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Múzeumok Éjszakája Szent Iván-éji tűzzel
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ hagyományosan minden esztendőben
megszervezi a Múzeumok Éjszakáját, így június 23-án is a
gyűjtemény udvarára színes
programmal várták az érdeklődőket. A kastély épülete előtt a
helyi kézművesek, élelmiszertermelők mutatták be portékáikat.

25. Országos Vadásznap

Origami találkozó
Kedves mezőberényi Pedagógusok, Kézművesek, Érdeklődők!
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központban rendezzük
meg augusztus 3-4-5-én a 28.
Nemzetközi és Országos Origami
Találkozót. A találkozó díszvendége Artur Biernacki lengyel origami művész lesz. A programra
érkeznek vendégek az Amerikai
Egyesült Államokból, Lengyelországból, Franciaországból, Németországból és számos hazai
településről. folytatás a 7. oldalon

Berényi Napok 2017.
Zene, találkozások, sport a XXI. Berényi Napokon
A rendezvény hagyományainak mentén, a városi közösségekkel karöltve szerveződik 2017. augusztus 18tól 20-ig a Berényi Napok.
A tudatosan ápolt, fenntartott szokások szerint készülődünk – zenei, kulturális és közösségi sportprogramokkal, nemzeti
ünnepünk megünneplésével – a háromnapos eseményre. Hazavárjuk az elszármazottakat, a berényi és
Mezőberényhez kötődő művészeket, kézműveseket, az év közben távol élő családtagokat.
Hevesi Tamás Pénteken, 18-án kop-

A bejárat mellett madárpókokat
vehettek szemügyre a látogatók.
Eljött a Mezőberényi Íjászegyesület is, a vállalkozó kedvűek az
udvaron kipróbálhatták az íjakat, a
pincében pedig az egyesület
középkori fegyverekből tartott
kiállítást. A Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület játszóházzal várta a kicsiket.
folytatás a 5. oldalon

jafát avat az Erdélyi Kör,
kiállításokat nyitunk a
művelődési központban.
A Mezőberényi Művésztelepen résztvevő alkotók tárlatát és két fiatal
elszármazott kézműves
munkáit láthatja a nagyközönség, Puskás Erika
és Gubola Andrea nemeztárgyait mutatjuk be.
Már az augusztus 26-i,
25. Országos Vadásznapra utalva Az év természetfotója 2016 című
vándorkiállítás, a muzeális gyűjteményben
pedig megyei trófeakiállítás látogatható.
folytatás a 7. oldalon

Mezőberény, 2017. augusztus 25-26-27.

Az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet, az Országos
Magyar Vadászkamara Békés
Megyei Területi Szervezete, a
Békés Megyei Vadászszövetség
és Mezőberény Város Önkormányzata együtt szervezi meg a
25. Országos Vadásznapot Mezőberényben, a Városi Ligetben és
környékén.
A rangos vadász esemény fővédnökei: dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az OMVV
elnöke és dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Díszvendégei: Habsburg György főherceg, gróf Wenckheim László, dr.
Kemény Dénes, a Magyar
Vízilabda Szövetség elnöke.
Védnökei: Győrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke, Dankó Béla országgyűlési
képviselő, dr. Takács Árpád, a
Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott és

Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlés elnöke.
Az eredetileg egynapos, szombati
program városunkban pénteken
vadgazdálkodási konferenciával
egészül ki. A szakmai program
után Hídvégi Béla, Pantheon-díjas
vadász filmvetítéssel egybekötött
élménybeszámolója, majd az I.
Országos Vadász Ulti Bajnokság
várja a vadászokat, érdeklődőket.
A ligetben borutca és nosztalgia
zene fogadja az érkező vendégeket, az érdeklődő mezőberényieket.
Augusztus 26-án, szombaton
délelőtt a ligeti színpadon a 25.
Országos Vadásznap ünnepi programját, délután kürtös bemutatót,
megyei és helyi szórakoztató
programokat láthat a közönség
egészen 22 óráig.
A Városi Sportpálya mögötti
kiserdőben koronglövész versenyt és bemutatót rendezünk.
folytatás a 7. oldalon
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Ez történt a két ülés között
Május 30-án Békéscsabán az
Alföldvíz Zrt. közgyűlésén járt
Siklósi István polgármester, ahol a
legfontosabb kérdésekben nem
születtek döntések. Ellenben a
közgyűlés elfogadta a Zrt. 2016.
évi beszámolóját, mely az
egyenleg oldalán közel 300 milliós veszteséget mutat. Indokként
két dolog hangzott el: a rezsidíj
csökkentés miatt nem lehet az
árakat a tényleges kiadások
szintjéhez igazítani, a másik ok a
közműadó magas mértéke. A Zrt.
évi 8-900 millió Ft közműadót
fizet be az államkasszába, tehát a
vesztességeit maximálisan fedezni lehetne ebből a kiadásból.
Egyébként a Zrt. által fizetendő
adómérték lényegesen magasabb,
mint a hasonló nagyvárosi
szolgáltatóké, akik kb. egyharmadnyi arányt fizetnek. A legfontosabb dolgok, amiről nem
döntött a közgyűlés – levette
napirendről – a törzstőke emelése,
valamint a vezérigazgató visszahívása és megválasztása. Közgyűlési hír még, hogy a hiányok
fedezetére törzstőke emelését tervezik, amelyhez sem a legnagyobb tulajdoni résszel rendelkező Békéscsabának (33%), sem a
többi tulajdonos önkormányzatnak nincs forrása. A mintegy 3
milliárdos tőkeemeléshez forrással kizárólag a 28% tulajdoni arányú Magyar Állam rendelkezik. Amennyiben ő egyedül
emeli a törzstőkét, úgy vélhetőleg 51%, vagy azt meghaladó tulajdoni részt szerez,
amivel akár az összes többi
tulajdonossal szemben is keresztül tudja vinni az akaratát.
Június 1-jén május 28-i dátummal
névtelen levelet kapott Siklósi
István polgármester, amelyben
több kérdést vet fel a levél írója.
Polgármester Úr korábban már
jelezte, most újból megerősítette, hogy névtelen levelekkel nem áll módjában érdemben foglalkozni.
Június 2-án megkeresés érkezett az Alföldvíz Zrt. részéről,
hogy a mezőberényi szennyvízhálózatba időnként – időben
nem meghatározhatóan – a
„közcsatornába bocsájthatósági küszöbértéket jelentősen
meghaladó” szennyvíz kerül.
Vélelmezhetően állattartóktól
kerül a rendszerbe a szennyezés. A
Zrt. ezzel kapcsolatos felhívása,

„csatornahasználati illemtan”
közzé lett téve. Amennyiben a
szennyeződések továbbra is jelentkeznek, úgy a nyomozóhatóságok munkáját kell igénybe venni, ugyanis a tevékenység
jelentős többletkiadást és műszaki problémát okoz a telep
működtetésében!
Június 6-án a művelődési központban rendezett ünnepségen
köszöntötte Siklósi István polgármester a pedagógusokat. A
rendezvényen részt vett Petróczki
Zoltán a Gyulai Tankerület
szakmai igazgatóhelyettese.
Jutalmazásra is sor került. Az
intézmények köszöntötték a
nyugdíjba vonulókat, és a már
régebb óta nyugdíjas, diplomájuk
megszerzésének jubileumát ünneplőket. Szintén köszöntötték a
jubileumi jutalmat átvevő még
aktív pedagógusokat. A pedagógusok munkájához ezúton is
kitartást, egészséget és sikereket
kívánt a polgármester.
Június 13-án jött az értesítés a
Magyar Államkincstártól, hogy
az ipari terület kialakítására
beadott pályázat 192.893.102,Ft forrást nyert, amelyet
10.106.898,- forinttal kell kiegészítenie a városnak a megvalósításhoz. Bár az első körben
nem érkezett pozitív hír, de a
második elbírálási szakaszban
támogatást kapott a város. A
megvalósítás további sok-sok
munkát igényel. Közművek
kiépítése, kerítés, portaépület,
hídmérleg, parkolók (a területen
belül) építése valósulhat meg, és
nem utolsó sorban szükség van a
beruházókkal, vállalkozásokkal
való konkrét megegyezések
megalkotásáról, a terület igénybevételének részleteiről. A támogatásról érkezett hír azért jelent
nagy örömet, mert a beadott
pályázatok közül talán ez volt a
legfontosabb! Ami miatt kiemelkedően fontos ez a projekt, hogy
megnyílt a lehetőség vállalkozások betelepedése előtt,
amivel a munkahelyek száma is
szaporodhat Mezőberényben.
Június 15-én Tóth Antalné Zsuzsika nénit a Református
Szeretetotthonban 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Siklósi István polgármester. Ez
alkalomból adta át neki Orbán
Viktor miniszterelnök úr által

2017. július

aláírt emléklapot, valamint a város
nevében egy ajándékkosarat.
Ezúton is egészségben eltöltött
éveket kívánunk neki.

Szekeres Józsefné alpolgármesterrel Siklósi István polgármester. Ez alkalomból adták át
neki Orbán Viktor miniszterelnök
úr által aláírt emléklapot, valamint
Június 20-án Práth Pálné Ilonka a város nevében egy ajándéknénit otthonában köszöntötte kosarat. Ezúton is egészségben
95. születésnapja alkalmából eltöltött éveket kívánunk neki.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
május 29-i zárt ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Harmati László képviselő a
beszámoló első pontjában, az
Alföldvíz Zrt. közgyűlésével kapcsolatban tájékoztatást kért arról, hogy az Alföldvíz Zrt. által
fizetett közműadó mértéke miért magasabb, kb. háromszorosa, mint sok nagyvárosi szolgáltatóé? Mi befolyásolja a közműadó mértékét? Siklósi István
polgármester elmondta, hogy a
közgyűlésen az hangzott el, hogy
kb. 2 éve egyeztetnek az ügyben,
de még nem született megállapodás, elsősorban azért, mert a
főváros, illetve a nagyobb városok
megakadályozták a kisebb mértéket az Alföldvíz Zrt.-nél. A polgármester véleménye szerint a
magasabb adómérték abból
ered, hogy ugyanúgy kilométerhosszra számolják a közműadót
Mezőberényben és Békéscsabán
is, ahogy a többi nagyvárosban,
3
így az 1 m -re eső közműadó
lényegesen magasabb ezen a
területen, mint azokban a városokban, ahol nagyobb lakosságszámmal lehet számolni.
A tájékoztatót még három eseménnyel egészítette ki a polgármester: június 23-án sok érdeklődő részvételével zajlott a Múzeumok Éjszakája helyi rendezvény, melynek központi
helyszíne a muzeális gyűjtemény volt. Az udvaron új
programelemekkel is találkozhattak az érdeklődők pl.
nemezelés, kosárfonás. A zeneiskola növendékei fellépésükkel
gazdagították a programot. A
hagyományoknak megfelelően a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete gondoskodott a jelenlévők
étkeztetéséről. A külső helyszínek
között is volt új elem, a németek és
a szlovákok is megnyitották a
tavaly kialakított közösségi

házukat.
Szintén június 23-án, pénteken
16 órakor tartotta Siklósi István
polgármester az „Élet a
Facebookon túl” lakossági
fórumot, ahol rajta kívül
mindössze hárman vettek részt.
Előrelépés várható a szelektív
hulladékgyűjtés terén. Az önkormányzatnak – akinek egyébként nincs kötelezettsége a hulladékszállításban – ki kell jelölnie azt a helyszínt, ahol a
szolgáltató lerakhatja a szelektív kukákat. Ezeket az önkormányzatnak kell őriznie a kiosztásig, illetve értesíteni a lakosokat, hogy mikor vehetik át,
valamint az átadás tényét bizonyító iratokat is el kell készítenie.
A kukák fogadására a 2017.
július 3. napjával kezdődő hét
lett megjelölve.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete –
korábbi határozatát visszavonva –
70.000,- Ft összeggel támogatja
2017. évben a III. korcsoportos
Összevont Labdajáték Diákolimpia Országos Döntőjét 2017.
évi működési tartalék terhére. Az
összeg a Békés Megyei Diáksport
Egyesület számlájára utólagos
elszámolás mellett kerül utalásra.
Elfogadták a Humánügyi Bizottság, valamint a polgármester által,
átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolókat.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
elfogadta az előterjesztéshez
mellékelt feladatellátási megállapodásokat, valamint Mezőberény ’17 Városüzemeltetési
Kft. üzleti tervét. Felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a
szerződések aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazta továbbá Kerekes
László megbízott igazgatót, a
Városi Közszolgáltató Intézmény
vezetőjét a Mezőberény ’17 Kftvel kötendő feladatellátási szer-
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2017. július
ződés aláírására.
A képviselő-testület megköszönte a Mezőberényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete, valamint a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény városért,
lakosságért végzett munkáját,
elfogadta a szervezetek 2016. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatókat, az abban foglaltakat
tudomásul vette.

égetéséről szóló önkormányzati
rendeletet, ezáltal területi hatálya kiterjed a zártkertekre. A
módosítás értelmében az országos
tűzgyújtási tilalom alatt belterületen és a Laposi-kertekben engedélyezett az avar és kerti hulladék
égetése szombat, vasárnap és
ünnepnapok kivételével 8-19 óra
között.

Módosításra került a vagyonrendelet; az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ névváltozása, valamint 2017. június 8.
nappal bejegyzésre került MeMezőberény Város Önkor- zőberény’17 Városüzemeltetési
mányzati Képviselő-testülete Korlátolt Felelősségű Társaság
elfogadta a „Beszámoló Mező- .
berény Sportéletéről” szóló
beszámolót. Megköszönte a sport Átcsoportosítások és fedezetterületén, a mozgás, az egészséges biztosítások elfogadása után 2.
életmód népszerűsítése érdekében alkalommal módosították Meződolgozók tevékenységét, mun- berény Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetési rendeletét.
káját.
Az önkormányzat 2017. évi költAz előterjesztéshez mellékelt ségvetési főösszege intézményformában elfogadásra került a finanszírozással 3.518.383.663,Csárdaszállás Község Önkor- Ft.
mányzatával megkötésre kerülő
– az egészségügyi alapellátásról Módosításra került a helyi közműszóló 2015. évi CXXIII. törvény velődési tevékenység támoga6.§ (1) bekezdése értelmében az tásáról szóló, az önkormányzat
érintett körzetek székhelyének által megállapított helyi díjakról
kijelöléséről szóló – megál- szóló, a helyi jelentőségű védett
lapodás. A képviselő-testület természeti területekről és terméfelhatalmazta Siklósi István szeti értékekről szóló, valamint a
polgármestert, hogy a megálla- települési hulladékgazdálkodásról
és a köztisztaság fenntartásáról
podást aláírja.
szóló önkormányzati rendelet,
Módosították a belterületi avar mivel a Mezőberény’17 Városés kerti hulladékok nyílttéri üzemeltetési Kft. számos, koráb-

ban a Városi Közszolgáltató Intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást átvesz 2017. július 1.
nappal.
Döntés született Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. kapcsán, valamint az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ névmódosítása tekintetében.

3.
városrész belvíz elvezetés)
TOP-3.2.1 - Önkormányzati épületek energetika (a,) 120 (Városháza energetikai korszerűsítése)
TOP-3.2.1 - Önkormányzati
épületek energetika (a,) 330
(Korábbi program: Luther téri
épület)
A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a pályázatok
előkészítése érdekében megtegye a
szükséges intézkedéseket.

Jóváhagyták a Városi Közszol- Mezőberény Város Önkorgáltató Intézmény Alapító Okira- mányzati Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkortának módosítását.
mányzat tulajdonát képező
A képviselő-testület módosította Mezőberény, külterület 0361/6,
korábbi (137/2017.(III.30.)sz.) 0359/2, 0358/4 helyrajzi számon
határozatát, s az alábbi területeken nyilvántartott ingatlanok vonatkíván a TOP-2016 pályázati kozásában ipari terület kialaciklusban projekteket generálni:
kítása céljából kezdeményezi a
területek belterületbe vonását.
TOP felhívás - szám projekt Mezőberény Város Önkormánymegnevezés tám. igény kb. millió zata kinyilvánította, hogy a
Ft (projekt rövid leírása)
földrészletek tekintetében 4 éven
TOP-1.1.1 - Ipari terület kiala- belül ipari területet alakít ki. A
kítása 104 (0344/7 hrsz. vasút polgármester felhatalmazást kamelletti terület feltöltése, körpott a szükséges intézkedések
bekerítés, közművek (Gáz, vilmegtételére, kapcsolódó nyilatkolany, ivóvíz, szennyvíz))
TOP-1.4.1 - Foglalkoztatás, zatok kiadására.
munkába állás 50 (Kodály úti
óvoda, tornaszoba építése)
TOP-2.1.1 - Barna mezős beruházás 140 (Korábbi program:
Hosszú-tó környéke)
TOP-2.1.3 - Környezetvédelmi
infrastruktúra: belvíz rendezés 125
(Korábbi program: észak-nyugati

A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2017.
augusztus 28. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Megyei információs nap
Polgármesterek, településvezetők és civil szervezetek képviselői részére információs napot tartott június 28-án Békéscsabán a Békés
Megyei Önkormányzat.
– A megyei célja, hogy a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információkat összegyűjtse, és a pillanatnyilag releváns,
az önkormányzatok és a civil szervezetek számára fontos tudnivalókat egybegyűjtve továbbítsa. Ennek érdekében évente két
alkalommal információs napot tartunk, ahol nem csupán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal, de az ehhez
kapcsolódó programokkal kapcsolatban is hívunk meg előadókat – mondta köszöntőjében Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke.
A 2014-2020-as programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait a
Magyar Államkincstár látja el. Az eddigi tapasztalatokról tájékoztatta az információs nap résztvevőit Albert Péterné, a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója.
A megyei önkormányzat – a megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a
település kéri, és nem csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is, mint az
előkészítés, szerződéskötés, végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. Annak érdekében, hogy a megsokasodott
teendőket megfelelően el tudják látni, egy 25 fős menedzsmenti csoportot hozott létre a megyei önkormányzat. A csoportban a nyolc,
korábban már fontos projekteket menedzselő szakember mellett asszisztensek és pénzügyi feladatokat ellátó szakemberek dolgoznak
– minderről dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője informálta a jelenlévőket. A projektmenedzserek is
bemutatkoztak a fórumon, és elmondták azt is, jelen programozási időszakban milyen jellegű projektekben tudnak segítséget nyújtani a
pályázóknak.
A Széchenyi Programiroda projektmegvalósítás során nyújtott szolgáltatásairól Lévai Zoltán regionális igazgató tartott előadást, majd az
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. képviseletében Vass Lajos és Radomszki Levente témavezetők a SEAP/SECAP
(Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv) pályázati lehetőségeiről tájékoztatták a jelenlévőket.
Dr. Konstantin Kata, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikai referense a települési éghajlatvédelmi programokat és
beruházásokat támogató LIFE Programot, Garay Éva, az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt kulturális közösségfejlesztő
mentora pedig a „TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívás Békés megyei mentorhálózatát mutatta be. Az
információs nap zárásaként Ikvai-Szabó Imre, az OTP Bank vezető tanácsadója osztott meg fontos információkat a jelenlévőkkel.
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Práth Pálné
köszöntése

Práth Pálné Bartó Ilona június
20-án ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester és
Szekeres Józsefné alpolgármester otthonában köszöntötte,
és adta át a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját. Az
önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés,
boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Tóth Antalné
köszöntése

Tóth Antalné Malét Zsuzsanna
június 16-án ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte, és adta át az
önkormányzat ajándékcsomagját. Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója
nevében jó egészséget és további
békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepeltnek!
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Berény utónevű települések találkozója A kitelepítésre

emlékeztek

Július 1-én Iharosberény volt
házigazdája a XXII. Berény utónevű települések találkozójának.
A mezőberényi delegáció tagja
volt Siklósi István polgármester,
Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő és Körösi Mihály képviselő. A korábbi évekhez hasonlóan kulturális csoportokat is
meghívtak, hogy képviseljék
Érték a
Települési
Értéktárból

településüket. Mezőberényből a
Mazsorett Együttes színvonalas
műsorral mutatkozott be és érdemelt elismerést. A 13 település
mindegyike adott már otthont a
rendezvénynek. A tervek szerint
jövőre Mezőberénybe érkeznek a
"berényiek", és találkoznak a
Berényi Napok keretében.

Mezőberény
monográfiája

Mezőberény monográfiáját május 20-án fogadta el a Települési
Értéktár Bizottság a helyi értékek közé. Mezőberény története
1-2. kötet 1973-ban jelent meg.
Az első kötet a város történetét
dolgozza fel, alapozva a régészeti kutatásokra is. A
második kötet a település
művelődéstörténetével és néprajzával foglalkozik, nem a
teljesség igényével. A szerkesztő célként azt fogalmazta meg,
hogy Mezőberény történetéről
korszerű, eredeti forrásbázisra
épített, a tudományos kutatás
problematikájához illeszkedő,
közérthető szintézist adjanak.
Kevés település mondhatja el azt magáról, hogy múltját,
hagyományait monográfia mutatja be, Mezőberény e kevesek
közé tartozik. A két kötetes monográfiáról 43 év távlatából azt
mondhatjuk, hogy ma is a leggazdagabb forrása a város
története, hagyományai iránt érdeklődőknek.

Rendőrségi felhívás
A nyári időszakban sokan választják a természetes vizeket a
kikapcsolódás, pihenés helyszínéül, amely a meggondolatlan
ember számára veszélyes, akár
végzetes is lehet. A vizek veszélyeinél figyelemmel kell lenni
azok természetére, jellegzetességeire. Azokon a helyeken, ahol
táblával tiltják, tilos fürdőzni! A
tragédiák megelőzése érdekében
nagyon fontos néhány alapvető
szabály betartása.
Szabadvizeken tilos fürdeni:
éjszaka; hajóútban és úszóművek
100 méteres körzetében; vízlépcsők 300 méteres, hidak,
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vízkivételi művek, komp 100
méteres körzetében; kikötők, vízisportpályák, hajókiemelő berendezések 100 méteres körzetében;
városok belterületén (kivétel a
kijelölt szabad fürdőhelyeken).
A balesetek és tragédiák elkerülése érdekében kérjük, hogy a
szabadvizek mentén a kijelölt
fürdőhelyeken fürdőzzenek!
Közvetlenül étkezés után, teli
gyomorral ne fürdőzzenek!
Napozás után, felhevült testtel ne
ugorjanak vízbe, fokozatosan
hűtsék le magukat! Figyeljenek
oda a víz alatti akadályokra!
Figyeljék a fürdőhely területét

jelző bójákat, azon belül biztonságos a fürdőzés! Alkohol fogyasztását követően tartózkodjanak a fürdőzéstől! Úszni nem
tudó személyek mély vízbe különféle felfújható eszközökkel, mint
pl.: gumimatrac, úszógumi, karúszó, ne menjenek, mivel azok nem
nyújtanak megfelelő biztonságot!
Használjanak mentőmellényt
vagy mentőgallért! Ne ússzanak
egyedül! Ismeretlen helyen ne
ugorjanak vízbe, és ne ússzanak,
ne bukjanak a víz alá ugrálásra
kijelölt területen! Hat éven aluli,
vagy úszni nem tudó 12 éven aluli
gyermek csak felnőtt kíséretében
fürödhet szabadvizekben! Figyeljék a telepített viharjelző állomások jelzéseit.

Testvérvárosunkba, Gútára látogatott június 17-én Siklósi István
polgármester és a mezőberényi
szlovák nemzetiség delegációja.
A meghívás a Gútai Szlovák Baráti Kör 70 évvel ezelőtti kitelepítés és lakosságcsere kapcsán
rendezett megemlékezésre szólt.
A program részeként faültetésre,
majd megemlékezésre került sor,
ahol érintettek, hozzátartozók
vettek részt. A faültetésen meghívott lelkészként Nobik Erzsébet
nyugalmazott evangélikus lelkész adott szolgálatot. Az utána
következő programon köszöntőt
mondott Litvai András, a kör elnöke, beszédet mondott Horváth
Árpád, Gúta város polgármestere,
majd Mezőberény város üdvözletét Siklósi István polgármester
adta át, és emelte ki az együttélés,
a barátság erejét. Ugyanezen a
napon került sor a Gútai Tájházban a Magyar Asszonyok Ligája,
Gútai Nyugdíjasok Klubja és a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete közötti együttműködési
megállapodások aláírására. A
szervezetek ezzel a határon
átnyúló pályázatok beadásának
lehetőségét, a közös kulturális,
hagyományőrző, értéktárainkat
bemutató és egyéb rendezvények
megszervezését segítik elő.
forrás : www.mezobereny.hu

Fokozott figyelem a strandokon
A tolvajok kedvenc vadászterülete a strandok, uszodák
környéke, ahol észrevétlenül
emelhet el valaki egy táskát, egy
telefont, vagy akár csak egy
kisebb értékű tárgyat. Ne hagyják
őrizetlenül értékeiket! A bűncselekmények megelőzése érdekében: a strand területére értékes tárgyat lehetőleg ne vigyünk magunkkal. Amikor a strand területére lépnek, a maguknál tartott
értékeiket helyezzék el az értékmegőrzőben. A strand területén
célszerű a csomagokra, táskákra
felváltva vigyázni.
Jakusovszki Zoltán r. alezredes,
őrsparancsnok
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Múzeumok Éjszakája

A 2016/2017. tanév a
mezőberényi általános iskolában
Az idei tanév mottójának
jegyében jelöltük ki a céljainkat,
feladatainkat, a hosszú évek során
kialakított színvonal megtartása
mellett, de a megújulás irányában,
követve a változásokat.
„A múltat elengedni, a jelent
felismerni, a jövőt megtervezni.”
http://www.pozitiv-valtozas.hu/
valtozas/pozitiv-valtozas

folytatás az első oldalról
A rendezvényt Siklósi István
polgármester nyitotta meg, ezután
a közönség a városi zeneiskola
növendékeit, a Berény Népdal-

kört, a Szlovák Pávakört hallhatta,
látványos műsorral szórakoztatta
a közönséget a Szivárvány
Hastánc csoport és a „Leg a Láb”
Alapfokú Művészeti Iskola
néptáncosai. A népzene kedvelői
többször is hallhatták a Békéscsabáról érkező, lendületes
csángó zenét játszó Ókörös Triót,
a megnyitó előtt kedvcsinálónak
az utcán, a gyűjtemény bejáratánál
zenéltek, majd este egy órás
koncertet adtak. A három zenészt

ez alkalommal énekes egészítette
ki. Az est fénypontja a Szent Ivánéji tűz meggyújtása volt, a lángot
fiatalok táncolták körbe. Vacsoráról a Mezőberényi Szlo-

vákok Szervezete gondoskodott, a
helyszínen két üstben öreg laskát
főztek.
A Múzeumok Éjszakája alkalmából a látogatók megtekinthették a
muzeális gyűjtemény Hangok az
éterből című rádiótörténeti, illetve
a Gyermekkorunk legkedvesebb
játékai című játékkiállítást. Ezen
az estén a város templomai, illetve
a Szlovák Közösségi Ház és a
Német Közösségi Ház is kinyitotta kapuját.

A VII. Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivált
2017. szeptember 16-án rendezi meg
a Baráti Egylet Mezőberényért és az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
a Városi Ligetben
Ízelítő a programból: verseny díjazással; kulturális bemutatók.
A főzéshez várjuk civil szervezetek,
munkahelyi kollektívák, baráti társaságok, vállalkozók
jelentkezését telefonon vagy e-mailben:
Csók Imréné: +36 20 938-9165, bebiha3@freemail.hu vagy
Hoffmann Dániel: +36 20 957 8857
A részvétel feltételei: alapanyag és eszközök a főzéshez, sörsátor a
főzőhely kialakításához, 2.000.- Ft nevezési díj.
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Tanévzáró adatok:
Általános iskolai tanulók száma:
745 fő
Alapfokú művészetoktatás: 166 fő
Általános iskolai feladat ellátási
helyek tanulócsoportjai összesen:
39 (ebből összevont 2)
Napközis csoportok száma: 17
Kollégiumi csoport száma: 1
Személyi feltételek:
A jogszabályban meghatározott
létszámnak megfelelő pedagógusi, nevelő-oktató munkát segítő
alkalmazotti létszámmal rendelkezünk. 2017. január 1-jétől pedig
technikai dolgozókkal bővült
személyi állományunk.
A szakos ellátottságot az óraadó
tanárokkal közösen látjuk el.
A 2016-2017. tanévben eredményes minősítő vizsgát tett 1
gyakornokunk. Pedagógus II.
fokozatot célzó minősítési eljárásban vett részt 7 kollégánk.
Szakmai szolgáltatást igénybe
véve szaktanácsadásban 8-an
részesültek.
Iskolánk 6 mesterpedagógusa –
köztük 5 szakértő – folyamatos
támogatást nyújt a portfólióíráshoz, a minősítésekre, a
minősítő vizsgára való felkészüléshez.
A több telephelyre és más
intézménybe történő átjárás,
áttanítás, a heti 24-26 órára
történő felkészülés, azok megtartása, a helyettesítések, a minősítésekre való felkészülés nagy
terhet jelentett pedagógusaink
számára.
Felsőoktatásban 1 kolléga vett
részt, aki sikeres szakvizsgát tett.
39-en voltak továbbképzéseken.
5-en képzőként tevékenykedtek.
Gratulálunk a minősítéseken,
vizsgákon elért kiváló eredményekhez!
Tárgyi, infrastrukturális
feltételek:
A Gyulai Tankerületi Központ
2017. január 1-jétől az oktatási
intézmények működtetési
feladatait is átvette Mezőberény
Város Önkormányzatától, a
sportcsarnok, a művészeti iskola

telephelye, a Martinovics utcai
tornaterem kivételével.
Természetesen ezeket az épületeket, helyiségeket továbbra is
használhatjuk. Az átadás előkészítő munkájában iskolánk
vezetősége is részt vett. E
tanévben a székhely mellett 7
telephelyen folytattuk nevelőoktató tevékenységünket. A
munka színvonalas ellátásához
megfelelő infrastruktúrával és
eszközökkel rendelkezünk.
Informatikai állományunk
folyamatosan gyarapszik. A
Gyulai Tankerületi Központ
jóvoltából egy tanterem bútorzatának, továbbá a könyvtári
székek cseréje történt meg.
Sporteszköz állományunk bővült
az Intézményi Bozsik Program, a
Sport Legyen a Tied! elnevezésű
program keretében a Magyar
Kézilabda Szövetség és a Magyar
Tenisz Szövetség jóvoltából.
A Művészetoktatási Tagintézmény hangszerállománya
csökkent, mivel a működtetőváltás után csak az iskolánk
tanulói által használt hangszerek
maradtak nálunk.
Önkormányzati pályázatokban a
DSE-én és a Mezőberényi
Általános Iskolásokért Alapítványon keresztül részesültünk.
A tárgyi feltételek változása a
jövőben várható a pályázatoktól
függően.
Eredmények
Mulasztás: összesen: 50 520,
igazolt: 50 248, igazolatlan: 272,
1 főre jutó 69,20
Az 1 főre jutó átlagóra emelkedett
a tavalyi évhez képest. Az igazolatlan mulasztások jelentősen
csökkentek. A jogszabálynak
megfelelően értesítettük az
illetékeseket.
Magatartás
Az iskola tanulóinak magatartási
átlaga: 4,22. (2015-2016. tanév:
4,13)
- 1-4. évfolyamokon: 4,11,
- 5-8. évfolyamokon: 4,32.

6.
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: 4,93, hasonlóan az 1
évvel ezelőtti átlaghoz (4,91).

Tanulmányi teljesítmény
1. évfolyam szöveges értékelése
Elsős tanulóink 38,46%-a kiválóan
teljesített, 51,92%-a jól teljesített,
9,62%-a megfelelően teljesített,
míg idén felzárkóztatásra szorul
végminősítést egyik tanuló sem
kapott.

A 2-8. évfolyam tanulóinak
tanulmányi átlaga: 4,17.
2-4. évfolyam: 4,32
5-8. évfolyam: 4,06.
12 tanuló javítóvizsgát tehet 1-3
tantárgyból. 4 tanuló évet ismétel.
Az Alapfokú Művészeti
Tagintézmény tanulmányi átlaga:
4,97 (2015-2016. tanév: 4,99).
Zeneművészeti ág: 4,99; Képző- és
iparművészeti ág: 4,94. Szöveges
értékelése: kiválóan megfelelt:
95,24%; jól megfelelt: 4,76%.
Jutalmazások, fegyelmező
intézkedések
A kiváló tanulmányi előmenetelű,
kitűnő tanulóink aránya 14,77%, a
jeles tanulóké 8,05%, tantárgyi
dicséretben részesülők 31,01%.
Folyamatos az emelkedés.
Azok a tanulók, akiknek 5 vagy
több tantárgyból dicséretük van,
nevelő-testületi dicséretben
részesültek:
Frey Márton 1.a-c, Csávás Lili 2.c,
Horváth Léna 2. c, Földes Áron
3.a, Konyecsni Milán 3.a, Gál
Zsanett 3.c, Hoffmann Márta 4.c,
Plavecz Bálint 4.c, Kiss Bence 24.b, Kocsor Kata 5. a, Bárdi Regina
5.c, Machó Flóra 5.c, Kara Zsig-
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mond 6.a, Csicsely Katinka 7.a,
Pákozdi Szimonetta Anikó 7.a,
Gedó Bianka 7.c
A tantárgyi dicséretek mellett 491
tanuló 955 dicséretben részesült,
220 tanuló pedig 1026 figyelmeztetést vagy intést kapott. Ez
kevesebb, mint az előző tanévben.
A művészeti tagintézményben a
színvonalas munkavégzésért,
kimagasló versenyeredményekért
32 növendéket 43 db dicséret
illetett meg.
Gyermekvédelem, kiemelt
figyelmet igénylő tanulók
Iskolánkban fontos feladat, hogy a
szociális hátránnyal küzdő, és a
kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek nevelése-oktatása a
tanuló javát szolgálja. Feladataink:
tudatos értékválasztásra ösztönzés,
a fegyelem javítását célzó
intézkedési terv feladatainak
megvalósítása, a veszélyeztetettség
jelzése, az „Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a középiskolába”
pályázaton belüli mentorálás, az
AJTP-ba jelentkeztetés, egészségnevelési programok, bűnelkövetés
vagy a bűnismétlés céljából indított
programok, a szülőkkel, gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai
szakszolgálattal való szoros kapcsolattartás, konzultáció, a sajátos
nevelési igényű és a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulók fejlesztése érdekében együttműködés a kollégákkal, a fejlesztő- és a gyógypedagógusokkal.
Tanulóink 60,82 %-a igényel étkezést iskolai keretek között,
akiknek 64,63 %-a térítés nélkül,
19,21 %-a kedvezményes étkezésben részesül. Az 5-8. évfolyam
tanulóinak 59,95 %-a részesült
normatív kedvezményben a tankönyvtámogatás során.
Kollégium
A kollégiumi ellátást igénylő
tanulók hátrányos, halmozottan
hátrányos, veszélyeztetett gyermekek, rendezetlen családi
háttérrel. Másnapra történő felkészülése a napköziben történik, de
sok esetben elkerülhetetlen, hogy a
kollégiumban is folytatják a tanulást. Mindenki teljesítette a követelményeket, bukás nincs. A személyiség- és közösségfejlesztés elsősorban a csoport-, a szabadidős-, a
közösségfejlesztő és egyéni 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 (5-8.
évfolyam)
Szakkörök (nyelvi szakkörökkel,
pénzügyi és gazdasági ismeretek
kiegészülve)
Tömegsportok
Mérések: • Országos kompetenciamérés 6-8. évfolyam, • Belső
kompetenciamérés a többi évfolyamon, • Kiegészítő kompetenciamérés 6.a, • Országos nyelvi
mérés 6-8. évfolyam, • A tanulók
fizikai állapotának mérése (1-4.
évfolyam), • Testi fejlettség
(fittség) NETFIT rendszer (5-8.
évfolyam), • Tehetséggondozó
programba válogató mérés (4.
évfolyam), • E-Dia mérés (online)
3.a, • Ma Talent2 matematikai
tehetségmérés (online) 4.a
Beiskolázás, továbbtanulás
A 2017-2018. tanévre 37 tanuló
iratkozott be. Mezőberényben 2
osztály fog indulni: egy sportiskolai és egy egész napos iskolai
osztály. 20 év után először nem
indul német nemzetiségi nyelvet
tanuló osztály az alacsony számú
jelentkezés miatt.
E tanévben 96 nyolcadikos továbbtanuló sikeres beiskolázást segítette elő iskolánk.

2017. július
nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8.
évfolyamon 4,00 átlag feletti
tanulmányi eredményt, német
nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év végén jeles eredményt értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen
szerepeltek vagy sikeres nyelvvizsgát tettek.
Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik 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:
Czerovszki Ildikó
8.a DSD I B1
szintű nyelvvizsgát tett

Machó Fanni 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett

Kiváló tanuló díjban és a vele járó
tantestületi dicséretben, továbbá Jó
sportoló díjat és testnevelés
tantárgyból dicséretet kapott:

Az előző 5 tanév továbbtanulási
adatait összehasonlítva jelentős
változások következtek be az egyes
középiskolai típusokba történő
jelentkezés esetén. Az iskolatípusok változásai is okozták ezt. A
gimnáziumokba jelentkezők
aránya előbb csökkent, majd idén
újra emelkedett (33%). A szakgimnáziumokba (amelynek elődjei
a szakközépiskolák voltak) hullámzó, - a tavalyi évet kivéve inkább csökkenő a jelentkezési
arány (28%). A szakközépiskolákba (a szakiskolák utódja)
folyamatosan emelkedett a jelentkezés, idén csökkent (39%).
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

Temesvári Gábor
Péter 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett
Kiváló tanuló díjban és a vele járó
tantestületi dicséretben
részesültek:

Banuta Gréta 8.a Bokor Kevin 8.c

Magasi Hajnal Orosz Kíra
Csillag 8.c
Andrea 8.c

Szegfű Kornél
Norbert 8.c

Hoffmann
Marcelina 8.d
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Kazai Tamás 8.c

Jó sportoló díjat, és testnevelés
tantárgyból dicséretet kaptak:

Benyovszki
Mihály 8.a

Burai Milán 8.c

Kovács Lili 8.a
DSD I A2 szintű
nyelvvizsgát tett

Fekete Jácint
Dávid 8.c
A német nemzetiségi nyelvet tanuló
osztályból legjobb németesként
könyvjutalomban részesült tanulók
(a Német Nemzetiségi Önkormányzat jutalmát vehették át):
Czerovszki Ildikó 8.a, Machó
Fanni 8.a.
Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért,
szorgalmáért és közösségi munkájáért: Schultz Hajnal 8. a,
Czerovszki Fanni 8.d.
Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért: Szabó Tamás 8.c, Nagy
Dániel 8.d.
Jeles tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért, szorgalmáért és kiemelkedő közösségi
munkájáért: Baschieri Carlotta 8.c.
Jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, magatartásáért,
kulturális tevékenységéért, és
kiemelkedő közösségi munkájáért
könyvjutalomban részesültek:
Csatári Bettina 8.a, Ombódi Eszter
8.a, Szabó Dorka 8.a, Tímár Tímea
8.a, Verasztó Katalin Ágnes 8.a,
Hermeczi Mária Magdolna 8.d,
Szemerédi Klaudia Ibolya 8.d.
Példamutató magatartásáért, jó
tanulmányi eredményéért és
sportban nyújtott tevékenységéért:
Szász Áron 8. c, Czerovszki Róbert
8. d.
Sportban nyújtott tevékenységéért:
Jantyik Krisztián 8.a, Zsibrita
Roland 8.a, Kardos Viktória 8.e,
Papp Dominika 8.e.
A Művészeti Iskola képző- és iparművészeti tanszakon nyújtott teljesítményéért: Ombódi Eszter 8.a,
Bokor Kevin 8. c.
A Mezőberényi Kosárlabda Klub
által jutalmazott 8. osztályos tanulók: Benyovszki Mihály 8.a,
Jantyik Krisztián 8.a, Kovács Lili
8.a, Zsibrita Roland 8.a, Orosz Kíra

Andrea 8.c, Szabó Tamás 8.c, Szász
Áron 8.c.
A Gyermekfoci Alapítvány által jutalmazott 8. osztályos tanulók:
Burai Milán 8.c, Fekete Jácint
Dávid 8.c, Fekete Ronald Szebasztián 8.c.
Intézményünk a DSD I nyelvvizsga
központ. 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 7 tanuló a
Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsga alap- és középfokú fokozatait szerezte meg a 8. a osztályból.
Czerovszki Ildikó B1, Kovács Lili
A2, Machó Fanni A2, Schultz
Hajnal A2, Temesvári Gábor Péter
A2, Tímár Tímea A2, Verasztó
Katalin A2
Gratulálunk! Büszkék vagyunk
tanulóink eredményeire! Kívánjuk,
hogy sikerüljön megvalósítani a
kitűzött céljaikat!
Nevelőtestületünk
Pedagógusaink nyitottak, képesek
a változásra, bennük van az igény a
megújulásra, a folyamatos szakmai
fejlődésre. Elkötelezettek a minőségi munka iránt. Nem zárkóznak
el az új módszerek alkalmazása elől. Folyamatos szakmai innováció, hatékony újszerű tanulási
eljárások alkalmazása jellemző
rájuk, beleértve az IKT eszközök
mindennapi gyakorlatban történő
alkalmazását is. A pedagógusok
napi szinten együttműködnek
egymással és osztják meg tudásukat. Az intézmény számos
pályázatokon való részvétele nagyban hozzásegítette a tantestületet a
hálózati tanuláshoz és ahhoz, hogy
tanuló szervezetté váljon.
2017. június 1-jén, a pedagógusnap
alkalmából Balog Zoltán Emberi
Erőforrások Minisztere kitüntetést
adományozott Mihalik Árpádnénak, akit példamutató személyisége, sokoldalú tevékenysége, a
magyar köznevelés fejlesztéséért
végzett munkája érdemessé tett a
Németh László-díj miniszteri
elismerésre.
Pedagógusnap alkalmából 2017.
június 12-én köszöntötte a Gyulai
Tankerületi Központ a tankerület
illetékességi területének szakembereit Gyula Város Önkormányzatával együtt.
Itt került sor a tankerületi elismerések átadására Teleki-Szávai
Krisztina, a Gyulai Tankerületi
Központ igazgatója és Görgényi
Ernő, Gyula város polgármestere
által. Iskolánkból Kiváló Pedagógiai Munkáért elismerésben részesült: Babinszki Szilárdné

intézményvezető-helyettes.
A 2017. június 6-án városi szinten az OPSKMM szervezésében megrendezésre került pedagógusnapon az alábbi kollégák vehették
át a tankerület elismerő oklevelét:
1. Bereczkiné Éber Ildikó
2. Csibor Lászlóné
3. dr. Zubereczné Miklya Ibolya
4. Hoffmann Sándorné
5. Kissné Bartóki Erzsébet
6. Mátyásné Adamik Ildikó
7. Slyuchné Prókai Erika
8. Tóth Olivér
9. Zubáné Gál Márta
Büszkék vagyunk ezekre az elismerésekre!
A pedagógusnapon elköszöntünk
Dánné Galina Klára, Hirjákné Bartyik Mária, Litvai Györgyné, Szugyiczki János, Zubán Mária kollégáinktól, akik nyugdíjba vonulnak.
Közülük 4-en megkapták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet munkájuk miniszteri elismerésként.
Kapcsolatok
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.
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: http://
mai.mezobereny.hu/
Versenyeredményeink is elérhetők a honlapon: http://mai.mezobereny.hu/images//dok/versenyered
menyek-2016-2017.-tanev.pdf
Hosszú, sok-sok munkával teli, de
eredményes, tartalmas tanévet
zártunk, köszönhetően kollégáink
elhivatottságának, lelkiismeretes
tanítói, tanári munkájának.
Collen Wilcox idézetével köszöntünk el pedagógusainktól, jó
pihenést, feltöltődést kívánva a
2017. július 3-tól kezdődő szabadságra: „A tanítás az optimizmus
legnemesebb megnyilvánulása.”
http://bolcsekkove.blog.hu/2008/0
4/07/pedagogia_idezetek
Kedves Szülők! Köszönjük támogató segítségüket, köszönjük bizalmukat. Azt gondolom, hogy milyen
lesz a gyermekeik élete, abban
közös a felelősségünk. S az ebből
fakadó feladat nem teher, hanem
életcél.
Öreg István, intézményvezető

7.

Origami találkozó
folytatás az első oldalról

Kísérő programként több kiállítást is rendezünk: origami művészek munkáiból, origami ékszerekből, origami fotókból, a
„Hajtogass a békéért!” pályázat
zsűrizett alkotásaiból.
A találkozó nyitott, örömmel
fogadunk minden érdeklődő
szülőt, kézművest, pedagógust. A
legegyszerűbb origami technikák
is különösen jól használhatók az
oktatásban, segítik a gyermekek
finommotorikus mozgásának,
térlátásának, fantáziájának fejlesztését.
A rendezvény a mezőberényiek
számára a szombati napon 500
forintos napijeggyel látogatható,
ami alapcsomagot tartalmaz a
hajtogatáshoz, és feljogosít a
rendezvényen való részvételre.
Fábián Zsolt, OPSKMM

25. Országos
Vadásznap
folytatás az első oldalról

A ligetben vadász csapatok mérik
össze vadétel főző tudományukat. A Madarak Házában
Prihoda Judit festőművész kiállítása, a muzeális gyűjteményben
Erdők-mezők kincsei trófea
kiállítás (a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
különleges trófeái), a művelődési
központban természetfotó kiállítás, szabadtéri rendezvényterületen helyi fotósok kiállítása
nyílik, Hídvégi Béla Nagyszénástól a Pantheonig című életrajzi
könyvét mutatja be és dedikálja,
továbbá lesz kutya- és solymászbemutató, illetve a Körös-Maros
Nemzeti Park, a DALERD és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
is bemutatkozik. Bár ezen a napon természetesen minden a vadászatról, a természet szeretetéről, tiszteletéről szól, a családok
számára is kínálunk programokat. A Városi Sportpályán
gyermekműsorok (Jimmy bohóc,
Bibuczi zenekar, Tücsök Peti,
Hevesi Imre) játszótér, kézműves
foglalkozások, íjászat, lovagoltatás várja a kicsiket.
Bemutatjuk a helyi, megyei népi
kismesterségek remekeit a liget
előtt. Az érdeklődők megismerkedhetnek a helyi nemzetiségekkel, civil szervezetekkel.
Vasárnap, 27-én Nyitott tanya
várja disznótoros falusi vendégasztallal, kocsikázással, játszóházzal a hétvégét Mezőberényben töltő vendégeket. A részletes
programokról, szálláshelyekről a
www.mezobereny.hu oldalon
tájékozódhatnak.
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Az élmény neked is jár

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat sikeresen pályázott az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány”
Erzsébet napközis táborára. A
programszervezés során a Családés Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői nagy hangsúlyt fektettek a sporttevékenységekre, a
játékos csapatépítésre, mellyel
alkalmat teremtettek barátságok
szövésére. A táborban kiemelt szerepet kapott az egészségmegőrzés, az egészséges táplálkozás,
valamint a környezet megóvásával kapcsolatos programok.
Kézműves foglalkozások, kulturális programok és táborhelyen
kívüli kirándulások is színesítették a június 19. és 23. között
megszervezett táborban résztvevő
30 általános iskolás gyermek
kikapcsolódását.
A Városi Liget ideális helyszínt
biztosított a táborozók számára. A
természet közelsége lehetőséget
teremtett növényvilágának megismerésére, a madarak tanulmányozására. Nagy élményt jelentett
a Szegedi Vadasparkban tett egynapos kirándulás, ahol a gyermekek megismerkedhettek veszélyeztetett állatokkal, részt vehettek fókabemutatón, illetve megetethették az állatpark zsiráfjait.

Felfrissülést adott a Kálmán Fürdő, ahol a gyerekek a lubickolás
mellett elsajátíthatták a vízhez
kötődő magatartási szabályokat
is. Néptáncoktató segítette a népi
hagyományok megismerését a
néptánc alaplépéseinek elsajátításával, népdalok éneklésével.
A táborozó gyerekek a helytörténeti gyűjtemény munkatársa
által vezetett múzeumpedagógiai
foglalkozáson vehettek részt.
Fontosnak tartottuk a gyermekek
ismeretének bővítését, kézügyességük fejlesztését, így
kézműves foglalkozás keretében
ajándék- és használati tárgyakat
készíthettek. Továbbá megismerkedhettek a nemezeléssel és a
kosárfonással, melynek elsajátításával saját készítésű ajándéktárgyakat vihettek haza, szép
emlékeként a barátságoknak, közös élményeknek és a sok nevetésnek.
Köszönetünket fejezzük ki az
Emberi Erőforrások Minisztériumának a közel 700 ezer forint
pályázati támogatásért. Köszönjük családsegítőink és önkénteseink munkáját, valamint a művelődési központnak és a Mécses
Egyesületnek a program megvalósításban nyújtott segítségét.
Humánsegítő Szolgálat

Üveg légyfogó

Mazsorettek az EB-n
Olaszországban a XIV. European
Majorette-Sport Championship
versenyen vett részt a Mezőberényi Mazsorett Együttes. A
csapat június 22-25. között az
Adriai-tenger partján fekvő Giulianova városában mérte össze tudását Európa legjobbjaival, és
igyekezett a legjobb eredményt
elérni. A viadalon 13 ország 103
csapata több mint 2000 versenyzővel vett részt. Összesen 648 versenykoreográfiát, 427 szólóformációt és 221 csapatkoreográfiát értékelt a nemzetközi
zsűri, akik között – egyedüli

csapat kategóriában először mérették meg magukat, és mindjárt a
6. helyen végeztek. Szóló, duó és
mini-formációban is több versenyzőjük bekerült az első tíz
produkcióba (17-26 versenyző
közül). Ezt mindenféleképpen
bíztató jelnek tekintik a csapat
trénerei a jövőt illetően.
Eredmények: 6. helyezés: Junior
csapat – klasszikus botos csapat
kategória, 8. helyezés: Junior
csoport - junior botos miniformáció, 8. helyezés: Csatári
Bettina – Gyebnár Viktória -

magyar szakemberként – ott volt
Mezeiné Szegedi Erzsébet is.
Magyarországot 8 település (Debrecen, Domaszék, Dunaföldvár,
Makó, Mezőberény, Miskolc,
Szeged, Tatabánya) képviselte.
A Mezőberényi Mazsorett Együttes junior csapata 13 fővel, 7
versenykoreográfiával kvalifikálta magát az országos bajnokságon elért eredmények
alapján a viadalra. A fiatal berényi
csapat méltán helytállt a megmérettetésen. Klasszikus botos

junior botos duó, 10. helyezés:
Bárdi Regina – junior botos szóló,
11. helyezés: Bárdi Regina –
Fekete Natália - junior botos duó,
15. helyezés: Gyebnár Viktória junior botos szóló, 16. helyezés:
Simcsik Mónika – szenior botos
szóló kategóriában.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak az utazáshoz és a versenyen való részvételhez nyújtott
segítséget.
Mezei József, kuratóriumi elnök,
Mazsorett Varázs Alapítvány
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A hónap műtárgya –2017. július
Régen a falusi, mezővárosi
környezetben sokkal több háziállatot tartottak, mint napjainkban. Ezért nyáron a házak
körül különösen sok volt a házilégy. A legyek elfogására volt egy
nagyon praktikus eszköz, az üveg
légyfogó. Az üvegből készült légyfogók a 19. század
végén terjedtek el, több
változatban is készültek.
A bemutatott légyfogó alul nyitott,
három lábon álló
üvegbúra. Alsóbelső peremén

2017. július

kialakított csatornába töltötték a
cukros-ecetes vizet. A búra alá
gyümölcs darabokat tettek
csalinak. A légy rárepült, és
amikor felszállt, a búra csapdájába
esett, majd kifáradva az ecetes
vízbe hullott. Mikor a tartály
megtelt légytetemmel, kiürítették és újratöltötték. A
légyfogás eme módja hatékonyabb volt a manapság alkalmazott módszereknél, és a környezetet is kímélte.
Csete Gyula

Kacagó L iget
A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
2017. július 15. (szombat) 10.00 - 17.00 ingyenes programokkal
várja a családokat a mezőberényi Városi Ligetbe.
PROGRAM: buborékfoci, vizifoci, arcfestés, testfestés, kézműves
foglalkozás, csapatversenyek. Hevesi Imre, Fénysugár bábegyüttes, néptánc, hastánc, versenytánc, mazsorett és a Malom
Fitness
Családonként egy tombola felajánlást elfogadunk.
Támogatók: • Mezőberény Város Önkormányzata, • Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Együttműködő partnerek: • Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ,• Városi Közszolgáltató Intézmény

www.nmbe.hu
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Berényi Napok
folytatás az első oldalról

Péntek este a színpadon a fúvósok
kezdenek, majd a népdalkörök
bemutatóit és táncos produkciókat láthat a közönség. A napot
Nagy Feró és a Beatrice koncert
zárja.
Augusztus 19-én, szombaton
reggeltől a sporté a főszerep a
városban. Többek között úszóversenyre, futóversenyre, asztalitenisz és tenisz házibajnokságra,
kosárlabdázni, jógázni, sétálni,
íjászkodni és egyéb sporteseményekre invitáljuk az érdeklődőket, szurkolókat, mozogni
vágyókat. Délután a muzeális
gyűjtemény udvarán a családokat
várjuk gyermekprogramokkal:
kézműves és játék foglalkozásokkal, mesékkel, gólyalábasokkal. A múzeum előtt a
Berényi Portékák vásárán helyi
kézművesek mutatkoznak be a
látogatóknak.
Este a színpad a mezőberényi
fiataloké. Bemutatkozik Feyér

Zita énekesnő, Burai Krisztián
énekes, dalszerző, szövegíró, és
Gulyás Attila színművész is
érkezik Gulyás Leventével egy
különleges produkcióval, unplugged zenekari koncert-show-val.
Zenekar és a Calandrella Kamarakórus közreműködésével Sting,
Michael Bublé, Hozier és Adele
dalok csendülnek fel. Az estét Dj
Lennard bulija zárja.
Augusztus 20-án ünnepi szentmise, elszármazottak találkozója,
ünnepi testületi ülés a délelőtti
program. Délután a Gyümölcsparti és a Szent István-napi
felvonulás után a néptáncosok
bemutatóját követően Hevesi
Tamás nagykoncertjével és a
Berényi Napok legnépszerűbb,
legnézettebb programjával, a
tűzijátékkal zárjuk a rendezvénysorozatot.

Jótékonysági árverés
a szlovákoknál
A mezőberényi szlovák nemzetiség Gyomai út 21. szám alatti
közösségi háza az elmúlt évben
átadásra került városunkban. A
ház további fejlesztésére jótékonysági árverést szervezünk.
Tisztelt Városlakók, Tisztelt
Támogatók! Kérjük, felajánlásaikkal segítsék a jótékonysági
árverést! Kérjük, akinek van
felesleges, de használható tárgya, eszköze, ajánlja fel árverésünkre!
Felajánlások átvétele: 2017. augusztus 3. csütörtök és augusz-

tus 4. péntek 9-tól 18 óráig; ezen
idő alatt lehetőség van a közösségi ház megtekintésére is.
2017. augusztus 6. vasárnap 13
órai kezdettel ruhaválogatás
lesz, majd 14 órától jótékonysági árverésre kerül sor.
Kedves Támogatók! Tisztelettel
megköszönjük eddigi támogatásukat, és kérjük, lehetőségük
szerint támogassák továbbra is a
mezőberényi szlovák nemzetiség munkáját.
A mezőberényi szlovák
nemzetiség vezetősége

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a
Mezőberényi Városi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja Önöket
2017. július 23-án (vasárnap) 11 órától

TÉRSÉGI NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓRA
a mezőberényi Piaccsarnokba.
Zene, tánc és tombola mellett várjuk, ebédeljen velünk: kalács,
rövid ital, orjaleves, toros káposzta; részvételi díj: l.300.- Ft/fő.
Tekintse meg a 4 éves Települési Értéktár kiállítását, vásároljon a
Gazdaudvar kínálatából (kerámia, ajándéktárgyak, horgolások
stb.), 250.- Ft-os krajcárjegy megvásárlásával válogasson a
Mamicska konyha ételeiből. Zenét szolgáltatja: Raffai Szabolcs.
Jelentkezési határidő: 2017. július 17. (hétfő)
Borgula Györgyné: +36 20 22 22435, +36 66 423289 (esti órákban)
Tombola tárgy felajánlást elfogadunk!

9.

Lovasnap a Madarász tanyán

A mezőberényi „Fogjunk Össze”
Közhasznú Egyesület Ismerj meg
és fogadj el! címmel közösségi
szolgálatos diákok bevonásával
szabadidős napot rendezett július
3-án a Madarász tanyán. Már
harmadik alkalommal került
megrendezésre a program, ahol a
Földi Harmónia Ház (fogyaékosok nappali intézménye)
vendégül látta a környékbeli
társintézmények fiataljait (Békés,
Békéscsaba, Vésztő, Sarkad).
A délelőtt folyamán, a tízórai elfogyasztása után négy különböző
állomáson lovagoltak, várost
néztek lovas kocsival, megnézték
és kipróbálhatták a lóápolás
feladatait és kézműves foglalkozáson lovakkal kapcsolatos
emléktárgyakat készíthettek. A
tanyán található múzeumban
megismerhették a lótartás régi
eszközeit, használatukat.
Ebéd után a program közös
zenéléssel folytatódott, ahol a
fiatalok különböző hangszereket
próbálhattak ki, és Bukor Csaba
tartott zenés-táncos mulatságot.
A továbbiakban a délután két
állomáson folytatódott. Fehér
Csaba íjászbemutatót tartott, ami
után mindenki kipróbálhatta az
íjászatot egyénileg is. Ezzel
párhuzamosan pedig egy akadálypályán próbálhatták ki
ügyességüket, ahol leginkább a
lovas akadálypályához hasonló

feladatokat teljesíthettek. A nap
zárásaként palacsintával és frissítővel engedtük útjukra a vendégül látott fiatalokat.
A program előkészületeiben, a
lovasnapot megelőző héten az
önkéntes diákok bekapcsolódtak
az intézmény mindennapi életébe,
megismerkedtek a fiatalokkal.
Felkészültek a lovasnapra, információkat gyűjtöttek a különböző lófajtákról, tartá-sukról, egyedi ismertetőjükről. A szakkönyvek segítségével készítették
elő a feladatokat a hétfői napra.
Az önkéntes diákok készítették
elő a kézművességhez szükséges
feladatokat. A kreatív foglalkozáson mozgatható lovat, szerencsepatkós nyakláncot, mini
ostort, színezőket, kifestőket
készíthettek. A közös zenéléshez
megismertették a fiatalokat a
különböző hangszerekkel, ritmusjátékokat próbáltak ki.
A pályázat tette lehetővé, hogy a
fogyatékkal élő fiatalok egy
önfeledt, kellemes szabadidős napot tölthettek együtt. Köszönjük
az önkéntesek segítségét és a
társintézmények részvételét.
A projekt a KÖSZ! Program
támogatásával valósul meg!
Kis Ilona

Fogjunk össze, hogy segíthessünk!
A „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület
szeretettel meghívja Önt a Berény Szállóba, a
2017. július 28-án 19 órakor kezdődő

ANNA-BÁLRA
Vacsora • Zene • Műsor • Tombola • Tánc
A rendezvény bevételét a Földi Harmónia Ház fogyatékosok
nappali intézményének működtetésére fordítjuk.
Érdeklődni: +36 70 5025356, +36 70 3140374, +36 20 2094881
Belépődíj: 2.500.- Ft
Jegyek elővételben kaphatóak a Luther u. 7. szám alatt.
Támogatójegyek 200.-, 500.- és 1000.- Ft értékben kaphatók.
Számlaszámunk: 53200046-11066169
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Folyamatos sikerek

Körös Teljesítménytúrák

Szolnokon június 3-4. között
került sor a Régiós Diákolimpiára,
ezen hét mezőberényi kajakos
gyerek vett részt. A viadalon az
indulók nem az egyesületüket
(KSI Gyomaendrőd), hanem az
iskolájukat képviselték. Közülük
öten jutottak tovább az Országos
Diákolimpiára.
Békésszentandráson június 17-18.
között rendezték meg a Simon
Fiala Tibor Emlékversenyt. A
berényi gyerekek ismét rengeteg
érmet hoztak el, különböző távokon, egyesek több versenyszámban is, mind igazolt, mind
szabadidős versenyzőként. Az
alábbi eredmények születtek az
igazolt versenyzőknél:
• Sági Alíz MK1 U13 4000 m 1.
hely, és K2 U14 1000 m 1. hely,
• Wágner Anna MK1 U12 2000
m 1. hely, • Konyecsni Milán
MK1 U10 2000 m 1. hely, • Barna
Gergő MK2 U11 2000 m 2. hely,
• Hajkó Kata K1 U15-16 4000 m
3. hely, K1 U15 1000 m 3. hely,
K1 U15 500 m 3. hely, • Ilyés Inez
MK1 U13 4000 m 5. hely, • Kis
Bálint MK1 U11 2000 m 7. hely.
Szabadidős versenyzők eredményei: • Hajkó János MK1 U11
500 m 1. hely, • Tóth Kinga MK1
U9 500 m 1. hely, • Vida Levente
MK1 U11 500 m 2. hely.

Június 10-én már 32. alkalommal
rendeztük meg XXXII. KörösVáradi László teljesítménytúráinkat. 32 évvel ezelőtt pont 32en indultak el, az akkor még csak
50 km-es távon meghirdetett, első
alföldi teljesítménytúrán.
Harminckét évvel később,
szerencsére egy „nullá-val” többen voltak: 320 + 5 fő (325 fő)
teljesítette a 10, 20, 30, 50 km-es
gyalogos és 70, 100 km-es
kerékpáros távokkal kibővült túrakínálatot. Így a Körös-túrák történetének harmadik legnagyobb
létszámú rendezvénye lett. Ehhez
a sikerhez hozzájárult, hogy túránk a VTSZ túramozgalmának,
illetve az MSTSZ NB. II. futamainak része volt, továbbá a csodás időjárás, na meg az Alföld TE
lelkes csapata! A mellékelt számokból kiderül, hogy a nagyobb
távokon a vidéki túrázók jelentősen többen voltak, mint a mezőberényi versenyzők. Ez csak a
legrövidebb távra nem igaz, ahol a
helybeliek túráztak többen. A
VTSZ túramozgalmának köszönhetően olyan távoli városokból is eljöttek, mint Miskolc, Győr.
Körös-Váradi László Teljesít-

Összesítésben a 27 részt vevő
egyesületből a KSI bizonyult a
legeredményesebbnek, így ők
hozhatták el idén a kupát.
2017. június 23-25. között zajlott
az Országos Diákolimpia, Főiskolai és Egyetemi Bajnokság, a
velencei-tavi Sukorón, ahol az iskolájukat képviselték a gyerekek.
Az igazolt versenyzők több számban is megmérettethették magukat. A mezőberényi kajakosok is
indultak egyes, páros és négyes
hajókban. A fiatalabb korosztálynak még szoknia kell az egy
hajóban evezést, de így is szépen
helytálltak az elődöntőkben.
Az igazolt versenyzők eredményei: • Wágner Anna MK4 U1012 2000 m 1. hely, MK1 U12 2000
m 3. hely, • Sági Alíz MK1 U13
2000 m 3. hely, és MK4 U13 2000
m 3. hely, • Ilyés Inez MK4 U13
2000 m 3. hely, • Konyecsni
Milán MK1 U10 2000 m 6. hely.
Szabadidős versenyzők eredményei: • Vida Levente MK1 U10
500 m 1. hely, MK4 U10-1 500 m
2. hely, • Hajkó János MK1 U10
500 m 2. hely, MK4 U10-1 500 m
2. hely, • Vida Barnabás MK1
U13 500 m 2. hely, • Matajsz
Mirtill K1 U14 500 m 3. hely.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Hazatérés Napja
Családtagok, barátok, ismerősök málenkij robotból történő hazatérésére 2017. július 29-én emlékezve egész nap elhelyezhetnek egy
szál virágot a Hazatérés Kútja melletti vázában (Berény Szálló
előtt). Vasárnap az I. kerületi német evangélikus templomban
megemlékező istentisztelet, ezt követően koszorúzás lesz a
templomkertben és a Hősök szobránál.
Kisari Miklósné

Jótékonysági vásár
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 2017. július
15-én (szombaton) 9-16 óráig jótékonysági vásárt rendez az Orlai u.
3. sz. alatt. A bevételt a Német Közösségi Ház további felújítására
fordítjuk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik ruhákat, bútort,
háztartási felszereléseket és könyveket szeretnének vásárolni.
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

ménytúrák 2017. június 10.
[táv neve: résztvevők összesen
(nők, férfiak; ebből mezőberényi
nők, férfiak)]
• Körös-Váradi László 50km:
65; (18, 47; 2, 3), • Körös 30: 33
(19, 14; 6, 0), • Körös 20: 81 (55,
26; 13, 6), • Körös 10: 61 (33, 28;
23, 14), • Kerékpáros 70: 38 (16,
22; 3, 5), • Kerékpáros 100: 47
(11, 36; 2, 3), • Összesen: 325
(152, 173; 49, 31)
Mint már említettem, a mezőberényiek kevesen voltak, de annál eredményesebbek: hat távból
három távot nyertek meg. A leggyorsabb nőket és férfiakat – a 10
km-es táv kivételével – serleggel
jutalmaztuk. Továbbá serleggel
jutalmaztuk a PolarNet Kupa
keretén belül induló futókat, akik a
20, 30, 50 km távot futva küzdötték le! Ugyancsak serleggel ismertük el az 50 km-es távon induló legidősebb és legfiatalabb
túrázót és a legnagyobb létszámú
közösséget is!
Köszönjük a támogatóinknak,
rendező társaimnak és nem utolsó
sorban azoknak a versenyzőknek,
akik megtiszteltek minket jelenlétükkel!
Földes Péter

Hajópadló, lambéria,
szegőlécek, teraszanyagok
kedvező áron a gyártótól.
Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032
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

Húsz éves osztálytalálkozó
Üdülés Hajdúszoboszlón
Mezőberényi 2. Számú Általános Iskola 1997-ben végzett 8. A osztálya
június 24-én tartotta meg 20 éves találkozóját. Osztályfőnökük
Matuska Jánosné volt, aki 75 éves kora ellenére is jó egészségnek
örvend és elfogadta meghívásukat.

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.
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Emlékezetes csodák

Mezőberény a ‘40-es években

Emlékezetessé tette csodáit,
kegyelmes és irgalmas az ÚR.
111. Zsoltár 4. vers
Őrzök egy emlékezetes beszélgetést tizenhárom évvel ezelőttről.
Egy kedves – már akkor is idős –
egyháztagunk, asszonytestvérünk eljött hozzám és elkezdett
mesélni a fiatalkoráról. „Azért
jöttem, hogy megtudd, mi történt
velünk.” – mondta. És felidézte,
hogyan szálltak be a vagonokba,
milyen keserves körülmények
között teltek Oroszországban a
napjaik, és miként segítették
egymást a túlélésben. Az átélt
méltánytalanság és igazságtalanság ellenére hazatérve sem
tagadta meg identitását, nyelvét,
de bizony hitét sem. Ez a szóban
forgó beszélgetés egy júliusi
napon történt, a hazatérés napja
előtt, amit mindig hálaadó istentisztelettel ünnepelünk. Gondoljuk csak végig! Azok a férfiak
és nők, akik kemény bányamunkára ítéltettek, két és fél, vagy
öt éven át voltak távol hazájuktól,
szeretteiktől, nem fordultak el az
Úr Jézustól. Imádkozva és
reménységgel várták a Tőle jövő
segítséget, erőt naponta, de a
boldog hazatérés lehetőségét is.
Hitték, hogy nem lehetnek olyan
távol, ahonnan ne hangozna el
hangjuk az Úrig, nem lehetnek
olyan mélyen, ahová ne nyúlna
utánuk a könyörülő Isten.
Ebben az évben július 29-én
hetvenedik éve annak, hogy
leszállhattak a vasútállomáson,

A háború
után az
apróvad elszaporodott,
nem tudom,
ma ott mekkora terítékek vannak, de akkor csak nyúlból száz
körül volt. Ezeken az aktusokon
nem volt ritka a miniszteri szintű
magyar vezetők és szovjet tábornokok részvétele. Ez annak révén
történhetett, hogy Szabó Árpád – a
polgári iskola egykori igazgatója –
az ország legfelső vezetésében vett
részt 1948-ban bekövetkezett
haláláig. Volt földművelésügyi
miniszter, rövid ideig a Nemzetgyűlés elnöki tisztjét is betöltötte.
Ezeket a meghívásokat nem öncélúan tette. Elsősorban azt akarta
elérni, hogy a szovjet munkatáborokból a község lakói mielőbb
hazatérhessenek. Én korábban is
találkoztam vele, a lovas kordéján
nem egyszer vitt Kerekibe, ahol a
nagybátyám gazdálkodott. Neki
meg a Körös község felőli oldalán
volt a birtoka. Az egyik ilyen vadászaton ott volt Rákosi Mátyás,
mint a Magyar Kommunista Párt
vezetője, jól emlékszem rá, hogy ő

majd pedig beléptek a templomajtón hálát adni megmenekülésükért. Az ő élettörténetük
példa kell legyen számunkra, hogy
a vészterhes időkben is visszahangozzék ez az ige a fülünkben,
szívünkben: Isten emlékezetessé
tette a csodáit, Ő irgalmas és
kegyelmes az Úr.
Sokkal kisebb bajok miatt és
jelentéktelenebb sérelmek kapcsán háborgunk, perelünk az
Úrral, sőt sokan meg is tagadják
Őt. Pedig Istennek vannak
emlékezetes csodái mindannyiunk
életében. A pihenés óráiban,
szabadságon vagy nyugodt nyári
estén merjük végiggondolni,
mennyi csodája volt már Istennek
a mi életünkben, amire emlékeznünk lehet! A ma már
történelmi léptékkel mérhető
események, s a mostanra már csak
alig több, mint harminc idős
testvérünk sorskérdése nem csak a
németség számára fontos és
leszármazottaiknak jelent kötelezettséget. Ők jelei Isten irgalmas
szeretetének és csodáinak, még
most is példázzák az Úr Jézusba
vetett hit szükségességét, hiszen
Isten használt fel embereket, Ő
küldött segítséget, Ő nem engedte
elveszni a távolban levőket. Ez az
életet megtartó krisztushit pedig
minden nép, nemzet és minden
egyes ember életében fellelhető
kell legyen, hiszen e nélkül nincs
szabadulás, túlélés, igaz reménység.
Lázárné Skorka Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek
dr. Baukó Gábor Márton és Petényi Dóra, Priskin Csaba és Hácz
Andrea, Sipos Tamás és Szelezsán Adrienn, Liszkai András László
és Nótári Melinda, Lakatos Sándor és Jónás Éva, Balog Krisztián és
Todola Andrea.
Eltávoztak közölünk
Bodó András (1956), özv. Plavecz Györgyné Varga Erzsébet
(1918), Wagner Ádám (1931), Mihácsi Dániel (1950), özv. Kósa
Pálné Weigert Zsuzsanna (1928), özv. Baksai Jánosné Adamcsok
Ilona (1927), Berta Márton (1930), özv. Fehér Antalné Gábor Lídia
(1930), Kovácsné Szabó Ágnes (1967), Barát Imre (1935), Nemes
Miklósné Schmidt Erzsébet Sára (1950), Bezzeg Mártonné Pilisi
Zsuzsanna (1927).

LAPOSI KERT ELADÓ,
a 7-es kapunál 1636 négyzetméter; víz, villany és

Szabó Benjamin István visszaemlékezései, ötödik rész
nem jött be az udvarba, az utca
szemben lévő oldalán állt a gépkocsi mellett. Akkor még nem
gondolhattuk, hogy nem sokkal
később az ő fényképét láthatjuk
minden középületen.
Természetesen mindez az akkori
nagyközség központjában volt. A
mellettünk lévő Weckheim báró
által az 1800-as évek elején épített
kastélyban és a hozzá tartozó kertben volt a Szovjet Hadsereg mezőberényi „helyőrsége”, talán 1947
végén mentek el. Úgy gondolom, –
persze nem biztos –, hogy ők a
község életében nem játszottak
szerepet, csak a hadseregükön belül volt feladatuk. A parancsnokuk
a feleségével meg egy fiával lakott
ott, akinek volt egy kéthengeres amerikai motorbiciklije, és mi tátottuk a szánkat, ha javítottuk. Ez a
katonai egység kihúzott a Körösből egy csapatszállító lánctalpas
járművet. Ezt a németek kiláncolt
kormánnyal tudatosan engedték a
vízbe. Szerencsére nem sokat
használták, mert a kövesutakból
nem maradt volna semmi. Azután
a kertben állt. Mi esztergáltunk
sokféle fontos tengelyt, csapszeget belőle, de nem volt jó
nyersanyag.
folytatjuk

Emlékezzetek,
s kérlek, ne felejtsetek!
Emlékezzetek,
és a végen túl is szeressetek!
Emlékezzetek,
s akkor talán örökké veletek
lehetek!
Emlékezzünk Kedves
Testvérünk,
Tóth Mihály halálának
25.évfordulója alkalmából.
Soha nem feledünk!
Szerető testvérei
Szívből köszöntjük

Urbancsek Jánost és
Urbancsek Jánosnét
55. házassági
évfordulójuk
alkalmából!
Jó egészséget,
hosszú, boldog életet
kívánunk!

egy kis ház van. Érdeklődni:
+36 66 423542 vagy +36 30 5020182.

Márti, Ági
és az egész család

12.
KOMFORT ABC
Júliusi akció...
Szőlőcukor tabletta
Perfecta ételízesítő
Milka tejcsokoládé
Penne 4 tojásos száraztészta
Lúdgége 8 toj.száraztészta
Nescafé 3in1 instant kávé
Unicum
Füstölt kolbász csemege, csípős
Kalinka vodka

80g
75g
50g
400g
200g
10x17g
0,2l
kg
0,5l

89Ft
109Ft
129Ft
175Ft
189Ft
499Ft
1199Ft
1399Ft
1749Ft

(1112Ft/kg)
(1453Ft/kg)
(2580Ft/kg)
(438Ft/kg)
(945Ft/kg)
(2935Ft/kg)
(5998Ft/l)
(3498Ft/l)

www.komfortabc.hu
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

SZÉPSÉGSZALON
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.

