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Múzeumok Éjszakája
Mezőberényben

Idén is csatlakozott az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. A várost felpezsdítő
színes események már a délutáni
órákban elkezdődtek.
Késő estig látogathatták az érdeklődők
a templomokat, a Városháza dísztermét, kortárs képtárát. A Mezőberényi
Német Hagyományápoló Egyesület
helytörténeti gyűjteményét bocsátotta
közszemlére a német evangélikus
egyház parókiáján, nyitva tartott a
hajdani gyógyszertári gyűjtemény is.
Ezen a napon - évente egyszer - az
egykor méregtárolásra használt Ókerti
pince is látogatható volt kerékpáros
túra keretein belül. A Bodoki Károly
Vízügyi Múzeumba autóbuszos járat
indult, de sokan éltek a lehetőséggel, és
lovaskocsin járták körbe a várost. A
Muzeális Gyűjteményben Hentz Lajos
múzeumalapító kiállítását Henger
Péter, a MEHETE elnöke nyitotta meg.
A kastély pincéjének sejtelmes járataiban a Mezőberényi Íjász Kör
gyűjteménye, a kapualjban Papp
Gábor grafikái és a Kreatív Médiacsoport fotói várták a vendégeket.
Siklósi István polgármester úr
köszöntőjét követően a szórakoztató,
zenés programok is elkezdődtek. A
helyi művészeti csoportok mellett –
Berényi Népdalkör, Orlai Színpad,
Szlovák Pávakör, Freizeit Tanzgruppe

– Nagy János Afronauta, handpan
művész és a békéscsabai Dobszerda
Ütőscsapata szinte földöntúli hangokkal, ősi ritmusokkal szórakoztatta a
közönséget. A Szent Iván-éji tűzgyújtás előtt a szentesi Phlox Tűzzsonglőr
Csoport kápráztatta el a nézőket.

A nyári napforduló népszokásaihoz és
a mezőberényi hagyományokhoz hűen
a tűz körül idén is hatalmas körtánc kerekedett a „Leg a láb” AMI táncosai és
a népes vendégsereg együttműködésében. Az estet a helyi Taxus
Baccata zenekar fiatal zenészeinek

koncertje zárta.
A játszóházban késő estig morzsolták
az apró kezek a kukoricát, hajtogatták a
színes papírokat, agyagoztak és
megismerkedhettek a bőrdíszművesség fortélyaival. Vacsorára slambucot
fogyaszthattak a vendégek a mezőberényi szlovákok jóvoltából.
Az esemény ebben az évben is
példaértékű összefogással, sok
szervezet, magánszemély, vállalkozás
együttműködésével valósult meg.
A gazdag, széles réteget érintő
programkínálat után egyértelműen
kijelenthető: a múzeumlátogatás
egyáltalán nem unalmas dolog.
További képek: www.mezobereny.hu

Sportünnep és
testvértelepülések jubileumi találkozója a
XX. Berényi Napokon

Háromnapos, színes kulturális kavalkád, testvérvárosok
jubileumi ünnepe, Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna
várja az érdeklődőket augusztus 19. és 21. között. Mezőberény
város vendége leszne Gúta, Gronau, Csantavér, Szováta és
Münsingen testvérvárosok művészeti csoportjai, sportolói;
több mint 300 fős delegáció érkezik a XX. Berényi Napokra,
amelynek keretein belül ünnepeljük Gronau városával a 25
éves, Gúta városával a 15 éves és Csantavér városával az 10
éves testvérvárosi kapcsolatot.
Az idei rendezvény sporteseményei a 15 éves Berényi
Gyermek FC múltját és jelenét tárja a látogatók elé.
Relikviákból álló kiállítással, szakmai találkozóval és
Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornával készülnek a
szervezők.
Immár hagyomány, hogy az ünnep alkalmával mezőberényi és
mezőberényi kötődésű alkotó- és előadóművészek is
bemutatkoznak. Idén Braun Ágnes fényképész, Hegedus Ioan
Andrei festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás az OPSKK
Művelődési Központjában. A kerámiák formavilágába
Schäfferné Beke Katalin kalauzolja a nagyérdeműt, Gugolya
Márta tűzzománc-, ékszer- és dísztárgykészítő, valamint
Kovácsné Osán Ágnes keramikus, fazekas közös
kiállításukkal nyújtanak betekintést a kerámia és a tűzzománc
anyag-, és színvilágába. Bemutatkoznak az V. Mezőberényi
Művésztelep alkotói és a Kulturális Központ kézműves
csoportjai, a Díszítőművészeti Kör, a foltvarró szakkör és a
csipkekészítő kör.
Augusztus 19-én Feyér Zita is a rendezvény vendége lesz,
valamint augusztus 20-án a nagyszínpadon - a “Petőfi DJ”
díjas - Leczkési Lénárd keveri majd a nyár dance-pop
slágereit. Testvérvárosainkból érkező művészeti csoportok is
színpadra lépnek. Közös produkcióval készül a gronaui és a
mezőberényi ifjúsági fúvószenekar. A nagyszínpadon
mutatkozik be a gronaui Timeless Band a 60-80-as évek rock
és blues zene örök slágereivel.
A zene és képzőművészet mellett a Települési Értéktár is
kiemelt szerepet kap. Augusztus 19-én a Városi Ligetben a
testvérvárosi találkozó keretein belül Gúta és Mezőberény
város ételeit, értékeit ismerheti meg a közönség egy délutáni
„piknik” keretein belül.
Nem múlhat el Berényi Napok országosan ismert fellépők,
nagykoncertek nélkül. Augusztus 20-án a tűzijáték előtt Péter
Szabó Szilvia, az egykori Nox együttes énekesnője ad
koncertet, augusztus 21-én pedig Fenyő Miklóssal és
zenekarával „csavarhatjuk fel a szőnyeget” a Piac téren.
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Ez történt a két ülés között
Pedagógusnap alkalmából Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere és dr. Palkovics
László oktatásért felelős államtitkár Eötvös
József-, Apáczai Csere János-, Szent-Györgyi
Albert-, Brunszvik Teréz- és Németh Lászlódíjakat adott át a Pesti Vigadóban. Németh
László-díjban részesült Öreg István
főigazgató, a Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
intézményvezetője. A díjat "a gyermekek
harmonikus személyiség-formálásában
hosszú időn át végzett kiemelkedő pedagógiai
munkája elis-meréseként" vehetett át. Az
elismeréshez gratulálunk, további eredményes
munkát kívánunk neki.
Június 6-án e-mailben kapott értesítést Siklósi
István polgármester, hogy dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter, a
felkérésnek eleget téve, örömmel elvállalja a
szeptember 17-én rendezendő "Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivál" fővédnökségét.
A részletekről júliusban egyeztetnek a
miniszteri kabinettel.
Június 10-én Siklósi István polgármester
hivatalában tárgyalt a MÁV képviselőivel a
vasútállomás és környezetének karbantartási munkáiról. Ezek a munkák az
utasforgalmi terek - utasváró, peronok takarítását, valamint zöldterületek rendezését
érintenék. A felajánlott ellenszolgáltatásról
még további tárgyalások szükségesek, ugyanis
azok nem fedik le teljes egészében a végzendő
munka ellenértékét.
Június 16-án érkezett értesítés arról, hogy az
idei évben is lesz központi, állami szúnyoggyérítés. Ennek időpontját az értesítéstől
számított 7-10 napon belülre jelezték, ami
időjárásfüggő végrehajtást is jelent. Az állami
szúnyoggyérítés azt jelenti, hogy az önkormányzat költségén előtervezett szúnyoggyérítésre későbbi időpontban kerül sor, s az
eredetileg tervezettől legalább 1 alkalommal
többször kerülhet rá sor a nyár folyamán.
Június 17-én Siklósi István polgármester a
Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút
garanciális javításáról egyeztetett a tervezővel és a kivitelező megbízottjával. Az előzetesen elvégzett felmérés eredményeként
előreláthatóan egy, a nyári utat beáldozó
ároképítés megoldhatja az elöntés problémáját. A földhasználók a területekre való
bejárást a projekt keretében megépített bejárókon keresztül tudják megoldani. A
munkálatok nem az önkormányzat költségére
történnek.
Június 20-án örömteli hír érkezett: miniszteri
elismerő oklevélben részesült a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tantestülete. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerő
oklevelét 20-án a tanévzáró ünnepségen Kis
Eszter tankerületi igazgatóasszony adta át a
tantestületnek. Méltatásában kiemelte: „Az
intézmény tevékenységének középpontjában a
minőségi nevelő és oktató munka áll, amely
biztosítja tanulóiknak a megfelelő továbbhaladást a szülők elvárásainak és a tanulók
képességeinek megfelelően." Az elismerő
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oklevélhez ezúton is gratulálunk a tantestületnek, a tanulók érdekében végzett
áldozatos munkájukhoz további eredményeket
és sikereket kívánunk. Az átadásról szóló
beszámoló az iskola honlapján teljes
egészében olvasható.
Június 21-én délelőtt a nagy vihart és jégesőt
követően Siklósi István polgármester Kutas
Ferenccel a Közszolgáltató Intézmény
igazgatójával végigjárta a várost, megvizsgálva, szükséges-e valahol beavatkozás a víz
elvezetése érdekében. Néhány helyszínen
került sor apróbb beavatkozásra, pl. a Fábafém
után a Békési út mellett lévő tiltó előtti szűrő
tisztítására, a Belencéresi csatorna Kereki utca
mögötti szakaszán lévő tiltó teljes kinyitására
volt szükség. Délután a polgármester újra
bejárta a délelőtt érintett területet, s azt
tapasztalta, hogy a legtöbb helyen jelentősen
csökkent a vízszint. A Piknik Park mögött lévő,
Martinovics utcától a Belencéresi csatornáig
meglévő árok átvizsgálása szükségessé vált,
mert itt - a többi területtel ellentétben - nem
észlelték a víz mozgását. Összességében
megállapítható, hogy a csapadékvíz-elvezető
rendszerünk újra jól vizsgázott, annak
ellenére, hogy több szikkasztó árokban is még
órákkal, sőt egy-két nap múlva is állt a víz.
Viszont a lehullott nagy mennyiségű eső
folyamatosan távozik a belterületről, a nagy
gyűjtőcsatornák mellett a kisebb árkok is
döntően ellátják funkciójukat. Azt is érzékelték, hogy a folyamatos karbantartás milyen
fontos! Itt meg kell jegyezni, hogy jó néhány
ingatlan előtt nem működnek az átereszek,
amelyek karbantartása az ingatlantulajdonosok kötelezettsége lenne. Ezek általában
szikkasztó árkoknál tapasztalhatóak, ami
leginkább csak bosszúságot okoz a környéken
lakóknak és közlekedőknek, nem pedig
tényleges belvízveszélyt.

Miről tárgyalt a képviselőtestület?
A napirend megszavazása után Mezőberény
utcafásítási tervének felülvizsgálata,
fásított területek helyzete a város bel- és
külterületén témában közmeghallgatásra
került sor. A képviselő-testület az elhangzott
javaslatokkal együtt elfogadta az előterjesztést, és a következő ajánlásokat fogalmazta
meg:
1. Szükség van a 2003-ban elfogadott
"Mezőberény Város utcafásítási programja és
fakatasztere" dokumentum szakemberek által
történő felülvizsgálatára. Javaslat, hogy a
2017. évi költségvetésben kerüljön elkülönítésre forrás. (megvalósítás: 2017.)
2. Az épített környezetet veszélyeztető fák
felmérése, és szakemberek által javasolt
módon történő kezelése. (megvalósítás: 2017.)
3. Az épületek állagát veszélyeztető
lombkorona szakszerű alakítása, a közlekedés
biztonságát veszélyeztető növényzet kezelése
a Városi Közszolgáltató Intézmény által
valósuljon meg. (folyamatos tevékenység)
4. A lakosság felé javaslat, hogy az utcákon a
kiöregedő és kivágásra érett gyümölcsfák
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helyére az utcafásítási programban szereplő
fákat ültessenek. Amennyiben a városnak a
csemetenevelésből rendelkezésre áll az adott
fafajta, akkor azt az önkormányzat biztosítja.
(folyamatos tevékenység)
5. A környezetbe nem illő fák kivágását a
Városi Közszolgáltató Intézménynek el kell
végezni. (folyamatos tevékenység a vegetációs időn kívül)
6. Elektromos- és hírközlési vezetékek között
lévő fák ágainak ritkítása, karbantartása a
szolgáltatók, valamint az önkéntes tűzoltók
bevonásával a Városi Közszolgáltató Intézmény feladata. A tűzoltók eddig is segítették
ezt a tevékenységet. (folyamatos tevékenység)
7. A kertészetben már 2016-ban meg kell
kezdeni a csemetenevelést. (hárs, japánakác,
gömbfák, és egyéb fafajok, különböző cserjék
nevelése, folyamatos tevékenység)
Elfogadták dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatását a 2016. május 30-i zárt ülésen,
a 2016. június 17-i rendkívüli nyílt hozott
döntésekről, majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Módosításra került a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi Gyermek FC részére
autóbusz megvásárlásához 2 millió Ft
támogatást biztosított a 2016. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére azzal,
hogy a Berényi Gyermek FC vállalja
támogatási szerződés keretében, hogy a
szerződés aláírásától számított 5 évig az
autóbuszt nem idegenítheti el. Amennyiben
korábban megtörténik az autóbusz
elidegenítése, akkor a kétmillió Ft támogatást
a Club köteles visszafizetni az önkormányzatnak.
Felülvizsgálás után módosították Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényben élni – élni
Mezőberényben” helyi letelepedést segítő
támogatási rendszerről szóló rendelettervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak
tartotta, és megbízta dr. Földesi Szabolcs
jegyzőt, hogy az augusztus 29-i testületi ülésre
azt végleges formába öntse, beleépítve a
beérkező javaslatokat.
A képviselők felhatalmazták Siklósi István
polgármestert, hogy a térinformatikai
rendszer kialakítása érdekében az ár
tekintetében további tárgyalásokat folytasson a szolgáltatókkal.
Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai
Intézménye Alapító Okiratának a hiánypótlásnak megfelelő módosítását.
Elfogadásra került a Mezőberényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény
és a Mezőberényi Német Hagyományápoló
Egyesület, valamint a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete tájékoztatója 2015-ben végzett tevékenységükről. A
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képviselő-testület megköszönte a három
nemzetiségnek a városért, lakosságért végzett
munkáját.
A képviselők elfogadták a Mezőberény
Város sportéletéről szóló beszámolót, és
megköszönték a sport területén, a mozgás, az
egészséges életmód népszerűsítése érdekében
dolgozók tevékenységét, munkáját.
A „Mezőberény parkolási helyzete” című
napirend tárgyalása után tudomásul vették az
előterjesztésben foglaltakat, ehhez kapcsolódóan felhatalmazták Siklósi István
polgármestert ingatlanok felkutatásával,
amelyek – az ár-érték arányokat is figyelembe
véve – a parkolási helyzetet javítanák.
Döntöttek arról is, hogy tájékoztató és
figyelemfelkeltő szóróanyagok terjesztésével
népszerűsítsék a városban a kerékpáros és
gyalogos közlekedést. Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott, hogy a Fortuna
tér egészére vonatkozóan a tér átrendezését is
érinthetően terveztesse meg a parkolók
kialakítását, valamint folytasson tárgyalásokat a SPAR áruház illetékeseivel a
parkolók kérdésében. A 2016. augusztusi
testületi ülésen vizsgálják felül a Hősök útjai
parkolási lehetőséget.
Módosításra került a 2016. évi munkaterv: az
augusztusi ülésre tervezett Települési
Értéktár Bizottság beszámolója című fő
napirendi pontot a szeptemberi ülésen
tárgyalják.
Módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló rendeletet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Körösi
V í z g a z d á l k o d á s i T á r s u l a t r é s z é re
1.300.540,- Ft tagi hozzájárulást fizet a
területi vízgazdálkodási közfeladatok
ellátása érdekében a 2016. évi költségvetése
terhére.
Támogatták a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat igazgatójának kérelmét, az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásához
szükséges önerő biztosítására 735.000,- Ft
összeget szavaztak meg a képviselők a 2016.
évi költségvetés felhalmozási tartaléka
terhére.
Második alkalommal került módosításra
Mezőberény Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetési rendelete.
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja
Tóth János felajánlását 1 db csocsóasztal
térítésmentes átadásáról. Az asztal átvételével, valamint annak a Kálmán fürdőben
történő elhelyezésével az üzemeltető Városi
Közszolgáltató Intézményt bízták meg. A
felmerülő Áfa fizetési kötelezettség
teljesítéséhez max. 30.000,- Ft fedezetet
biztosítottak a 2016. évi költségvetése terhére.
A Városi Közszolgáltató Intézmény részére
1 millió Ft keretösszeget biztosítottak
fénydekorációs eszközök beszerzésére,
melynek forrása az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének felhalmozási tartaléka. A
képviselő-testület felhatalmazta a Városi
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját az
eszközök beszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére, szerződések aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselőtestülete hibás számadatok miatt visszavonta a
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belvíz konzorcium záró beszámolójára vonatkozó 229/2016.(VI.17.) sz. határozatát. A
képviselő-testület a pontos összegekkel elfogadta a „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon
nyilvántartott projekt záró-beszámolóját előterjesztésben foglaltakkal összhangban, az
alábbiak szerint: Teljes elszámolt összköltség: 2 521 846 664 (100%), DAOP támogatás: 2 143
569 673 (85%), NFM önerő támogatás: 197 842 050 (8%), BM önerő támogatás: 180 434 941
(7%)
Mezőberény Város Önkormányzat kötelezettsége: • dokumentum-megőrzési kötelezettség
2021.12.31-ig, • fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
• Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség, • fenntartási
jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a konzorciumvezető elkülönített
számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,- Ft összeg alábbiak szerinti
projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással:

A projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési
hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 5%-nak megfelelő összeggel
növekedjen, melyre konzorciumvezető szerződést köt. Fenti összegek átutalásáról Kondoros
Város Önkormányzata – mint konzorciumvezető – gondoskodik.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. augusztus 29. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit Titkárság

Önkormányzati intézmények
telefonszám-változása
Mezőberény Város Önkormányzata ezúton
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
intézményeinek telefonszáma
megváltozott.
Az új elérhetőségek Mezőberény város
honlapján érhetők el.

Az EDF DÉMÁSZ
ügyfélkapcsolati telefonszámai megváltoztak:
e-vonal: +36 62 565 600
üzleti értékesítési vonal: +36 62 565 400
kisüzleti és szabadpiaci lakossági
értékesítési vonal: +36 62 565 901
Ügyfélszolgálati e-mail címük és honlap
címük változatlan maradt.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Galó Tamás (Mezőberény) és Szegedi Mária (Mezőberény), Nun
Tamás (Mezőberény) és Bene-Doszpoly Márta (Mezőberény), Litvai György (Mezőberény)
és Balogh Csilla (Mezőberény), Tóth László (Mezőberény) és Domokos Annamária (Békés),
Modok Andor István (Balatonkenese) és Dr. Hudák Julianna (Balatonkenese), Prorok Péter
(Mezőberény) és Vagyon Zsanett (Mezőberény), Kertész Béla (Mezőberény) és Juhász Kinga
(Újkígyós), Balog András (Mezőberény) és Rácz Mónika Erzsébet (Mezőberény), Kósa
Attila (Mezőberény) és Edömér Ildikó (Mezőberény)
Június hónapban elhunytak: Frenyó György (1947), özv. Nagy Gáborné szül. Harmati
Ilona (1922), Lipcsei Ferenc (1954), özv. Bereczki Sándorné szül. Braun Ilona (1930),
Andrejsi Mihály (1959), Fóris Mihályné szül. Horváth Magdolna Ildikó (1962)
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Kárpát-medence Nemzeti
Értékei és Hungarikumai
A mezőberényi Települési Értéktár 2016.
június 17-19. között Békéscsabán, a Kárpátmedence Nemzeti Értékeit és Hungarikumait
bemutató kiállításon vett részt. A Szent István
téren a Kárpát-medence mezőgazdasági
termékeivel, sajátosságaival, kézműves
értékeivel mutatkoztak be a helyi termelők.
Bora Imre főszervező Szarvas Péter polgármesterrel, Zalai Mihállyal, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, dr.
Kulcsár Lászlóval, a Békés Megyei Agrárkamara elnökével, valamint Petróczki Zoltánnal,
a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatójával közösen nyitotta meg a rendezvényt.
A megnyitón részt vett Siklósi István
polgármester is. A főtéren berendezett vásári
forgatagban a Berényi mézzel - Zsibrita Pál, a
Berényi savanyúval - Kis Sándor vállalkozó, a
Berényi Textil Kft.-vel - Debreczeni János, a
Famíliatészta Kft. termékeivel, Kiszely
Jánosné munkáival, a Sweet Food Kft. termékeivel és a Berényi szódával ismerkedhetett
meg a népes közönség.

Nyitott terek Helyi Közösség

A TOP CLLD elnevezésű EU-s kiírás
keretében a május 19-én megalakult „Nyitott
terek" Helyi Akciócsoport (HACS) elkezdte a
város helyi fejlesztési stratégiájának közösségi
módszertan alapján való megtervezését.
Ennek első műhelymunkájára 2016. június 3án került sor a Művelődési Központban. A
stratégia főként a kultúra- és közösségépítés
területén tervezett helyi fejlesztésekre
fókuszál. A bő háromórás intenzív munka a
helyzetelemzésről szólt. A 17 szervezet
képviselői egy héttel később a jövőkép
megfogalmazásával folytatták a munkát,
illetve a Helyi Akciócsoport által meghatározandó célok kijelölése a június 17-i összejövetelen történt meg. Az elhangzottak
összegzését, rendszerezését – ami a pályázathoz szükséges és a Közösségi Stratégiát
alkotja – szakértők végezték. A támogatás
megítéléséről az irányító hatóság dönt.
Nyertes pályázat esetén a stratégiában
megfogalmazott célok szerinti forrás felhasználásról a HACS helyben dönt.

Óvodapedagógus munkakör
Köszönet a mezőberényi értéktárba termékeket biztosító vállalkozóknak, a Muzeális
Gyűjtemény és a Városi Közszolgáltató Intézmény munkatársainak a segítségért.
Az eseményről készült képek Mezőberény
város honlapján tekinthetők meg.

Negyedévszázados a testvérvárosi kapcsolat Gronauval
A 25 éves testvérvárosi ünnep alkalmából
augusztus 18. és 22. között Mezőberény
vendége lesz a gronaui önkormányzat
hivatalos delegációja, a Loster Epe és BrookSpechtholtshook Gronau vadászegyesületek
küldöttségei, valamint a tűzoltóság képviselői.
A jubileumi programokban részt vesznek a
labdarúgók és a fúvószenekar zenészei mellett
a Timeless Band blues- és rockegyüttes tagjai
valamint a „Dance Company” táncosai. Az
ünnepi eseményekre történő előkészületek
során a gronaui fúvószenekar (Evangelischer
Posaunenchor) koncertmestere, Peter van den
Broek látogatott egy hétvégére Mezőberénybe
2016. június 24-én. A tervek szerint közös
koncertre készülnek a mezőberényi fúvószenekarral és a felvonuláson is részt vesznek
majd. A testvérvárosi kapcsolatról a Westfälische Nachrichten című német újság is
cikket jelentetett meg, mely Mezőberény
város honlapján olvasható.

A Katicabogár Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda határozatlan idejű,
teljes munkaidős óvodapedagógus
munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógus diploma; felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •
német nemzetiségi óvodapedagógus
oklevél, • középfokú német nyelvvizsga,
•alkalmazható német nyelvtudás, •
óvodapedagógus diplomára épülő bármilyen szakirányú végzettség, • evangélikus,
vagy bármely történelmi egyházhoz
tartozás, egyházi életben való jártasság, •
óvodapedagógusi munkakörben eltöltött
min. 3 éves szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák: • keresztyén értékrendet követő nevelési attitűd, • önálló
munkavégzés, • felelősségtudat, • együttműködési készség, • innovációs készség, •
kreativitás, • tolerancia
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. július 31.
A pályázattal kapcsolatos részletek:
www.mezobereny.hu, +36 66 358-803

Mezőberényi

Megyegyűlés Orosházán

Tájékoztatókkal kezdődött a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének orosházi ülése.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság múlt évi tevékenységéről, a Békés
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályának vezetője Békés megye
munkaerőpiaci helyzetéről, a KLIK Békéscsabai Tankerületének vezetője a megye
oktatási helyzetéről, a szakképzési centrumok
vezetői a szakképzési helyzetről, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyi
illetékese a migráció megyei helyzetéről
informálta a testületet. A Békés megyei
nemzetiségi önkormányzatok: a szlovák, a
roma, a román és a német nemzetiségi
önkormányzat is tájékoztatást adott múlt évi
munkájáról. A képviselők egyetértettek abban,
hogy az összeállított anyagok kivétel nélkül
részletesek, kimerítőek voltak, és valamennyi
szervezet alapos munkát végzett a saját
területén.
Módosította a testület Békés Megye Integrált
Területi Programját. Korábban a hátrányos
helyzetű mezőkovácsházi és sarkadi kistérség
élvezett előnyt a pályázatok terén, most a
legiparosodottabb orosházi és szarvasi
kistérség számára két 4 milliárdos lehatárolásról döntött a testület, valamint arról,
hogy a gyulai, a gyomaendrődi, a békési és
szeghalmi kistérségnek is – amennyiben
elkészülnek a döntés szakmai alátámasztásához szükséges dokumentumok – területi
lehatárolásokat hoznak majd létre.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program végrehajtásának előrehaladásáról is
tájékozódott a testület. Az látható, hogy szinte
valamennyi felhívás kapcsán 3-4-szeres
túljelentkezés realizálódik, ami mutatja, hogy
a települések nagyon aktívak. De ez azt is
jelenti, hogy csupán a beadott pályázatok
harmada nyerhet el támogatást. A Békés
Megyei Önkormányzat a településekkel
közösen 133 pályázatot nyújtott be 22 milliárd
forint értékben.
A Békés Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi
és idei első félévi munkájáról is hangzott el
beszámoló. Az új tagokkal újraszervezett
megyei értéktár bizottság alakuló ülésén
döntött a szakemberekből álló nyolc
albizottság létrehozásáról. Az albizottságok
javaslatára a megyei értéktárba 11 új értéket
emeltek be a jelenlegi 11 érték és 2
hungarikum mellé. A megyében eddig 43
önkormányzat hozta létre települési értéktárát
és állította fel helyi értéktár bizottságát, a
települési értéktárakban összesen több mint
450 helyi érték szerepel.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, ezek
között elhangzott, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat szeptember 3-án tartja első
Megyenapját, amelyre minden képviselő és
jelenlévő meghívást kapott. A Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének soron
következő ülése szeptemberben lesz.

Hírmondó
Az MVÓI 2015/2016-os nevelési
évének rövid áttekintése
Intézményünk működése és működtetése egy
folyamat eredménye, mely összetett és
sokrétű. Bár gyakori a változás napjainkban,
vannak olyan feladatok, melyek évek óta jó
rutinná értek, beépültek a mindennapokba,
ezek szinte hagyomány szintűek, és magja
nevelő munkánknak. Ugyanakkor nincs két
egyforma év. Óvodánkba 257 gyermek jár,
ebből 70 fő megy iskolába; eddig 56 gyermek
iratkozott be a következő nevelési évre. Ebben
az évben 2016. június 17-én tartottuk a
Nefelejcs Óvodában a nevelési évet záró
szakmai és egyben „gasztrokulturális”
értekezletünket.

Évzáró és ballagási ünnepség a
Magyarvégesi Óvodában
Kevés olyan jeles nap van egy óvoda életében,
amelyet azonos lelkesedéssel várnak a
pedagógusok és a gyerekek. Az évzáró
ünnepség minden kétséget kizáróan ezek közé
tartozik. Ebben a nevelési évben 60 kisgyermek várta, hogy számot adhasson az
elmúlt időszak történéseiről, az óvodában
tanultakról. Nehéz volt ezt összesűríteni egy
évzáró műsorba, de úgy hiszem, mindenki látta
a változást, a fejlődést. Én úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen kitűzött céljainkat
teljesítettük, eredményes nevelési évet
zártunk.
Magyarvégesi Óvodaként Wass Albert szavait
idézve: "Az a dolgom, hogy hidat építsek a
múlt és a jövendő között. És hogy ennek a
hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a
múltból a jövendőbe átvinni érdemes." Ez a
célkitűzés lebegett előttünk a Pedagógiai
Programunk és az éves munkatervünk
összeállítása és megvalósítása során egyaránt.

Zenés mesevilág

Intézményi hírek
Az óvodai nevelést érintő sok változás, a
törvények és rendeletek bevezetése szakaszos
és folyamatos, ezért értekezleteken, konferenciákon folyamatosan tájékozódtunk a
kialakítandó intézményi munkáról. Igyekeztem a nevelési év során olyan belső szakmai
képzéseket szervezni a kollégák számára,
amelyek hasznosak és adaptálhatóak a
mindennapi munkánkban, amiből a hozzánk
járó gyermekek is kamatoztatni tudnak
általunk:
Pedagógus-minősítés - Nedényiné Törőcsik
Anna (óvodai szakértő, tanfelügyelő), Gyerek
labdajáték - sportjátékok megalapozása - Gaál
Sándorné (nyugalmazott főiskolai docens),
Rudnerné Sipos Hajnalka (óvodapedagógus),
Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés - Nagy
Gabriella (POK szaktanácsadó). Intézményünkben sikeres minősítő vizsgát tett: Hőgye
Zita, Puskás Rita. Sikeres minősítő eljárásban
vett részt: Szabóné Gecse Éva, Kovács
Annamária, Kreiszné Szilágyi Tünde, Borguláné Balogh Emese és Czinkóczki Ágnes.
Óvodáinkban biztosított a biztonságot nyújtó,
ingerekben és élményekben gazdag környezet,
melyben kutatásra, felfedezésre, az egyéni
érdeklődésnek megfelelő tevékenységek
végzésére is lehetőségük van a gyermekeknek.
Az MVÓI Pedagógiai Programja híven tükrözi
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óvodáink specialitásait, amelyek a mindennapokban folyamatosak, egymásra épülnek.
Az Alapprogramon kívül rengeteg érdekes,
változatos rendezvényt, programot tudhatunk
magunk mögött ebben a nevelési évben is.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szakemberek együttműködésével
sikerült biztosítanunk. Sok új kolléga érkezett
óvodáinkba. Lelki és emberi értelemben azt
hiszem, továbbra is bizakodással tekinthetünk
a jövőbe, összpontosítva a szervezeti kultúránk megerősítésére.
Nagy segítséget jelent számunkra az a tény,
hogy a fenntartónk igyekszik maximális
segítséget adni személyi ügyekben is közcélú
foglalkoztatás keretében.
Köszönöm a Kollektívának, hogy együtt,
egyetértve, egymást segítve a megfogalmazott
közös célokért intézményi szinten tudtunk
dolgozni ebben a nevelési évben. Köszönöm
intézményünk fenntartójának, Mezőberény
Város Önkormányzatának segítő támogatását,
a Szülők szoros együttműködését!
Jó pihenést, sok kikapcsolódást és igazi
feltöltődést kívánok a nyárra!
Az MVÓI részletes éves beszámolója a
http://www.mezobereny.hu oldalon elérhető.
Kovács Annamária intézményvezető

Ebben az évben 10 gyermek búcsúzott az
óvodától és lépi át szeptemberben az általános
iskola kapuját. Igyekeztünk képessé tenni őket
az iskolai tanulásra, a társakkal és a
felnőttekkel való együttműködésre, az
egészséges önérvényesítésre. Tettük ezt, mint
mindig, szoros együttműködésben a családdal.
A nagycsoportosok és szüleik számára ez volt
az utolsó alkalom, az utolsó közös ünnepi
együttlét. Ünnep, mely évtizedek óta teremt
vidámságot, meghittséget a 120 éves óvoda
falai közé. Reméljük, sikerült feledhetetlenné
tenni mindenki számára!

Ez az ünnepség azonban nemcsak a
gyermekekről szólt. Ez alkalommal Korcsok
Györgyné dajka nénitől is búcsúztunk
nyugdíjba vonulása alkalmából. Ha az elmúlt
évekre visszatekintünk, azt a dajka nénit
látjuk, aki végtelen türelemmel, humorral,
ösztönös pedagógiai érzékkel, meleg szeretettel terelgette a gyerekeket az óvodában.
Bármibe is fogott bele, azt mindig alaposan,
precízen, a tökéletességre törekedve végezte
el, legtöbbször a gondolatainkban olvasva.
Szabadidejét nem sajnálva tevékenykedett a
gyerekekért és a Magyarvégesi Óvodáért.
Nemcsak munkája, hanem arca, hangja, egész
személyisége szervesen összefonódott az
óvoda arculatával már sok-sok hosszú
évtizede. Gyöngyike néni 35 évet töltött
óvodánkban. Kiemelkedő munkássága
elismeréseként és méltó lezárásaként számára
a „Magyaroviért” kitüntetést adományoztuk.
Szeretném megköszönni hosszú, fáradságos
munkáját, szívmelengető szolgálatát, és
kívánunk neki egészségben gazdag, izgalmasan nyugodt, hosszú nyugdíjas éveket!
Borguláné Balogh Emese intézményvezető h.

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium „Zenés
mesevilág” – játékos, hangszeres bemutatóján
vettek részt az MVÓI óvodái, melyet nagy
örömmel és lelkesedéssel fogadtunk. A
délelőtt bemutatkozással kezdődött, majd
Gregus Anita (tagintézmény-vezető) és Fejes
Antal (Tóni bácsi), Fejes Antalné Zsuzsa néni,
a zeneiskola tanárai és tanulói közös
énekléssel, hangszeres bemutatókkal,
mesével, interaktív játékokkal szórakozatták a
gyermekeket. Anita néni egy nagyon érdekes
történetet mesélt a kicsiknek Gomba Giziről és
barátairól. A mese zenei aláfestéssel, zenei
betétekkel megtűzdelve rendkívül színes,
gazdag és motiváló volt. Nagy élményt és
átélést biztosítottak a közös énekes játékok, a
mondókázás, a színes ritmusjátékok és az is,
hogy az óvodásaink önállóan játszhattak a

különböző hangszereken, valamint az
iskolásoktól az alkalomhoz illő képeket és
kitűzőket kaptak emlékbe. Az iskola
Tehetséggondozó programjában Hamza
Lenke, a zeneiskola tanára heti egy
alkalommal látogatott el az óvodákba és
segítette a gyermekek zenei nevelését,
fejlődését. A gyermekek részvételét év végén
egy gyönyörű, névre szóló oklevéllel
jutalmazták. A zene nem csak zenére tanít,
komplex fejlesztő ereje az egész személyiségre kihat, igen sokrétűen. Óvodáinkban
nagy hangsúlyt fektetünk az ének-zenei
nevelésre, a zene megszerettetésére, a befogadására való képességek megalapozására, zenei
anyanyelvünk ápolására. Köszönjük, hogy
mindehhez segítséget kaptunk és részesei
lehettünk a zene varázslatos világának!
Forróné Hajdu Katalin – óvodapedagógus
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6.
Nyitnikék évzáró a Mosolygó
Központi Óvodában
Az időjárás az évzáró előtti hetekben nem volt
kegyes hozzánk, így az óvodaudvar állapota és
az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a
ballagás helyszínét a Városi Piaccsarnokba
helyeztük át.
Óvónőink, dajkáink kreativitása kellett ahhoz,
hogy a szürke „üzemi” csarnokból sok ötlettel
csodálatos óvodai színes környezetet alakítsunk ki. Vrbovszki Zoltánnak és VrbovszkiKoncz Ildikónak köszönhetően színes
anyagokkal sikerült színt vinni a terembe, a
Vadász Sörkert növényeket, a Piknik Park
pedig asztalokat, padokat kölcsönzött nekünk
és a Városi Közszolgáltató Intézmény rendelkezésünkre bocsátotta a csarnokot, így méltó
helyszínen tudtuk megünnepelni gyermekeink
évzáróját. A helyszíni munkálatokban a
Piaccsarnok dolgozóin kívül Andrési Zoltánné, valamint a szervezési, szerelési munkálatokban Mucsi Gáborné és több szülő is nagy
segítségünkre volt. Köszönjük.
A Napsugár csoport egy téli klasszikus mesét

Ismét eltelt egy év a
Tóparti Óvodában

A 2015–16-os nevelési évben a Pedagógiai
Program átírásával egy új fejezet kezdődött a
Tóparti Óvodában. A mozgás szeretetére épülő
életvitel kialakítása kiegészült, így az
egészséges életmód megalapozása került
középpontba. Ennek érdekében terveztük meg

Évzáró ünnepély és ballagás a
Nefelejcs óvodában
A legfontosabb, hogy a gyermekek minden
nap élményekkel telve térjenek haza az
óvodából! Sok-sok vidám játékot, színes
programokat biztosítottunk ehhez a nevelési
év során. Népi hagyományaink - a magyar
nemzeti kultúra ápolása mellett - hatalmas
érték nevelőközösségünk és kis óvodásaink
számára egyaránt. Bepillanthatunk a szlovák
kultúra hagyományaiba, értékeibe és a
megismerés mellett művelhetjük, gyakorolhatjuk a közös rendezvényeinken. A legemlékezetesebbek a szlovák szervezetek
tagjaival, a szülőkkel, nagyszülőkkel megvalósult kirándulás lovaskocsival, a szüret,
lekvárfőzés, savanyúságkészítés, gyümölcsbefőzések, a szlovák nemzetiségi hétvégék, a
Pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház vendégjátékának megtekintése Szarvason, közös
Télapó ünnepély, karácsonyi mézeskalácssütés, Nyuszi nap – húsvéti néphagyományok ápolása, Haluska-nap, közös évzáró
ünnepély. Tehetséggondozó programunkban
megtekintettük a Békéscsabai Napsugár
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mutatott be, meglepő módon nyáron. A Holle
Anyó meséjét dolgozták át, így a mese végén
még a munkát kevésbé szerető leány is segíteni
akart az embereken. Előadásmódjukon látni
lehetett, hogy mennyire szeretik ezt a mesét és
azt, hogy az angol nyelvű óvodai tevékenységek rendszeresen folynak óvodánkban, saját
óvónőjük által. A Szamóca csoport egy
lakodalmas jelenetet dolgozott fel. Örömmel
láthattuk viszont előadásukban a zenei
tehetséggondozásunk eredményét, a tiszta
éneklést, a népi rigmusok visszaadását, a
ritmus és ütem tartását. Előadásukat tarkította
az is, hogy a „Leg a Láb“ Alapfokú Művészeti

Iskola által megrendezett táncházban
elsajátított, és Hanó Krisztina szülőnk által
megtanított lépéseket mennyire pontosan
visszaadták a gyermekek. Munkájukat ezúton
is köszönjük! A ballagás megható és
szívbemarkoló volt mindenki számára, hiszen
az érzelmi kötődés felnőtt és gyermek részéről
is mély és életre szóló. Sok könnycsepp
kicsordult a szemekből. A ballagásunk végén
hagyományunk, hogy környezetvédő óvodaként élő galambokat engedünk el, így
szimbolizáljuk az óvodai évek elmúlását! Ez
történt most is, így a piactéri parkolóból
engedtük el a számunkra oly kedves
madarakat. Az óvoda dolgozói nevében
szeretném megköszönni azt a bizalmat és
támogatást, amit a szülők részéről folyamatosan tapasztalunk. Az elballagó gyermekeinktől és szüleiktől nem búcsúzunk, hiszen
minden rendezvényünkre ezután is meghívjuk
Őket és kapcsolatunk megmarad.
Az elballagó gyermekeknek az iskolai
munkához nagyon sok sikert, örömet és jó
eredményeket kívánunk!
Kreiszné Szilágyi Tünde,
a Mosolygó Központi Óvoda vezetője

óvodánk programjait, amelyek színesítették,
élményekben gazdagabbá tették a gyermekek
mindennapjait. Kezdődött a Tökéletes – hét
Tökmagoknak héttel, amikor az őszi zöldségeket – azon belül is sütőtököt – ízleltük,
felhasználtuk minden formában. A „Vitamin
napok” alkalmával a zöldségek, gyümölcsök
ízeivel ismerkedtek meg a gyermekek.
Az „Egészséges percek a konyhában”
alkalmával olyan egészséges alapanyagokból
(magvak, zöldségek) készítettünk finomságokat, amelyekkel ritkán találkoznak az
óvodánkba járó gyermekek. Ezekben a
pillanatokban megismerkedtek a zöldségek, a
gyümölcsök felhasználhatóságával, tartósításával, aszalásával. Megrendeztük még az
Ugri – Bugri napot, Méhecske – napot, az Ovi
zsaru napot, Egészség-hetet. Az Egészséghéten az egészség került középpontba. A

„Kiránduljunk együtt” – napon útra kelt az
óvoda apraja-nagyja, amikor az óvodánktól
távolabbi természeti helyre kirándultunk. „Élj
egészségesen” napon vendégségbe hívtuk
Védő néninket, aki a tisztálkodásról és az
egészséges táplálkozásról beszélgetett velünk.
Ovigaléria – kiállítást készítünk a gyermekek
munkáiból, ahol bemutatjuk az év során
készült gyermeki alkotásokat.
A programjaink zárásaként került megrendezésre Évzárói és Ballagási ünnepségünk. Ez
is egy kivételes alkalom volt, mert az elmúlt
években nem fordult elő, hogy Óvodánk
tornateremét használjuk erre az eseményre.
Ezúton is szeretném megköszönni a Tóparti
Óvoda nevelő közösségének a kitartását és
tevékeny munkáját.
Szabóné Gecse Éva, a Tóparti Óvoda
Nevelő Közösségének nevében

Bábszínház és a Békéscsabai Jókai Színház
gyermekelőadásait. Három rajzpályázaton
vettünk részt, ebből egy alkalommal
különdíjas lett egy nagycsoportos kislány,
illetve az egész csoport oklevelet és ajándékot
kapott. Bekapcsolódtunk a zenei tehetséggondozó programba is. 2016. június 4-én pedig
ünneplőbe öltöztünk, mert elérkezett az évzáró
ünnepély és a ballagás napja. Ünnepi
műsorunkat a kiscsoportosok nyitották meg,
„A titokzatos hang” c. mesejátékkal. A
középső csoportosok „Utazás a varázslatos
meseországba” c. mesét játszották el. A
nagycsoportosok vidám, zenés, verses
műsorukkal emlékeztek vissza az óvodás
évekre, a közös rendezvényekre a Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival. A nagycsoportosok életében lezárult egy korszak,
véget értek az óvodás évek, elballagtak.
Bizonyára a gyerekek is szívesen emlékeznek
a vidám ovis évekre, és örömmel lépik át
szeptemberben az iskola kapuját. Sok szépet,
kedveset és jót kívánunk a gyerekeknek és
szüleiknek is a jövőre.
Köszönjük óvodás gyermekeink szüleinek,

nagyszüleinek és a szlovák szervezetek
elnökeinek és tagjainak a munkánkhoz
nyújtott sok-sok támogatást és segítséget!
A nevelési évet egy Dottó kisvonatos városnéző kirándulással zártuk Békéscsabán.
Megnéztük a neves Szélmalmot és ellátogattunk a Meseházba. Ezt a szép napot egy
kora esti, vidám szalonnasütéssel és beszélgetéssel zártuk, a szülőkkel és a gyerekekkel
közösen.

Részletes beszámoló: www.mezobereny.hu
Nefelejcs Óvoda nevelőközössége

Hírmondó
Évzáró és ballagási ünnepség a
Csiribiri Óvodában
Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy az
évzáró és ballagási ünnepséget megelőző hét
egyik napján kerti partit szervezünk a
gyerekeknek. Ezen a rendezvényen a ballagó
nagycsoportosok elbúcsúznak az óvoda
gyermekeitől és dolgozóitól, a kicsik és a
középsősök pedig kedves és egyben hasznos
ajándékkal (könyvjelzővel és órarenddel)
lepik meg a szeptemberben iskolát kezdő
lányokat és fiúkat. Idén az időjárás nem
engedte, hogy a partit az udvaron rendezzük
meg, de ettől függetlenül is emlékezetes és
hangulatos programnak voltunk részesei.
Az eredetileg az óvoda udvarára tervezett
rendezvényünknek az Orai Petrics Soma
Kulturális Központ Művelődési Központja
adott otthont, amelynek gördülékeny
lebonyolítása nagymértékben múlott az óvoda
dolgozóinak, a szervezésben részt vállaló
szülőknek és a középiskolás segítőknek a
lelkes és odaadó munkáján, illetve a vendégek
megértő hozzáállásán.
Az évzáró és ballagási műsor főpróbája és
egyben előadása is volt ünnepségünknek,
ugyanis a hirtelen jött helyszínváltozás miatt
egyetlen egy alkalommal sem tudtunk
próbálni a színpadon. Ez a körülmény azonban
egyáltalán nem rontott a műsorok színvonalán,
sőt büszkén mondhatom, hogy a gyerekek
gyors alkalmazkodó és helyzetfelismerő
képességgel, fegyelmezettséggel szerepeltek,
maradandó élményt nyújtva a nézőknek.

A hozzátartozók, vendégek először a Nyuszi
csoportosok, a középsősök mesefeldolgozását
tekinthették meg, amelynek címe: Az
ezüsthegedű. Ezután a Katica csoportosok, a
kicsik következtek, akik a Nyártündér
virágoskertjéhez utaztak el. Mindkét csoport
az év során megismert versekből, énekekből
adott ízelítőt a teljesség igénye nélkül.
A sort a Micimackó csoportosok ballagási
műsora zárta, amelyben a szeptemberben
iskolát kezdő gyerekek elbúcsúztak társaiktól
és az óvodától. A délután második fele már a
felhőtlen szórakozás jegyében telt. Horgászat,
szerencsekerék várta a vendégeket, majd a
rendezvény tombolasorsolással zárult.
Óvodánk gyermekei és minden dolgozója
nevében szeretnék köszönetet mondani
minden szülőnek, aki ünnepségünk megszervezésében előzetesen részt vett (tárgyi
adományok felajánlásával), valamint azoknak
a szülőknek és segítőknek, akik az ünnepség
napján tevőlegesen is segítettek a rendezvény
lebonyolításában.
Czinkóczki Ágnes
a Csiribiri Óvoda nevelőközössége nevében
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A 2015/2016-os tanév a Mezőberényi Általános Iskolában
A tanév végén a munkatervben kijelölt célok és feladatok megvalósulását szoktuk számba venni,
értékelni. Vannak azonban olyan események egy iskola életében, amelyeket nem lehet előre
tervezni. Két olyan elismerésben volt részünk, amely újat hozott iskolánk történetében:
· 2016. június 7-én, a pedagógusnap alkalmából
Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere
kitüntetést adományozott iskolánk főigazgatójának, Öreg Istvánnak, akit példamutató
személyisége, sokoldalú tevékenysége, a magyar
köznevelés fejlesztéséért végzett munkája
érdemessé tett a Németh László-díj miniszteri
elismerésre.
2016. június 20-án a tanévzáró ünnepségen Kis Eszter tankerületi igazgatóasszony adta át azt az
elismerő oklevelet, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozott iskolánknak,
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
Félévi eredmények
Mulasztás: (igazolt/igazolatlan/összesen/1 főre jutó átlag): 1-4. évfolyam:
21695/588/22283/50,98; 5-8. évfolyam: 26988/503/27491/68,17; összesen:
48683/1091/49774/59,36 Az 1 főre jutó átlagóra csökkent a tavalyi évhez képest. 37 tanulónk
mulasztott igazolatlanul, ebből ketten összesen 646 órát. Az igazolatlan mulasztások esetében a
jogszabályoknak megfelelően értesítettük az illetékeseket.
Magatartás: Az iskola tanulóinak magatartási
átlaga: 4,13. (2014-2015. tanév: 4,22); 1-4.
évfolyamokon: 4,11; 5-8. évfolyamokon: 4,16.

Szorgalom: Az iskola tanulóinak szorgalom
átlaga: 3,96 (2014-2015. tanév: 4,01); 1-4.
évfolyamokon: 4,16; 5-8. évfolyamokon: 3,76.
A művészeti tagintézmény szorgalmi átlaga: 4,91, hasonlóan az 1 évvel ezelőtti átlaghoz (4,94).
Tanulmányi teljesítmény: A 2-8. évfolyam
tanulóinak tanulmányi átlaga: 4,12 (20142015. tanév: 4,08). 2-4. évfolyam: 4,33 (20142015. tanév: 4,25). 5-8. évfolyam: 3,94 (20142015.tanév: 3,93). 6 tanuló javítóvizsgát tehet
1-2 tantárgyból. 4 tanuló évet ismétel.
A Művészeti Tagintézmény tanulmányi átlaga:
4,99 (2014-2015. tanév: 4,97). A művészeti
iskola szöveges értékelése: kiválóan megfelelt
100%.
Jutalmazások, fegyelmező intézkedések: 215 tanuló 369 tantárgyi dicséretet kapott. Emellett
504 tanuló év közben 1053 dicséretben részesült.
306 tanuló 1227 figyelmeztetést vagy intést
kapott. A művészeti tagintézményben a
színvonalas munkavégzésért, kimagasló versenyeredményekért 15 növendék 18 dicséretben
részesült.

Szociális mutatók-kiemelt figyelmet igénylő
tanulók:
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók fejlesztése érdekében fontos
számunkra az együttműködés a kollégákkal, a
fejlesztő- és a gyógypedagógusokkal.
Kollégium:
A kollégium továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosít nyugodt lakhelyet,
biztonságot a hétköznapok során. Az utóbbi 2 tanévhez hasonlóan másnapra történő
felkészülésük a napköziben történik, olykor azonban szükség szerint a kollégiumban is folytatják
a tanulást. Mindenki teljesítette a követelményeket, bukás nincs. A személyiség- és
közösségfejlesztés elsősorban a csoport-, a szabadidős-, közösségfejlesztő és egyéni

8.
foglalkozások során egyénre és csoportra
szabottan zajlik.
Egyéb foglalkozások: Tanulóink eredményes
felkészülésére, felzárkóztatására, a tehetségek
gondozására az alábbi foglalkozásokat
szervezzük: napközis foglalkozás, felzárkóztatás (1-4. évfolyam), előkészítő, felzárkóztató
foglalkozás (8. évfolyam), fejlesztő foglalkozások (sajátos nevelési igényű tanulók,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók), tehetséggondozás (1-4.
évfolyam), tehetséggondozó program, szakkörök (nyelvi szakkörökkel kiegészülve),
tömegsportok,
Mérések: országos kompetenciamérés 6-8.
évfolyam, belső kompetenciamérés a többi
évfolyamon, kiegészítő kompetenciamérés
8.c, országos nyelvi mérés 6-8. évfolyam, a
tanulók fizikai állapotának mérése (1-4.
évfolyam), testi fejlettség (fittség) NETFIT
rendszer (5-8. évfolyam), tehetséggondozó
válogató mérés (4. évfolyam), e-Dia mérés, eLEMÉR (IKT alkalmazás).
Beiskolázás, továbbtanulás:
95 fő első osztályos tanuló beiratkozása történt
meg a 2016/2017. tanévre. E tanévben 105
nyolcadikos továbbtanulóról gondoskodott
iskolánk.

Az előző két tanév továbbtanulási adatait
összehasonlítva jelentős változások következtek be az egyes középiskolai típusokba
történő jelentkezés esetén. Lényegesen
csökkent a gimnáziumokba jelentkezők
száma. Magasabb arányban jelentkeztek a
szakgimnáziumokba (amelynek elődjei a
szakközépiskolák voltak az előző években),
valamint szakközépiskolákba (a szakiskolák
utódja).
Tanévünk legnagyobb ünnepe a ballagás. A
ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van
jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és
az új iránti kíváncsiság. A 105 elballagott diák
nyolc év teljesítményét, eredményét viszi
magával. Közülük többen is kimagasló
eredményt értek el az eltelt évek alatt a
tanulásban, sikeresen szerepeltek különböző
pályázatokon, lettek elsők versenyeken, és a
sportban is felállhattak a dobogó legmagasabb
fokára.
Iskolánk minden évben jutalmazza azokat a
ballagó tanulókat, akik eredményeikkel
éveken át kimagaslottak a többiek közül. A
„kimagasláshoz” komoly eredmények
kellenek, és ehhez az elismeréshez tanulóink
méltón bizonyítottak.
Kiváló tanuló díj jár azoknak, akik az 5-8.
évfolyamon, év végén legfeljebb három jó
érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles,
magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó,
versenyeken rendszeresen és eredményesen
szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló.
Német nemzetiségi díjat, olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. évfolyamon 4,00
átlag feletti tanulmányi eredményt, német
nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év
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végén jeles eredményt értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen szerepeltek
vagy sikeres nyelvvizsgát tettek.
Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik az 5-8. évfolyamon, év végén
legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, s a választott sportágban
kiemelkedő munkát végeztek és kimagasló eredményeket értek el.
Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben, továbbá német nemzetiségi díjban és
a német nemzetiségi tantárgyból dicséretben részesültek:
Hornok Brigitta 8.a DSD I
B1 szintű nyelvvizsgát tett,
Jakab Krisztina Viktória
8.a DSD I A2 szintű nyelvvizsgát tett,
Matuska Sára Mária 8.a
DSD I A2 szintű nyelvvizsgát tett.
Kiváló tanuló díjban és a vele járó tantestületi dicséretben részesült: Győri Nóra Mercédesz 8.a
DSD I A2 szintű nyelvvizsgát tett, Varga Balázs Csaba 8.a, Károlyi Cintia 8. Jó sportoló díjat,
és testnevelés tantárgyból dicséretet kapott: Kovács György Krisztián 8.c

A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályból német nemzetiségi díjon túl legjobb németesként
könyvjutalomban részesült tanulók: Hornok Brigitta 8.a, Jakab Viktória Krisztina 8.a. Kitűnő
tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért könyvjutalomban
részesült: Szodorai Tamás Imre 8.c. Jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért,
szorgalmáért, DSD I A 2 szintű nyelvvizsgájáért könyvjutalomban részesült: Bereczki Adrienn
Csilla 8.a. A Művészeti Iskola képző- és iparművészeti tanszakon nyújtott teljesítményért
könyvjutalomban részesült: Szász Csenge Julianna 8.a, Urbancsek Zalán 8.a, Fehér Bálint 8.c,
Hajdú Réka 8.c, Hőgye Hanga 8.c, Németh Nándor 8.c, Bányai Petra 8.d, Bátori Imre 8.e, Bokor
Katalin 8.e, Farkas Boglárka 8.e. DSD I A 2 szintű nyelvvizsgájáért könyvjutalomban részesült:
Horváth Nóra Erzsébet 8.a, és Tóth Dániel 8.a. Sportban nyújtott kimagasló tevékenységéért
könyvjutalomban részesült: Perei Krisztián 8.a, Eiler Tibor Zsolt 8.c, Piroska Dzsenifer Beatrix
8.c, Pocsaji Alexander Nándor 8.c, Prekopa Anett 8.c, Törő Mercédesz 8.d, Balog Norbert 8.e,
Mezei Patrik 8.e. Sportversenyeken elért eredményeikért a Gyermekfoci Alapítvány jutalmat
adott: Eiler Tibor Zsolt 8.c, Kokavecz László 8.c, Kovács György Krisztián 8.c, Pocsaji
Alexander Nándor 8.c, Vincze Dávid István 8.c, Gábor Zsombor 8.d, Balog Norbert 8.e, Mezei
Patrik 8.e. Gratulálunk minden jutalmazottnak, kívánjuk, hogy sikerüljön megvalósítani a
kitűzött céljaikat!
Iskolánkban a pedagógus – diák kapcsolatot az őszinte kommunikáció, példamutatás,
következetesség, tolerancia alapjaira helyezzük.
Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel történő kapcsolattartást, a kölcsönös bizalmat és a
kommunikációt. Partnereinkkel elsősorban közös rendezvényeinken találkozunk.
A tanév kiemelt eseményei között tartjuk számon a pedagógusok folyamatos felkészítését a
pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre, minősítésre. Ennek érdekében folyamatos támogatást
nyújtottunk a portfóliókészítésben, a tanfelügyelet, minősítés előkészületeiben, lebonyolításában. A munkaközösségek és az Önértékelést Támogató Munkacsoport az intézményi
elvárásrendszer kidolgozásával a belső önértékelést és a tanfelügyeleti ellenőrzések
előkészítését támogatták. Munkájuk eredményeként elkészült az 5 éves önértékelési program
(magában foglalva az intézményi elvárásokat), az éves önértékelési terv, valamint a
tanfelügyeletet megelőzően lezajlott az önértékelés folyamat. Ezek a feladatok nagy
adminisztrációs terhet róttak a kollégákra, mivel gyors tempóban, kevés és folyton változó
információs háttér mellett kellett elkészíteni. Büszkén mondhatjuk, hogy elvárásrendszerünk
nem más iskola által megfogalmazott elvárásokat tartalmaz, hanem – a külső elvárásokra építve –
a mi értékkészletünk, a sajátunk.
E tanévben újabb pályázaton nem vettünk részt, az eddigi 6 TÁMOP- és TIOP pályázatunk
fenntartását biztosítottuk, amely az iskola innovatív tevékenységének megvalósítását segítette.
A 2014/15-ös tanévtől intézményünk a DSD I nyelvvizsga központ lett. A Deutsches
Sprachdiplom egy akkreditált nemzetközi német nyelvvizsga, melyet évente egyszer, egy adott
időpontban A2 és B1 szinten tehetnek le iskolánk tanulói. Német nyelvszakos kollégáink a
tavalyi évhez hasonlóan sikeresen készítették fel tanulóinkat a vizsgára.
A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályból idén 7 nyolcadikos tanuló tett sikeres
nyelvvizsgát: B1 szintű:Hornok Brigitta 8. a, A 2 szintű: Bereczki Adrienn Csilla 8. a,
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Hírmondó
Győri Nóra Mercédesz 8. a, Horvát Nóra
Erzsébet 8. a, Jakab Krisztina Viktória 8. a,
Matuska Sára Mária 8. a, Tóth Dániel 8. a.
Büszkék vagyunk tanulóink eredményeire!
Nemzetközi kapcsolataink a sport és a
matematika területén folytatódtak, Poprád
(sport és matematika), Székelyudvarhely
(sport), Marosvásárhely (sport), Wurzen
(sport) városával.
Az iskolai eseményekről, hagyományápolásról, rendezvényekről a kollégáink által készített cikkeket intézményünk honlapján minden
érdeklődő megtalálhatja:
mai.mezobereny.hu/new/
Versenyeredményeink is elérhetők a honlapon: mkai.mezobereny.hu/new/images/
DOKUMENTUMOK/versenyeredmenyek%
202015-2016%20tanev.pdf
Kollégáinknak egy Németh László idézettel
köszönöm meg a kitartó, fáradtságos, de
eredményes munkáját. Jó pihenést, feltöltődést kívánok a szabadság idejére!
„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista
lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a
természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel:
hogy az emberek (az eddiginél különbbé)
nevelhetők s hogy (az eddiginél többre)
taníthatók.” /Németh László/
Kedves Szülők! Köszönjük, hogy bíztak
bennünk és ránk bízták gyermekeiket. Együtt
örvendhettünk sikereiknek, bánkódhattunk
kudarcaik miatt és féltőn szerető módon
egyengethettük lépteiket.
Öreg István, főigazgató

NAPKÖZIS KÉZMŰVESTÁBOR
2016. július 18-22-ig
8-14 éves gyermekek számára az
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban.
Részvételi díj: 8.000.- Ft/fő
Információ:
OPSKK +36 66 515-553
nyitvatartási időben 12-18 óra között
Jelentkezési határidő: július 15.
opskk mezobereny.hu
facebook.com/opskk

SZÜNI-DÖ-DÖ-Dõ
délelőttök az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban

2016. július 12., 26. és
augusztus 2., 9.
6-14 éves gyermekek részére
Közös játékra, kézműveskedésre
várjuk a gyerekeket az OPSKK-ba
keddenként 9-től 12 óráig.
Részvételi díj: 300 Ft/fő.
Gyülekező:
az OPSKK Művelődési Központ
aulájában (5650 Mezőberény, Fő út 6.)
opskk.mezobereny.hu,

facebook.com/opskk

„A jó kép titka a kölcsönös
bizalom”
Egy jól eltalált fotó száz meg száz érzést,
gondolatot tartalmazhat. Az öröm, a bánat képi
megjelenítése, az a bizonyos tiszta, gyermeki
mosoly, a szempilláról legördülő könnycsepp,
két szerelmes szempár találkozása mindmind egyszeri és megismételhetetlen. Az
élet egy-egy pillanatának megörökítésére
vállalkozni nem kis feladat. Braun Ágnes
23 évesen kezdett a fotózással ismerkedni, korábban gyerekekkel foglalkozott pedagógus asszisztensként.
Fotóinak fő témája az ember. A
mezőberényi fényképész ma dabasi
stúdiójában tölti ideje nagy részét,
vagy privát megrendelői felkérésére a
világot járja és exponál. Ági munkáival augusztusban ismerkedhetnek
meg az érdeklődők.
- Mesélj a szakmai kezdetekről, minek
hatására váltottál?
- Mindig is tetszett ez a szakma, de viszonylag
későn - már jócskán felnőtt fejjel - választottam
hivatásnak, amit a mai napig teljes szívemből
szeretek. Az utam pedig igen kalandos volt
mire kikötöttem Dabason, és még az is lehet,
hogy nem ez a végállomás. Először Cegléden
kezdtem egy nagyon pici műteremben, majd
onnan átköltöztem egy gyerekkomplexumba,
ahol a rendezvények szervezésében és a
gyerekek programjaiban is részt vettem. A
fotózás egy nagyon hirtelen döntés eredménye
az én életemben.
- Fotóid elsődleges témája az ember, legfőképpen a gyerekek. Egészen más műfaj, mint
például a természetfotózás.
- Emberekkel dolgozni és főleg gyerekekkel,
azt mondják, a legnehezebb. Én nem így látom.
Rengeteg csodás élményt kaptam az évek során
a kis lurkóktól és a szüleiktől is. A fotózás néha
tényleg türelemjáték, és az is biztos, hogy úgy
soha nem lehet visszaadni a lényeget, ha
utasításokat adok. Nálam mindig az történik,
amit a kis vagy nagy modell szeretne. Persze
van egy elképzelésem a fotózások előtt, hogy
milyen helyszínen milyen kellékekkel, milyen
képeket szeretnék készíteni. Utána elkezdődik
a „munka” és felülírják az események. Ami
számomra a legfontosabb, hogy egy olyan

Agyagfigurák a
konyhaasztalról
Beke Kata neve már ismerős lehet a
berényieknek. Bár Békéscsabán él 1991 óta,
férje révén Berényhez kötődik. Olajfestményeit évek óta a Tópart Vendéglőben
láthatja a közönség. Műszaki területen,
távközlési mérnökként végezte tanulmányait
Győrben, majd évekkel később gyermekeivel
kezdett újra rajzolni, gyurmázni, agyagozni.
Agyagozó szakkörök után Scholtz Endre majd
Novák Attila művésztanárok vezette alkotókörökben fejlesztette művészi készségeit, főleg a rajzolást. Az utóbbi években
inkább kerámiák készítésével foglalkozik.
Több közös és önálló kiállításon vett részt
rajzaival, festményeivel Békés megyében és
Szegeden is. Jelenleg a romániai Tenkén van
kiállítása. A Berényi Napok alkalmával most a
kerámia alkotásait ismerhetik meg az
érdeklődők. Katalin így vall munkásságáról:

9.
bizalmi viszony alakuljon ki köztem és a
modelljeim között, amiben bátran megmutatják saját belső lényüket, hogy jól érezzük
magunkat, és valóban egy kellemes élménnyel
legyünk gazdagabbak a szép képeken felül.
Szipál Péter egyik nagy tanítása számomra,
akinél volt szerencsém tanulni, hogy a fotózás
pszichológia is. A modell bizalmát csak
beszélgetéssel lehet elnyerni, a jó kép titka a
kölcsönös bizalom. Minden fotózás egy
olyan kihívás, amikor azonnal kell reagálni
az eseményekre, megragadni azt a
pillanatot, ami a legőszintébb, a
legmeghittebb vagy a legviccesebb.
- Legemlékezetesebb, legkedvesebb történeted? Élményeid a
fotózásokról?
- Minden sorozatban megvan a
kedvenc képem nekem is és a
megrendelőnek is, és az szinte soha
nem ugyanaz. Természetes, hogy az
anyai szem egészen mást lát szépnek,
mint az én fotós szemem, vagy ahogy
saját magunkat látjuk vissza a képeken.
Annak megítélése is eltérő, mi szép nekem és
mi szép a megrendelőnek. A kedvenc
mondatom: „Velem nehéz dolgod lesz, rólam
még soha senki nem csinált jó képet.” Na innen
kell eljutni odáig, hogy a megfelelő önbizalmat
fel tudjam építeni annak érdekében, hogy a kép
megteljen élettel. Egyszer egy anyuka
jelentkezett be telefonon, hogy szeretne családi
fotósorozatot. Azt mondta, ő most éppen a
negyedik gyermekét várja, és nagyon nem lesz
könnyű a dolgom, mert egyáltalán nem
fotogének, borzasztóan néznek ki a képeken,
meg ugye a terhesség miatt most aztán
egyáltalán nincs formában. Az elmondottak
alapján én felkészültem arra, hogy egy nem túl
előnyös külsejű anyukát, apukát és gyermekeit
kell fotóznom. Aztán mikor megjelentek az
ajtómban egy végtelenül szép anyukával,
három tündéri gyerkőccel és egy mosolygós,
kedves apukával találkoztam. Szóval érdekesen látjuk magunkat. Nagyon ritkán
vagyunk megelégedve a külsőnkkel, sokunkban ott a gátlás, hogy nem vagyunk elég
szépek, jók. Pedig mindenkiben ott a szépség,
csak esélyt kell adni, hogy valaki megmutassa
nekünk.
- p. b. -

„A kerámiák elkészítésében a térbeliség, a
formák világa foglalkoztat. A fény és árnyék
még a festményeknél is komplexebb módon
jelenik meg a háromdimenziós alakokon.
Kerámia figuráimat az emberi karakterek, a
magyar történelem alakjai, Munkácsy Mihály
festményei, a zene és tánc világa inspirálja. Az
alkotás a feszültség oldása és forrása is egyben
számomra. A mintázás során el tudom engedni
a hétköznapi gondokat, problémákat, az idő is
más dimenzióban telik. Alkotni egyedül
szoktam, a konyhaasztalon, mikor a család
már mással foglalkozik. Először a
képzeletemben jelenik meg a
figura, maga a mintázás már
gyorsabb folyamat. Különösen
nagy örömömre szolgál, hogy
ismét bemutathatom munkáimat
Mezőberényben, ahova szeretteim is kötnek, és az ott élő
emberek is szeretettel fogadnak és támogatnak.”
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Tűzben olvadt színek

Kovácsné Osán Ágnes keramikus, fazekassal
és Gugolya Márta tűzzománc ékszer- és
dísztárgykészítővel számos városi és megyei
népművészeti eseményen találkozhatott a
mezőberényi közönség. A Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium Arany
János Tehetséggondozó Program oktatói,
táborok, játszóházak foglalkozásvezetői közös
kiállításukkal nyújtanak betekintést a kerámia
és a tűzzománc ékszerek, dísztárgyak anyag-,
szín-, és formavilágába, bemutatva a két
szakma közötti párhuzamot és különbséget.

„Festeni az élmény kedvéért,
ösztönösen, érzésből”
„Nonfiguratív festményein a színek legcsodálatosabb árnyalatai vibrálnak. […] Itt-ott
felvillanó színkontrasztjaival, uralkodó színakkordjaival és egymásba fonódó, egymásba
olvadó, lüktető alakjaival képei súlyosak,
ugyanakkor harmonikusak.” Így vall Hegedus
Ioan Andrei festőművészről Völgyi Anna
művészettörténész.

Mezőberényi
XX. BERÉNYI NAPOK

KIÁLLÍTÁSOK
Művelődési Központ: Hegedus Ioan
Andrei festőművész kiállítása; Kortárs
Képzőművészeti Galéria, Braun Ágnes
gyermekfotói, Schäfferné Beke Katalin
kerámiái, Gugolya Márta - Kovácsné Osán
Ágnes tűzzománc és kerámia kiállítás,
hímző, foltvarró és csipkekészítők
kiállítása; Piaccsarnok: Értéktár kiállítás;
Muzeális Gyűjtemény: 15 éves a Gyermek
FC, Tóth Sándor fafaragó életmű kiállítása
KULTURÁLIS, SPORTESEMÉNYEK
2016. augusztus 18. csütörtök
15 éves a Gyermek FC - Edzői szakmai
találkozó

Ági a Budapesti Kézműipari Szakközépiskolában keramikus, fazekas szakon végzett,
majd különböző kerámia műhelyekben
tevékenykedett a fővárosban. 2006 óta él
Mezőberényben, ahol férjével közösen vezeti
fazekasműhelyét. Immár népi játszóházvezetőként és fazekas szakoktatóként a népi
hagyományőrzés jegyében formázza a sárga
agyagot. A helyi gimnáziumi foglalkozások
során találkozott Gugolya Mártával, aki a
tűzzománc tárgyak elkészítésében találta meg
az alkotó tevékenység örömét. Márti a
tűzzománc technikával a Gyulai Alapfokú
Művészeti Iskolában ismerkedett meg még az
általános iskolában. Középiskolás tanulmányait Békéscsabán a Ruhaipari és Iparművészeti Szakközép Iskolában textilrajzoló és
modelltervezői szakon végezte, diplomáját a
veszprémi Pannon Egyetem etika-színháztörténet szakán szerezte
meg. Lelkes látogatója
volt a Veszprémi Vizuális
Műhelynek. Elmondása
szerint a tűzzománc technika gazdagsága, különleges anyagi minősége egy
olyan sajátos formanyelvet teremt az iparművészet területén, ahol
az állandó emberi értékek
megőrzésének igénye találkozik az alkotói alázattal.
A kerámia magába foglalja a porcelán és
kőedény-készítés folyamatát, technikáját, a
fazekas mesterség a népi minta- és
formavilághoz nyúlik vissza, a tűzzománc
egyfajta határműfaj a képzőművészet és az
ipar-művészet között.
A két kiállító a különbségek ellenére
megtalálta a közös célt, és egymást segítve,
inspirálva igyekszik a fiatalokat megszólítani
és alkotásra ösztönözni. Az alkotókkal és
munkájukkal augusztusban találkozhat a
közönség.

A máramarosi születésű alkotó Mezőberényben kezdte meg grafikai tanulmányait
Papp Zoltán grafikusművész vezetésével.
Békéscsabán érettségizett alkalmazott grafika
– képgrafika szakon, majd a Szegedi
Tudományegyetem Rajz-Művészettörténet
Tanszékén festő szakirányon végzett 2013-ban
Szabó Tamás, Roskó Gábor, Aranyi Sándor és
Gál Lehel tanítványaként. Már az egyetemi
évek alatt díjjal ismerte el tevékenységét a
Magyar Tudományos Akadémia. 2014-ben és
2015-ben első helyezést ért el a Magyar
Tudományos Akadémia (SZAB Ifjúsági Díj)
művészeti szekciójában. Több alkalommal
volt egyéni és csoportos kiállítása a Csongrádi
Művésztelep alkotójaként. Művei országosan
és külföldön is ismertek, elismertek. Jelenleg a
Szegedi Nemzeti Színház művészeti díszletfestője, Szegeden él és alkot. Kivételes
érzékkel bánik a színekkel. A természet színes
világa, olykor szabálytalannak tűnő összhangja ihleti nyílt, dinamikus képeit,
ugyanakkor a zárt, térhálós forma is megjelenik alkotásaiban. A kevésbé tudatos,
inkább ösztönös alkotók közé sorolja magát,
vagy, ahogy ő fogalmazott: a festészet
autonóm nyelve érdekli, a színek összhangja, a
formák játéka. Festeni az élmény kedvéért,
ösztönösen, érzésből. A művészt és festményeit augusztusban, a XX. Berényi Napok
keretein belül ismerheti meg a közönség.

Tábori élménybeszámoló
A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola KisBerényke Néptáncegyüttese idén a BékésDánfoki Üdülőközpontban tölthette a jól megérdemelt jutalmát, az egyhetes néptánctábort.
A tánc mellett főszerepet kaptak a különböző
népi játékok, kézműves programok, valamint a
csapatkohéziót alakító tevékenységek.
Többek között a futóméta, a saját együttespóló
varrása, a szalonnasütés, valamint a moziest…
A lelkes csapatnak köszönhetően a napi
ütemterv nagyrészét a tánc, az éneklés, a
gyakorlás töltötte ki. Így a tábort bemutatóval
zárták, ahol két új produkciót is sikerült
prezentálniuk a szülők részére.
„Leg a Láb“ AMI

2016. augusztus 19. péntek
Városi Sporttelep: Nemzetközi Ifjúsági
Labdarúgó Torna; Városi Liget: Testvérvárosi találkozó; II. ker. Evangélikus
Templom: Gronaui Fúvószenekar és a
Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje;
Nagyszínpad: Feyér Zita, Timeless Band,
helyi előadók
2016. augusztus 20. szombat
Díszpolgári cím átadása, Szent István napi
felvonulás; Nagyszínpad: Gronaui Fúvószenekar és a Városi Ifjúsági Fúvószenekar, Péter Szabó Szilvia, tűzijáték,
Dj Lennard
2016. augusztus 21. vasárnap
Nagyszínpad: Timeless Band, Fenyő
Miklós, helyi előadók
A szervezők a műsorváltozás jogát
fenntartják!

A hónap műtárgya
Borotvatok, borotvatartó

A borotvatok egy vagy két borotva tárolására
szolgáló, fából faragott és gyakran díszített
eszköz. Hasáb alakú kihúzható fedelű formáját
Európában már a Kr.u. 1. évezredben
használták. Múzeumaink a 18. sz. derekáról
őrzik legrégibb példányait. Újabb típusát az
egyik végén faszeggel rögzítették, egy vagy
több részből álltak, félrefordítható fedéllel
alakították ki. Fedelüket gyakran úgy
szerkesztették, hogy csak akkor nyitható ki, ha
valamelyik részét elmozdítják. Készítőik
között mesterembereket és pásztorokat
egyformán találunk. A legrégibb, kihúzható
fedelűek díszítése főként vésett, ékrovásos
mértanias formákból áll. A félrefordítható
fedelűeket ékrovással, karcolt, vagy vésett
díszítéssel készítették. Díszítményeik között a
mértanias szegélydíszt, a stilizált virágot, az
emberábrázolást, a hazafias és vallási
jelképeket egyformán megtaláljuk. A gyűjteményben található borotvatok pásztormunka,
karcolt mintákkal díszítették. A tokrészt egy
darabból faragták ki, a fedelén pedig a készítő
vagy a tulajdonos monogramja is megtalálható. A bemutatott ritka darabot Hentz
Lajos gyűjtötte.
Csete Gyula

Hírmondó
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Kirakat kiállítás
Fiatal alkotók vették birtokukba az egyik
belvárosi üres kirakatot. AZ OPSKK felhívására a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákjai, valamint a város
fiataljai is jelentkeztek, hogy fotóikat,
festményeiket, grafikáikat bemutassák a
járókelőknek, ugyanakkor élettel teljen meg
egy üres ingatlan. A helyet a CsentreBentre
Vegyeskereskedés üzletvezetője, Schäffer
Helga biztosította a kreatív csapatnak, akik
különleges díszbe öltöztették az utca ablakát.

Mesterek története
mezőberényi papucsos mesterek
A Kismester és
Nagymester utcákat valamikor
réges-régen dolgos
mesteremberek lakták. „A Nagymester utca
Gyomai út felőli részén lakott … egy suszter
is.”- olvashatták az előző lapszámunkban
Kiszely Jánosné visszaemlékezésében. A
cikket olvasva Galó Andrásné Goreczki Mária
felkereste a szerkesztőségünket és elmondta: a
családja a Nagymester utca 3. szám alatt lakott.
A nagypapája, Orosz János papucskészítő
mester és a veje, Goreczki János – Galó
Jánosné édesapja – díszes alföldi papucsokat
készítettek, a család nőtagjai pedig szorgos
munkával hímezték, szalagozták a lábbeliket.
Elhozta, megmutatta a – ma már családi
ereklyeként őrzött – papucsokat, amelyek a
családi műhelyben, a
mezőberényi Nagymester utcában készültek.

Berényi tűzoltók Szovátán
A Medve-tó 141. születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségsorozatra Péter Ferenc
polgármester és a szovátai tűzoltók
meghívására a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 5 fős csapata tett látogatást
Erdélyben. Egyed Lajos önkéntes tűzoltó
beszámolója és a látogatáson készült fotók a
www.mezobereny.hu oldalon találhatók.

A mezőberényi
Polgári Iskola és én
Szabó Benjamin István emlékei
A 84. évem végét
taposom. Az életemben sok nehéz időt
megéltem és kemény
munkával szakmailag
sok mindent elértem.
Mezőberény város
„büszkeségei között”
tart nyilván, amit köszönök szépen. Megérdemlem-e, vagy sem, azt nem nekem kell
eldönteni. Egy biztos, hogy amit a munkám
során elértem, annak gyökereit mezőberényi
születésemnek és rövid, de számomra
meghatározó időben az ott felszedett emberi és
tudásbeli értékeknek köszönhetem. Amiért
most tollat ragadtam, és újságon keresztül
szeretném megosztani néhány gondolatomat a
mai mezőberényiekkel, annak oka az egykori
mezőberényi Polgári Iskola ma is bennem élő
emléke és hatása a további életemre.
Pontosan 1946. június 25-én írta alá a
bizonyítványomat azzal a bejegyzéssel, hogy a
„Polgári Iskola tanulmányait befejezte” néhai
Bányai Mihály igazgató úr és néhai Ágoston
Ilona osztályfőnöknő. Ez pontosan 70 évvel
ezelőtt történt, és ha jól számolom, a mi
évfolyamunk volt a 48. az iskola történetében,
akik végzősként nekivágtak az életnek.
Most muszáj röviden elmondanom, mert
valószínűleg nem mindennapi eset, hogyan is
kerültem én ebbe a kitűnő iskolába. 1932.
augusztus 20-án születtem Mezőberényben az
Óvoda köz 3. számú házban. Édesanyám
Schupkégel Zsuzsanna, édesapám Szabó
Benjamin. István király ünnepének köszönhetően így lettem én Szabó Benjamin István a
mezőberényi református templomban megkeresztelt, szerintem „egészséges” nemzetiségi
keverék. Az élet a továbbiakban hozta a jó és
rossz napjait. 1936-ban ideiglenesen,
munkavállalás céljából elköltöztünk Pestszentlőrincre, (ma Budapest egyik peremkerülete) ahol az édesapám munkát kapott az
akkor híres Hoffer mezőgazdasági gépgyárban, mint lakatos. Én az óvodát, a 4 elemi
iskolát és a polgári iskola első két osztályát
Pestszentlőrincen jártam, nem elszakadva
Mezőberénytől. Minden nyarat ott töltöttem
Kerekitől-Tarafiig, (a Körös-parttól a Muronyi
határig) élvezve a tanyavilág szabadságát,
nagyon boldogan.
Közben Édesanyám 1940-ben meghalt. Egy
rövid idő után így kerültem közel a Mezőberényben élő harmadik etnikumhoz: nevelőanyám néhai Szabó Benjaminné Hicz Anna,
Majerik Kovács mester nevelt lányán keresztül. A háború után a Hunyadi János utca 18 sz.
alatti, a városrész ma is jellegzetes épületének
számító, „ulicskás” házban éltünk.
1944-ben Magyarország hadszíntér lett.
Minket kötött a Hoffer gyár, amely akkor
hadiüzemként működött, és édesapám, mint
hadköteles nem dönthetett másként. Nem
részletezem, hogy hogyan éltük át Budapest
központjában az ostrom végét. Végül egyhetes
marhavagoni utazás után Nevelőanyámmal
kettesben 1945. március első napjaiban
érkeztünk meg Mezőberénybe. Az iskolai
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oktatás Pestszentlőrincen a front közelsége
miatt nem kezdődött meg és a front elvonulása
után sem volt kilátás rá.
1945. március elején jelentkeztem Bánhegyi
igazgató úrnál, hogy vegyen fel a harmadik
osztályba, ahol már 1944 októberétől folyt a
tanítás. Ő ezt azzal tette meg, hogy az
évfolyamról csak akkor kaphatok végbizonyítványt, ha az éves anyagból levizsgázom. Ez
megtörtént és évvesztesség nélkül tudtam
folytatni, majd 1946-ban befejezni a polgári
iskolát. Most vissza szeretnék térni az eredeti
célomra, hogy miért is akarok emléket állítani
a magam részéről ennek a kiváló iskolának.
Minden családi nehézség mellett az elemi
iskolában jó tanuló voltam. Családi helyzetem
csak azt tette lehetővé, hogy polgári iskolában
folytassam. A sors úgy hozta, hogy az iskola,
ahová kerültem, két szempontból is
osztályozta eleve a tanulókat: szülők társadalmi helyzete és vallásuk szerint. Itt nem
éreztem jól magam, és gyerekesen gondolkozva nem is vettem komolyan a tanulást. A
későbbiekkel ellentétben itt egy tanár nevére
sem emlékszem. A mezőberényi Polgári
Iskolába bekerülve csupán egy osztálytársamat ismertem korábban. Egy hét után úgy
éreztem, hogy ehhez a „tót, német, magyar,
tarcsai bejáró” gyerekcsoporthoz tartozom
már régen. Még inkább összehozott bennünket
a rövidesen végrehajtott átköltözés az
ideiglenes helyről, a Deák Ferenc utcából az
eredeti Polgári Iskolába, ahol addig katonai
kórház állomásozott. Ez egy nagy munka volt,
de egy gyereknek egyben vidámság is. A
tanárok mindent megtettek, hogy be tudjam
hozni a hátrányt és a negyedik osztályba
léphessek a többi társammal együtt. A
negyedik osztály aztán kialakította bennem két
irányban az érdeklődést. Ágoston tanárnőnek
köszönhetően egyrészt a matematika-fizika
iránti vonzódást, Jeney István tanár úr (egy pár
tasli kísérete mellett) megismertette velem a
rajzo-lás technikáját. Ezek a tárgyak lettek
végülis későbbi mérnöki képzettségem alapjai.
Dr. Bak Mihályné tanárnőnek köszönhetem,
hogy a mai napig, ha ki akarok kapcsolódni,
történelmi témájú olvasmányt választok. Az
élet további sodrása úgy hozta, hogy mint
állandó lakos keveset éltem Mezőberényben,
de minden, ami szép és jó emlék egy ember
életében, az odaköt. Ott vezettem oltár elé
drága feleségemet, ott született első gyermekünk és ott ünnepeltük 50. házassági
évfordulónkat.
Sajnos most már ritkán tudok eljutni
szülővárosomba, de amikor családommal
megteszem, nem hagyom ki, hogy a Polgári
Iskola egykori „illatát” ne szívjam magamba,
gyönyörködöm az épületben, erőt merítek a
régi emlékekből és egyértelműen azt gondolom, hogy későbbi tanulás iránti akaratom,
majd munkám eredményeinek kiinduló pontja
ez az iskola volt.
Szabó Benjamin István
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Mezőberényi

Meghívó

Lagerjárat utazó vagonkiállítás

Július 29-én 17 órakor az
I. kerületi Evangélikus Egyház
tanácstermében

2016. július 16. (szombat)16. 30 a gyulai vasútállomáson
A rendezvényt megnyitja: Mittag Mónika a Békés Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke; emlékező beszédet mond: dr. Kovács József országgyűlési
képviselő úr; a kiállítást megnyitja: dr. Lukácsi Krisztina, a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója; Schriffert Mihály túlélő naplójából részleteket olvas fel: Varga
Zoltán; a Lágerjárat utazó vagonkiállítást átadja: Matkovits-Kretz Elelonóra, a
Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Körének elnöke

levetítésre kerül a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága által megrendelt film, amely a

berényi és gyomai
málenkij robotosok
visszaemlékezéseit dolgozza fel.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
a Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület

A Baráti Egylet Mezőberényért
Egyesület felhívása
„Közhírré tétetik, hogy immár a hatodik
Töltött Káposzta Fesztivál ideje közeledik.
Szeptember 17-én, a liget területén
káposzta töltetik hússal, rizzsel, paprikával,
mindenféle praktikával, szorgos kezek
munkájával.
Jöjjenek hát kóstolni,
és egy kicsit vigadni!”

2016. szeptember 17-én
VI. Mezőberényi Töltött
Káposzta Fesztivált rendez a
BEM és az OPSKK a Városi
Ligetben
Ízelítő a programból: főzőverseny
díjazással; kulturális bemutatók.
Várjuk civil szervezetek, munkahelyi
kollektívák, baráti társaságok, vállalkozók
jelentkezését telefonon vagy e-mailben:
Csók Imréné: +36 20 938-9165,
bebiha3@freemail.hu
A részvétel feltételei: alapanyag és
eszközök a főzéshez, sörsátor a főzőhely
kialakításához, 2.000.- Ft nevezési díj.

Kárpátaljai utazás
Mezőberényből
2016. augusztus 5-7. (3 nap, 2 éjszaka)
Tervezett kirándulások: Beregszász
(városközpont, főiskola, múzeum, Beregvidék), Nagymuzsaly (Árpád-kori
romtemplom, a málenkij robot emlékműve,
református templomkert), Munkács
(Rákóczi-kastély,Munkácsy Mihály szülőháza), Nagyszőlős (csetfalvai fakazettás
templom,tiszaújlaki Turul-emlékmű, Perényi-kastély)
Részvételi díj kb.: 16.000.- Ft/fő
Az utazás feltétele érvényes útlevél!
Az utazás előtti megbeszélés:
2016. augusztus 1. (hétfő) 17 óra
OPSKK (Mezőberény, Fő út 6.)
Jelentkezés és előleg befizetése:
Mertz Mártonné (tel.: +36 20 588-0088)

18.00 Hálaadó szentmise a „Malenkij robotról” hazatérés emlékére a Németvárosi Szent
József Templomban (Apor V. tér), celebrálja: Kovács Péter plébános, közreműködik:
Czeglédi Katalin - ének, Csete Márk - vadászkürt. 19. 00 Koszorúzás a Haranglábnál,
megemlékezést követően állófogadás a Német Klubban (Apor V. tér - K.Schriffert utca 1.) A
vagonkiállítás Gyulán tartózkodik 2016.07.16-09.16 között
További információ és bejelentkezés:
Vincze Ágnes 06-30-391-91-22, gyulainemetek@gmail.com

Hitélet
A tanítványság
Olvasandó Ige: Máté 10,7
„Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a
mennyek országa!”
Ez az Ige az angol hittanos táborunk
vezérigéje volt, hangsúlyossá téve a
tanítványság szolgálatát, ahol mindenki
szerepet kap: gyermek, ifjú, felnőtt és idős
ember egyaránt. A feladat tartalma az örömhír
átadása. Az örömhír pedig az, hogy Isten
szeret, és ha Őreá nézünk, teljesítjük az
akaratát itt a földön, elközelít a mennyek
országa.
A mennyek országa meghirdetésének örömét
Jézus Krisztus kezdte meg a szolgálatával,
mert megmutatta, hogy lehet és érdemes élni,
jót cselekedve, jó szót szólva, örömhírt és
nem rémhírt hirdetve. Jézus az emberi
életlehetőség világos és pozitív oldalát
mutatta meg. Hogyan kell építeni, gyógyítani,
segíteni, megjobbítani, könyörületet, irgalmat
és Istentől való igaz emberséget mutatni.
Szolgálatában mindenkor a jóra helyezte
hangsúlyt.
Itt a földön olyan sok a rossz körülöttünk,
bizony bennünk is, és sokszor megsokasodik
az elkeserítő, a lelket elsötétítő valóság. A
hírek aranyszabályát is ismerjük, a jó hír nem
hír. Ezért is nehéz végignézni a híradót, mert
abból az derül ki számunkra, hogy a világ
milyen rémisztő valóság, van okunk a
csüggedésre és a félelemre. Rémiszthet az
angol népszavazás eredményének a hatása, a
terrorista cselekmények sora. Bizony ezek
formálnak minket. Ám amint a növények is a
fény felé fordulva növekednek, mi emberek is
csak az isteni világosság felé nézve
növekedhetünk. Krisztustól pedig ez a
mennyei világosság árad reánk, ami rendezi
belső gondolatainkat és érzéseinket,
békességet és nyugalmat ad, és célt is, ami felé
haladhatunk. Istennek gondja van ránk, és
elhozza mindenkor az örömet. Megmutatja
minden nap azt, hogy van, amiért érdemes
élni, küzdeni, fáradni. Nemcsak rossz, hanem
jó is van. Csak szem és fül kell hozzá, és Isten
Igéje naponként. Lehet, nagyon is lehet, hogy
mi emberek megismerjük a gonoszság
mélységét, lehetetlenségét és hihetetlenségét,
mert olyan történik velünk, amire nem
számítottunk volna legmerészebb álmunkban

sem. De, és itt jön a lényeg, nagyon is lehet,
sőt valóság, hogy mi emberek megismerjük a
szeretet mélységét, lehetetlenségét és
hihetetlenségét is, mert olyan történik velünk,
amire nem számítottunk volna legmerészebb
álmunkban sem. Ilyenkor Isten Szentlelke
működik, Isten hús-vér emberek által jön
közel hozzánk, és megmutatja valóságos és
megtapasztalható módon az Ő gondviselését.
A tanítványságra való elhívás a kezdet,
amikor mi részesedünk a mennyek
országának örömhíréből úgy, ahogyan Péter,
Máté és a többi tanítvány. Halljuk meg velük
együtt a hívó szót „Ne félj, ezentúl
emberhalász leszel!” (Lukács 5,10b) „Kövess
engem!” (Máté 9,9b)
Ezekből a szavakból kiderül, hogy itt nincsen
megállás. Akit elhív az Úr, annak indulni,
menni kell tovább. Tovább, mint Jézus
Krisztus követe, tanítványa, emberhalászként, evangéliumhirdetőként, szeretve,
gyógyítva, segítve. Az igazi tanítványság
tehát az, amikor tovább végezzük Jézus
Krisztus munkáját. Azt, amit Tőle láttunk,
tanultunk, hallottunk. Az emberhalászat
mestersége a Krisztushoz vezetés szolgálata,
melyhez meg kell újulnunk az Ige és az
imádság által.
A tanítványság áldott küldetés. Bizonnyal
mindannyian emlékezünk a Krisztus általi
elhívásunk áldott pillanatára, amikor az Ige
először valóban szíven talált, megváltoztatott,
és Péter után emberhalásszá tett. Bizonnyal
emlékezünk sorsfordító pillanatokra is,
amikor éreztük, hogy az Ige és az imádság ad
erőt a folytatáshoz. Bizonnyal emlékezünk
arra is, amikor az élet útvesztőiben
felcseréltük a félelmet a reménnyel és a hittel.
Bizony ezek a pillanatok formálják ki a
tanítványságunkat. Kérjük Isten erejét,
mindez ne csak emlék legyen, hanem
naponként megélt valóság! Legyünk
tanítványok, akik minden nap halljuk
Krisztus hívó szavát! Legyen bennünk
buzgalom az örömhír hirdetésére! Legyen
helye a mindennapokban az imádkozó
csöndességnek, és akkor életünkkel fogjuk
hirdetni, hogy nem a félelemnek a lelkét
kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét! Ámen.
Románné Tóth Julianna,
református lelkipásztor

Hírmondó
I. Oviolimpia Mezőberényben

A Mezőberényi Malom-Fitness DSE
szervezésében 2016. június 7-én került
megrendezésre Mezőberény város óvodásai
számára az I. Oviolimpia, melyen izgatott
gyermekek óvónénijeikkel, érdeklődő szülők
és segítő mentősök voltak jelen. Az előzetes
felmérés alapján a megmérettetésre a
Mezőberényi Talentum Református Óvoda és
a Katicabogár Evangélikus Német Nemze-

Mezőberényi Malom-Fitness DSE
2016. év 1. félév eredményei
Aerobik: 2016. február 28-án Makón volt a
Magyar Torna Szövetség Versenyaerobik
szakág diákolimpia Kelet-Magyarország
területi fordulója, melyen két csapattal
vettünk részt. A 138 nevezett egységből
mindkét csapat kiemelkedő helyen végzett; az
UP2 csapat a 3., az UP3 csapat a 8. helyen
végzett. UP2 csapat tagjai: Láposi Zsanett,
Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok Petra,
Ulrich Kata Rebeka. UP3 csapat tagjai:
Eszenyi Bence Zsolt, Hoffmann Márta,
Horváth Léna, Lédig Barbara, Miklovicz
Fanni.
2016. április 16-án Budapesten a Vasas SC Fáy
utcai Sportcsarnokában került megrendezésre
az Aerobik Magyar Kupa I. fordulója, ahol
az aerobikosok „krémjei” mutathatták be
gyakorlataikat. Mindkét általános iskolai
csapatunk jóval az elvárt eredmény felett
teljesített. Challenge kategóriában az UP3
csapat a 13. helyen végzett; tagok: Eszenyi

Bence Zsolt, Hoffmann Márta, Horváth Léna,
Lédig Barbara, Miklovicz Fanni, Szvitán
Gréta. Challenge kategóriában az UP2 csapat
az 5. helyet tudhatta magáénak; tagok: Láposi
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok
Petra, Ulrich Kata Rebeka. Challenge
kategóriában a felnőtt csapat 3. helyen végzett;
tagok: Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor
Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina
Step felnőtt csapatunk 6. helyezést ért el;
tagok: Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor
Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina,
Pál Imréné.
2016. április 23-án Ajka városa adott otthont az
aerobik diákolimpia döntőjének, ahol
Challenge kategóriában az UP2 csapat: Láposi

Civil hírek
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tiségi Óvoda 2-2 csoportja 5-5 fővel jelentkezett. Minden csapat más-más színű pólóban
versenyzett, csapatonként egységesen. A
játékos feladatokat Lészkó-Kurucz Erika
ismertette. A gyermekek boldogan és fürgén
versenyeztek az első helyért. A szervező Kecskeméti Ildikó - különdíjat adott át a
legfiatalabb versenyzőnek, Török Nellinek, a
Mezőberényi Talentum Refor-mátus Óvoda
kiscsoportosának. A gyermekek csillogó
szemekkel pásztázták a rengeteg ajándékot,
amivel a DSE önzetlen támogatók segítségével
díjazta igyekezetüket.
A nap eredménye: IV. helyezett: Mezőberényi Talentum Református Óvoda Halacska
csapata, III. helyezett: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda Pillangók
csapata, II. helyezett: Mezőberényi Talentum
Református Óvoda Csillag csapata, I.
helyezett: Katicabogár Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda Katicák csapata.
A gyermekek a személyes ajándékok, érmek és

oklevelek mellett az óvodáik számára is
értékes játékcsomagokat vehettek át. Az I.
helyezett csapat óvodája kupával is gazdagabb
lett. A program hagyományteremtő szándékkal
indult és a jövőben is szeretnénk megszervezni
a megmérettetést.
Támogatóink: Euro Mobil Plusz Kft.,
Szivárvány Festék-Vegyiáru és Iparcikk Üzlet,
Techsol Hungary Kft. – ifj. Andrési János,
Horváth Szabolcs, Mezőberény Város Önkormányzata, Hajas Tibor, CS+T Bringa Kft.,
Városi Közszolgáltató Intézmény, Vereckei
Patika, Ili Virágház, Simonyi Gerzson, Csentre
Bentre Vegyeskereskedés, ViaElysium Kft. –
Győri Gábor, ifj. Csávás István, Tópart
Vendéglő – Tánczos Imre, Sprint Kft.,
Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi
Kft., Dr. Bubó Állatpatika, Mentőállomás
Mezőberény – Mátyás László, Pallag Péter,
Borgula-Ép Kft., Túsz Norbert e.v., Berény
Szálló – Marton Mihály e.v., Péter-fa Bt.,
Musztafa Oszman, Povázsainé Járosi Ilona.

Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok
Petra, Ulrich Kata Rebeka, a 2. helyen végzett.
2016. május 21-én, Nyíradonyban került
megrendezésre az Aerobik Magyar Kupa II.
fordulója, ahol az UP3 csapat tagjai
kimagasló teljesítményt nyújtottak, az előző
versenyhez képest két hellyel jobban teljesítettek. Challenge kategóriában az UP3 csapat a
11. helyen végzett; tagok: Eszenyi Bence
Zsolt, Hoffmann Márta, Horváth Léna, Lédig
Barbara, Miklovicz Fanni, Szvitán Gréta.
Challenge kategóriában az Up2 csapat az 6.
helyet tudhatta magáénak; tagok: Láposi
Zsanett, Kreisz Noémi, Nagy Viktória, Prorok
Petra, Ulrich Kata Rebeka. Challenge
kategóriában a felnőtt csapat 3. helyen végzett;
tagok: Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor
Erzsébet, Forgó Mónika, Pál Katalin. Step
felnőtt csapatunk 6. helyezést ért el; tagok:
Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor Erzsébet,
Forgó Mónika, Pál Imréné.
Fit-Kid: 2016. március 20-án Budapest adott
otthont a II. Fitvilág Kupa Országos Fit-Kid
Dance egyéni és Dance Show csoportos
verseny-nek. A hatalmas mezőnyben nem volt
egyszerű a helytállás, szinte minden
versenyzőnknek ez volt élete első egyéni
bemutatkozása ilyen rangos eseményen. Az
ország kezdő Fit-Kid versenyzői között
ügyesen helytálltak a legkisebbjeink is,
megmutatták, hogy nekik is van helyük az
országos bajnokságokon.
Eredmények: I. a. korcsoport: Berczi Emília 8.
hely; I. b. korcsoport: Horváth Léna 15. hely;
Szvitán Gréta 13. hely; II. b. korcsoport:
Hoffmann Márta 26. hely; II. b. korcsoport:
Lédig Barbara 28. hely; III. korcsoport: Ulrich
Kata Rebeka 16. hely; IV. korcsoport: Prorok
Petra 13. hely; V. korcsoport: Kreisz Noémi
13. hely.
2016. március 28-án Kiskunlacházán került
megrendezésre a Fit-Kid B csoportos és A
egyéni Országos Bajnokság, ahol 4
egységgel neveztünk különböző korcsoportban. Eredmények: I. a. korcsoportban: Eszenyi
Bence – Miklovicz Fanni duó a 7. helyen,
I. b. korcsoportban: Hoffmann Márta – Lédig
Barbara duó 11. helyen végzett. I. korcsoportban nagycsapatunk 6. helyezést ért el, így
éremmel és oklevéllel büszkén térhettek haza a
csapattagok (Berczi Emília, Eszenyi Bence

Zsolt, Horváth Léna, Miklovicz Fanni, Szvitán
Gréta); II. korcsoportban triónk állhatott a
versenytalajhoz, ők a 8. helyen zárták a
versenyt (Kreisz Noémi, Prorok Petra, Ulrich
Kata Rebeka).
2016. május 8-án Algyő adott otthont a FitKid Dance egyéni és Dance show csoportos
verseny II. fordulójának, ahol 6 fő egyéni
versenyzővel kápráztattuk el a jelenlévőket. A
kimagaslóan erős és népes mezőnyben legtöbb
versenyzőnk javított az eredményén (a kapott
pontok alapján) az előző egyéni versenyhez
képest. Eredmények: I.a. korcsoport: Berczi
Emília 13. hely; I.b. korcsoport: Horváth Léna
14. hely; Szvitán Gréta 15. hely; II.b.
korcsoport: Hoffmann Márta 17. hely; IV.
korcsoport: Prorok Petra 5. hely; V.
korcsoport: Kreisz Noémi 14. hely.
2016. május 28-án Szolnokon került sor a FitKid Országos és Nemzetközi egyéni és
csoportos Grand Prix verseny B csapat és A
egyéni lebonyolítására, melyre három
egységgel neveztünk. Eredmények: I. korcsoport duó: Eszenyi Bence – Miklovicz Fanni 6.
hely, I. korcsoport kiscsapat: Berczi Emília,
Eszenyi Bence, Horváth Léna, Miklovicz
Fanni a 6. helyen zárta a versenyt; II.
korcsoport trió: Kreisz Noémi, Prorok Petra ,
Ulrich Kata Rebeka.
Az összes versenyről elmondható, hogy
versenyzőink kimagasló teljesítményt nyújtottak, rutint szerezhettek abban, hogy közel
500 ember előtt milyen érzés versenyezni akár
egyéni versenyeken, akár csapatversenyeken.
Felkészítő edző: Lészkó-Kurucz Erika

Fa- és műanyag nyílászárók,
egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és
gipszkarton szerelés.
Bobály András,
faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253,
e-mail:
bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu
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NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
JÚLIUSI AKCIÓ:
Sültkrumpli fűszersó paprikás 25g
49Ft
Suzzy zselécukorka
80g
69Ft
Sió Multivitaminos ital
1l
199Ft
Cerbona müzli 5-féle
200g 199Ft
Egri Bikavér minőségi bor 14% 0,75l 449Ft
I Love Milka desszert 3-féle
120g 579Ft
Nescafé Classic inst. kávé üv. 100g 599Ft
Unicum eredeti
0,2l
1199Ft
St. Hubertus likőr eredeti
0,5l
1599Ft
Kalinka vodka eredeti
0,5l
1749Ft
Tomi mosópor 7-féle
4,2kg 1999Ft
Tomi mosógél 7-féle
3,96l 1999Ft
Nézzen be hozzánk, mert megéri!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
(863Ft/kg)

MINŐSÉGI MAGYAR BOROK AKCIÓJA:
Tokaji Furmint száraz fehér bor
0,75l
Tokaji Furmint félédes fehér bor
0,75l
Szekszárdi Kékfrankos vörös bor 0,75l
Szekszárdi Merlot száraz vörös bor 0,75l
Szekszárdi Cabernet Franc bor
0,75l
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor
0,75l
Kőbányai dobozos sör
0,5l
Kőbányai sör PET
2l
Nescafé Classic instant kávé üv.
100g

(995Ft/kg)
(599Ft/l)
(4825Ft/kg)
(5990Ft/kg)
(5998Ft/l)
(3198Ft/l)
(3498Ft/l)
(476Ft/kg)
(505Ft/l)

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

Szeretettel emlékezünk
drága Szüleink,
Tóth Jánosné halálának 15.
és Tóth János halálának 20.
évfordulója alkalmából.
Szerető Családjai.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett édesanyám

özv. Nagy Gáborné
szül. Harmati Ilona
temetésén résztvettek és mindazoknak,
akik a gyász miatti fájdalmat
megosztották velem.
A gyászoló család nevében is, fia:
Gábor

(399Ft/l)
(399Ft/l)
(505Ft/l)
(505Ft/l)
(599Ft/l)
(599Ft/l)
(338Ft/l)
(283Ft/l)
(5990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Dr. Rück András fogorvos
magánrendelési ideje és telefonszáma
megváltozott.
Rendelési idő: kedd és csütörtök 14-18 óráig
szerda 8-11 óráig
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 219-4143, +36 20 824-5930

Sok szál gyertya ég,
könnycsepptől áznak,
Lelketekre odafenn
az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak,
melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel,
némán emlékezünk Rátok!

299Ft
299Ft
379Ft
379Ft
449Ft
449Ft
169Ft
565Ft
599Ft

.

