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Kedves Városlakók!

2017 júniusát írjuk, itt a nyár és
számtalan program, rendezvény,
mely alkalmat nyújt a kikapcsolódásra, a pihenésre és baráti
összejövetelekre, találkozásokra.

Számtalan esemény, melyet
intézményeink vagy intézményeink mellett a civilek
szerveznek, önállóan vagy közösen összefogva álmodnak és
valósítanak meg. A városi rendezvényterv megtalálható a város
honlapján (www. mezobereny.hu),
melyet érdemes figyelemmel
kísérni, a rendezvények gazdagságát mutatja.
Az idei nyár és a szeptember is a
megszokott, már hagyományos
programok mellett természetesen
újakat is kínál az érdeklődőknek.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe
a teljesség igénye nélkül ezeket a
rendezvényeket.

Ahol a szórakozásé és a koncerteké a főszerep, :
2017. augusztus 18-19-20. XXI. Berényi Napok
többek között a Beatricével, Hevesi Tamással, tűzijátékkal.
Ahol a vadászoké a főszerep, ami a vadászatról szól,
de nem csak a vadászoknak:
2017. augusztus 26. XXV. Országos Vadásznap
programjai között új vadászok eskütétele, fegyver- és íjász
bemutatók, solymász- és kutyabemutató, kézműves vásár,
gyermekprogramok, játszóház, kürtbemutató, kiállítás és egész
napos kulturális program várja a látogatókat a Városi Ligetben és
környékén.

XXVII. évfolyam, 2017. június

25. ORSZÁGOS
VADÁSZNAP
2017. augusztus 26. (szombat)

Mezőberény Városi Liget
Információ:
info@mezobereny.hu; Tel.: +36-70/4002407

Vadgazdálkodási Konferencia
Mezőberény
2017. augusztus 25. (péntek);
Részletes program: +36-66 321-234

„Nyitott tanya”
tanyalátogatás a Madarász-tanyán
2017. augusztus 27. (vasárnap)
Lovaglás, lovasbemutató, játszóház, Körös-túra

Városi gyermeknap és évadzáró

Ahol a gasztronómia kerül előtérbe:
2017. szeptember 16. VII. Töltött Káposzta Fesztivál
Ahol a motor és a lóerő a fontos :
2017. szeptember 30. XII. Streetfighter Nap
Emellett városunk ad helyet június
9-10. az Országos Diákolimpia
Kosárlabda III. korcsoport
döntőjének, július 15-én a
Nagycsaládos Egyesület által
szervezett Nagycsaládos Régiós
Találkozónak a Kacagó Ligetben, majd augusztus 4-5-6.
Nemzetközi és Országos Origami Találkozónak, augusztus
26-án a Sütő Gergely Kosárlabda Emléktornának, vagy a szeptember 9-én megrendezésre
kerülő III. Dr. Fekete Nándor
Labdarúgó Emléktornának. A
gyermekek részére számtalan
tábor és nyári elfoglaltság között
választhatnak az érintettek.

Kedves Civilek, Magánszemélyek, a programokban Közreműködők!
Köszönet az előttünk álló feladatok megvalósításáért, közreműködésért, hiszen még felsorolni
is nehéz az eseményeket, nemhogy megvalósítani. Kívánom
mindenkinek, hogy találjon maga
és családja számára megfelelő
programot! Kérem, környezetük
rendezésével segítsék elő, hogy az
idelátogatók kellemes emlékekkel, a visszatérés szándékával
utazzanak el városunkból!
Siklósi István, polgármester

Az idei városi gyermeknapot az
időjárás is kegyeibe fogadta,
2017. május 28-án a gyerekek
délelőtt és délután is ragyogó
napsütésben játszhattak. A Kis
Kofa Piac és a Berényi Textil Kft.
a Luther tér 12-13. szám alatt 10től 14 óráig gazdag programmal
várta a gyerekeket. Volt édességkóstoló, rajzverseny, sakkverseny, akadályverseny, kvízjáték, népi játszóház szövéssel,
fonással, nemezeléssel, korongozással. Száz forintért már jó

adag fagyit kaptak a gyerekek. A
játékok győztesei értékes ajándékokat vehettek át.
Délután a Városi Ligetben minden
gyermek találhatott érdeklődésének megfelelő szórakozást,
volt kézműves sziget, könyvsziget, játéksziget, sportsziget,
családi sziget. A járműparkban
tűzoltóautót, rendőrautót, mentőautót és markolót tekinthettek
meg. A Nyeregben Alapítvány
lovagoltatta a kicsiket.
folytatás az 5. oldalon
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Ez történt a két ülés között
Április 26-ra 81 gyermek
szülője kapott értesítést, amelyben faültetésre invitálták őket.
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság
Zrt. „Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy fát!”
mozgalmához 2010-ben kapcsolódott a város, és ennek értelmében az előző, 2016. évben
született gyermekek számával
azonos kis fát kapott. A helyszín
az előző évhez hasonlóan a
Medvefejes-tó partja volt. A
Nefelejcs Óvoda hangulatos
verses műsorral lepte meg a
jelenlevőket.
Siklósi István polgármester
május 2-án kereste meg a Vasútállomás előtti omladozó épület –
korábban lángossütő, később
sajtos sütemény készítő – feltételezett tulajdonosát, hogy az
épületet tegye rendbe, vagy bontsa
el, mert igen rossz üzenet az
ideérkezőknek ez az esztétikailag
erősen kifogásolható épület. A cél
az volt, hogy a polgármester
tárgyalásokat kezdeményezzen az
épület sorsáról, de a mai napig
nem kapott visszajelzést.
Május 3-án Szekeres Józsefné
alpolgármester kiemelkedő
munkájuk elismeréseként
ajándékcsomagot adott át két
Mezőberényben szolgálatot
teljesítő tűzoltónak, Csávás
Tibornak és Zsiga Zsoltnak a
Csaba Parkban rendezett Tűzoltó
napi ünnepségen.
Siklósi István polgármester
május 3-7. között a testvérvárosunkban már közel harminc éve megrendezésre kerülő
Jazzfest idején Gronauban töltötte szabadságát részben magán, részben hivatalos meghívásnak eleget téve. Polgármester asszony, Sonja Jürgens sok
érdekességet mondott el településük önkormányzatának működéséről, mely a magyar viszonyoktól jelentősen eltérő,
decentralizált működést mutat.
Működésük sok tekintetben eltérő
finanszírozásának egyik legerősebb eleme a saját cég(ek)
bevételeiből származik. A közszolgáltatásokat is végző helyi
Stadtwerke Gronau Gmbh-nál tett
látogatása alkalmával a mezőberényiek által is ismert Stefan
Busch (Buschi) és a vállalat másik
két vezetője – Dr. Drepper és
Kortbus urak – tájékoztatták a
városi cég működéséről, munká-

járól. Magyarországon jogi akadályok miatt elképzelhetetlen
tevékenységeket is folytatnak.
Ezek közül kiemelendő az
elektromos áram- és a gázszolgáltatásban való részvételük a
településen. Alternatív szolgáltatóként vesznek részt és részesednek a piacból. Az elektromos áram esetében az általuk
megtermelt energiával is kereskednek, piaci viszonyok között
értékesítik közvetlenül a fogyasztóknak. Az ivóvíz-, a szennyvízszolgáltatás, a szemétszállítás és
kezelés is a helyi cég tevékenységi
körébe tartozik.
Május 12-én a Gyulai Tankerület igazgatójánál TelekiSzávai Krisztinánál járt Siklósi
István polgármester, akivel az
iskolaépületek kihasználtságával kapcsolatban egyeztetett. A
téma lényege, hogy az állami
általános iskola tanulólétszáma –
többek között az evangélikus
általános iskolai osztályok beindítása miatt – csökkenő tendenciát
mutat, míg az Evangélikus
Gimnázium ugyanezen ok miatt
növekvő osztályszámmal, ehhez
növekvő helyiségigénnyel számol. Ezt a kettősséget lenne jó
áthidalni középtávon valamilyen
használati megegyezéssel a két
intézmény, illetve fenntartói
között. A megbeszélésen részt vett
Petróczki Zoltán a tankerület
szakmai igazgatóhelyettese, valamint Öreg István az általános
iskola intézményvezetője. A megbeszélés folytatásaként május 17én újra Gyulán járt a polgármester,
ahol a korábbiak mellett a gimnázium igazgatója, Dr. Rückné
Mező Györgyi is részt vett.
Előreláthatóan júliusban lesz
folytatása a megbeszélésnek,
amikor az érintettek egy ütemtervet dolgoznának ki a továbbiakra nézve.
Május 15-én 95. születésnapja
alkalmából Kmetykó Györgyné
Ilonka nénit otthonában köszöntötte Siklósi István polgármester. Öt évvel ezelőtt, 90.
születésnapján járt nála, szerencsére most is tökéletes szellemi
állapotban és jó kedélyállapotban
találta. Ez alkalomból adott át neki
a város nevében egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk neki.
Május 16-án a helyi rendőrőrs
részéről tájékoztatást kapott a

polgármester a Tulipán utcai
játszótér és fa rongálások tetteseinek felderítéséről. A
fiatalkorú elkövetők között 4-14
éves korúig 8 gyermek található. A rendőrség bírósági
szakaszba helyezte az eljárást, a
mintegy 90 ezer Ft kár megállapítása mellett.
Május 23-án a Városi Közszolgáltató Intézmény dolgozóit
tájékoztatta Siklósi István polgármester az intézmény átalakításáról. A feladatokat átvevő,
100%-ban önkormányzati
tulajdonú Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. a feladatok
mellett felkínálja a lehetőséget a
munkavállalóknak a Kft.-be
történő megszakítás nélküli
továbbfoglalkoztatásra, mely
elfogadásáról a dolgozók 15
napon belül dönthetnek. Az
elképzelések szerint a feladatellátás folyamatosságának biztosítása miatt minden dolgozót
átvesz a Kft., remélhetőleg a
felkínált lehetőséget elfogadják.
Május 23-án Orosházán járt
Siklósi István polgármester a
DAREH közgyűlésén. Az
alacsony részvétel miatt a köz-
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gyűlés nem volt határozatképes,
de néhány részinformáció
elhangzott a hulladékszállítással
kapcsolatban. Ezek közül a
lakosság számára legfontosabb,
hogy a DAREH területén
elkezdődött a szelektív kukák
kihelyezése, a tervezett 100.000
db-ból mintegy 9.000 db lett
eddig kiosztva. A kiosztást a
szolgáltató fogja végezni.
Mezőberényben a szolgáltató
továbbra is a TAPPE Kft., attól
függetlenül, hogy tulajdonosváltásra került sor a cégben. A
másik fontos információ a
számlakibocsátás. 2017. január
1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
(NHKV Zrt.) joga és kötelezettsége a számlázás, ám a mai
napig nem történt még kibocsátás, vagyis már a második
negyedév is eltelik lassan, de
még nem érkezett csekk/számla
a lakosokhoz. Ezért feltételezhető, hogy a lakosoknak egy
időben több, akár három
negyedévnyi fizetnivalója érkezik majd meg. A mikorra továbbra sincs válasz, csak annyi, hogy
folyamatban van.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
döntöttek a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat igazgatójának kérelméről, így a képviselőtestület a nemzetgazdasági
miniszter – a belügyminiszterrel
és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésével – az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása céljából meghirdetett kiírására pályázatot
nyújt be, melyhez a szükséges
önerőt 2.105.250 Ft összegben
biztosítja. A támogatásból a
Közétkeztetési Központot kívánják fejleszteni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
közmeghallgatást tartott, melynek tárgya Jogok és kötelezettségek a közterületeken;
használat, karbantartás, felelősség volt. A képviselők tudomásul vették a közmeghallgatásra
készült vitaindítót. A vitaindító és
az elhangzott észrevételek alapján
elrendelték a közterület használatról szóló 63/2005.(XII.23.)
számú rendelet teljes körű
felülvizsgálatát. A felülvizsgálatba az előkészítés során be
kell vonni civil szervezetek és

lakóközösségek képviselőit is,
valamint figyelembe kell venni a
vita során elhangzott információkat.
Elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
április 24-i zárt ülésen és a 2017.
május 22-i rendkívüli nyílt ülésen
hozott döntésekről, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette 2016. november 19-től
2017. május 18-ig terjedő időszakra vonatkozóan a képviselőtestületi, valamint bizottsági
üléseken való megjelenésről készített kimutatást.
Az adott
időszakban kötelezettséget szegő
képviselő és bizottsági tag nem
volt, így tiszteletdíj csökkentést
nem kellett alkalmazni.
Elfogadták a 2016. évi zárszámadást és az erre vonatkozó
könyvvizsgálói jelentést.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetése bevételeit
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3.679.334 000 Ft előirányzattal,
4.399.963.000 Ft teljesítéssel, a
kiadásait 3.679.334.000 Ft
előirányzattal, 3.583.094 000 Ft
teljesítéssel, az egyenleget
816.869 E Ft-tal hagyta jóvá.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a
gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6)
bekezdésében foglaltak alapján –
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést tartalmazó 2016. évi beszámolót
megtárgyalta, azt elfogadta.
A képviselő-testület megállapította, hogy a beszámoló a
gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásokról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel, egyben
felhatalmazta dr. Földesi Szabolcs
jegyzőt, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya részére a beszámolót
megküldje.
A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést tartalmazó 2016. évi
beszámoló elkészítésében közreműködők, valamint az intézményi
beszámolók elkészítésében részt
vevők munkájáért köszönetét
fejezte ki.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
egyetértését adta a Dr. EMEDENT Bt., (képviselője: Dr.
Emődi Emese fogszakorvos)
egészségügyi szolgáltató részére a
rendelési idejének heti 28.5 óráról heti 28 órára való csökkentéséhez.
A képviselő-testület a Dr. EMEDENT Bt. (képviselője Dr. Emődi
Emese fogszakorvos), egészségügyi szolgáltatóval megkötött
egészségügyi ellátási szerződés
módosítását – miszerint a rendelési ideje 28 órára változik – az
előterjesztéshez mellékelt formá-

ban elfogadta, egyúttal felhatal- 334.000,- Ft-ot.
mazta Siklósi István polgármestert A képviselők megbízták a Városi
a szerződésmódosítás aláírására.
Közszolgáltató Intézmény megbízott igazgatóját, hogy a beszerMezőberény Város Önkor- zés lebonyolításáról intézkedjen.
mányzati Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2017. július A képviselő-testület felhatalmazta
27-30. között Münsingenben K e r e k e s L á s z l ó m e g b í z o t t
megrendezésre kerülő testvér- igazgatót az alábbi gépjárművek
városi találkozón 44 fős deleg- értékesítésére: [Megnevezés
ációval képviselteti magát. A (gyártási év, jármű kategória,
delegáció vezetőjeként Siklósi forgalmi rendszám, állapot,
István polgármestert jelölték meg. használat jogcíme)]
Az utazás költségei, az útiköltség Multicar M25 platós (1981,
és egyéb kiadások a város 2017. kistehergépjármű, NBZ-129,
évi költségvetésében biztosítva üzemen kívül, tulajdonos),
vannak.
Multicar M25 platós (1991,
kistehergépjármű, AEV-094,
Jóváhagyták az „Esély Otthon” üzemen kívül, tulajdonos),
elnevezésű EFOP-1.2.11-16 azo- Rába 15 (1985, lassújármű, YEEnosító számú pályázati felhí- 393, üzemen kívül, tulajdonos)
vásra elkészített projektötletet. T 25 (1982, lassújármű, YDV-943,
Támogatási kérelem benyújtását üzemen kívül, tulajdonos),
határozták el, a vidék népesség- Volkswagen Transporter (1986,
megtartó képességének javítása, a személygépjármű, HGH-994,
fiatalok vidékről történő elván- forgalomból ideiglenesen kivondorlásának megakadályozása, a va, üzembentartó),
vidéki fiatalok számára reális Barkas (1989, személygépjármű,
életpálya modell kialakításának AVG-097, forgalomból ideigsegítése érdekében.
lenesen kivonva, üzembentartó)
Az értékesítésből származó
Mezőberény Város Önkor- bevételt utólagos elszámolás
mányzati Képviselő-testülete a mellett a meglévő gépjárműpark
2017. július 1-jén megren- karbantartására kell fordítani.
dezésre kerülő „Berény” utónevű települések találkozóján Mezőberény Város ÖnkorIharosberényben 4 fős dele- mányzati Képviselő-testülete
gációval képviselteti magát. A határozata értelmében Meződelegáció vezetője Siklósi István berény Város Óvodai Intézpolgármester, akit megbíztak, ménye Tóparti Óvoda feladathogy erről a szervezőket értesítse ellátási helye a 2016/2017. neveés szervezze meg a város művé- lési év lezárultával megszünszeti csoportjának bemutatóját. Az tetésre kerül. Megbízták Kovács
utazás költségei, az útiköltség és Annamária intézményvezetőt,
egyéb kiadások a város 2017. évi hogy az intézményátszervezéshez
költségvetésében biztosítva kapcsolódó intézkedéseket tegye
vannak.
meg, a szükséges dokumentumok
módosítását készítse elő. A
Mezőberény Város Önkor- képviselő-testület a 2017/2018.
mány-zati Képviselő-testülete nevelési évben Mezőberény
úgy döntött, hogy a Kálmán Város Óvodai Intézményében 11
Fürdő üzemeltetéséhez szük- óvodai csoport indítását renséges medencetisztító robot be- delte el.
szerzéséhez szükséges forrást az A köznevelésről szóló 2011. évi
alábbiak szerint biztosítja:
CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése
• strandmedencék szezon előtti alapján engedélyezték Mezőfelújítására elkülönített előirány- berény Város Óvodai Intézménye
zatból maradvány: 652.000,- Ft- Óvodavezetőjének, hogy a Csiriot,
biri Óvodában, a Magyarvégesi
• a felhalmozási tartalék terhére: Óvodában, valamint a Mosolygó

3.
Központi Óvodában a 2017/2018.
nevelési évre vonatkozóan, a
csoportok kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály értelmében engedélyezhető maximális
csoportlétszámot legfeljebb húsz
százalékkal átlépje. A 2017/2018.
nevelési évben támogatták 22 fő
óvodapedagógus határozatlan
időtartamú kinevezéssel történő
alkalmazását Mezőberény Város
Óvodai Intézményében.
Jóváhagyták Mezőberény Város
Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
0016146-1 számú I. rendű mag a s s á g i a l a p p o n t h e l y re állítására kiírt ajánlatkérési
eljárás nyerteseként Paulik
Sándor e.v. (1158 Budapest,
Bezsilla N. u. 74) nevezte meg,
mivel ajánlata – 307.000,- Ft
(Alanyi ÁFA mentes) a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselőtestülete a munka megvalósítására
310.000,- Ft-ot biztosított a 2017.
évi költségvetésének felhalmozási
tartaléka terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
300.000,- Ft összeggel támogatják a 2017. évben a III. korcsoportos Összevont Labdajáték Diákolimpia Országos
Döntőjét a 2017. évi működési
tartalék terhére. Az összeg a Békés
Megyei Diáksport Egyesület
számlájára – utólagos elszámolás
mellett kerül utalásra.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2017.
június 26. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Értékek Mezőberényben
Négy éve alakult a Települési Értéktár Bizottság
Berényi becsinált leves a Tópartról, Berény Szálló és Étterem
épülete, Orlai Petrics Soma
életműve, Benyovszki Mihály
képeslapgyűjteménye, a Famíliatészta Kft. négy terméke és a
felsoroltak mellett még 85 érték,
melyekről írásos dokumentumok
is születtek és láthatók, olvashatók

a www.mezobereny.hu oldalon a
Települési Értéktár menüben.
Természetesen ennél sokkal több
értékkel rendelkezik városunk,
hiszen számtalan kedves emlékünk, tárgyunk van, mely
értékként él bennünk.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete pont ennek

érdekében hozta létre 2013. május
27-én a megyében elsőként a
Települési Értéktár Bizottságot
kormányzati kezdeményezés
nyomán és alapította meg a város
értéktárát. A bizottság feladata,
hogy a beérkező (bárki által
ajánlott, dokumentált) anyagokat
áttekintse, arról döntsön, elfo-

gadja, települési értékként vagy
tovább ajánlja megyei értéknek.
Az ajánlatok a rendeletben
meghatározott adatlapon adhatók
be. A bizottság tagjai Körösi
Mihály, Kovácsné Nagy Krisztina
és Kisari Miklós. (Bővebben a
www.mezobereny.hu, a kiemelt
cikkek között.)
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HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/ 2007. (VI.19.) sz.
rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében
értékesítésre kínálja a kamuti
ingatlan-nyilvántartásba
071/12. helyrajzi szám alatt 5
hektár 3726 négyzetméter
területtel felvett, 213.99 aranykorona értékű, szántó művelési ágú külterületi önkormányzati tulajdonban álló
ingatlant, minimum 75 000
Ft/arany-korona eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében
a pályázat benyújtási határideje: 2017. június 28.
A vételi ajánlatot tartalmazó
pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650,
Mezőberény, Kossuth Lajos
tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban
további információ kérhető
Siklósi István polgármestertől,
a +36 66 515-515 –ös telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri
Hivatalban, ügyfélfogadási
időben.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Önkormányzat vagyonáról
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/ 2007. (VI.19.) sz.
rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében
értékesítésre kínálja a kamuti
ingatlan-nyilvántartásba
075/24. helyrajzi szám alatt 9
hektár 3422 négyzetméter területtel felvett, 380 aranykorona
értékű, szántó művelési ágú
kül-területi önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
80 000 Ft/aranykorona eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében
a pályázat benyújtási határideje: 2017. június 28.
A vételi ajánlatot tartalmazó
pályázatokat Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650,
Mezőberény, Kossuth Lajos tér
1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban
további információ kérhető
Siklósi István polgármestertől,
a +36 66 515-515 –ös telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri
Hivatalban, ügyfélfogadási
időben.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Békés Megye Pálinkája 2017
A Békés Megyei Önkormányzat
fontos feladata a megyében
található hungarikumok népszerűsítése, nemzeti értékek
gyűjtése, és nagy hangsúlyt
fektet arra is, hogy a megyei
értékeket minél többen és minél
többfelé megismerjék. E törekvésnek megfelelően a megyei
önkormányzat 2015-ben egy új
kezdeményezést indított útjára:
minden évben Békés Megye
Pálinkája címet adományozza egy pálinkafőzdének. Az
önkormányzat által meghirdetett versenyen Békés megyei
kereskedelmi pálinkafőzdék vehetnek részt az általuk készített
különböző fajtájú pálinkákkal. Ezek közül a szakmai zsűri
választotta ki az idei nyertest, ez egy piros vilmoskörtéből készült
pálinka, amit a békéscsabai Árpád Pálinka nevezett a versenyre.
Évente több tucat alkalommal ajándékozunk italt és különböző
Békés megyei gasztronómiai terméket partnereinknek, cégeknek,
ide látogató politikusoknak. Szerettük volna ezt az alkalmat is
kihasználni arra, hogy azt a hungarikumot, amely Békés
megyében nagyon magas színvonalon készül, ilyen módon is
tovább népszerűsítsük – mondta Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
A Békés Megye Pálinkája 2017 versenyfelhívásra összesen 28
mintát küldött be hat kereskedelmi főzde: az Éden-tó Szeszfőzde
Bt., a Kisrét Manufaktúra Kft. (Árpád Pálinka), a Békési Pálinka
Zrt., a Pálinka Kft., a Tobo Kisüsti Kft. és a Gyulai Pálinka
Manufaktúra. A nevezett minták között cigánymeggyből, szőlőből,
szilvából, körtéből készült pálinkát is bírált a zsűri, ezek közül került
ki a legjobb, amire az ítészek a maximális 20 pontot adták. Négy
jellemzőt vizsgált a zsűri: a tisztaságra a tiszta jelzőt kapta a minta,
az illatra kiemelkedően fűszeres, citrusos meghatározást, ízét
gyönyörűnek, hosszúnak minősítették, a harmóniáját pedig
elegánsnak.
A hagyományteremtő céllal elindított címet a győztes pálinkafőzde
használhatja, az ezt tanúsító címkét elhelyezheti a nyertes pálinkát
tartalmazó üvegeken. A Békés Megyei Önkormányzat pedig
vállalja, hogy egy éven keresztül a nyertes pálinkafőzdétől vásárol
pálinkát protokoll célokra 2 és 0,4 deciliteres kiszerelésben. A
megye településeinek is a figyelmébe ajánlják az idei Békés
Megye Pálinkáját, és kérik őket, hogy lehetőségeikhez mérten
ajándékozási célra ők is ezt az italt vásárolják.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Lédig József (Mezőberény) és Tóth Mária
(Mezőberény), Gulyás Ferenc (Csárdaszállás) és Varga Erzsébet
(Csárdaszállás), Balogh Roland (Mezőberény) és Varga Nikoletta
(Mezőberény), Vrbovszki Szabolcs (Mezőberény) és Szugyiczki
Julietta Beáta (Mezőberény), Oláh Lajos (Harta) és Schupkégel
Anita (Mezőberény), Szlaukó Áron (Pécs) és Fischer Nóra
(Őrbottyán), Papp Zoltán (Mezőtúr) és Braun Hajnalka
(Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Székely Andrásné Szilágyi Irén (1923),
Pázsit György (1934) Schäfer Józsefné Kovács Erzsébet (1922),
Papp Józsefné Földesi Irén (1935), Csipke József (1924), özv.
Benyovszki Pálné Kovács Eszter (1932), Bakura Gézáné Szemerédi
Viola (1928), özv. Korniss Sándorné Márkus Zsófia (1928), Kovács
Sándor Gergelyné Litvai Ilona (1951), Varga Sándor (1927), Gál
Ferenc (1931).

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
óvodáinak nyári nyitvatartása
Egész nyáron zárvatartó óvoda:
Magyarvégesi Óvoda, Tóparti Óvoda
Ügyeletes, felelős: 2017.június 19- július 23.
Nefelejcs Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda
2017. július 24- augusztus 27. Csiribiri Óvoda

2017. június

Kmetykó Györgyné
köszöntése

Kmetykó Györgyné Marik
Ilona május 15-én ünnepelte 95.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester otthonában köszöntötte, és
adta át az önkormányzat ajándékcsomagját. Az önkormányzat
és településünk valamennyi
lakója nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket
kívánunk az ünnepeltnek.

Álláskeresők
figyelem!
Ingyenes képzési lehetőség a
Békési Járási Hivatal Járási
Foglalkoztatási Osztályán!
(munkaügyi kirendeltség)
Alacsony iskolai végzettségűek, 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, fiatal
munkavállalók, 50 évnél
idősebbek, GYES-ről, GYEDről, ápolási díjról visszatérők,
tartós álláskeresők, 25 év alatti
álláskeresők
A képzésben résztvevők
támogatásban részesülnek:
- képzési díj + vizsgadíj 100
%-os támogatása, utazási
költség 100 % -os támogatása,
keresetpótló juttatás folyósítása
Amennyiben képzéseinkről
több információt szeretne
megtudni, kérjük bizalommal
keressék a foglalkoztatási osztály ügyintézőit – Szász Ibolya
(5-ös asztal); Kovács Tamás
(emelet - 25 év alatti álláskeresők) – ügyfélfogadási időben
(5630, Békés Múzeum köz 1.)
H-K: 8.00-15.00, SZ: 13.0016.00, CS: 13.00-18.00,
P: 8.00-12.00 Tel: +36 66 411747, +36 30 743-2812
A képzések listáját megtalálja
a www.mezobereny.hu oldalon a hírek között „Képzési
lehetőségek álláskeresőknek“
című szövegben.
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Tisztelt kerékpárosok!

Városi gyermeknap és évadzáró

A kerékpárral történő közlekedés
kiemelt figyelmet igényel, hiszen
egy kisebb figyelmetlenség, vagy
esetleg egy jelentéktelennek tűnő
szabálysértés elkövetése esetén
bekövetkezett közlekedési baleset
a kerékpár jellegéből adódó
fokozott borulási lehetőség és a
biztonsági eszközök hiánya miatt
minden esetben sérüléssel jár.
A közlekedési balesetek bekövetkezése esetén a kerékpárral történt
elborulás során a sérülés mértéke,
– így egy esetleges tragédia bekövetkezése is – csak a szerencsén,
vagy a szerencsétlenségen múlik.
Kerékpáros által okozott közlekedési baleset elsősorban az útról
történő lehajtás miatt, és útkereszteződésben, az elsőbbségadás
elmulasztása miatt következett be.
A 2017. év eddig eltelt időszakában Mezőberényben a
személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési balesetet kerékpárosok okozták. A város közlekedésbiztonságának fenntar-tása
érdekében a Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse kiemelt figyelmet fordít a
kerékpárral közlekedő szabálysértést elkövetők kiszűrésére, és a
velük szemben történő intézkedések megtételére. Ezen kívül
szükséges az is, hogy a kerékpárral
közlekedők megértsék a fokozott
balesetveszély súlyát, és saját
valamint mások testi épségének
megóvása érdekében betartsák a
közlekedési szabályokat.

A Mezőberényi Íjászegyesület
révén pedig az íjászatot próbálhatták ki az érdeklődő gyermekek.
Ezek mellett volt lufihajtogatás,
csillámtetoválás, arcfestés, trambulin, rodeobika és légvár. A
gyerekeket Jimmy bohóc is
szórakoztatta. Ez alkalommal
mutatták be a művelődési központ művészeti csoportjai évadzáró műsorukat. Föllépett a KisBerényke Táncegyüttes, a Berény
Táncegyüttes, a Berény Népdalkör, a Kner TSE, a Mezőberényi
Mazsorett Együttes, bemutatkozott az intézmény felnőtt társastánc csoportja. A kulturális programot Burai Antal zárta énekkel,
rappel. A díszítőművészek, a csipkekészítők és a foltvarrók munkáikból rendeztek kiállítást.
A rendezvény lebonyolításában
közreműködtek: Berény Édesség,
Berény Textil Kft., Berény Duó

Ezért is kérjük a kerékpárral
közlekedőket, hogy minden
esetben tartsák be az elsőbbségadásra vonatkozó kötelezettséget! Minden esetben a jobbra
tartási kötelezettség figyelembevételével közlekedjenek! Az
éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén mindig kapcsolják be a világítást! Az éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén lakott területen kívül mindig
használják a fényvisszaverő mellényt (vagy ruházatot), mely nem
pótolja a világítást! Fordítsanak
kiemelt figyelmet a kerékpárjaik
biztonságos közlekedéshez szükséges műszaki feltételekre!
Amennyiben balesetmentes
közlekedésre alkalmas kerékpárút, vagy annak hiányában úttest áll
rendelkezésre, ne kerékpározzanak a járdán. Kijelölt gyalogos
átkelőhelyen ne kerékpározzanak! Kijelölt gyalogosátkelőhely közelében csak a
gyalogos forgalom zavarása
nélkül a kijelölt gyalogosátkelőhely mellett útburkolati
jellel feltüntetett kerékpárút
átvezetés esetén kerékpározzanak! Legyenek körültekintőek,
empatikusak, segítőkészek a
közlekedésben résztvevő más
személlyel szemben!
A Mezőberényi Rendőrőrs minden
munkatársa nevében balesetmentes közlekedést kívánok!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes
őrsparancsnok

Kft., Szőtt-ker Bt., Mezőberényi
Íjászegyesület, Nyeregben Alapítvány, Gulyás Imréné, Osán Ágnes,
Bihari Andrea, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Pro Novum Egyesület, Alapítvány a
Misszióért, Mezőberényi Mentőállomás, Mezőberényi Rendőrőrs,
Mezőberényi Katasztrófavédelmi
Őrs, Euro Mobil Plusz Kft.
Támogatók voltak: Mezőberény
Város Önkormányzata, Furtai
Mária, Marton Mihály, Pocsaji Lajos, Püski Tibor, Csík Tibor, Vida
Attila, Takács Imre, Szémán András, Berény Téglaipari Kft., Kruzics Papír, Csaba-Berényi Gépgyártó Vállalat, Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet mezőberényi
fiókja, Fábafém Bt., Gazda Partner
Kft., Lincsi ABC, Műszaki és
Kerékpár Szaküzlet, Posta Rt.,
Tópart Vendéglő, Vereczkei
Patika, OTP Nyrt., KoloTech Kft.,
FÁ-Ma Higéniai Kft.

Gyereknap a bölcsődében

Közösségek Hete
Országos kezdeményezéshez
csatlakozva az OPSKMM május
8. és 13. között megrendezte a
Közösségek Hetét.
A könyvtár május 8-án tartotta
meg családi mesés játszódélutánját. Május 9-én Hangok az
éterből címmel nyílt meg a
rádiótörténeti kiállítás a muzeális
gyűjteményben. A tárlat három
mezőberényi gyűjtő: Bereczki
Lajos, Bartó László és Benyovszki Pál anyagából állt össze.
A könyvtár az idén is meghirdette
a Petőfi Sándor Versmondó
Versenyt. Az alsó tagozatosok
versenyét május 10-én tartották
meg, a felsősök pedig másnap,
május 11-én kerültek sorra. Az 12. osztályosok kategóriáját Babinszki Panna Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium
tanulója nyerte meg, felkészítő tanára Falatyné Berkesi Márta. A 34. osztályosok között Kreisz Gergő, Mezőberényi Általános Iskola
tanulója végzett az élen, felkészítő

folytatás az első oldalról

tanára Kesztyűs Zsuzsanna.
A 5-6. osztályosok versenyében
legjobb berényiként a második
helyen Tímár Gerda, Mezőberényi Általános Iskola tanulója
végzett, felkészítő: Tímár Béláné.
A 7-8. osztályosok kategóriáját
Hajdú Viktor Mezőberényi
Általános Iskola tanulója nyerte
meg, felkészítő tanára: Ancsinné
Francziszky Klára.
Május 10-én várostörténeti sétán
verhettek részt az az érdeklődők,
őket Csete Gyula kalauzolta.
Május 13-án Hajas Tibor táncpedagógus kezdő, haladó és
éremszerző táncosai adtak számot
a tudásukról. A harminc kezdő
táncos bálkirálynőnek Pónya
Pannát, bálkirálynak Nagy
Dánielt választotta meg. Vizsgát
tett még 11 haladó, 25 bronz-ezüst
éremszerző, 14 arany éremszerző,
illetve 4 arany-sztár éremszerző
táncos.
Május 14-én a rendezvénysorozat
a VI. Dalostalálkozóval zárult.

Kellemes tavaszi időben került
megrendezésre május 24-én a
bölcsődénkbe járó gyermekek
számára a gyermeknap. Ugrálóvárak várták a gyerekeket az
udvaron, amit ők azonnal birtokba
is vettek! Hatalmas meglepetést és
élményt jelentett a gyermekek
számára! Közben lufihajtogatás,
kívánság szerint! Készült kard, virág, kutya, cica, százféle szépség.
A délelőtt folyamán a gyermekek
örömére megérkezett a „fagyis
bácsi” is! Jólesett az árnyékban
megpihenni, és elnyalogatni a
kiválasztott ízű és színű gombócokat.

Mozgalmas, élményekkel teli
délelőttöt követő finom ebéd után
senkit sem kellett az alváshoz
elringatni. Köszönetünket fejezzük ki az Aegon Biztosítónak,
Földesi Annamáriának és Mózes
Ádámnak, az ugrálóvárak önzetlen felajánlásáért. Köszönjük a
Fatime Cukrászda felajánlásaként a finom fagyigömböket.
Végül, de nem utolsó sorban,
köszönet illeti a bölcsőde minden
dolgozóját, akik mindent elkövettek azért, hogy ez a nap
feledhetetlen élményt nyújtson a
bölcsődés gyermekek számára.
Boldi Ildikó, szakmai vezető
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Negyven éves a Berényi Népdalkör Egészségnap Mezőberény külterületén

A művelődési központban május
14-én megtartott a VI. Dalostalálkozó egyben a Berény Népdalkör 40 éves jubileumi ünnepsége is volt. A színházteremben a megjelenteket Siklósi
István polgármester köszöntötte,
hangsúlyozta, a találkozó gazdagítja a város kulturális életét. A
polgármester ajándékkal köszöntötte a jubiláló tagokat, a
néhai karvezetők emlékére virágot helyeztek el a résztvevők.
A Berényi Népdalkör elmúlt négy
évtizedére Kmetykó Istvánné, a
karvezető emlékezett vissza,

hangsúlyozta, a zene iránti
mérhetetlen szeretet vezérelte az
alapító vezetőket, Szabó Antalt és
Szabó Antalnét, akiknek a irányítása, tanítása eredményeként a
népdalkör tevékenysége elérte azt
a szintet, amelyről mindenki
elismeréssel szólt. Több, mint
ezer fellépés, rádió- és tévészereplések, miniszteri dicséret, elismerések és kitüntetések sora
munkásságuk mérlege.
A találkozóra a környék 15
népdalköre, pávaköre jött el, a
jubiláló népdalkörrel együtt
valamennyien színpadra léptek.

A pedagógusokat köszöntötték
A pedagógusnap alkalmából június 6-án köszöntötték a város pedagógusait, az ünnepeltek már érkezéskor virágot vehettek át. Köszöntőt mondott Siklósi István
polgármester, hangsúlyozta, az iskolából kikerülve azokra a pedagógusokra emlékezünk szívesen,
akik minden diákhoz egyformán
szigorúak voltak. Az oktatási
intézmények vezetői köszöntötték
a jubiláló munkatársakat.

Mezőberény tanyáin élő emberek
életminőségének javítása, egészségének megőrzése, a betegségek
kialakulásában szerepet játszó
kockázati tényezők, valamint a
kialakulásuk kezdeti szakaszában
lévő betegségek korai felismerése
volt a célja a Földművelődésügyi
Minisztérium pályázatának, melyen Mezőberény Város Önkormányzata sikeresen vett részt. Az
elnyert 810 ezer Ft támogatásból,
90 ezer Ft önerő biztosítása
mellett megvalósuló program
legjelentősebb eleme a Humánsegítő Szolgálat által április 29-én
az „Egészségnap” keretében
szervezett mobil egészségmegőrző szűrővizsgálat lebonyolítása volt.
A tanyagondnok és a családsegítők szervező munkájának, a
háziorvosok együttműködésének,
valamint a külterületen megválasztott helyszínnek köszönhetően 101 fő látogatott el az
alkalomra. A szűrővizsgálaton
résztvevők számára meghatározásra kerültek az antropometriai
értékek (testmagasság-, testtömeg-, haskörfogat-, testtömeg
index-, testzsír-százalék-, vérnyomásmérés).
Dohányosok körében történt
kilélegzett levegő szén-monoxid
szint mérése, ujjbegyből vett
vérből vércukor-, koleszterin-,
triglicerid-, HDL-, LDL szint
mérése és érszűkületi rizikószűrés. A 40 év feletti hölgyek
sarokcsontból csontsűrűség rizikószűrésen vehettek részt. A 40 év
feletti férfiak körében a prosztata
specifikus antigén meghatározása

kiegészült a prosztata megbetegedések szűrésére alkalmas
kérdőív kitöltésével. A helyszínen
bőrgyógyász szakorvos anyajegyszűrést végzett.
Az egyéni tanácsadás mellett
egészséges táplálkozás és mozgás, daganatos megbetegedések
megelőzése, valamint szív- és
érrendszeri megbetegedések
megelőzése témákban egészségfejlesztő előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
Minden résztvevő szűrővizsgálatának eredménye egyéni
„sétálólapon” került rögzítésre. A
normál értékektől eltérő eredményekkel az egyéni tanácsadás
mellett a háziorvoshoz, bőrgyógyász szakorvoshoz irányították a
résztvevőket. Elmondható, hogy a
kiemelkedő értékek jelentős
arányban olyan életmódbeli
tényezők mentén alakultak ki,
amelyek befolyásolhatók egyéni
szinten.
Az életmódváltásban kifejezetten
fontos a táplálkozási és mozgási
szokásokra való odafigyelés, a
betegségek megelőzése szempontjából a szűrővizsgálatokon
való megjelenés, amelyről az
EVP-Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai részletes tájékoztatást nyújtottak tanácsadással, illetve az említett egészségfejlesztő előadások megtartásával.
Köszönetünket fejezzük ki a
külterületi helyszín biztosításáért
a Péter-Fa Bt-nek.
Kovács Edina, igazgató

vesei, magánszemélyek, civil
szerveztek és alapítványok is,
helyet kaptak. A tavaszi zsongás
lezárásaként a Madarak- és Fák
napját ünnepeltük meg méltó módon. Egy ragadozó madarakat
tenyésztő magánszemély, Laci bácsi mutatta meg gyermekeinknek
Sólyom Somát, aki még a fiókáit is
elhozta. Mindenki számára életre
szóló élmény volt karnyújtásra
megfigyelni a madár populáció e
remek példányát!

A szervezésért és a lebonyolításért
köszönetet mondunk a KörösMaros Nemzeti Parknak!
A fentieket olvasva mindenki számára nyilvánvaló, hogy mi nemcsak beszélünk a környezetvédelemről, hanem teszünk is érte!
Hiszen a Mosolygós gyermekek
tudják: "A Földet nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön“ (kenyai mondás)
Mosolygó Központi Óvoda
gyermekei és nevelőközössége

Tavaszi zsongás a Mosolygó Óvodában
A tavaszi időszak is mozgalmas
volt a Mosolygó Központi Óvodában. A Víz világnapja alkalmából nagyszabású rendezvénysorozatot álmodtunk és valósítottunk meg a Mosolygós gyermekeink és szüleik, nagyszüleik
számára!
A hét a Szegedi Látványszínház
előadásával indult, a mese címe
Oszi nyuszi volt. A mese interaktívan mutatta be a víz fontosságát a Földön, és nélkülözhetetlenségét az élőlények életében. A vizes hét az óvodásaink
számára nagyon aktív volt, hiszen a
szülőknek szervezett Kukkantó
alkalmakon túl, a horgászatot profi
módon űző és a horgász eszközeit
bemutató apukán és barátján át, a
fejlesztő játékok tárháza a víz
jegyében is megtalálható volt!
Ajándékot is kaptak a gyermekeink, nevelőtestületünk a Fel-

hőcske című zenés bábelőadást
mutatta be, majd vízőr igazolványt
vehetett át minden gyermek tőlünk! A hét lezárásaként vizes
játszóházat tartottunk, ahová nagy
számban a leendő kiscsoportosaink és szüleik is ellátogattak
hozzánk. A Föld napjához köthető
Zöldágjárásunk módosított időpontban lett megrendezve, a rendkívüli szélsőséges időjárás miatt.
A műsort a Kossuth téren a
Mosolygó Óvoda Napsugár csoportja nyitotta meg, az Énekelj a
Földért című országos pályázatban szereplő műsorával, majd a
„Leg a Láb” Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei csillogtatták
meg tánctudásukat a téren. A
műsort színesítette a Nándy
Kutyaotthon kutyás bemutatója és
a felvezető lovasokat a Nyeregben
Alapítvány biztosította. A Kézműves vásáron a Liszi- vásár kézmű-
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Évzárás a „Leg a láb”-nál
Május 26-án ismét lezárult egy
tanév és fennállásának 15.
évfordulóját ünneplő „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek és munkatársainak.
Az immár hagyománnyá vált
tanévzáró vizsgaelőadást a megújult Orlai Petrics Soma Kulturális Központban rendezték
meg. Különböző korosztályú
gyermekekből álló csoportok
mutathatták be tudásukat: az
óvodás Babica, a kisiskolás Berecske, a felnőttek közvetlen utánpótlását jelentő Kis-Berényke,
valamint a felnőtt együttes, a
Berény Táncegyüttes.
Ez alkalommal egy rendhagyó
produkció is helyet kapott a
műsorban: a Földi Harmónia Ház
kezdeményezésére két táncosunk
a Harmónia Ház fogyatékkal élő

gondozottjaival, egy közös műsorszámmal készült a Bánhalmi
Népzenei és Művészeti Találkozó
az integráció jegyében című rendezvényre. Ezt a zenés- táncos koreográfiát mutatták be a tanévzáró
közönségének is, s ezt nagyon
fontosnak tartottuk, hiszen a
különbözőségek elfogadására a
legjobb módszer a közös programok, közös produkciók bemutatása. A tánccsoportok produkciói mellett természetesen helyet
kaptak a műsorban a tanév során
kiváló versenyeredményeket
elérő szólisták is. A programot
fergeteges finálé zárta. A talpalávalót az előző évekhez hasonlóan
a Suttyomba zenekar biztosította.
Jövőre is sok szeretettel várjuk
meglévő és leendő növendékeinket.
„Leg a láb” A.M.I.
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Mezőberény a ‘40-es években
Szabó Benjamin István visszaemlékezései, negyedik rész
Ott garazsírozott annak idején
többek között Hoffman Miska
bácsi, aknek akkor
mindjárt a háború után egy nyitott
Opel kocsija volt, és télen is ezzel
fuvarozott. Vele hosszú évekig
tartottam a kapcsolatot. Már
egyetemista koromban is nyáron ő
tájékoztatott a berényi életről, a
korábbi ismerősök sorsának alakulásáról.
Állt még nálunk egy 1.5 tonnás
Mercédesz teherautó, ennek a
vezetője Kajtor Mihály volt. A
személyisége megmaradt bennem.
Ő akkor harminc év körüli, háborút járt, nagyon jó szellemű és koránál fogva egy kicsit vagány ember volt, aki felnőttként kezelt ben-

nünket. Ő tanított meg gépkocsit
vezetni. Többek között a Körös
gátján teljesen rám bízta a vezetést. Sajnos levizsgázni akkor nem
tudtam, mert még nem voltam 18
éves. Braun Mihálynak, Veress
Endre sógorának volt egy szódavíz
gyártó üzeme, amelyet Schupkégel Márton kezelt, és a szódát
teherszállítóvá átalakított Fiat
típusú személygépkocsin hordta
szét.
Volt egy lakóépület, annak az utcai
részén vendéglő, és egy szabó
műhely volt. Az épület belső
részén volt egy lakás, ahol a
Plavecz-család lakott, ez azért
fontos, mert Plavecz bácsi volt az
akkori vadásztársaságnál valamilyen vezető, és a vadászatok
utáni – akkor nagyon bő – terítéket sokszor az udvaron készítették el, a vadász hagyományoknak
megfelelően.
folytatjuk

A városi fúvósok egy éve

Sikerek a „Leg a láb”-nál
Május 20-án rendezték meg a
Békés Megyei Gyermek- és
Kisegyüttesek Találkozóját Orosházán. A találkozón 20 produkció
fellépését nézhette meg a nagyérdemű közönség és a szakmai
zsűri. A „Leg a Láb” A. M. I. KisBerényke és a Berecske Táncegyüttes csoportja képviselte
iskolánkat és Mezőberényt. A
hosszas készülődés és rengeteg
próba meghozta gyümölcsét a
gyerekek számára.
A Kis-Berényke Táncegyüttes
dél-alföldi táncokat mutatott be,
amellyel ARANY minősítést ért
el. Őket a neves zsűri továbbjuttatta a XI. Országos Gyermektánc Fesztivál Gálaműsorára.
Felkészítő tanáruk: Vrbovszki
Julietta és Balogh Dávid Attila.
A Berecske Táncegyüttes kalocsai csárdás és mars produkciója
BRONZ minősítést szerzett.
Felkészítő tanáraik: Szalkai
Nikolett és Balogh Dávid Attila.
A találkozó másnapján a szólistákat hívták színpadra. Iskolánk

tanulói, a Kis-Berényke Táncegyüttes tagjai nagyon szépen
szerepeltek, arany és ezüst minősítéssel térhettek haza. Hogy kik
voltak ők? Hajzer Sándor-Inaktelki legényese ARANY minősítés. Machó Flóra -Kocsor Kata:
kalocsai mars és frisse EZÜST
minősítés. Budai Anna – Farkas
Vanda: sárközi cinegés és friss
csárdása EZÜST minősítés. Róth
Bence –Zolnai Réka: szilágysági
csárdás és ropogtatósa EZÜST
minősítés. Tímár Tímea–Bokor
Katalin: bökönyi asszonycsárdása EZÜST minősítés. Borgula Botond Bendegúz: széki sűrű
és ritka tempója ARANY
minősítés. Szabó Dorka- kísérő
partnere: Hajzer Sándor: délalföldi oláhos és frisse ARANY
minősítés. Felkészítő tanáruk
Vrbovszki Julietta és Balogh
Dávid Attila. A sikerekhez
gratulálunk és további remek
eredményeket kívánunk!
„Leg a láb” A.M.I.

A Mezőberényi Fúvószenekarért
Egyesület városban működő
Városi Ifjúsági Fúvószenekar
tevékenységének támogatására
jött létre. Az egyesület működése
nyilvános. Egyesületünk céljai
között szerepel a fúvószene
népszerűsítése, fúvószenekari
hagyományok ápolása a fiatalok
kulturált szórakoztatása, rendezvényeken való fellépés megszervezése, valamint együttműködés
más civil szervezetekkel, Mezőberény Város Önkormányzatával.
2016. évben az alábbi események
szervezésében működtünk közre:
A Városi Ifjúsági Fúvószenekar és
a Mezőberényi Fúvószenekarért
Egyesület közös szervezésével a
fúvószenekar február 20-án koncertet adott az OPSKK-ban.
Nemzeti ünnepünk 168 évfordulója alkalmából március 15-én a
művelődési központ színház
termében zenét szolgáltattunk az
ünnepi programban. Május 1-én
Városi Ifjúsági Fúvószenekar zenével tette színesebbé a programot. Május 7-én a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatósága és
Dévaványa Város Önkormányzata által rendezésre kerülő
„Túzokfesztivál” rendezvényén a
Városi Ifjúsági Fúvószenekar
zenét szolgáltatott az érdeklődő
nézőközösség számára.
Augusztus 13-án XVIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyen vettünk részt a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Kulturális Központ felkérésére. A zenekar egy
órás programban leginkább ismert
könnyűzenei darabokat adott a
halfőző versenyzők számára.

Augusztus 19-21-ig OPSKK
szervezésében a XX. „Berényi
Napok” ideje alatt testvérvárosi
kapcsolatainkat is ünnepeltük,
melyben a mezőberényi Ifjúsági
Fúvószenekar is kivette a részét. A
Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar és a Gronaui Fúvószenekar hosszú évek óta tartós
baráti, zenei és szakmai kapcsolatot ápol. A két zenekar közös
koncertet adott az evangélikus
templomban, illetve a piactéren.
Ez utóbbi egy közös szabadtéri
koncert volt a város főterén. A
Szent István napi felvonuláson
mind a két fúvószenekar zenével
köszöntötte a város központjában
a nézőközönséget.
Szeptember 17-én a Baráti Egylet
Mezőberényért rendezte meg immár hagyományossá vált VI.
Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztivált a Városi Ligetben, ezen
a rendezvényen a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar zenével szórakoztatta a nézőközönséget.
A Mezőberényi Fúvószenekarért
Egyesülete tisztelettel köszöni
mindazok, segítségét, akik
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 %-át, a felajánlott öszszeget a Városi Ifjúsági Fúvószenekar támogatására használja fel.
Mezőberényi Fúvószenekarért
Egyesület elnöksége az alapszabályban rögzített számban a
közgyűlést megtartotta, egyesület
tevékenységének beszámolója
előzetes egyeztetés után megtekinthető az egyesület székhelyén.
Köszönettel: Matajsz János,
Mezőberényi Fúvószenekarért
Egyesület elnöke
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Varró Dániel a kiegyensúlyozott, vidám költő
A könyvtár Mesélj nekem! rendezvénysorozata keretében május
19-én Varró Dániel költő, műfordító találkozott a gyerekekkel.
Gyakorló apukaként nem csak mesélt a gyerekeknek, hanem
mondókákkal és találós kérdésekkel is szórakoztatta őket,
természetesen minden műfajban saját alkotásokkal. Egy felnőtt
kérdésére válaszolva kifejtette, bár a költőket általában szenvedő,
búsongó embereknek tartják, de ő kiegyensúlyozott életet él,
szereti a vidámságot, a költészete is ezt tükrözi. A magyar
irodalomtörténetben is ismertek vidám versek, például
Csokonaitól vagy Petőfitől. A rendezvény után arról faggattuk,
gyerekkönyvei megírásához kapott-e ihletett a saját fiaitól?
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Önkéntesként Tibetben
A Múzeumi Esték előadássorozatában május 19-én a muzeális
gyűjteményben Futaki Éva pedagógus Vendégségben a zanglai
királynál - önkéntes munka Kis-Tibetben címmel tartott képes élménybeszámolót. Az előadó a Csoma Szobája Alapítvány önkénteseként több ízben is járt Indiában,
ahol Kőrösi Csoma Sándor egykori
zanglai szállásának, egy vályogerődnek a felújításában vett részt.

Játékkiállítás a muzeális gyűjteményben

– Az első gyerekeknek szóló Túl a
Maszat-hegyen című verses meséskönyvem még 21 éves koromban, a gyerekeim előtt írtam.
Verseimre a kritikusok egy része
azt írta, túl gyerekesek, ezért arra
gondoltam, megpróbálkozom a
meseírással. A többi gyerekeknek
szóló könyvemet már a fiaimnak
írtam, és azok mások is.
– A Bögre azúr című felnőtteknek
szóló kötete 22 éves korában a
legnagyobb magyar szépirodalmi
kiadónál, a Magvetőnél jelent
meg, és rögtön nagy sikert
aratott. Ezt minek tulajdonítja?
– A véletlenek szerencsés játékát
látom benne. Már a gimnáziumban részt vettem versíró pályázatokon, a zsűrinek általában azt
volt a véleménye, hogy nagyon tehetséges vagyok, kiváló a formaérzékem, de a kötött forma a mai
költészetben már nem divat, így
nem jósoltak nagy sikert nekem.
Mikor az első kötetem megjelent,
az olvasóknak és a kritikusoknak
is tetszett, komoly irodalmárok
írták, hogy erre felé tart a kortárs
költészet. A tévében szerepeltem,
Vámos Miklós is meghívott a
műsorába, akkor még kevesebb
csatorna volt, így szereplésem
nagyobb visszhangot váltott ki.
Abban az időben ez a fiatalos,
könnyed, játékos hangnem szokatlan volt a magyar lírában.
Számomra fontos a közérthetőség
is, olvasóbarát szerzőnek tartom
magam, szeretek olyat írni, amit
nem csak kevesen értenek meg.
– Számos díjat tudhat magáénak,
például már harminc évesen
megkapta a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkeresztjét. Ezek
közül, melyek fontosak önnek?

– A József Attila-díjat tartom a
legnagyobb elismerésnek, továbbá az első gyerekkönyvem, a
Túl a Maszat-hegyen 2004-ben
megkapta Az Év Gyermekkönyve
díjat. Ugyanebben az esztendőben
a Fitz József-könyvdíjban részesültem. Ez a könyvtárosok díja, és
ők tudják, hogy milyen könyveket
keresnek az olvasók. Ezek szakmai díjak.
– Milyen érzés ilyen fiatalon
érettségi tételként szerepelni?
– Az irodalmi érettségi tételek
között ott vannak a kortárs költők
is. Megtisztelő, hogy harmincadik életévem körül én is odakerültem. Információim szerint a
fiatalok szívesen olvassák a
verseimet, a közösségi oldalakon
megkeresnek, hogy mit is írjanak
rólam.
– Varró Dánielnek kik a kedvenc
költői?
– Sok költőt szeretek. Egyeseket
azért, mert nagyon távol állnak
tőlem, így például Petri Györgyöt.
A klasszikusok közül leginkább
Arany Jánost olvasom. Aztán ott
van a Nyugat első nemzedékéből
Somlyó Zoltán Nyitott könyv című
ciklusa. Alanyi költőként mindig
magáról ír, sebezhetőnek mutatja
magát, nagy kitárulkozással ír
magáról, és a rímei, a hangja
nagyon üde. Parti Nagy Lajos a
fiatalkori kedvencem, először 1617 éves koromban hallottam egy
felolvasáson, versei szomorkásan,
nagyon szépen zengtek, ugyanakkor viccesek is voltak. Megragadott, hogy ezek a tulajdonságok egyszerre lehetnek jelen
egy költészetben. Nagy hatással
volt rám.
M. L.

Gyermekkorunk legkedvesebb
játékai címmel május 26-án
kiállítás nyílt a muzeális gyűjteményben. Siklósi István polgármester köszöntője után Kovács
Annamária, a Mezőberényi
Városi Óvodai Intézménye vezetője nyitotta meg a kiállítást A
tárlat augusztus 31-ig tekinthető
meg.

Zenélő Luther-kép - a hónap műtárgya 2017. június
Az idén ünnepeljük a reformáció matok kedveltek voltak a pro500 éves évfordulóját. Luther testáns családok körében. A
Márton ötszáz évvel ezelőtt írta
festményen Luther Márton látható
meg és tette közreformátorokkal.
zé 95 pontból
álló vitairatát. A
A zenélő kép fellegenda szerint a
h ú z h a t ó s z e r1517. október
kezettel műkö31-én szegezte ki
dött, az Erős vár a
95 tételét a
wittenbergi vármi Istenünk evantemplom kapugélikus éneket
jára. Ezt a napot
játszotta le Luther
számítjuk a reformáció kezdedallammával
tének. A Luther
szlovák és német
életét megjenyelven is.
lenítő festméCsete Gyula
nyek és olajnyo-

Megvalósult álmok

Békés megyében is valóra váltak
az álmok. A Neked Munka, Nekem
Álom! Nap elnevezésű nemzetközi kezdeményezésnek köszönhetően, 18 fogyatékossággal élő
ember próbálhatta ki magát abban

a munkakörben, amelyre mindig
is vágyott. A megvalósult álmok
között kalauz, asztalos, kamionsofőr vagy éppen színész is helyet
kapott.
A jelentkezők a Mécses Egyesület
szervezésében többek között a
vasútnál, a Beugróban, a cukrászdában, lovardában vagy éppen egy
asztalos üzemben töltöttek el egy
napot.
Az álomnap során a munkáltatók
is tapasztalatokat szerezhettek
arról, milyen egy fogyatékossággal élő emberrel találkozni,
együttműködni és talán a jövőben
nem csak egy napra, hanem
huzamosabb ideig nyitva állnak
majd számukra a kapuk.
Szántainé Taba Henriett
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2017. június 23.(péntek)
Külső helyszínek: Látogatható
templomok 18 órától 20-ig református templom, katolikus templom 18 órától esti mise, II. ker.
szlovák ev. templom, I. ker.
német ev. templom, Nyitott
kapuk: Szlovák Közösségi Ház,
Német Hagyományápoló
Egyesület, Német Közöségi Ház
Muzeális gyűjtemény:
18 órától 20-ig - Játszóház, helyi
népi mesterségek bemutatója,
helyi élelmiszertermelők kóstoltatása és vására,
Mamicska konyha – hagyományos szlovák étel főzése,
kóstoló; Ciróka-maróka,
póksimogató, Mezőberényi
Íjászegyesület bemutatója

Hatvan éves osztálytalálkozó

Kiállítások a gyűjteményben:
Hangok az éterből rádiótörténeti
kiállítás, Gyermekkorunk legkedvesebb játékai – játékkiállítás, Pince kiállítás, Mezőberényi Íjászegyesület fegyver
kiállítása.
19.00 Megnyitó - Siklósi István
polgármester
19.10 Városi zeneiskola növendékei fellépése
19.30 Berény Népdalkör
19.40 Szivárvány Hastánc (Békés), Szlovák Pávakör,
Leg a Láb (táncház),
Napsugár bábszínház
(mesemondó)
22.00 tűzgyújtás
22.15-23.00 Ókörös Trió
koncert.

Debrecenben slammeltem

Az Orlai Petrics Soma KMM és a
Petőfi Sándor Evangélikus
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium április 19-én rendezte
meg az I. Berény Slam Poetry
Versenyt, ezt a gyulai Erkel
Ferenc Gimnázium tanu-lójaként
én nyertem meg, így tovább
jutottam a IV. Debreceni Slam
Poetry Versenyre. Ezt április 28án a Modemben tartották meg,
témaként a „Béke veled” szófordulat volt megadva, ami
kötődött drMáriás (Máriás Béla)
kiállításához. Hangulatos, babzsákokkal teli aula adott helyet a
rendezvénynek. A regisztráció
után volt még egy óránk
szusszanni és fejben készülni a
versenyre. Pontban 18 órakor
elkezdődött. Először a négy tagú
szakmai zsűrihez választottak
három közönség zsűrit, majd
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húzás alapján kiállt a nézőközönség elé a legelső slames.
Egy óra alatt lepörgött a jelentkezők fele és egy órás szünet
kezdődött el. Ezalatt megnézhettük a kiállítást az emeleten.
20 órától kezdődött a „második
felvonás”. Engem húztak ki
legelőször a kalapból. Amíg a
mikrofonig értem, rettentő gyomorgörcsöm volt, majd miután
belekezdtem minden stressz elmúlt. 21 órára mindenki lement,
és a zsűri hosszas számolásba
kezdett. Végül 12 versenyző jutott
döntőbe. Annak ellenére, hogy
nem jutottam tovább, nagyon jó
élményként maradt meg bennem a
verseny. Országos bajnokokkal
voltam egy mezőnyben. Ők
tovább mentek, én alul maradtam.
De innen kell majd győznöm
legközelebb!
Bencze Gréta

A mezőberényi általános iskola 1957-ben végzett lány és fiú osztálya
tartott találkozót május 27-én a Tópart Vendéglőben. A jubileumi
eseményre 17-en jöttek el, megemlékeztek osztályfőnökeikről: Irányi
Istvánnéról és Hentz Lajosról.
fotó: Vágvölgyi Mihály

Nyári szünet a szövőszakkörben
A Hagyományok Háza és a Békés
Megyei Népművészeti Egyesület
kezdeményezésére, az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ
közreműködésével március 7-én
kezdődött el a vászon és gyapjú
szövő szakkör. A 96 órás képzés ez
év novemberében fejeződik be, a
szakkör munkájában június 15-től
szeptemberig nyári szünetet
tartanak. A képzés célja, hogy a
résztvevők megismerjék a szövőeszközöket, a szövés hagyományos technikáit, motívumait,
különös tekintettel a mezőberényi
vászon szőttes mintáira. A célok
közé tartozik az is, hogy a tagok a
megismert eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus és ma is használható tárgyakat tervezzenek,
alkossanak. A szakkör tagjai a
Berényi Textil Kft. műhelyében
heti 4 órás foglalkozásokon
vesznek részt. A szakkör vezetője
Debreczeni János Népművészet
Mestere, Népi Iparművész, a nyári
szünet előtt elmondta, a képzésen
résztvevő 18 szakköri tag nagy
része berényi, néhányan a környező településekről járnak át.
Debreczeni János kifejtette, meglepte ez a nagy érdeklődés, úgy
tűnik, hogy egyre többen szeretnek valamit a saját kezükkel alkotni, és erre hajlandók időt is szen-

telni. A nagyfokú érdeklődéshez
nyilván hozzájárul az is, hogy a
képzés teljesen ingyenes. Az
országban a hasonló tanfolyamok
általában fizetősek, ingyenes akkreditált kézműves képzés van
még Békéscsabán, három tagjuk a
szövő, egy pedig népi ékszerkészítő tanfolyamra jár. A tagok
különböző céllal járnak a szakkörbe, néhánynak már van otthon
szövőszéke, mások a különböző
kézműves technikákat szeretnék
ötvözni, például a csipkekészítéssel vagy a bőrdíszművességgel szeretnék kombinálni a
szövést.
Az elkészült munkákkal januárban pályázni fognak a 2018-ban
a békéscsabai XVI. Országos
Textiles Konferencia kiállítására.

Hoffmann Ádám
és

JELENTKEZZ POLGÁRŐRNEK!

Hoffmann Julianna

Az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei stratégiai
partnerei a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési
önkormányzatoknak és más közrendfenntartásban szerepet játszó
rendészeti szerveknek.
Ha szeretne a közvetlen lakó-és szociális környezetének értéket adó
önkéntes munkát végezni, lépjen be a Polgárőrségbe, várjuk
jelentkezését a +36 30 6216679-os telefonszámon H-P 8-16-ig.
Az érdeklődők közvetlenül a lakóhelyük szerint illetékes polgárőr
egyesületeknél jelezhetik csatlakozási szándékukat, felvételük az
általános szabályok szerint történik.

május 11-én ünnepelte
60. házassági évfordulóját.
Kívánjuk, hogy még sokáig
foghassátok egymás kezét!
Szeretettel gratulálnak
gyermekeitek és családjaik
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Fantasztikus eredmények Győrben
Május 19. és 21. között rendezték
meg az Országos Maraton Magyar
Bajnokságot Győrben, ahol a nagy
hullámok, a hideg szél sem
tántorította el a nagy létszámú
futamokban indulókat.
A KSI Gyomaendrőd versenyzői
közül: három versenyző Maraton
Magyar Bajnok, két versenyző
ezüstérmes, egy versenyző bronzérmes lett, valamint egy negyedik
és két ötödik helyezés született.
Közülük a mezőberényi gyerekek
az alábbi helyezéseket érték el:
Sági Alíz 10 km- es távon 2. hely,
Wágner Anna 5 km-es távon 3.
hely, Konyecsni Milán 5 km-es
távon 4. hely, Hajkó Kata 15 km-es

távon 5. hely, párosban 15 km-es
távon 7. hely. A viadalon részt vett
még két berényi fiú. Barna Gergő
párosban 5 km-es távon 10.

Csoportos üdülés Harkányban!
2017. november 5-11-ig (vasárnaptól-szombatig) 7 nap/6 éj.
Szállás: Termál Hotel, Harkány, Elhelyezés: 1-2-3 ágyas
szobákban, térítési díj: 1 ágyas szobában: 70.200 Ft/fő, 2 ágyas
szobában: 52.200 Ft/ fő, 3 ágyas szobában: 48.200 Ft/ fő +
Autóbusz költsége Harkányba és vissza. Fizetés módja: készpénz
és/vagy SZÉP kártya. IFA: 500Ft/nap Ellátás: félpanziós,
svédasztalos reggeli, vacsora. Jelentkezés és előleg befizetés:
június 26-án, hétfőn 16 órától a Gyomai úti klubban, előleg
összege:10.000Ft/fő. További információ: Borgula Györgyné
+36 20 2222-435, esti órákban: +36 66 423-289

A Városi Nyugdíjas Klub programjai
2017. június 14. (szerda) 16.00 Bográcsos parti a Gyomai úti
Szlovák Közösségi Háznál Részvételi díj: 400.-Ft/fő klubtagoknak.
Tányért, evőeszközt, innivalót és poharat hozni kell!
2017. június 28. (szerda) 17.00 Grill parti a Gyomai úti Szlovák
Közösségi Háznál. Részvételi díj: 900.- Ft.
Tányért, evőeszközt, innivalót és poharat hozni kell!
Előzetes jelentkezés: Mertz Mártonnénál a +36 20 588-0088-as
telefonszámon.

Országos Nyugdíjas Találkozó
A Városi Nyugdíjas Klub május 27-én Csekeszőlőn vett részt a 20.
Országos és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón. A klub tagjai hosszú
évek után először mutattak be színpadi produkciót, amivel nagy sikert
arattak.

Amatőr alkotók kiállítása

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület június 4-én a
Német Közösségi Házban tartotta meg a mezőberényi amatőr alkotók
kiállítását. Ez alkalomból 21 alkotó mutatkozott be.

helyezést, Kis Bálint pedig 5 km- kon megrendezésre kerülő Régiós
es távon 23. helyezést ért el.
Diákolimpia lesz.
A következő megmérettetés a
Kovácsné Kozma Diána és
2017. június 3-4. között SzolnoKovács Gábor edzők

A VTSZ tavaszi csillagtúrája
A Va s u t a s Te r m é s z e t j á r ó k
Szövetsége (VTSZ) április 28 és
május 1 között, péntektől hétfőig
rendezte meg tavaszi csillagtúráját a Mátrában, gyöngyösi
székhellyel. A programban ezúttal a túrázás szerepelt fő
hangsúllyal és ebben a társrendező, a szövetség egyik tagja, a
mezőberényi Alföld Turista
Egyesület vállalt szerepet a túrák
szervezőjeként.
Egy kis nehézséget és az eredeti
túratervek átgondolását okozta a
Mátrában a közelmúltban tomboló, fákat kidöntő időjárás, de
sikerült a túraútvonalakat megfelelően átszervezni. Városnézés
és pince látogatás is szerepelt a
programok részeként a négy
napban.
A csillagtúrán a VTSZ tagszervezetei képviseletében az ország
minden részéről 120 turista vett
részt, akik a gyöngyösi Károly
Róbert Diákhotelben kaptak
szállást. A péntek az utazással és a
szállás elfoglalásával, majd pedig
hangulatos városnézéssel telt el.
Szakszerű idegenvezetés keretében ismerkedhettek meg az
ország minden részéből összegyűlt turisták a hangulatos
történelmi város nevezetességeivel. A péntek estét közös
vacsora és tájékoztató zárta a
következő napok eseményeiről.
Szombaton este a vacsorát
követően jó hangulatú szellemi
vetélkedőn vehettek részt a
benevezett csapatok.
Mindkét túranapra rövid, közepes
és kettő hosszú távú túra is
szerepelt a lehetőségek között,
ezekből választhattak a résztvevők edzettségüknek megfelelően. Mindkét nap délutánjára
farkasmályi pincelátogatás is
szerepelt a programban, Vadonné

Puskel Juliannának köszönhetően.
A két nagy túra résztvevői közül a
Rákóczi emléktúra résztvevői
Véha Béla vezetésével jelvényszerző túramozgalom keretében
szombat-vasárnap, két nap alatt
Parádsasvárról indulva, a Kékestetőn át, a Mátrát átszelve
Gyöngyösig érve 42 kilométert
gyalogolva kapták meg méltó
elismerésüket a teljesítésért! A
második nagy túrák résztvevői
szombaton és vasárnap is Vadon
Béla túravezetővel a Mátra
nevezetességeit, várait, forrásait
bejárva ismerték meg legnagyobb
hegyünk értékeit.
A közepes túrát vállalók szombaton a Mátraalján, Gyöngyös és
Mátrafüred között, míg vasárnap
Mátraházától lefelé, a Sár-hegyen
át Gyöngyösig túrázva járták be a
távokat.
A kis túrák résztvevői szombaton
és vasárnap is Mátrafüred környékén túráztak. A szombati
kisvonatos utazás Lajosházára
kalandosra sikerült, ugyanis
Gyöngyössolymos határában a
vonat a sínről leesett, kisiklott!
Gyors újratervezést követően a
társaság egy része busszal viszszament Gyöngyösre, míg a
többiek a kihívást vállalva megkeresték az eredetileg tervezett
zöld jelzést és úgy értek vissza
rendben Mátrafüredre. A vasárnapi kis túra Sástó környékén
szintén jól sikerült. A közepes és
rövid túrák vezetői Hoffmann
Ádám és Pusztai László voltak,
míg az egész esemény koordinálásában Földes Péter, az
Alföld Turista Egyesület elnöke
tevékenykedett.
Pusztai László,
Alföld Turista Egyesület
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Winter Ilona senior világbajnok!

Kosaras diákolimpia döntő

Április 21. és 30. között az új-zélandi Aucklandben rendezték
meg a Senior Világjátékokat, ezen 106 országból 23 sportágban
28 ezer versenyző vett részt. A labdarúgás után a kosárlabda
bizonyult a legnépszerűbb sportágnak. A női kosarasok között ott
volt Winter Ilona is, aki korosztályában csapatával arany érmet
szerzett, hazaérkezése után beszélgettünk vele. Legelőször arról
faggattuk, hogyan állt össze tíz tagú csapatuk.

A Békés Megyei Diáksport
Egyesület abban az elismerésben
részesült, hogy 2017. június 8-11.
között Békéscsabán, Gyulán és
Mezőberényben rendezheti meg a
III. korcsoportos Összevont
Labdajáték Diákolimpia Országos Döntőjét. Az ország minden
tájáról összesen mintegy hatvan –
5. és 6. osztályos tanulókból álló
kézi-, kosár-, röplabda és futball –
csapat méri össze tudását a három
városban. A rendezvény ünnepélyes megnyitójára Békéscsabán, a Szent István téren kerül
sor, majd három napon keresztül
fog zajlani a versengés. Reményeink szerint a közel 1000 diák,
kísérőik és az érdeklődők egyedülálló élményben részesülnek
majd az itt töltött idő során.

Gyulán a futball, Békéscsabán a
kézi- és röplabda, Mezőberényben pedig a kosárlabda
csapatok mérik össze erejüket. A
mérkőzések június 9-én és 10-én
reggel 8-tól 19 óráig tartanak a
csoportmérkőzésekkel, illetve
helyosztókkal, vasárnap pedig
már a végső helyezésekért megy a
küzdelem. A fiúk a gimnáziumban, a lányok a sportcsarnokban játszanak. Az eredményhirdetés vasárnap 13.45-kor
várható.
Részt vevő csapatok, fiúk: Pécs,
Békéscsaba, Hódmezővásárhely,
Debrecen, Szolnok, Dombóvár,
Zalaegerszeg; lányok: Pécs,
Mezőberény, Miskolc, Sopron,
Szolnok, Dunakeszi, Kaposvár,
Nagykanizsa.
Winter Ilona

Tornagyőzelem Szovátán

– Öt éves különbségekkel sorolták
korosztályokba a csapatokat, mi a
60+-osok között neveztünk.
Ebben a korosztályban 7 csapat
versenyzett, három új-zélandi,
három ausztrál és mi. Csapatunk
két sokszoros válogatottra: Kiss
Lenkére és rám épült. Néhányan
már évek óta Budapesten edzenek
és játszanak, néhány meccsen már
játszottam velük, így erre a
versenyre is csatlakoztam hozzájuk. Kiss Lenkével tíz évig együtt
voltunk válogatottak, a kapcsolatunk ezt követően sem szakadt
meg vele, jó volt újra együtt játszanunk.
– Mennyiben más a senior
világbajnokság, mint a profi?
– Aktív játékos koromban több
világbajnokságon vettem részt,
így van összehasonlítási alapom.
A verseny szervezése, lebonyolítása igazán profi volt, mindenki
épp úgy kezelt bennünket, mint
harminc évvel ezelőtt, csupán –
életkorunkból adódóan – a
játékunk vált lassúbbá.
– Miért jó senior világbajnokságon részt venni?

– Ez volt életem egyik legjobb
versenye. Most is megvan
bennünk a versenyszellem, mi
mindig nyerni szeretnénk, a játék
most is ugyanaz, mint évtizedekkel ezelőtt. Nagyon koncentráltan játszottunk, meccsek előtt
csak rövidebb városi sétákat
vállaltunk.
– Mennyi idejük volt Új-Zélanddal ismerkedni?
– Kilenc nap alatt nyolc mérkőzést
játszottunk, így csak egy szabadnapunk volt, ekkor a sziget másik
végébe utaztunk, ahol a maori
bennszülöttek előadását néztük
meg. Oda és vissza felé is négynégy napot töltöttünk Szingapúrban, ez az időt tényleg pihenésre szenteltük, amit tudtunk,
mindent megnéztünk.
– A következő senior világjátékokat négy év múlva Japánban rendezik meg, azon is részt vesznek?
– Közölünk Japánban még senki
sem játszott, így most már arra
készülünk.
M. L.

Kosaras országos elődöntő
Május 23-án Mezőberény adott
otthont a IV. korcsoportos
kosárlabda országos elődöntőnek.
M e z ő b e r é n y, K i s ú j s z á l l á s ,
Miskolc és Kecskemét csapatai
versengtek a tovább jutásért. Csak
egy csapat mehetett tovább az
országos döntőbe, ez arra
késztette a csapatokat, hogy
mindent megpróbáljanak a

döntőbe jutás érdekében. Szoros
küzdelemben ez a Miskolc
csapatának sikerült, második a
Kecskemét lett, míg a harmadik
helyen Mezőberény csapata
végzett. Gratulálunk a hazai
csapatnak ehhez a szép
teljesítményhez, még ha a döntőbe
nem is sikerült tovább jutniuk.
Winter Ilona

A Berényi Gyermek FC U16
csapata április 28. és május 1.
között Mezőberény erdélyi
testvérvárosába, Szovátára utazott
a helyi egyesület által szervezett
háromcsapatos, nagypályás labdarúgó tornára. A berényiek mindkét ellenfelüket legyőzve, jó játékkal nyerték a tornát.
Eredmények: Berényi Gyermek
FC – Szováta 3-0, Berényi
Gyermek FC – Székelyudvarhelyi FC 4-1 A csapat tagjai:
Balog Norbert, Burai Milán,
Fekete Jácint, Fekete Ronald, Gál
Zoltán, Horváth Patrik, Kovács
András, Kovács György, Megyeri
Erik, Mezei Patrik, Nico Boss,
Olej Bence, Rónai Róbert, Szalkai

Martin, Szabó Botond, Vas
László, Vincze Dávid. Edző:
Kajlik Péter
A berényi küldöttség látogatást
tett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Szovátai
Gyermekotthonban, ahol átadta az
egyesület által felajánlott sportfelszerelés csomagot.
Kajlik Péter edző: „A 2x30 perces
mérkőzések jól szolgálták felkészülésünket, ellenfeleink gyors és
erőszakos játékukkal teljes erőbedobásra kényszerítettek bennünket, amire csapatunk megfelelő taktikával válaszolt. Külön öröm számunkra, hogy a 2016/
2017 szezonban továbbra is őrizzük veretlenségünket.”
K. P.

TAO pályázaton nyert eszközök átadása
Május 6-án, a Mezőberényi LE –
Csabacsüd bajnoki mérkőzés előtt
került sor a Berényi Gyermek FC
2016/2017 évi TAO pályázatán
nyert tárgyi eszközök és sportfelszerelések, sporteszközök átadására. Az egyesület összesen
10.426.950 Ft támogatást nyert,
amit versenyeztetésre, utaztatásra, sportfelszerelésre, sporteszközökre fordított. Tárgyi eszköz finanszírozására 1.442.950 Ft
állt rendelkezésre, amiből kor-

szerű fűnyíró traktort, defibrillátort, hordágyat, mosógépet, szárítógépet szereztek be. Az ünnepségen beszédet mondott Szekeres
Józsefné alpolgármester asszony
és Erdős Ferenc, a Békés Megyei
Labdarúgó Szövetség elnökségi
tagja. Az egyesület részéről a TAO
pályázat megvalósításairól Kajlik
Péter, a Berényi Gyermek FC
szakmai vezetője tájékoztatta a
jelenlévőket.
Berényi Gyermek FC
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Nyári táborok Mezőberényben
2017. június 18-23.
IFJÚSÁGI TÁBOR
TIZENÉVESEKNEK

Helyszín:
Szeghalom, Vidra tanya.
Részvételi díj 12.000 Ft/fő
Információ, jelentkezés:
Lázárné Sorka Katalin lelkész
katalin.skorka@lutheran.hu
+36 20 824-3805
2017. július 31- augusztus 6.
XIV. KELET-BÉKÉSI
EVANGÉLIKUS ZENEI TÁBOR.
Helyszín:
Mezőberény Kossuth tér 6.
Részvételi díj 15.000 Ft/fő
Információ, jelentkezés:
Lázárné Sorka Katalin lelkész
katalin.skorka@lutheran.hu
+36 20 824-3805
2017. június 26-30. napközis
2017. július 10-14. napközis
2017. július 24-28.
napközis/bentlakásos
2017. augusztus 7-11. napközis
LOVAS TÁBOR 5-15 ÉVES
GYEREKEKNEK

Helyszín: a Nyeregben
Alapítvány tanyája
Részvételi díj:
18.000 Ft (napközis),
30.000 Ft (bentlakásos)
Információ, jelentkezés:
Madarászné Bereczki Zsuzsanna
+36 20 532-4531
2017. június 19-23.
9.00 –16.00 óráig
2017. július 3-7.
9.00 –16.00 óráig
KÉZMŰVES TÁBOR A
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
8-tól 14 éves korig
Részvételi díj: 9.000.- Ft/fő
(háromszori étkezés és
anyagköltség)
Információ, jelentkezés:
opskk@mezobereny.hu
+36 66 515-553
jelentkezési lap letölthető:
opskk.mezobereny.hu
2017. június 29 - július 2.
HITTAN TÁBOR
meghívott gyerekek részére.
Helyszín: II. kerületi Evang.
Egyház Idősek Klubja
2017. július 3-9.
SPORTTÁBOR ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOK RÉSZÉRE

Helyszín: Martinovics úti
tornaterem 9.00 - 16.
Részvételi díj: 7000 Ft/fő
Információ és jelentkezés
június 25-ig
Winter Ilona: +36 20 494-1887,
Ignácz Ágnes: +36 70 944-4615

2017. július 3-7.
BERÉNYI GYERMEK FC
NAPKÖZIS FOCI TÁBORA

Részvételi díj: egyesületi
tagoknak 10 000 Ft, nem
tagoknak 20 000 Ft
Információ és jelentkezés:
Kajlik Péter +36 30 280-2393
2017. július 9 – 15.
SZLOVÁK NYELVI ÉS
NÉPISMERETI TÁBOR
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
RÉSZÉRE

Helyszín: Szlovák Közösségi
Ház - Mezőberény, Gyomai út
21. 8.00-17.00
Információ: Borgula Györgyné
+36 20 2222-435
Jelentkezés: személyesen a
Szlovák Közösségi Házban,
keddenként 9 – től 12-ig
2017. július 10-14.
„SZUPER(H)ŐSÖK ISTEN
SZOLGÁLATÁBAN”
napközis tárbort általános
iskolások részére
Helyszín: Mezőberényi
Református Egyházközség
templomában és épületeiben
Részvételi díj: 500,- Ft/ fő/nap
Jelentkezés, információ
július 5-ig személyesen a
református gyülekezetben,
mezobereny@reformatus.hu,
+36 20 599-6864
2017. július 10-14.
2017. július 17-21.
2017. augusztus 14-18.
KUTYÁS TÁBOR
6-14 éves gyerekek részére
naponta 8-tól 16-ig
Helyszín:
Mezőberény, Laposi kertek
Részvételi díj: 15 000 Ft/hét
(ebéd és foglalkozások költsége)
Információ, jelentkezés:
Zahorán Béla +36 30 506-1011,
Szilágyi Katalin +36 70 427-5092
2017. augusztus 9-11.
KARITASZ TÁBOR
7- 14 éves rászoruló
gyermekek részére
A részvétel feltétele: egy főre
eső jövedelem max. 50.000.- Ft
Helyszín: plébánia, témája:
Szent László, a lovagkirály
Információ, jelentkezés június
14- ig: Egyedné Kocsis Katalin,
Mezőberényi Katolikus Karitasz
Csoport +36 20 450-2724

2017. június

Pünkösdi gondolatok
Manapság a vallások között is
egyfajta piacgazdaság alakult ki. A
közhiedelem azt terjeszti, hogy
mindegy kiben és miben hiszel,
csak higgy valakiben vagy
valamiben. Ezt a téves felfogást ki
is használják mindenféle vallási
irányzatok, s nyugodtan mondhatjuk, hogy egyre jobban szedik
az áldozataikat.
Nekünk keresztyéneknek újra és
újra lehetőségünk van tudatosítani
magunkban, Ki az az Isten, akiben
hiszünk és Akit szolgálunk.
Pünkösdkor erre is van lehetőségünk. Az Atya Isten az, Aki
mindeneknek teremtője és
fenntartó Ura. Gondviselő Isten,
igaz bíró, Aki előtt egyszer
mindnyájunknak meg kell
jelennünk, hogy számot adjunk
tetteinkről, mert Ő megfizet
mindenkinek az Ő cselekedetei
szerint. Ez az Atya elküldte az Ő
Fiát, Aki testvéreivé fogad bennünket, ha mi is az Atya akarata
szerint akarunk élni és készek
vagyunk azt cselekedni, amit elvár
vagy ajánl a mi Istenünk. Jézus
mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűnt. Szavaival és
tetteivel beszélte el nekünk az
evangéliumot arról, hogy Isten
minden embert szeret és földi
boldogságát, mennyei üdvösségét
akarja. Maga Jézus készítette el a
személyre szóló helyet számunkra. Sőt, arra bátorított, hogy Istent
szólítsuk Atyánknak, engedjük
egészen közel magunkhoz. S hogy
ez így lehessen, hogy Isten Atyánk,
Jézus pedig testvérünk legyen,
ahhoz kiárasztották ránk a
Szentlélek ajándékát. E nélkül
tanítványok sem tudtak volna mit
kezdeni a Jézus üggyel, sem azzal,
hogy az Ószövetség szigorú és
ítélő Istenét Atyjuknak szólítsák. A
Szentlélek ott akar lenni az
emberben, Jézus szava szerint a
világ nem ismeri meg őt, hanem
csak azok, akik hisznek benne, de
azokban lakozást vesz, bennük
lakik. Ez a Lélek az erő, a szeretet a
józanság Lelke. Van, amitől eltilt
és van, amire indít. Van, amitől óv
és van, amire bátorít. Van, amikor
vigasztal és van, amikor örömöt
áraszt.
Nem tudom, hogy kell-e ennél

„jobb” Isten, akiben érdemes hinni? Kell-e annál tökéletesebb kijelentés, mint amit a Biblia hordoz
erről az Istenről? Kell-e annál nagyobb biztonságtudat az életünkben, hogy egy ilyen Istenhez
tartozunk, hogy azt vallhatjuk,
ennek az Istennek a tulajdona az
életünk? Én hivatásom szerint és
egész életemmel is ezt az Istent
szolgálom immár több, mint 25
éve. Ennek az Istennek sok juha
van, akik sokféle lelki örökséget
kaptak elődeiktől. Amikor megkezdtem mezőberényi szolgálatomat, nagy öröm volt számomra, hogy református lelkészként
közel kerülhetek nemcsak saját
híveinkhez, hanem olyan emberekhez is, akiknek ősei olyan örökséget hagytak rájuk, mely által
békességben és egymás megbecsülésében tudtak élni és élnek ma
is más nemzetiségű és más
felekezetű keresztyének, immár
több mint háromszáz éve. Hiszem,
hogy ennek a békességnek és
kölcsönös megbecsülésnek az a
Szentlélek a forrása, Akit nemcsak
pünkösdi időben, hanem mindenkor hívhatunk és várhatunk, hogy
töltse be életünket.
Pünkösdkor van lehetőség kérni,
várni, hogy töltsön be minket a mi
Istenünk önmagával. Olyan jó,
hogy elvihetjük és megoszthatjuk
az Ő szeretetét és kegyelmét abból
a közösségből hozva, amit Ő
teremt velünk Szentlelke által.
Nem tudom, hogy kell-e keresni a
vallások és hitvilágok szabad
piacán „jobb” Istent azoknak, akik
érzik, szükségük van kegyelemre,
szeretetre és közösségre annál az
Istennél, aki naponként ezeket
tudja adni nekünk. Mi megtalálhatjuk Őt, Ő pedig szétosztja
magát közöttünk. A világról – ahol
élünk –, pedig írva van, hogy
sóvárogva várja az Isten fiainak
megjelenését. Azokat, akik tudják
– tudjuk és éljük örömmel és
hálával – mit jelent, hogy velünk
van az Isten szeretete, fiának
kegyelme és a Szentlélek közössége. Ennek folyamatos megtapasztalását kívánom városunk
lakóinak, a Mezőberényi Hírmondó olvasóinak!
Papp Tibor ref. lelkipásztor

Még lehet jelentkezni!
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ meghirdeti

„A legszebb konyhakertek” programot
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő személy és
közösség jelentkezését!
Jelentkezési lap kérhető és leadható: Orlai Petrics Soma KMM
(Mezőberény, Fő út 6.)
részletek: mezobereny.hu
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SZÉPSÉGSZALON

KOMFORT ABC
Amíg a készlet tart...
Hamé bébidesszert 4hónapostól
Milka tejcsokoládé
Szaloncukrok 3-féle ízben
Nescafé 3in1 instant kávé
Hubertus eredeti
Lenor öblítők
Unicum
Füstölt kolbász csemege, csípős
Kalinka vodka

190g
50g
kg
10x17g
0,2L
1,9L
0,2L
kg
0,5L

189Ft
129Ft
399Ft
499Ft
849Ft
899Ft
1199Ft
1290Ft
1749Ft

(995Ft/kg)
(2580Ft/kg)
(2935Ft/kg)
(4245Ft/L)
(473Ft/L)
(5998Ft/L)
(3498Ft/L)

www.komfortabc.hu
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60perc vagy 6.000.-Ft/120perc
NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás,
alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, gél lakkozás.
MENYASSZONYI RUHA KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

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

Hajópadló, lambéria,

Üdülés Hajdúszoboszlón

szegőlécek, teraszanyagok

2017. szeptember 17-23-ig 7 nap/6 éjszaka félpanzióval
4.300.- Ft/nap + 500.- Ft/nap IFA. Utazás menetrend szerinti
autóbusszal. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban.
Jelentkezés: augusztus 10-ig 5.000.- Ft/fő előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna: +36 30 4547 149.

kedvező áron a gyártótól.
Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032

Örömmel értesítjük jelenlegi és leendő vendégeinket, hogy

2017. június 12-től folyamatos nyitva tartással megnyitjuk
ÉTTERMÜNKET ÉS TERASZUNKAT.
A megszokott menüs étkeztetés mellet étlapos étkeztetéssel, hagyományos és a mai íz világot tükröző
ételválasztékkal, kibővített ital és fagylaltválasztékkal várjuk kedves vendégeinket.
Nyitva tartásunk hétköznap 7 órától 22 óráig tart,
hétvégén 7 órától a vendégek igényeihez rugalmasan alkalmazkodik.
Legyen a vendégünk! Ebédeljen – vacsorázzon éttermünkben, kávézzon, fagyizzon – teraszunkon!
Szeretettel várjuk lakodalmak, ballagások, családi ünnepek, baráti és üzleti találkozók alkalmával is.
Önökhöz érkező vendégeiknek ajánljuk szállodánkat,
mely „Kiváló szálláshely”minősítéssel rendelkezik.
Helyfoglalás a +36 66 352-902-es vagy a +36 30 313-0359-es telefonszámon
és a marton@berenyszallo.hu e-mail címen.
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