra
az önkormányzat is meghívást kap.
Siklósi István polgármester június 13-án Fesető Péterrel, az
önkormányzat informatikus dolgozójával Budapesten a
Parlamentben vett részt a harmadik ízben megrendezett
Információs Társadalom Parlament ülésén. Ebben az évben az
Informatika a Társadalomért Egyesület az „Infokommunikáció a
versenyképességért” címmel rendezte meg azt a fórumot, mely
kapcsolatot kívánt teremteni a kormányzat, a piac, a civil- és az
oktatási szektor között. Ezen nap délutánján került sor az Információs
Társadalom Parlamentjének plenáris ülésére, melynek keretében
Siklósi István a kormányzati, iparági, szakmai döntéshozók előtt
„Fénysebességgel" címmel a Békési Kistérségben megvalósult
informatikai hálózat működéséről osztotta meg tapasztalatait. A
rendelkezésre álló rövid időben nemcsak a már működő rendszerről,
de a megvalósítás fázisába lépett, Nagyváradig kiépítésre kerülő
hálózatbővítésről is szó esett.
Június 17-én a polgármester úr Sándorfalván járt az AQUPLUSZ Kftnél - a geotermikus fűtési rendszer kivitelezőjénél. Megbeszélésük
tárgya a rövid fűtési időszak tapasztalatai voltak. Sajnos a nem
teljes fűtési időszakban - amely ráadásul egy különösen meleg
időszakot is magában foglalt - nem volt lehetőség teljesen
kitapasztalni a rendszert, ezért megállapodás született a garancia
meghosszabbításáról, valamint arról, hogy a szabályozó rendszereket
a következő fűtési időszak megkezdéséig alaposan átnézik,
megelőzendő sok garanciális problémát.

Június 19-én - képviselő-testületi felhatalmazás alapján - adás-vételi
előszerződés megkötésére került sor Kolozsi József egyéni
vállalkozóval a volt Bútoripari Rt. ingatlanjainak nagy részére. A
területen a meglévő tanműhely és irodaépület átalakítását, felújítását,
valamint egy nagy gyártó csarnok felépítését tervezik. A cég az
átköltözés után 5-6 új munkahelyet teremt, melyek száma a
megrendelések függvényében akár növekedhet is.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. június
24-én tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2013. május 27-ei zárt, valamint május
30-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről,
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület az elfogadott napirendek megtárgyalásával
folytatta ülését.
Elfogadásra került a Városi Közszolgáltató Intézmény 2012. évi
munkájáról szóló beszámolója, egyúttal a Képviselő-testület
köszönetét fejezte ki az Intézmény felé. (A beszámoló a mezőberényi
honlapon a következő címen található meg:
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/778/Meghivo-2013.junius-24.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkérte
Siklósi István polgármestert, hogy forduljon a térség parlamenti
képviselőjéhez, valamint az önkormányzati szövetségekhez, hogy a
szociális temetéssel kapcsolatos jogszabály módosításra kerüljön.
A Képviselő-testület elfogadta Mezőberény Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (HEP), és megbízta Dr. Burján
Katalin képviselőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagját,
hogy a HEP Felelős Fórumot létrehozza, és munkáját koordinálja.
A Képviselő-testület ülésén elfogadta a Mezőberény Város
Sportéletéről készült beszámolót. (A beszámoló a
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/778/Meghivo-2013.junius-24
hivatkozási cím alatt elolvasható.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény
város közbeszerzési szabályzata alapján a „TÁMOP-5.4.9-11/12012-0017 jelű "Szociális szolgáltatások hálózati
együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási
területén” című projekt megvalósításában „Szervezetfejlesztési,
szociális hálózatépítési, képzési feladat ellátása.” elnevezésű
pályázattal kapcsolatban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állított
fel.
Módosításra került a Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító
Okirata. A módosítás keretében az Intézmény szakfeladatainak
jogszabályi változások miatti pontosítására került sor.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatba foglalta, hogy a
Békési Rendőrkapitányság szervezésében 2013. szeptember 14-én
9.00-15.00 óráig megrendezésre kerülő „Közlekedésbiztonsági
nap” elnevezésű rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a
Mezőberény Piac tér, valamint a Vásárcsarnok használatát a
Mezőberényi Rendőrőrs részére biztosítja.
Döntés született arról, hogy a MÁV Vagyonkezelő Zrt. által eladásra
kínált, Mezőberény 684/6 hrsz-ú ingatlan esetében a Képviselőtestület kezdeményezi az ingatlan MÁV részéről történő ingyenes
vagyonátruházását Mezőberény Város Önkormányzata részére.
A Képviselő-testület az étkeztetési feladatok ellátására, a családsegítő
szolgálati feladatok ellátására, a nappali ellátásra, a házi
segítségnyújtásra, valamint a gyermekjóléti szolgálati feladatok
ellátására létrehozott társulási megállapodások felmondásáról,
valamint egyúttal a vonatkozó társulások megszüntetéséről döntött
2013. július 1. nappal. Az eddig társulási keretben ellátott szociális
feladatok a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Intézmény
keretében, Mezőberényben továbbra is biztosítva maradnak.
A Képviselő-testület a 2013. június 7-10-én Szovátán megrendezett ,
az „Európa a polgárokért” program keretében „Aktív együtt működés
a közös jövőért”rendezvényen 4 fős delegációval képviseltette magát.
A Képviselő-testület az utazás költségeit; 220.000.- Ft-ot (útiköltség,
ajándék) a hivatalos városi szintű feladatok finanszírozásának
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keretéből biztosította.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2013. évi szociális nyári
gyermekétkeztetésről. A támogatás keretében a rászorult gyermekek
(jelen esetben 92 fő) számára tud az Önkormányzat ingyenes ebédet
biztosítani. A gyermekek étkeztetésére 2013. június 17-től a Városi
Közszolgáltatási Intézmény Közétkeztetési Központjában, a
Családsegítő és Szociális Szolgálat közreműködésével kerül sor. A
vonatkozó rendelet keretében a kapott támogatás által biztosított ebéd
térítési díja került meghatározásra.
A Képviselő-testület a „Katicabogár” Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda kérelmére vonatkozó döntését elhalasztotta, a
kezdeményezés tárgyában a fűtési időszak végén, a következő
fűtésszámla ismeretében dönt.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árvízi
károk enyhítése érdekében vissza nem térítendő támogatás
nyújtásáról döntött Pilismarót önkormányzatának, a településen
folyó, árvíz okozta helyreállítási munkák finanszírozására. A
támogatás mértéke 1.000.000 Ft.
A Képviselő-testület az önkormányzati intézményvezetők
bérezésének felülvizsgálatával, előkészítés után, komplexen az
augusztusi testületi ülésen foglalkozik.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására létrehozott
társulási megállapodások felmondásáról, valamint egyúttal a
vonatkozó társulások megszüntetéséről döntött 2013. július 1.
nappal.
A Képviselő-testület, mint a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat fenntartója, nevezett intézménye feladatellátása keretében –
a jelenlegi feltételekkel – 2013. július 1-jétől 2013. december 31-ig
vállalja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött
feladat-ellátási megállapodás alapján a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladat ellátását.
Módosításra került 2013. 07. 01-jei hatállyal a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
önkormányzati rendelet. A módosítás keretében a Puskin utcai,
valamint a Juhász Gyula utcai Idősek Otthona intézményi térítési díjai
lettek felülvizsgálva. (A hatályos rendelet megtalálható a
www.mezobereny.hu honlapon.)
A Képviselő-testület, mint fenntartó, engedélyezte a Mezőberényi
Kistérségi Óvoda (2013. 07. 01-jétől a jogutód Mezőberény Város
Óvodai Intézménye) részére a Kálvin utcai tagóvodája egy
csoportjában, valamint a Kinizsi utcai tagóvoda egy csoportjában a
csoportlétszám törvényi előírásoknak megfelelő túllépését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
pszichiátriai betegek közösségi ellátása feladatokat ellátó
önkormányzati társulás 2013. július 1. nappal történő
megszüntetését támogatta, egyúttal szándékát fejezte ki, hogy
csatlakozzon a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által
nyújtott ellátásra létrejövő társuláshoz, feladat-ellátási szerződést
kössön vele.
A Képviselő-testület módosította Mezőberény Város
Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét,
minek keretében a korábbi pénzügyi vonatkozású döntések beépítése,
illetőleg az elmúlt időszakban a központi támogatásokban történt
változások előirányzatra emelése történt meg.
A 2009. évben a „Térségi civil fejlesztő központok kialakítása”
célterületre benyújtott pályázat tekintetében a csökkentett
támogatási tartalom miatt az elszámolható egyéb költségek
összege lecsökkent, illetve a közbeszerzés következtében módosult
referencia árak néhány beszerzett tétel elszámolható egység árát is
érintették. A kifizetési kérelem jóváhagyásakor módosításra került a
támogatás mértéke és így átszámolták az elszámolható egyéb
költségek összegét, mely értelemszerűen módosult, vagyis csökkent.
A fentiek következtében Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete tudomásul vette a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal határozatát, és ennek megfelelően intézkedik
a visszafizetendő 1.071.012,-Ft átutalásáról.
A Képviselő-testület támogatta, hogy a Békési úti zöldterületen (4/6
hrsz.) pihenőpark kerüljön kialakításra. Felhatalmazta Siklósi
István polgármestert, hogy a Békési úti pihenőpark kivitelezési
munkáira az elkészített tervdokumentációnak megfelelően a
vállalkozói megállapodásokat megkösse.
A Képviselő-testület a városban működő általános iskola új nevét
"Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,
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Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat" megnevezéssel, illetve a
Pedagógiai Szakszolgálat kiválását követően – várhatóan 2013.
szeptember 1-jétől – "Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium" megnevezéssel tudomásul vette.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberény, Luther tér 1-2. sz. ingatlant jelölte ki a Pedagógiai
Szakszolgálat 2013. szeptember 1-jétől történő elhelyezésére.
Szintén döntés született arról, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat
elhelyezésére szolgáló ingatlanrész szükséges mértékű átalakítását
az önkormányzat a szakszolgálat fenntartójával egyezteti és 2013.
augusztus 15-ig vállalja.
A Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi Berényi Napok
programtervezetét.
A testületi ülésen elfogadták a Térnyerő Mérnöki Iroda (5600
Békéscsaba, Pásztor u. 23. 1/4.) bruttó 3.000.000 Ft-os ajánlatát
Mezőberény Város Önkormányzata ingatlanvagyon kataszter
felülvizsgálatáért, valamint az adatok E-kata programba történő
rögzítéséért.
A Képviselő-testület szintén elfogadta az E-Szoftverfejlesztő Kft.
bruttó 480.000 Ft-os ajánlatát Mezőberény Város Önkormányzata
ingatlanvagyon kataszter nyilvántartó szoftver beszerzésére.
Döntés született a települési önkormányzat és intézményei 2014. évi
földgáz beszerzése tárgyában is. A Képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert és Dr. Stumpf- Csapó Ágnes ügyvédet,
közbeszerzési tanácsadót, hogy gondoskodjanak az ajánlattételi
felhívás közzétételéről.
A Képviselő-testület Kissné Wagner Mária, a Mezőberényi Kistérségi
Óvoda óvodavezetőjének óvodavezetői megbízását 2013. június 30.
nappal – a Mezőberényi Kistérségi Óvoda megszüntetésével
egyidejűleg – visszavonta, és egyúttal részére 2013.07.01-től,
2014.06.30-ig terjedő időtartamra Mezőberény Város Óvodai
Intézménye óvodavezetői feladatainak ellátására helyettesítési
megbízást adott. A Képviselő-testület döntött arról is, hogy
Mezőberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetői állására
pályázatot ír ki, és meghatározta a pályázat kiírásának részleteit.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni
ügyek megtárgyalására került sor.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. augusztus 26.
(hétfő)
Gulyásné dr. Sáli Henrietta
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal aljegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014.08.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a Hatósági és
Titkársági Osztály vezetése és a jegyző által meghatározott feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Aljegyzői munkaköri leírás alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet, Főiskola, igazgatásszervezői, vagy egyetem államés jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés., Vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása, Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási,
vagy jogi szakvizsga megléte, összeférhetetlenség hiánya.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Jegyzői, aljegyzői gyakorlat,
vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 3 éves gyakorlat.
Német vagy angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete.
Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes
szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint),
végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló
szakmai program, nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az
eljárásban résztvevők megismerhetik, esetleges előnyt jelentő
tényező meglétét igazoló okirat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István
polgármester nyújt, a 66/515-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: - Postai úton, a pályázatnak a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2528/2013. ,
valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. - Személyesen: Békés
megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A polgármester a jegyző javaslatára nevezi ki az aljegyzőt. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.mezőbereny.hu - 2013. július 9.; Mezőberényi Hírmondó 2013.
július; Mezőberényi KTV. - 2013. július 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete. Képviseli Siklósi István polgármester
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. www.mezobereny.hu
A meghirdetett munkahely megnevezése: Mezőberény Város
Óvodai Intézménye. 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A meghirdetett munkakör megnevezése: Intézményvezető
(magasabb vezető)
Az intézményvezetői megbízás időtartama: 5 év, kezdő napja 2014.
07.01, zárónapja 2019. 06.30.
Szükséges végzettségek Felsőfokú óvodapedagógus diploma,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség
Szakmai gyakorlat: Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat
Előnyfeltételek: A vezetői megbízásnál előnyt jelent a szlovák nyelv
alapfokú szintű, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt ismerete,
valamint az óvodavezetői, óvodavezető-helyettesi szakmai gyakorlat.
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A Mezőberény Város
Óvodai Intézménye intézményvezetői feladatainak az ellátása a
hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint.
A pályázattal együtt benyújtandó iratok: Iskolai végzettségeket
igazoló iratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány. A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot és a
helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. A pályázónak
nyilatkoznia kell arról is, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A Képviselő-testület a pályázattal kötelezően benyújtandó iratok
tekintetében hiánypótlásra nem ad lehetőséget.
A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat egy
példányban, írásban, zárt borítékban kell beküldeni az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény Kossuth tér 1.
„Óvodavezetői pályázat” felirattal, valamint a pályázati
a d a t b á z i s b a n s z e re p l ő a z o n o s í t ó s z á m ( 2 5 3 0 / 2 0 1 3 . )
feltüntetésével. A vezetői programot CD mellékleten is csatolni kell.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati kiírás
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kozigallas.hu)
való megjelenésétől számított 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október (Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő
ülésén) A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek minősítse. Juttatások: A Kjt vonatkozó
előírásai alapján. A pályázat elbírásának a határideje: A hatályos
jogszabályi előírások szerint. További felvilágosítást ad: Siklósi
István polgármester. Tel.: 66/515-500

Mezőberényi Hírmondó
Szépkorúak köszöntése
Komáromi Gáborné ( sz.: Fekete
Róza ) 2013. június 9-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester otthonában
köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.

Papp Ferencné ( sz.: Sotus Eszter ) 2013. június 25-én ünnepelte 95.
születésnapját és vette át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot.
Gyermekei a következő verssel köszöntik édesanyjukat:
Drága Édesanyánk!
Köszönjük, hogy felneveltél,
a szemed sarkából mindig figyeltél.
Ápolgattál, dédelgettél,
a céljaink felé kedvesen terelgettél.
Most felnőtt fejjel csak egyet
mondhatunk,
Te általad az életünk rangot kapott.
Árnyékként szeretettel követtük életed,
azt ígérjük, becsülettel vigyázunk Rád,
mert nagyon SZERETÜNK Téged!
Gyermekeid
Kovács Istvánné (sz.: Debreczeni
Margit) 2013. július 8-án ünnepelte 90.
születésnapját Ebből az alkalomból
Szekeres Józsefné alpolgármester
asszony családja körében köszöntötte
és adta át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.
Özv. Makra Sándorné ( sz.: Emrich Magdolna) 2013. július 9-én
ünnepelte 90. születésnapját és vette át az miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot.
Az Önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepelteknek.

Júliusi programok a Kálmán Fürdőben:
Július 13. 19:00-02:00: Éjszakai Fürdőzés
Július 27. 09:00-14:00: II. Berényi Strand "Sakk" Kupa
Július 27. 19:00-02:00: Éjszakai Fürdőzés
Részletek a kozszolg.mezobereny.hu honlapon.
Várunk mindenkit szeretettel!
Városi Közszolgáltató Intézmény

IV. Intézményi Horgászverseny a Kovács Tanyán.

A versenyről részletes beszámoló az augusztusi számban olvasható.

Mezőberényi Hírmondó
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Díjazott tanulók a Mezőberényi Általános Iskolában,
a 2012/2013-as tanévben

Farkas Mercédesz
Ildikó 8.a

Harich Csenge 8.a

Berkesi Réka 8.a

Károlyi Rebeka 8.a

Lőrincz Valéria
Margit 8.d

Mazán Zóra 8.a

Solymosi László 8.a

Virág Kinga 8.c

Csicsely Boglárka 8.c

Drenyovszki Rita 8.d

Faragó Kitti Flóra 8.c

Karácson Sándor 8.e

Magyar Bálint László 8.c

Pikó Zita 8.c

Székely Zsombor 8.c

Váradi Nóra 8.c

Balogh Dóra Anett 8.c

Bartó Boglárka 8.c

Gézárt Sára 8.c

Szikora Zsóka 8.c

Kevés olyan nap van az iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel
várnak diákok és tanárok egyaránt. A tanévzáró minden kétséget
kizáróan ilyen ünnep mindannyiunknak. Amikor lezárunk egy
időszakot, egy tanítási évet, számvetést is végzünk. Úgy érzem
elégedettek lehetünk, hiszen kitűzött céljainkat teljesítettük,
eredményes tanévet zártunk.
Iskolánk minden évben jutalmazza ballagó tanulóinkat, akik
eredményeikkel éveken át kimagaslottak a többiek közül. A
„kimagasláshoz” komoly eredmények kellenek.
Kiváló tanuló díjat tantestületünk azoknak a tanulóknak ítélt oda,
akik az 5-8. évfolyamon, év végén összesen legfeljebb három jó
érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, magatartásuk,
szorgalmuk példás vagy jó, versenyeken rendszeresen és
eredményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló.
Német nemzetiségi díjat olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8.
évfolyamon 4,00 átlag feletti tanulmányi eredményt, német
nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon év végén jeles eredményt
értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen
szerepeltek vagy sikeres nyelvvizsgát tettek.
Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik a 58. évfolyamon, év végén legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk,
szorgalmuk példás vagy jó, s a választott sportágban kiemelkedő
munkát végeztek és kimagasló eredményeket értek el.
Kiváló tanuló és Német nemzetiségi díjat kapnak, és a vele járó
tantestületi és német nemzetiségi tantárgyból dicséretben
részesülnek:
Harich Csenge 8. a és Farkas Mercédesz Ildikó 8. a osztályos tanulók.
Kiváló tanuló és Jó sportoló díjat kapnak, és a vele járó
tantestületi és testnevelés tantárgyból dicséretben részesülnek:
Balogh Dóra Anett 8. c, Bartó Boglárka 8. c, Gézárt Sára 8. c, Szikora
Zsóka 8. c, Tóth Kata 8. c, Vrbovszki Andrea 8. c és Vrbovszki Emese
8. c osztályos tanulók.
Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben
részesülnek:
Berkesi Réka 8. a, Károlyi Rebeka 8. a, Mazán Zóra 8. a, Solymosi
László 8. a, Virág Kinga 8. c, Lőrincz Valéria Margit 8. d osztályos
tanulók.
Jó sportoló díjat, és testnevelés tantárgyból dicséretet kapnak:

Tóth Kata 8.c

Vrbovszki Andrea 8.c

Vrbovszki Emese 8.c

Csicsely Boglárka 8. c, Faragó Kitti Flóra 8. c, Magyar Bálint
László 8. c, Pikó Zita 8. c, Székely Zsombor 8. c, Váradi Nóra 8. c,
Drenyovszki Rita 8. d és Karácson Sándor 8. e osztályos tanulók.
Az évvégi eredményeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy igen
szép tanulmányi eredményekkel büszkélkedhetünk. A tanévben 46
tanuló csoportban folyt a nevelő-oktató munka. A tanév végén az 1.
évfolyamosok közül 16 fő, a 2-8. évfolyamon 104 tanuló kiváló
tanulmányi eredménnyel, 64 fő jeles tanulmányi eredménnyel zárta a
tanévet. Osztályozó vizsgát 3 felső tagozatos tanuló tett.
Az értékeléshez hozzátartozik az is, hogy nemcsak a sikerekről ejtünk
szót. Sajnos az idén is voltak olyanok, akik csak azért helyezték
magasra a tanulmányi mércét, mert úgy gondolták, hogy így könnyebb
átbújni alatta. Nekik a szünidő nem felhőtlen nyaralással, hanem a
pótvizsgára való felkészüléssel telik majd. Bukott tanulóink száma: 6
fő.
Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön azoknak a szorgalmát
és odaadó munkáját, akika tanuláson felül az idei tanévben is
valamilyen tanulmányi illetve sportversenyen vettek részt, és
elismerésre méltóeredményt értek el, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.
A legeredményesebb tanulóink listáját iskolánk honlapján mindenki
megtekintheti: http://mkai.mezbereny.hu/new/versenyek.html link
alatt. A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzájárult a
pedagógusok felkészítő munkája is, melyet ezúton is köszönök!
A tanévet még Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat néven nyitottuk meg, a tanévet viszont Mezőberényi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálatként zárjuk.
Ez a névváltozás a magyar oktatási rendszer működésének gyökeres
átalakulását is jól tükrözi.
Az elmúlt időszakban megszülettek a köznevelési intézmények
működését szabályozó új törvények és rendeletek. Megalakult a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mely 2013. január elsejétől
átvette az intézmények fenntartását, a 3000 főnél alacsonyabb
lélekszámú településeken a szakmai irányítás mellett a működtetéssel
járó feladatokat és ezek költségét is. A fenntartás alapvetően szakmai
irányítást jelent, amelybe beletartozik a pedagógusok, a nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítők fölötti munkáltatói jogok gyakorlása, és a
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bérfinanszírozás is. A 3000 fő feletti települések esetében a
köznevelési intézmények működtetése továbbra is a települési
önkormányzatok feladata maradt.
Kialakításra kerültek – a járásokhoz igazodva – a tankerületek,
melyek élére igazgatókat neveztek ki. A mi intézményünk a Békési
Tankerülethez tartozik, amellyel szoros, napi és tartalmas
munkakapcsolat alakult ki.
Elbúcsúztunk az adminisztratív munkát végzőktől és a technikai
dolgozóktól is. Igaz, az utóbbiak közül legtöbben közöttünk vannak
ma is, de nem az iskola alkalmazottaiként. Az átadás-átvétel
megtörtént, az adatszolgáltatás folyamatos.
Szeptembertől bevezetésre került felmenő rendszerben a
mindennapos testnevelés. A tanév során több konferencián, fórumon
felkészítést kaptunk a köznevelési rendszer átalakításáról, az új
Nemzeti Alaptantervről, a kerettantervekről, az intézményi
szabályozók átdolgozásáról, a jövő tanévtől életbe lépő külső
intézményi szakmai ellenőrzésekről.
A következő tanévtől életbelépő erkölcstan illetve hit- és
erkölcstanoktatás (1. és az 5. évfolyamot érintően) igényeinek
felmérése is megtörtént, két alkalommal szerveztük meg a szülők
számára a tájékoztató fórumokat, az egyházakkal együttműködve.
A következő tanévtől a felmenő rendszerben bevezetésre kerülő
sportiskolai osztályok megszervezése, az ezzel járó egyeztetések
lebonyolítása, a helyi szervezetekkel és az országos
szakszövetségekkel az együttműködések megkötése, a helyi tantervek
összeállítása is megtörtént.
Elkészült az intézmény új alapító okirata, elfogadásra kerültek az új
intézményi dokumentumok: a Pedagógiai Program, a Házirend, a
Szervezeti és Működési Szabályzat.
Hatalmas feladat volt a vezetőség és a munkaközösségek részéről a
dokumentumok átdolgozása a törvényi előírásoknak megfelelően, a
kerettantervek átdolgozása helyi tantervekké, a követelmények
meghatározása.
A változások ellenére azonban intézményünk tevékenységének
középpontjában továbbra is a minőségi nevelő és oktató munka áll,
amely biztosítja tanulóinknak a megfelelő továbbhaladást, a szülők
elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Köszönöm
kollégáimnak a színvonalas szakmai munkát, mellyel eredményessé
tették az elmúlt tanévet!
Pihenésre, kikapcsolódásra, nyári kalandokra mindenkinek
szüksége van. Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas szünidőt kívánok
mindenkinek!
Öreg István főigazgató

MEGHÍVÓ
AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT AZ
ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN „A MEZŐBERÉNYI
VÁROSI KÖNYVTÁR NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS
SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁS ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 JELŰ PÁLYÁZATA
PROGRAMJAKÉNT

A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE
2013. JÚLIUS 24-ÉN, SZERDÁN 14.00 ÓRAI KEZDETTEL
TARTJA KÖVETKEZŐ KLUBFOGLALKOZÁSÁT
AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN.

Mezőberényi Hírmondó
Osztálytalálkozó!

A mezőberényi volt 1. sz. Ált. Iskola tanulói, akik 1953ban végeztek - A-B osztály - találkozót szerveznek
2013. augusztus 16-án 16 órakor a Berény
Étteremben(Szálló).
Jelentkezést legkésőbb augusztus 12-ig
várjuk a következő számokon:
Borka Gizella +36-66/352-733
Molnár Anna +36-66/421-507
Szeretettel várunk mindenkit!

Mindennap Gyermeknap a Bölcsődében!!!

„Tartson egy évig a gyerekek napja, jusson szeretet minden napra,
kívánjuk nektek, hogy így legyen.” Énekli a 100 Folk Celsius…
Mi is ezt kívánjuk, ezért immáron másodjára szerveztük meg a
gyermeknapot a Bölcsődében. Az időjárás igazán megviccelt
bennünket, de délután 2-re kisütött a nap, és kezdődhetett a várva-várt
buli. Ismét több mint 200-an vettek részt a rendezvényünkön, aminek
azért is örülünk, mert egy olyan csodaszép délutánt tudtunk eltölteni,
ahol együtt voltak a gyerekek, a szülők, és a bölcsőde dolgozói is. Sok
„régi” bölcsis fogadta el a meghívásunkat, így volt alkalmunk egy
kicsit nosztalgiázni, illetve a leendő bölcsiseknek is megismerkedni a
kisgyermeknevelőkkel.
Változatos program várta a vendégeket, aminek egy részét az eső
miatt sajnos nem tudtuk megvalósítani, de a gyermekek így sem
unatkoztak.
Ugrálhattak az ugrálóvárban, készíthettek színes szélforgókat,
csodaszép „tojástartó-babákat”, tésztaképeket. Fűzhettek pufi-karika
nyakláncot, hajtogathattak pillangókat, zsákbamacskát horgászhattak, és a lufi hajtogatásnak is nagy sikere volt.
Közben, aki gondolta egy arcfestés erejéig átváltozhatott angyallá,
avagy ördöggé…
A sok-sok program közepette, aki kimelegedett, fagyival hűthette le
magát.
És még mindig nincs vége a programok sorozatának, hiszen meghívott
vendégünk Hevesi Imi bácsi igazán jó hangulatot varázsolt, és
szolgáltatta a talpalávalót a bölcsőde udvarán.
Aki megéhezett a tánc, és éneklés közben, lakmározhatott a kedves
szülők és dolgozók által készített finomságokból.
Egy utolsó gondolatként: "Nap mint nap gyermek szemekbe nézek
munkám során, látok: reményt, értelmet, szeretetet, hálát,
kedvességet, fájdalmat…sorsokat…Minden egyes szempár egy-egy
történet, egy szív, egy dobbanás..." A mi feladatunk, hogy ez a
szempár, boldog, sugárzó, és életvidám legyen, ezért megpróbáljunk
minden tőlünk telhetőt megtenni!
Köszönjük ezt a vidám, és felejthetetlen élményekkel teli délutánt!
Gúth Katalin
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FELHÍVÁS
„Hálózat a közösségért”
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt.
támogatásával pályázatot hirdet a Békés megyében élő,
szociálisan hátrányos helyzetű személyek/családok részére.
Pályázni az alábbi négy kategóriában lehetséges:
1. Kikapcsolt fogyasztók (Egy éven belül kerültek kikapcsolásra,
és hátralékkal rendelkeznek)
2. Késedelmes, de még nem kikapcsolt fogyasztók (60 napnál
nem régebbi tartozással)
3. Előre fizető (kártyás) mérőórás fogyasztók
4. Rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben
lévő fogyasztók
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik.
A pályázattal kapcsolatos információkért és az adatlap
kitöltésével kapcsolatosan forduljanak bizalommal a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálathoz ügyfélfogadási időben, illetve az
alábbi telefonos elérhetőségeken: 66/352-462, 20/559-3331.
Humánsegítő Szolgálat

Berényi Napok 2013. aug. 18-20.
- előzetes 2013. augusztus 17-én, a Berényi Napok bevezetőjeként, a tervek
szerint kiállítások nyílnak. Városházi beszélgetések címmel,
Mezőberényből elszármazott, ismert emberekkel találkozhat a néhány
nap alatt az érdeklődő közönség. Vasárnap a városi ligetben családi
programokkal, főzőversennyel, megemlékezéssel, színpadi
programmal indul a rendezvénysorozat. A hétfő sporteseményekkel
kezdődik, majd - a Piactéren - koncerttel zá
rul. Kedden ünnepi
testületi-ülés keretében díszpolgári cím átadására kerül sor, majd a
hagyományos egyházi, civil eseményekkel, valamint színes
felvonulással, tűzijátékkal és a Magna Cum Laude koncerttel ér véget
a XVII. Berényi Napok.
Színpadi ízelítő:
2013. augusztus 18. hétfő
A helyi csoportokat követően bemutatkoznak: Feyér Zsuzsanna Zita,
Fazekas István és barátai.
Feyér Zita a Temesvári Állami Opera
gyermek balett társulatának tagjaként
már nagy színpadokon is szerepelt,
emellett folyamatos zenei és táncos
képzésben részesült. Számos zenekar
tagja volt, mint pl: Me-Ga Dance
Band, Grief, Shine On, Rehab, Kalyi
Jag, Jazz And Swing, Joker
Band.....Fellépett már Európa szinte
minden országában, énekelt a
Holland Királynőnek és az Angol
Trónörökösnek is.
https://www.facebook.com/pages/Fey%C3%A9r-Zita%C3%A9nekesn%C5%91-Hivatalos-Oldala/397726170282281
Smith & Wessons Rockabilly
Band - Fazekas István és barátai
2009. május 1-jén Békéscsabán
a l a k u l t r o c k a b i l l y z e n e k a r.
Kedvenceik: Elvis Presley-től a
Stray Cats-ig rengetegen. Tagok: Dr
Steve-O – dob, Csipesz - bőgő ,
BigFatPete - gitár, ének

7.

2013. augusztus 19.
Hétfőn főszerep a táncé és a tánczenéé. Gájer Bálint és a
Group'N'Swing zenekar 2010
októberében jelent meg debütáló
lemezük, „Swing amíg élek” címmel.
2013-ban a Botrány című albumukat
Fonogram díjjal jutalmazta a Magyar
Hanglemezgyártók Szövetsége a
Legjobb Szórakoztató Lemez
kategóriában. Ének: Gájer Bálint (Tv2
– Voice című műsor 2. helyezettje),
Mihályi Réka; rombita, vokál: Csík
Tibor, Nyikes Krisztián; Tenor szaxofon, vokál: Bakó István;
Harsona, bariton szaxofon, vokál: Almási Attila; Zongora, vokál:
Lőrincz Ádám; Gitár: Gyalog Zoltán; Nagybőgő: Molnár Péter;
Dobok: Péntek Tibor; http://groupnswing.hu/
2013. augusztus 20. kedd
Helyi bemutatókkal kezdődik a színpadi program, az
eseménysorozatot a Magna Cum Laude koncert zárja.
A Magna Cum Laude zenekar
1999 szeptemberében alakult. A
zenekar fesztiváljaival és
néhány meglepetés koncerttel.
2006. március 10-én jelent meg
az együttes második albuma
Minden Állomás címmel, amely
rögtön aranylemez lett . Az
ötödik, legújabb albumuk: a
Belső égés. Tagok: Mező
Mihály – ének, gitár; Szabó
Tibor – gitár, zeneszerző; Kara Mihály – basszusgitár, szövegek;
Kilián Imre – dobok
http://www.magnacumlaude.hu/

A KNER TSE táncosai felejthetetlen estét szereztek 2013. június
22-én közönségüknek a Kulturális Központban. Színvonalas,
látványos, ötletes koreográfiák sorát vonultatták fel a fiatalok
egész estés műsorukban.

Az OPS Kulturális Központ munkatársa szervezte, Szelekovszky
László vezette azt a kirándulást, amelyen a résztvevők nem csak
Békés megyei, hanem Arad megyei természeti látnivalókkal és
kulturális emlékekkel ismerkedtek meg 2013. június 30-án.
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CIVIL SZERVEZETEK
Nagycsaládosok Szovátán

2013. június 7-én reggel indult a lelkes kis csapatunk az erdélyi
testvérvárosunkba, Szovátára Szekeres Józsefné alpolgármester
asszony vezetésével, Dr Burján Katalin, Mezeiné Szegedi Erzsébet,
Körösi Mihály képviselőkkel és a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesületének tagjaival, összesen 12 fővel. Nagy izgalommal
készülődtünk az útra, mivel közölünk még sokan nem jártak
Erdélyben. Lenyűgöztek minket a kezdődő hegyvonulatok, a legelő
nyájak, a gyönyörű székely kapuk. Már pénteken megismerkedtünk a
Sóbánya mesés világával, a benne rejlő természeti csodákkal.
Este érkeztünk élményekkel feltöltődve a szálláshelyünkre a Fekete
Medve Hotelbe, ahol a barátságos személyzet finom vacsorával várt
minket. A fáradságot legyőzve már ezen az estén feltérképeztük a
Medve-tó környékét és gyönyörű villáit. Másnap délelőtt a delegáció
megnyitón vett részt, melyen bemutatkoztak a rendezvényen
résztvevő testvérvárosok. Az ebédet követően közös programot
szerveztek a csapatoknak ezzel is utat adva új barátságok
létrejöttének. Együtt játszott Sümeg, Budapest, Százhalombatta,
Szováta és Mezőberény résztvevői. A városban feladatokat kellett
végrehajtani a csapatoknak: homokvárat építeni, zászlót,
gólyafészket, festett székely kaput, szivárványt, boldog családot,
bélyeget, 2009 előtti naptárt, vonatot fényképezni, játszani a
gyerekekkel, segíteni valakinek és mindezt fényképpel megörökíteni.
Mondani sem kell, már a feladatok felétől hangosan nevető közös
ismerősként jártuk a várost.
A versenyt végül a lengyel testvérváros nyerte és Ők dönthették el,
melyik gyermekeket segítő intézmény kapja meg a felajánlott
támogatást. Ezek után feldobódva érkeztünk a díszvacsorára és előtte
a vonósnégyes játékát élvezhettük a Danubius Hotelben.
Vacsora után a szovátai vezetőnkkel, Szidivel körbe jártuk a Medve
tavat, akihez őzön kérdésünk volt és mindegyikre választ is kaptunk.
Jókedvünk határtalan volt, de ehhez a helyi emberek közvetlensége,
barátságossága is nagyban hozzájárult. Utolsó napunkat közös
kirándulással töltöttük, megnéztük a Békás szorost és a Gyilkos tavat.
Ez a gyönyörű vidék, a hegyekről lezúduló patak látványa is
felejthetetlen élmény volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Fáradhatatlanok voltunk, hiszen minél többet akartunk látni ebből a
meseszép vidékből. A korondi árusok portékáiból, akik szintén olyan
közvetlenek voltak, mintha régi ismerősként üdvözöltek volna
minket. A hétfői nap a hazautazásé volt, ahol a vissza úton újra
ámulatba ejtett minket e vidék minden szépsége.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Siklósi István polgármester úrnak
és a képviselőtestületnek, hogy a delegáció tagjai lehettünk.
Köszönjük Körösi Mihály képviselőnek a tartalmas úti beszámolót, az
elmondott történeteket, értékes információkat és nem utolsó sorban a
Szovátán élő emberek nyitottságát, barátságát, amit szívesen
viszonozunk látogatásuk alkalmával.
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

Mezőberényi Hírmondó
MEGYEI BAJNOK A BERÉNYI
GYERMEK FC U 13 CSAPATA

Sikeresen szerepeltek a Berényi Gyermek FC korosztályos csapatai a
különböző bajnokságokban. A sok csapat közül kiemelkedik U 13
korosztályunk eredménye. A 2012/2013 bajnoki szezonban az NB IIes bajnokság mellett a megyei pontvadászatban is elindult csapat
veretlenül végzett az élen, elhódítva a megyei bajnoki címet. A
csoportmérkőzések során pontot sem veszített csapatunk, majd a
Mezőberényben rendezett megyei döntőben is maga mögé utasította
ellenfeleit. Ugyanaz a csapat az NB II Dél-keleti csoportjában a
bajnokság nagy részében az élmezőnyben tartózkodott, végül a

hatodik helyen végzett. Csapatunk tagjai: Bokor Péter, Busa Márk,
Eiler Tibor, Geszti József, Gyaraki Imre, Halász Csongor, Kis Balázs,
Kis István, Kokavecz László, Kovács György, Kovács Mátyás,
Kovács Mihály, Maczkó Dániel, Magyar Benedek, Mucsi Lajos, Póth
Márk, Rácz Norbert, Szalkai Martin, Szőke Sándor, Vas László,
Vincze Dávid. Edző: Kajlik Péter. U 15 csapatunk szintén az NB II-es
bajnokságban szerepelt és a középmezőnyben (kilencedik helyen)
végzett. Tisztes helytállás, képzett utánpótlás csapatokat felvonultató
bajnokságban. A csapat edzője Oláh Zsolt. U 7, U 9 és U 11
korosztályaink a Bozsik Programban szerepeltek. Itt is született
néhány kitűnő teljesítmény. Legjobb játékosainkat, a Mezőberényben
rendezett Békés-megyei polgármesterek találkozóján díjazták: Burai
Milán, Fekete Jácint, Kohut Máté, Papp Áron, Szuróka Róbert.
Egyesületünk hatodik éve vesz részt több korosztállyal az Interliga
Nemzetközi Bajnokságban. Legjobban az U 11 korosztály szerepelt,
hetedik helyen végzett a tabellán. A 16 csapatos bajnokságban, az
összesített eredmények alapján 10. helyen végzett csapatunk,
megelőzve a CS Electrica Temesvár, Termál FC Gyula, FCM UTA
Arad, Hódmezővásárhely, Marosmenti UFC Makó és Szentes
csapatait. A Gyomaendrődi Gyermek Labdarúgó Egyesülettel az
összefogás eredményesnek bizonyult, a következő szezonban is közös
csapattal indulunk a rangos nemzetközi bajnokságban. Dicséret illeti a
gyermekeket és az őket felkészítő edzőket: Benyovszki Róbert, Kajlik
Alpár, Kajlik Péter, Kanó Balázs, Oláh Zsolt, Stibán Richárd, Toldi
Ákos, Tóth Olivér, Vrbovszki Zoltán, Zsíros Péter. Külön öröm
számunkra, hogy az edzői stábban olyan személyek is
tevékenykednek, akik egyesületünkben ismerkedtek meg a
labdarúgással. A 2013/2014 bajnoki szezontól kezdődően az MLSZ
átszervezte a korosztályokat. Mindez egyesületünket hátrányosan
érinti, mert a jelenlegi formában nem tudunk a követelményeknek
megfelelő csapatokat indítani NB II-ben.
Így, hat év sikeres szereplés után, akaratunk ellenére, kénytelenek
vagyunk távol maradni egy színvonalas bajnokságtól. A döntés más
kistelepülések csapatait is lehetetlen helyzetbe sodorja, remélhetőleg
az MLSZ a következő bajnoki idénytől visszavonja elhamarkodott,
szakmailag nem megalapozott lépését.
A 2013/2014 bajnoki szezonra augusztus elején kezdjük a
felkészülést, majd egy hétre Balatonfenyvesre utazunk edzőtáborba.
Köszönet támogatóinknak, a szülőknek, mindazoknak, akik
hozzájárultak eredményes szereplésünkhöz.
Kajlik Péter
Szakmai vezető

Mezőberényi Hírmondó

9.

2013. július

Csoportos üdülés szervezünk Harkányba. Szeretettel
hívunk várunk minden jelentkezőt
a felejthetetlen kikapcsolódást nyújtó 1 hetes
pihenésre Termál Hotel Harkányba,
2013. nov. 3- 9 (6 éjszaka/7nap)
Elhelyezés: 2 – 3 ágyas szobákban.
Térítési díj: 7 nap 6 éjszaka: 2 ágyas szobában: 51.000 Ft/fő
3 ágyas szobában: 47.000 Ft/fő
Fizetés módja: készpénz és / vagy Széchényi pihenő kártya.
Ellátás: félpanziós, svédasztalos reggeli, svédasztalos vacsora. A
szobákban telefon, TV és mini hűtőszekrény, széf és hajszárító is
található. A szálloda mindenkinek biztosít 2 db törölközőt, 1 db
fürdőköpenyt.
A szoba ára tartalmazza a szállodai medencék korlátlan
használatát, kültéri és beltéri gyógymedencék és uszoda (7 –
19 óráig), szauna és pezsgőfürdő (8 – 18 óráig) használatot.
A gyógykezelések a szálloda Gyógycentrumában vehetők
igénybe. Beutalót nem kell vinnünk. Törvényi rendelkezések
szerint a vendégeknek kezelési díjat kell fizetni.
Utazási költség: kb. 3.000 Ft/fő
Idegenforgalmi adó mindenkinek): 430 Ft/fő/éj
Jelentkezés folyamatosan a korlátozott szobafoglalás
lehetősége szerint. Előleg befizetés 10.000 forint szeptember
5.-én (csütörtökön) 17 órától a Jeszenszky úti klubban.
További információ kérhető:
Borgula Györgyné 06-20/2222 – 435; esti órákban: 66/ 423 - 289

Meghívó
A Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület szeretettel meghívja Önt a
Berény Szállóba 2013. július 19-én 19.00 órakor kezdődő

ANNA BÁLRA
A rendezvény bevételét a sérült gyermekek és felnőttek napközi
otthonának működtetésére fordítjuk.
Érdeklődni lehet: 70-5025-356,70-3140-374 számokon
Belépődíj: 2.500.- Ft

Körös-völgyi Sokadalom
2013 június 28. és június 30. között Gyulán ismét megrendezésre
került a Körös-völgyi Sokadalom és Kirakodó vásár. A szombati
napon a gyulai vár előtti téren az egész nap a néptáncról és a
népművészetről szólt. Ennek keretein belül rendezték meg a Békés
Megyei Gyermek – és Kisegyüttesek II. Néptáncversenyét is. Ahol
sok megyei együttes mellett a „Leg a láb” AMI is képviseltette magát
számos csoporttal. Mezőberényből két együttes is megmutatkozott. A
Berecske táncegyüttes Kiszely Erika vezetésével, akik Vasárnap
délután a patakparton című játék és táncfűzésüket adták elő. A KisBerényke Táncegyüttes Hanó Krisztina és Nedró János vezetésével
Bodrogközi táncokat táncoltak. Biharugráról a Báró Bölönyi József
Táncegyüttes két számot is előadott. Az egyik egy Haidau a másik
pedig Szásznagyvesszősi táncok voltak. Az együttes vezetői Turiné
Agárdi Margit és Szabó Csaba. A Berecske és a Kis -Berényke
Táncegyüttesek ezüst minősítést, a Biharugraiak bronz minősítést
szereztek. Szóló páros kategóriában is megmutatkozott iskolánk,
Szugyiczki Julietta és Baracsi Gergő kalotaszegi csárdás és szapora
táncukért arany minősítést szereztek.
A Békés Megyei Táncosok Találkozóján Körösnagyharsányból a
Harsány táncegyüttes képviselte magát, ők Gál László Mérai Táncok
című koreográfiáját adták elő. Az együttes vezetői Debreczeniné Bittó
Angéla és Gál László. Valamint Sarkadról a Sarkadi Bokrétások
Kiszely Erika Én elmentem a vásárba…. című művüket mutatták be.
Együttes vezető Kiszely Erika. A nap táncos fénypontja a
Tószínpadon megrendezett Békés Megyei Néptáncgála volt, ahol a
megyéből nyolc együttes lépett fel. Jelen voltak Békéscsabáról,
Gyuláról, Szarvasról, Kétegyházáról, Békésről, Mezőberényből. A
közel másfél órás színvonalas műsorban a Berény táncegyüttes is
képviselte iskolánkat, városunkat. Ők Nedró János új koreográfiáját
„Az úgy volt ahogy megtörtént” című nyírségi táncjátékát adták elő.
Az együttes vezetői Szabóné Kukla Ágnes és Nerdó János.

Kick-box diákolimpiai sikerek
Füzesgyarmaton, a városi sportcsarnokban került megrendezésre a
2013. évi Békés megyei Általános és Középiskolás Kick-box
Diákolimpia Döntő, ahol szép eredményeket értek el a mezőberényi
Sportcsarnok SE kick-box szakosztályának versenyzői is. A közel
150 versenyzőt felsorakoztató eseményen késő délelőttől estig
zajlottak a heves küzdelmek.

Szakosztályunk megyei eredményei:
Barna Patrik: junior korosztály, light-contact 2. hely; junior
korosztály, semi-contact 3. hely; Solymosi László: cadet II.
korosztály, light-contact 3. hely; cadet II. korosztály, semi-contact 2.
hely; Halász Enikő: cadet I. korosztály, light-contact 2. hely; cadet I.
korosztály, semi-contact 2. hely; Kovács Márk: gyermek korosztály,
light-contact 2. hely; gyermek korosztály, semi-contact 3. hely
Solymosi Norbert: gyermek korosztály, light-contact 1. hely
A megyei diákolimpiai döntő jó előkészítést jelentett a május 25-én
Békéscsabán sorra kerülő Országos Kick-box Diákolimpiai
Döntőnek, melyen versenyzőink ugyancsak értékes dobogós
helyezésekkel térhettek haza.
Országos Diákolimpiai eredmények:
Barna Patrik: junior korosztály, semi-contact 2. hely; Solymosi
László: cadet II. korosztály, light-contact 2. hely; Halász Enikő:
cadet I. korosztály, light-contact 3. hely; cadet I. korosztály, semicontact 2. hely
A szép eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen volt versenyzőink
kitartása, edzésmunkája, illetve a támogatók és a szülők önzetlen
segítsége, amelyet ezúton köszönünk meg az egyesület nevében.
Barna Márton III. DAN (szakosztályvezető edző), Feyér Sándor
(edző), Schäffer Katalin (edző).

Az Országos Polgárőrnapon mezőberényi
polgárőr is kapott elismerést.
Szota Róbert mezőberényi polgárőr
is elismerésben részesült Pannonhalmán, a 2013. június 29-én
megrendezett Országos Polgárőrnapon. A rendezvényen közel 6000
polgárőr vett részt, többek között
Mezőberényből is. A találkozót
megtisztelte Pintér Sándor belügyminiszter, aki köszönetét fejezte ki a
polgárőrök egész éves munkájáért,
helytállásáért.
Az alkalom kitűnő lehetőség volt az
elismerések átadására is, melyet az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
dr. Túrós András adott át, méltatva a
polgárőrök példaértékű munkáját.
A Mezőberényi Polgárőr Egyesület
vezetője Szota Róbert ugyanezen a
napon Papp Károly rendőr vezérőrnagy országos rendőrfőkapitánytól
főkapitányi jutalmat kapott,
elismerve eddig végzett polgárőri
tevékenységét.
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HITÉLET
Elég rég nem írtam a Hírmondóba, kicsit restellem is, most pótolni
szeretném. Először is rövid beszámolót adok mi is történt
egyházközségünkben, Egyházunkban az elmúlt időszakban.
A legnagyobb esemény világegyházi viszonylatban az új pápa
megválasztása, miután
XVI. Benedek pápa lemondott. Ez is szenzációs volt. Jó pár száz éve
ilyesmi nem történt, hogy egy pápa lemondjon. Fel is kapta a
világsajtó, általában pozitív hozzáállással, méltatva a pápaságot, s a
volt pápát. Aztán csak jósolták, jósolgatták, csak épp a mostanit, - aki a
Ferenc nevet vette fel – senki sem találta el véletlenül sem. Ez is
mutatja, sőt tanúsítja, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti ma. A
XXI. században is. Ő, mint Assisi Szent Ferenc a szegények, a
rászorulók, az elesettek, a lelki szegények pápája akar lenni, nem
pedig hivatalnok, uralkodó.
Itt helyben, Mezőberényben is jó volna tudatosítani híveimnek, a
római katolikusoknak, hogy van új pápánk, de van új plébános is
lassan egy éve. Még sokan nem is tudják, ezért fel kellene venni a
kapcsolatot vele, bejelentkezni, bekapcsolódni az egyházközség
életébe, támogatni a templomot, a plébániát, látogatni a templomot.
Most már a templom is nyitva van reggel 8 órától délután 6 óráig. Be
lehet térni egy fohászra, egy imára, sőt egy kis támogatást is lehet
hagyni a kihelyezett perselybe a templom, a plébánia fenntartására.
Minden nap van szentmise a kiírt program szerint, nagy áldás ez
nemcsak a katolikusoknak, hanem az egész városnak.
A pap a szentmisében minden nap mindenkiért imádkozik, mert ez a
kötelessége. Az emberek kötelessége pedig, - tartozzanak bármely
felekezethez is -, hogy látogassák a templomot, támogassák a papot, a
lelkipásztorokat, segítsék, és ne akadályozzák munkájukban.
Jó lenne tudatosítani: A pásztor nem sokat ér nyáj nélkül, de a nyáj is
szétszéled pásztor nélkül. Közösen és hosszú távon, Istenbe vetett
hittel lehet csak eredményeket elérni. A legfőbb pásztor Jézus
Krisztus, az ő legelőjének nyája pedig a megkeresztelt emberek:
evangélikusok, reformátusok, római katolikusok.
A templomokat azért építették őseink, hogy legyen hová összegyűlnie
a közösségnek, legyen egy szent hely, ahol megkeresztelik a
gyermekeket, ahol hirdetik Isten igéjét, bemutatják a legszentebb
áldozatot, ahol szárnyal az ének, az ima, a fohász az Isten felé. Ahol
lehet és kell imádkozni az elhunytakért, szentmisét felajánlani érettük,
megemlékezni róluk, temetés után, rá hat héttel, gyászmisével, hat
hónap múlva, egy évvel, azután pedig minden évben a haláluk
évfordulóján. A temetőben pedig halottak napján. Fontos ápolni az ő
drága emléküket.
Számomra nagy botrány, sőt tiszteletlenség legnagyobb foka, amikor
látom kitéve a gyászjelentéseket, amelyek arról árulkodnak, hogy az
elhunytjaink, szüleink, hozzátartozóink 90%-át egyházi szertartás
nélkül temetik el, pedig ők ezt biztosan nem úgy szerették, kívánták
volna. … Miért?
Sokan még az elhunyt végakaratát sem teljesítik ilyen szempontból, az
anyagi örökséget azonban senki nem utasítja vissza.
Vagy nézzük meg a temetőket, hogyan ápoljuk, gondozzuk, tartjuk
tisztában…
Ez a hely is szent, őseink, szüleink végső nyughelye. Vannak, akik
évekig arra felé sem mennek, nem hogy egy szál virágot vigyenek,
vagy megtisztítsák a sírok környékét. …
Ezeket, azért írtam le kedves mezőberényiek, hogy vallási hová
tartozástól függetlenül fontolóra vegyük, még akkor is, ha sokan itt
helyben függetlenítették magukat az egyháztól, mert aki meg van
keresztelve, és be van írva anyakönyveinkbe, a mi vagy más
egyházközösségéhez tartozik, amíg írásban ki nem jelentkezik.
Én személyesen minden megkeresztelt emberért imádkozok minden
nap, s azokért is akik pogányok, vagyis nincsenek megkeresztelkedve,
hogy minél előbb megadja az Úristen számukra a megtérés,
megszentelődés kegyelmét, ezáltal pedig valamelyik
egyházközösséghez való tudatos tartozás kegyelmét.
Az emberi természet olyan, hogy valahová tartozni kell, nem lehet és
nem szabad hagynunk, hogy gyökértelen emberekké, lelkekké
váljunk.
Befejezésül Sík Sándor Lábnyomok című verséből idézek örök
emlékeztetőül:

Mezőberényi Hírmondó

Galileai férfiak, Mit állotok, mért bámultok az égre?
- Így szólt az Elválás Hegyén Hozzájuk a két Hófehérruhás.
Ők álltak, álltak, és tekintetük
És lelkük is, elárvult béna lelkük,
Beléveszett az alaktalan ég
Színtelenné vált véghetetlenébe,
Amelyről immár eltűnt ama Pont,
Amely a minden volt, és itt maradt
A szürke ég, a szürke föld, a szürke semmi.
Hát lehet élni? - kérdezték maguktól,
De nem mondták egymásnak, - lehet így,
Anélkül, aki elment? ami elment?
És nem mertek egymás szemébe nézni,
Csak néztek, néma szemmel, fölfelé,
És arcukon nagy könnyek csordogáltak.
És akkor dörrent fülükbe a szó:
Mit állotok? De ők csak álltak, álltak,
A két angyalra néztek, azután
Egymásra néztek. Ingatag fejük
Lassan, lassan csüggedt a föld felé.
És akkor meglátták a Lábnyomot,
Az Elment kettős lábnyomát a kőben.
S elindultak, lassan, nehézkesen,
Egyenkint, szótalanul, lefelé, A Ház felé,
Amely fölött a Nagy Szelek zúgása
Már élesztette a Lángnyelveket; A Ház felé,
Amelyhez immár óvakodva jöttek
Mindenfelől a négy égtáj felől
Az éhes, szomjas, fáradt emberek; A Ház felé,
Amelyre jégesőként harsogott
Zsidóul, görögül és latinul
Átok, szitok, káromkodás, s körülte
Már ácsolták a nagy kereszteket.
(Sík Sándor: Lábnyomok - részlet -)

Köszönet
mindazoknak, akik
a drága jó férj, édesapa, nagyapa

Patai István
búcsúztatóján részt vettek,
vagy egyéb módon részvétüket fejezték ki,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Hamvait végakaratának megfelelően,
szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba
a mezőberényi I. kerületi evangélikus temetőben.
A gyászoló család
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Molnár Józsefné szül. Veres Irén (1930)
Patai István (1933); Süveges Gábor (1946);
Berta Mártonné szül. Nemes Julianna (1930)
Bobály Pál (1932); Wagner Márton (1964);
Burai Elemér (1934); Tóth Mihályné szül. Papp Ilona (1931)

Házasságot kötöttek:
Korcsog László és Lázók Andrea (Mezőberény)
Sonkoly János és Kabai Beáta Zsuzsanna (Mezőberény)
Kreisz György Ambrus és Almási Zsuzsanna (Mezőberény)
Dombi Sándor Attila (Mezőberény) és Dr. Cseh Gizella (Budapest)
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Elődeink hagyatéka

OLVASÓINK ÍRTÁK

A Berényi Napokon, mint ahogy már
megszokhatták, több kiállítással
igyekszünk színesíteni és érdekesebbé
tenni programjainkat. Ebben az évben
az egyik ilyen kiállítás a mezőberényi
származású, de Budapesten élő
Eperjesi Ferencné Kmetykó Mária
fazekas kiállítása lesz, aki meglepő
módon nyugdíjas korában kezdte
elsajátítani a fazekasmesterség csínjátbínját. Ennek apropóján beszélgettem
vele:
- Mi vonzotta Önt ehhez a népi
kismesterséghez? Milyen kötődése van a fazekassághoz?
- Mindig is szerettem valamit „alkotni”. Kötöttem, horgoltam, varrtam
a család számára. A gyerekeim szobájába vízfestékkel képeket
festettem. Gondoltam is, hogy ha már több időm lesz, megtanulok
festeni. De vonzott a kerámia is, és végül is a fazekasság mellett
döntöttem. Ezt főleg a családi háttér motiválta, ugyanis anyai
nagyapám, Kiss Péter, fazekasként dolgozott egészen haláláig itt,
Mezőberényben. Igaz, Őt nem ismerhettem, de a nagymamám, - aki az
edények díszítését végezte - ,sokat mesélt Róla, és mindennapjaikról.
Saját maguk árulták az elkészített edényeket a berényi piacon, a
környező településeken és a Sárrét kis falvaiban. Két idősebb fia is
megtanulta a mesterséget. Nagyapám halála után az idősebb
nagybátyám vette át tőle az ipart. Később, az 50-es években, amikor
már nem volt igény az ilyen edényekre, abbahagyta a fazekasságot és
kályhás lett. Az idősebbek még sokan emlékezhetnek rá. Nagyapám
edényeiből néhány darabot már csak a helyi múzeumban és családunk
egy-egy tagjánál lehet fellelni.
- Milyen jellegzetességeket, sajátságot lehet felfedezni a nagyapa
kerámiáin?
- Részben hozta magával szülőföldjéről, Mezőkeresztesről az ottani
formakészletet. Ilyenek a butellái, részben a helyi vásárlók igényeit
igyekezett kielégíteni. Így alakult ki egy jellegzetes forma és
színvilág, ami a Mezőberényben élő magyar lakosság mellett a
szlovák és német ízlésnek is megfelelt. Főként ecsettel dolgozott,
mintái között leginkább stilizált virágok szerepeltek, ezeket vagy álló
mintának, vagy az edény oldalán koszorúba fonva festette meg.
Szilkéinek formája, színvilága, virágmotívumai mezőtúri hatást
tükröznek. Az élénk színeket főleg a német és a szlovák asszonyok
szerették
- Miért csak most, nyugdíjasként kezdett el a fazekassággal
foglakozni?
- Gyermekkoromban nem vonzott a fazekasság, eszembe sem jutott
„fazekas inasnak állni”.A szüleim is azt szerették volna, ha tovább
tanulok, így más pályára léptem és ez határozta meg életem további
folytatását. Viszont ahogy telt az idő, egyre jobban kezdett érdekelni a
„cserép”. Utazásaim során is, elsősorban Erdélyben mindig különféle
edényeket, kerámiákat vásároltam és fazekasokat látogattam meg.
Később elhatároztam, hogy ha már nem dolgozom, megtanulom a
korongozást és elkészítem nagyapám még fellelhető darabjait. 70 éves
születésnapomra a fiaimtól kaptam egy fazekas tanfolyamra szóló
utalványt. Nagyon megtetszett, és tovább folytattam a tanulást és mára
már a szakmunkás vizsgán is sikeresen túl vagyok.
- Szép elismeréseket is szerzett már munkáival.
- Így van. Októberben részt vettem a budapesti Wekerlei Kultúrház
képzőművészeti pályázatán, az Arany évek 60+ pályázaton, ahol több
kategóriában nevezhettek a hatvanadik életévüket betöltött alkotók.
Én egy Tiszafüredi reggeliző szettel az első helyezést értem el.
- Milyen tárgyakat készít?
- Egyelőre Nagyapám fellehető mintái alapján hagyományos kerámiát
készítek (köcsögök, szilkék, bögrék), de készítek különféle főző-sütő
edényeket, kerámia adventi koszorúkat, mécseseket is.
Remélem, hogy az elképzelésemet - azt, hogy kerámiáimat a
Nagyapám által alkalmazott motívumokkal elkészítsem, s napjaink
használati tárgyain alkalmazzam - meg tudom valósítani.

Kiáltás az Öreg Tölgyért

További munkájához sok sikert és kitartást kívánok! Köszönöm a
beszélgetést.
Pap Viktória

Talán századik évén is túl van
már. Ki, mikor ültethette? Mit
akart üzenni az utána következőknek? A vasútállomás
forgalmán keresztül látta a
történelmet. Örömteli érkezések és a szomorú távozások
zajlanak előtte. Bölcsen figyel.
Kicsit hozzá kötődöm. Az első
vonattal megtett utam a
marhavagonokba tett padokon
ülve.
50-es évek hangulata. A kinyíló
környezet. Nem jön elő az öreg
fa képe. Pedig ő emlékszik
rám.
Amikor szülőföldemről hoszszabb időre távozni indultam,
magamban már vittem a képét.
A füstöt, gőzt, szikrákat lombjai közé pöfögő vasló hatására
megemelte lombjait, keményen állta a támadásokat. A földet rengető,
terheket cipelő vagonok se tépik szét gyökereit. Átvészelt két, világot
rengető háborút . A természet csapásai, viharok, villámok nem
ingatták meg. Letört ágait gyorsan pótolta, nőtt terebélyesedett.
Az életem rohanásában hosszabb időre elszakadtunk egymástól. Ha
valami oknál fogva erre a vidékre kellett jönnöm autó hozott- vitt.
Nem találkoztunk.
Előfordul, hogy idős korára az ember visszakanyarodik kiindulási
helyére. Csábító a vonat.
Olcsóbb, kényelmesebb, mint az autó. Ismét találkoztunk. Megnőtt,
terebélyesebb lett. A dízel mozdonyokból kipufogó gázokat elviselte.
A veszélyes változást a villamosítás hozta. Huzalok jelentek meg
alatta és velük a legnagyobb ellensége az ember. Kezében a fűrésszel
éreztette uralkodó pozícióját.
Az elmúlt tavasszal Eszter figyelmeztetett a fa lombozatában
bekövetkezett változásra. Letört ág feküdt a lombok között,
elszáradva. Láttuk az állomás környékén folyó munkákat, szép táblát
a 38 Milliárdos beruházásról. Örül az ember minden fejlődésnek,
különösen, ha közben a természetet is tiszteletben tartják. Mennyit
érhet az Öreg Tölgy? Meg merné valaki becsülni? Tegyünk rá egy
táblát? Számszerűsíthetetlen.
Állapota egyre riasztóbb. Barbár emberi beavatkozás látványa. A
júliusban készített képet mellékeltem. Az életéért küzdő fa lombját
mutatja. Nagy ágait vágtak le, nyílván a vezetékek, a vasúti forgalom
védelme érdekében. Ha meg kellett tenni akkor legalább átgondolva
tették volna! A vezetékek fölött egy, kisebb ágaitól megfosztott
hatalmas, felfele törő ág mutatja az elszáradás jeleit. Csúnya kép
marad a vonatra várókban. Egy szenvedő fa képe. Szinte halljuk,
ahogy sír. Szeretné elmondani mennyi mindent tett az emberekért.
Árnyat adott, nyugtatta a szemet és érzékeltette a természet erejét,
szépségét. Miért kell így bánni vele?
Eszter figyelmeztetett: törzsén megjelent egy rózsaszín csík. Az
erdészek jelzik így a kivágásra ítélt fát. Ugye nem igaz?
Tisztelt, a fa sorsáról döntők! Biztosítani lehetne a vasút és a fa békés
egymás mellet élését. Szakszerűen, átgondoltan, nem a természet
fölött uralkodni akaró ember erejét mutatva. Le kellene vágni az
elszáradt, vezetékek fölötti ágakat. Az elszáradtaktól megpucolva, az
okozott sebeket lekezelve, további nyugodt éveket adhatnánk neki és
a természet erejének csodálatát nekünk. A sínek feletti ágak nagy
részét levágták. További korrekcióval el lehetne érni, hogy a súlypont,
az ágak a túlsó oldalra kerüljenek. Vihar esetén az esetleg lezuhanó
ágak nem okoznának balesetet, vezetéksérülést.
Lehet, hogy tévedünk? Valami belső betegség támadta meg vastag
törzsét? Akkor megérdemelnénk egy tájékoztatást. Nagy értékről van
szó. Mindannyinkéról.
Rákoskert/ Mezőberény 2013 júliusában
Gschwindt András
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Mezőberényi Hírmondó

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nőgyógyászat magánrendelés

Nemzeti Dohánybolt nyílt a KOMFORT ABC mellett.
Dohányáruk, szeszes és üdítőitalok, szemes,
pörkölt és instant kávék, ásványvizek, energiaitalok,
helyben fogyasztható kávé, jégkrém kapható.

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.

Nyitási akció:

Tchibo Family őrölt kávé
Steffl dobozos sör
Borsodi dobozos sör
Kalinka vodka
Unicum

250g
0,5L
0,5L
0,2L
0,2L

399 Ft
169 Ft
179 Ft
669 Ft
1099 Ft

Munkanapokon már kora reggel 05:00-tól nyitva!
Bő áruválasztékkal és kedvező árakkal várjuk minden
kedves 18 év feletti vásárlóinkat.
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Arany, ezüst, bronz sikerek az I. Suttyomba
Népművészeti versenyen
A hétvégén (2013. 06. 22.
szombat) rendezték meg
Gyomaendrődön az
Együtt a Kárpát-medencében XII. Suttyomba
Népzenei Fesztivál,
Értékeink Békés
Megyében I. Suttyomba
Népművészeti versenyt,
Két kategóriában (népzene-népdal, néptánc) és
két korcsoportban (gyermek, ifjúsági) indulhattak el a versenyzők. A „Leg a láb” AMI mindkét korcsoportban és
mindkét kategóriában indított jelentkezőket, ahol iskolánk tanulói
nagyon szép eredményeket értek el.
A néptánc kategória gyermek korcsoportja: Bokor Katalin és Szabó
Dorka Bodrogközi csárdás és friss Bronz Minősítés. Bokor Zoltán és
Ábelovszky Zsóka Szilágysági csárdás és ropgtatós, Ezüst Minősítés.
Székely Erik és Kurilla Zsófia Délalföldi lassú és friss csárdás,
Arany Minősítés. Olej Boglárka és Benyó Gréta Bodrogközi csárdás
és friss, Bronz Minősítés.
Felkészítő Tanáraik: Hanó Krisztina és Nedró János
Népzene-népdal kategória: Verasztó Katalin Ágnes A Tisza a
Duna… délalföldi népdal, Bronz Minősítés.
Felkészítő Tanára: Hanó Krisztina
A néptánc kategória ifjúsági korcsoportja: Balogh Dávid Attila Széki
sűrű és ritka tempó, Ezüst Minősítés. Szugyiczki Julietta és Tóth
Bettina Kalocsai friss, csárdás és mars, Ezüst Minősítés. Tímár
Attila Bogártelki legényes, Bronz Minősítés. Fazekas Antónia
Mónika és Majoros Luca Délalföldi oláhos és friss, Bronz Minősítés.
Baracsi Lajos Gergő Ördöngősfüzesi sűrű és ritka fogásolás, Arany
Minősítés. Machó Flóra és Borgula Bendegúz Botond Rábaközi
csárdás és friss, Arany Minősítés.
Felkészítő Tanáraik: Szabóné Kukla Ágnes, Kiszely Erika,
Nedró János
Népzene-népdal kategória: Borgula Benedetta Nyírségi dallamok,
Arany Minősítés.
A versenyzőknek és felkészítőiknek a sikeres eredményekhez szívből
gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

Dallal búcsúztak
2013. június 13-án, Kajlik Péter, a 8.c osztály osztályfőnöke
meghívására Mezőberénybe érkezett Agárdi Szilvia, akit a Tv2-n futó
Voice című műsorban ismerhetett meg az ország, valamint A Dal című
televíziós műsorban is versenybe szállt Pál Dénessel az oldalán a
győzelemért és az Eurovíziós Dalfesztiválra való kijutásért.
Mezőberényben az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központban lépett
színpadra, fellépése előtt
beszélgettem vele.
- Miben, mennyiben
változott meg az életed a
Voice és a Dal óta? Meg
tudsz-e küzdeni ezzel a
h i r t e l e n j ö t t
ismertséggel?
- Rengeteg mindenben
változott meg az életem, a
legfontosabb talán, hogy nagyon sokan megismernek az utcán,
odajönnek hozzám, hetente több fellépésem van, de nagyon élvezem
ezt az újfajta helyzetet. Az iskolámban, a keszthelyi közgazdasági
iskolában is magántanuló lettem a sok felkérés, munka miatt, de
mostanra már a vizsgáimmal is szerencsésen végeztem.
- Úgy tudom, hogy megjelent az első, önálló dalod a napokban. Mit
lehet róla tudni?
- Igen, itt fogom először nagyközönség előtt előadni ezt a dalt. Amit
tudni kell róla, hogy ez egy nagyon vidám dal. A címe: A boldogságod
megtalál. Megszokhatták tőlem az emberek, hogy általában
melankolikus, lírai dalokat énekelek (ezek a kedvenceim), ez pedig
eléggé eltér a tőlem megszokottól, kicsit újítani akartunk ezzel.
Üzenni szerettem volna a dallal, hogy mindenki boldog lesz, lehet az
életben, csak keresni kell és megtalálja a boldogságot.
- Pál Dénessel fogtok-e még együtt dolgozni, vannak-e ilyen tervek?
- Jelenleg nincsenek ilyen tervek, mind a ketten a saját karrierünkre
koncentrálunk. Tartjuk a kapcsolatot egymással, de nincs nagyon most
másra időnk, de azért persze még lehetséges, hogy lesznek közös
fellépéseink.
- A családod mit szól a sikeridhez? Támogatnak a karrieredben?
- Abszolút a támogatásukat élvezem. Most nekik is sokkal
mozgalmasabb lett ez életük általam. Általában elkísérnek a
fellépésekre, most is itt vannak velem. Segítenek a daltanulásban,
szövegfordításban is, mindenben kikérem a tanácsukat,
véleményüket.
- Mik a terveid a nyárra?
- Nagyon sok fellépésem van, lesz szerencsére és hamarosan
elkezdünk egy klipet forgatni a dalomhoz.
- Végezetül elmesélnéd, hogy mi a kötődésed Mezőberényhez?
- Kb. 2 évvel ezelőtt egy mezőberényi diákcsoport érkezett
Balatonfenyvesre, ahol az apukám is egy diákcsoport vezetője volt, ott
ismerkedtünk össze a diákokkal, nagyon jól éreztük magunkat együtt
és azóta is tartottuk a kapcsolatot egymással. Most végre eljutottunk
idáig, hogy ellátogassunk ebbe a városba.
Köszönöm a beszélgetést és további sok sikert kívánok neked!
Pap Viktória
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