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2013. szeptember 13-14-én zajlott a
Mezőberényben.

Petőfi Emlékhelyek 27.
Nemzetközi Találkozója A városházán zajló
konferenciát megtisztelte jelenlétével Erdős Norbert, a Békés Megyei
Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott, a város országgyűlési
képviselője. Siklósi István, Mezőberény Város polgármesterének
köszöntőjét követően Kispálné dr. Lucza Ilona, az Országos Petőfi
Sándor Társaság elnöke nyitotta meg a konferenciát, és adta át a
Petőfi-díjat.

Csendes megemlékezést tartottak 2013. szeptember 7-én 12 órakor a
Budapesti Kitelepítési Emlékműnél a kitelepítettek és az őket
befogadó mezőberényiek részvételével. Az 1951-es kitelepítésre
Kneusel Herdliczka Egon emlékezett. A jelenlévők virágokat,
koszorúkat helyeztek el az emlékműnél.

Mezőberény is képviseltette magát a
Közfoglalkoztatási Kiállításon

ABékés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja nagyszabású
kiállítást és konferenciát szervezett 2013. szeptember 26-án, melynek
során az önkormányzatok látványos keretek között mutathatták be

programjaik eredményét. A rendezvénynek
Békéscsabán az impozáns Szent István tér adott otthont, ahol összesen
54 település mutatkozott be. Mezőberény is részt vett a Békés
megyében először megrendezett Közfoglalkoztatási Kiállításon,
amelyen városunk is bemutatta a Start mintaprogram 3 területét. A
rendezvényt megtisztelte dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási helyettes államtitkára, Erdős Norbert megyei
kormánymegbízott és dr. Nagy Ágnes, a megyei kormányhivatal
munkaügyi igazgatója, akik meglátogatták a település standját is. A
megnyitón köszönthettük Siklósi István polgármestert, Szekeres
Józsefné alpolgármestert, Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselőt és
Öreg István főigazgatót is.

közfoglalkoztatási

A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium cserediák programjának
keretében tettek látogatást a Városházán, ahol
Szekeres Józsefné alpolgármester fogadta őket.

gronau-i diákok

2013. október 1-jén a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat
és az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ az Idősek Világnapja
alkalmából városi ünnepséget
szervezett Mezőberény szépkorú
lakosai számára. A rendezvényen
Siklósi István polgármester
köszöntötte a város idős lakóit.
Mészáros Mihály a Békés Megyei
Jókai Színház színművésze
szórakozta t ta a közönséget
Közbevágott Pató Pál úr című
zenés, verses irodalmi műso-
rával,amely nagy sikert aratott a
nézők körében.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Augusztus 30-án 95. születésnapja alkalmából Hajkó Pálné Ica
nénit köszöntötte Siklósi István polgármester.

Szeptember 3-án alakuló ülés értéktár bizottság

Szeptember 10-én egyeztetés
belvizes program pótmunkák

szeptember 10
területfejlesztés

16 projekt ötletet nyújtott be városunk

Siklósi István polgármester Körösi Mihállyal,

köszöntötte az óvónőket az új nevelési év alkalmából

Szeptember 13-án Országos Petőfi Sándor Társaság
kétnapos nemzetközi találkozója

Szeptember 16
Békési úti Pihenőpark

támogatás

Szeptember 21-én Baráti Egylet Mezőberényért
Töltött káposzta fesztivál

mezőberényi
értéktár első bemutatkozása

Ez alkalomból
átadásra került Orbán Viktor miniszter úr emléklapja, valamint a város
nevében egy ajándékcsomag. Az ünnepelt jó fizikális állapotban,
önmagát ellátva, kiváló kedéllyel éli napjait. Ezúton is jó egészséget és
hasonló derűvel töltött éveket kívánunk neki.

tartotta ét az , mely
egyben a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájának
munkatársaival - Kocsis Klára, Savolt Zoltán - történt egyeztetés része
is volt. A megbeszélés során véglegesítették a már korábban felmerült
ötletet, a mezőberényi értékek bemutatásának lehetőségét a töltött
káposzta fesztiválon.

délelőtt a városházán kerültek re a
során felmerült . Az előre nem látható

munkák fedezetét a projekt biztosítja, ahhoz az önkormányzatnak a
korábban meghozott határozatokban vállalt és a költségvetési
rendeletben rögzített önerőn felül nem kell forrást biztosítania.
Szintén -én tájékoztatás érkezett a Megyei
Önkormányzatnál a időszerű kérdéseiről, amely
alapján összesen szeptember
20-án. A megküldött ötletek: Csapadékvíz elvezetés folytatása,
kertészet hasznosítása aquaponics technológiával, geotermikus
program folytatása, kerékpárutak (ezen belül a 47-es út mellettinek a
felújítása - Köröstarcsával egyeztetve, Gyomaendrőd-Csárdaszállás-
Mezőberény - Csárdaszállással egyeztetve, Mezőberény- Bélmegyer-
Fáspuszta-Vésztő Mágor - Bélmegyerrel egyeztetve), közösségi
közlekedés - Csárdaszállással és Köröstarcsával egyeztetve, vasút
melletti logisztikai bázis kialakítása a rakódó vágány kihasználásával,
a Polgármesteri Hivatal és a Széchenyi utcai rendelő
akadálymentesítése, napelemes projekt folytatása, nemzetiségek háza
kialakítása, OPSKK magastető, óvodafejlesztés, strand gyógyászati
célú fejlesztése, tejpasztörizáló üzem - Bélmegyerrel egyeztetve,
Thököly és Mátyás király utcák burkolatának megerősítése, Kastély
felújítása, városközponti rehabilitáció. Hogy ezek közül melyik kap
prioritást, és azt követően anyagi támogatást, az többek között a
megyei önkormányzattól is függ.

az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökével szeptember 13-án óvodai nevelési
értekezleten .
Köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy az óvodáztatási korhatár 3
évesre való leszállítása a korábbiaknál is nagyobb kihívást és feladatot
jelent számukra. A város szempontjából kiemelten fontos, hogy az
óvónők tevékenységüket milyen minőségben végzik, hiszen kezeik
között még játékos formában cseperedik az a korosztály, amelynek az
iskolában már kemény kihívásoknak kell megfelelnie. Kérte, hogy
munkájukat a már megszokott magas színvonalon végezzék,
amelyhez talán újabb motivációt adhat a bérek rendezése is.Anevelési
értekezleten az óvónők többek között elfogadták a 2013-2014. évi
munkatervüket is.

kezdődött az
, mely már a 27. volt a sorban. A

rendezvény házigazdája Mezőberény Városa volt. Siklósi István
polgármester ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
szervező, lebonyolító munkájukkal lehetővé tették, hogy a résztvevők
kellemes élményekkel gazdagodva térhettek haza. Jó volt hallani, -
még a kötelező udvariasságot leszámítva is - hogy mennyire tetszik
nekik városunk, rendezettségével, építészeti értékeivel az itt élő
emberek kedvességével, hogy a kellemetlen időjárás ellenére nagyon
jól érezték magukat. Véleményük a város lakóit dicséri.

-án a BORGULA-ÉP Kft. ügyvezetője levélben
értesítette a polgármestert, hogy a
kialakításához 200.000,- Ft pénzbeli t nyújt, s további
támogatásként felajánlotta cége szakmai segítségét is. Amennyiben
esetleg nem valósulna meg a Park, úgy az átutalt forrásból a Fortuna
térre kér padokat és szemétgyűjtőket kihelyezni.

a rendezésében 3.
alkalommal került megrendezésre a " ",
nagy sikerrel. A rendezvény keretében történt meg a

, melyen a sajtó is képviseltette magát.

Szeptember 24-én Dr. Burján Katalin elnökletével
esélyegyenlőségi kerekasztal megbeszélés

2013
évi iparűzési adó 1+1%-

1.025.374,- Ft

kedvezményezettek teljes
listája (www.mezobereny.hu).

2013.
szeptember 30-án

után a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatás benyújtás

Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója
döntésről Siklósi

István polgármester két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.

gratulált a mazsorettek Prágában
szerzett világbajnoki címéhez

Tájékoztatás Itthon vagy! – Magyarország
szeretlek

Barna Márton képviselő fedett
buszvárók

Harmati László képviselő
hiányolta

Képviselő-testület elfogadta a

Elfogadás 2014. évi
ellenőrzési terve.

Képviselő-testület elfogadta

beszámolóka
Döntés
intézményeinek selejtezési szabályzatainak egységes
módosításáról.

Képviselő-testület tudomásul vette

Képviselő-testülete
szándéknyilatkozatot adott ki Berény Utónevű Települések
Szövetsége Egyesület létrehozására

folyt a városházán.
Számba vették az esélyegyenlőségi program elfogadása óta eltelt
időszakban történteket, a vállalások teljesülését (többek között a nyári
szociális gyermek étkeztetés tapasztalatait). A munka irányairól és a
feladatok felosztásáról történt még egyeztetés.
A Polgármesteri Hivatal adócsoportja elkészítette a kimutatást a

ának civil szervezetek számára történő
felajánlásáról. A kimutatás szerint az előző évihez képest nőtt a
felajánlások összege, összesen többletforrással
gazdagodhatnak a mezőberényi civil szervezetek. Két szervezet
támogatottsága kiemelkedő, a "Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület,
valamint a "Nyeregben Alapítvány" egyenként közel 300 ezer forint
támogatást kapott a vállalkozások, cégek helyi iparűzési adójából. A
helyi sajátosságnak számító rendszerben a 2012 évi felajánlásoknál
65.381,- Ft-al több jut a civileknek. A

megtalálható a városi honlapon

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
tartotta soron következő ülését.

A napirend elfogadása

át célzó pályázat áról döntött a Képviselő-
testület.
Ezután hangzott el a 2013.
szeptember 18-i rendkívüli ülésen hozott , majd

számolt be a

Az írásbeli anyagot kiegészítve
, és az összes versenyzőnek további

sikereket kívánt.
ul elmondta, hogy az

! országos programsorozathoz csatlakozva, állami
támogatással került megrendezésre a 9. Streetfighter Nap, a Séta az
egészségért program és a Szent Mihály-napi mulatság.

a területfejlesztés kapcsán a
ügyére kérdezett rá. Siklósi István polgármester

ismertette, hogy korábban már nyújtottak be pályázatot, amely
tartaléklistán van.Amint lesz forrás, megvalósítják.

az Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!
programmal kapcsolatban , hogy nem született képviselő-
testületi döntés a részvételről. Siklósi István polgármester válaszában
elmondta, hogy az utolsó pillanatban kaptak értesítést a lehetőségről.
Az SZMSZ és a költségvetési rendelet szerint a polgármester egyedi
döntést hozhat maximum 2 millió Ft felhasználásáról, utólagos
beszámolási kötelezettséggel a testület felé.
A Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

ra került Mezőberény Város Önkormányzatának

A az Oktatási és Kulturális Bizottság
végzett munkájáról valamint a Mezőberény Város munkaerő piaci
helyzetéről szóló t.

született Mezőberény Város Önkormányzat fenntartott

A a „47. sz. főút mezőberényi
közúti felüljáró (120-as Szajol – Lökösháza –oh. vasútvonal felett) és
kapcsolódó úthálózat kezelői feladatok lehatárolása” jegyzőkönyv
alapján készült „Lehatárolási tervet”, és felhatalmazta a
polgármestert, hogy a jegyzőkönyvet aláírja. Az aluljáró építéséig
megmarad a sorompós kereszteződés, hogy megközelíthető legyen az
Ókert illetve a temető.
Mezőberény Város Önkormányzati

a
vonatkozóan. A tervek szerint a

megalakuló Egyesület tagönkormányzatai a következők:

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET
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Mezőberény, Balatonalmádi (Vörösberény), Balatonberény,
Borsosberény, Csákberény, Diósberény, Iharosberény, Iklanberény,
Jászberény, Karancsberény, Kisberény, Lovasberény és Nagyberény.

a Vésztői út melletti 061/11 helyrajzi számon
nyilvántartott volt állatvásártéri áról
határoztak a képviselők.
A képviselő-testület a Dr.
Réthy Pál Kórház – Rendelőintézet Felügyelő Tanácsába, mandátuma
5 évre szól.

a Mezőberényi Egyesületének
t a Martinovics u. 25. sz. alatti ingatlanra kiállított

vízdíjszámla átvállalásáról. Az egyesület csak raktározásra használja
az épületet, a kiszámlázott vízmennyiséget az Önkormányzat
fogyasztotta a Start mintaprogram keretében.
Mezőberény Város részére az óvodai

227 ezer Ft forrás biztosításáról
határozott a testület.
A Komlóska Község Önkormányzatának
kérelmét. A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak
megvalósításához a Normafa Park területén Engesztelő Kápolna
építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott
terméskő elkészíttetéséhez szükséges 63.500 Ft összegű adományt
nyújt, valamint az Életfa Kárpát-medence Összefogás
kezdeményezést támogatva a Nemzet egységének megvalósításához
egy marék földet adományoz.
A Képviselő-testület főúton Köröstarcsa felé a Galilei
utca kereszteződése után 30 km/h
kihelyezéséről a Magyar Közút Zrt.-vel közös forgalomtechnikai
felülvizsgálat után dönt. a testület a Hősök útjára a
Mikszáth Kálmán utca keresztezése után „várakozni tilos”
közlekedési tábla kihelyezését, az Ókertben a „teherautóval behajtani
tilos” tábla elhelyezését viszont nem tartotta szükségesnek.

,
a kivitelező Békés Drén Kft-nek 2013. december 15-ig kell elvégezni
a munkálatokat.

ra került a Békés Megyei Önkormányzat területfejlesztési
koncepcióhoz készítendő
tematikájának tervezete.
A „

ra vonatkozó kérelmével kapcsolatban úgy határozott a
Képviselő-testület, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaiból
álló bizottság vizsgálja meg a számlázási eltéréseket.
Jogszabályváltozás miatt ani kellett a

t: a közösségi együttélés
alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási eljárás során
hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs, helyette az illetékes
közigazgatási bírósági felülvizsgálatnak van helye.
Kovács Edina, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgatója valamint Smiriné Kokauszki Erika, az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ igazgatója részére kinevezésük módosításával
keresetkiegészítést szavazott meg a Képviselő-testület

érdekében.
Maximum bruttó 587.756,- Ft vállalási értékben Sajti Imre erdészeti
vállalkozót bízta meg a Képviselő-testület, hogy a

et ültessen.
A Mezőberényi Református Egyházközség 500.000,- Ft összegű
önkormányzati t kapott a

, mivel a Piknik Park és a volt Bútor Rt. egy része
értékesítésre került.

, mely mintegy 100 rászoruló családot támogatna, hogy a saját
kertjükben otthoni használatra alapvető élelmiszereket tudjanak
termelni.
Mezőberény Város Önkormányzat ét
5. a lkalommal ot ták, a bevételek főösszege
(intézményfinanszírozással) összesen 120.192 E Ft-tal növekedett
4.205.874 E Ft-ra.
A tervezett emlékmű felállításához Rajka
Község Önkormányzata részére 5.000 Ft t nyújtott a
Képviselő-testület.
Elfogadásra került

.

Balesetveszély miatt
mázsaház épületének elbontás

Dr. Burján Katalin képviselőt delegálta

Támogatták Nagycsaládosok
kérelmé

Óvodai Intézménye kültéri
játékok kötelező felülvizsgálatához

képviselők támogatták

a 47-es számú
sebességkorlátozó tábla

Támogatta

Módosították a belvízrendezési program vállalkozási szerződését

Elfogadás
környezeti vizsgálat és értékelés

Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda
gázfogyasztás

módosít közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló rendelete

pályázati
feladatok ellátása

Penny Market és a
sportpálya mögötti részre új (elegyes) facsemeték

támogatás református templom műemlék
orgonájának restaurálásra.
Módosították a Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító
Okiratát

Öngondoskodó háztáji program indításáról döntött a Képviselő-
testület

2013. évi költségvetési rendelet
módosít

Pozsonyi Csata emlékére
támogatás

Mezőberény Város Óvodai Intézményének
munkaterve

Az Önkormányzat részéről a Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium – a tanács
létrehozása esetén –

az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
valamint , az Oktatási és Kulturális Bizottság Elnökét

a Képviselő-testület. A következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2013. október 28-a (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit

intézményi tanácsába
Siklósi István polgármestert, Debreczeni

Gábort, elnökét
Körösi Mihályt

delegálja

Szépkorúak köszöntése

Károlyi Jánosné (sz.: Martincsek
Mária) 2013. szeptember 30-án
ünnepelte 90. születésnapját.

2013. október 2-án
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester
otthonában köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emlék-
lapot és az önkormányzat ajándék-
csomagját.

Az Önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Ebből az
alkalomból Siklósi István polgár-
mester otthonában köszöntötte és adta
át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.

Csete Gyula

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) 15. § alapján versenyeztetési eljárás keretében
értékesítésre kínálja az 5650, Mezőberény Zrínyi sgt. 20 sz. alatti,
1929. hrsz-ú 1154 m2 területű, önkormányzati tulajdonban álló
belterületi ingatlant, 2.400.000 Ft + ÁFA hirdetményi áron. Nevezett
ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650, Mezőberény,
Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. Az ingatlannal
kapcsolatban további információ kérhető Nagy Sándortól, a Városi
Közszolgaltató Intézmény Igazgatójától, a 66/515-543 – as
telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberény, Békési u. 17/B alatt.
Az ingatlan megtekinthető a fenti a telefonszámon vagy címen
egyeztetett időpontban.

Siklósi István polgármester

:
2013. november 4. 16.00 óra.

MEGHÍVÓ

2013. október 23-án nemzeti ünnepünk
alkalmából ünnepi programokra

09.00 Megemlékezés az

Szekeres Józsefné,

Koszorúzás

10.00 Ünnepi testületi ülés
„Mezőberényért” kitüntetés átadása

Dr. Sziráczki Magdolna gyermek háziorvosnak

2013. október 18-án 18.00 óráig
az OPSKK

Tisztelettel meghívom a
megrendezésre kerülő városi

1956-os forradalom 57.
évfordulója alkalmából.
Ünnepi köszöntőt mond:
Mezőberény Város alpolgármestere

Kérem, koszorúzási szándékát
a Művelődési Központjának információs pultjánál,

vagy a 06-66/515-553-es telefonszámon szíveskedjen jelezni.
A Városi Köztemetőbe 08.40 - kor indul autóbusz

az OPS Kulturális Központ előtti parkolóból.

Tisztelettel:                                                             Siklósi István
polgármester

Városi Köztemető

Városháza

3.
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A Települési Értéktár Bizottság
és a helyi értéktár

Bepillantás a helyi értékek gyűjteményébe

Mezőberény, a háromnemzetiségű
kisváros számtalan értéket rejt és kínál
napjainkban is, s számtalan marad
rejtve, nem felismerve annak értékét,
jelentőségét. Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Könyvtára már
évekkel ezelőtt felismerte a jövő
nemzedéke számára megőrzendő
értékek fontosságát és ezért az
„MBER” helyismereti adatbázis
létrehozásával megteremtette a most
bemutatásra kerülő értéktár alapjait. A
gyűjtőmunka, a rendszerezés és az
Oktatási és Kulturális Bizottság által
sarkallt folyamatos aktualizálás
lehetővé tette, hogy ma egy közel
9000 rekordból/szócikkből álló értéktárral kezdhette meg a települési
értékek azonosítását, annak gondozását a 3 tagú Települési értéktár
bizottság. A bizottság tagjai: Körösi Mihály elnök, Kovácsné Nagy
Krisztina és Kisari Miklós. Elsőként a Városi Ligetben, a Madarak
Háza előtti téren a Töltött Káposzta Fesztiválon, majd a Szent Mihály-
napi mulatságon került bemutatásra a helyi értékek gyűjteményéből

összeállított bemutató, melynek célja, hogy mindenki megismerje,
felismerje, elismerje meglévő értékeinket és a város lakosságát
további kutatásra ösztönözze. Ezúton is kérjük Önöket, hogy
észrevételeiket, javaslataikat arról, hogy milyen tevékenység,
személy, hagyomány kerüljön be a települési értéktárba, jelezzék az
OPS Kulturális Központban.

Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! országos programsorozat
részeként került megrendezésre szeptember 28-án szombaton a

S t r e e t f i g h t e r n a p é s
szeptember 29-én a Szent
Mihály-napi tűzgyújtás és
mulatság Mezőberényben. A
kezdeményezés alapvető
célja az volt, hogy megmu-
tassuk, milyen szép az
országunk, mennyi értéket
őriz, és milyen tehetséges
emberek lakják. Szent
Mihály napjának üzenete
éppen ebben rejlik: újra
fe l fedezni ér tékeinket ,
összetalálkozni, s együtt

lenni azokkal, akikkel közösek a gyökereink. Óriási érdeklődés
mellett, sok ezer néző előtt zajlott le szombaton az immár

. Alátványos motoros showra ellátogatott a magyar
stuntrider társadalom színe-java. Az egész napos rendezvényt a
Crockodeal zenekar koncertje zárta. Szeptember 29-én vasárnap

17.00 órakor a Magyar Rákellenes Liga mezőberényi alapszervezete
szervezésében Dr. Bak Mihály szobrának megkoszorúzásával vette
kezdetét a vasárnapi rendezvény, majd közös sétára hívták az
embereket
címmel, amely felvonulást a Mezőberényi Mazsorett Együttes
vezetett. A nagyszámú érdeklődő a Piaccsarnokhoz érkezve rövid
köszöntő után együtt engedte fel a kampány szimbólumait jelentő
rózsaszín léggömböket és helyezte el a rózsaszín szalagokat. A séta
célja, hogy felhívják a figyelmet a mellrák veszélyeire és a szűrések
fontosságára, a megelőzésre. Ezután vette kezdetét a

a Piaccsarnokban. A színpadi program zárásaként a

Berény Táncegyüttes nyírségi táncokat adott elő, majd fél 10-kor
meggyújtottuk az összetartozás szimbólumát jelentő

kilencedik
Streetfighter Nap

„Sétáljunk Mezőberényben a mellrák ellen, a nőkért”

Szent Mihály-
napi mulatság

Szent Mihály-
napi tüzet.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Tanévkezdés a város óvodáiban

„Az nagy szó, ha egy gyereket nevel valaki. A gyerek elkezdi figyelni
azt a felnőttet, apróra szétszedni a jellemét, próbára tesz, mennyire
lehet neki hinni, bízhatik-e benne, igaz ember-e vajon? S ha olyan,
amilyennek remélte, egyszeriben úgy érzi, megtalált valakit, akit már
régen keresett.” Szabó Magda

Mezőberény Város Óvodai Intézményében is elkezdődött a 2013/14-
es nevelési év. Az eddig működő tagóvodák mellett, egy régi-új
tagóvoda kezdte meg szeptemberben a működését, városunk
önkormányzata által működtetett óvodák száma az eddigi négy
tagóvodáról ötre gyarapodott. A tagóvodák az új tanévet ismét új
lendülettel kezdték. Az eddig megszokott neveik, mint: Kálvin,
Mátyás király, Kinizsi, Kodály, Liget helyett új, a gyermekek és a
város lakosságának is tetsző neveket választottak maguknak.Az egyes
tagóvodák a városunk sajátos részeinek nevét vették fel, míg mások a
gyermekekhez közel álló neveket választottak. Így lett a Kálvin Úti
Tagóvodából , a Mátyás király Úti
Tagóvodából a Kinizsi Úti Tagóvodából

a Kodály Zoltán Úti Tagóvodából és a
régi Liget téri óvodából Az induló
nevelési évben közel háromszáz óvodás korú gyermek került
elhelyezésre. Mára elmondhatjuk, és köszönettel tartozunk az
önkormányzatnak, hogy a fenntartásukban lévő intézmény minden

Magyarvégesi Tagóvoda
Tóparti Tagóvoda, Csiribiri

Tagóvoda, Nefelejcs Tagóvoda
Mosolygó Központi Óvoda.
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Gyémántdiplomás óvónők

A Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Karának ünnepi
tanévnyitó-és díszdiploma
átadó ünnepségére gyűlt
össze a város, szeptember 7-
én, szombaton délelőtt az
evangélikus Ótemplomban,
Szarvason. Az elsőéves
p e d a g ó g u s h a l l g a t ó k ,
valamint a több évtizeddel

ezelőtt végzett, szép életpályát a hátuk mögött tudó tanítók és óvónők,
és azok hozzátartozói jelentek meg az ünnepi alkalmon. Dr. Lipcsei
Imre dékán köszöntötte a
vendégeket, majd felidézte a
régi pedagógusok megbecsü-
lését, és beszélt a pedagógus
hivatás szépségéről, erényei-
ről. Az ünnepi tanévnyitó
zárógondolatai után került sor
a díszdiplomák átvételére.
Sikeres záróvizsgájuk leté-
telének 60. évfordulóján
gyémántdiplomát kapott

, a Kálvin úti óvoda, és , a
Luther úti óvoda egykori dolgozója. Szívből gratulálunk és jó
egészséget kívánunk Nekik! A mezőberényi óvodapedagógusok
nevében:

Kissné Wagner Mária – intézményvezető

Hajdu Imréné – Margitka
óvó néni Vladár Pálné – Jutka óvó néni

megtapasztalja, hogy a természeti- emberi-tárgyi világ természet és
ember alkotta kincsei, értékei fontosak, nélkülözhetetlenek a
társadalom, az emberek számára. A helyi természeti értékek védelme,
szeretete, a környezettudatos magatartás kialakítása mérföldkövei a
nevelőmunkának. A magyarországi növény- és állatvilág alapszintű
ismerete, a gyógynövény kultúrák újbóli felfedezése, a népi
hagyományok, a népdal kincs és a népviseletek és a néptánc a
gyermekek nemzeti identitástudat erősítésének alapja. Intézményi
nevelőmunkánk középpontjában a gyermekek állnak, figyelembe
véve az életkori és egyéni sajátosságaikat, eltérő érési és fejlettségi
szintjüket. Célunk, hogy óvodáink falai között cseperedő
gyermekeink vidám, empatikus, segítőkész, testileg-lelkileg
kiegyensúlyozott, egészséges, érdeklődő, önálló véleménnyel is
rendelkező, természetes kíváncsisággal, tudás- és alkotásvággyal,
alkotóképességgel bíró gyermekké váljanak.

Kreiszné Szilágyi Tünde, óvodavezető helyettes

tagóvodájában – a jogszabálynak is eleget téve – a gyermekekre
legalább két négyzetméter términimummal számolhatunk, így az évek
óta tartó zsúfoltság megszűnt. A pedagógusoktól a nevelőmunkát
segítőkig képzett, elhivatott szakemberek – a szokások rugalmasan
kialakított rendszerében – szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó,
családias környezetben fogadják a gyermekeket és szüleiket, az
elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom légkörében. A
gondozási feladatokon túl különböző szakmai fejlesztési feladatok
sokaságát valósítják meg az óvodák ebben a tanévben is:
A a sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
megváltozott ellátásával kapcsolatos feladatok megismerését, jogi
szabályozás értelmezését ehhez kapcsolódóan a pedagógiai
szakszolgálattal való hatékony együttműködést kiépítését vállalta fel.
Szeptembertől a pedagógiai programban részletesen megjelenik a
sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló
speciális fejlesztő tevékenység. Elsődleges cél a gyermeki jogok
érvényesülése, a társas igények és szükségletek kielégítése,
figyelembe véve az egyéni képességeket, mely személyre szabott,
differenciált fejlesztés által valósul meg. Továbbá hagyományőrző
óvodaként hosszú évek óta tevékenykedik a múlt értékeinek
ápolásában, hagyományok megőrzésében, a szülőföldhöz,
lakóhelyhez való erősebb kötődés kialakításában, népi kultúránk
megismerésében.
A a mozgásfejlesztésre építve, kiemelten
foglalkozik a testmozgás, mozgás szeretetére épülő életvitel
kialakításával, a mozgásos életmód megalapozásával. Ebből adódóan
az egészséges életmód és az egészségfejlesztés területét vállalta fel,
melynek célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden
gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi
állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Az
egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a
gyermek és a szülő részvételét a nevelési intézmény életében úgy
befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező
irányú változását idézze elő. A mindennapos működésben kiemelt
figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz való
jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő
feladatokra, amelyek különösen: az egészséges táplálkozás, a
mindennapos testnevelés, testmozgás, a testi és lelki egészség
fejlesztése, a baleset-megelőzés, a személyi higiéné területére
terjednek ki.
A az óvodák között különleges színfoltot

képvisel, ahol a gyermekek nevelése szlovák nemzetiségi programmal
kibővítve történik. Sokoldalú tapasztalatszerzéssel, az érdeklődés
felkeltésével a szlovák nemzetiség kultúrát, hagyományokat ápolják
több mint egy évtizede. Jeles napokra, ünnepkörökre, évszakokra
építik fel nevelésüket. Programjuk lényege, hogy játékként kínálják
fel a szlovák nyelvet, ezért fokozottan szem előtt kell tartaniuk a
nyelvvel való ismerkedéshez az óvodáskorú gyermek életkori
sajátosságait. A rendszeresen visszatérő kommunikációs
helyzetekkel, játékos mozgásokkal összekapcsolt mondókákkal,
dalokkal, rigmusokkal biztosítják az utánzáson alapuló
nyelvelsajátítást. A vállalt fejlesztési feladat a nemzetiségi neveléssel
kapcsolatos jogszabályok megismerése, a változások nyomon
követése és intézményi szintű megismertetése.
A mint kiemelt szakmai fejlesztési feladatot, a
cselekvő-felfedező tanulásszervezés területét jelölte meg. A cselekvő
tapasztalás, cselekvő aktivitás az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjában is hangsúlyos, emiatt is a pedagógiai program
lényeges eleme, a tagóvoda nevelőmunkájában évek óta hangsúlyos
elem. Freinet pedagógiája, - mellyel a tagóvoda immár húsz éve
dolgozik, - tevékenységközpontú, öröm- és sikerorientált, a
gyakorlatból építkező és általa fejlődő szintézis-pedagógia. A
pedagógiai programban vallják, hogy nem kell minden gyermeknek
ugyanazt az utat bejárnia a világ megismerése folyamán, hanem
szabad választással sokféle irányba indulhat el, hiszen mindenki saját
énjén keresztül, saját tapasztalatai alapján érzékeli, észleli és értékeli a
világot. Előtérbe helyezi a gyermeki szabad alkotásokat, a
természetes, kísérletező tapogatózást és a játékos munkát.
A a környezettudatosság,
környezetvédelem nevelési területét hangsúlyozza, többek között
emiatt lett a vállalt szakmai fejlesztési terület a fenntartható környezet.
Annak a szemléletmódnak a kialakítása, melyben a gyermek

Magyarvégesi Tagóvoda

Tóparti Tagóvoda

Nefelejcs Tagóvoda

Csiribiri Tagóvoda,

Mosolygó Központi Óvoda

Őszi gyümölcsszüret

Mezőberény Város Óvodai Intézménye Nefelejcs Tagóvodájának
óvodásai a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének tagjainál, a Szőke
házaspár gyümölcsös kertjében jártak alma, dió, körte, szőlő és szilva
szüreten.Akirándulás a szép őszi időben és vidám hangulatban zajlott
a gyerekek nagy örömére.

Szilvamagvalás, majd lekvár
f ő z é s a M e z ő b e r é n y i
Szlovákok Szervezetének
szervezésében a Nefelejcs
Tagóvoda óvodásai részvé-
telével. A programot Siklósi
István polgármester is
meglátogatta.
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Petőfi emlékhelyek találkozója Mezőberényben
Beszélgetés Kispálné dr. Lucza Ilonával

2013. szeptember 13-14-én Mezőberény városa adott otthont a Petőfi
Emlékhelyek 27. Nemzetközi Találkozójának. Ennek kapcsán
beszélgettem Kispálné dr. Lucza Ilonával, aki a kiskőrösi Petőfi
Emlékmúzeum igazgatója és az Országos Petőfi Társaság elnöke is
egyben.ATársaság alapvető célja, hogy Petőfi eszmeiségét megőrizze
és továbbadja.

- A Petőfi Társaság arra törekszik, hogy a találkozó megtartására a
legoptimálisabb helyszínt válassza ki. Tavaly emlékeztünk a költő
házasságkötésének 165. évfordulójára, ez a momentum olyan hely
felé orientált bennünket, ahol Júliára is és esetleg más Petőfihez
kapcsolódó személyre is emlékezhetünk, róluk olyan ismeretanyagot
tudhatunk meg, amit az emléküket ápoló hely közvetít a
leghitelesebben. Ilyen hármas kapcsolódású hely Mezőberény. A
társaság elképzelését a város vezetése támogatta, a rendezvény
előkészítésében és lebonyolításában is érezhettük a hazaiak
odaadását, felkészültségét, pozitív hozzáállását.

- Az Országos Petőfi Sándor Társaság 1984-ben alakult, amikor még
nem volt ennyire elterjedt a civil szervezetek működése. Az alapítók
köre azt határozta meg feladatul, hogy a költő emlékét a lehető
legteljesebben és színesebben őrizzék az emlékhelyek, jelenjenek
meg Petőfiről szóló kiadványok, kapcsolódjon be tudományos
konferenciák szervezésébe, ismerje és ismertesse a legújabb kutatási
eredményeket, vonja be a kultuszápolásba a különböző életkorú
fiatalokat, koordinálja és segítse az emlékhelyi programokat. Az
utóbbi években az anyagi források csökkenése a Petőfi nevét viselő
középiskolák és az emlékhelyi találkozók megszervezését, illetve
ezek támogatását tette lehetővé. Szerencsés évben egy-egy
konferenciával egybekötött emlékhelyi zarándokutat sikerül
megszervezni, illetve azok anyagát könyvben megjelentetni. Ilyen
volt a költő házasságkötésének 165. évfordulója Észak-Erdélyben és a
Partiumban.
A Társaság arra is figyel, hogy a kultusz változatosan és egyedi
formában működjön. Így az elnökség szorgalmazta a műfordítói
szoborpark létrehozását Kiskőrösön, a költő szülővárosában. A
kezdeményezés egyedülálló volt, azóta 17 műfordító szobra áll a
szülőház és az emlékmúzeum közötti nyitott parkban. Ugyanígy a
Társaság kezdeményezésére jött létre a kortárs képzőművészek
pályázati anyagából kialakult Petőfi témájú gyűjtemény, amely
ezekben a koordinátákban pillanatnyilag az ország legnagyobb
gyűjteménye.

- A tagság soraiban sok alapító tag van, hiszen 29 éve működő civil
szervezetről van szó. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy az átlagéletkorú
tagok is sok tapasztalatot gyűjtöttek már össze életük során, és várják,
hogy ebből valamit a fiatalabbaknak is átadhassanak. Ez azt jelenti,
hogy várjuk az új tagokat is, minden életkorú érdeklődő csak emelheti
az egyesület munkáját, de a fiatalokra van leginkább igény, hogy
minél hosszabb ideig szívügyük lehessen Petőfi. A taggá válás
egyszerű, egy tagfelvételi kérelemmel jelezhetik szándékukat, és az
elnökség visszaigazolja felvételüket. Tagságukról egy igazolványt is
kapnak.
-

- Mezőberény maga volt a csoda. Folyamatosan azt éreztük, hogy az
elődök emlékének életben tartása ott is nagyon fontos. Maga a város
volt nagyon „szívélyes”. Hiszen ahogy a városháza épületét körbeöleli
az út, az maga azt sugallja, hogy itt a város szíve fogadja az ide érkezőt.
A rendezvényt fontosnak érezte mindenki, aki szakmailag vagy a
városvezetésből érintett lehetett. Nagyon jó volt tapasztalni, hogy
emberileg is azonosultak a találkozóval. Elmondhatom, hogy jó
helyen jó konferencia zajlott elkötelezett szervezőkkel és
résztvevőkkel. Az utóbbi idők legcsaládiasabb és legemelkedettebb
emlékhelyi programja volt.
-
- A jövő záloga a fiatalság. Az a legfontosabb feladatunk és egyben
tervünk is, hogy fiatalítsunk. Ez persze nem könnyű, de hátha kedvet
kapnak mások is, úgy, mint az egyik előadónk, aki régészhallgatóként
szereti Petőfit, és erről szívesen nyilatkozik is. Keresi a lehetőséget,

- Mi alapján esett Mezőberényre a választás, hogy itt rendezze meg
társaságuk a Petőfi Emlékhelyek 27. Nemzetközi Találkozóját?

- Kérem, mutassa be az olvasóknak a Petőfi Társaságot!

- Hogyan lehet csatlakozni soraik közé?

Hogy érezték magukat a kétnapos mezőberényi látogatás,
konferencia alatt?

Mik a társaság jövőbeni tervei?

hogy minél közelebb kerülhessen hozzá. Olyan programok
kellenének, amelyek visszavonhatatlanul bevonzzák a fiatalabbakat
is. Így a költő halálának 165. évfordulójára olyan konferenciát
szervezünk, amelyen zömmel fiatalok vallanának arról, hogy kezdtek
Petőfivel foglalkozni, milyen versélményük volt, persze a halál
helyszínének megismerése is fontos lenne, és találkozhatnánk a
székely emberek Petőfi-képével is. Pályázati támogatás esetén
konferenciával egybekötött több napos emléktúrát szervezünk a
Székelyföldre és az eltűnés helyszíneire. 2014-ben lesz 30 éves a
Társaság, ezért az emlékhelyi találkozót a megalakulás helyszínére,
Kiskőrösre és egy kicsit ünnepire szervezzük. A Petőfi nevét viselő
középiskolák találkozója Bonyhádon lesz, továbbá aktuális a
kétévente zajló Bács-Kiskun megyei és a Petőfi nevét viselő iskolák
közötti szavalóverseny.

Elek-Pap Viktória
- Köszönöm a beszélgetést.

Bérletes Színházi előadások
az OPS Kulturális Központban

2013. 11. 08. 19 óra:
Harsányi Gábor: Színház vagy Szex

2014. 01. 24.: Szirmai Albert: Mágnás Miska

2014. 03. 21.: P. Veber-Nádas Gábor: Elvámolt nászéjszaka

Bérlet ára: 7.000 Ft, Jegyár: 2800 Ft.

vígjáték.
Főbb szerepekben: Nyertes Zsuzsa, Cseke Katinka,
Várkonyi András

operett.   Főbb szerepekben: Benkóczy Zoltán, Fogarassy
Bernadett, Teremi Trixi

zenés vígjáték. Főbb szerepekben: Straub Dezső, Oszter
Alexandra, Fésűs Nelly, Beleznay Endre

További információ és bérlet/jegyvásárlás az OPSKK
Művelődési Központjában, Bartó Róbertné. 06/66-515-552.

Gyerekek kedvenc meséit hallgathattuk...

Benedek Elek születésnapján,2013. szeptember 30-án tartotta meg az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
című programját. A programon több mint 25 gyermek mondta el a
számára legkedvesebb meséjét a többi gyermek, illetve a könyvtár

közönsége előtt. A
program végén minden
k i s m e s e m o n - d ó t
oklevél lel és apró
a j á n d é k c s o m a g g a l
leptek meg a könyvtár
dolgozói. A résztvevő
gyerekeket október 2-án
a Égig
érő fa című interaktív
előadásával ajándé-
koztuk meg.

Mesetarisznya

MárkusZínház

Origami Világnap Mezőberényben
2013. 10. 31. 14 óra

Street-art Origami: utcai hajtogatás, dekorálás, közös "mű"
létrehozása, nyomot hagyni a világban

www.flickr.com/photos/origamipecs/sets/72157636055795423/
Helyszín: OPSKK Művelődési Központ
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Szakkörök 2013-2014

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a
következő szakköröket,fogalkalkozásokat hirdeti
meg a évadra.

Acsoport vezetője:
Bogárné Szőke Erika.

Segítők: Hernádi Mihályné,
Hernádi Erzsébet, Tóth Zsuzsanna

Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet

Vezető: Bögre János

Vezetője: Kmetykó Istvánné

Vezetők:
Hanó Krisztina, Baracsi Gergő

Vezetők:Szabóné Kukla Ágnes és
Baracsi Gergő

Vezetője: Szabóné Gecse Éva

.
Vezeti: Borgula Györgyné

.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin

. A klubot
vezeti: Schafer László

.
Vezeti: Kis Sándorné

:
Vezeti: Nagy Piroska

Információ:  06/66-515-553, www.opskk.mezobereny.hu

2013-2014-es

Új időpontban: kedd 14 óra.

Minden csütörtökön 17 órától.

Kedd, csütörtök 16 órától,
pénteken 18 órától.

Hétfő, csütörtök 16 óra, kedd 18
óra.

Minden hétfőn 17 órától.

Kedd, péntek 14.15-től.

Szerda 17 órától, péntek 16.30-tól

Szerda 18 óra (felnőtt),
szombat 10 óra (gyermek)

Páros héten szerda 18 óra

Hétfő, csütörtök 8.30-tól,
hétfő 18.15-től

Minden szerdán 17 óra

Hónap utolsó hétfője 14 óra

Hónap utolsó előtt csütörtök
14 óra.

Népi díszítőművészeti szakkör:

Foltvarró szakkör:

Mezőberényi Mazsorett Együttes:

Versenytánc csoport:

Berény Népdalkör:

Kis-berényke néptánccsoport:

Berény táncegyüttes:

Orlai Színpad:

Városi nyugdíjas klub:

Gerinctorna pilates elemekkel:

Jóga klub:

OPSKK Cukorbetegek klubja:

PATEX Nyugdíjas klub

MEGHÍVÓ

Folytatódik az OPSKK Könyvtára
programsorozata óvodások és kisiskolások számára.

c. előadását
tekinthetik meg a gyerekek az OPSKK Könyvtárában.

Mesélj nekem!

2013. október 18-án  du. 16.00-tól

Mészáros Mihály: Vásári forgatag

Az OPSKK szeretettel hívja és várja a helyi középiskolásokat,
valamint a város érdeklődő lakosait a mezőberényi Orlai Petrics

Soma Kulturális Központ Könyvtárába

„ ” c. előadássorozat programjára:

szakpszichológus
A világ a gépemen, a gépem a világom  c. előadására

Az OPSKK Könyvtára foglalkozássorozatot indított februárban
álláskeresők számára " " címmel.

A programokon a részvétel ingyenes

A világ 10 árnyalata

2013. október 24-én 18.00 órára

Dr. Tari Annamária

Álláskeresők figyelem!

Álláskeresés a neten

október 30-án de. 10.00 órakor lesz.
A következő foglalkozás:

A rendezvény az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „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 pályázat keretében

valósul meg.

Új szerepkörben a Berény Táncegyüttes tagjai a
2013. évi Csabai Kolbászfesztiválon

A 2 0 1 3 . é v i C s a b a i
Kolbászfesztivál sem múlhat
el a Berény Táncegyüttes
részvétele nélkül. Idén viszont
új szerepkörben mutatkozunk
meg, ugyanis neveztünk az
október 24-én, csütörtökön
délelőtt megrendezésre kerülő

ifjúsági gyúróversenyre. Mindenkit szeretettel várunk, aki szívesen
szurkolna a helyszínen csapatunknak. Nem kizárt, hogy a meggyúrt
alapanyagok összeérését népzenével, rögtönzött táncos mulatsággal
erősítjük. Aki szeretné, hogy az együttes kolbászába az igazi,
autentikus berényi ízeket is belegyúrjuk, annak lehetőséget szeretnénk
kínálni arra, hogy felajánlásait (házi fűszerpaprika, egyéb
hagyományos kolbászfűszerek, „hangulatfokozók”) eljuttathatja a
Berény Táncegyüttes Békési út 3. szám alatti irodájába (telefon:
66/424-212). A felajánlásokat és a szurkolást előre is nagyon
köszönjük.

A Berény Táncegyüttes tagjai

Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület hírei

A Szegeden és Hódmező-
vásárhelyen élő egykori mezőbe-
rényiek baráti köreinek meghívá-
sára július 20-án városunk
polgármestere és a Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület néhány
tagja vett részt a szokásos nyári
találkozón. A Hódmezővásárhely
közelében lévő, egykori Tsz.
központban kellemes hangulatban
eltöltött néhány óra alkalmat adott
tartalmas beszélgetésre is – a

finom falatok mellett, amivel megvendégeltek minket. A beszélgetés
témái között szerepeltek egykori közös élmények, a „ki-ki kire, mire
emlékszik” – a „hogy is volt ez, meg az” – valamint a jövőbeni
kapcsolatok kérdései. A mezőberényiek nevében polgármester úr és
egyesületünk elnöke szívélyes meghívást adott át a városunkban sorra
következő eseményekre, rendezvényekre. Augusztus 20-án az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központban zajlott a szintén hagyományos
baráti találkozó az elszármazottak budapesti és szegedi köreinek
tagjaival. A közel három évtizedes múltra visszatekintő találkozón
különös hangsúlyt kapott a város újratelepedése 290. éves
évfordulójáról való méltó megemlékezés. Előadások hangzottak el
Mezőberény múltjából Körösi Mihálytól és Henger Pétertől; városunk
jelenéről és közeli jövőjének tennivalóiról Siklósi István polgármester
beszélt. A vendégek képviseletében Hegedűs György (Budapest) és
Perényi János (Szeged) adtak rövid tájékoztatót baráti köreik életéről.
A délelőtti programot közös ebéd és a fehér asztal melletti beszélgetés

CIVIL SZERVEZETEK
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50 éves általános iskolai találkozó

Alsó sor (balról jobbra):

Középső sor:

Felső sor:

Vécsei Magdolna, Pardi Éva, Bánszki Éva,
Tánczos Mária, Bujdosó Lajos tanár bácsi, Balogh Ilona tanár néni,
Kozma Zsuzsanna, Szűcs Anna, Solymosi Katalin, Vasas Ilona, Sinka
Zsuzsanna. Balázs Mihály, Nagy Ferenc, Litvai
György, Pántya Sándor, Kővári Béla, Bobály Judit, Dezsőfi Ilona,
Winter Judit, Nagy Ilona, Adamik Ilona, Zahorán Magdolna, Palotai
Márta, Bayer Márta, Csanád Katalin. Mikó Károly,
Szugyiczki Mihály, Varga Ferenc, Pikó Ferenc, Hegedűs Pál, Plavecz
Károly, Fekete Mihály, Weigert József, Zolnai György, Török András,
Czinkóczki Judit

45 éves érettségi találkozó

2013. augusztus 31-én tartotta a Petőfi Sándor Gimnázium 1968.
évben végzett IV. b. osztálya, a 45. éves érettségi találkozóját. Fent
balról jobbra: Kovács István, Tóth Imre, Gyuricza Imre, Marton
Mihály, Szentesi Sándor, Sinka Lajos, Halász József, középen:
Kovács László, Bimbó Ilona, Palotás Julianna, Gyaraki Etelka, Benyó
Judit, Gubis András, lent: Bereczki Magdolna, Kálmán Julianna, Vári
Katalin, Hantos Katalin, ADAMIK MIHÁLYNÉ MAGDI NÉNI
osztályfőnök, Práth Ágnes, Kóta Erzsébet, Gulyás Jolán.

Kedves Barátaink!
A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület tisztelettel meghívja
Mezőberény lakosságát

a Városháza előtti Hősi emlékműhöz az I. és II.
világháborúban elesettek, a Szovjetunióba kihurcolt és ott
elhunyt polgári áldozatok emlékére tartandó

a történelmi egyházak
szolgálatával. Közösen hajtsunk fejet a hősi halottak és az
ártatlanul meghurcoltak emlékműve előtt, elhelyezve az
emlékezés virágait.

2013. november 1-jén (pénteken) 17
órára

Halottak napi
ökumenikus istentiszteletre

követett. Mindkét találkozó hiteles bizonyítéka a szülőhelyhez
kötődés érzésének, a barátságnak, az együvé tartozásnak. Ennek az
együvé tartozásnak az alapján álló együttműködésnek nagyszerű
példáját tapasztalhattuk a

2013. szeptember
21-én. A sorrendben harmadik
alkalommal megtartott városi
rendezvény már akár hagyo-
mánynak is tekinthető – és így
beépül városunk kulturális prog-
ramjainak sorába. Az idei
fesztivál a bizonytalannak mutat-
kozó időjárás ellenére is sokakat
vonzott, talán a kellő hírverés
hatására is. A főző és dekorációs
versenyen 23 benevezett csoport
vett részt, ám a szervezetek száma
ennél több volt, mivel néhány
főzőhely társulásos alapon
„működött”. A fesztiválon a
szakmai szempontok mellett
kiemelt célki tűzés vol t a

Mezőberény újratelepedése 290. évfordulójáról való méltó
megemlékezés, különösképp a főzőhelyek dekorációjának
elkészítésében. A csapatok rendkívül gazdag anyaggal mutatták be
elődeink tárgyi kultúráját a használati eszközöktől a viseletekig, a
gyerekjátékoktól a munkaeszközökig. Az ízletes töltött káposzták
minőségét pedig az igazolta szemléletesen, hogy elég hamar elfogyott
szinte minden főzőhelyen. Az ételeket szakemberekből álló zsűri
értékelte, megfelelő tárgyilagossággal és részrehajlás nélkül. A zsűri:
Araczki Ilona és Dorkó Iván vendéglátóipari szakiskolai tanárok
Békéscsabáról, valamint Marton Mihály étteremtulajdonos
Mezőberényből. A dekorációs verseny értékelésében minden
benevezett szervezet részt vett pontozással, megadott szempontok
szerint.

A fesztivált sikeresnek ítélte a helyszínen Siklósi
István polgármester, valamint a résztvevő szervezetek képviselői az

értékelő megbeszélésen, de a közvélemény is hasonló. A siker alapja a
város civil szervezeteinek összefogásában rejlik, de nélkülözhetetlen
a város lakosságának érdeklődő részvétele és nem utolsó sorban az
önzetlen támogatók segítsége. Támogatóink voltak: Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az OPSKK vezetése és
munkatársai, csoportjai, együttesei, előadói, akik a délután folyamán
szórakoztatták a közönséget, a Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Városi
Közszolgáltató Intézmény, a Tappe Kft., a Mezőberényi Lovasbarátok
Egyesülete, Mezőberényi Polgárőrség, a Berény-Shop Kft., Hegyi
Márton, Kis Sándor, Marton Mihály, Kovácsné Osán Ágnes, Tánczos
Imre és Tóth János vállalkozók. A lakosság nevében is köszönjük a
támogatást. Az értékelő megbeszélésen döntöttek a szervezetek
képviselői arról, hogy 2014-ben is megtartjuk a IV. Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivált.Az előkészítési és szervezési feladatokat a
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület vállalja a város civil
szervezeteinek közreműködésével, az OPSKK együttműködésével és
a támogatók segítségével.

Nagy Ferenc, BEM elnök

Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztiválon

A főzőverseny helyezettjei:

A dekorációs verseny eredményei: 1

1. Mezőberényi Horgászok
Egyesülete, 2. Baráti Egylet Mezőberényért, 3. Alföld Turista
Egyesület. . Mezőberényi
Szlovákok Szervezete és Városi Nyugdíjas Klub (együtt), 2.
Mezőberényi Német Önkormányzat és Mezőberényi Német
hagyományápoló Egyesület (együtt), 3. Mezőberényi Vöröskeresztes
Alapszervezet.

Felhívás
A Római Katolikus Egyházközség a lakosság segítségét kéri a
Gyomai úti Rom. Kat. temető rendbetételéhez és értesíti a kedves
lakosokat, hogy tekintettel a közelgő Halottak napjára keressük
azokat a hozzátartozókat és jó szándékú embereket, akik lelkükben
érzik, hogy a temető egy kultikus hely és kulturális örökségünk,
ahol elhunyt szeretteinkre, őseinkre, elődeinkre emlékezünk. A
hely szellemének megfelelően kell kialakítani a temető kert
jellegét és karbantartását, hogy az méltó körülmények között
fennmaradjon. Október 12-én (kedvezőtlen időjárási körülmények
esetén október 26-án) 9.00 órától várjuk a segítőkész embereket a
temetőkert. Szerszámokat (kapa, gereblye, ásó, csákány, fűnyíró,
metszőolló stb.) kérjük hozzanak magukkal! A képviselőtestület
tagjai közül is ajánlottak fel segítséget.

Mezőberényi Róm. Kat. Egyházközség
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„290 év elődeink hagyatékában” –szlovák
nemzetiségi ünnepi megemlékezés

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat 2013. október 4-5-6-án rendezte meg a
„290 év elődeink hagyatékában” Mezőberény újratelepítésének
évfordulója alkalmából nemzetiségi rendezvényeit. A mai

Mezőberény alapjait az ide letelepedett szlovák, német és magyar
családok teremtették meg. Utódaik és a később ide települők tovább
építették, szépítették városunkat. E közös értékteremtő, megújító
munkára emlékeztünk ebben az évben. A rendezvény nyitásaként
péntek este Jeszenszky utcán 2 emlékfa elültetésére került sor: a két,
szlovák szellemiséget képviselő személy: Zolnai János valamint
Adorján György tanítóbácsi emlékére. Rájuk emlékezett Cservenák
János, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Ezután hivatalosan is elhelyezésre került a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének
székhelytáblája. Civil összefogással és partnerek együttműködésével
készítettük el erre az alkalomra a 290 év a mezőberényi konyhákban –
Nagymamáink sütötték című süteményes könyvet. A kiadványt egy
Gasztronómiai est keretében mutattuk be a nagyközönség számára,
megköszönve a recepteket a háziasszonyoknak. Bemutatkozott a
Famíliatészta Kft., ajánlva a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének
az öreg tarhonya receptjét, melyet szlovák és magyar nyelven is
reklámoznak. A Nagymama hókiflijét gyártó Bonita Német
Finompékáru Kft. is képviseltette magát partnereink között. A
rendezvényt megtisztelte jelenétével Kiskőrös város polgármestere,
Domonyi László is. Október 5-én a program a Kulturális Központban
folytatódott. A rendezvényre a környező települések szlovák
hagyományőrző csoportjai, valamint a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatok kaptak meghívást. (Tótkomlós, Csabacsűd,
Kétsoprony, Békéscsaba, Elek, Csorvás, Gerendás, Békés,
Nagybánhegyes, Miske, Kiskőrös.) Ünnepségünket megtisztelték a
Kolarovói képviselő-testület tagjai, a Kolarovói Kulturális Kör
delegációja, Hushegyi Gábor, a budapesti Szlovák Intézet igazgatója,
Fuzik János az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Ruženka
Egyedová-Baráneková a Magyarországi Szlovákok Szövetségének
elnök asszonya,Alföldi Szlovákok vezetői és képviselői, Tolnai Péter,
a Békés Megyei Önkormányzat tanácsnoka, Onody Gyula, a Békés
Megyei Kormányhivatal igazgatója, Zelman Ferenc, a Magyarországi
Szlovák Szervezetek Uniója - Szövetsége elnöke, Siklósi István,
városunk polgármestere és Mezőberény Képviselő-testületének
tagjai, intézmények vezetői. Rendezvényünket a Szlovákok
Mezőberényben című fotókiállítás megnyitójával és a

megnyitójával kezdtünk, amelyet

A rendezvényt a mezőberényi
mazsorettek műsorával kezdtük, melyet a Nefelejcs szlovák
nemzetiségi óvoda, majd a Leg a Láb néptánccsoportja követett. A
vendégeket Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok
Szervezetének elnöke köszöntötte. Ünnepi köszöntőt tartott Siklósi
István polgármester, majd megemlékezést tartott Dr. Novákné Dr.
Plesovszki Zsuzsanna szlovák-magyar szakos tanár, etnográfus, az
irodalomtudományok PhD doktora. A rendezvényt a vendég
csoportok műsora követett (Békéscsaba Orgován Népdalkör,
Telekgerendási Borouka Pávakör, Horenka Hagyományőrző Együttes
– Kétsoprony), amely nagyon magas színvonalú szlovák kulturális
értékeket közvetített. A műsor után a II. kerületi Evangélikus Egyház
(szlovák) templomában orgonakoncertet tartott Kalocsay Károly
orgonaművész. Az ünnepi megemlékezés zárásaként Szlovák est
került megrendezésre szlovák zenét játszó zenekarral a

„Századok
érintetlen szépségei” - a magyarországi szlovákok népviseletes
babáinak kiállítás Ruženka
Egyedová-Baráneková, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének
elnök asszonya nyitott meg.

Piaccsarnokban mintegy 300 fő részvételével. Nagyon jó
hangulatban, hajnalig tartott a mulatság. Vasárnap a II. kerületi
Evangélikus templomban szlovák-magyar nyelvű ünnepi hálaadó
istentiszteletet tartott Nobik Erzsébet evangélikus lelkész szlovák
anyanyelven, Feyér Sándor evangélikus lelkész magyar nyelven. Az
istentisztelet után a tót temetőbe sétáltunk, ahol a szlovák feliratú
sírkövek sírkertjét áldották meg az evangélikus lelkészek. Koszorút
helyeztünk el a Saskó család sírjánál. A rendezvény zárásaként Zolna
János sírjánál emlékeztünk és helyeztük el a kegyelet virágait.

Országos Szlovák Önkormányzat;
Mezőberény Város Képviselő testülete; Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat; Magyarországi Szlovákok Szövetsége;
Emberi Erőforrás Minisztériuma; Békés Megyei Szlovák
Önkormányzat; Szlovák Közművelődési Központ Csabai
régióközpontja

Celoštátna
slovenská samospráva Madärsku; Poslanecký zbor mesta Poľný
Berinčok; Slovenská národnostná samospráva v Poľnom Berinčoku;
Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM); Ministerstvo ľudských zdrojov;
Slovenská samospráva Békešskej župy; Čabiansky región
Slovenského osvetového centra

OSZÖ Szlovák
Közművelődési Központ-Tótkomlós; CSSM Slovenské Osvetové
Centrum-Slovenský Komlóš; Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Mezőberény; Nagycsaládosok Egyesülete Mezőberény; Csávás
István; Color Fotóklub

Borgula Györgyné

A rendezvény támogatói:

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou:

Együttműködő partnereink - Naši partneri:

HITÉLET
Szívvel-lélekkel

Olvasandó Ige: 1Korinthus 10,31
„

”

Közel három esztendeje a maga természetességével kerül figyelmünk
fókuszába az alkotás ténye. Hiszen a mezőberényi Kálvin téren
valóban különleges dolog van születőben, maga a református
templomunk megújulása. A mögöttünk lévő esztendők az építésről, a
javításról, az újjászületésről szólnak, hogy Istennek szent hajléka
méltó legyen Isten dicsőségéhez. Milyen nagy öröm és áldás az, hogy
építhetünk, hogy a jó a megvalósítói lehetünk! Milyen nagy öröm,
hogy megvalósult az összefogás a református templomért! A
templomfelújítás Isten dicsőségét szolgálja. Milyen nagy áldás, hogy
ez számunkra természetes! Természetes akkor, amikor a legtöbb
ember csak a saját dicsőségét szolgálja és a maga boldogulását keresi,
és nem vet számot azzal, hogy az égnek egybe kell kapcsolódnia a
földdel, az embernek Istennel. Mert az igazi boldogság abban rejlik,
ha rátalálunk az ég és föld urára, a Teremtő, Megtartó és Megváltó
Istenre, és az Ő kezéből fogadjuk el az életünket és életünk feladatait!
Ha látjuk, hogy Isten nemcsak azért teremtett meg, hogy létezzünk,
együnk, igyunk, reggel felkeljünk, este lefeküdjünk, s közben
valamelyest jól érezzük magunkat, hanem hogy Tőle való küldetést
valósítsunk meg, őrizzük, védjük és építsük a teremtett világot,
magunkban hordozva az istenképűséget, ami nem más, mint a
szeretetre való képesség.Azé szereteté, ami Istentől van.Az a szeretet,
amivel Isten megalkotta és fenntartja a világot és az embert. Isten
lényege a szeretet, és mi akkor vagyunk hozzá hasonlóak, ha bennünk
is meg van: Ahogyan az János apostol is fogalmaz: „aki szeret, az
Istentől született és ismeri Istent.” (1János 4,7) Ez itt és most azt jelenti
számunkra, hogy a munkánkat Isten dicsőségére szeretettel végezzük.
S nagyon fontos ezen elgondolkodni, mert a közvélemény-kutatások
szerint az emberek többsége nem szereti a munkáját, elege van belőle,
csak kényszert lát, a létfenntartás eszközét. Bizony van, hogy az
ember nem lát a munkában örömet, és abban reménykedik,hogy
megnyeri lottót, és az élete hátralevő részében nem kell dolgoznia.
Milyen szomorú az, ha a munka-szeretet nincsen jelen. Milyen
szomorú, ha nem tudunk szívvel lélekkel égni egy-egy feladat
megvalósulásáért, mert éppen a szívünk hiányzik belőle. A XVII.
végén Christopher Wren, aki a londoni Szent Pál Katedrális tervezte,
írt azoknak az építőmunkásoknak a reakciójáról, akiket
megkérdeztek, hogy mit csinálnak.Azok a munkások, akik fáradtan és
egykedvűen végezték a munkát, így válaszoltak: „Téglát rakok” vagy
„Követ hordok.” Egy munkás azonban, aki éppen malter kevert,

Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent
Isten dicsőségére tegyetek!
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nagyon vidámnak és lelkesnek tűnt. Amikor megkérdezték tőle, hogy
mit csinál, azt válaszolta: „Egy pompás katedrálist építek.” Milyen jó
volna, ha minket is áthatna mindig az örömmel végzett munka
boldogsága! Milyen jó volna, ha tisztába kerülnénk azzal, hogy
mindannyiunk munkája fontos, még ha az egészhez képest kicsinynek
is tűnik. Milyen jó volna, ha látnánk, hogy a munka nemcsak
kenyérkereset, hanem Isten dicsőítésének egyik formája, amellyel
kifejezzük, hogy az Úr kezéből vesszük el a feladatainkat az Ő
tetszését keresve. A munka nemcsak munka, hanem egy küldetés
megvalósítása Isten dicsőségére. Éppen ezért sohase felejtsük el, amit
éppen teszünk, azt mindig jó lélekkel végezzük! A mezőberényi
református templomfelújításában bizonnyal benne van a szívünk. A
lélek ereje és a szeretet vitt és visz minket előre, hogy majd a templom
falai között Isten szeretete melegítse át a gyülekezetünk szívét! S
bizonnyal át fogjuk élni Reményik Sándor versbefoglalt szavait:

Ámen.
Románné Tóth Julianna, lelkipásztor

„

”

De új nesz kél most a templomfalakból.
Nem halljátok? Itt körül a falakban ;
dobognak a beépített kövek.
Külön dobban meg minden kicsi kő, és mégis,
mégis egy ütemre vernek,
egy óriási templom-dobbanással.

Az olvasó gondolatai hitéletünkről

/Hitéletünk Mezőberényben –

./

Ez alkalommal kérem, fogadják olyan ember írását e rovatba, aki nem
pap, lelkész, lelkipásztor, plébános, nem gyülekezetvezető, nem is
hitoktató, csupán egy önmaga lelkét is művelő ember e földi
zarándoklaton. Messziről kellene indulni, hogyan is jutottam el eddig,
- mert a vallás nekem nem volt születési előjog, a családban ellenkező
irányultság is előfordult, a különféle nihilizmusok mellett, - ám,
ezekről nem írok, meghagyom a személyes beszélgetések alkalmaira.
23 évig távol éltem szülőfalumtól, ahol rátaláltam eme út kezdeteire,
művelvén azt. Hazaérve tovább folytattam ezt az utat, az itteni
lehetőségekkel, kapcsolatokkal, hagyományokkal. Őseim öröksége
által két helyi felekezethez van kapcsolódásom, a távolban pedig
rendszeresen jártam egy nagy hagyományokkal rendelkező
templomba, liturgiai alkalmaikra, a házasságunkat is ott kötöttük.
Hazaérve elcsodálkoztam a fejlődésen, a lemaradásokon, a kellemes
változásokon, az alacsony rezgésű folyamatok konzerválódásán, a
szellemi ívelődéseken, a szellemi-lelki dagonyák állapotain, a létezés
alsó szintjein vergődő lelkek vibrálódásain, a korábbi önmagához
képest való jelentős fejlődéseken, stb. Elnéztem a templomba járó
embereket, régi és új ismerőseimet, a számomra ismeretleneket is,
sokkal beszélgettem, ismerkedtem, élem a lelki életem is. 5-6
nemzetiségből és 3-4 felekezetből vagyok „összerakva”, ennek
folytán és - (az égre is nyitottabb szemléletem miatt is) – a
kötődéseimből adódóan érzékenyebben és mélyebbre tekintően
érzékelem a folyamatokat. A helyi vallási életet, a vallástalanságot is,
deizmust, az ilyen-olyan szempontból (és sűrűséggel) vallásukat
gyakorlókat, az ünnepi templomlátogatókat, a neofitákat, a farizeus-
viselkedésű embertársunkat, a kis keresztyén közösségek létezéseit,
küzdelmeit, útkereséseit és értékeit, - valamint azt a kevés, hitét tisztán

egy hittel élő helyi ember olvasói
levélben megfogalmazott gondolatai, érzései a tapasztalt vallási és
lelki életünk kapcsán

megélő és gyakorló embertestvérünket. A szentbeszédekben,
prédikációkban halljuk olykor Ábrahám történetét, amikor alkudozik
Istennel, hogy – végül -, ha tíz igaz ember talál, akkor sem pusztítja el a
várost . Elnéztem: van-e mindegyik helyi tör ténelmi
gyülekezetünkben tíz igaz hívő? Van jó néhány, sokkal több tiszta hitűt
azonban alig tudnánk összeszámolni, aki azért jár oda, mert valóban a
lélek útján járó ember. Hatalmas felelősségük van a gyülekezetek
vezetőinek, papoknak, lelkészeknek. Mezőberényben vajon
mindegyik a helyzet magaslatán áll, s helyt áll kellőképpen? Jól vezeti
a reá bízottakat? Megfelelő kapcsolatot tart a gyülekezetével és a
város lakosságával? Emberként, lelki vezetőként ténylegesen helyt
állnak és utat mutatnak? Nagyon nagy manapság is az írástudók
felelőssége. Hasonló értékválság terhelte eleink lelkét a megváltás
kezdeteinek idejében is, amit követett egy paradigmaváltás, hosszú-
hosszú tisztulási folyamattal, fejlődési lehetőségekkel, kegyelmi
állapotokkal. Miért is fontos az egészséges vallási élet egy
településen, a tiszta spiritualitásunk folyamatos művelése? Hosszan
lehetne beszélni ezekről, és talán akkor sem jutnánk a végére. A vallás
magánügy, a legszemélyesebb és valóságos intim kapcsolat a
Teremtővel. Ezzel együtt igen erős

is van, ha csak a történelemkönyveket
fellapozzuk, látjuk benne. Az elcsatolt területeken élő honfitársaink is
e közösségekben maradnak továbbra is egységgé, gazdagítván
hagyományainkat. Egy egészséges Istenkapcsolatban élő ember képes
felülemelkedni a nehézségeken, jobban képes megbocsájtani, mint
amit manapság tapasztalunk. Kevésbé irigy és a jót feltételezi
embertársáról.Arra törekszik, ami előrevisz és összetart. Megelégszik
azzal, amije van, betartja a szabályokat és igazodik a Törvényhez, az
egyetemes emberi értékekhez. Képes felülemelkedni a történéseken
és képes megbocsájtani és bocsánatot kérni is. Fontosnak tartom:
amely , településen jól működő egészséges vallási élet
van, ott minden jobb, . Valami érdekes
módon, sokkal jobban működnek egyéni és közös dolgaink, jobb az
életszínvonal, jobbak, ,
egészségesebb az életünk, derűsebben élünk, kevesebb az
öngyilkosság, ritkább a kirekesztés is. (Ezen a vidéken legtöbb az
öngyilkosság, ez tény.) Műveli az emberi kapcsolatainkat, amely
minden közösségi élet kezdete és működtetője. Ezáltal jobb élet alakul
ki az adott településen. Ha kérhetnék a Teremtőtől, azt kérem, segítsen
hozzá, hogy megtisztuljanak az emberi kapcsolataink. (A jótündér
három kívánságlistáján is szerepel az emberi kapcsolataink
tisztasága.) Jó példának tekintem, hogy Mezőberényben megújulnak
és szépülnek a templomok, még ha nem is annyian használják azokat,
mint őseink, de legalább nem bocsájtják áruba, mint az egyik megyei
településünkön. A lélek rendszeres szakrális művelése ugyan úgy
fontos, mint a testé és a szellemé. Ha bármelyiket elhanyagoljuk, az
megbosszulja magát. Gondolatébresztőnek szántam, szeretettel írom
e sorokat. Műveljük a lelket, s ezáltal a közösséget is, amíg
megtehetjük! Legalább a saját érdekünkben.

Benyovszky Pál Márton

közösségépítő és közösségi
mentálhigiénés szerepe

minden jobban működik
közösségben

tisztábbak az emberi kapcsolatok

„Az Isten nélkül élő művész az anyagra néz, az Istennel élő a
lélekre. Az anyag emberének csupán lába van, a lélek emberének
szárnya is. A láb kis téren mozog. A szárny a végtelenségben.”
(Gárdonyi Géza)

A Mezőberényi Hírmondó júniusi számában megjelent
Visszaemlékezések című újságcikkhez a nevet elhallgatását
kérő olvasónk ezt írja: „A Mezőberényi Hírmondó júniusi
számában Serfőző Mihályné kedvesen, meleg hangon emlékezik
Biszkup Ferenc II. kerületi evangélikus lelkészre. A lelkész úr
Gitta lányával baráti kapcsolatot tartok fenn, s tőle tudom, szülei
soha, semennyi időre nem hagyták el Mezőberényt. A parókia és a
lelkészi hivatás, szolgálat elhagyása sem önkéntes volt, csak az
„idők parancsa”. Az 1956 után külföldön élt három gyerekük
közül kettő hamvai – végakaratuk szerint – egyházuk szertartása
után, szüleik sírjában Mezőberényben nyugszanak.Az egyház sok
idős tagja ezt tudja. A fiatalabb nemzedék idézze Ady versét:
„..lehull a porba, amelyből vétetett.”

Eltávoztak közülünk:
Gotthardt Péter ( 1969)
Gschwindt Mártonné szül. Pauló Mária ( 1930)

ANYAKÖNYVI HÍREK

2013. szeptember hónapban házasságot kötöttek:
Gál Imre és Szentesi Viktória (Mezőberény)
Burai Zsolt Károly és Lajhó Julianna (Mezőberény)
Hegedűs Áron Zsolt és Balog Katalin (Mezőberény)
Szabados Attila (Békés) és Toldi Erna (Mezőberény)
Kovács Attila (Gyula) és Burai Katalin Renáta (Mezőberény)
Fulajtár Pál (Murony) és Darócz Anita (Mezőberény)

OLVASÓINK ÍRTÁK

Komlóska község Önkormányzata felhívást tett közzé, miszerint
kérik Mezőberény városát és lakóit, hogy legyenek tagjai a Világ
Királynője Engesztelő Mozgalomnak, nyújtsanak támogatást a
mozgalom céljaihoz. A felhívás teljes szövege az alábbi oldalon
található: http://www.mezobereny.hu/s/cikk/875/Vilag-Kiralynoje-
Engesztelo-Mozgalom
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Mezőberénybe érkezik a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja!

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű?
Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára
úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb
villanyszámlát fizetnünk? Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha
meglátogatja a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi
Atomerőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nőne a
villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább
áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági
intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta
atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről.

Időpont: 2013. október 21- 22
(Nyitva tartás hétköznap: 8-12 és 13-17 óráig)

Helyszín: Piac tér

Csoportos jelentkezés

Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, láthatja,
hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag-
kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és az
atomenergiáról;

Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes
atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő
Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar
villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval;
Tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpárunkkal, és megtudhatja,
mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás
tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát;
Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére őszinte választ
kaphat az atomerőmű szakembereitől.

, érdeklődés:
Papp Ildikó: +36 30 834-7468, 06-1-3292763,

e-mail: kamion@mahirkiall.hu

Beszéljen sokat, fizessen keveset
Amodern otthon okosan kialakított otthont jelent, aminek az is része,
hogy a költségeket kordában tartjuk. Ha valaki szeret sokat
beszélgetni telefonon, akkor egy jól megválasztott vonalas
telefonelőfizetéssel sok pénzt takaríthat meg. Az Invitelnél a
hálózaton belüli díjmentes beszélgetésekkel – illetve a díjmentes
hívásokat biztosító további extrákkal – úgy érezhetjük, mintha
családtagjaink, barátaink mellettünk ülnének a kanapén.

Kedvezményes ajánlataink feltételeiről, az azokhoz kapcsolódó 24 vagy 12
hónapos szerződéses időtartamról és a lakcímén elérhető szolgáltatásokról
é rdek lődjön te lepon t ja inkban , webolda lunkon vagy te le fonos
ügyfélszolgálatunkon! Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása
esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A fenti
díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Legyen Öné az év fogása
Őszi kampányában az Invitel új ügyfeleinek 2013 Ft havidíjért
kínálja az év végéig minden, legalább két szolgáltatást tartalmazó
Invilág csomagját – 24 hónapos határozott idejű szerződés esetén. Ez
azt jelenti, hogy aki most rendel például három szolgáltatást
tartalmazó csomagot – akár a legnagyobbat is –, az az év végéig
mindössze 2013 Ft havidíjat fog fizetni, 2014. januártól pedig a
csomaghoz tartozó kedvező havi díjat. Aki fontolgatta a váltást,
annak érdemes most lépnie, hiszen már egy kisebb csomaggal is
sokat takaríthatunk meg, de ha eleve magasabb sávszélességet és
családi csatornákat tartalmazó csomagot választottunk volna, akkor
ez az ajánlat különösen megéri.

Szabja személyre tévécsatornáit

Internetezzen biztonságosan

Ahány tagja van egy családnak, általában
annyiféle tévécsatornát szeretnének nézni.
E g y f i g y e l m e s s z o l g á l t a t ó n á l a
tévécsatornáinkat különböző tematikus
minicsomagokkal bővíthetjük annak
megfelelően, hogy inkább sportköz-
vetítésekből, gyerekműsorokból, idegen
nyelvű csatornákból vagy természet-
filmekből szeretnénk többet. Ha IPTV-
előfizetésünk van, akkor sem kerülünk
zavarba, ha két program üti egymást időben
vagy nem tudunk otthon lenni, amikor a

kedvenc sorozatunk kezdődik. A legtöbb csatornát néhány napig
visszanézhetjük, az élő adást megállíthatjuk, visszatekerhetjük, a
fontosabb műsorokat rögzíthetjük is – és majd megnézzük, amikor
időnk lesz rá.

Ha többen is egyszerre interneteznek a családban, esetleg az asztali
számítógép mellett notebook vagy okostelefon is van, akkor a
vezeték nélküli internet, a sávszélesség és a megbízható kapcsolat
nagyon fontossá válik. Ha sokat használjuk a világhálót, akkor
mindenképpen érdemes rákérdezni a szolgáltatónknál, hogyan
tudjuk védeni a számítógépeinket az internetes vírusoktól, hiszen
erre ma már kedvező árú havidíjas megoldásban is van lehetőség.

A 2013 Ft-os ajánlattal most igazán megéri az Invitelt választani
Egy fárasztó nap után mindannyian szeretünk a tévé előtt kikapcsolódni, ezért fontos, hogy olyan tévécsatornákra fizessünk elő,
amelyek az egész családot szórakoztatják. Az internet sebességét is érdemes úgy kiválasztani, hogy az kiszolgálja a család minden
tagjának igényét és a vonalas telefonunkkal pedig úgy tudjunk beszélgetni, hogy ne kelljen a perceket számolni.

Várjuk az Invitel Telepontjában: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy út 37-43. és Szent István tér 1.
Az Ön személyes kapcsolattartója: Varga Anita +36 66 444 957
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KOMFORT ABC

Finomliszt Naturalle 1 kg 99 Ft
Étolaj Naturalle 1 L 349 Ft
Óbudai Gyémánt babavíz 1,5 L 69 Ft (46 Ft/L)
Ice tea italok 6-féle 1,5 L 79 Ft (52,6 Ft/L)
Apenta Vitamixx citrom-bodza ital 1,5 L 139 Ft (93 Ft/L)
Sir Morton gyülmölcsízű teák 17 filter 169 Ft (10 Ft/filter)
Tibi táblás étcsokoládé 100 g 169 Ft (1690 Ft/kg)
Pickwick Zöld teák 20 filter 279 Ft (14 Ft/filter)

Erzsébet-utalványt is elfogadunk!

MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Bomba árak:

NEMZETI DOHÁNYBOLT

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Készlet erejéig:
Family Sun narancs, cola üdítő 2 L 79 Ft (39,5 Ft/L)
Watt energiaital 4-féle 0,25 L 99 Ft (396 Ft/ L)
Bomba energiaital üveges 0,25 L 119 Ft (476 Ft/L)
Pécsi alkoholmentes dobozos sör 0,5 L 129 Ft (258 Ft/L)
Radler citrom, meggy,málna dob. sör 0,5 L 159 Ft (318 Ft/L)
Borsodi dobozos sör 0,5 L 169 Ft (338 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5 L 169 Ft (338 Ft/L)
Pécsi Szalon dobozos sör 0,5 L 169 Ft (338 Ft/L)
Tchibo Family őrölt kávé 250 g 399 Ft (1596 Ft/kg)
OMNIA Silk őrölt kávé 250 g 599 Ft (2396 Ft/kg)
Royal vodka 0,2 L 699 Ft (3495 Ft/L)

Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Mezőberény és vonzáskörzetében
vennék, illetve bérelnék.termőföldet

Tel: 0630/515-9628,
0630/307-4505

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola DSE 2013. november
17-től 32. alkalommal rendezi meg a kispályás labdarúgó
Teremkupát. Ebben az évben is két kategóriában nevezhetnek a
csapatok: Szenior (1979-ben és régebben született játékosok),
Amatőr. A Versenykiírás a Molnár Miklós Sportcsarnokban vehető
át október 15. után!Alebonyolítással kapcsolatos első megbeszélést
október 21-én (hétfőn) 17.30 órától tartjuk a Molnár Miklós
Sportcsarnokban. Várjuk az érdeklődő csapatok jelentkezését!

Henger Péter, elnök

Kispályás labdarúgó Teremkupa

Két választás van, ha ma még nem elérhető a célod!

Rendszeresen megtakarítod jövedelmed egy részét, s
valamikor majd megvalósítod célodat,

és rendszeres jövedelmed
megtakarítási részéből fedezed annak költségeit. Mi mindkét
választásban partnered vagyunk, a többi Rajtad múlik.

kedvező feltételekkel az Endrőd és
Vidéke Takarékszövetkezetnél. Ha van célod, látogass el a

honlapra, vagy keresd fel fiókjainkat.

THM 16,78%*

vagy már most
megvalósítod célodat

LIKVIDITÁS hitel

*3,8% jegybanki alapkamat mellett, 300.000 Ft hitelösszeg

és 36 hó futamidő mellett

Értékeljük Együtt Értékeinket!

www.endrod.tksz.hu

EDF DÉMÁSZ Információs Pont
Művelődési Központ

2013 október 11-én

szerda 14-től 18 óráig, péntek 8-tól 12 óráig

nyílik Mezőberényben az OPS
Kulturális Központ jában (Fő út 6.)

.
Az információs pont nyitvatartása:

Az információs ponton az ügyfelek tájékozódhatnak a számláikkal
kapcsolatos kérdéseikről, segítséget kapnak az ügyeik intézéséhez.


