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Két kitüntetést adtak át

Szimpózium
a kitelepítésről

Városháza dísztermében megtartott ünnepi testületi ülésen „Mezőberényért” posztumusz kitüntetésben részesült Pallagi Mária
könyvtáros, az elismerést a lánya,
Banuta Janka vette át. „Mezőberényért” kitüntetéssel ismerték el
Köhler Julianna munkásságát. A
kitüntetéseket Siklósi István polgármester és Szekeres Józsefné
alpolgármester adta át. Az ünnepi
testületi ülés után a Városháza
mögötti ’56-os emlékműnél megemlékezést tartottak, ünnepi beNemzeti ünnepünk, az 1956-os mából városi ünnepséget tartottak szédet mondott Dankó Béla orforradalom 61. évfordulója alkal- október 23-án Mezőberényben. A szággyűlési képviselő.

Érték-tér Mezőberényben
műsort. A gyerekek a megszerzett
tudásukról a szellemi totó kitöltésével adhattak számot.
Este piromusical bemutatót láthattak az érdeklődők Magyarországon egyedülálló vízivarázs
produkcióval és lángshow-val.
Az Érték-tér Mezőberényben
című rendezvényt a Földművelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatta.

A Protestáns közösségek Délkelet-Európában címmel a reformáció 500. és a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából október 13-án
a Városháza dísztermében szimpóziumot rendeztek, ahol neves
szakemberek tartottak előadást.

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Szlovákok
Szervezete és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködve a történelmi
egyházak képviselőivel

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁSRA
A városi önkormányzat, az párépítő legszebb járművére. A
intézmények és számos civil délutáni program befejezéseként a
szervezet összefogása tette lehe- Berény Táncegyüttes adott rövid
tővé október 27-én a piactéren az
Érték-tér Mezőberényben elnevezésű rendezvényt, ahol a kisebb
és a nagyobb gyerekek a települési
értéktárba kaphattak betekintést.
Őket először az értéklabirintus fogadta, képek segítségével ismerkedhettek meg a város értékeivel,
a piaccsarnokban játszóház és
ügyességi feladatok várták őket.
Ott az értéktár több elemével
közvetlenül találkoztak, így ajándékként Kojak nyalókát és LIMO
üdítőitalport kaptak, megkóstolhatták a töltött káposztát,
felülhettek Galó Tamás kerék-

hívja és várja a város lakóit

2017. december 3-án
16 órakor
a Berény Szálló elé,

a Kossuth térre.
Az első gyertyagyújtásra a
Református Egyházközség
szolgálatával kerül sor.
Szeretettel várnak minden
érdeklődőt a rendezvény
szervezői!
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Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
Szeptember 26-án Siklósi István
polgármester az állati hulladék
begyűjtéséről egyeztetett Gyurkó Csabával, a TAPPE Szállítási
és Feldolgozó Kft. vezetőjével. A
megbeszélés apropóját az adta,
hogy januártól a kft. által eddig
végzett tevékenység a cégen belül
megszűnik. Október hónap
folyamán a polgármester több
esetben, több helyen tárgyalt a
kérdésről a TAPPE Kft.-t megvásárolt cég vezetőivel, illetve
polgármesterekkel, Izsó Gáborral
és Lipcsei Zoltánnal. Megoldás
még nincs, de az körvonalazódni
látszik, hogy Mezőberényben
egyetlen engedélyekkel rendelkező sem kíván olyan telephelyet
működtetni, ahol az állati hulladék
lerakható lenne. Egyelőre még a
más településen való befogadás is
kérdéses. Október 24-én írásban is
jelezte a szolgáltatást végző cég,
hogy december 31. napjával
megszünteti ez irányú
tevékenységét, amit Siklósi István
polgármester levélben jelzett a
DAREH és a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
felé, javaslatot, megoldást kérve.
Október 8-án Hegedűs Pali
bácsit a Juhász Gyula utcai
idősek otthonában 100. születésnapja alkalmából Siklósi István
polgármester, október 11-én
Szász Imre bácsit otthonában 90.
születésnapja alkalmából Szekeres Józsefné alpolgármester
asszony köszöntötte. A köszöntések alkalmából adták át az Orbán
Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint a város
nevében egy-egy ajándékkosarat.
Ezúton is egészségben eltöltött
éveket kívánunk nekik!
Október 11-én a kistérségi
informatikai hálózat hasznosításáról folyt megbeszélés az
MVN NET vezetőivel, Cserép
Gergellyel és Kvanduk Mihállyal
Békésen. A megbeszélés eredményeként körvonalazódott egy
olyan együttműködés lehetősége,
amely mindkét fél részére
megnyugtató előnyöket biztosíthat
hosszú távú együttműködésre. A
lényeg: az MVM NET tíz évre
tartós bérletbe venné a hálózati
vezeték bizonyos szakaszait, melynek fejében IRU (előre megfizetett) bérletet létesítene a hálózaton, míg a hálózat többi részének
hasznosítása továbbra is a kistérség
kezében maradna. Ez a konstrukció nem tenné lehetetlenné az
értékesítést sem, természetesen a

bérleti jog fenntartása mellett.
Jelenleg várják az MVM NET
szerződéstervezetét.
Szintén október 11-én lakossági
fórum megtartására került sor. Az
építési törvény felhatalmazása
alapján Mezőberény Város Önkormányzata elindította a Települési Arculati Kézikönyv elkészítését, valamint a településképi
rendeletének megalkotását. A
témában lefolytatott fórumon nem
voltak sokan, így nem jöttek
ötletek szóban a helyszínen, illetve
írásban sem érkezett semmi. A
kérés az volt (még most is az):
"Mindenkitől várunk javaslatokat a mellékletben szereplő,
Települési Arculati Kézikönyvet
meghatározó elemekről a lakossági fórumon, de írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán
is." Az alacsony részvétel ellenére
folyamatban van a kézikönyv
kidolgozása, amellyel kapcsolatban még egy alkalommal lesz
egyeztetés a lakossággal. Annak
időpontját is jelezni fogjuk a
helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, honlap, ha az újság
megjelenési időpontja miatt van
értelme, akkor ott is, és megosztásra kerül a Facebookon). A
melléklet megtalálható a város
honlapján a Tájékoztatás és
egyeztetés településkép védelmével kapcsolatban című cikk alatt.
Október 16-án Mezőberény
Város nevében Siklósi István
polgármester hozzájárulását adta az Alföldvíz Zrt.-nek az
Oltványkert utcai szennyvízátemelőn történő munkavégzéshez. A kb. 25 évvel ezelőtt
felújított közműben a szivattyú
környékén lévő fémcsövek végletesen elkorrodálódtak, s azok
megtekintése után egyértelművé
vált, hogy a lehető leggyorsabban
el kell végezni a munkát, melynek
becsült értéke 400-450 ezer Ft. A
Luther utcai átemelő esetében a
munka elvégzésével – a szakemberek véleményét is figyelembe
véve – meg lehet várni a tavaszt.
Október 17-én arról értesült a
városvezetés, hogy az idei évben
benyújtott hat TOP-os pályázat
közül ötöt támogatásra javasol a
Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése Területfejlesztési
Bizottsága. A javaslat nem
garantálja a pályázatok automatikus megnyerését, de az előző
pályázatok esetében nem volt rá
példa, hogy a támogató hatóság ne

fogadta volna el a javaslatot. A
támogatott pályázatok: A város
észak-nyugati részén a belvíz
elvezető rendszer kiépítése, Újabb
ipari terület kialakítása a vasúti
rakodó vágány melletti területen, A
Kodály úti óvodánál tornaszoba
építése; valamint két energetikai
pályázat a Luther téri iskolaépület,
valamint a Városháza esetében. Az
öt pályázat összességében 750
millió Ft fejlesztést eredményezhet
a városban.
Október 25-én – miután a kollégák többszöri jelzésére sem történt kielégítő intézkedés – Siklósi
István polgármester megkereséssel élt a DÉMÁSZ kozvila-
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gitashiba@demasz.hu e-mail
címre, valamint az önkormányzati kapcsolattartó osztályvezetőjéhez a városban tapasztalható, egyre növekvő közvilágítási hibák miatt. A polgármester véleménye szerint a
kialakult helyzetben egyetlen jó
megoldás lehet, ha a cég szakemberei Mezőberényben valamennyi utcában, közterületen
átnézik a közvilágítást, és kijavítják a fellelt hibákat. Az emailben kérte, hogy „sürgősen
intézkedjenek! Ezzel nem kegyet
gyakorolnak városunk iránt,
hanem szerződéses kötelezettségüknek tesznek eleget!!!”

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták Dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
szeptember 25-i zárt ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Barna
Márton képviselő írásban tett fel
három kérdést a beszámolóval
kapcsolatban.

katalizálhatja, gyorsíthatja ezt a
feladatot, ezért is kezdett hozzá,
hogy keressen olyan nyugdíjasokat, akik ebben a munkában
részt vennének, már az alapításban
is. Véleménye szerint az idei évben
tudnak eljutni odáig, hogy
meglegyen az a 10-15 fős alapító
létszám, amivel el tudják indítani
ezt a nyugdíjas szövetkezetet.
Egyébként az önkormányzat is
beléphet, de ez egy későbbi
1. A közhasznú nyugdíjas szötörténet.
vetkezet létrehozásával kapcsolatban érdeklődött, mikortól lépne 2. Az MVM NET működésével
ez be, kinek a felügyeletével, kapcsolatban szeretett volna
esetleg hány fővel működne, mert részleteket tudni Barna Márton
véleménye szerint nagy igény van képviselő. Siklósi István polgára munkáltatók és a munkavállalók mester a leírtakon túl több részletet
között. Siklósi István polgármester nem tudott elmondani, főleg azért
úgy válaszolt, hogy július 1-től nem, mert az MVM NET-től
teszik lehetővé a jogszabályok, várnak egy szerződéstervezetet,
hogy úgynevezett közhasznú ami a bérleti konstrukcióra
nyugdíjas szövetkezetek jöjjenek vonatkozik, de még nem érkezett
létre, amelyeknek a lényege az, meg. Az összegszerűség egyelőre
hogy az öregségi nyugdíjat elért üzleti titok részét képezi, de amint
személyek számára biztosít a szerződést megkötik, utána
kedvező lehetőséget munka- tudnak róla tényszerűen, összegvállalásra, csak és kizárólag a szerűen beszélni.
16%-os szja-t kell megfizetniük
3. Barna Márton képviselő a
a bevételeik után, és bizonyos
közvilágításhoz kapcsolódóan
kedvezményeket biztosítanak a
elmondta, hogy a beszámolóból
munkát igénybe vevő válkiderül, hogy Polgármester Úr is
lalkozások, cégek számára is. Ez
megtette az intézkedést, de ők is
lehetővé tenné Mezőberényben
már egy hónapja kérik, hogy
is, hogy azok, akik szeretnének
megcsinálják a körzetében. A
munkát vállalni, mert még
legnagyobb baj, hogy a szolgáltató
éreznek elég erőt magukban,
szelektált, és a legfontosabb
vagy éppen a pénzre van szükhelyeken nem csinálták meg a
ségük, viszonylag köny-nyebben
villanyt. Bizonyos fokig örültudjanak munkához jutni. Nem
hetnek, hogy van, ahol javították.
az önkormányzat feladata, és
Ki dönti el, hogy hol csinálják meg
elsősorban nem is az önkorés hol nem, hogy melyik a
mányzat teheti meg, hogy mikorra
fontosabb?
tudnak egy ilyen szövetkezetet
Siklósi István polgármester sem a
megalakítani. Az önkormányzat
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fontossági sorrendet, sem a
célszerűséget nem tapasztalta, sem
azt, hogy megjavították volna. A
kollégák több alkalommal, több
helyszínt jeleztek, illetve a lakosság részéről is érkezett többször
jelzés, hogy ugyan bejelentették a
közvilágítás hibáját, de nem történt
semmi. Az önkormányzatnak a
Démásszal van egy karbantartási
szerződése, aminek a keretében
kötelesek ezeket a közvilágítási
problémákat megoldani, kijavítani. Ennek ellenére nem
történik meg, vagy csak nagyon
ritkán fordul elő, hogy valahol
megjavítanak közvilágítást. Az email elküldése után a Gyomai út
elején a 46-os út mentén történt
változás, de a nyár folyamán, sőt
már tavasztól kezdve több alkalommal jelezték a szolgáltatónak, hogy a Pennynél a gyalogátjárótól egészen a benzinkútig
hol világítanak, hol nem a lámpák.
Időnként megcsinálják, aztán újra
elromlik. Polgármester Úr a
szolgáltató helyében igyekezne a
lehető leghamarabb elvégezni
ezeket a munkákat, hiszen a
fogyasztás után is fizet a város,
tehát ha kevesebbet fogyasztanak
ezek a közvilágítások, akkor
kevesebbet is fizetnek nekik. Nem
egyedi eset, és nem egy-két helyen
centralizálódik ez a probléma a
városban. Jelezték az Erkel utcáról,
de végigjárva tapasztalható a
Bajcsy-Zsilinszky utcán, az Áchim
utcán, a Katona József utcán, a
Barna Márton képviselő által
jelzett területeken, és még nagyon
sok helyen a városban, hogy vagy
egyáltalán nem működnek ezek a
közvilágítási lámpák, vagy pedig
egészen csak vékony, pislákoló
fényük van. Néhány helyen a
magasra megnőtt fák is eltakarják a
világítótesteket, és nem tudnak
megvilágítást adni. Ha egy hét után
sem történik jelentős változás a
városban, akkor a szerződésre
hivatkozva fogják hivatalosan is
felszólítani a Démászt, hogy a
szerződésben vállalt kötelezettségeinek tegyen eleget.
Barna Márton képviselő elfogadta
a válaszokat.
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzati Képviselő-testülete elvi
döntést hozott arról, hogy a
Mezőberényi Kábel Tv stúdió
működtetését 2018. január 1-től
átveszi a SzűcsNet Kft-től. A
végleges döntést az önkormányzati
működés szervezeti kereteinek és a
2018. évi költségvetés tervezetének részletei, valamint az átvételről szóló megállapodás ismeretében a 2017. novemberi
testületi ülésen hozza meg.
Elfogadásra került a Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató

Kft. beszámolója a központi létszáma 80 fő, akik közül 2 fő a
orvosi ügyelet munkájáról.
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, GimTudomásul vették a mezőberényi názium és Kollégium, 78 fő pedig a
egészségügy aktuális kérdéseiről Mezőberényi Általános Iskola,
szóló tájékoztatót. A képviselő-tes- Alapfokú Művészeti Iskola és
tület köszönetét fejezte ki az Kollégium tanulója.
egészségügyben dolgozók munkájáért.
Mezőberény Város Óvodai IntézMezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat által ellátott egészségügyi és szociális tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadta. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki
az intézmény dolgozóinak munkájukért.
A képviselők elvileg egyet értettek
Kamut község szociális feladatainak a mezőberényi Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézmény kereteiben történő
feladat ellátásával. Felhatalmazták
a polgármestert és Kovács Edina
intézményvezetőt a részletek
kidolgozásával. A képviselő-testület a szükséges szerződések és
dokumentumok ismeretében hozza
meg végleges döntését.
Tudomásul vették, hogy az
OPSKMM Könyvtára egyes
könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból
történő törlésről szóló szabályzat
kiadásáról szóló 3/1975. (VII.17.)
KM-PM együttes rendelet 18. § (2)
bekezdése értelmében az 1/2017es, 2/2017-es, 3/2017-es törlési
jegyzékeiben felsorolt könyveket
törölte.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) 24.§ (1) bekezdése
alapján, a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatala által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásával a
2018/2019. tanévre vonatkozóan
egyetértett.
Az EMMI rendelet fenti
szakaszának előírása értelmében a
képviselő-testület fenti véleménye
kiegészítéseként megállapította,
hogy Mezőberény Jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő, Mezőberényben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hátrányos helyzetű
általános iskolába járó gyermekek

ményének 2017/2018. nevelési
évre szóló közzétételi listáját az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadták, és megbízták
Kovács Annamária intézményvezetőt, hogy gondoskodjon annak
közzétételéről.
Elfogadásra került a Dél-alföldi
Közlekedési Központ Zrt. 2017.
1-8. hónap tevékenységéről szóló
beszámolója. Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselőtestülete a DAKK Zrt. beszámolójában közölt 642.000,- Ft
„bevétellel nem fedezett indokolt
költség” megfizetését a 2017. évi
városi költségvetésben elfogadott
forrás terhére biztosította.
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzati Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Mezőberény
Gyomai út 1. sz. alatti épület külső
felújításának rá eső költségeit –
2424/A/10 hrsz., (B. 2. emelet 10.),
és 2424/A/9. hrsz. (B. 1. emelet 9.)
lakások után – abban az esetben
vállalja, ha a társasház valamennyi
tulajdonosa vállalja a rá eső
költségek megfizetését.
A képviselő-testület egyetértését
adta dr. Oláh Erzsébet egészségügyi egyéni vállalkozó részére a
rendelési idejének „minden nap
800-1200” időtartamra történő módosításához, a Dr. Zuberecz és
Társa Bt. (képviselője: dr.
Zuberecz Zoltán) egészségügyi
szolgáltató részére a rendelési
idejének „minden nap 800-1200”
időtartamra történő módosításához, valamint dr. Csók László
egészségügyi egyéni vállalkozó
részére a rendelési idejének
„minden nap 1000-1400” időtartamra történő módosításához.
A képviselők a megkötött egészségügyi ellátási szerződések
módosítását az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadták,
egyúttal felhatalmazták Siklósi
István polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

és Szociális Szolgálat szakmai
programjának módosítását,
valamint a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt szakmai programot az előterjesztéshez mellékelt
formában.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, hogy a Gyulai Tankerületi Központ 2017-2022 közötti fejlesztési terve alapos munkával sokoldalúan kidolgozott,
ezért azt tudomásul vette.
A fejlesztési tervhez megjegyzésként a következőket fogalmazta
meg:
- A fejlesztési terv a helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket
nem tekinti munkáját számos
területen segítő partnerének,
inkább, mint bizonyos források
megszerzési lehetőségeként (pályázatok, terembérlet, stb.) említi.
Bár külön pontban (3.7 Külső
kapcsolódás, társadalmi környezet
biztosítása) foglalkozik a területtel,
már annak megfogalmazása is
félreérthető, azt sugallja, hogy az
iskola, a tankerület biztosítja a
társadalmi környezetet.
- 3.7.4 Helyi önkormányzati
egyeztetés cím alatti első bekezdés
utal az együttműködés fontosságára, ám a jövőkép már csak az
információcserére helyezi a hangsúlyt, a továbbiak pedig inkább
eseti kapcsolatok fejlesztésére
utalnak.
- Nem található semmilyen
konkrétum az egyes települési
iskolák fejlesztésére vonatkozóan.
- A 16. számú mellékletben Kapacitástervezés táblázatban
szereplő adatokat az anyagban
nem támasztja alá semmi.
- Az egész fejlesztési terv a társadalmi közegből kiszakítottan,
majdhogynem attól függetlenként vizsgálja területét. Pedig
a sokoldalú helyzetelemzés után
már csak egy lépés hiányzik a
fejlesztési terv és a valós helyzet
összekapcsolására.

A „Közös érték az egészség”
program egészségmonitorozó
munkacsoportba Kovács Edina
képviselőt delegálták MezőElfogadták Kohut Pálné bizottsági berény Város Önkormányzatának
tag 2017. 10. havi és 2017. 11. havi képviseletében.
(21.100,- Ft/hó) tiszteletdíjáról
történő lemondását.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2017.
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o r- november 27. (hétfő).
mányzati Képviselő-testülete
jóváhagyta a Városi Humánsegítő
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
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A két kitüntetett

Dr. Bak Mihály előadása

Pallagi Mária

Mellrák a férfiaknál is előfordul,
de elsősorban a nőket sújtja.
Harminc év alatt ritka, 45-50 év
körül gyakrabban jelentkezik. A
leggyakrabban tünetként csomót
találnak a mellükben – hallhatták
az érdeklődők dr. Bak Mihály
címzetes egyetemi tanártól október 6-án a Városháza dísztermében. A mezőberényi születésű professzor a Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezete és Mezőberény Város
Önkormányzata meghívására
érkezett szülővárosába, és a mából A mellrákról - közérthetően
mellrák elleni világnap alkal- címmel tartott előadást.

Pallagi Mária 2013-ban bekövetkezett haláláig meghatározó
szakembere volt a település
kulturális életének. Az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ
könyvtárának vezetője, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Békés
Megyei Szervezetének elnöke, a
mezőberényi helyismeret elhivatott kutatója volt. Ő szerkesztette a Mezőberényi Almanachot, a ma már MBER Helyismereti Adatbázisként ismert
online helyismereti gyűjtemény
létrehozójaként emlékeznek rá.
1989-ben a könyvtár akkori
kollektívájával megalapította a
Könyvtárpártoló Alapítványt,

mely azóta is a város kulturális
életének aktív támogatója, a helyi
civilszféra egyik legrégebbi
szervezete. Kezdeményezésére
2011-ben indult útjára a Könyvtárpártoló Alapítvány segédletével a Mesélj nekem! programsorozat, melynek az a célja,
hogy a kisgyermekekkel minél
inkább megszerettessék a meséket, népszerűsítsék a meseirodalmat és az olvasást. Jelentős
szerepe volt a TextLib integrált
könyvtári rendszer bevezetésében.
Szerkesztője volt a Hiszek a Szent
Szívben – Emlékkönyv dr. Marosi
Endre mezőberényi apátplébános
emlékére című kiadványnak.
Békés megye könyvtárosai már
posztumusz adhatták át családjának 2013 decemberében a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete
által alapított „Év Könyvtárosa”
díjat. Szakmájában végzett
folyamatos, magas színvonalú,
maradandó értéket teremtő
könyvtárosi munkájáért, a városért végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséért kapta
meg Pallagi Mária a kitüntetést.

Köhler Julianna

Köhler Julianna kitűnő tanulmányi eredménye ellenére nem
tanulhatott tovább, mert dolgoznia kellett, 1955-től a mezőberényi I. kerületi Egyházközség
munkatársa 1963-ig. Csak édesanyja halála után, 1970-ben
szerzett üzemgazdász diplomát a
Számviteli Főiskolán. Dolgozott
főkönyvelőként, revizorként, főrevizorként és 1977-től okleveles
könyvvizsgáló. Az Evangélikus
Hittudományi Egyetemre 1981ben jelentkezett, és már nyugdíjasként 1986-ban kapott lelkészi
diplomát.

Életének meghatározó eseménye
volt a „málenkij robot”, annak
ellenére, hogy kései gyermekként
őt 10 évesen nem hurcolták el a
Szovjetunióba. Kezdetektől szívén viselte a településről a
„málenkij robotra” elhurcoltak
ügyét. 1986 óta évente megszervezi a deportáltak találkozóját. A málenkij robotból hazatérés 60. évfordulóján, 2007-ben,
jelent meg Album azokról, akik
1945-1949-ig jóvátételi munkán
szenvedtek Mezőberényből I-II
című kétkötetes munkája. Az
egyházközség megalakulásának
265. évfordulóján, 2010-ben
jelent meg Történetünk című
könyve, melyben a német
evangélikus egyházközség történetét dolgozta fel. Saját életútját
is könyvbe álmodta, 2014-ben
Velem nem történt semmi címmel
jelent meg önéletírása.
Köhler Julianna egész eddigi
munkásságáért, az egyházi közösségéért végzett munkájáért,
magas szintű egyháztörténeti
kutatásáért, példamutató tenni
akarásáért és a városhoz való
kötődéséért kapta meg az elismerést.

Hegedűs Pál köszöntése

Szász Imre köszöntése

Hegedűs Pál október 8-án
ünnepelte 100. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester és Szekeres
Józsefné alpolgármester 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!

Szász Imre október 11-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Szekeres
Józsefné alpolgármester 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!

Felhívások
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében
az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére
ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:„Mezőberény Kultúrájáért”, „Mezőberény
Sportjáért", „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2018. január 15. A rendelet, illetve javaslati adatlap
megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.
Az építési törvény felhatalmazása alapján
Mezőberény Város Önkormányzata elindította a
Települési arculati kézikönyv elkészítését, valamint a
Településképi rendeletének megalkotását.
Mindenkitől várunk javaslatokat írásban, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (5650, Mezőberény, Kossuth tér 1.).
Részletek a város honlapján:
www.mezőbereny.hu, a kiemelt hírek között.
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Múzeumok Őszi Fesztiválja - A Gyűjtemény ajtaja nyitva áll
jelen, ahol az emberek sokasága
nap, mint nap megfordul.
A program keretében Mezőberényben négy eseményt szerveztek a szakemberek. Október 5én a Spar áruház zárt előterében
Őszi játszó keretében várták a
látogatókat.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ sikeres pályázatával csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja országos
kezdeményezéshez, a fesztivál
idei jelmondata: Az ajtó nyitva áll.
Az volt a cél, hogy a Muzeális
Gyűjtemény kiállításaira, tevékenységére ráirányítsuk a mezőberényiek figyelmét, népszerűsítsük a gyűjteményt, ott legyünk
Érték a
Települési
Értéktárból

temény egy mini kiállítással, ahol
a látogatók egy hagyományos
kamrát tekinthettek meg, míg a
kézműves foglalkozáson megismerkedhettek a csuhé- és
csutkababa, a gesztenyekoszorú, a
termésbáb készítésével. Megtapasztalhatták, milyen a kukoricamorzsolás, illetve fejtörőkkel
tehették próbára a tudásukat.
Október 28-án délelőtt az érdeklődők Debreczeni János, a
Népművészet Mestere textilműhelyébe látogattak el. Debrezceni János áttekintette a szövés
történetét, a nemzetiségi mintakincset, a különböző szövéstechnikákat. A különbőző gépek
működését, és a kész termékek
kínálatát is bemutatta.
Október 30-án a Muzeális Gyűjteményben, az MVÓI módszertani
napján Ujj Éva és Csete Gyula
ismertette az óvónőkkel az
A nem megszokott helyszínen óvodások számára kidolgozott,
bemutatkozott a Muzeális Gyűj- ünnepekhez kapcsolódó múzeum-

Márton-napi
lampionos felvonulás

A „Katicabogár” Evangélikus
Óvoda óvodapedagógusai a
német nyelv megismertetése
mellett törekednek a nemzetiségi hagyományok ápolására is. Ők az ötletadók, a
kezdeményezők, de az
esemény mára a többi
szervezésbe bekapcsolódó
intézmény szívügye is lett. Az
elmúlt évek alatt túlnőtte
magát Mezőberényen, az
eseményre nemcsak a szomszédos településekről, hanem
távolabbról is érkeznek, például Békésről, Almáskamarásról,
Hajdú-Biharból. Az akkori Luther utcai „német” óvoda
nemzetiségi óvónői 2001-ben egy továbbképzés során Gyulán
találkoztak a Márton-napi felvonulás hagyományával. A
következő évben, 2002-ben meg is szervezték az első ilyen
rendezvényt. A Márton-napi lampionos felvonulás 2015-ben
került be a települési értéktárba.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Sebestyén Imre (Budapest) és Kéki Ágnes
(Mezőberény), Botos Sándor (Mezőberény) és Rima Csilla Irén
(Mezőberény), Bodoni Károly (Mezőberény) és Rostás Laura
(Mezőberény), Sós István (Békés) és Kis-Pál Ildikó (Mezőberény)
Eltávoztak közölünk: Betkó János (1938), Búza Dezsőné Pataki
Irén (1943) Frey Mártonné Nagy Ágnes Julianna (1949), özv.
Várhegyi Mártonné Bőtsch Zsuzsanna (1934), Kolompár Mihály
(1960), özv. Frey Ádámné Pikó Anna (1936), Szász Istvánné Dombi
Julianna (1957), Mezei Józsefné Balog Mónika (1972), Mendel
Istvánné Rácz Mária (1940), Tasi Lajosné Várhegyi Erzsébet
(1958), Harmati Lajosné Nagy Mária (1957), Komócsin István
(1941), Balog Imréné Benyovszki Judit Éva (1945), Balatoni
Mihály (1934). Kürti István (1951).

pedagógiai foglalkozásokat. Majd
a szakemberek gyakorlatban is
kipróbálhatták néhány őszi kézműves dekoráció elkészítését és
megismerkedhettek a gyűjtemény
aktuális kiállításaival.
November 9-én, záróeseményként, Márton-napi vigasságra és
újbor kóstolóra invitáltuk a
közönséget, ahol egy különleges
koncertet, Esszencia Produkció
Magyar Küvé című műsorát
láthatták a vendégek.

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.)
sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében
értékesítésre kínálja a mezőberényi ingatlan-nyilvántartásba 0364/2 helyrajzi szám
alatt 9548 négyzetméter
területtel felvett, kivett udvar művelési ágú önkormányzati tulajdonban álló
külterületi ingatlant, minimum nettó 21.100.000 Ft,
azaz huszonegymillió-egyszázezer forint eladási áron.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.)
sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás keretében
értékesítésre kínálja a mezőberényi ingatlan-nyilvántartásba 0365/6 helyrajzi
szám alatt 17.660 négyzetméter területtel felvett, szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonban álló
külterületi ingatlant, minimum nettó 39.000.000 Ft,
azaz harminckilencmillió
forint eladási áron.

Nevezett ingatlan tekintetében
a pályázat benyújtási határideje 2017. december 20.
A vételi ajánlatot tartalmazó
pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650,
Mezőberény, Kossuth Lajos
tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani.

Nevezett ingatlan tekintetében
a pályázat benyújtási határideje 2017. december 20.
A vételi ajánlatot tartalmazó
pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650,
Mezőberény, Kossuth Lajos
tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani.

Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ
kérhető Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515515 – ös telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási időben.

Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ
kérhető Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515515 – ös telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási időben.
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Őszi-téli közlekedés

Békés Megyei Önkormányzat híre

Rendőrségi felhívás!

Négyen kaptak kitüntetést az ünnepi megyegyűlésen

A közlekedési balesetek ősszel és
télen történő bekövetkezésének
elsődleges oka, hogy a járművezetők gyakran nem az időjárási,
látási, és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A
hideg idő beköszöntével a
csapadéktól csúszós utak, a
gyakran előforduló eső, köd, fagy,
és az ezzel együtt járó kedvezőtlen
látási viszonyok fokozott figyelmet és óvatosságot követelnek
meg minden járművezetőtől.
A járművezetőknek fel kell
készülni a téli hónapokra jellemző
időjárási körülményekre, melyek
a nyári vezetési stílustól lényegesen eltérő vezetéstechnikát
igényelnek, és amelyek váratlan
helyzet elé állíthatják a forgalomban résztvevőket.
Kérjük a tisztelt járművezetőket,
hogy a biztonságos közlekedés
érdekében készítsék fel járműveiket a az őszi és a téli közlekedési viszonyokra!
Fontos a futómű, az akkumulátor
és a gumiabroncsok állapotának,
illetve a világítás, a fékrendszer és
az ablaktörlők működésének
ellenőrzése.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a
járművek jól láthatóságának
biztosítására is!
Minden esetben érdemes a gépkocsiban jégkaparót és jégoldó
sprayt elhelyezni. Gondoskodni

kell fagyálló ablakmosó folyadék
biztosításáról is.
A ráfutásos közlekedési balesetek
megelőzése érdekében tartsanak
nagyobb követési távolságot.
A földútról szilárd útburkolatú
útra való ráhajtás előtt a járműről a
rátapadt sarat el kell távolítani.
Amennyiben ez előzetesen nem
lehetséges, úgy közvetlenül az
úttestre való ráhajtás után soronkívül intézkedni kell az útburkolatra felhordott sár vagy egyéb
szennyeződés eltávolítására.
A Mezőberényi Rendőrőrs a biztonságos közlekedés fenntartása
valamint a közlekedési balesetek
megelőzése érdekében az őszi és
téli időszakban is kiemelt figyelmet fordít a forgalom segítésére,
folyamatos fenntartásának biztosítására, illetve a közlekedési
szabálysértők kiszűrésére.
Kerékpárral történő közlekedés
során éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén használjanak
világítást, lakott területen kívül
használjanak fényvisszaverő mellényt (ruházatot) is, ne haladjanak
át a közlekedési jelzőlámpa tilos
jelzésén, tartsák be az elsőbbségi
szabályokat, ahol arra lehetőség
van, kizárólag a kerékpárúton
közlekedjenek.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

Látni és látszani!

A mese ölelésében

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság október 16tól 2017. december 8-ig hirdette
meg a „Látni és Látszani 2017 egymásért” elnevezésű kampányát, amelyben arra kérik a
gépjárművezetőket, hogy éljenek
a felkínált lehetősségekkel, vagyis vizsgáltassák át az autójukat
és ellenőriztessék látásukat,
mindezt térítésmentesen. A kampányhoz szakszervizek és optikusok csatlakoztak az ország
területén.
A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek jelentkezhetnek gépjárműveikkel; a
személy- és tehergépkocsikra,
valamint a motorkerékpárokra is
vonatkozik a kezdeményezés.
Részletek a
www.latnieslatszani.hu oldalon.

A magyar népmese napja alkalmából október 3-án közkívánatra
Csernik Szende székely lábbábos
látogatott el ismét Mezőberény
Város Óvodai Intézményébe
(MVÓI) járó gyer-mekekhez.
Olyan volt, mintha már ezer éve
ismernénk, hiszen Csernik Szende
székely míves beszédével, elképesztő fantáziájával ragadta ki a
nézőközönségét a való világból, és
babonázta meg nemcsak a
gyermekeket, hanem bennünket,

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1956. évi
forradalom 61. évfordulója tiszteletére ünnepi megyegyűlést
tartott Füzesgyarmaton. A megemlékezés előtt a város ’56-os
emlékművét is felavatták.
Az ünnepi megyegyűlés előtt avatta fel dr. Kovács József
országgyűlési képviselő, Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Bere Károly,
Füzesgyarmat város polgármestere azt az emlékművet, amely
egy pályázatnak köszönhetően jött létre.
Az avatás után a város művelődési házában folytatódott a
megemlékezés, ahol dr. Kovács József ünnepi beszédében kitért
arra, miért fontos emlékezni, és miért nem szabad felednünk
azokat a hősöket, akik saját településükön harcoltak a
szabadságért, és adták életüket a forradalomért.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben
Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért,
nemzetközi kapcsolatai erősítéséért valamint a művészeti és
kulturális élet, továbbá a sport területén kimagasló
eredményeket elérő személyek, kollektívák tevékenysége
elismerése érdekében „Békés megyéért” kitüntetést adományoz.
2017-ben hárman vehettek át elismerést: Márton Anita olimpiai
bronzérmes súlylökő, dr. Baji Balázs Európa-bajnok ezüstérmes
gátfutó és Kreszta Traján, a magyarországi románság parlamenti
szószólója. Dr. Baji Balázs az ünnepi megyegyűlés idején nem
tartózkodott Magyarországon, így kitüntetését Eperjesi László, a
Békéscsabai Atlétikai Club edzője vette át.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015-ben alapította
a Polgárokért díjat, amit minden évben egy olyan polgármester
kaphat, aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be tisztét, és
aki Békés megye történelmi hagyományaira építő kiemelkedő
közéleti tevékenységet végez vagy végzett. Ebben az évben
Dombegyház polgármestere dr. Varga Lajos érdemelte ki ezt a
címet.
A kitüntetések átadása után Nagy Gábor és Gál István zenetanár,
valamint Szabó Attila és Czecze Dávid tanulók ünnepi műsort
adtak, melyben elhangzott Márai Sándor Mennyből az angyal
című verse megzenésített formában, valamint a Magyarország
az én hazám című népdal.

felnőtteket is. Meséiben minden
néző a mese szereplője is lehetett
aktívan. Ahogyan meglibbent a
meseszoknyája, azon a házikó és
az erdő, s így kerekedett a mese
szépen a kis közönség elé. A
mesélés alatt teljesen elvarázsolódtunk a gyönyörű természetbe és természetes székely életbe.
Abba a székely mesevilágba, amik
testvérként kézen fogva járnak a
magyar népmesékkel. Életerőket
tanít a székely élet, amit átadott
nekünk Szende a meséiben: a
belső lelki, külső fizikai, szellemi
és égi is. A lélek, a test és a szellem
együtt jár, egymás nélkül nem
teljesek.
„A felgyorsuló világ szinte elszakította az embereket az őseinktől, és ennek sokan nincsenek
tudatában. Én a mesékkel felébresztem őket. Kinyílik a gyermeklelkük és megcsiklintja a
játékos mesevilág. Én is sokat
tanulok a meséktől. Mindig
valamire rájövök. Szimbólumok
vannak szépen bebugyolálva a

népmesékbe. Amikor gyermekek
vagyunk, ezt nem tudatosan éljük
meg, akkor a gyermeki énünk a
lélekbe fogadja be a mesét, az ott
jól beültetődik, mint egy magocska, és aztán idők idejével kicsírázik, és kellő időben kivirágzik és
gyümölcsözik. S ez nem gombnyomásra, hanem az egész életünk
folyamán lépésről lépésre történik
s alakul. A mese régen nem csak
gyermekeknek szólt, sőt előbb a
felnőttek meséltek egymásnak,
összegyűltek fonókban, és körbe
ültek és meséltek, énekeltek.” –
CS.SZ.
Most is feledhetetlen élményt
kaptunk Szendétől, s már izgatottan várjuk a következő előadását! Ezt a „mesés nap”-ot intézményi finanszírozással sikerült
megszervezni. Köszönetet mondunk a Művelődési Központnak,
akik lehetővé tették számunkra a
helyszín biztosítását.
Kovács Annamária,
intézményvezető
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Krízis, szorongás, megküzdés Országos Könyvtári Napok

Mezőberény Város Óvodai Intézménye szervezésében október 27én vendégünk volt dr. Kőváry
Zoltán egyetemi docens, klinikai
szakpszichológus, magyar nyelv
és irodalom szakos bölcsész, az
ELTE Pszichológiai Intézet
tanára.
„Már a témaválasztás rendkívül
aktuális és életszerű, hiszen
ahogyan a tanár úr elmondta, ezek
a jelenségek, életérzések a fogantatás pillanatától, gyermekkorunkban és egész életünk során
folyamatosan jelen vannak és
lesznek. Ennek folyamatát vetítette elénk nagyon szemléletesen,

szakszerűen és kellemes, magával
ragadó hanghordozással. Előadásából egyértelműen kitűnt,
hogy kiváló analitikus, eset- és
problémafeltáró. Nekünk, pedagógusoknak nagy segítséget adott egyes pedagógiai helyzetek
megértésében, feldolgozásában a
gyermekek nevelése során.
Magánemberként is sok-sok
kérdésre kaptunk választ! Bennem sok kérdés merült fel az
elhangzottak kapcsán, és úgy
gondolom, így volt élményszerű
és egyben tanulságos, elgondolkodtató is az előadás. Rendkívül
tetszett, amilyen szakértelemmel,
empatikusan, segítő szándékkal és
a valódi és elérhető realitással
beszélt a terápiáról, és őszinte
bizalommal, szeretettel fogalmazta meg az esetvezetések kapcsán lehetséges jövőképeket.” –
Forróné Hajdu Katalin.
Köszönjük meghívott vendégeinknek az érdeklődést, a jelenlétet: a békési, a bélmegyeri és a
csárdaszállási kollégáknak; illetve a Művelődési Központnak a
hely és technika biztosítását.
Kovács Annamária,
intézményvezető

Táplálékod legyen gyógyítód!
Feketéné Bokor Katalin mezőberényi
származású természetgyógyász, fitoterapeuta előadására sokan voltak kíváncsiak, az érdeklődők október 12-én megtöltötték a Könyvtár termét. Az előadó
kifejtette, a mai ember nagyon eltér attól
a táplálkozási módtól, amit a Teremtő
szánt neki. Meg kell válogatnunk, hogy
mit veszünk le az üzletek polcairól. Példának megemlítette, a sütőüzemekben
22 féle vegyszert tesznek a kenyérbe,
ezért ő otthon maga süti a kenyeret.

Világok arcai - zenés kaladozás Gera Gáborral
Igazán remek hangulatot varázsoltak Gera Gábor harmonikaművész és barátai október10-én a
Könyvtárban. A hallgatók a zene
szárnyán beutazták a világot, hol
a Szajna partján andalogtak, hol a
Balkánon, Oroszországban, Japánban vagy Dél-Amerikában
jártak.

Találkozás Réz Andrással
Október 5-én a Könyvtár vendége
volt Réz András filmesztéta, író, műfordító. Ezen az estén ünnepeltük
leghűségesebb olvasóinkat és támogatóinkat, egy kis ajándékkal is
kedveskedtünk nekik. Majd Réz
András rendkívül érdekes és elgondolkodtató előadását hallgathattuk meg. Támogatóink: NKA,
Békés Megyei Könyvtár, Könyvtárpártoló Alapítvány és Mezőberény Város Önkormányzata.

Kiel – Mezőberény 1500 km…
…nem nagy távolság ez annak –
még autóval sem – akit visszahúz
a szíve Magyarországra. Hét évig
volt gimnáziumunk német nyelvtanára és szaktanácsadója Petra
Willer, aki, ha teheti, minden
évben újra ellátogat városunkba és
egykori munkahelyére. Az idei
őszi szünete öt napját is itt töltötte,
s szabadidejében a berényi
utcákon sétálva sok ismerőssel
találkozott, sokan megismerték őt,
köszöntek neki. Néhány viszontlátás igazi meglepetés volt számára, hisz az elmúlt hét évben
egy-két kedves arc már feledésbe
merült. Látogatása nemcsak
nekünk, egykori kollégáknak és
volt berényi barátoknak volt nagy
öröm, de néhány jelenlegi diákunk
is megörült az anyanyelvi vendégnek. A 11.b osztályos Maczkó
Blanka, Juhász Erik és Pálfi Endre
kávéházi beszélgetésre invitálták
Willer asszonyt. A kedves társalgás során kiderült, hogy Magyarországra kerülésekor mennyire
meglepte őt a magyarok szívélyessége, kedvessége, és az, hogy
olyan befogadóak voltak. A kérdésre, hogy mit hiányol Magyarországról, nem meglepően azt
válaszolta, hogy az embereket.
Elmondta, hogy nagyon sok

élmény köti őt ide: az egyik vicces
emléke, hogy ideköltözésekor
hiába próbált a piacon vásárolni,
mire kiért a piactérre, a kofák már
hazapakoltak. Szokatlan volt
számára, hogy a magyarok már
„hajnalban” vásárolni mennek.
Mesélt arról is, hogy városában,
Kielben egy-egy kézilabdatorna
mindig nagy sportünnep, s ő is
követi az eredményeket, főleg, ha
Kiel-Veszprém meccs zajlik.
Nagy hatással volt a három diákra
gyermekkori élményeinek beszámolója, hisz tengerparti gyermekként, egy hajóskapitány
édesapával igazán különleges
kalandokban volt része. Említést
tett jelenlegi iskolájáról is, ami
egy Európa Iskola, ahol sok török
és orosz származású diák tanul, de
vannak pakisztáni családból
származó gyerekek is. Beszélgetésük végén – diákjaink nagy
örömére – dicsérte nyelvtudásukat
és a német nyelv iránti lelkesedésüket.
Reméljük, jövő májusban a két
tanítási nyelvű oktatás 30 éves
évfordulóján ismét városunkba
látogat majd kedves vendégünk.
Braun Péterné Kristóf Viktória

Pásztohy Panka mesélt nekünk!
Október 6-án folytatódott a Mesélj
nekem! programsorozatunk.
Pásztohy Panka mesekönyv illusztrátor vendégünk nem csak Pitypang kutya meséivel kápráztatta el
a gyermekeket, hanem játékos
módon az állatok örökbefogadásról, az állattartásról, sőt még a
szelektív hulladékgyűjtésről is tanította őket. Az előadás végén egy
kis kutyásjáték és színező várta a
kreatívkodni vágyókat.

Barangolások a Felvidéken
Múzeumi Esték
A Múzeumi Esték-sorozat keretében október 26-án Barangolások a Felvidéken címmel Csete
Gyula néprajzos muzeológus tartott képes útibeszámolót a Muzeális Gyűjteményben. Az előadó

kiemelte Felvidék építészeti értékeit, ugyanis az Alfölddel ellentétben azt a területet nem sújtotta a
törökdúlás, és ott megmaradtak
16-17. századi reneszánsz és
gótikus épületek.
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2017/2018-as
színházi évad

Programok a Művelődési Központban

Kedves Színházkedvelők!
A Művelődési Központ a 2017/2018 évadra meghirdeti a
Fogi Színház bérletes előadásait.
A szereplők között: Csengeri
Attila, Tunyogi Bernadett,
Szabó Sipos Barnabás, Fogarassy Bernadett, Várkonyi
András, Cseke Katinka,
Vaszary Gábor: Ki a hunyó? –
Bodrogi Attila, Borbáth Ottilia,
avagy Bubus
Pálfai Péter, Jánosi Dávid,
vígjáték két felvonásban
Beleznay Endre, Szabó
2018. január 19. 19.00
Zsuzsa, Straub Dezső, Sáfár
Huszka Jenő: Mária főhadnagy Anikó, Harsányi Gábor, Jakus
(operett)
Tímea, Fogarassy András,
2017. március 23. 19:00
Ullmann Kriszta
Georges Feydeau: Az asszony
körbejár avagy kézről kézre
bohózat két felvonásban
2017. november 21. 19.00

Bérlet ára: 7000 Ft, jegy ára: 2800 Ft előadásonként
Információ, bérlet és jegyárusítás: Művelődési Központ,
Bartó Róbertné, telefon: +36 20 4243-944

Megalakult a kertbarát kör
A Művelődési Központ kertbarát köre október 18-án tartotta meg első összejövetelét, a találkozón kilenc kertbarát és a kör szakmai vezetőjeként ifjú Csávás István
kertész vett részt, az időstől a
fiatalig valamennyi korosztály képviseltette magát. A
tagok megfogalmazták,
hogy ismeretük, tudásuk
gyarapítására jöttek el.
Második összejövetelüket
november 8-án tartották,
legközelebb december 6-án
17 órakor találkoznak, erre
várják az új érdeklődőket!

November 18. 9-17 óráig: Origami alapok képzés
November 21. 19 óra: Színházi esték – Az asszony körbejár –
bohózat
December 2.: Karácsonyi vásár, bababörze és Mikulásváró
játszóház
December 9.: Karácsonyi vásár, bababörze és Karácsonyváró
játszóház
December 16.: Karácsonyi vásár, bababörze és a „Legyen ön is
karácsonyi angyalka!” zárórendezvénye
Részletek a opskk.mezobereny.hu, facebook.com/opskmm és a
www.mezobereny.hu oldalakon

DISZNÓTOROS VACSORA
a Városi Nyugdíjas Klub szervezésében
a Művelődési Központban
2017. november 15-én (szerdán) 16 órakor.
Menü: sülthurka, cigányka, sültkolbász, kenyér,
savanyúság és üdvözlő ital.
Részvételi díj: 1 200 Ft/fő
Italról, evőeszközről (tányér, villa, kés, pohár)
mindenki maga gondoskodik.
Jelentkezési határidő: november 12-ig
Mertz Mártonnénál, a +36 20 5880 088-as telefonon.
A Művelődési Központ és a Városi Nyugdíjas Klub
tisztelettel meghívja a város lakosait

LAKÁSUNK TŰZVÉDELME A TÉLI IDŐSZAKBAN
című előadására
Időpont: 2017. november 15. szerda 16 óra
Előadó: Pojendán János tűzoltó százados,
a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs őrsparancsnoka
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vásárhelyi pálinkás butella
A hónap műtárgya – 2017. november
Véget ért a szüret, az újbor már
vumok és feliratok is díszíforr a hordókban. Kifőzik a
tették. Leginkább férfiak szácefréből a gyümölcspármára készültek, de azért
latokat. Az értékes neakadtak kivételek is. Az
dűket viszont tárolni és
évszámos darabokra a
palackozni is kell.
megrendelő, a készítő
Régen sem volt ez
neve és néhány soros,
másképp. A 19. szágyakran humoros
zadban a pálinkát az
szöveg is kerülhetett.
üvegpalackok melA bemutatott nagylett, cserépből készült
méretű pálinkás bubutykosokban vagy
tella 1882-ben készült,
butellákban tárolták. A
a következő tanulságos
legszebb zöldmázas,
versike olvasható rajta:
hasáb alakú butellákat a
„Szép Butella az én
vásárhelyi fazekasok
nevem mikor pálinka
készítették. A gyűjtevan bennem, de ha
mény is őriz néhány ritka
pálinka nincs bennem
darabot, ezek nagy részét Hentz mindjárt cserép az én nevem.“
Lajos gyűjtötte.
Csete Gyula
A butellákat jellegzetes motí-

baba-, gyermek- és felnőttruhák
Művelődési Központ 2017. november 18. (szombat) 800-1200
Asztalfoglalás: Bartó Róbertné +36 70 400-2477
bartone67@gmail.com

MEGHÍVÓ
a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium nyílt napjára
Induló képzéseink: • Ötévfolyamos (4+1) gimnáziumi képzés
angol nyelvi előkészítő évfolyammal, • Magyar-német két tanítási
nyelvű gimnáziumi képzés (5 évfolyamos), • Arany János Tehetséggondozó Program (5 évfolyamos), • Négyévfolyamos német
nemzetiségi gimnáziumi képzés, • Négyévfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés, • Hatosztályos gimnáziumi képzés
(matematika, biológia, humán)
A nyílt nap időpontja: 2017. november 11. 9 óra
PSG – GO(O)D FOR YOU
Mezőberény, Petőfi út 13-15. gimnazium.mezobereny.hu
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Ünnepeltek a berényi szlovákok

Október 6-7-8-án az 1992-ben
Magyarországi Szlovákok Szövetségének ernyőszervezeteként
alakult Mezőberényi Szlovákok
Szervezete ünnepelte megalakulásának 25. éves jubileumát. A
programra – Litvai András a
Szlovák Kultúra Baráti Kör
elnökének vezetésével – gútai
vendégek érkeztek: Németh Iveta,
a Magyar Asszonyok Ligája
elnöke és az ottani nyug-díjas klub
képviselői. Részt vettek dr. Bak
Mihály előadásán, majd szombaton a Color Fotóklub 25 év képekben című kiállításán. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Tolnai Péter a megyei közgyűlés
alelnöke, Krcsmarik Roland a
Békés Járási Hivatal főosztályvezetője, Zellmann Ferenc OSZÖ
elnökhelyettese és Siklósi István
polgármester. Az ünnepséget a
Mezőberényi Mazsorett Együttes
műsora nyitotta meg, majd az
eltelt 25 év emlékeit Borgula
Györgyné elnök elevenítette fel,
és emlékeztünk azokra a tagokra,
akik már nem lehettek közöttünk.

A Művelődési Központban közel
300 fő a szlovákság zenei hagyományait felidéző műsort láthatott,
hallhatott. Tapsolhattak a Nefelejcs Tagóvoda szlovák műsorának, a Szlovák Pávakörnek, ennek
tagjai az új fellépő kendőben és
gyöngyből készült nyakláncban
léphettek fel. A piaccsarnokban a
„Leg a Láb” táncosai fokozták a
hangulatot, és ott került kialakításra a "Gazda udvar- Mamicska
konyha", ahol mindenki megkóstolhatta a szlovák finomságokat:
káposztás lángost, mákos gubát,
csörögét, tarkedlit. A megyei
szlovákok összefogásának jó
példája volt, hogy a kék sátrak
összképe fogadta az érkezőket, és
a szlovák ételek elkészítéséhez is
kaptak más településtől segítséget.
Bemutatkozott a Famíliatészta
Kft. is. A jó hangulathoz hozzájárult Lustyik István és Zsótér
Csaba szlovák zenéje. A szombat
kiegészítő programja volt a
Rózsaszín séta, mely a léggömbök
felengedésével zárult, és bemutatták az V. Nagymamáink sütötték

recepteskönyv-et. A nap méltó
befejezése volt az a baráti beszélgetés, melyen berényi, gútai vendégek is részt vettek. Vasárnap
Nobik Erzsébetnek, Szarvas
evangélikus lelkészének köszönhetően szlovák nyelvű istentiszteleten vehetett részt a berényi
közösség a II. ker. Evangélikus
Templomban. A tót temetőben
elkészült az ősök sírkertjének
bővítése a Békés Megyei Szlovák
Önkormányzat támogatásával. Az
sírkövek megáldása után a Saskócsalád sírját koszorúzták meg.
Zolnai János sírjánál az elhunytakra emlékeztek Fejér Sándor
tiszteletes úr áldásával. A három
nap zárásaként a gútai vezetők
elmondták, hogy egy csodálatosan
szervezett rendezvényen vettek
részt, és szívesen jönnek Mezőberénybe máskor is.
A köszönet mindazoknak szól,
akik a rendezvény megvalósításában részt vettek és hozzájárultak a 25. év méltó megünnepléséhez.
A rendezvényt támogatták: Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NEMZ-KUL-), Békés
Megyei Önkormányzat, Békés
Megyei Szlovák Önkormányzat,
Országos Szlovák Önkormányzat,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Mezőberény Város Önkormányzata
Borgula Györgyné

A Malom Fitness DSE
eredményei

A nyári felkészülési időszak után
megkezdődött az őszi versenyszezon. Az eddigi versenyeken
nagyon jól szerepeltek a résztvevőink. Az egész nyári, nagyon
intenzív felkészülés után ezt el is
vártuk. Hatalmas fejlődésen ment
át mindenki, ezt a fit-kid versenyek eredményei is jól mutatják. Az aerobik versenyeken is jól
szerepeltek a gyerekek, de mint
minden pontozásos sportágban,
itt is ki kell taposnunk az utunkat.
Nem is az eredmény a cél itt,
hanem még több és jobb versenyrutin kialakítása a fontos. Az
aerobikban még nagyon nagy
munka áll előttünk, de a kitartó és
lelkes edzések meghozzák a várt
eredményt itt is. A felnőtt csapatunk viszont helyt állt ismét a
nagyon erős mezőnyben, bár a
pontozással nem voltunk megelégedve, de így is döntőbe jutottunk. Eredményeink: 2017. 09.
30. Fit-Kid Dance A egyéni és FitKid II. B osztály egyéni Grand
Prix, Cegléd VII. korcsoport:
Simcsik Szilvia 1. hely (fotón)
Lészkó-Kurucz Erika

Népdaloktól volt hangos Mezőberény

Az Arany János-emlékév alkalmából a Kondoros és Környéke
Polgári Együttműködés Egyesület
és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete október 29-én vasárnap
találkozót szervezett a térség népdalkörei, pávakörei számára a
mezőberényi Művelődési Központban. Borgula Györgyné a
Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke köszöntötte a
megjelent vendégeket.
A város polgármestere, Siklósi

István mondott köszöntőt. Dankó
Béla országgyűlési képviselő ünnepi megnyitó beszédében méltatta Arany János költészetét, akiről mindenki tanult, és ismeri, de
azt kevesen tudják róla, hogy népdalokat is gyűjtött, és nótákat is írt,
ezért született meg a gondolat,
hogy az emlékév alkalmából népdalköri találkozót szervezzenek. A
pályázatot a Kondoros és Környéke Polgári Együttműködés
Egyesület nyújtotta be, a szer-

vezést pedig a Mezőberényi Szlovákok Szervezete vállalta el.
A találkozón részt vett Török
László, Arany János szülőtelepülése, Nagyszalonta polgármestere is, aki Arany munkásságát
méltatta.
A találkozón kilenc pávakör és
kórus mutatkozott be, a zene
színes palettáját közvetítették az
érdeklődő közönség felé. Dankó
Béla képviselő a rendezvény
tiszteletére emléklapot és Arany
János versidézetével írott kerámia
nyitott könyvet adott át a csoportok vezetőinek. Végezetül
közös versmondásra került sor,
Binder Anikó pedagógus irányításával, Arany János: Családi kör
című verséből. A műsor után a
piaccsarnokban folytatódott a
rendezvény, ahol városunk polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. A Dévaványai Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület táncosai
egy cigány nyitótánccal lepték

meg az egybegyűlteket. Az
érdeklődők megtekinthették a
Települési Értéktár kiállítást és a
Famíliatészta Kft. termékeit
ismerhették meg. A Mezőberényi
Szlovákok Szervezete Mamicska
konyhájában főzött ebéddel látta
vendégül a fellépő népdalkörök,
pávakörök tagjait. A délután jó
hangulatú baráti beszélgetéssel és
szórakozással telt el.
A rendezvényt támogatta az Arany
János Emlékbizottság és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Borgula Györgyné
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50 éves érettségi találkozó

A Mezőberényi Petőfi Sándor
Gimnáziumban 1967-ben végzett
IV. A. és IV. B. osztály volt diákjai
2017. szeptember 30-án jubileumi
találkozóra gyűltek össze a Tópart
Vendéglőben. Az A. osztályból
17-en, a B. osztályból 11-en
jelentek meg. Az ünnepséget
A Baráti Egylet Mezőberényért
Egyesület az idén is megszervezte a halottak napi megemlékezést. A Városháza előtt, a
Hősi Emlékművénél november 1én megemlékeztek az I. és II.
világháborúban elesett hősökről,
a Szovjetunióba elhurcoltakról és
a polgári áldozatokról.

Legyen ön is
karácsonyi
angyalka!
Szépítse meg egy vagy több
gyermek ünnepét
ajándékával, csaljon
mosolyt a mezőberényi
hátrányos helyzetű
gyermekek arcára!
Kérjük, ha van olyan (esetleg
használt, de még jó állapotú)
játék, plüss vagy más
ajándéktárgy az otthonában,
nem romlandó élelmiszer
vagy édesség, amivel örömet
tudna szerezni másoknak,
akkor juttassa el

a SPAR előterében
elhelyezett

megtisztelte két pedagógus is:
Dütsch Zsoltné tanárnő és Szász
Lajos, az A. osztály volt
osztályfőnöke. A jó hangulatú
beszélgetés után így köszönt el a
társaság egymástól: 5 év múlva
újra találkozunk! Úgy legyen!
Lestyán Ádámné

Rózsaszín séta

A Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezete és a város
önkormányzata – az elmúlt
évekhez hasonlóan – október 7-én
mellrák elleni sétára hívta a
hölgyeket. Dr. Bak Mihály (19041994) orvos Oroszlán Gyógyszertár mellett álló szobrához több
mint százan érkeztek, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait.
Mertz Judit, a liga helyi alapszervezetének elnöke emlékező
mondatai után a Mezőberényi Mazsorett Együttes vezette a sétát a
piactérre, itt Szekeres Józsefné
alpolgármester, Németh Iveta,

Gúta önkormányzati képviselője
és Gál Imre, a liga munkatársa
mondott néhány gondolatot az
eseményhez kapcsolódva, majd a
szalagokat felkötötték arra a 25
léggömbre, mely elsőként indult a
kék ég felé. A jelenlévők mindegyike feltűzte a jelképes rózsaszín
szalagocskát és kézbe vette a
rózsaszín léggömböt. A legfontosabb azonban az volt, hogy Mezőberényben a séta felhívta a
figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, az önvizsgálat és a
szűrővizsgálat fontosságára.
Mertz Judit

Negyedszázados a polgárőrség

adománygyűjtő helyre, az

ANGYALZSÁKBA!

Gyűjtés ideje:
november 20.
és december
16. között.
További részletek hamarosan
a plakátokon.

A Mezőberényi Polgárőr Egyesület október 28-án ünnepelte
megalakulásuk 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból Gyarmati
Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke elismerésként a
"Polgárőr Érdemkereszt" ezüst fokozatát adta át Csipke Sándornak, a
Mezőberényi Polgárőr Egyesület elnökének.

Új feszület

A feszület közvetíti a Megváltó
értünk való szenvedését, irántunk
érzett szeretetét. A temetőben található korábbi alkotás is ezt közvetítette, de a múló idő lassan
felemésztette. Tenni kellett valamit. A feladat az volt, hogy az
elődeink által létrehozott keresztfa helyébe újat emeljünk. Olyat,
amely méltó a régihez.
Az előkészítés és megvalósítás
2017 nyarán indult és október 26án, az új feszület átadásával, megszentelésével zárult. A szervezés
Wéber Károly tanár urat dicséri,
aki végig koordinálta a folyamatot. A megvalósításhoz olyan jószándékú, lokálpatrióta közösségekre, szakemberekre, vállalkozókra volt szükség, akik önzetlenül voltak képesek támogatásukat
adni egy nemes cél érdekében.
Ennek mentén illeti köszönet
Tánczos Imre és ifj. Táncos Imre
vállalkozókat, akik a korábbi,
életveszélyessé vált alkotás biztonságos elbontásában nyújtottak
segítséget. Köszönet Balta Roland vállalkozónak, aki a vas- és
lemezanyagokat biztosította. Köszönjük munkáját Tímár Szilveszternek és Takács Imrének,
akik a korpusz lemezből történő
kialakítását, továbbá a fémlemez
festés előtti előkészítését végezték el. Köszönet Papp Zoltán művésztanárnak Krisztus alakjának
megfestéséért. Köszönet a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesületnek, a civilszervezet finanszírozta a szükséges
faanyagok beszerzését. Tagjaik:
Szőcs Győző, Nagy Sándor, Szokola János, Tóth Sándor vállalkozók elvégezték a feszület összeszerelését, felállítását. Köszönjük
munkáját Tóth Sándor népi iparművésznek, aki a magasszintű
famegmunkálással, a feszület
végső összeállításával és térbe
helyezésével végső arculatát formálta meg a közös alkotásnak. A
hivatalos átadásra 2017. október
26-án, 17 órakor került sor. Az
alkotást Szujó Antal tisztelendő
úr vette át és szentelte meg.
Írta: Wéber Károly,
Szerkesztette: Papp Zoltán
Fotó: Bereczki László
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Világbajnoki ezüstérmes erőemelő

Mazsorettsiker

Bizonyára nem mindenki tudja, hogy a jelenleg Üllőn dolgozó, de
mezőberényi 24 éves Bartó Dávid Márton szeptemberben
erőemelésben világbajnoki ezüstérmet szerzett. Hogyan és mikor
került kapcsolatba az erőemeléssel? – érdeklődtünk tőle.

A Majorette-Sport Word Federation (MWF) szervezésében
szeptember 30 – október 1. között
került megrendezésre Nemzetközi Grand Prix Mazsorett
Verseny Ausztriában, a Fertőtavat körülölelő egyedülálló
természeti táj kellős közepén, az
északi parton fekvő Nezsider
(Neusiedl am See) városában,
ahol a Mezőberényi Mazsorett
Együttes versenyzői is szerepeltek. A viadalra 11 ország közel
1000 versenyzője adta be nevezését három korcsoportban,
show bot, show pompon, tradicionális bot és pompon, zászló,
mix, mace, drums kategóriákban,
szóló, duó/trió, mini és csapat
formációkban.
A berényi lányok a helyszín közelsége mellett a nemzetközi
színtéren való versenyzési rutin
és tapasztalatszerzés céljából
utaztak a versenyre. Az együttes
14 versenyzővel 9 versenyszámban indult a nívós nemzetközi megmérettetésen, ahol egy
arany, egy ezüst és két bronzérmet és több értékes helyezést
érdemeltek ki.
Eredmények: Csatári Bettina –
Gyebnár Viktória junior duó/trió

– Csongrádon a mezőgazdasági
szakközépiskolában tanultam, és
ott barátaimmal együtt 16 évesen
kedvtelésből kezdtem el az edzést,
és csak három évvel ezelőtt vettem
részt az első versenyen. Az ott
szerzett élmények, benyomások
erősen hatottak rám, és elköteleztem magam a sportág mellett.
Persze szeretem az edzéseket is.
Most már el sem tudnám képzelni
a napjaimat edzés nélkül, ehhez
igazítom a többi programomat.
– Az elmúlt három évben melyek a
legjobb eredményei?
– Eddig junior korosztályban versenyeztem. Tavaly Miskolcon az
országos bajnokságon második,
Gyulán az Európa bajnokságon
második, Füzesgyarmaton a világkupán harmadik lettem. Ezeket az
érmeket – 90 kilós súlycsoportban
az összetett eredmények alapján
szereztem, tehát a három fogás:
fekvenyomás, guggolás és felhú-

zás összesítése alapján. Idén az országos bajnokságon ismét első lettem, ezzel kvalifikáltam magam a
csehországi Trutnovban megtartott világbajnokságra, ahol összetettben 750 kilós eredménnyel
ezüstérmet szereztem. Az idén
már 100 kilósok között versenyeztem.
– Ebben a sportágban egy világbajnoki ezüstérmes milyen támogatást kap?
– A felkészülés, a versenyzés minden költségét magam fedezem.
Próbáltam már szponzort szerezni,
de eddig nem találtam. Ha Berényben vagyok, akkor Békéscsabán a
MuscleFit termében edzem,
egyébként meg itt, Üllőn.
– Jelenleg Üllőn él, hogy került
oda?
– Első szakmám vadász-vadtenyésztő, később elvégeztem a rendészeti szakközépiskolát is, és azt
követően tavaly helyeztek ide. Az

állandó lakcímem ma is mezőberényi, és természetesen gyakran
járok haza a szüleimhez.
– Ebben a sportágban még nagyon fiatalnak számít, mik a további céljai?
– Jövőre már a felnőttek között
versenyzem, és a világversenyeken szeretnék minél jobb
helyezést elérni.
M. L.

Bajnok lett a tenisz klub!

A mezőberényi teniszcsapat legutoljára 2006-ban ünnepelhetett a
Békés megyei tenisz csapatbajnokságban bajnoki címet, akkor
még Mezőberényi Tenisz Clubként.
Ahogyan az elmúlt években, úgy
az idén is a Szalai Barna Tenisz
Club Mezőberény teniszcsapata a
Békés megyei tenisz csapatbajnokság megnyerését tűzte ki célul,
mely végre sikerült, s a névváltás
óta első bajnoki címünket ünnepelhettük.
Nagyon hosszú és rögös út volt a
szezon végéig, s időnként komoly
nehézségekkel kellett szembenéznünk, mivel a vésztői Turbucz

István TK csapatával fej-fej mellett haladt a versenyfutás, s a végén adott nekünk egy kis szerencsét a sors, amit előző év folyamán
elvett a bajnokság utolsó fordulójában. Természetesen tudnék
róla mesélni, ahogyan 2017. október 8-ról is fogok tudni, mikor
bajnoki címet szereztünk.
Nem mehetünk el ugyanakkor szó
nélkül csapatunk kimagasló teljesítménye mellett, mely 14 mérkőzéséből 13 mérkőzést megnyert, s mindössze csak egy
mérkőzésen, s legfőbb riválisunktól szenvedtünk vereséget,
melyet itthoni győzelmünkkel
egalizálni is tudtunk. A 2017-ben

bajnoki címet szerzett Szalai
Barna Tenisz Club Mezőberény
teniszcsapatának tagjai, akik
játékukkal segítették a csapatot:
Boczonádi Tamás, Czerovszki
Róbert, Czinege István, Fábián
Zsombor, Frey Tibor, Hidasi
László, Kis Barna, Kis Lajos, Kiss
László, Molnár Péter, Nosza
József, Ollé Attila, Ollé Tibor,
Ötvös Levente, S. Nagy Imre,
Varga István, s természetesen
jómagam, Winter Attila csapatkapitány.
Ezúton is gratulálok minden csapattársamnak, s köszönöm az
egész éves kitartást és alázatos
játékot, melyet ezen club színeiben és a várost méltán képviselve
tettek!
Köszönöm továbbá mindazoknak
is, akik e siker elérésében
közvetett, ugyanakkor nélkülözhetetlen szerepet játszottak, így
Szabó Lajos gondnokunknak, a
Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény vezetőségének, illetve dr.
Zuberecz Zoltánnak, a klub elnökének, Mezőberény Város Önkormányzatának és képviselő-testületének.
Winter Attila, a Szalai Barna
Tenisz Club Mezőberény
csapatkapitánya és vezetőségi
tagja

botos kategória I. hely (fotón);
Junior csapat (Csatári Bettina,
Gyebnár Viktória, Bárdi Regina,
Szota Szantina, Fekete Natália,
Gyarmati Krisztina, Simcsik
Mónika, Braun Noémi, Fekete
Barbara, Kovács Nóra Lili,
Mester Gréta) tradicionális botos
kategóriában II. hely; Junior
mini-formáció (Csatári Bettina,
Gyebnár Viktória, Bárdi Regina,
Szota Szantina, Fekete Natália,
Gyarmati Krisztina, Braun
Noémi) III. helyezés; Bárdi
Regina – Fekete Natália junior
duó/trió botos kategó-riában III.
hely; Gyebnár Vikória junior
szóló botos kategória 5. hely;
Bárdi Regina junior szóló botos
kategória VII. hely; Kara Lina
cadet szóló botos kategória IX.
hely, Simcsik Mónika szenior
szóló botos kategória XI. hely,
Kara Lina – Korcsog Lili Andrea
- Fehér Viktória cadet duó/trió
botos kategória XI. hely
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Mezőberény a ’40-es években

Wurzeni beszámoló

Október 11-15-ig nemzetközi
kapcsolatunk által Wurzenben járt
az általános iskola három kosárlabda csapata. A sportbaráti kapcsolatnak köszönhetően az idén
jubileumi, 30. alkalommal vehettünk részt csapatainkkal a kosárlabda tornán. Természetesen nemcsak a sportolás volt a cél, városnézés, vidámpark és uszodai
látogatás szerepelt még a programban. A jó időnek is köszönhetően remekül érezték magukat a
gyerekek.
A kosárlabda tornán egy fiú
csapattal – két lánnyal kiegészülve – és egy lány csapattal vettünk részt. A helyi csapat is fiúkból állt, de a lányaink kitettek
magukért! Mindkét fiú csapatot
legyőzve első helyen végezve,
tornagyőzelmet arattak! Nagy
gratuláció Nekik!
Eredmények: Wurzen – Mezőberény-lányok 37 : 40; Mezőbe-

Szabó Tibor Benjamin visszaemlékezései, nyolcadik rész

rény-fiúk – Mezőberény - lányok
43 : 49; Wurzen – Mezőberény fiúk 63 : 55
Dicséret illeti azt a két lányt is,
akik a fiúk csapatában játszottak.
Kőszegi Fanni és Tóth Sári nagy
segítséget jelentettek a fiúknak! A
fiúk csapatából a legjobb dobó
Schmidt Áron lett, a legjobb
játékos Szász Péter. A lányoknál a
legjobb dobó Dévényi Andrea, a
legjobb játékos címet Hegyesi
Alexandra érdemelte ki.
A fiúcsapat tagjai: Szász Péter,
Schmidt Áron, Adamik György,
Csapó Gergő, Hidasi Csaba, Tóth
Sári és Kőszegi Fanni. Edző: Kis
Gergő; Lányok: Dévényi Andrea,
Csicsely Katinka, Gottshick
Márta, Hegyesi Alexandra,
Kocsor Sára, Mihácsi Szintia,
Szenteszki Anna, Varga Zsanett.
Edző: Winter Ilona
Winter Ilona

X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny
Művelődési Központ, Mezőberény Fő út 6.
2017. december 02., (szombat) 9 óra
Verseny résztvevői: bármely sakkozó, amely értékszáma nem
nagyobb, mint 2000, előzetesen vagy a helyszínen nevez
és belefér a 32 fős létszámkorlátba.
Nevezés: előzetesen: Jozaf Csaba, jozaf.csaba@szucsnet.hu,
a +36 30 254-5308-as telefonszámon,
vagy a helyszínen 845-ig a verseny napján.
Nevezési díj: 1.000 Ft, egységesen.
Verseny lebonyolítása: 7 fordulós svájci rendszerben számítógépes
párosítással, 2x15 perc játékidő.
Díjazás: • Az első 3 helyezett versenyző részére tárgydíj. A győztes
elnyeri a Szucharda Gyula Emlékkupát.
• A legjobb 3 serdülő versenyző (2004. január 1. után
született) részére tárgydíj.
• A legjobb serdülő (2004. január 1. után született) leány
versenyző részére tárgydíj.
• A legjobb 2008. január 1. után született játékos részére
tárgydíj.
Egy játékos csak egy kategóriában nyerhet díjat a fenti sorrend
alapján. Minden más fentiekben nem szabályozott kérdésben a FIDE
aktuális versenyszabályai a mérvadóak.
Verseny rendezői: Mezőberényi Sakk Egyesület, Békés Megyei
Szabadidős Klubok Tanácsa

Dr. Szegő István szerintem kiváló
orvos volt, sajnos az idegeit megviselte a munkaszolgálat és a családját ért tragédia. Én nagyon tiszteltem, mint embert és mint
orvost. Az ő háza és rendelője ott
állt, ahol most a Liget utca indul.
Később ebben a házban lakott és
rendelt Bak Miska bácsi, akinek
köszönhetően 1958-ban épségben
megszületett a fiunk. Később is,
amíg élt – ha Mezőberényben voltunk – mindig megkerestük őt és
feleségét, Zsuzsika nénit.
Egy kicsit szeretnék ezeknek az
éveknek a belső hangulatáról
beszélni. Ahogy ment előre az idő,
kezdtek begyógyulni a „sebek”,
volt jó termés, volt ennivaló és a
kisipart is munkához tudták juttatni a termelők. Egyre többen
jártak Békéscsabára is dolgozni.
A családok többségében – gyakorlatilag önellátással – megfelelően
éltek. Amiből a legkevesebb volt
az a pénz, ugyanis a gabona, a
zöldségféle megtermett, a disznó
majdnem minden háznál meghízott, a baromfi megnőtt.
Boltból csak a legszükségesebb
dolgokat vették. Abban az időben
sok háznál otthon sütötték a kenyeret a hét meghatározó napján
(volt mosási nap, meg kenyérsütési nap). Az ivóvizet az ártézi
kutakból hordtuk kantákkal. Megjegyzem „teljesen véletlenül” ott
találkoztak az egymással szimpatizáló párok. Egyről biztosan
tudok, amelyből a mai napig tartó
boldog házasság lett. A politika
eleinte biztatónak látszott. 1945
novemberében a nemzetgyűlési
választásokon a Független Kisgazdapárt nagy fölénnyel nyert, de
részt vett a kormányban második
helyen a Szociáldemokrata Párt is,
őket követte a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt. Ezen pártok berényi szervezetei sok összejövetelt, vacsorát
szerveztek, amelyeken az ingyenvacsora reményében, meg a jó
hangulatért rendszeresen részt
vettünk. Azután 1947-től választásokat választás követett, míg

végül a kommunista párt vette át a
hatalmat. Az egyik választáson a
„Magyar hangya” helyiségében
én hangosítottam, nagyon élveztem. Egyszer csak megjelent egy
muzsikus cigánybanda Lukács
Tóni vezetésével. Természetesen
játszottak mikrofon előtt és a
hangszóró szétsugározta a játékukat, ettől kezdve barátok lettünk, még az esküvőjén is részt
vettem. Mai fejjel nyilvánvaló,
hogy a nagyközségen belül is
kemény pártközi harcok folytak,
de mi politikával nem foglalkoztunk. Dolgoztunk sokat, és
amikor lehetett, kikapcsolódtunk,
ebbe persze az ital is belefért.
Akkoriban a munkánkért „borravalót” a szó szoros értelmében
úgy kaptunk, hogy a házban lévő
vendéglőben ki volt fizetve egy
italmennyiség.
Nagyon jól lehetett kikapcsolódni
az Ipartestület székházában, volt
billiárd, kuglipálya. Nyáron nagyszerű fürdési lehetőséget kínált a
Körös-Sózugi homokos partja.
Vasárnap nagy mozgás volt a
ligetben, és minden vasárnap este
cigányzenekaros tánc volt a pavilonban. Akkor nagyon jól működtek a nemzetiségi kaszinók,
kulturált kikapcsolódást nyújtottak. Mozgalmas és emlékezetes
időszak volt számomra, jól éreztem magam, haza csak aludni
jártam. Aztán 1950 januárjában
letettem a vizsgát és segéd lettem.
Akkor egyedül voltam villanyszerelő segéd Veres Endrénél.
Feltehető a kérdés, ha ilyen jól
éreztem magam ebben a mezőberényi közösségben, akkor 1950
elején miért mentem Budapestre
dolgozni? Akkor azt mondtam,
kipróbálom magam a nagyiparban, édesapám is ezt tette, mint
fiatal segéd az 1920-as évek
elején. Volt csábítás is: barátaim,
munkatársaim, rokonaim már
korábban elmentek. Mint az írás
elején kiderül, mint gyerek több
mint 8 évig éltem Budapesten.
Most utólag azt is meg tudom
fogalmazni, hogy a diktatórikus
rendszer kifejlődésével több
minden megváltozott a mezőberényi életben is. Ilyen volt az
erőszakos termelőszövetkezet
szervezés, a nagyobb üzemek
államosítása és annak kihatásai.
Ez a gondolkodás akkor nagyon
távol volt az önállósághoz szokott
berényi gazdálkodóktól. Az általános hangulat, közérzet is megváltozott.
(folytatjuk)
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Túrák az Alföldön és a
hegyekben

A közelmúltban rendezte a mezőberényi Alföld Turista Egyesület
kerékpáros túráját a Dévaványa és
Ecsegfalva között elterülő pusztán
található Réhelyi Látogatóközpontba. A terület középpontjában a tájegység kiemelkedő
értéke, a túzok áll, de a Látogatóközpontba érkező vendégek külön
múzeumi épületben berendezett
állandó kiállításon ismerkedhetnek meg a Körös-Maros Nemzeti
Park természeti értékeivel, valamint a térség őshonos állataival és
növényeivel. A túra a Békéscsaba-Békés-Mezőberény-Körösladány-Dévaványa-Réhelyi Látogatóközpont útvonalon haladt
majd vissza, a vége 125 kilométer
lett.
Az Alföld Turista Egyesület őszi
mátrai túrája szeptember 30-án
Pásztó-Mátrakeresztesről indult a

piros-sáv jelzésen. Fölfelé haladtunk, majd egy kis vízeséshez
éreztünk, innen visszamentük egy
rövid úton és az alsó vízeséshez
jutottunk. A Nyikom-nyeregben
haladtunk egyre feljebb, majd egy
hirtelen jobb kanyarral a Nyikom-Gortva-Jójárt kilátóhoz értünk. Ez egy felújított ötszintes,
kőből épült kilátó. Kellemes napsütéses időben Pusztai László
túravezetővel 15 kilométert tettünk meg 500 méteres szintkülönbséggel.
A „Rám-szakadékon át” túránk
október 28-án Dömösről indult. A
településről kifelé haladva a Szentek Kápolnája után a zöld jelzésen
haladtunk. Az ösvény kivisz egy
erdészeti útra, majd a Malompatakon többször átkelve jutottunk a sziklák közé. A völgy falai
egyre magasabbak és meredekebbek lettek, néhol három méter
keskenyre szűkült. Végig csobogó
patak, nagy sziklák, vízesések
tették változatossá az utat. A
szakadékban létrákon lépegettünk
fölfelé, a rögzített kapaszkodókorlátok biztonságossá teszik a
haladást. Innen a szép kilátás
reményében Dobogókő felé kapaszkodtunk, de hirtelen hatalmas
köd ereszkedett le, így visszafordultunk, és a Lukács-árokban
érkeztünk vissza Dömösre. Borús,
de szélcsendes időben tettük meg
a 14 kilométeres túrát 475 méteres
szintkülönbséggel. Túravezetőnk
Véha Béla volt.

Mire van időnk?
Jól vigyázzatok tehát, hogyan
éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas
időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg,
mi az Úr akarata. (Efezus 5:15-17)
Nem értek egyet ezzel a kijelentéssel: „mindenkinek arra van ideje, amire akarja”! Bárcsak lenne
több szabadon felhasználható időm! De most még a naptár diktál:
a mindennapjaim a munkatervekhez és az órarendekhez igazodnak, amiből sokféle kötelező
időtöltés következik. Megbeszélések, találkozók, hittanórák, ülések, gyülekezeti alkalmak, esküvő, temetés. A fontos terminusok
előtt a mobiltelefonról kapunk jelzést, el ne feledjük, hogy ma edzés, háromkor érkezik meg a gyermekünk busza, este zenekar… Azt
sem tudjuk, hogyan fussunk versenyt az idővel, és már most a nyugodt időskorra vágyakozunk.
Ezért nevetünk össze a barátaimmal, ha olyan nyugdíjasokkal találkozunk, akik mindig sietnek,
alig lehet velük szót váltani.
Ki tudjuk egyáltalán használni a
rendelkezésre álló időt? Nem
másként kellene tervezni, beosztani? Mire jut időnk, ha gyakorta arra sem, amire szeretnénk?
Egy kedves ismerősöm azt mondta, hogy reggelente a felkelés utáni
első fél óráját mindig Istennek
adja. Hiszen ezen múlik minden.
Imádkozik, Bibliát olvas. Dietrich
Bonhoeffer, a német mártír lelkész
így fogalmazta meg: a reggeli imádság dönt a napunk sorsáról.

Ha a teljesítménykényszer, az aggodalom hatja át a kapott időt, abból kapkodás és a végén kimerültség lesz. Ha napunkból nem
sajnáljuk az időt az idő Urára, akkor megérthetjük, mi az Ő akarata,
merre kell menni, hol szabad valamit elengedni.
A reformáció 500 éves jubileumát
ünnepeltük, és most a 95 tétel még
elevenebb számunkra, mint máskor. „A keresztyén ember élete
naponkénti megtérés kell legyen”
– szól Luther első tétele. Ha naponta oda térünk Jézushoz, vele
kezdünk, és szavára hallgatunk,
akkor egyre kevésbé fog nyomasztani a múló idő. Minden nap
esélyt kapunk bűnbánatra és bűnbocsánatra, esélyt dolgaink rendezésére, tiszta, becsületes, szeretetben és hitben töltött életre. Nem a
testi egészség bűvöletében élünk
majd, sem a mindennapi gondok
mókuskerekében, vagy a félelmeink szorításában, hanem az
örök Isten szerető tenyerén. Hirtelen másként nézünk az óránkra,
napunkra, szabadidőnkre. Nem a
mának, hanem az öröknek fogunk
élni. Minden perc drága lesz, amikor valakinek Jézusról szólhatunk. Minden helyzet különlegessé válik, ha Jézus nevében
segítünk. Ha így élünk, nem azt
fogjuk érezni, hogy lassan lepereg
életünk homokóráján az utolsó
szem, hanem bátran nézünk előre,
mert az időnk végén az örökkévalóságba lépünk, Urunkkal
leszünk.
Lázárné Skorka Katalin
evangélikus lelkész

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak, a munkatársaknak
és mindazoknak, akik

HARMATI LAJOSNÉ NAGY MÁRIA
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

feleségem, édesanyám
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Hajópadló, lambéria,

Otthoni munka! Különböző termékek

szegőlécek, teraszanyagok

csomagolása, összeállítása, egyebek,

kedvező áron a gyártótól.

06-90- 603-905 (audiopress.iwk.hu 635Ft/min,

Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032

0612228397, 06204963980)

14.
Ingatlan ajánlat

MEZŐBERÉNYBEN A 47-ES FŐÚT MELLETT
TÖBB FUNKCIÓRA IS ALKALMAS ÉPÜLET
KIADÓ, BÉRBEADÓ, ELADÓ.
Az ingatlan üzleti, ipari tevékenységre is kiválóan alkalmas.
Nagy területen számos helyiség, melyek üzletnek, gyártó
tevékenységnek, raktáraknak egyaránt használhatók.
Az ingatlan elhelyezkedése: Mezőberény, Köröstarcsai út 47.
Korábban Öreg Malom Vendéglő, majd édességgyártás és
pékségként üzemelt, végül az Ösvény Alapítvány bérelte.
Érdeklődni: +36 66 352-207 vagy a KOMFORT ABC
Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. alatt.

SZÉPSÉGSZALON
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.

BÁNYAI ANTAL és
TÓTH MAGDOLNA
2017. november 11-én
ünnepelték

házasságuk 50.
évfordulóját
Szeretettel köszöntötték
lányuk: Magdolna és férje:
László; fia: Antal és felesége:
Veronika, illetve unokáik:
Zsolt, Tamás, Balázs és Petra.

2017. december
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