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Mezőberény rendezvényekre várja vendégeit
Tisztelt Olvasók,
kedves Városlakók!

Több százan, határon túlról és az
ország számtalan pontjáról érkeztek a 2016. évi Be-rényi Napokra,
a testvérvárosi találkozóra vagy a
Töltött Káposzta Fesztiválra
Mezőberénybe. Akkor is és most is
érvényesek Anthelme BrillatSavarin szavai, miszerint „Valakit
vendégül látni annyit jelent, mint
felelősséget vállalni arra, hogy
mindaddig, amíg nálunk van,
gondoskodunk róla, hogy jól
érezze magát.” Ez természetesen
vonatkozhat nemcsak az éttermi
vendéglátásra, hanem az emberek
barátságos fogadtatására, a kör-

nyezet rendezettségére és a programok szervezettségére is. Tavaly
ezt Önökkel közösen megvalósítottuk.
2017 augusztusa a város életében
újra a vendéglátásról szól, és ez
óriási felelősség, nemcsak az
önkormányzat, hanem az intézmények, a civilek és minden itt
lakó számára. Csak ismételni
lehet, hogy az elkövetkező hónap
milyen gazdag szakmai és
szórakoztató programokat kínál,
többek között az elsősorban szórakozást nyújtó Berényi Napok
három napja, vagy a 25. Országos
Vadásznap három napja. A
Berényi Napok szórakoztató
programjai a családok gondtalan
kikapcsolódását célozza meg soksok zenével. Az Országos Vadásznap megrendezésének lehetősége
elismerés a városnak és kihívás a
megvalósításban résztvevőknek.
Érkeznek rokonok, barátok, ismerősök és olyanok is, akik a
környékről egy-egy programra
vagy eseményre utaznak ide, de
vannak, akik hosszabb időre, több
napra jönnek. Remélhetőleg
lesznek szép számban olyanok is,
akik még sosem jártak városunkban. Rendezvényünket megtiszteli dr. Semjén Zsolt minisz-

Origamival a békéért

terelnök-helyettes, Habsburg
György főherceg, gróf Wenckheim László, dr. Kemény Dénes,
Győrffy Balázs, Dankó Béla, dr.
Takács Árpád, Zalai Mihály.
Köszönthetjük a megyék vadászdelegációit, képviselőit, előadást
hallhatnak Hidvégi Béla Pantheon
Díjas vadásszal, vagy megnézhetik Prihoda Judit vadászfestő
kiállítását. A 25. Országos Vadásznap a 2021-es budapesti Vadászati
Világkiállítás első olyan rendezvénye, mely beharangozza az öt év
múlva rendezésre kerülő eseményt. Mottója is erre utal:
Összeköt bennünket a vadászat
múltja, jelene, jövője.
Vadászati Világkiállítás
Budapest 1971-2021
25. Országos Vadásznap 2017
Emellett civiljeink is készülnek. A
nagycsaládosok 60 méter őzgerincben sült süteménnyel szeretnék megdönteni a magyar
rekordot, főznek a nemzetiségek
illetve külön gyermekprogramok,
gyermeksziget várja a kicsiket, a
családokat.
Kedves Városlakók, kívánom,
hogy tudják értékelni a programok
sokaságát, sokszínűségét, lássák
meg a város önkormányzata,
civiljei, lakossága kulturális törek-

vését, és használják ki a lehetőséget, hogy kiállítások, sport és
egyéb rendezvények között válogathatnak.

Tisztelt Vendégeink,
tisztelt Látogatók!
Örülünk, ha városunkban, finoman elbűvölő településünkön,
Mezőberényben köszönthetjük
Önöket. Bízunk abban, hogy
újságunkat átlapozva találnak
olyan programot, mely tökéletes
kikapcsolódást jelent az Önök
számára. Emellett honlapunk, a
www.mezobereny.hu oldal is
igyekszik a teljesség igényével
képet adni a település látnivalóiról, a vendéglátók kínálatairól, a pihenést vagy aktív
kikapcsolódást nyújtó szolgáltatásokról. Örülünk, ha bennünket
választanak vagy választottak, és
töltsenek felejthetetlen napokat
városunkban.
Mezőberény Város Önkormányzata nevében ezúton kívánok jó
szórakozást, kikapcsolódást
Mezőberény Város lakói és az
idelátogatók számára.
Érezzék jól magukat!
Siklósi István polgármester

Találkozó a vadászati
kultúra jegyében
Mezőberényben augusztus 26-án tartják meg a 25. Országos
Vadásznapot. Békés megye húsz évvel ezelőtt adott otthont az
eseménynek, akkor Dobozon a Marói-erdő volt a helyszín. Az idei
országos vadásznap előtt, augusztus 25-én országos
vadgazdálkodási konferenciát tartanak a városban. Az esemény
előtt Hrabovszki Jánossal, az Országos Magyar Vadászkamara
Békés Megyei Területi Szervezete elnökével beszélgettünk, ő
egyben a Békés Megyei Vadászszövetség elnöke is. Legelőször arról
faggattuk, hogyan került az országos vadásznap Mezőberénybe?

szöveg a 4. oldalon

folytatás a 9. oldalon
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Közlekedési rend
változása a vadásznapon

Mezőberény Város Önkormányzata nevében ezúton értesítem
Önöket a városunkban 2017.
augusztus 26-án megrendezésre
kerülő 25. Országos Vadásznapról, egyben kérem együttműködésüket a balesetmentes
közlekedés, a zökkenőmentes rendezvény lebonyolítása érdekében.
Városunk 2017. évben megkapta a
25. Országos Vadásznap megrendezésének lehetőségét, melyre
2017. augusztus 26-án, szombaton kerül sor a Városi Ligetben
és annak környékén.
A balesetmentes közlekedés, a
zökkenőmentes rendezvény lebonyolítása érdekében kérjük az
Önök együttműködését, türelmét,
megértését és támogató segítségét.
Megköszönjük, ha környezete
rendbetételével hozzájárul településünk kedvező megítéléséhez és
rugalmas közlekedéssel segíti a
gépjárműforgalmat, a haladást.
Kérem, hogy a városi közlekedés
során számoljanak az egyirányú
forgalomirányítással a Fő út Szent István utca sarkától a Kereki
utca végén található gyepig.
Lezárás lesz: a Hősök útja teljes
hosszban a körforgalomtól, Sport
utca, Kereki utcáig. Liget utca a
Kölcsey utcától, Kölcsey utca

Hősök útjától a Liget utcáig,
Hajnal utca teljes hosszban,
Kunhalom utca teljes hosszban,
Liget tér a Tessedik utcáig, Szent
István utcától Kereki utcáig
(mögötte a gyepen PARKOLÓ)
onnan a kimenő forgalom szennyvíztisztító telep előtt a kertek alatt
a Vésztői útig.
A lezárt területen lakóktól kérjük,
segítsék a polgárőrök, a rendőrök,
az önkéntesek irányító munkáját
azzal, ha gépkocsival közlekednek, a lakcímkártyájukat hordják
magukkal, és azt szükség esetén
mutassák be, illetve lehetőség
szerint ne hagyják az utcán az
autóikat.
A programot városunk az Országos Magyar Vadászkamara és
Békés Megyei Területi Szervezete, illetve a Mezőberény Vadásztársaság együttműködésével
valósítja meg, amelyre szeretettel
várjuk Önöket. A várható programról a Mezőberényi Hírmondóból, a www. mezobereny.hu
oldalról, a plakátokról és a
szórólapokról értesülhetnek.
Tisztelettel és köszönettel a szervezők nevében:
Siklósi István polgármester
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Békés Megyei Önkormányzat híre
Foglalkoztatási paktum Békés megyében
„Foglalkoztatási paktum Békés
megyében” elnevezéssel projekt
indult 2016. augusztus 1-jén a
megye munkaerő-piaci problémáinak segítésére. Az előkészítési feladatok elvégzését
követően 2017. július 28-án tartotta
a Békés Megyei Önkormányzat, a
Békés Megyei Kormányhivatal és a
Békés Megyei Vállalkozási és
Fejlesztési Nonprofit Kft. által
alkotott konzorcium a projekt
nyitórendezvényét.
A konzorciumvezető megyei önkormányzat elnöke, Zalai Mihály
köszöntőjében elmondta, hogy a programnak köszönhetően a
projekt által 2021. február 28-ig 1559 hátrányos helyzetű
álláskereső részesül munkaerő-piaci programokban. A 2408
millió forint uniós támogatásból foglalkoztatást elősegítő szakmai képzések valósulnak meg, segítik az álláskeresők
munkához jutását, a cégek, vállalkozások képzett munkaerőhöz
jutását, a munkahelyteremtést.
A rendezvény keretében a konzorcium tagjai, a Békés Megyei
Kormányhivatal képviseletében Pántya Imre, a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője,
valamint a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezetője, Kraller József tartott tájékoztatót. Nagy Sándor,
a pályázat keretében létrehozott Békés Megyei Paktumiroda
vezetője az irodáról és magáról a megyei paktumról osztott meg
a résztvevőkkel hasznos információkat. Hágen Tímea, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Főosztályának
főosztályvezető-helyettese a foglalkoztatási politika aktuális
kérdéseiről tartott előadást, ismertette a munkanélküliség
és a foglalkoztatás alakulását, külön kiemelve a Békés
megyei helyzetet.

A mezőberényi Római Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt

a magyar – csehszlovák lakosságcsere 70. évfordulójára
rendezendő megemlékezésre, melyre
2017. augusztus 27-én 10 órakor a katolikus templomban
a Felvidékről kitelepített családok elhunyt és élő tagjaiért
felajánlott szentmise után kerül sor.
Köszöntőt mond Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere.
Megemlékező beszédet mond Horváth Árpád, Gúta Város polgármestere.
A szentmise kezdete 9 óra.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati
tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony,
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,
a munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök: Pénzügyi igazgatási feladatok
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
Részletek a www.mezobereny.hu, hírek között Álláspályázat
címen.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Andrési Zoltán (Mezőberény) és Köhler Anikó (Mezőberény),
Horváth Géza (Mezőberény) és Mészáros Henrietta (Mezőberény),
Kovács Mihály (Mezőberény) és Bondár Andrea (Mezőberény),
Nagy Zoltán Sándor (Köröstarcsa) és Burai Mónika (Köröstarcsa),
Halász Róbert (Mezőberény) és Burai Andrea Kitti (Mezőberény),
Gézárt Zoltán (Mezőberény) és Binder Anikó (Mezőberény),
Tulkán Gergely (Békéscsaba) és Gulyás Evelyn (Mezőberény),
Gál Attila (Mezőberény) és Varju Veronika (Mezőberény),
Szikora Zoltán (Mezőberény) és Horváth Olga (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk:
özv. Sinka Péterné Tóth Ilona (1928), Szász Sándorné Zsíros
Julianna (1941), Kis Sándor Zoltán (1966), Zuba Pál Gábor (1965),
Frei Éva (1959), Király Jánosné Gyaraki Mária (1934)
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Berényiek Münsingenben

Münsingen város 2017. július 2730. között együtt ünnepelte a
Beaupréau és Münsingen között
30 éve fennálló testvérvárosi
kapcsolatot a svájci Münsingenből, Abergavenny-ből (Beaupréau wales-i testvérvárosa) és
Mezőberényből érkezett vendégekkel. Münsingen város polgármestere, Mike Münzing meghívására a delegációt Siklósi István
polgármester, Borgula Györgyné
és Mezeiné Szegedi Erzsébet
képviselők, Berner Tibor, Debreczeni Gábor, a Mezőberényi Mazsorett Együttes, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Mezőberény
tagjai, illetve civilek és önkéntesek alkották. A közel négy nap
gazdag programot kínált, hiszen a
közös találkozó után a közeli Ulm
városát mutatták be a vendéglátók, majd Münsingen környékét
ismertették meg. A szombaton
megnyílt hagyományos münsingeni városi ünnepen mutatkozott be a Mezőberényi Mazsorett Együttes. A megnyitó után
következett a lányok műsora, ezt
ámulva nézték a jelenlévők. Az
ügyesen mozgó, táncoló lányok
hihetetlen fegyelemmel szenzá-
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ciós műsort adtak, méltán csaltak
könnyeket a szemekbe, különösen
ott élő magyarok szemébe. A záró
csárdást vastapssal jutalmazták a
nézők. Méltán lehettünk büszkék
a lányokra és vezetőikre, Mezeiné
Szegedi Erzsébetre, Molnár Zsuzsannára és Mezei Józsefre. A
nemzetek találkozóján Siklósi
István polgármester a mezőberényiek üdvözletét adta át, és előre
vetítette a 2018-ban sorra kerülő
testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulójának ünnepét. A delegációt több további meglepetés is
érte, hiszen a tűzoltók értékes
eszközökkel, hidraulikus vágóbontó készlettel, 17 méteres
alumíniumlétrával gazdagodtak,
melyet a münsingeni önkéntes
tűzoltók adtak ajándékba. A
münsingeniek vendégszeretetét
mutatta, hogy autóbuszra szállás
előtt magyar zenével búcsúztattak
bennünket. A pár nap módot adott
arra, hogy új ismeretségek, új
barátságok szülessenek, és még
jobban megismerjük a több ezer
kilométerre fekvő varázslatos
testvérvárost, Münsingent.

Madárfüttytől hangos óvoda
Az év végi búcsú a nagycsoportosoktól mindig nehéz, hiszen
kivel három, kivel négy évig
szoros szimbiózisban éltük
mindennapjainkat a Mosolygó
óvodában! Szívünk minden
melegével átöleltük, óvtuk, fejlesztettük a reánk bízott gyermekeket!
De az évzáró kicsit sírós, nevetős
hangulata mindig egyedi, egyszeri
és megismételhetetlen. Most sem
volt ez másként, mind a két csoportunk gyermekei lelkesen készültek, hogy óvodánk hangulatos
udvarán megmutassák tudásuk,
rátermettségük egy-egy szeletét.
A két műsor tükrözte óvodánk
környezettudatos nevelésének
szemléletét, hiszen így éljük
mindennapjainkat. Ehhez a
szemlélethez tartozik a fajok
ismerete, élőhelyük megóvása,
felfedezése. Ennek kapcsán szerveztünk kirándulást a nagycsoportos gyermekeinknek egy
Natura 2000-es területre. Ez az
egyedül álló terület egy kisebb
karnyújtásra található tőlünk,
Dévaványán. Az egész napos
kirándulásunk kísérletezéssel,
megfigyeléssel, tanösvény járással telt. Közben megismertük a
terület jelölő faját, a túzokot, a
bölényt, a vadkörtét, a gyepűrózsát, az egerésző ölyvet stb.
Családi alkalmaink is mindig a
pedagógiai programunk szelle-

mében zajlanak, hiszen az első
ízben megrendezett apák napján a
vendégül látott édesapák és
nagypapák madárodúkat barkácsoltak az óvodánk udvarára! A
lelkes csapat nyolc új madárodúval gyarapította madárbarát
óvodánkat!
Köszönjük, hogy a szülők és a
nagyszülők mindig lelkesen
támogatják óvodánkat, részt
vesznek programjainkon, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
pedagógiai programunkban lefektetett alapelveink maradéktalanul megvalósuljanak.
Hiszen minden mosolygó ovis
tudja: „A természet - valóság.
Egyszerűen - van. Árad. Tanít.
Tanít, hogy lenni, élni jó. És szép.“
(Biegelbauer Pál)
Kreiszné Szilágyi Tünde
Mosolygó Központi Óvoda
gyermekei és dolgozói nevében

Ismét Erzsébet-tábor

Mertz Judit

Az üvegfestéstől a sütésig
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ június 3-tól 7-ig
kézműves tábort tartott. A résztvevő 16 általános iskolás korú
gyerek különböző kézműves
technikákkal ismerkedett, gyakorolták az üvegfestést, a fonási
technikákat, a gyöngyözést,

kipróbálták a szalvéta technikát,
illetve készítettek népi hangszereket: csörgőt és bürökdudát, illetve papírsárkányt is, sőt még édes
és sós süteményt is sütöttek. Egyegy délelőtt a könyvtárral és a muzeális gyűjteménnyel ismerkedtek.

Az OPSKMM az elmúlt esztendő
után az idén is sikeresen pályázott
arra, hogy 36 általános iskolás
gyereket a nyári szünetben napközis Erzsébet-táborban fogadjon. Július 31. és augusztus 4.
között a pedagógusok színes
programmal várták a gyerekeket.
Hétfő délelőtt a könyvtárban a
táborozók játékos foglalkozáson
vettek részt, majd névjegykártyát,
hátizsákot festettek. Délután a
muzeális gyűjtemény udvarán
játékos vetélkedőn, zenés táncos
mulatságon vettek részt. Kedden a
tábor résztvevői Békéscsabára
látogattak, a Csaba Park különleges játékait próbálták ki, majd a

Meseházban kézműveskedtek, a
napot 3D-s mozival zárták. A szerdán ismét a muzeális gyűjteményben voltak, lehetett szőni,
fonni, nemezelni, gyöngyöt fűzni.
Délután a Városi Ligetben a
természet kincseire vadásztak.
Csütörtökön a táborozók Nyíregyházára kirándultak, élménydús napot töltöttek az állatkertben.
Az utolsó napon a Maczkótanyára bicikliztek, itt lovagoltak,
vízibicikliztek és csónakáztak. A
napot játékos vetélkedővel zárták.
A gyerekek élményeit jól visszaadják a könyvár internetes oldalára feltöltött fotók:
konyvtar.mezobereny.hu.
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Origamival a békéért
folytatás az első oldalról

A mezőberényi művelődési
központ 2014. után augusztus 4.
és 6. között másodszor adott
otthont a Nemzetközi és Országos
Origami Találkozónak. A magyar
origamizók legjava gyűlt össze
három napra, hogy tanítsák, új
technikákkal ismertessék meg
egymást. Az Amerikai Egyesült
Államokból, Lengyelországból és
Hollandiából érkező vendégek
tették nemzetközivé a rendezvényt. A találkozó díszvendége
Artur Biernacki lengyel origami
művész volt.
A pénteki megnyitó után szombaton egész nap és vasárnap
délelőtt folyamatosan tanították
egymást az origami hívei. Egyszerre több helyszínen folyt a
munka. Fiatalabbak és idősebbek
nagy elmélyedéssel, koncentrációval dolgoztak együtt, a

tapasztaltabbak készséggel
segítettek a kevésbé gyakorlott
origamizóknak. A foglalkozásokat úgy állították össze,
hogy azok megfeleljenek a kezdőknek és a haladóknak, voltak
egyszerűbb és bonyolultabb
feladatok is.
A nukleáris fegyverek elleni
világnap előestéjén, augusztus 5én a Kossuth téri szökőkútnál sok
berényi is hajtogatott darvakat, a
béke jelképét, amelyekbe világító
ledeket helyeztek el, és így
díszítették fel a szökőkút környékét. A visszajelzések szerint az
ország minden régiójából és
külföldről érkező félszáz vendég
jól érezte magát Mezőberényben.
A 28. Nemzetközi és Országos
Origami Találkozó a Nemzeti
Kulturális Alap
támogatásával
valósult meg.

Szakajtókosár
A hónap műtárgya 2017. augusztus
Miután júliusban befejeződött az aratás, az érett
gabonaszemekből lisztet
őröltek, és augusztusban
már ebből készülhetett az új
kenyér. Régen a helyi malmokban őrölték a búzát, és
nagyon sok háznál kemencében
sütötték a kenyeret.
A kenyérsütés fontos eszköze volt
a kelesztő vagy szakajtókosár. A
kosár gyékényből és szalmából is megkelt, sütőlapátra helyezték. A
készült. A kiszakított kenyér- lapátról pedig a kemencébe került
tésztát helyezték bele, innen a a három vagy ötkilós cipó.
szakajtó elnevezés. Sütés előtt a
Csete Gyula
tészta a kosárban pihent, mikor
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Modelljei a világ
legjobbjai között
Az augusztus 3. és 6. között
Mezőberényben megtartott 28.
Nemzetközi Origami Találkozó
díszvendége Artur Biernacki,
lengyel origami művész volt.
Lapunknak elmondta, 16 évesen a
könyvtárban a „Mlody Technik”
folyóiratban találkozott először az
origamival, rögtön megtetszett
neki, hogy egyszerű, olcsó papírból milyen különlegességeket
hajtogathat.
Az interneten találkozott hasonló
érdeklődésű emberekkel, megosztottak leírásokat, új technikákat, később személyesen is
találkoztak, hogy tanuljanak
egymástól. Azokat a munkákat
szereti, amelyek első ránézésre
bonyolultnak tűnnek, de valójában mégis egyszerűek. Erős benne
a versenyszellem, volt Szingapúrban egy nemzetközi konferencia, ahol azt a feladatot kapták,
hogy hajtogassák meg a városállam egyik jelképét, ennek a feje

oroszlán, a teste pedig hal. Ha egy
találkozón vagy a világhálón
meglát egy origami hajtogatást,
annál jobbat akar készíteni.
A legnagyobb sikerének nem
valamely modelljét tartja, hanem
inkább a publikációit. Eddig két
könyve jelent meg, illetve több
leírása a világ számos országában.
A szakfolyóiratok gyakran kérnek
tőle leírásokat modelljeiről. A
nemzetközi találkozók után
többször jelennek meg kiadványok, azokban is szerepel.
Artur Biernacki kifejtette, örömmel veszi, ha valakinek megtetszik valamelyik modellje, és azt
meg is akarja hajtogatni, annak
szívesen segít. Tavaly két nemzetközi kiállításon szerepelt modelljeivel. Az év első felében Spanyolországban, Zaragozában a Spanyol Origami Múzeumban, illetve
az év második felében Tajvanban,
az Origami Egyetemen. Ez
alkalomból Tajvanban háromszáz
alkotótól kértek modellt, az afrikai
elefántja bekerült a legjobb
húszba, és erről a húszról az idén
könyv jelent meg.

Hetvenéves osztálytalálkozó

Fotó: Csávás István
A Mezőberényi Polgári Iskola
1947-ben végzett fiú osztályának
70. éves osztálytalálkozóját július
15-én tartottuk meg. Harmincnyolcan végeztünk, és az osztályból jelenleg tizenketten élünk! A
találkozón tízen jelentünk meg,
Józsa Endre Szegedről betegsége
miatt, Orelli Iván pedig az USAban lakik, ő a távolság miatt nem
tudott megjelenni. Az iskolában
14 órakor találkoztunk, a Tópart
Vendéglőben kellemes környezetben fogyasztottuk el az estebédet,
majd több órán át elevenítettük fel
a 70 év jelentősebb eseményeit.
A fotón a résztvevők, álló sor,
balról - jobbra: Braun János, (ő
Londonban él), Balázs Pál, Petrics
Dániel, Orosz Pál, Vágvölgyi
Mihály, Szűcs Ferenc; ülnek,

balról - jobbra: Kékesi (Klein)
Imre, Hortobágyi (Háy) József,
Janovits Mihály és Brassányi
Attila.
Magyarországon 1868-ban indították el a polgári iskolai rendszert, akkor hat osztályos volt,
rohamosan szaporodott az iskolák
száma, majd 1918-ban négy
osztályban folytatódott az oktatás.
A polgári iskolába négy elemi
osztály (vagy több) elvégzése után
lehetett bejutni. Ennek az iskolatípusnak a feladata volt a kevésbé
igényes polgári állások betöltésére alkalmas személyek képzése.
Az iskola elvégzése középiskolai
továbbtanulásra jogosított. A
polgári iskolai rendszer 1948-ban
ért végett, helyébe az általános
iskolai oktatás lépett. Balázs Pál
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Nemezből minden elkészíthető Megdolgozott a sikerért
A Berényi Napok keretében Elmentem szőrt gyűjteni... címmel
augusztus 18-án 16 órakor a művelődési központban nyílik meg
Puskás Erika és Gubola Andrea nemeztárgyakat bemutató
kiállítása. Ez alkalomból beszélgettünk a két mezőberényi
születésű alkotóval.

– Mindketten kötődnek Mezőberényhez, pontosan hogyan?
Andrea: – Mindkettőnk családja
mezőberényi, és mi már általános
iskolában is osztálytársak voltunk. A középiskolás és főiskolai
éveink során kerültünk el Mezőberényből.
– Hogyan ismerkedtek meg a
nemezeléssel? Ebben mi tetszett
meg Önöknek?
Erika: – A nemezeléssel én egy
békéscsabai nyári kézműves
táborban ismerkedtem meg öt
évvel ezelőtt. Itt tanultam meg a
nemezelés alapjait. A nemezelésben az a csodálatos, hogy egy
nagy halom szőrből, gyapjúból
egy kis fantáziával, minimális
eszközhasználattal, víz és szappan
segítségével lehet az elképzelt
tárgyakat elkészíteni.
Andrea: – Én Erika révén
kezdtem el nemezelni, mert
nagyon megtetszett a nemeztáskája, amit a táborban készített.
A gyapjú egy megújuló, természetes alapanyag. A nemezeléshez
használt gyapjú sokféleségéből
adódóan és a tulajdonságainak
köszönhetően rengeteg féle tárgy
elkészítésére ad lehetőséget. A
nagyméretű takaróktól kezdve a
gyermekjátékokon és viseleti
darabokon át a legapróbb ékszerekig szinte mindent el lehet belőle készíteni.
– Miként alakult ki a közös
munka?
Erika: – A régóta tartó barátságunk és a közös érdeklődési kör
hozta magával azt, hogy 2013-ban
együtt iratkoztunk be Budapesten
a Hagyományok Házában a népi
játszóházvezetői tanfolyamra,
ahol a nemezkészítéssel komolyabban kezdtünk el foglalkozni.
Azóta a saját elképzeléseinket is
gyakran közösen valósítjuk meg.
Új ötletekkel egymást inspiráljuk.
A közös munka megkönnyíti a
nagyobb tárgyak elkészítését.
– Hogyan kerültek Szentendrére?
Erika: – Sokáig mindketten
Budapesten éltünk. A párommal
én néhány évvel ezelőtt költöztem

Szentendrére. Szeretjük ezt a
várost, de a költözésünknek
praktikus oka volt az is, hogy így
közelebb kerültünk az ő családjához. A nagyobb volumenű
munkák általában itt készülnek
nálunk. Andrea most is Budapesten él.
– Eddig milyen sikereket értek el?
Andrea: – A Magyar Kézművességért Alapítvány által
meghirdetett kézműves pályázatra már évek óta nyújtunk be tárgyakat, amelyeket rendre kiállítanak, alkotásainkért 2014-ben
különdíjat kaptunk. Ezen kívül
több tárgyunkat a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság népi
iparművészeti alkotásként minősítette.
– A közös nemezelésben mi a
hosszabb távú tervük?
Erika: – Szeretnénk egy közös
műhelyt alapítani, és lehetőség
szerint több időt fordítani a nemezelésre, valamint eljutni oda, hogy
ne csak hobbiként foglalkozzunk
vele.
– Jelenleg hogyan kötődnek
Berényhez, és milyen időnként
látogatnak haza?
Erika: – Ahogy a lehetőségeink
engedik, jellemzően három-négy
hetente hétvégére hazajövünk a
szüleinkhez.
– A Berényi Napokon mit fogunk
látni önöktől?
Andrea: – Ezen a kiállításon azt
szeretnénk bemutatni, hogy a
nemeztárgyak hogyan illeszthetőek be a mindennapi életünkbe. Elsősorban gyermekjátékokat, lakberendezési tárgyakat (párnákat, takarókat), illetve
viseleti kiegészítőket (táskákat,
ékszereket) mutatunk be. A nemez
egy olyan anyag, ami akkor mutatja meg igazi szépségét, ha a
belőle készült tárgyakat használják is, nem csupán díszként
szolgálnak. Azt szeretnénk, ha a
tárgyakat látva egyre több ember
kapna kedvet ahhoz, hogy
nemezből készült tárgyakat
használjon, viseljen.
Molnár Lajos

Burai Krisztián már öt évesen fellépett a Berényi Napokon, mégis
mikor tinédzserként Geszti Péter számait hallgatta, nem gondolta,
hogy valaha vele fog dolgozni. Mindig hitt abban, hogy a kemény
munka jó befektetés, és nem is csalódott. Augusztus 19-én ismét
előadóként hallhatjuk a Berényi Napokon. A szakmájáról és a városhoz való kötődéséről faggattuk.

– Meddig élt szülővárosában?
– Huszonkét éves koromig laktam
Berényben, a gimiben érettségiztem, majd Békéscsabán a Tessedik Sámuel Gazdasági Főiskolán végeztem, mint humánerőforrás menedzser.
– Mikor kezdte a zenélést?
– Már ötéves koromban Michael
Jackson-imitátor voltam, ezt a műsort először a helyi művelődési
központban mutattam be, később
felléptem vele a Berényi Napokon
és sok egyéb helyen is, egészen 12
éves koromig adtam elő ezt a
show-t.
– Mi tetszik önnek a zenében, mit
ad önnek a zene?
– Számomra olyan kifejezési forma, amely a szabadságot adja meg.
Már tinédzserként is különleges akartam lenni, ki akartam törni.
Akiket a Három Grácia szobránál
szotyizva elérhetetlen embereknek tartottam, ma azokkal dolgozom együtt, például olyan ismert
előadókkal, mint Geszti Péter, Dér
Heni, Rácz Gergő.
– Ön dolgozik zeneszerzőként, szövegíróként és producerként is. A
zenei piac itthon is telített, hogyan
építette fel a karrierjét?

Érték a
Települési
Értéktárból

– Sokáig nélkülöztem, de hittem
abban, hogy a befektetett munka
meghozza az eredményét. És
amikor a félelmeimet elengedtem,
(úgy voltam vele, a sikertől
függetlenül mindenképpen azt
csinálom, amit szeretek), akkor
váltam sikeressé. Ebben a szakmában nem elég jó produkciókat
alkotni, azokat el is kell oda
juttatni, ahol értékelik.
– Jól gondolom, hogy ez a zenei
stílus elsősorban a fiataloknak
szól? Hová sorolná be, pontosan
milyen stílusba?
– Előadóként hip-hopot és popot
éneklek, producerként foglalkozom latin zenével is. Producerként az veszem figyelembe,
hogy milyen zene illik az előadóhoz, ugyanakkor számításba
kell vennem a piaci szempontokat,
az eladhatóságot is.
– Most milyen szoros a kapcsolata
Berénnyel, milyen gyakran látogat
haza?
– Jelenleg Gödöllőn élek és Budapesten dolgozom, ott van a
stúdióm, de Berényhez kötnek a
gyökerek, a családtagok ma is
Berényben élnek, hozzájuk havonta, kéthetente utazom haza.
– Augusztus 19-én, szombat este
mit hallhatnak Öntől a berényiek?
– Azokat a saját dalokat éneklem,
amelyekkel járom az országot,
minden héten fellépek, így ezek
ma már népszerű számok. M. L.

Mezőberényi
Művésztelep

Még az 1990-es évek végén vetődött fel a művésztelep
gondolata, a tervek szerint a művészek itt készült alkotásai egy
leendő városi galéria alapjait tennék le. Siklósi István
polgármester hathatós közbenjárására az első művésztelep
2012-ben valósult meg. Ezen részt vett: Bácskai Bertalan
festőművész, Bereznai Péter festő- és grafikusművész, LestyánGoda János szobrászművész, Pataki Ferenc festő- és
grafikusművész, Tóth Péter grafikusművész, valamint Papp
Zoltán tanár, grafikusművész, a program előkészítője és
szervezője. A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
kollégiumában augusztus 12. és 19. között kiváló körülmények
között dolgozhattak a művészek. A kitűzött színvonal megtartása
és a leendő gyűjtemény változatossága érdekében az alkotók
közel fele állandó résztvevője a tábornak, a másik fele pedig más
meghívottakból tevődik össze. Az idei, a VI. Mezőberényi
Művésztelep alkotói augusztus 10-től 19-ig dolgoznak a
megszokott helyszínen, a gimnázium kollégiumában. A
művésztárbor kiállítását augusztus 18-án 18 órakor nyitja meg
Ván Hajnalka művészettörténész a művelődési központban.
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Már négyévesen a színpadon

Az egész ország megismerte

A Berényben felnövő Feyér Zita szabadúszó művészként a
fővárosban él, énekesként már Európa legtöbb országában
föllépett, 2015-ben megkapta az Emberi Hang díjat. Az énekesnő
rendszeres fellépője a Berényi Napoknak, így lesz ez az idén is.
Hazalátogatása előtt rövid interjút kértünk tőle.

A Berényi Napok programjában augusztus 19-én szombaton este
színpadra lép Gulyás Attila és Gulyás Levente, a zenekar, valamint
a Calandrella Kamarakórus. Ebből az alkalomból Gulyás
Attilával, a Békéscsabai Jókai Színház mezőberényi származású
színművészével beszélgettünk.

–

Mikor és hogyan ismerkedett meg
a zenével?
– Édesapám zongorázik, hegedül,
így azt mondhatom, hogy beleszülettem a zenébe.
– Önnek mi tetszett meg a zenében,
az énekben? Miért választotta ezt
hivatásaként?
– Négyévesen már a Temesvári
Állami Operaház színpadán
álltam. Igaz, akkor még balettoztam, de már az énekeseket
figyeltem, és szinte mindig
énekeltem.
– Hol és kiktől tanult?
– Természetesen sok tanárom volt,
de főleg az élettől tanultam.
– Előadóként melyik zenei stílus
áll Önhöz a legközelebb?
– A mulatós műfajon kívül,
mindent éneklek. Hangulatomtól
függ, hogy mikor melyiket érzem
közelebb magamhoz.
– Kik a kedvenc énekesei?

– Tisztelem a magyar előadókat is,
de a kedvenceim külföldiek,
némelyiket gyerekkorom óta
hallgatom: Janis Joplin, Macy
Gray, Amy Winehouse, Ella
Fitzgerald, Bob Marley, Jimmy
Hendrix, Nat King Cole,
Louise Amstrong, Tina Turner,
Al Jarreau.
– A zenén kívül mivel
foglalkozik?
– A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonban
felnőtt fogyatékosoknak
zenei és kézműves foglalkozásokat tartok.
– Tízéves volt, mikor családja
Erdélyből áttelepült. Meddig élt
Mezőberényben, és hogyan emlékszik vissza az itt eltöltött évekre?
– Húszéves koromig, 2002-ig
éltem Mezőberényben. Főleg arra
emlékszem, hogy eleinte nagyon
nehéz volt, nem volt egyszerű a
beilleszkedés, de van szép
emlékem is, amikor énekelhettem
és boldoggá tehettem az ottani
közönséget.
– Milyen gyakran tud hazalátogatni?
– Sajnos anyagi okok miatt elég
ritkán.
– Augusztus 19-én, szombat este a
Berényi Napokon mit hallhatunk
Öntől?
– Ez legyen meglepetés, de az
eddigi évekhez hasonló műsort
ígérek.
M. L.

VII. Mezőberényi
Töltött
Káposzta
Fesztivál
A VII.
Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivált
Az eseményt

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.

fotó: Ignácz Bence

– Meddig élt Mezőberényben?
Hogy emlékszik vissza az itt
eltöltött időre?
– Az Áchim utcai gyerekek közt
nőttem fel, abból a közösségből
származom, esténként az utcán
Feri bácsi tangóharmonikán játszott. Az általános iskola elvégzése után Szente Béla Csabai
Színistúdiójában tanultam, Csabára busszal jártam be. Viszonylag hamar, 17-18 évesen felkerültem Budapestre egyedül, ez
akkor nagyon nagy váltás volt.
– Mikor és hogyan tapasztalta
meg, hogy vonzódik a színpadhoz?
– Nálunk az egész család szeretett
énekelni, táncolni. Öt-hat évig
népi táncoltam, így jutottam el
először külföldre, Gronauba.
Tanáraim hamar felfigyeltek rá,
hogy jó az énekhangom és
természetes beszéddel mondok
verseket. Gönczi Lászlóné az
irodalomtanárom javasolta a
színészi pályát.
– Hogyan készült az előadói
pályára?
– A színész szakmát Békéscsabán,
a Fiatal Színházművészetért
Alapítványi Színiiskolájában
sajátítottam el, Felkai Eszter és
Bartus Gyula voltak az osztályfőnökeim.
– 2001 őszén jelentkezett a TV2 és
az Universal Music lemezkiadó
tehetségkutató versenyére. Ennek
eredményeként 2002-ben bekerült
az öttagú Sugar & Spice zenekarba. Hogyan élte meg az
országos ismertséget?
– Ekkor 18 éves voltam, tele
kíváncsisággal. Ebben az időszakban rengeteg tapasztalatot
szereztem, sokat tanultam. Addig
fiatalos lendülettel, részben ösztönösen énekeltem, Magyar Hajnaltól tanultam meg énekelni, ő

ma már jóhírű énekstúdiót vezet.
Nagyon tehetséges fiatalnak
tartottak, 2008-ban megkaptam a
Junior Príma-díjat.
– A zenekar kiadott egy lemezt,
utána mit történt? Miért szűnt
meg?
– Ezt akkor, 18 évesen nem láttam
át. A TV2 vezetősége megváltozott, és megszüntették a szerződésünket.
– A Békéscsabai Jókai Színháznak
2008 óta tagja, azóta nagyon sok
zenés és prózai darabban szerepelt. Melyiket szereti jobban?
– A jó történeteket és azokat a
szerepeket szeretem, amelyek
érzelmileg megérintenek. Másodéves színihallgatóként kaptam
az első komolyabb szerepemet az
Ilyen az élet című musicalben.
Nagy kihívás volt, épp ezért szép
feladat a Vörös és feketében Julian
Sorel alakját megformálni. Még
pályám elején eljátszottam a
Rómeó és Júlia férfi főszerepét,
akkor foglalkoztam vele először,
rá tíz évre egy csoportban újra
előadtuk, és sok újat mondott
számomra a darab. Ha lenne rá
lehetőségem, szívesen eljátszanám újra.
– A Békéscsabai Jókai Színházon
kívül milyen más feladatokat
kapott?
– A Stúdió K Színházban Fodor
Tamás rendezésében 2010-ben
adtuk elő a Téboly Thébában című
darabot, ebben Pentheuszt alakítottam. Fodor Tamás kiváló
színházi szakember és nagyon jó
pedagógus, és én nagyon szeretem
a kísérleti színházat. Úgy vélem,
ott a kéthónapos próba során
váltam igazán színésszé, többször
tapasztaltam aha-élményt, amikor
az ember valami fontos felismerés
éri. Az M1-be filmekhez szoktak
hívni hangalámondásokra.
– Augusztus 19-én este mit
hallhatunk önöktől?
– A Békéscsabai Jókai Színház
2014-ben olyan műsort kért
tőlünk, amivel a gimnazistákat be
tudjuk csalogatni, erre 2013 és ’14
slágereiből készítettünk egy
összeállítást, ezeket a dalokat
kívülről fújják a fiatalok. A zeneszámokat héttagú zenekar és
húsztagú vegyeskar adja elő, zenei
vezető Gulyás Levente. Ebből a
színházban egy koncertet terveztük, de végül négy lett belőle.
M. L.
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Meghívók
NÉMET KÖZÖSSÉGI HÁZ (Orlai u. 3.)
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
szeretettel meghívja az

Ich bin die Tür – Eintritt
című fotókiállítás
2017. augusztus 17-én 18 órakor tartandó megnyitójára
A kiállításon bemutatásra kerülnek a régi mesterek által készített
kis- és nagykapuk, amelyeket a mezőberényi Color Fotóklub
tagjai örökítettek meg.
A rendezvény ideje alatt 10.00 - 18.00 óra között látogatható
bejelntkezés alapján (tel: +36 30 6920-411) szeptember 2-ig.
VÁROSI LIGET
A Mezőberényi Erdélyi Kör
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2017. augusztus 18-án 16 órára
a mezőberényi Városi Ligetben állított

kopjafa avatására.
Vendégünk Böjte Csaba,
ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke
Erdélyi táncok a Berény Táncegyüttes előadásában
A kopjafát Orbán Albert, a Mezőberényi Erdélyi Kör tagja faragta
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait
2016. augusztus 18-án (pénteken) 17.00 órára
Gubola Andrea és Puskás Erika
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tisztelettel meghívjuk
2017. augusztus 19-én (szombaton) 17 órakor kezdődő

Találkozás Szabó Benjaminnal,
a működő paksi atomerőmű első vezérigazgatójával,
a beruházás volt kormánybiztosával című előadásra.
A rendezvény házigazdája:
Kisari Miklós nyugalmazott diplomata,
a Települési Értéktár Bizottság tagja
A megjelenteket köszönti: Siklósi István polgármester
ÉRTÉKTÁRAK A BERÉNYI NAPOKON
Tisztelettel meghívjuk Önt 2017. augusztus 20-án a
Városháza dísztermében 10 órától megnyíló Települési
Értéktár kiállításra
Közreműködik Körösi Mihály, Települési Értéktár Bizottság
elnöke és Rázga Áron zongoraművész
A kiállításon fotósorozat látható Gúta értékeiről, Szováta kincseiről
és ízelítő tekinthető meg mezőberényi Települési Értéktár
értékeiből: Mezőberényi Művésztelep kortárs képzőművészeti
alkotásai, Famíliatészta Kft. termékei, Berényi Méz, Kojak
nyalóka, Orlai Petrics Soma alkotásai, mezőberényi Népművészet
Mestereinek munkái, mezőberényi kiadványok, és többek között a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete tevékenysége
Nagy szeretettel ajánljuk Önöknek a város területén megtalálható, a
Települési Értéktárban már szereplő értéket: Mezőberény
templomait, Kálmán Fürdőt, Tópart Vendéglő nemzetiségi szobáit,
ételeit, Berény Étterem és Szálloda épületét, Wenckheim kastély
www.mezobereny.hu
Támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
Mezőberény Város Önkormányzata, TÉB Mezőberény

„Elmentem szőrt gyűjteni...”
Nemeztárgyak mindennapjainkban
című kiállításának megnyitójára.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: dr. Pap István, a Békés Megye
Népművészetéért Alapítvány kuratóriumának elnöke
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait
2017. augusztus 18-án (pénteken) 18 órára
a VI.

Mezőberényi Művésztelep

záró kiállításának megnyitójára.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: Ván Hajnalka művészettörténész
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

MEGHÍVÓ
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2017. augusztus 20-án 11.00 órai kezdettel

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉST
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ünnepi testületi ülésen
„Mezőberény Város Díszpolgára”
kitüntető cím kerül átadásra.
Díjazott: Szabó Benjamin István
Helye: Városháza Díszterme, Mezőberény, Kossuth tér 1.
Siklósi István polgármester
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Kulturális és közösségi Program Sportünnep a XXI. Berényi Napokon
2017. augusztus 18.

2017. augusztus 19. szombat

PIACTÉR
18.00
19.00
19.20
19.40
20.00
20.20
21.00

MARTINOVICS UTCAI ISKOLA
• VIII. Városi asztalitenisz verseny
Időpont: 9.00 - 12.00
Nevezés: a helyszínen 8.30-tól

22.00

Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Szlovák Pávakör
Kner TSE
Berényi Népdalkör
Malom Fitness DSE
Mezőberényi Mazsorett Együttes
Dolce Dance salsa flashmob

NAGY FERÓ és a BEATRICE koncert

2017. augusztus 19.
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ELŐTT
10.00-19.00 Berényi portékák – kézműves termékek
bemutatója és vására
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY UDVARA
15.00 Gyermekprogramok: Játszóház, Cirókamaróka, Mesélj nekem, séta a Gólyalábas Társulattal
PIACTÉR
17.30 Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas Társulat
Berényiek a színpadon
18.00 GM Tánciskola
18.20 MännerballettNz Weilemer Hörnleshasa
18.40

BURAI KRISZTIÁN
FEYÉR ZITA

19.20
20.00

Sportünnep eseményei, eredményei

21.00

GULYÁS ATTILA ÉS BARÁTAI
koncert,
közreműködik Gulyás Levente és a
Calandrella Kamarakórus

22.30

DJ LENNARD

2017. augusztus 20. vasárnap
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
9.00
Szent István-napi ökumenikus ünnepi
szentmise
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
10.00 „Traccsparti” – elszármazottak találkozója
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTT
10.00-19.00 Berényi portékák – kézműves termékek
bemutatója és vására
NÉMET EVANGÉLIKUS PARÓKIA UDVARA
14.00 Gyümölcsparti
KOSSUTH TÉR - PIAC TÉR ÚTVONAL
17.00 Szent István-napi felvonulás
PIACTÉR
17.30 Mezőberény Város díszpolgárának
bemutatása
18.00 Leg a láb AMI és Berény Táncegyüttes
20.00
22.00

HEVESI TAMÁS nagykoncert
TŰZIJÁTÉK

• Streetball bajnokság
Időpont: 10.00 órától
Nevezés: előzetesen augusztus 14-ig; a helyszínen: 9 órától
KÁLMÁN FÜRDŐ
• Malom Fitness DSE nyílt edzés
Időpont: 9.00 – 11.00
• Sakkjáték a szabadban
Időpont: 9.30
Nevezés. a helyszínen
• IV. Kisvárosi Futóverseny
Időpont: 7.00
Helyszín: Kálmán Fürdő mellett
Nevezés: előzetesen 2017. augusztus 11-17. között
Technikai tájékoztató, bemelegítés:
Maraton:
7.30
Gyerekfutás:
8:00
5 km, 10 km, 15 km-es távok:
9.30
Indulás:
Maraton:
8:00
Gyerekfutás (1 km):
8.10
Félmaraton, 15 km, 10 km; 5 km: 10.00
Eredményhirdetés:
Gyerekfutás:
9.30
5, 10, 15 km, félmaraton, maraton: 14.00
• Könnyű kerékpártúra Mezőberény környékén (kb. 17 km)
Indulás: 9.00
Útvonal: Kálmán Fürdő – Körös-híd – Bodoki Károly
Vízügyi Múzeum és vissza
Túravezető:
Hoffmann Ádám
• Könnyű gyalogtúra Mezőberény környékén (10-15 km)
Indulás: 9.00
Túravezető:
Zolnainé Erzsike
• Városi Úszóverseny
Időpont: 13.00
Nevezés: 12.30-tól a helyszínen
VÁROSI SPORTPÁLYA
• Örömfoci női és férfi csapatok részére
Időpont: 8.00 - 15.00
Részvétel: Előzetes nevezés alapján
• Nyílt, páros, házi, felnőtt teniszverseny
Időpont: 9.00 - 15.00
Helyszín: Szalai Barna Teniszcentrum
Nevezés: 8.30-9.00 óra között a helyszínen
Nevezési díj:
2000.- Ft (amely egy ebédet tartalmaz).
VÁROSI LIGET
• Jóga mindenkinek
Hagyományos ősi jóga ászanák (testtartások)
és légző gyakorlatok (pranayama)
Időpont: 9.00
Helyszín: Városi Liget színpad (eső esetén Madarak Háza)
• Íjaszati bemutató
Időpont: 9.00
Helyszín: Városi Liget területén a bejárattól balra

Bővebb információ: opskk.mezobereny.hu, facebook.com/opskmm, +36 70 4002474
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Találkozó a vadászati kultúra jegyében
Vadászati Világkiállítás Budapest 1971-2021
25. Országos Vadásznap Mezőberény 2017
Összeköt bennünket a vadászat
múltja, jelene, jövője
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
tisztelettel meghívja Önt

2017. augusztus 26-án 10 órától
a 25. Országos Vadásznapra és az esemény
kísérőrendezvényeire.
Díszvendégek:
Habsburg György főherceg,
gróf Wenckheim László,
dr. Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke
Fővédnökök:
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az OMVV elnöke,
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Védnökök:
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke,
Dankó Béla országgyűlési képviselő,
dr. Takács Árpád Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója,
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke
VÁROSI LIGET
A 25. Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitója
Zászlóbehozatal • Vadászhimnusz – előadja: Belkovics Zoltán
Köszöntő beszéd: Siklósi István Mezőberény város polgármestere
Ünnepi beszéd: dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke
Megnyitó beszéd:
dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke
A magyar vadászokat megáldja: Kutyej Pál evangélikus lelkész
Szerb és a magyar vadászati érdekképviseletek együttműködési
megállapodásának aláírása • Kitüntetések átadása
Az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi
Szervezete és a Békés Megyei Vadászszövetség, valamint a Békés
Megyei Kormányhivatal között kötendő együttműködési
megállapodás ünnepélyes aláírása • Ifjú vadászok fogadalomtétele
SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK A VÁROSI LIGET SZÍNPADÁN
11.30 Vadászkürtös Fesztivál
12.30 Ókörös Trió
13.30 Mezőberényi Mazsorett Együttes
14.00 Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
15.30 „Leg a láb” AMI és a Berény Táncegyüttes
16.15 Őrhalmi Csaba és Hangyál József: „Természet hangjai”
17.00 Országos Vadásznap lezárása
18.00-22.00 Hevesi Happy Band koncert
Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a Körös-Maros Nemzeti Park és a DALERD
Dél-alföldi Erdészeti Zrt. a Városi Ligetben

Interjú Hrabovszki Jánossal,
az OMVK Békés Megyei Területi
Szervezete elnökével
folytatás az első oldalról

– Három évvel ezelőtt Berény
adott otthont a megyei vadásznapnak, és a város kezdeményezte, hogy a megyei vadásznap
tapasztalataira építve ez évben
rendezzék meg az országos vadásznapot is. Erre az idén három
település pályázott, közülük Mezőberény lett nyertes.
– Az országos vadásznap mit nyújt
a szakmának, tehát a vadászoknak
és mit az érdeklődőknek?
– Erre az eseményre delegációt
küldenek a megyék vadászkamarái, vadász szövetségei,
illetve eljönnek a vadásztársaságok vadászai is. Szakmai
eszmecseréket tartanak, részt
vesznek a főzőversenyeken. Az
Országos Magyar Vadászkamara
vadgazdálkodási bizottsága
augusztus 25-én konferenciát tart
az apróvad-gazdálkodásról. Erre
mintegy háromszáz-négyszáz
vadászt várunk. Az egész országban az tapasztalható, hogy a
nagyvadak: a vaddisznó, a dám, a
gím és az őz túlzottan szaporodik,
az állomány nagyságát intenzív
vadászattal szabályozzák. Ha
túlszaporodnak, akkor a természet
betegséggel szabályozza önmagát, és ezt szeretnénk megelőzni.
Ellenben az apróvadállomány: a
nyúl és a fácán az elmúlt években
a töredékére csökkent, a szinten
tartás érdekében óvni, nevelni kell
őket. Az országos vadásznapon az
érdeklődőknek azt szeretnénk
megmutatni, hogy a vadászat nem
csak zsákmányszerzésből áll,
hanem vadászati kultúra tartozik
hozzá. Ezért bemutatjuk a
vadászok öltözetét, felszerelését,
a vadászatról szóló festményeket.
Lesz solymász- és vadászkutyabemutató is. Mindig látványos a
koronglövészet, az érdeklődők
természetesen megkóstolhatják a
vadételeket is.
– Az idei, 25. Országos Vadásznapnak a jubileumon túl mi a
jelentősége?

– A Vadászati Világkiállításnak
2021-ben Budapest ad otthont, ez
nagyszabású esemény lesz, erre az
alkalomra megújul a Hungexpo
területe. A rendezvényre készülve
az Országos Magyar Vadászati
Védegylet és az Országos Magyar
Vadászkamara Mezőberénybe
hívta a szomszédos országok
vadászati delegációit, hogy a
világkiállítás terveit megossza
velük.
– Jelenleg hány vadász van Békés
megyében, ebből mennyi a
hivatásos? Hogyan változik a
számuk, mi a tendencia?
– Az országban 63 ezer vadászt
tartanak nyilván, Békés megyében háromezret, nagy részük
sportvadász, illetve közülük 160
alkalmazottként vadásztársaságoknál vadgazdálkodással
foglalkozik. Az utóbbi években a
megyében nőtt a sportvadászok
száma, közöttük egyre több a
fiatal és a Diana, azaz vadászhölgy. A háromezer sportvadászból ma már 160 nő.
– Hogyan alakul a megye
vadállománya?
– Az elmúlt húsz esztendőben folyamatosan nőtt a megye nagyvad
állománya, ezzel szemben az
apróvadak száma csökkent. Ez
megegyezik az országos tendenciával. Különösen veszélyeztetett
a mezei nyúl, ugyanis a fácánnál
már megoldott a mesterséges
szaporítás, de a nyúl esetében
nem. Több megyében már olyan
kicsi az állomány, hogy vadászatra már alkalmatlan, egyedül
Békésben maradt meg jelentősebb
törzsállomány. Az augusztus 25én megtartandó konferencia fő
kérdése az lesz, hogyan lehet úgy
megmenteni a mezei nyulat, hogy
a vadásztársaságok jó kapcsolata
megmaradjon a földterület használóival. Erre jó példát mutat a
Mezőberényi Vadásztársaság.
– Hogy Békés megye ad otthont az
országos vadásznapoknak, ebből
profitálhatnak-e valamit a megye
vadászai?
– Az országos kamara vadgazdálkodási bizottsága idén 200 millió
forinttal létrehozta a vadgazdálkodási alapot, ennek az elsődleges
célja az apróvad állomány növelése. Ennek érdekében a vadásztársaságok pályázatot nyújthatnak be az alaphoz. Az országos
vadásznapon a megye vadászai
közvetlenül juthatnak információhoz a pályázatokról. Ez
azért is fontos, mert a jövőben a
pénzügyi alap akár egymilliárd
forintra is nőhet.
Molnár Lajos
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2017. augusztus 25. péntek
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Fő út 6.) (GPS 46.825402, 21.028978)
10.00 Vadgazdálkodási Konferencia
18.00 I. Országos Vadász Ultibajnokság
Az év természetfotósa 2016 kiállítás

Hidvégi

Tisztelettel meghívjuk
2017. augusztus 25-én 16 órakor
Béla Pantheon-díjas vadász, Békés megye szülötte

Nagyszénástól a Pantheonig
című, filmbemutatóval egybekötött élménybeszámolójára.

VENDÉGLÁTÓ HELYEK KÍNÁLATA A RENDEZVÉNY ALATT:
• TÓPART VENDÉGLŐ (Városi Ligetben)
birkapörkölt, marhapörkölt, toroskáposzta, sültkolbász, gyros,
frissen sültek, köretek
• BERÉNY ÉTTEREM-SZÁLLODA (Városi Ligetben)
birkapörkölt, vadpörkölt, toroskáposzta, gyros, flekken,
rablóhús, sültkolbász, frissensültek, idénysaláták
• VADÁSZ SÖRKERT 14-ES PUBFOOD (Városi Ligetben)
szarvashamburger
• SZIKORA KOCSMA (a Városi Liget és a Sporttelep mellett)
sültkolbász, hekk, hamburger, sültburgonya, látvány malacsütés

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY (Fő út 1-3.) (GPS 46.824393, 21.029323)
„Erdők-mezők kincsei” trófeakiállítás
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár világrekord trófeáiból
és a Békés megyei vadászok trófeáiból
Látogatható a rendezvény ideje alatt 10-18 óráig
VÁROSI LIGET (Liget tér 1-3.) (GPS 46.824548, 21.036016)
19.00 Torony Band koncert
·
Borutca – borkostoló és borvásár

Támogatók: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, DALERD Délalföldi
Erdészeti ZRT., Körös-Maros Nemzeti Park, Országos Magyar
Vadászkamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet, OTP Bank
Nyrt., Mezőberény Város Önkormányzata, Mezőberény
Vadásztársaság, Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Megyei
Önkormányzat, TONDACH Magyarország Zrt., Békés megye
vadászatra jogosultjai, SAJ-TEAM Bt., Békéscsaba, NISSAN Hovány
Békéscsaba, Hrabovszki és Fia Kft., Békéscsaba

FORGALMI REND VÁLTOZÁS ÉS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG

2017. augusztus 26. szombat
VÁROSI LIGET (Liget tér 1-3.) (GPS 46.824548, 21.036016)
7.00 Főzőverseny és vadászegyesületek bemutatkozása
Tisztelettel meghívjuk 9.30-kor
Prihoda Judit festőművész kiállításának megnyitójára
a Madarak Házába.

hálózat: overnet
jelszó: overnet

VÁROSI LIGET ELŐTT (GPS 46.824731, 21.034613)
Vásározók utcája
10.00
Népi- és iparművészeti alkotások, vadászati termékek
bemutatója, vására
Vásári forgatag
További kísérőprogramok:
• Nemzetiségek bemutatkozása • „Vadlesen puska nélkül” a
Color Fotóklub utcai kiállítása •·Hidvégi Béla: Nagyszénástól a Pantheonig című életrajzi könyvbemutató és
dedikálás •·Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
magyar rekordkísérlete: 60 méteres „őzgerinc” sütemény
készítése • Terepjáró autók bemutatója • Íjászok bemutatója •
Bemutatkozik a Nándy Állatotthon • VR vadászat
LÖVÉSZEK TERE (GPS 46.823601, 21.039235)
a Városi Sporttelep mögötti erdőben
11.30
Koronglövészet és bemutatók
VÁROSI SPORTTELEP – GYEREKSZIGET (GPS 46.823401, 21.034562)
A gyerekprogramot a MEZŐBERÉNY VADÁSZTÁRSASÁG támogatja
10.00-18.00 BÁBIKA játszóház • Ugrálóvár, rodeobika • Fotófal
10.00-14.00 Lufi hajtogatás Jimmy bohóccal
10.00 és 14.00 órától lovagoltatás
Színpadi program
10.00 BIBUCZI Gyermekszínház: Nagyotmondó Tóbiás
11.00 Jimmy bohóc a színpadon
14.00 Cipcirip - Tücsök Peti zenés interaktív gyermekműsora
16.00 Hevesi Imi gyermekműsora
Vadászbemutatók
13.00-14.00 Retriever Vadászkutyás Egyesület bemutatója
15.00-16.00 Sólyomröptetés bemutató

2017. augusztus 27. Vasárnap
MADARÁSZ-TANYA (GPS 46.839725, 21.042494)
10.00-15.00 „Nyitott tanya” • Népi paraszti eszközök gyűjteményének megtekintése • játszóház• Körös-túra • Disznótoros falusi
vendégasztal

info@mezobereny.hu, www.mezobereny.hu
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Berényiek a Mátrában

A mezőberényi Alföld Turista
Egyesület immáron tízedik
alkalommal rendezte meg a Patai
Mátra gyalogos-, Patai Kör és
Mátra Kerülő kerékpáros teljesítménytúráit Gyöngyöspatán,
július 22-én szombaton. A
rendezőség nagy része már
pénteken elutazott a Mátraaljában
lévő történelmi településre, hogy
előkészítse a terepet a szombati
rendezvényre. Szombaton 6 és 11
óra között pontosan 300 induló
vágott neki az általuk választott
távnak. Az indulók létszáma így
nem közelítette meg az eddigi
csúcsot, mivel aznapra Heves
megyére a meteorológiai szolgálat
másodfokú riasztást adott ki
hőségre és heves zivatarokra
egyaránt. Délelőtt 11 felé egy
kisebb zivatar érte el a térséget,
amely pillanatnyi frissítőt szolgáltatott a túrázóknak, de utána
már-már elviselhetetlenül párássá
változtatta a levegőt. Ez a magas
páratartalom pedig még nehezebb
akadályt állított a sikeres teljesítők elé. Szerencsére mindenki
tudta teljesíteni a túrát, és a célba
érkezéskor megkapták a jól
megérdemelt jutalmukat oklevél
és kitűző formájában. Ezt követően meleg ételt is kaptak. De
nem csak a célban volt lehetőségük egy kis energiapótlásra.
Fajzatpuszta egy igen fontos
ellenőrző- és frissítőpont a

teljesítménytúra útvonalán,
amelyet az 50-es és 35-ös táv
kétszer, a 20-as táv pedig egyszer
érint. Itt korlátlan a vízvételi
lehetőség, illetve különböző
szezonális gyümölcsök, zsíros- és
lekváros kenyér és finomabbnál
finomabb házi sütemények várták
a megfáradt túrázókat. Ilyen
időben ilyen megterhelésnél
nagyon fontos a megfelelő
vízellátás, így nagyjából 5 kilométerenként tudtunk lehetőséget
biztosítani a túrázóknak az
utántöltésre. Összesen 17 ellenőrzőponton teljesített szolgálatot a rendezők többsége. Gyalogos távokon 51,4 km-t 1992
méter, 34,7 km-t 1338 méter és
21,4 km-t 707 méter
szintemelkedéssel, illetve a Mátra
Kerülő kerékpáros távokon 120
km-t 1658 méter és 80 km-t 1242
méter és 55 km-t 595 méter
szintemelkedéssel kellett leküzdeni.
Az Alföld Turista Egyesület
június 24-én a Spartacus ösvényre
szervezett túrát, az ösvény Pilisszentlászló és Visegrád között
kanyarog a Visegrádi-hegység
ölelésében. A résztvevők több
mint 24 km-t tettek meg 768 méter
szintemelkedéssel. A következő
eseményünk a Tisza-tó kerülő túra
lesz kerékpárral augusztus 12-13án. Mindenkit szeretettel várunk!
Erdei László, Oszlánszky Rita

Csendes
megemlékezés

Kereki Találkozó

A Kossuth téren,
a Budapestről kitelepítettek
emlékművénél

2017. szeptember 2-án
déli 12 órakor
csendes megemlékezést tart
a Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület.

2017. szeptember 3-án
(vasárnap) 12 órától
a Muzeális Gyűjtemény
udvarán.
Jelentkezés:
Mertz Mártonnénál a
+36 20 588-0088
telefonszámon.

11.

Nagycsaládosok napja

A Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete július 15-én a Városi
Ligetben tartotta meg a már
hagyományos Kacagó liget elnevezésű rendezvényét, ehhez az
idén régiós családi nap is
kapcsolódott. Az eseményen a
térség hat egyesülete képviseltette
magát, és közel félezren vettek
részt rajta.
A családokat Körösi Mihály, a
képviselő-testület humánügyi
bizottságának elnöke és Benedek
Szilvia, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének dél-alföldi
régiós titkára köszöntötte. A
gyerekek kikapcsolódását, szórakozását vízifoci, buborékfoci,
arcfestés, csillámtetoválás, népi
játékok, kézműves foglalkozás,
illetve páros- és csapatversenyek
szolgálták. A színpadon fellépett
Hevesi Imre, a Mezőberényi
Mazsorett Együttes, a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola
néptáncosai, a Fénysugár Bábegyüttes, a Malom Fitness DSE,
továbbá versenytánc és hastánc

színesítette a műsort. A programot
kézműves vásár egészítette ki.
Mint azt Tímárné Csák Tímea, az
egyesület elnökhelyettese elmondta, a rendezvény célja az
volt, hogy kötetlen formában
kellemes kikapcsolódási lehetőséget teremtsen a családok részére, egyben erősítse az összetartozás érzését, és új kapcsolatokhoz, barátságokhoz segítse a
résztvevőket.
A szervezésében együttműködtek
az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ, illetve a Városi
Közszolgáltató Intézmény.
A rendezvényt támogatták: a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Mezőberény Város Önkormányzata, a Nett Front Kft., Furtai
Mária, a Sziráczki Pékség, a
Berény-Color Papír, a Margó
Virág, Gyaraki Zsófia, a Matuska
Optika, a Német Pékség, Csík
Tibor és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete.
M. L.

Íjászok San Marinóban

San Marinóiban július 22-23-án
rendezték meg az Olasz Történelmi Íjász Országos Bajnokságot,
ide meghívást kapott 11 magyar
íjász is, köztük Fehér Csaba, a
Mezőberényi Íjász Egyesület
vezetője. A versenynek San Marino történelmi fellegvára adott
otthont. Első versenynap éjszakai
csapatverseny volt, ezt a magyar
csapat nyerte meg. A 11 magyar
íjász Olaszország 11 legjobb íjásza

ellen versenyzett. A végeredményt
eldöntő lövést Fehér Csaba adta le.
A verseny másnapján az összetett
versenyben szintén a magyar
csapat győzedelmeskedett. A
verseny nagyon színvonalas és
országos bajnoksághoz méltóan
nehéz volt. Másnap az olasz tv-ben
kuriózum-ként megemlítették a
magyar íjászok győzelmét.
Fehér Csaba
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Nyugdíjasok találkoztak Első szlovák nyelvi tábor

Hagyományteremtő szándékkal a
Városi Nyugdíjas Klub és a
szlovák nemzetiség találkozót
szervezett a hagyományok megőrzése, a helyi értékek jegyében.
A nagy meleg ellenére jól érezték
magukat a vendégek Mezőberényben a Piaccsarnokban
rendezett régiós nyugdíjas találkozón. A július 23-án rendezett
eseményen a Mezőberényi Szlovákok Szervezete főzött, és a Mamicska konyha kínálta a finomságait: mákos gubát, haluskát
(káposztást, grízest, dióst, mákost) és édes, sós süteményeket. A
látványos gasztronómiai bemutatóval minden érdeklődő láthatta,
hogyan készítik a felsorolt Mamicska konyha ételeit. A rendezvényre tíz településről érkeztek nyugdíjas csoportok, vendégek, a délelőtt folyamán az
érdeklődők a városházát is megnézhették. A vendégeket Siklósi
István polgármester köszöntötte,
majd Körösi Mihály képviselő, a

Települési Értéktár Bizottság
elnöke néhány szóban mutatta be
a csarnokban is ízelítőt adó városi
értéktárat, és ajánlotta megtekintésre. Ebéd előtt Szilágyi Idát
hallgathatták a résztvevők. A
régiós találkozót megtisztelte
Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjével kívánt
jó étvágyat és szórakozást a délutánra. Vendégeink a szlovákok
által főzött orjalevest csigatésztával és a toroskáposztát jóízűen elfogyasztották. Délután az
érdeklődők a helyi kézművesek
alkotásait csodálhatták meg.
A csoportok jól érezték magukat,
és elmondták, hogy jó példa a mai
rendezvény a hagyományok ápolására és az értékek közvetítésére
a közösségek felé.
Köszönet a főzőknek, a közreműködőknek, az önkénteseknek,
és köszönet a vendégeknek, akik a
nagy meleg ellenére megtisztelték
a rendezvényt.
Borgula Györgyné

Berényi bronzérmes

A Szlovák Nemzetiségi Szervezetek iskolás gyermekek számára
nyelvi és népismereti tábort
hirdettek meg. Az érdeklődés
nagy volt és gyorsan kialakult a
tábor létszáma. A szlovák nyelvet
szlovák iskolában tanító pedagógusokkal tanulták a gyerekek.
Nagyon aktívan végezték a
feladatokat és tanulták a szlovák

Szarvasra, ahol a Mini Magyarországot, a szárazmalom interaktív őrlési bemutatóját néztük
meg. Minden délután a Mamicska
konyha tésztáit uzsonnázták a
gyerekek, megállapították, nagyon finomakat tudnak a nagymamák készíteni. Ehettek fánkot,
lángost, haluskát és mákos gubát.
A zárórendezvényre sok családtag

alapszavakat, mondatokat és a
játékos dalokat. Ebéd után minden
délután kézműves foglalkozásokat szerveztünk. A kézművesek segítségével tanultak veszszőből koszorút fonni, gyöngyből
gyöngyfát készíteni. Fóliából
kreatívan figurákat, motívumokat
rajzoltak és festettek, ebből kulcstartó dekorációja lett. Készült
festett vászon anyagból rongybaba, nemezeltek labdát, készítettek gyapjúból virágot, és
többen kipróbálták a szövést,
melyből telefontok vagy babaszobai szőnyeg készült. Nagyon
aktívak voltak a gyerekek a
kerámia tárgyak készítésében, a
nagy meleg ellenére kitartóan
várták, hogy sorra kerüljenek. A
zárónapon csodálatos kézműves
tárgyakat tudtunk a kiállításon
bemutatni. Pénteken kirándultunk

eljött, és boldogan nézték meg a
csoport műsorát, amit egy hét alatt
tanultak meg. Minden gyermeknek kedveskedtünk ajándékkal, csoportképpel, szlovákul
megírt emléklappal. A gyerekek
jól érezték magukat a táborban,
többen elmondták, sajnálják, hogy
már vége van. Bízunk benne, hogy
lesz folytatása, és a fiatalabb
generáció is tesz azért, hogy a
szlovák nyelv megmaradjon
Mezőberényben.
A tábor megvalósítását támogatta
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat, mezőberényi magánemberek és
önkéntes segítők. Mindenkinek
köszönettel tartozunk
Borgula Györgyné elnök

Kirándulás Kárpátaljára
őseink nyomában
2017. szeptember 21 - 24. (4 nap, 3 éjszaka)

Az Országos Senior Teniszbajnokságot július 20. és 23.
között rendezték meg Budapesten, a Park Tenisz Klub tenisztelepén. Erről a bajnokságról tudni
kell, hogy a 35 évet betöltött
teniszezők vehetnek rajta részt,
mégpedig ötévenkénti korcsoportokban, azaz 35 + , 40 + , 45 +
stb. , egészen a 85 +-ig bezárólag.
A megjelölt korcsoportokban
azok indulhatnak, akik abban az

évben töltötték be a korcsoport
alsó határát. Ebben az évben a
mezőberényi Szalai Barna Tenisz
Klubot Balázs Pál ny. testnevelő
tanár képviselte, és a 85 +
korcsoportban harmadik helyezést ért el! Kánikulai időben, 35
fokos hőségben zajlott le a bajnokság, nem kis szenvedést okozva a résztvevőknek. Szerencsére
mindenki egészségesen fejezte be
a versenyzést!

Kirándulásaink főbb állomásai:
Beregszász – Nagymuzsaly (vendégházakban elszállásolva) –
Munkács - Huszt – Vereckei-hágó – Szolyva – Beregvár
Részvételi díj 26.000.-Ft/fő, amely tartalmazza az utazást,
szállást, reggelit, estebédet, idegenvezetést.
Az utazás feltétele: érvényes útlevél!
Az utazás előtti megbeszélés és fizetés:
2017. szeptember 5. (kedd) 17 óra
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Jelentkezés és előleg befizetése:
Mertz Mártonné (tel.: +36 20 5880088)

2017. augusztus
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Két bajnokcsapat Berényben!

A 2016/2017-es bajnoki szezonban két mezőberényi csapat is
bajnoki címet szerzett labdarúgásban! A Mezőberényi Labdarúgó Egyesület sikeresen szerepelt
a Békés Megyei Labdarúgó
Bajnokság III. osztályában,
megnyerte a bajnokságot. Egy éve
alakult egyesületünk új alapszabállyal, elnökséggel és elképzeléssel rendelkezik, nem jogutóda a Mezőberényi FC-nek.
A 2017/2018-as bajnoki szezonban a megye második vonalában
célunk a jó szereplés, lehetőleg a
felsőházi rájátszás elérése. A helyi
játékosokra épülő keretünket
alkalmasnak tartjuk a feladat
teljesítésére. Az önkormányzat
támogatásával biztosított az
anyagi háttér az eredményes

működéshez. A csapatban különösebb mozgás nem történt.
Knapp András visszatért Kamutra, Stibán Richárd hazaigazolt
Kondorosról. Lakatos Patrik
visszaigazolásáról tárgyalunk az
Előrével. A Berényi Gyermek FC
több tehetséges játékosának
szeretnénk lehetőséget biztosítani
az új szezonban.
A bő keretre való tekintettel
egyesületünk a megye II-es csapat
mellett a megye III-ban is indít
csapatot.
A Mezőberényi Labdarúgó Egyesület kerete: Balogh Lajos, Juhász
István, Rau Zsolt – kapusok,
Adamik Dávid, Benyovszki János,
Benyovszki Róbert, Bereczki
Gábor, Bondár Balázs, Braun
Gyula, Buczkó Balázs, Buczkó

Tamás, Csók János, Drenyovszki
Dávid, Fazekas Márk, Fábián
Vince, Hoffmann Bence, Hudák
Gergő, Jónás László, Kajlik Alpár,
Kanó Bence, Kékesi Mátyás, Kéki
Gergő, Olej Tamás, Petrovszki
János, Stibán Richárd, Tóth
Csaba, Tóth János, Weigert
Norbert.
Edző: Gál András
A Berényi Gyermek FC U 16
csapata nagy fölénnyel, 19 pont (!)
előnnyel, 154 – 39 gólkülönbséggel nyerte a Békés megyei
serdülő bajnokság keleti-csoportjának küzdelmeit, majd a bajnoki
döntőn, Békéscsabán az UFC
pályán Jamina ellen 2-1-re, Battonya ellen 6-0 arányban nyert,

elhódítva a díszes serleget.
A bajnokcsapat tagjai: Balog
Norbert, Burai Milán, Csák
Zétény, Eged Norbert, Fekete
Jácint, Fekete Ronaldo, Gál
Zoltán, Horváth Patrik, Kokavecz
László, Kovács András, Kovács
György, Mezei Patrik, Megyeri
Erik, Nico Boss, Olej Bence,
Pangert András, Rónai Róbert,
Szabó Botond, Szalkai Martin,
Vincze Dávid.
A csapat edzője: Kajlik Péter
Fekete Jácint 46 góllal lett a
bajnokság gólkirálya.
Kajlik Péter

III. Dr. Fekete Nándor Emléktorna A Gyermek FC focitábora

1986-2014
„Örökké él, kit nagyon szeretnek.”

A tragikus körülmények között elhunyt dr. Fekete Nándor emlékére családja, barátai kezdeményezésére 2017. szeptember 9én a sportpályán harmadik
alkalommal nemzetközi labdarúgó tornát szervez a Berényi
Gyermek FC.
A 9 órakor kezdődő rendezvényen neves budapesti, erdélyi és
Békés megyei utánpótlás csapatok
vesznek részt: Ferencváros,
Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szováta, Békéscsabai
Labdarúgó Akadémia, Debreceni
Loki Focisuli, OMTK-ULE,
Berényi Gyermek FC.
A torna történetében első alka-

lommal óvodás tornát szervezünk. A műfüves pályán felnőtt
mérkőzésre is sor kerül dr. Fekete
Nándor barátai között.
Az eseményen neves labdarúgó
szakemberek, volt válogatott
labdarúgók is megjelennek.
A labdarúgás szeretete meghatározta dr. Fekete Nándor gyerekkorát és felnőttként is rajongott
kedvenc sportágáért. Saját példáján keresztül is hirdette és bizonyította a sport és a tanulás
szoros kapcsolatát. Emberszeretete, empatikus alkata, csapatépítő szellemisége, amely
részben a 8 év fociiskolájának is
köszönhető, meghatározta orvosi
pályaválasztását is. Radiológus
rezidensként helyezkedett el
Győrben, és tervei közt szerepelt a
sportorvosi képesítés megszerzése is. Már a második munkahetében a kórház focicsapatában
játszott. Mindig, mindenhol,
minden körülmények között
megtalálta a fociban az örömét,
kikapcsolódását és a számára oly
fontos egészségmegőrzés lehetőségét. „Ép testben ép lélek” –
mindennapos kijelentése volt.
Kajlik Péter
Berényi Gyermek FC
szakmai vezetője

A Berényi Gyermek FC a nyári
szünetben, július 3-7 között idén is
megtartotta hagyományos
focitáborát. A tavalyihoz hasonlóan most is sokan jelentkeztek
Mezőberényből és a környező
településekről, de Budapestről és
környékéről is érkeztek résztvevők. Külön említést érdemel a
19 fős békésszent-andrási csoport.
A hosszú és fárasztó tanév után a
labdarúgás mellett a gyerekek
szabadidős programokon is részt
vettek. Délelőtt edzések, délután
strandolás és strandfoci szerepelt
a programban. Látogatást tettek a
Maczkó Farmon, ahol lovagoltak,
vízibicikliztek és hajóztak. A tábor
utolsó napján megismerkedtek a
mezőberényi tűzoltóság autójával és felszerelésével. Szintén

utolsó nap került sor a strandfoci
bajnokságra, amit a szervezők
három korosztályban bonyolítottak le.
A korosztályos csoportokkal a
Berényi Gyermek FC edzői
foglalkoztak: Kajlik Alpár, Kajlik
Péter, Oláh Zsolt, Zsíros Péter.
A Strandfoci Bajnokság
győztesei: U 7 Kiss Mercédesz
(Békésszentandrás), Kis Roland
U 9 Farkas Sinka Roland
(Békésszentandrás), Gottschick
Vilmos, Varga Máté,
U 11 Fekete Gergő, Halász
Sándor, Kis Gergő, U 13 Csipai
Márk (Békésszentandrás), Nagy
Botond (Békészentandrás)
Kajlik Péter táborszervező
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Ismét a dobogón a kajakosok Mezőberény a ‘40-es években
Szabó Benjamin István visszaemlékezései, hatodik rész
Szarvason július 15-16. között
rendezték meg a Körös Kupa
Sándor Tamás Emlékversenyt. A
versenyt a változékony időjárás
tette még izgalmasabbá, a résztvevőknek hol szikrázó napsütésben, hol szakadó esőben kellett
megküzdeniük egymással. A
versenyen Hajkó Kata és Sági Alíz
is a tőle idősebb korosztály
futamában mérettette meg magát
kiemelkedő eredménnyel.
Igazolt versenyzők: Wágner
Anna MK1 2000m U12 1. hely;
Hajkó Kata K1 U15 500m 2. hely,
K1 felnőtt 200m 3. hely; Sági Alíz
K2 U14 (felnevezve) 1000m 2.
hely; Ilyés Inez MK1 U13 4000m
3. hely; Konyecsni Milán MK1
U10 2000m 3. hely; Hajkó János
MK2 U11 3. hely; Kis Bálint MK2
U11 2000m 3. hely; Barna Gergő
MK1 2000 m 4. hely; Vida
Levente MK1 U11 2000 m 5. hely.
Szabadidős versenyző: Tóth
Kinga MK 1 U9 500m 2. hely.
Július 20-23. között került sor a
Gyermek, Kölyök, Serdülő
Magyar Bajnokság, Kolonics
György Emlékversenyre a Velence-tavi Sukorón. A tikkasztó
hőség ellenére 82 egyesület
részvételével, 4500 nevezéssel,
2000 indulóval 286 futamot
bonyolított le a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség. A KSI Gyomaendrőd versenyzői ismét becsülettel helyt álltak a különböző
futamokban. A csapat, illetve
váltó versenyszámokban budapesti és gyomaendrődi csapattársakkal együtt versenyeztek a
mezőberényiek.
Szinte mindannyian éremmel a
nyakukban térhettek haza:
Wágner Anna MK1 U13 3x200m
váltó 1. hely, MK1 U12 2000m 4.
hely; Sági Alíz MK1 U13 3x200m
váltó 1. hely; Konyecsni Milán
MK1 U10 2000m csapatverseny
2. hely, MK1 U10-11 4x300m
váltó 3. hely, MK1 U10 2000m 8.
hely; Kis Bálint MK1 U10-11
4x300m váltó 3. hely, MK2 U1011 2000m 9. hely; Vida Levente
MK1 U11 2000m csapatverseny
3. hely, B döntő MK1 U11 1. hely;
Barna Gergő MK1 U11 2000m
csapatverseny 3. hely, MK1 U1011 4x300m váltó 4. hely; Hajkó
Kata K1 U15 500m 5. hely, K1
U15 1000m 6. hely, K1 U15 2000
m + 200 m 6. hely; Ilyés Inez MK1
U13 3x200m váltó 7. hely; Tóth
Menta MK 1 U11 4 x 300 m váltó
7. hely; Hajkó János MK2 U10-11
2000m 9. hely.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Berényiek a dobogón

A VI. Berényi Strand Kupa
sakkverseny szervezőihez az idei
évben kegyes volt az időjárás,
mivel szép idő fogadta a
versenyzőket. A 17 nevező között
ott volt ifj. Balog Imre nemzetközi
nagymester is, ezzel is emelve a
rendezvény színvonalát. A papírformának megfelelően a győzelméhez végig nem fért kétség,
százszázalékos eredménnyel szerezte meg a kupát. A további
dobogós helyekért nagy küzdelem
folyt, két mezőberényi versenyző
szerezte meg a 2. és 3. helyet
(Zsíros György, Nagy Sándor).
Éppen csúszott csak le a dobogóról a romániai Magold Victor,
aki a Gyulai SE tehetsége. Testvére is szépen szerepelt, sokat fo-

gunk még róluk hallani! A nem
díjas legjobb serdülő versenyző a
gyulai Gurzó Bálint lett. Ezúton
köszönjük meg a támogatását a
Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsának és a Mezőberény
'17 Városüzemeltetési Kft-nek,
hogy segítettek lebonyolítani a
ver-senyt.
Eredmények: 1. ifj. Balog Imre 6
pont (Pénzügyőr SE), 2. Zsíros
György 5 pont (Sárvári SC), 3.
Nagy Sándor 4 pont (Mezőberény), 4. Magold Victor 4 pont
(Gyulai SE), 5. id. Balog Imre 3,5
pont (Békési TE), 6. Magold Filip
3,5 pont (Gyulai SE).
Nem díjas legjobb 2003. után
született: 15. Gurzó Bálint 2 pont
(Gyula).
Jozaf Csaba

A leleményes főnökünk megállapodott, hogy a lánctalp csapszegeit kivehessük, ezek olyan 20
milliméter átmérőjű, kb. 25 centiméter hosszú kiváló minőségű
anyagból voltak. Meglepődtünk,
hogy több éves használat, vízben
állás után a kivételkor tökéletesen
zsírozottak voltak.
A helyőrség kiköltözése után úgy
emlékszem a kastélyban volt a
Magyar Kommunista Párt mezőberényi székhelye.
A háború után, ahogy a gazdálkodás újra beindult. a kisiparosi világ is fellendült. A Veress
Endre-műhely rendelkezett egy
esztergapaddal, egy nagyon jókezű esztergályossal, Székely
Jóskával, de ha nagyon nagy
darabot kellett megmunkálni,
akkor átvittük a Békési útra a
Seprenyi-műhelybe. Így voltunk a
kovácsolással is, volt egy üllőnk
meg egy kis fújtatós tűzhelyünk,
de igazi kovácsmesterünk nem.
Így kerültem közel Povázsai
Mátyás kovácsműhelyéhez, ha
ilyen munkára volt szükség, hozzá
vittük. Az ott látottak elvarázsoltak, ahogy a pirosra, sárgára,
fehérre izzott vasból pillanatok
alatt olyan figurát varázsoltak,
hogy csak ámult az ember.
Egyszer, még nagyon zöldfülű
koromban megkérdeztem tőle,
amikor egy vasdarabot elkezdett
ütni, hogy mi lesz ebből Matyi

bácsi? A válasz egyszerű volt: ”ha
lapul lapát, ha csavarodik fúró.”
Különösen nagyszerű látvány,
amikor két kovács összehangolva
együtt üt egy vasat. Olyat is
bemutattak nekem, amikor hárman ütnek egy vasat. Tetszett az
is, hogy minden eszköznek külön
német neve volt. Volt sokféle
kalapács, egyre emlékszem, hogy
a legnagyobb volt a „hanthammer”. Külön megfogott, és
még ma is a szép emlékeim közé
tartozik az a játékosság, ami a
kemény fizikai munka mellett
mindig jelen volt. Matyi bácsi
egyik fiát, Lacit a kovácsmesterség mellett minden érdekelte,
különösen a motorok, így sokat
dolgozott nálunk. Volt egy 250
köbcentis Zündapp motorja. Ez a
típus a német hadsereg egyik futárszolgálati motorja volt. Nagyon
jól és bátran motorozott. A vasárnapi főtéri korzó résztvevőit
sokszor elkápráztatta, nem ismerte a veszélyt. (Úgy tudom
korán életét vesztette egy repülőbalesetben.) Kívülről nézve számomra a másik kedvelt szakma a
faipar volt, ebben is nagyon sok
jókezű kisiparos volt Mezőberényben. Egyet emelek ki. Az
egyik inastársam, Vladár Pali
édesapja kádár volt. Ők is a
Hunyadi utcában laktak. Hosszú
ideig el tudtam nézni, amíg egy
hordó vízzáróan összeállt, nagyon
sok műveleten keresztül. (Palival
hosszú idő után az elmúlt évben
találkoztam a ligeti Töltött Káposzta Fesztiválon.)
Nem emlékszem rá, hogy a
kisiparosok között különösebb
vetélkedés lett volna, mindenki
tiszteletben tartotta a másik
szakmai lehetőségeit és vevőkörét. Az iparos társadalmon belül
volt egy önzetlen tisztelet és
megbecsülés.
folytatjuk
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Búcsú Kis Sándortól
„Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök. … itt voltál s nem
tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.” (Kassák Lajos)
Tudjuk, hogy aki érkezik, egyszer
majd elmegy. Az „egyszer majd”
valami távoli dolog. Nem gondolunk rá. Nem akarunk rágondolni. Mert nehéz, mert fáj, mert
nem érünk rá, mert rohanunk…
Aztán meg kell állnunk, mert
ismét elment valaki közülünk.
Valaki, akit ismertünk, aki fontos,
akire számíthattunk, aki tevékenységével markánsan jelen volt
a sportéletben, a közösség, a város
életében. Elment Kis Sándor.
Fiatalon, váratlanul… Elment a
kosárlabdázó, az edző, a sportvezető. A szakember, a vállalkozó, a
barát, a mindig jókedélyű ismerős.
Magától értetődő természetességgel volt jelen Mezőberény
sport- és közösségi életében.
Számíthatott rá a kosárlabda
szakosztály, ha mérkőzésről –
legyen az NB I-es vagy akár
bulimeccs –, ha utánpótlásnevelésről, sportvezetésről volt
szó. Mindent megtett azért, hogy a
város nagyszerű kosaras múltja ne
menjen feledésbe, hogy a múltból
jelen legyen, hogy minél többen –
ahogyan ő maga is –, ismerjék,
szeressék, játsszák ezt a nagyszerű
játékot. És mindig számíthatott rá

a város közössége, a civil szervezetek, ha gasztronómiai versenyről, rendezvényről volt szó.
És a város közössége hívta. Mert
szerettek Sanyival dolgozni. Jött,
intézte, adta. Ha ráérősen, hát úgy,
ha rohanósan, akkor is. Segített.
Mindig. Sanyi elment. Fiatalon,
váratlanul… Maradt a megdöbbenés, a veszteség, a gyász, a bénultság, a „nem tudni, nélküle hogyan tovább” érzése. És maradnak
emlékek: a nagy meccsekről, a
közös bulikról, a nagy vitákról, a
jókedvű találkozásokról. És marad a sportember, a szakember, az
ember példamutatása.
Köszönjük Sanyi!
Mezőberényi Kosárlabda Klub

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak,
a barátoknak, a sporttársaknak
és mindazoknak, akik
Kis Sándor Zoltán,
férjem, édesapánk temetésén részt vettek,
a szeretet virágaival és részvételükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

15.

A hazát sziklára építette
Nyelvünkben a „ház” és a „haza”
szó ugyanabból a tőből származik.
Napjaink identitászavarral küszködő magyarjainak, talajvesztett
keresztényeinek Szent István ünnepén igen-igen aktuális üzenetet
közvetít a szent evangélium.
Fogalmazzunk katolikus módra,
azaz egyetemesen, így senki sincs
kirekesztve. Szent István halála
előtt felajánlotta királyságát, így
hazáját az Istenszülő Szűz
Anyának. Ezzel a felajánlással a
saját családjának tekintette a
népét, amelynek anyára volt
szüksége, ezért bízta őt a Nagyboldogasszony pártfogására. Ezzel a szó legmélyebb értelmében
volt Szent István király reálpolitikus, vagyis valóságos politikus, építve a magyarságunknak
római rítusú kereszténységre térését megelőző Mária-kultuszra is.
Protestáns testvéreink számára
Szent István tette a szent evangélium fényében üzeni, hogy első
királyunk maradandó közösséget
akart létrehozni. Mint mélyen hívő
ember nem politikai tényezőben,
földi szövetségesben bízott elsősorban, hanem mert Istenre
építeni, és élete végén bizalommal
isteni gondviselésre hagyatkozni.
Az ország felajánlásának gesztusa

a nem keresztény, de egyben
Istenben hívő testvéreink számára
is jelentéssel bír. Nekik azt mondhatjuk, hogy ezzel a cselekedettel
szent királyunk kinyilvánította az
égi hatalomnak való alárendeltségét, hogy az egy Isten gondjaira bízta országát és népét.
Nem hívő, de az igazságot kereső
embereknek pedig elmondhatjuk,
hogy szent királyunk volt olyan
intelligens, hogy az ember Isten
felé irányuló igazság keresésére
építette országát.
Csak a megrögzött ateista,
bolsevista, materializmusba
süllyedteknek nem tudunk mit
mondani Istenről, hazáról és
hazaszeretetről. Őértük is kell
imádkozni, hogy térjenek meg a
gondviselő Jó Istenhez.
Szent István királyunkban olyan
vezetőt kapott hazánk, aki saját
életét és magyar népünket sziklához, Istenhez kötötte. Az Ő
közbenjárására adja meg kegyelmesen, hogy mi is Istenre, mint
sziklaalapra építsük családunkat,
életünket, országunkat, közösségünket.
A jó Isten bőséges áldása és a Szűz
Anya szerető gondoskodása legyen magyar nemzetünkkel!
Szujó Antal plébános

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

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezzetek,
s kérlek ne felejtsetek!
Emlékezzetek,
és a végen túl is szeressetek!
Emlékezzetek,
s akkor talán örökké veletek lehetek!
Emlékezzünk Boldizsár Imréné Fábián Zsófia
halálának 1. évfordulója alkalmából.
Megemlékezik: férje és unokái

Redőnyjavítás és -készítés, illetve reluxa,
harmonikaajtó, szalagfüggöny, műanyag
nyílászáró, szúnyogháló készítése.
Telefon: +36 70 944 6676.
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NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
Amíg a készlet tart…
Johnsons babaszappan
100 g
Szőlőcukor tabletta
80 g
Perfecta ételízesítő
75 g
Penne 4tojásos száraztészta 400 g
Lúdgége 8toj.száraztészta 200 g
Pur Balsam mosogatószer 450 ml
Tomi folyékony mosószer 1,32 l
Unicum
0,2 l
Füstölt kolbász csemege, csípős
Kalinka vodka
0,5 l

89 Ft
89 Ft
109 Ft
175 Ft
189 Ft
269 Ft
899 Ft
1199 Ft
kg
1749 Ft

(890 Ft/kg)
(1112 Ft/kg)
(1453 Ft/kg)
(438 Ft/kg)
(945 Ft/kg)
(598 Ft/l)
(681 Ft/l)
(5998 Ft/l)
1290 Ft
(3498 Ft/l)

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
AKCIÓ
Pécsi Szalon alk.mentes dob.sör
Radler kontroll meggy, citrom sör
Radler meggy, citrom dob.sör
Pécsi Szalon dobozos sör

0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

129 Ft
135 Ft
155 Ft
165 Ft

(258 Ft/l)
(270 Ft/l)
(310 Ft/l)
(330 Ft/l)

www.komfortabc.hu
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Vasárnap is várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

SZÉPSÉGSZALON

Tisztelt Lakosság!

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

Értesítjük Önöket, hogy a Berényi Téglaipari Kft. tüzéptelepe
forgalmaz akác, tölgy, bükk tűzifát konyhakészen vagy kuglizva,
fekete és barnaszenet zsákolva, továbbá kapható mész, cement,
sóder, homok, alapvakolatok, falazó habarcs, OSB lapok, fűrészáru,
gipszkarton, hungarocell, üveggyapot, tetőfólia, ragasztók,
csempék, járólapok, térkövek, zsalukövek, drótkerítés, áthidalók
házhozszállítással is.
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 7-től 16,30-ig.
Érdeklődni személyesen: Mezőberény, Gyár utca 1.
Telefonon: +36 70 3924077,
e-mailben: berenyteglatuzep@freemail.hu.

