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XVII. Berényi Napok 2013. augusztus 18-20.

A II. Mezőberényi Művésztelepen résztvevő alkotók: Henn
László András, Papp Zoltán, Bereznai Péter, Pénzes Géza,
Goór Imre, Pataki Ferenc, Bakos Ferenc, Bácskai Bertalan

Korán kezdődött a nap augusztus 18-án a ligetben. Érkeztek a
főzőcsapatok, a Tízváros Alapítvány tagjai. Épültek a Ligeti
Vidámság családi nap rendezvény helyszínei.

Bartóki József emlékkiállításán Nagy Ferenc és Várkonyi János
emlékeztek a barátra, a kiváló alkotóra, a kollégára.

Siklósi István, Mezőberény város polgármestere nyitotta meg
az Én családom című fotókiállítást.

Térzene, a Kelet -Békési Evangélikus Egyházmegyei Zenei
Tábor tanáraival és diákjaival a Berény Szálló előtt.

A Berényi Napok színpadán a mezőberényi tehetségek, helyi
csoportok, Fonogram díjas előadók után a Magna Cum
Laude fergeteges koncertje zárta a rendezvényt.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Június 30-án került megrendezésre a Berény utónevű települések
hagyományos találkozója Balatonberényben. A delegáció kulturális
csoporttal is képviselte városunkat, a Berény Táncegyüttes fellépést
nagy siker kísérte. A polgármesterek hivatalos megbeszélésén döntés
született arról, hogy a 12 település jogi személyiséggel bíró
szervezetté alakuljon annak érdekében, hogy a pályázati
lehetőségeket ki lehessen használni az együttműködés folytatása és
szélesítése céljából.
Július 24-én a Roden Mérnöki Iroda szakemberei jártak a
Városházán. Látogatásuk célja a 47-es út Mezőberényt elkerülő
szakaszának egyeztetése volt. A megbeszélésen a Polgármesteri
Hivatal részéről részt vett Dr. Földesi Szabolcs, Adamik Jánosné és
Borgula Péter. Az Iroda képviselői által felvázolt több nyomvonal
közül a korábban már engedélyes tervekkel rendelkező nyugati
elkerülőt javasoltuk újratervezni. Az újratervezésre azért van szükség,
mert korábban a 46-os út fejlesztése nem szerepelt a megyei
koncepcióban. A legújabb elképzelések szerint azonban a 46-os út
Mezőberénytől folytatódna - Békés, Doboz, Sarkad irányában - a
méhkeréki határátkelőig.
Július 25-én rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület,
amelyen a sportpályán létesítendő műfüves kispálya pályázati
lehetőségét vitatták meg és döntöttek a beadásáról. A tavalyi évben
kapott lehetőség 30%-os önerő vállalását feltételezte, az idén 10% is
elegendő volt a pályázathoz. Azóta megérkezett a döntésről szóló
kedvező értesítés, így megkezdődhetnek a pálya építési munkálatai.
Az önkormányzatnak mintegy 3,5 millió Ft önerőt kellett biztosítania.
Augusztus 5-én Román János református lelkésszel a templom
előtti munkálatokról egyeztetett Siklósi István polgármester,
melynek eredményeként tulajdonosi hozzájárulást adott ki a Petőfi
utca Puskin utcáig tartó, még nem térburkolattal ellátott járda
szakaszának egyház által történő kiépítéséhez.
Augusztus 6-án visszaérkezett az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-től (AKK) a tartozás átvállalási szerződés aláírt példánya,
amely tartalmazza, hogy a város kötvénykibocsátásból származó
fizetési kötelezettségeinek 70%-át az állam átvállalta.
Augusztus 7-én a Thököly, Rákóczi, Tarcsai úti boltok előtt
kialakult helyzetről folyt megbeszélés a Városházán. A
megbeszélésre meghívást kaptak és jelen voltak a rendőrség
képviselői, a közterület-felügyelő, a boltok tulajdonosai, üzemeltetői,
a leginkább érintett Thököly utcai terület önkormányzati képviselője,
valamint a lakosság azon képviselői, akik a benyújtott petíciókat
aláírókat képviselték. A megbeszélés során minden fél egyetértett
abban, hogy csak közös fellépéssel lehet eredményt elérni, melyre
ígéretet tettek. Információink szerint jelentősen javult a helyzet az
azóta eltelt időben.
Augusztus 8-án értesítés érkezett, hogy Magyarország Kormánya az
idei árvizek és belvizekre való tekintettel országos központi
szúnyoggyérítést rendelt el, melyhez a fedezetet is biztosította. A
SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft. ennek keretében végzett augusztus
12-én légi- és földi kémiai védekezést Mezőberényben.
Siklósi István polgármester augusztus 12-én Dr. Gschwindt
Andrással és Szelekovszky Lászlóval egyeztetett a helyszínen a
vasútállomáson lévő tölgyfák sorsáról. Megállapodás született,
hogy a másfél évszádnál is idősebb korú fák termését összegyűjtve
"génbank" kerüljön létrehozásra, amellyel hosszabbtávon biztosított
lehet a helyi értéket képviselő fák "öröklése". A makk gyűjtését az
általános iskola "Zöld-szíves" csoportja felvállalta.
Augusztus 16-án megkezdődtek a Berényi Napok. Kiállítások,
hagyományos programok, sportrendezvények, színpadi produkciók
során vehettek részt az érdeklődők. Talán korai a rendezvény
értékelése, de annyi leszögezhető, hogy a rendezvények lebonyolítása
zavartalanul sikerült, függetlenül attól, hogy a szervező OPSKK
létszáma az idei évben 5 fővel csökkent. Köszönet az intézmény
munkatársainak, valamint a sok civilszervezetnek és
magánszemélynek, akik munkájukkal az előző évekhez hasonlóan
segítették a rendezvény sikeres megvalósítását.
Augusztus 20-án első alkalommal került átadásra a "Mezőberény
Város Díszpolgára" cím, melyet az idei évben két városunkból
elszármazott nagyszerű ember vehette át: Prof. Dr. Bak Mihály

onkológus és Dr. Gschwindt András egyetemi adjunktus, a
MASAT-1 "atyja". Az elismerést kiemelkedően jelentős
munkájukkal, egész életművükkel, országosan és nemzetközi
viszonylatban kivívott elismertségükkel, köztiszteletben álló,
példamutató emberi magatartásukkal érdemelték ki.
Tevékenységükkel hozzájárultak a város jó hírnevének öregbítéséhez.
Siklósi István polgármester augusztus 22-én a 47-es és 46-os út
Mezőberényt elkerülő szakaszának tervezői egyeztetésén vett részt
a Megyeházán. A tervezők által javasolt útvonalak közül továbbra is a
már engedélyes tervekkel rendelkező nyugati elkerülőt javasolta
újratervezni, illetve megvalósítani.
Az előző testületi ülés óta eltelt időben értesülhettünk róla, hogy a
Berényi Textil Kft. újabb termékcsaládja érdemelte ki a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által alapított, évente egy alkalommal
átadott Magyar Kézműves Remek Díjat. A kétszínoldalas
ágytakarót és függönyt Debreczeni János mezőberényi népi
iparművész, a népművészet mestere tervezte és kivitelezte. Az alkotás
igazi kuriózumnak, különlegességnek számít a saját területén, hiszen
olyan egyedi szövéstechnikával készült, amelyet hazánkban
mindössze ketten ismernek. Gratulálunk a Kft.-nek és Debreczeni
Jánosnak az elismeréshez.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.
augusztus 26-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2013. június 24-i zárt, valamint a 2013.
július 18-i rendkívüli, 2013. július 19-i rendkívüli, 2013. július 25-i
rendkívüli és 2013. augusztus 16-i rendkívüli ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület elfogadta Kisari Miklós, Körösi Mihály és
Kovácsné Nagy Krisztina személyét a Települési Értéktár
Bizottság tagjainak, feladatuk a Helyi Értéktár összeállítása és
gondozása.
Módosításra került a 2013. évi költségvetési rendelet, így a
bevételek főösszege intézményfinanszírozással együtt összesen
4.085.682 E Ft.
Ezután Mezőberény Város Önkormányzatának a 2013. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolója lett elfogadva.
Mezőberény Város Képviselő-testülete megszavazta „Az
önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy élhetőbb és
„zöldebb” kisvárosi modell kialakításának lehetősége” című
előterjesztést, az abban foglalt ajánlások megvalósításához a
következő évek költségvetéseiben forrást biztosít.
Jogszabályi pontosítások miatt módosításra került az építésügyi
eljárásokról szóló önkormányzati rendelet.
Szintén módosították a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletet, az elővásárlási
joggal nem érintett ingatlanok elidegenítésében történt változás.
A Belügyminisztérium kezdeményezésére visszakerült az
Önkormányzathoz a Békési út 2/A. IV/9. szám alatti önkormányzati
lakás bérlőkijelölési joga.
A testület döntésének értelmében a jövőben konzorciumi
megállapodás keretében történik a szúnyoggyérítés, Siklósi István
polgármester felhatalmazást kapott a megállapodás aláírására.
Támogatták a képviselők a Mónus Illés utcai lakosok megkeresését,
így utcájukban visszahelyezésre kerül a súlykorlátozó átmenő
forgalmat tiltó közlekedési tábla.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Kereszténydemokrata Néppárt Mezőberényi Szervezetének
kérelmével kapcsolatban úgy döntött, hogy a kérelmező egyeztessen a
város történelmi egyházaival a felekezeti temetők karbantartási
munkálatairól. Az egyházi temetők rendben tartása nem
önkormányzati feladat. A megtörtént egyeztetések ismeretében a
Képviselő-testület szükség esetén személyes példamutatással és
társadalmi munkával támogatja a Római Katolikus Egyházközség
Gyomai úti temetőjének rendbetételét.
A 2013. szeptember 14-én megrendezésre kerülő
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Közlekedésbiztonsági nap c. rendezvény megvalósításához 80.000,Ft támogatást ítélt meg a testület.
A Képviselő-testület döntése alapján Siklósi István polgármester
felhatalmazást kapott, hogy a Mezőberény 16/A és Mezőberény 16/B,
3721 hrsz. erdőrészletek faállományának kiértékelésére, lábon
történő eladására, teljes vágásterület-takarítással, cserjeirtással
történő kitermelésére minimum bruttó 1.973.580,- Ft értékben
szerződést kössön Sajti Imre erdészeti vállalkozóval.
A testület hozzájárulását adta, hogy a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat 2013. december 31-ig megállapodást kössön a
szociális feladatok ellátására Kamut, Murony és Bélmegyer Község
önkormányzataival. Az eddigi megállapodások augusztus 31-vel
lejártak. Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Alapító Okiratának módosítását. A Képviselő-testület tudomásul
vette, hogy az OPSKK Könyvtár egyes könyveinek természetes
elhasználódása miatt a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 18. §
(1) bekezdése szerint a 1/2013, 2/2013 törlési jegyzéken felsorolt
könyveket törölte. Támogatta a testület az OPSKK előfinanszírozási
kérelmét, így a TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0489 számú projekt
kellékanyagok és irodaszerek beszerzéséhez 9.627 E Ft összeget nyújt
az intézménynek a költségvetési tartalék terhére.
A térfigyelő rendszer legális működése érdekében döntés született
arról, hogy Mezőberény bejövő útjain a helységnévjelző tábláknál
„Településünkön térfigyelő rendszer működik” felirat kerüljön
kihelyezésre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 46-os és 47-es út Mezőberényt elkerülő
szakaszának nyomvonalaként a korábban megtervezett és
engedélyekkel rendelkező nyugati irányban húzódó nyomvonalat
preferálja a Megyei Közgyűlés megvalósíthatósági tanulmányának
véleményezése során.
A Tempus Közalapítvány Testvérvárosi találkozó programjára
pályázat benyújtásáról szavaztak a képviselők. Sikeres pályázat
esetén öt testvérvárosunk részvételével 2014. szeptember 18-22.
között valósulhat meg a találkozó.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. szeptember 30a (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit

Mezőberényben is segítséget nyújtott az
Élelmiszerlavina
2013. évben sikeres
pályázat útján
Mezőberény Város
Önkormányzata vetőmag
adományt kapott a
Magyar Élelmiszerbank
Egyesület és a Syngenta
Kft. Élelmiszerlavina
programja keretében. A
program lehetővé tette,
hogy a résztvevők
helyben zöldségeket
termeljenek és az előállított termést a környéken élő hátrányos
helyzetű családoknak, egyedülállók, időskorúak számára
adományozzák. Mezőberényben közel 150 fő részesült a
megtermelt krumpliból. A visszajelzések alapján a hosszú hétvége
miatt a családok számára nagy segítséget jelentett a 2013.
augusztus 14-én kiosztott krumpli csomag. Az átvételkor többen
hangsúlyozták, hogy az egyik legfontosabb, legjobban
hasznosítható élelmiszert vihetik haza, és köszönettel vették át a
munkafolyamatban is résztvevőktől. Az adományosztáson
résztvevő Siklósi István polgármester kihangsúlyozta, hogy a
város örömmel vette a pályázat eredményességét, hiszen minden
segítség jól jön a rászoruló családok megsegítése érdekében.
Sajnálatosnak gondolja viszont, hogy egyre több esetben kell
szembesülni azzal, hogy nem becsülik egymás munkáját és az itt
folytatott törekvést tönkreteszik a megtermelt javak ellopásával, a
termés tönkretételével. Köszönet illeti viszont a munkában
résztvevőket, önkénteseket, segítő szakembereket, akiknek
munkája eredményeképpen sor kerülhetett az adományosztásra.
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Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
humánpolitikai ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet: II. 1. Foglalkoztatással
kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok. I.
besorolási osztály
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Humánpolitikai és munkaügyi és az ehhez kapcsolódó feladatok.
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; Egyetem, vagy főiskolai végzettség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási szakvizsga megléte, közigazgatásban szerzett
gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World,
Excel)
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, nyilatkozat arról, hogy a teljes
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Földesi
Szabolcs nyújt, a 66/515-501-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: 2865/2013. , valamint a munkakör
megnevezését: humánpolitikai ügyintéző. Személyesen: Dr.
Földesi Szabolcs, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

Petőfi Emlékhelyek Nemzetközi Találkozója
2013. szeptember 13-14. Mezőberény
Mezőberény ad otthont a Petőfi
Emlékhelyek Nemzetközi
Találkozójának szeptember 13-14én. A kétnapos rendezvény fő
helyszíne a Városháza és az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ. A
találkozó programjai között a Petőfi
díj átadása, könyvbemutató,
konferencia mellett a várossal való
ismerkedés, koszorúzás szerepel. A
konferencia témája Petőfi Sándor,
aki többször megfordult
Mezőberényben és az itt élők azóta
is őrzik emlékét. Az előadások
megtartására neves szakemberek
látogatnak a településre és
várhatóan az ország több pontjáról
érkeznek Petőfi iránt érdeklődők.
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Mezőberény Város Díszpolgárai
Prof. Dr. Bak Mihály

Dr. Gschwindt András

Születésétől Mezőberényhez
kötődő szakorvos, aki
országosan és nemzetközileg
ismert és nevet szerzett több
évtizedes kitartó, színvonalas
munkája révén. Békéscsabán
született 1946. június 09-én,
édesapja Dr. Bak Mihály orvos,
szülész-nőgyógyász, fogszakorvos, akinek munkássága
összefonódott Mezőberény
egészségügyének fejlődésével,
édesanyja tanítónő. Általános
iskolai tanulmányait Mezőberényben végezte1952-1960
között. A Szegedi Kis István
Gimnázium (1960-1964)
elvégzése után a szegedi Orvostudományi Egyetemre nyert
felvételt. (1964-1970).) Pár évig
a Fővárosi Péterfy S. utcai
Kórházban dolgozott segédorvosként; majd az Országos Onkológiai Intézet, Budapest (1974-)
adjunktusaként, osztályvezető főorvosaként. Jelenleg az Országos
Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai
Centrumának igazgatóhelyettese. A Centrum felállítása a kutatási
területének, a kísérletes és humán tumorok kemorezisztencia
mechanizmus, illetve a diagnosztikus tevékenység: aspirációs- és
nőgyógyászati cytologia tanulmányozását is szolgálja. Orvos
családban nőtt fel, otthon tanulta meg az orvosi hozzáállást, a
betegekért való tenni akarást, az általa képviselt gyógyító munka és a
betegek tiszteletét. Megszámlálhatatlan esetben nyújtott és nyújt
segítséget a városunkból hozzáforduló betegek, hozzátartozók
részére. A lakosság széles körében örvend nagy tiszteletnek.
Közismert segítőkészsége ösztönzi arra a mezőberényieket, hogy
hozzáforduljanak, és tanácsát, segítségét kérjék. Orvosi pályája során
sokat tesz, tett a gyógyítás, megelőzés, eredményes gyógyulás
érdekében. Kiemelkedően jelentős munkájával, országosan és
nemzetközi viszonylatban szerzett elismerésével, hozzájárult a város
jó hírneve öregbítéséhez és emberi magatartása miatt példaként
állítható az utódok elé. Eredményeit, tudását értékes díjakkal,
kitüntetésekkel ismerték el. Gyógyító tevékenysége, munkája során
elért eredményei alapján Dr Bak Mihály szakorvosnak, Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete
és hálája kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a „Mezőberény Város
Díszpolgára” címet adományozza.

Hivatásának és hobbijának nem
hétköznapi területet választott:
életét annak a végtelennek
szentelte, mely a fejünk felett
van. A végtelent, amelyben
élünk, és amelyben – sajnos
sokszor megfeledkezünk erről –
csupán porszemek vagyunk. Egy
olyan embert köszönthetünk, aki
az elmúlt 50 évben szakmai
sikereivel folyamatosan hozzájárult hazánk hírnevének öregbítéséhez. Dr. Gschwindt
András, a Budapesti Műszaki
Egyetem adjunktusa Mezőberényben született 1941.
március 19-ikén, édesapja
Gschwindt András a városban
szabóként dolgozott, édesanyja a
Tarcsai úti Tóth malom tulajdonosának lánya. Az első kapcsolódást a világűrhöz a Szputnyik1 jeleinek mezőberényi vétele jelentette életének talán legfogékonyabb korszakában, középiskolás éveiben. 1970-ben komoly
fordulópont következett: a Magyar Tudományos Akadémia
ösztönzésére megalakult a Műegyetem Űrkutató Csoportja. Vezetője
Dr. Gschwindt András lett. A megalakulást követő 40 év alatt 17
műholdra, a MIR űrállomásra, a Vega űrszondára kerültek különböző,
a csoport tagjai által készített berendezések. A Halley üstököst
megfigyelő űrszonda - fedélzetén az Űrkutató Csoport által készített
alegységekkel - kiemelkedő sikert hozott a hazai űrkutatásnak,
űrtechnológiai fejlesztésnek. Dr. Gschwindt András egyik legerősebb
szakmai motivációja évtizedek óta az első hazai műhold megalkotása
volt. Végül megszületett Masat-1, Magyarország első műholdja, mely
2012. februári startja óta sikeresen rója köreit Földünk körül.
Kiemelten érdeklődik Városunk történései iránt. Saját
megfogalmazása szerint mezítlábas gyerekként élvezte a táj
(Mezőberény) szabadságát. "Szülőföldem, városom számomra örökre
megmaradó emlékeket jelent." Munkája, eredményei alapján több
elismerésben részesült, így többek között megkapta az Állami díjat, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, Budapest pedig
díszpolgári címet adományozott számára. Tudományos munkája, a
városhoz való szoros kötődése alapján Dr. Gschwindt Andrásnak,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város
lakóinak tisztelete és hálája kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a
„Mezőberény Város Díszpolgára” címet adományozza.

Köszönet
A Hírmondó oldalán, a már számomra „ismerős” helyen szeretném megköszönni, hogy 2013. augusztus 17-20-a között megrendezett Berényi
Napok díszvendége lehettem. Köszönöm a város Képviselő Testületének, Siklósi István polgármester úrnak a díszpolgári címet, mely igazán
nagy megtiszteltetés számomra. Minden szülőföldjétől elszakadt emberben felmerülhet az „adok-kapok” arányának kétsége. Vajon tudtam-e,
tudom-e viszonozni mindazt, amivel szüleimnek, ismerőseimnek, a városnak adósa maradtam. Soha nem titkoltam, hogy honnan indultam. Most
különösen jól esett, hogy a munkásságom okán, Mezőberény iránt érzett szeretetem kifejezése miatt – valamit viszonozni tudtam
szülővárosomnak. Remélem, hogy a faültetésre tett felajánlásom is megvalósulásra és követőkre talál.
Nagy élményt jelentett a Városházi beszélgetések cím alatt megvalósult találkozás az érdeklődő földijeimmel. Siklósi polgármester úr kérésének
megfelelően igyekeztem a Mezőberényben töltött éveimre, gyökereimre visszaemlékező beszélgetésbe beleszőni minden olyan élményemet,
eseményt, mely életem további menetét alapvetően befolyásolta.
Dr. Kovács Eszter beszélgető társam nem volt könnyű helyzetben. Mindkettőnk nevében köszönet a lelkes hallgatóság segítségének, a kiegészítő
spontán beleszólásoknak és a sok-sok kérdésnek. A legnehezebb pillanatokat a régi ismerősökkel való találkozás jelentette. „Megismersz? Tudod,
ki vagyok ?” - hangzott el gyakran. Be kell vallanom, hogy sokaktól segítséget kellett kérnem az azonosításhoz. Ők helyzeti előnyben voltak, mert
az én nevemet a programok hirdették. Bevallom - nekem minden újonnan azonosított arc örömet szerzett. Köszönöm a sok gratulációt, a kedves
szavakat. Külön köszönet az emlékeket megőrizni segítő nívós, kedves ajándékokért. Kaptam dicséretet, biztatást a Hírmondóban megjelent
morgolódásaimért. Alig néhány nappal a fenti ünnepség után jött a jó hír Szelekovszky Lászlótól: a MÁV segítséget nyújt az Öreg Tölgy
egészségének megőrzéséhez. A padok is visszakerülnek az állomásra, ahogy a vasút felújítási munkák elkészülnek. Nagyon várom a jó híreket a
Körös híd felújításáról és a Hármas Körös születési helyének megszépüléséről is. Amíg erőm, egészségem engedi, szeretném tovább javítani,
segíteni szépítő szándékú megjegyzéseimmel szülővárosomat.
Rákoskert/Budapest 2013. augusztus vége
Dr.Gschwindt András

Mezőberényi Hírmondó
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Rendőrségi felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehet
számítani a városban megjelenő utazóbűnözőkre (besurranó és
trükkös tolvajokra). Az ilyen bűncselekményt elkövetőek
előszeretettel használják ki a záratlan utcai kapukat, a házak bejárati
ajtajainak záratlanságát, a nyitott ablakokat, az otthon lakó idős
személyek hiszékenységét. A bűncselekmények során elsősorban
készpénzt és aranytárgyakat tulajdonítanak el, kihasználva azt,
hogy azok könnyen felkutathatók. Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy: tartsák zárva az utca kaput és a lakás bejárati ajtaját; a
kapukulcsot mindig tartsák maguknál, ne a kapura akasszák; idegen
személyt soha ne engedjenek a lakásba; ne tartsanak a lakásban nagy
mennyiségű pénzt; a lakókörnyezetben élők figyeljenek egymásra.
Kérjük, hogy amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt
tapasztalnak, szíveskedjenek tegyenek bejelentést tenni a
Mezőberényi Rendőrőrs 352-522-es telefonszámára, vagy a 107-es
segélyhívó számra! A 2013/2014. évi tanév megkezdésével a
közlekedés minden résztvevőjének fel kell készülnie és számítania
kell arra, hogy a nyári viszonyokhoz képest több gyermekkel,
iskolással találkozik az utcákon. Felhívjuk a járművezetők figyelmét,
hogy fokozott óvatossággal, körültekintően közlekedjenek, és
segítsék a gyermekek közlekedésben való részvételét. A tanítási
napokon elsősorban 07.00 óra és 08.00 óra, valamint 12.00 óra és
13.00 óra közötti időszakban közlekednek nagy létszámban
gyalogosan vagy kerékpárral a tanulók. Kérjük a szülőket, hogy
lehetőség szerint kísérjék figyelemmel gyermekeik közlekedését,
illetve személyes példamutatással járuljanak hozzá, hogy gyermekeik
elsajátítsák a gyalogosan, vagy kerékpárral történő helyes
közlekedést. A Mezőberényi Rendőrőrs fokozott közterületi
jelenléttel, illetve hatékony megelőzési tevékenységgel a jövőben is
segíteni kíván abban, hogy a gyermekek a biztonságos közlekedéshez
szükséges szabályokat elsajátítsák.
Tisztelt Mezőberényiek!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy megrendezésre kerül a

Közlekedésbiztonsági nap
A rendezvény időpontja: 2013. szeptember 14-én 09.00 - 15.00 óráig
A rendezvény helyszíne: Mezőberény Piac tér és Vásárcsarnok
A rendezvényen változatos program keretében az általános iskolás
gyermekek különböző állomáshelyeken számot adhatnak és hasznos
információkat szerezhetnek közlekedési és bűnmegelőzési
ismeretekből. A résztvevők minden állomáshelyen teljesítményük
alapján különböző értékű „játékfillérben” részesülnek, melyeken a
helyszínen berendezett „Filléres Áruház”-ban tetszés szerint
közlekedéssel és iskolakezdéssel kapcsolatos hasznos tárgyakat
vásárolhatnak.
Programok: 30 helyszínen egész napos játékállomások; Vásárlás
a „Filléres Áruház” - ban; Tűzoltó bemutató; KRESZ - PARK;
Egész napos filmvetítés; Bolondbicikli; Gyermek rajzkiállítás;
KRESZ - Puzzle; Kerékpáros - ügyességi pálya; Mentős
bemutató; Kérdezz – Felelek; Kerekesszék - ügyességi pálya;
KRESZ - társasjátékok; Részeg szemüveg; Számítógépes tesztlap
kitöltés; Önvédelmi bemutató; Ingyenes kerékpár gravírozás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

ISMÉT BÉRLETES SZÍNHÁZI
ELŐADÁSOK
1. Harsányi Gábor: Színház vagy szex című
vígjáték 2 részben.
Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Cseke Katinka, Várkonyi András
2. Szirmai Albert: Mágnás Miska – operett 2 felvonásban
Szereplők: Benkóczy Zoltán, Fogarassy Bernadett, Teremi Trixi
3. Maurice Hennequin-Pierre Veber-Nádas Gábor:
Elvámolt nászéjszaka – zenés vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: Straub Dezső, Oszter Alexandra, Fésűs Nelly
További információ és bérlet/jegyvásárlás az OPSKK
Művelődési Központjában, Bartó Róbertné. 06/66-515-552.
Az előadások pontos időpontjai még egyeztetés alatt állnak.

5.

INTÉZMÉNYI HÍREK
A Kovács Farmon megrendezett 4.
Intézményi Horgászverseny eredményei
(folytatás az augusztusi számból)
Csapatverseny (Intézményi):
1. Gimnázium; 3 helyezési szám, 12.179 pont. Barna Hajnalka
(szektor 1.), Hidasi László (1.), Kolozsi Tamás (1. hely)
2. Címvédő Humanoidok (Városi Humánsegítő); 8 helyezési
szám, 3.165 pont. Farkas Krisztián (szektor 3. hely), Pintér
László (2.), Csilik János (3.)
3. 3 Iktató + 1 / 2013 (Polgármesteri Hivatal); 9 hsz., 635 pont
Stibán Izabella (szektor 2. hely), Jakab Krisztina (4.), Varga
Adrienn (3.)
Támogatók:
1. Vendég - szervezői csapat; 9 hsz., 2.187 pont. Tóth Sándor
(szektor 3.), Lajkó Tibor (1.), Mariánovich Dániel (5.)
2. Szervezői csapat Csárda-Tex; 10 hsz., 511 pont; Szűcs Tibor
(szektor 5. hely), Miklós Gábor (4.), Juhász Antal (1.)
3. Kisfröccs; 14 hsz., 1881 pont; Vári Krisztián (szektor 1.), Nagy
Krisztián (8.), Kósa György (5.)
Egyéni eredmények (Nők):
1. Barna Hajnalka, 1.154 pont (1.100 gramm és 54 db hal)
2. Stibán Izabella, 635 pont (620 gr és 15 db)
Egyéni eredmények (Férfiak):
1. Hidasi László, 10.439 pont (10.430 gramm és 9 db hal)
2. Pintér László, 3.064 pont (3.060 gr és 4 db)
3. Vári Krisztián, 1.181 pont (1.180 gr és 1 db)
Külön díjasok:
Legnagyobb hal kifogója: Hidasi László (10.200 gramm)
Legtöbb hal kifogója: Hornung Zoltán (60 db)
Legtöbb törpeharcsa kifogója: Barna Hajnalka (20 db)

MEGHÍVÓ
„Szociális szolgáltatások hálózati
együttműködésének fejlesztése Mezőberény
szociális ellátási területén”

Workshop
Mezőberény Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017.
számú projekt keretében megrendezésre kerülő Workshopra
A workshopot vezeti:

Prof. Dr. Bagdy Emőke
pszichológus
Témája: A szakmai személyiség
karbantartása, egészségvédelme
Időpontja: 2013. október 1. 17:00 óra
A workshop helyszíne: Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ,
5650 Mezőberény, Fő út 6.

2013. szeptember

6.
Búcsú

Mezőberényi Hírmondó
Isten hozott a valóságban!

Augusztusi számunkban Várfalvi
Erzsébet, az egykori Városi
Könyvtár vezetője búcsúzott
munkatársától, barátjától, a 2013.
július 21-én elhunyt Pallagi Mária
kolléganőnktől. Marika a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Békés
Megyei Szervezetének volt
korábbi elnöke és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ
Könyvtárának a vezetője. 26 éve
könyvtáros, a Mezőberényi
Almanach szerkesztője. A közös
munkánk során kiváló szakmai
felkészültségű, fegyelmezett, nagy munkabírású, a könyvtárügy
iránt elkötelezett munkatársat ismertem meg benne.
Lelkiismeretesen, fáradhatatlanul szervezte a könyvtár életét, a
gyermekeknek és felnőtteknek szóló programokat. Együtt
dolgozott a mezőberényi nagy könyvtáros generációval, tőlük
tanulhatta a szakma fortélyait. Közreműködésével, vezetésével jött
létre a példaértékű helyismereti adatbázis, amely néhány éve az
interneten is elérhető MBER adatbázis néven. Munkássága
példaértékű a kollégák előtt. Pallagi Mária 46 éves volt.
Smiriné Kokauszki Erika

III. Gimis Vízitábor 2013 – Tiszafüred
A mezőberényi gimnázium Arany János
Te h e t s é g g o n d o z ó
Programjának tanulói
számára 2011-ben hirdettünk meg első tiszai
vízitáborunkat. A korábbi években inkább a
felsőbb évfolyamos
diákok jelentkeztek,
idén főleg a kilencedikes és tizedikes
„aranyosok” pályáztak és húszan nyertek közülük. Megérkezésünk
napján lepakoltunk, diákjainkkal megismertettük a táborrendet, a
vízitúra – totó eredményét, a kenuzás technikáját: mindenkinek bele
kellett borulnia a vízbe az esetleges „éles” helyzetet gyakorolva. A
rutinosnak mondható kormányosaink nagy része elballagott, ezért
első nap rohamtempóban kellett kiképezni az új kenuparancsnokokat,
ugyanis második nap egy hajtűkanyaros csatornán kellett
megközelíteni a Nagy – Morotvát. A nehéz, de csodaszép csatornán
kitűnőre vizsgáztak kormányosaink. Harmadik nap megnéztük az
egykori falucska, Óhalász emlékművét. A szokásos nagy túránk most
„csak” 18 kilométeres volt, áteveztünk a Kis-Tiszán keresztül
Poroszlóra. Itt volt lehetőségünk strandolni, pihenni. A hosszabb túrák
vezetéséhez felkértük Végh Józsefet és volt csoporttársamat, Bartóki
Józsefet. Mindkét túravezető nagyon megdicsérte rutintalannak
induló csapatunk manőverezési képességét és fegyelmezettségét. A
negyedik nap délelőttjén került sor a hagyományosnak mondható
kajakversenyre. Délutáni programok kertében áthajóztunk a
Tiszavirág tanösvényre, ügyességfejlesztés keretében lehetett
kalandparkozni, strandröpizni, kerékpározni, úszni, tehát üresjárat
nem nagyon volt a hat nap alatt. Utolsó este a Kolozsi tanár úr által
fogott keszegeket csemegéztük el és egy zenés estével búcsúztattuk el
a szép hetet. A sportversenyek végeredményei:
Strandröplabda:
1. csapat: Szitkó Szabina, Róth Gergő, Molnár Márton
2. csapat: Korcsok Anna, Mészáros Richárd, Dombi Bálint
3. csapat: Purgel Beáta, Németh Károly, Mihálka Bence
Kajakverseny:
Leányok: 1. Korcsok Anna; 2. Erőss Szilvia; 3. Szitkó Szabina
Fiúk: 1. Mészáros Richárd; 2. Nagy Dániel; 3. Németh Károly
Végül szeretném megköszönni két kollégám, Dr. Baukóné Baksai
Edit és Kolozsi Tamás lelkiismeretes táborvezetését.
Hidasi László, testnevelő

Tegye mindenki a szívére a kezét. Valljuk be őszintén, kezdtünk már
beszélgetést előítéletekkel. Főleg, ha vadidegenekről, más nemzetek
fiairól és lányairól van szó. A németek sznob perfekcionisták, a
lengyelek meg lopós alkoholisták. Aztán csevegünk velük egy kicsit,
és igen, már bólogatunk is, hogy én előre megmondtam! Vagy mégse?
Lehet, hogy ők is ugyanolyan fiatalok, mint mi? Willkommen in der
Wirklichkeit! Isten hozott a valóságban! Ezekkel a szavakkal
üdvözölte a közönséget színdarabunk kórusa 2013. május 24-én a
németországi Mainzban. Egy kalandokkal teli két évet zártunk,
melynek minden mondata mögött ott rejlett a szó: tolerancia. 2010ben egy európai uniós projekt keretei közt, a Tempus Közalapítvány
támogatásával ült össze három tanárnő – egy német, egy lengyel és
egy magyar – azon töprengve, vajon a mai fiatalokat mennyire
befolyásolják egymással szembeni előítéleteik és hogyan lehetne
ezeket a korlátokat lerombolni. A cél kettős volt. Egyrészt megadni a
mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két tanítási
nyelvű osztályába járó diákoknak a lehetőséget, hogy a német nyelvet
minél többet gyakorolhassák, másrészt egymás elfogadására nevelni
gimnazistáinkat. Az állva tapsoló és visszatapsoló publikum látványa
volt a legnagyobb dicséret, amit kaphattunk, emlékezik vissza Kiss
Timea tanárnő, a „COMENIUS- Egész életen át tartó tanulás program,
multilaterális iskolai együttműködések projekt” helyi felelőse.
Elmondhatatlan, mennyit fejlődtek kilencedikes koruk óta. Azért mi
mégis megpróbálnánk szavakba önteni. Számomra a legklasszabb
dolgok a próbákon történtek, mikor elrontottunk valamit, vagy
összezavarodtunk és az egész viccesen sült el, emlékszik vissza
Jakusovszki Vivien. Azért a szöveg megírása elég nehéz volt, fűzi
hozzá Rónai Adrienn. Véleményem szerint a legnehezebb az volt, hogy
megírjuk a történetünket, mivel elég sokszor átírtuk, szereplőket
húztunk ki, a másik két történethez (német és lengyel) is passzolnia
kellett, és a történetbeli kapcsolatokat is figyelembe kellett venni.
Nagyon összetett feladat volt, egészíti ki Vivien. Szerencsére Kristóf
Viktória és Marina Flanderka tanárnők sokat segítettek a szövegkönyv
tisztázásában. Kicsit hazabeszélve megjegyezném, hogy diáknyelv
szempontjából a mi mondataink voltak a legjobbak. De a legnehezebb
a karakterek jellemeit és az ahhoz illő viselkedéseit, mozgásait
elsajátítani, véli Szilágyi Nelli, és már nosztalgiázunk is. Eszembe
jutnak az első drámajátékos foglalkozások, mikor volt olyan diák,
akivel nem tudtam szemkontaktust tartani, mert annyira szokatlan
helyzetben találta magát. Majd a zárókép, mikor a főpróbán, egy
tornapadon ülünk és a kis csapatunk tagjai egymás után súgják a
jobbnál-jobb ötleteket, hogyan lehetne az éppen színpadon lévők
játékát javítani. Hát ennyit fejlődtek. Bátran kiállnak több száz ember
elé, mernek németül megszólalni, véleményt nyilvánítani.
A legszomorúbb dolog az egészben, hogy azokkal az emberekkel,
akikkel már nem egyszer találkoztunk, tehát elég jól ismertük egymást,
lehet, hogy soha többet nem találkozunk, foglalja össze Vivien a
szereplők érzéseit. Sok olyan dolog van, amit sosem fogok elfelejteni:
magát az előadást a színpadon, vagy mikor 2012 tavaszán nálunk
(Berényben) voltak és rengeteget énekeltünk, valamint a táncházat,
amit a Szállóban tartottunk. Hatalmas élmény betekintést nyerni két
másik ország kultúrájába, rengeteg tapasztalatot szereztem, sok
embert megismertem, és persze arról nem is beszélve, hogy ott lenni
milyen: megnézni pár látnivalót, és ennyit utazni. Szerintem nagyon
szerencsések vagyunk, hogy ebben részt vehettünk, mert nem
mindenkinek van ilyenre lehetősége.
Embereket megismerni. Erről szól a tolerancia, nem? Ezen szavakat
olvasva hiszem, hogy a két éves munkát sikerként könyvelhetjük el.
Bata Emília,
színpadi munkáért felelős
pedagógus

2013. szeptember
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A mezőberényi mazsoretteknek szólt a magyar
himnusz az I. Mazsorett Világbajnokságon

7.
III. Kutyaszépségverseny eredményei:
Hatalmas érdeklődés övezte ismét
a kutyaszépségversenyt és
bemutatót, ahova összesen 15
versenyző nevezett.
Kistestű kategória eredményei:
I. helyezett: Kőfalvi Attila Hunor
(tacskó)
II. helyezett: Megyeri Erik
Róbert (jagd terrier)
III. helyzett: Kajtor Veronika
(beagle)

Nagytestű kategória eredményei:
I. helyezett: Pauló Anikó (németjuhász)
II. helyezett: Kertész Béla (dobbermann)
III. helyezett: Kokavecz László (németjuhász
2013. augusztus 30 és szeptember 1. között Prágában került
megrendezésre az I.WORLD CHAMPIONSHIP MAJORETTES
SPORT (Mazsorett Világbajnokság). A Mezőberényi Mazsorett
Együttes lányai már tíz éve rendszeres résztvevői a Mazsorett Európabajnokságoknak, és ez évben alkalmuk volt az I. WORLD
CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT-on részt venni. A
kétszeres Európa-bajnok botos mini-formáció ezúttal sem okozott
csalódást, több mint másfél pontos eredménnyel megelőzve nyerték
korcsoportjuk kategóriáját. Minden sportoló, versenyző álma, hogy
egyszer neki szóljon a magyar himnusz. Ez alkalommal Molnár
Zsuzsinak, Szőcs Viktóriának, Mezei Grétának, Varga Anitának,
Rück Noéminek, Valastyán Tímeának, Hoffmann Annának és
trénerüknek, Mezeiné Szegedi Erzsébetnek és Mezei Józsefnek
szólt a magyar himnusz! A szülők, szurkolók pedig itthonról a
világháló segítségével élőben nézhették a lányok produkcióit és
büszkén hallgathatták a himnuszt! Zászlós senior mini-formációnk
0,4 ponttal lemaradva ezüstéremmel térhetett haza a VB-ről. Szakmai
körökben és a közönség körében is nagy elismerést, sikert aratott a
zászlós koreográfiájuk. Mi pedig nagyon büszkék vagyunk a
Hoffmann Anna, Hajdú Zita, Tóth Lilla, Balán Valéria, Mazán
Zóra, Guth Réka, Szegedi Dóra alkotta csapatra. A Mezőberényi
Mazsorett Együttesben mindig vannak tehetségek az utánpótlás
csapatban. Ez alkalommal Simcsik Szilvia – Gyebnár Viktória páros
botos cadet duó kategóriában csillogtatta meg tudását, amely az
előkelő második helyre volt elég. A junior botos mini-formáció
versenyszáma pedig az előkelő harmadik helyen végzett.
A csapat tagjai voltak: Szegedi Zita, Zavada Klaudia, Uhrin Beáta,
Huszka Bettina, Bracsok Anett és Simcsik Mónika.
Ezen kívül még több értékes pontszerző helyet szereztek az együttes
tagjai: Senior mini-formáció I. hely - Világbajnok; Senior zászlós
mini-formáció II. hely; Simcsik Szilvi - Gyebnár Viki cadet duó II.
hely; Junior baton mini-formáció III. hely; Gyebnár Viki baton cadet
solo VII. hely; Simcsik Szilvia baton cadet solo IX. hely; Cadet baton
mini-formáció VI. hely; Zavada Dia és Szegedi Zita cadet solo VI-VI.
hely; Hajdú Zita senior solo VI. hely; Hoffmann Anna senior solo XII.
hely; Hajdú Zita - Hoffmann Anna senior duó VI. hely; Junior team –
színpadi koreográfia VIII. hely; Junior team – menet koreográfia VI.
hely.

A XVII. Berényi Napok keretében
megrendezett versenyek eredményei:
Pörköltfőző verseny eredménye:
I. helyezett:Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete
(marhapörkölt)
II. helyezett: Tízváros
Alapítvány (sertéspörkölt)
III. helyezett: Spekulátor
csapat (vaddisznó pörkölt)

Augusztus 19-én kispályás labdarugó torna került
megrendezésre:
A verseny eredményei:
I. Mezőberényi FC
II. Bosszúállók
III. Tóth műhely
Legjobb játékos: Séllei Ádám
Legjobb kapus: Kurucz János
Legsportszerűbb csapat: Ipar.
Gólkirály: Keresztesi Zsolt
Hetes rúgó verseny győztese:
Bereczki Gábor
Úszóverseny 2013
Mellúszás eredményei:
1-2. osztályosok: Bencze
Máté; 3-4. osztályosok:
Benyovszki Mihály; 5-6.
osztályosok: Bencze Dávid
Nők: Party Petra; Férfiak: ifj.
Kósa György
gyorsúszás eredményei:
1-2. osztályosok: Bencze
Máté;
3-4. osztályosok: Hidasi Csaba; 5-6. osztályosok: Bencze Dávid;
Férfiak: ifj. Kósa György; hátúszás eredményei:
Vegyes: Bencze Dávid; Férfi: ifj. Kósa György
vegyesváltó eredményei: Bencze Dávid, Benyovszki Mihály, Szeder
Ákos Bence
Henger Péter
Asztalitenisz eredmények
A Berényi Napok rendezvénysorozatának keretében 2013. augusztus
19-én immár 4. alkalommal került megrendezésre a városi egyéni
asztalitenisz verseny ifjúsági és felnőtt kategóriában. A versenyzők
korosztályonként 2-2 csoportban körmérkőzést játszottak, s a
csoportok azonos helyezettjei, helyosztó mérkőzéseken alakították ki
a végső sorrendet. (helyezést)
Ifjúságiak (9 induló): 1. Lendvai Márk; 2. Balogh Gergő; 3.
Somlyai Gergő; 4. Gyaraki Imre; 5. Kis Barna; 6. Kordik
Levente; 7. Magyar Bálint; 8. Kósa Erika; 9.
Fulajtár Ferenc
Felnőttek (10 induló):1. Dinya Tamás; 2. Kósa
János; 3. Barna Márton; 4. Sánta Ferenc; 5.
Lendvai Márk; 6. Bondár Zsolt; 7. Gyarmati
Gábor; 8. Burai Sándor; 9. Kis Lajos; 10. Oláh
Róbert. Ezúton is köszönöm a támogatóinknak:
Mezőberény Város Önkormányzata, Orlai Pertics
Soma Kulturális Központ, Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet Mezőberényi Kirendeltsége,
OTP Bank NY RT. Békéscsabai munkatársainak – a
verseny sikeres lebonyolításában vállalt áldozatos
közreműködésüket.
Kolozsi Péter, szakosztály vezető

2013. szeptember
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Próféta a saját hazájában?

Minden műfajt szeretek

Nagy érdeklődés és várakozás
övezte Burai Krisztián
koncertjét a Berényi Napok
utolsó napján, aki egy nagyon jó
hangulatú és igényes koncertet
adott a résztvevőknek. Fellépése után beszélgettünk.
- Milyen érzésekkel térsz haza
Mezőberénybe énekelni? Hogy
érezted magad?
- Mindig jó hazajönni, de az,
hogy énekelnem kellett az
„itthoniak” előtt, az teljesen
más. Sokkal jobban izgultam,
mint a Voice című műsorban
például. Nagyon jól éreztem
magam a koncerten, kedves volt
a közönség. Azt mondják, hogy
senki nem lehet próféta a saját
hazájában, éppen ezért
meglepődtem, hogy mennyire sokan szeretnek!
- Miben változott meg az életed a Voice című műsor és a Dal óta, ahol
sokan megismerhették a nevedet?
- A Voice és a Dal hozta meg számomra azt a szakmai elismerést, amire
mindig is vágytam és amiért annyi évig harcoltam. Azóta kissé feje
tetejére állt a világ, de pozitív irányba és ez az ami fontos.
- Éneklés vagy dalírás? Mi áll hozzád közelebb? Lehet, kell-e
egyáltalán választani?
- Ez az a kérdés, amire soha nem fogok tudni választ adni. Attól függ
milyen szakaszában vagyok az életemnek. Általában többet írok dalt,
de olyankor is marad a fürdőszobai vagy baráti társaságban való
éneklés, na meg persze a színpad mellett.
A dalírás és a zenei producerkedés már eléggé mindennapossá vált,
aminek nagyon örülök, s mivel nem áll távol egymástól a két dolog,
így a válaszom: mind a kettő!
- Melyik dalodra vagy a legbüszkébb, ami a nevedhez fűződik?
- A legbüszkébb talán a Kállay-Saunders Andrással közösen írt My
baby-re, hiszen a legjátszottabb sláger volt Magyarországon! De
igazából mindre!
- Min dolgozol most, hol láthatnak téged?
- Most éppen Rácz Gergő új dalán dolgozunk, ami szintén nagy
robbanás lesz szerintem, bár a dal még nem publikus, de fogjátok
tudni, hogy benne van a kezem, ígérem. Emellett a saját dalomnak is
most készül a klipje, aminek címe: Caffein. Erről is hamarosan
hallatni fogunk!
- Mik a jövőbeni céljaid, vágyai?
- Szeretném a zenei producerséget nemzetközi szintre vinni, hatalmas
álom, de szerintem semmi sem lehetetlen, ha az ember hisz benne.
- További sok sikert kívánok neked, várjuk az új dalodat és kívánom,
hogy teljesüljön az álmod!
Pap Viktória

A Berényi Napok első napján,
augusztus 18-án este lépett a
színpadra Feyér Zita.
Fellépése kapcsán készítettem
vele egy rövid interjút.
- Mióta énekelsz és milyen
zenei műfaj áll hozzád a
legközelebb?
- 4 éves korom óta vagyok
színpadon. 11 évesen kezdtem
el önállóan fellépni, zenélni,
énekelni. Számos zenekarnak a
tagja voltam már. Nincs
kedvenc énekesem, vagy
műfaj, ami közelebb áll
hozzám. Mindent szeretek. Ha
énekelem az egyiket, hiányzik
a másik. Természetesen zenei
példaképeim vannak, úgy mint
Verdi, Chopin, Janis Joplin,
Madonna, Jimmy Hendrix és még sorolhatnám.
- Hol láthatnak rendszeresen az emberek vagy a kedvelőid?
- Budapesten egy Varieté műsornak vagyok a művészeti vezetője,
illetve ebben a showműsorban fel is lépek állandó jelleggel. A Sound
Trio és a Giants Trio énekesnője vagyok, amiben román népzenét
játszunk a jazz és táncdalok mellett. A temesvári Jazz and Swing
vendégművészeként is láthatnak az emberek. Ezen kívül a DunaTv
Kívánságkosár című műsorában már lehet Feyér Zita számot kérni,
valamint a youtube-on is megtalálhatnak.
- Civilként mivel foglalkozol?
- Egy szeretetotthon pedagógusa vagyok, eddig pedig egy roma
iskolában tanítottam éneket. A hétköznapok nehézségei után a hétvégi
fellépések, éneklés jelenti számomra a kikapcsolódást, szórakozást.
- Milyen érzésekkel térsz haza Mezőberénybe?
- Nagyon szeretek hazajönni fellépni, szeretem ezt a közönséget,
többször is jövök, ha meghívást kapok.
- Sok sikert kívánok a fellépéshez és a további munkádhoz.
Pap Viktória

Társastánc tanfolyam indul
Mezőberényben az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban
Tanulj standard illetve latin-amerikai táncokat Békés megye
legeredményesebb és legnagyobb létszámú egyesületében!
Jelentkezni lehet 5 éves kortól!
Csoportokat indítunk:
alsós (4. osztályos korig)
felsős (5-8. osztályos korig
diák (9-12. osztályos korig)
felnőtt (18 éves kortól)
Tanfolyamokkal kapcsolatos információ: 06/30-903-0829,
06/20-971-16-20 telefonszámokon.
Kezdés októberben!
www.knertse.hu

Berényi Napok - Búzavirág - „Leg a láb”

2013. 08. 18-20-ig XVII. alkalommal rendezték meg a Mezőberényi
Berényi Napokat. A három nap alkalmával különböző programokat
kínáltak a szervezők, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére való
szórakozást. Mint minden évben a néptánc is szerepelt mind a Berényi
Napokon, mind az államalapítás ünnepén. Nagy örömünkre a brassói
Búzavirág néptáncegyüttest is fogadhatta városunk, akiknél a Berény
táncegyüttes a nyár folyamán korábban már sikeresen szerepelt. A
brassói együttes két alkalommal is (augusztus 18-án és 19-én)
sikeresen megmutatkozott a Berényi közönség előtt. A „Leg a láb”
Művészeti Iskola és a Berény táncegyüttes pedig Szent István ünnepén
adtak emlékezetes, színvonalas műsort. A berényi és a brassói
néptáncosok az együtt töltött néhány nap alatt a néptánc mellett a
közösségépítésre és a kikapcsolódásra is nagy szerepet szántak. A
közös programokban szerepelt, főzés, strandolás, lovas kocsizás és a
Szent István napi táncos felvonulás. Ez a néhány együtt töltött nap
ismét közel hozta egymáshoz Mezőberényt és Brassót.

Mezőberényi Hírmondó
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CIVIL SZERVEZETEK
Tűzoltóbarátság

Várakozással, készülődéssel teli napok voltak előttünk. Augusztus 17én megérkeztek vendégeink, testvérvárosunkból Szovátáról. A fiúk
négyen érkeztek, mind önkéntes tűzoltók. Lelkesen nekivágtunk a
hosszú hétvégének. Első estéjükön elfoglalták a gyönyörű, jól
felszerelt szállásukat majd részt vettünk az éjszakai fürdőzésen, ami
nagy élmény volt számukra. Másnap korán keltünk, egy finom reggeli
után séta a tűzoltóságra, ahol már messziről lehetett érezni a készülő
marhapörkölt ínycsiklandozó illatát. Amíg az ebédet vártuk,
barátainknak megmutattuk Mezőberényt kicsit másképp, a magasból.
A létrás szerrel az egekben jártak, ahonnan az egész város tökéletesen
belátható volt. A finom ebéd után a strandon ejtőztünk. A következő
napon, Békéscsabán jártunk a Tűzoltóságon, ahol parancsnokunk
Csávás Tibor mindent, mindenről töviről hegyire elmondott,
megmutatott nekünk és kollegáiknak egyaránt. A fiúk minden percét
élvezték, sok hasznos dolgot tanultunk és új felszerelésekkel
ismerkedünk meg. Később Gyulára látogattunk, ahol egy kellemes
ebéd után megnéztük a neves történelmi helyeket. A fárasztó napot
egy hangulatos, ízes szalonnasütéssel zártuk, ahol a mezőberényiek
többsége ízelítőt kaphatott vendégeink csodás népi dallamaiból.
Kedden, a strandon kezdtük a napot, ahol kis játékkal, mókával
ütöttük el az időt a felvonulásig. Egy finom ebéd után már érezhető
volt, lassan ennek a napnak is vége, és sajnos hamarosan el kell
köszönnünk egymástól. Ezért igyekeztünk minden pillanatot megélni.
A tűzijáték után még a Berényi Napok hangulatát élveztük, majd egy
hosszas jó kedvű beszélgetős estét töltöttünk a tűzoltóságon. Szerdán
pedig eljött az elköszönés ideje, egy közös reggeli után visszatértek
szállásukra, elcsomagoltak.
A tűzoltóságon ölelések és kézfogásokban gazdag búcsú tudatosította
bennünk, eltelt az a kis idő, amit együtt tölthettünk. Az ajándékok,
jókívánságok átadása után még néhány közös kép, majd elindultak a
hosszú útra hazafelé. Előtte azonban megígértük egymásnak, hogy
hamarosan újra találkozunk, és újabb közös emlékekkel gazdagítjuk
barátságunk fotóalbumát. Még napokig emlegettük milyen jó volt
mikor… és milyen jó volt az is... Szerencsére az internet segítségével
nap mint nap tarthatjuk a kapcsolatot, ahol minden alkalommal
elmondjuk egymásnak, alig várjuk a viszontlátás pillanatait. Újabb,
erős barátságok születtek, a barátságunk tüze pedig ég, s ezt még mi
tűzoltók sem olthatjuk el!
Lakatos Mónika, önkéntes tűzoltó
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A Mezőberényi Horgászok Egyesülete 70 éves
jubileuma alkalmából 2013. augusztus 25-én
horgászversenyt rendezett a Hosszú Tónál.

A vízparton 3 szektor került kijelölésre, ahol 37 horgász versengett a
díjakért. Az 5 órán keresztül tartó versenyen a szektorok első három
helyezettjét díjaztuk. Horogra elsősorban ponty, kárász, vörösszárnyú
keszeg akadt, de aki esetleg a tóban lévő aranyhaltól szeretett volna
kívánni, az is megtehette, ugyanis az egyik haltartóban egy apró
aranyszínű koi kárász lapult. Az eredmények tekintetében kellemes
meglepetésnek bizonyult az ifjú horgászok teljesítménye, ugyanis az
első öt helyen három ifi is szerepelt. A
vidám hangulat, a kellemes nyár végi
napsütés jó néhány érdeklődőt
kicsalogatott. Bízunk benne, hogy a
jövőben nem csak nézőként, hanem a
horgászok között is üdvözölhetjük őket.
A rendezvény lebonyolításában a Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium két
tanulója segédkezett, akik az
Egyesületnél végzik közösségi
szolgálatukat.
Következő eredmények születtek:
I. helyezett: Nagy István (2280g);
II. helyezett: Uhrin Tamás (2080g);
III. helyezett: ifj. Szalai Gyula (1620g);
IV. helyezett: Papp Zoltán (2040g);
V. helyezett: Fábián Vince (1840g);
VI. helyezett: Uhrin János (1000g);
VII. helyezett: Hanzó Pál (1080g);
VIII. helyezett: Kovács Márton (940g);
IX. helyezett: Szalai Zsolt (840g)

Kézilabda torna Gútán

III. Mezőberényi Töltött Káposzta-Fesztivál
2013. szeptember 21-én (szombaton) tartjuk a Városi Ligetben.
/Rossz idő esetén a piactéren és a csarnokban/.
A fesztivál programja: főzőverseny zeneszóval,
kulturális bemutatók a színpadon, főző-és dekorációsverseny
eredményhirdetése. A város civil szervezeteinek összefogásával
megtartandó rendezvény gasztronómiai és kulturális élményt
jelent versenyzőknek és érdeklődőknek egyaránt.
Információ és a főzőversenyre jelentkezés:
Nagy Ferenc, 06/20/-389-7535-ös
telefonszámon szeptember 15-ig.
e-mail cím: civilmezobereny@gmail.com
Barári Egylet Mezőberényért Egyesület
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

A Mezőberényi Sportcsarnok SE Női Kézilabda csapata a 2013.
augusztus 15-18. között megrendezett XX. Nemzetközi Kézilabda
Tornán vett részt Gútán. A találkozón 37 csapat részvételével folytak
a mérkőzések. A mezőberényi lányok 5 mérkőzést játszottak, végül
három győzelemmel és két vereséggel az 5. helyezést érték el a 11 női
csapatból.
A csapat tagjai voltak: Czira Adrienn, Gombkötőné Maczkó
Andrea, Hegedűs Ágnes, Kiss Gabriella, Kiss Zsuzsanna, Kovács
Krisztina, Kozma Eszter, Novák Ágnes, Szentesi Katalin, Szikora
Erika. Edző: Bálint Anna

2013. szeptember
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MEGHÍVÓ

„290 év elődeink hagyatékában” Mezőberény újratelepítésének
évfordulója alkalmából rendezett szlovák nemzetiségi
rendezvényre
2013. október 4. (péntek)
Mezőberény, Jeszenszky u. 21.
· 1730 Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat emlékfa ültetése
· 1745 Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névtáblájának
elhelyezése
· 1800 290 év a mezőberényi konyhákban - Nagymamáink
sütötték süteményeskönyv bemutatója magyar és
szlovák nyelven. Gasztronómiai est.

POZVÁNKA
Na slovenské národnostné podujatie usporiadané pri príležitosti
jubilea znovuosídlenia Poľného Berinčoka pod názvom
„290 rokov v pozostalostí našich predkov“
Termín: piatok, 4. október 2013.
Miesto: Poľný Berinčok, ulica Jesenského č. 21.
· 1730 Sadenie stromu Organizácia Slovákov v Poľnom
Berinčoku Slovenská národnostná samospráva v Poľnom
Berinčoku
· 1745 Umiestnenie menovky Organizácie Slovákov v Poľnom
Berinčoku a Slovenskej národnostnej samosprávy v
Poľnom Berinčoku
· 1800 Prezentácia knihy zákusov „Piekli naše staré mamy” v
slovenskom a maďarskom jazyku, gastronomický večierok

Mezőberényi Hírmondó
MEGHÍVÓ
2013. október 6 -án vasárnap

10 00 Istentisztelet a II. Ker. Evangélikus /szlovák/
templomban Szlovákiából érkező csoportokkal.
Istentisztelet után közvetlenül Régi síremlékek megáldása a
Mezőberényi Tót Temetőben Fejér Sándor II. Ker. Evangélikus
lelkész szolgálatával és a kegyelet virágainak elhelyezése. Saskó
Márton sírjánál koszorúk elhelyezése. Zolnai János sírjánál
emlékezés. Rendezvény zárása.

POZVÁNKA
V nedeľu, 6. októbra 2013
1000 Bohoslužby v Evanjelickom kostoli II. Obvodu účinkujú
hostia zo Slovenska
Po bohoslužbách Požehnanie Záhrady starých náhrobných
pomníkov v Slovenskom cintoríne - slúži Sándor Fejér,
duchovný evanjelického zboru v II. Obvode. Kladenie kvetov
piety. Kladenie vencov k hrobu Saskovcov. Spomínanie si na
Jána Zolnaiho pri jeho hrobu. Záver podujatia
A rendezvény támogatói:
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat; Békés Megyei
Szlovák Önkormányzat; Schaffer László
Podporovatelia:
Slovenská národnostná samospráva mesta Poľný Berinčok;
Slovenská samospráva Békešskej župy; László Schaffer

Kereki Találkozó 2013.
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt/Önöket
„290 év elődeink hagyatékában” Mezőberény újratelepítésének
évfordulójára rendezendő nemzetiségi rendezvényére
2013. október 5-én a Kulturális Központba
Program:
00

13

A vendégek érkezése a Kulturális Központba
Megvendégelés
13 Fotókiállítás megnyitása
14 00 Ünnepi megemlékezés
Hagyományőrző kulturális csoportok fellépése
17 00 Orgonakoncert a II. ker. Evangélikus templomban
Orgonán játszik Kalocsay Károly orgonaművész
1800 Szlovák est (piaccsarnok)
Zenét szolgáltatja Lustyik István és zenekara
Vacsora: 1500 forint/ fő
45

POZVÁNKA
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku a Slovenská
národnostná samospráva Vás srdečne pozýva
5-ho októbra 2013 do Osvetového strediska
na slávnostný národnostný programpri príležitosti
290. výročia znovuosídlenia Poľného Berinčoka
Program:
1300 Príchod hostí do Osvetového strediska
1345 Vernisáž výstavy fotiek
1400 Slávnostná spomienka
Vystúpenia ochotníckych súborov
1700 Varhanový koncert v Slovenskom ev. Kostole
Hrá Károly Kalocsay, majster hry na varhane
1800 Slovenský večierok v sále tržnice Hudba:
Kapela Štefana Luštika

„Elég egy apró kis pillanat, elég egy mozdulat, egy illat, egy szó, és
máris erőt vesz rajtam az emlékezés…akárhogy is élek, nem tudok a
múltam nélkül létezni...” Igazak ezek a szavak, gondolatok azokra a
résztvevőkre, akik eljöttek, hogy együtt emlékezzenek a múltra, az
együtt töltött időre 2013. augusztus 25-én a 31. Kereki Találkozón,
melyet megtisztelt Siklósi István polgármester is. Minden évben
vannak „újak”, akik először jönnek el a találkozóra, és vannak, akik
távol laknak, messze kerültek Kerekitől és csak gondolataikban
tudnak visszatérni régi lakóhelyükre.
A Kereki találkozó varázsa, hogy közösen rakják össze az emlékeket,
az iskolai történéseket, a tanyán élt életet, az ott átélt pillanatokat. A
résztvevők többsége, gyerekek, unokák nem értik, de érzik, hogy
valami összeköti a volt Kereki tanyákon lakókat. Hihetetlen erővel
érezhető a ragaszkodás, a múltat övező mély tisztelet, és szavak nélkül
is beszélnek a mosolygó vagy könnybe lábadt szemek. Varjú Sándor a
találkozó egyik szervezője is ezt a kötődést emelte ki köszöntőjében,
és emlékezett Zolnai Jánosra, a közelmúltban elhunyt szervezőre és
mindazokra, akik már nem lehetnek jelen az összejövetelen.
Tiszteletük jeleként a közel 200 résztvevő a Kereki zászló alatt, a
Kereki harang hangjára néma felállással gondolt Kerekiben élt
szeretteire. A találkozónak kezdetektől része a birkapörkölt ebéd, a
régi fonókat idéző harmonikaszó, a nóta, a tánc, mely szintén a múlt
hangulatát elevenítette fel és megadta azt az apró pillanatot,
mozdulatot, illatot, mely az emlékezéshez a jelenlévőknek oly sokat
jelent.

2013. szeptember

Mezőberényi Hírmondó
Meghívó

Varázslatos kézimunka – édesanyám nyomdokán
című kiállítás megnyitójára, mely Hernádi Erzsébet
kézi gépi hímző munkáit mutatja be.
Megnyitó: 2013. szeptember 12. 17 óra,
OPSKK Művelődési Központja
Gyerekek, lányok,
asszonyok és nagymamák!
Az OPS Kulturális Központ
2013. szeptember 26-tól
17-19 óráig

Foltvarró
szakkört indít.
Szakkörünk beindításával azoknak a kreatív, ügyes
kezű lányoknak, asszonyoknak kívánunk közösségi
teret biztosítani, akik nyitottak az új ismereteket adó
kézimunka technikák elsajátítására. A szakkör segítői:
Tóth Zsuzsanna patchwork készítő,
Hernádi Mihályné csipkekészítő,
Hernádi Erzsébet gépi hímző.
További információ: 06/66-515-553-as telefonszámon
vagy Bartó Róbertnénál a 06/20-4243-944 számon.

MESETARISZNYA A NÉPMESE NAPJÁN,
BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJÁN,
2013. SZEPTEMBER 30-ÁN
Várjuk mindazoknak a mesemondóknak a jelentkezését, akik
szeretik a magyar népmeséket és szívesen elmondanának egy
számukra kedveset a könyvtár közönsége előtt. A mesemondók
bármilyen korú gyerekek, fiatalok, felnőttek (pl. szülők,
nagyszülők is) lehetnek. A mese elmondása, előadása lehetőleg ne
haladja meg az 5 percet, s az elmondott mű magyar népmese
legyen! A rendezvény időpontja, helye: 2013. szeptember 30.
(péntek) 15 óra, OPSKK Könyvtára
Az itt résztvevőknek ajándékműsor 2013. október 3-án 16 órától:
Benedek Elek: Égigérő fa a MárkusZínház előadásában.
A rendezvény támogatója:

Városi Idősek Napja
2013. október 1-jén 11 órától
az OPSKK Művelődési Központjában
Közbevágott Pató Pál úr – Mészáros Mihály színművész
zenés, humoros, irodalmi pódium műsora
Részletek a plakátokon és a www.mezobereny.hu oldalon.

A Múzeumi Esték következő előadására
2013. október 3-án 17 órakor kerül sor
Körös-ásás Berényben
Folyószabályozás Mezőberény környékén
címmel tart előadást
Tóth-Valentinyi Ágnes
vízépítőmérnök
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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HITÉLET
Van-e Jézusunk?
„Az isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van, abban
van az élet:akiben nincs Isten Fia, abban nincs meg az élet sem.”
1 János 5, 11b-12
A magyar beszédünkben egyetlen kifejezést használunk az életre, amit
mi tulajdonképpen szép magyar nyelvünkkel létezésnek
mondhatnánk. Amikor valaki létrejön, valaki létezik, egész addig
amíg eljön a nemlét. A halál. Ez a biosz.
Az örök élet az igazi életet jelöli, amely érdemes arra, hogy életnek
nevezzük, amivel mi nem rendelkezünk. Nem születünk ezzel, nem
kapható üzletekben, nem függ iskolázottságtól, vagy kulturáltságtól.
Ezt egyedül Isten adhatja.
Figyelemre méltó a bibliai szemléletes kép, amikor szinte halljuk:
becsapódott mögöttünk az igazi életnek ajtaja. S nehogy valaki
erőszakkal próbáljon betörni, lángoló pálosokkal két angyal áll a zárt
ajtó előtt. Sokan megpróbálták Istent kikerülni, Istentől szabott utat,
de mindig beleütköztek a lángoló pállósba, az angyalok és a
mögöttünk zárt ajtóba.
Ha keresed az okot, arra mindig egy a válasz, KEGYELEM. S a
kegyelemnek az az oka megint a kegyelem, ez az egyetlen
magyarázat, ilyen az Isten. Ez az Ő titka, az Ő szíve tele van
szeretettel. Nem akarja annak az embernek a halálát, aki feldúlta a
teremtés gyönyörű szép kertjét, aki mindent tönkretett. Lassan már
oxigénhez sem jutunk hozzá, egy pohár víz kezd óriási érték lenni
Magyarországon. Ennek az embernek Isten nem akarja a halálát,
hanem azt mondja: örök életet adok neki. Ez az élő Isten, ránk néz,
nem az történik, amit várnánk, hanem ajándékoz, ingyen ajándékoz
örök életet. Ez az örök élet van Jézus Krisztusban. Amit várunk és
keresünk, az egyedül Jézus Krisztusban van. Amerre jár, minden
megváltozik.
Akinek nem kell Jézus, annak nem boldog a szíve. Neked személy
szerint van Jézusod? Mert ha van, akkor túl vagy a halál legszörnyűbb
problémáján. A régiek azt mondták: átmentünk a halálból az életbe.
Túl vagyunk a halál krízisén. Az, ami vár ránk életünk végén, az egy
elfáradó porsátornak utolsó kis rezdülése.
A keresztény ember félelem nélküli életet kap. Így tesszük fel a
kérdést: mindez a szíved személyes birtoka? Összekaparhatsz nagy
vagyont, mondd, mit érsz vele? Jézus meg azt mondja, te bolond,
mindez kié lesz majd? Nagyon érdekes ez az ige.
Jézus azt mondja ma nektek, nekem, hogy kitárom előttük az elveszett
ország ajtaját. Mi másképp gondolkozunk, legyen-legyen kenyér,
kenyér, kenyér, ha nincs más dolgom, ha ráérek, hát akkor egy pici Ige
is jöhet. Akkor meg előtted ott állnak az angyalok, barátom. Dolgozik
benned a halál, néha éjszaka felriadsz, kiver a veríték, jaj mi vár rám.
Ige által Isten odaadja Jézus Krisztust, hogy igazi örök életük legyen
azoknak, akik hisznek. Benne és Vele mindent, hogy igazi, örök életük
legyen. Van-e Jézusod testvérem?
Fogadd, fogadd be Őt…… Ámen
Fejér Sándor
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Lakatos Ernő (1954); Bak László (1926)
Székely József (1949); Hoffmann Ádám (1928)
Koós László (1935); Varga István (1942)
özv. Pataki Lajosné szül. Kruzics Magdolna (1951)
Túsz Istvánné szül. Fehér Magdolna (1933)
özv. Epresi Mihályné szül. Barna Magdolna (1927)
Patai Jánosné szül. Baji Mária (1947)
Házasságot kötöttek:
Földesi Zoltán – Bozóki Erzsébet Rozália
Kovács Zoltán – Rácz Mária
Nagy Krisztián Árpád – Galajda Éva
Horváth Rudolf (Békés) – Dézsán Anikó

2013. szeptember
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KOMFORT ABC
Készlet erejéig:

Ételízesítő „CBA”
Színes tortadara Szerencsi
Izsáki Keskenymetélt 8 tojásos
Delikát 8 ételízesítő
Mustár Univer XL nagy tubusos
Lipton Earl Grey filtertea
Pickwick feketeribizli filtertea
Flóra light margarin
Nescafé 3in1 Mild instant kávé

250g
70g
250g
75g
220g
25 filter
20 filter
500g
10x16g

69 Ft
89 Ft
129 Ft
129 Ft
159 Ft
199 Ft
249 Ft
399 Ft
399 Ft

Erzsébet-utalványt is beváltunk!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Akcióink:
OMNIA Classic őrölt kávé
Coca-Cola szénsavas üdítőital
Pécsi alkoholmentes dobozos sör
Radler meggy, málna, citrom, dob. sör
Pécsi Szalon dobozos sör
Nestlé Aquarel ásványvíz Pet

250g
2L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
1,5 L

599 Ft
299 Ft
139 Ft
159 Ft
169 Ft
69 Ft

(2396 Ft/kg)
(150 Ft/ L)
(278 Ft/L)
(318 Ft/L)
(338 Ft/L)
(46 Ft/L)

Mezőberényi Hírmondó

Allianz Hungária Zrt.
Békéscsabai Területi Igazgatóság
5600 Békéscsaba Hunyadi tér 10.
Képviselje az Allianzot településén !
Tisztelt Érdeklődő! Hozza létre saját vállalkozását
az Allianz segítségével! Üzemeltesse lakóhelyén
teljes körű pénzügyi szolgáltató irodáját!
A biztosítási piac meghatározó szereplője, az
Allianz most partnert keres
Mezőberényben – lehet, hogy éppen Önt ?
Mi szükséges ennek megvalósításához ?
- Felsőfokú végzettség (biztosítási szakmai
tapasztalat birtokában középfokú végzettség is
elegendő lehet)
- Elköteleződés az Allianz ügyfélközpontú
értékrendje mellett
- Iroda üzemeltetése
Mit nyújt ezért cserébe az Allianz?
Egy piacvezető nemzetközi nagyvállalat
biztonságát és magas színvonalú jövedelmét.
Hogyan történhet a kapcsolatfelvétel ?
- küldje el önéletrajzát a
pal.jakusovszki@tanacsado.allianz.hu e mail címre
- hívja föl a 30/3841 726 telefonszámon
Jakusovszki Pál területi igazgatót

Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek
Szombat
Vasárnap

05:00 - 19:00
05:00 - 20:00
07:00 - 19:00

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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. AUGUSZTUS 25-ÉN, SZERDÁN 14.00 ÓRAI
KEZDETTEL TARTJA KÖVETKEZŐ KLUBFOGLALKOZÁSÁT
AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN.

2013. szeptember 28-án (szombat)
9. STREETFIGHTER NAP MEZŐBERÉNYBEN,
a Liget téren, a Motorosok Baráti Köre Mezőberény
Egyesület és a Bátszi Motor Kft. szervezésében!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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