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Közéleti információs lap

2012. október 19. péntek
11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja – bemutatkozik:
Berényi Népdalkör és Bagi István citera
Társastánc bemutató
16.00 Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar
17.00 Fesztiválnyitó
Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
19.00 Kerekes Band LIVE 22.00 Gringo Sztár Geszti Péterre

2012. október 20. szombat
Hagyományőrző kolbászkészítő verseny mezőberényi csapatok részvételével
11.00 OPSKK Mazsorett Együttese
12.00 A „Leg a láb” AMI és az OPSKK Berény Táncegyüttese
13.00 Disznóvágás bemutató: berényi szlovák nemzetiség disznóvágása
16.00 3+2 zenekar LIVE21.00 Magna Cum Laude

2012. október 21. vasárnap
10.00 2. Töltött káposzta főző verseny mezőberényi csapat részvételével
10.00 OPSKK Madarak Háza Kézműves Műhely: kiállítás és foglalkozás
13.00 Disznóvágás bemutató: mezőberényi sváb disznóvágás
Csodák Palotája – fizikai kísérletek a sportcsarnok területén és a színpadon
19.00 Határontúli magyar prímások LIVE21.30 Quimby

2012. október 22. hétfő
Családi nap 11–20.00-ig 50% kedvezmény hurka, kolbász, cigánka
10.00 OPSKK Madarak Háza Kézműves Műhely: kiállítás és foglalkozás
Csodák Palotája – fizikai kísérletek a sportcsarnok területén és a színpadon
15.00 Hooligans koncert LIVE18.00 Budapest Bár
Részletes program: www.csabaikolbaszfesztival.hu; www.mezobereny.hu
Különjárat!
A Körös Volán október 20., 21. és 22-én (szombat, vasárnap és hétfő hajnal) különjáratokat indít
02.00 Sportcsarnok (szemközti oldalról) – Békés – Mezőberény útvonalon
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
2012. augusztus 29-én Siklósi István polgármester Halász Ferenc
képviselő úrral az Ókertben tartott bejárást, melynek során a vasúti
felüljáró építése miatt kialakult, megváltozott forgalmi helyzet
kérdéseit tekintették át. Többek között a terület Csabai út felöli
megközelíthetőségének kérdését, a postaláda elhelyezését, a
kihelyezett „Zsákutca” tábla helyének megváltoztatását, a gyalogos
járda állapotát és a világítás kérdését vizsgálták.
Szeptember 2-án a Lovasbarát Egyesület kínált nagysikerű
programot az érdeklődőknek. A fogathajtó versenyre – becslések
szerint – legalább kétezer ember volt kíváncsi. A polgármester a
rendezvény megnyitóján vett részt. Még ezen a napon került sor a
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium első – az 1962-ben indított
gimnázium 50. – tanévnyitó ünnepségére. Az ünnepségen a
polgármester több képviselő társaságában vett részt. Siklósi István
polgármester elmondása szerint, minden alkalmat szeretne
megragadni, hogy hangsúlyozza, továbbra is mezőberényinek tekinti
a Gimnáziumot, és biztos benne, hogy a mezőberényiek továbbra is
nagy figyelmet szentelnek az intézmény működésének.
Szeptember 9-én lakossági összefogással a Bartók Béla utca
balesetveszélyes járdáját építették újra, mintegy 65 méteres
szakaszon. Az önkormányzat az anyagok költségét vállalta magára, a
munkát, a betonkeverőket, az azok működéséhez szükséges áramot és
természetesen a munkát, az ott lakók biztosították. Ezzel az
összefogással lényegesen olcsóbban sikerült megoldani egy régen
húzódó problémát, mintha ugyanezt üzleti alapon intézik. Jó látni,
hogy még nem halt ki az emberekből az egymásért tenni akarás érzése.
A munka elvégzéséért köszönet az összes résztvevőnek,
támogatónak!!!
Szeptember 10-én érkezett a hír, hogy a K&H Bank mezőberényi
bankfiókját szeptember végével bezárja. Minimum udvariatlan
gesztus, hogy a hírt hivatalosan előbb közölték a lakossággal,
valamint a vállalkozókkal, mint a legnagyobb városi ügyféllel, az
önkormányzattal.
Szeptember 12-én Siklósi István polgármester Budapesten járt,
ahol a K&H bank önkormányzati üzletág igazgatójával Pozvai
Ferenccel és helyettesével, Molnár Zoltánnal tárgyalt. A tárgyalás
témája a Bankkal korábban folytatott egyeztetések, a Bank által
javasolt kamatfeltételek továbbtárgyalása volt. Ezt követően a
polgármester jelezte, hogy van még egy téma, amiről mindenképpen
beszélniük kell, ez pedig a bankfiók bezárása. Igazgató úr azt mondta,
hogy hivatalosan ő sem tud róla, csak „folyosói” pletykákból értesült.
A kérdésre, hogy kitől kaphat hivatalos információt, azt válaszolta,
hogy tőle, amikor már ő is rendelkezik ezekkel az információkkal. A
bezárás feltételezhető indokairól azt mondta, hogy az egyik indok a
bankfiók eredményessége, másik indok egy olyan területelvűség,
amely a bankfiók rendszert a leendő járásokhoz, azok központjához
rendeli. Minden más találgatás szakmaiatlanság. Ezt támaszthatja alá
az a tény, hogy Békés Város önkormányzatának számlavezetője az
Erste Bank, ennek ellenére a bank a békési bankfiókját bezárta.
Szó volt még a bankautomata helyben tartásáról, amelyről azt az
információt adták, hogy keresik a lehetőséget, hogy hol tudják
elhelyezni a városközpontban. A polgármester kihangsúlyozta, hogy a
bankfiók munkatársainak hozzáállásával az önkormányzatnak az
elmúlt két évben nem volt problémája.
Szeptember 13-án Kondoroson tartotta ülését a „Belvízelvezetés az
élhetőbb településekért” projekt konzorciuma, ahol kisebb vita után
elfogadásra került a konzorciumi szerződés módosítása – többek
között a mezőberényi képviselő-testület döntésének
figyelembevételével. Megállapodtak a „Pénzeszköz átadás-átvételi
szerződés” szövegéről, szintén a mezőberényi javaslatokat is
figyelembe véve, valamint mind a 16 településre nézve fogadták el a
közbeszerzési ajánlati felhívásokat.
Szeptember 14-én Klempa-Szöllősi Rózsával a K&H Bank Zrt.
békési fiókigazgatójával, és Roxinné Végváry Edinával a
mezőberényi fiók igazgatójával történt tárgyalás a K&H bankfiók
bezárásával kapcsolatos kérdésekről, kiemelten a lakosság
kiszolgálása szempontjából nagyon fontos bankautomata további
sorsáról. A polgármesterrel közösen kerestek helyet az automata

elhelyezésére, ám a döntés joga nem a jelenlévő hölgyeket illeti meg,
azt magasabb szinten hozzák meg.
Szeptember 15-én a II. Töltöttkáposzta Fesztivál került
megrendezésre a ligetben. A nagy sikert a résztvevők magas száma is
jelzi. A megjelentek nevében is köszönet a szervezőknek,
reményeink szerint folytatása következik.
Tájékoztató adat a Kálmán Fürdő kéthetes meghosszabbított
nyitva tartása során jegyzett igénybevételről: 829 diák, 62 kísérő pedagógus, 201 fizető vendég, 7 gyermek 0-3 éves korú, akik nem fizető
vendégek voltak. Összes vendég: 1 099 fő. (Napi közel 80 fő vette
igénybe a szolgáltatást) A kéthetes időszakra eső bevétel: 96480 Ft.

MIRŐL TÁRGYALT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
szeptember 24-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója
hangzott el a 2012. augusztus 27-i zárt, augusztus 27-i II. nyílt, és a
szeptember 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete korábbi
határozatát módosítva, 1.533.757 Ft tagdíj megfizetését vállalta a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi
koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil
pénzügyi háttér biztosítása érdekében. A tagdíj befizetése a Körösök
Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön
visszafizetésével párhuzamosan, annak ütemében történik.
Döntés született arról, hogy a Képviselő-testület a 2012. október 1922-én megrendezésre kerülő 16. Csabai Kolbászfesztivál
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségekre maximum
1.400.000 Ft-ot biztosít.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette a Békési Kistérségi Iroda beszámolóját a 2011. évben végzett
munkaszervezeti feladatok ellátásáról.
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzatának 2013. évi
ellenőrzési terve.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény
munkapiaci helyzetének áttekintésére alkalmas beszámolót
fogadott el, a Befektetőbarát Település Stratégiával együtt kezelve.
A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága részére 50.000 Ft anyagi
támogatás nyújtásáról döntött a Képviselő-testület, Dr. Novákné Dr.
Plesovszki Zsuzsanna PhD „Felekezetiség – iskola –
interkulturalitás. A mezőberényi szlovák népoktatás 1723 és 1890
között” című munkájának megjelentetéséhez.
A Képviselő-testület Mezőberény Város lakosainak nevében
köszönettel elfogadta a Tóth Sándor által ajándékozás címen
felajánlott szlovák festett bútorokat. A Képviselő-testület a
felajánlott bútorok elhelyezésére, leltárba vételére és gondozására az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményét jelölte
ki.
Döntés született arról, hogy a Képviselő-testület nem ért egyet a
város területén meglévő parkolóhelyekre parkolóbérlet
biztosításával, erre irányuló rendelet-módosítást nem kíván
megalkotni.
A Képviselő-testület a Tiltott, közösségellenes magatartásokról
szóló rendelet-tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak találta. A
lakosság felé a tervezet kifüggesztésre, honlapon közzétételre kerül
annak érdekében, hogy javaslataikat 2012. október 15-ig a
Városházára el tudják juttatni.
Módosításra került az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28.)
MÖK sz. rendelet, az állatok tartásáról szóló rendeletet módosító
5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet, valamint a város helyi építési
szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.)MÖK sz. rendelet. A
módosítások 2012. október 1. nappal lépnek hatályba. (A hatályos
rendeletek megtalálhatóak a www.mezobereny.hu honlapon.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai
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Szakszolgálat intézményével kapcsolatban úgy döntött, hogy nem ad
ki szándéknyilatkozatot a Köznevelési törvény 97.§ (2) bekezdés b)
pontja szerinti működtetést érintő kérdésről.
Tudomásul vette a Képviselő-testület, hogy Dr. Burján Katalin
képviselő lemondott a részére megállapított 2012. szeptember havi
tiszteletdíjáról.
Elfogadásra került a Spektrum Alapítvány módosítási kérelme,
mely a 2012. november 25 – december 6. közötti „Légy te is
karácsonyi angyalka!” rendezvénnyel kapcsolatos.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 400.000 Ft
támogatás odaítéléséről döntött a Mezőberényi Kosárlabda Klub
támogatási kérelmére, amit az NB I B szereplés kiadásaihoz
használhatnak fel.
Elfogadásra került a Berényi Napok 2012. évi szervezéséről,
lebonyolításáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló.
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény
bevételből származó betéti állományából a következők fedezetére
kívánja igénybe venni:
- Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus
energia felhasználására: 128.407.189 Ft – számlák végösszegére;
- Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben – Geotermikus
energia felhasználására: 50.000.000 Ft – saját forrás biztosítására.
A mezőberényi Medvefejes tó partján álló megrongálódott
madármegfigyelő életveszélyes állapotának megszüntetése
érdekében az építmény lebontásáról intézkedik a Képviselő-testület.
A Medvefejes tó partján álló megrongálódott madármegfigyelő
műszaki problémáinak kivizsgálását rendeli el a Képviselő-testület;
ennek érdekében bizottságot alakít, melynek tagjai: Barna Márton
képviselő, Harmati László képviselő és Hernádi Mihály a
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézője.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
fenntartó támogatja az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
„Népművészeti alkotó tábor megvalósítása” pályázat, valamint
„Magyar vonatkozású tematikus gyűjtemények tömeges
digitalizálására, adatbázis építésre és internetes közzétételére”
vonatkozó pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap
Közművelődés és Népművészeti Kollégiumához.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja: 2012. október 29. (Hétfő).
Gulyásné dr. Sáli Henrietta

Tisztelt Lakosság!

Meghívó
Tisztelettel meghívom a
2012. október 23-án 10 órakor
nemzeti ünnepünk,
az 1956-os forradalom 56. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő városi megemlékezésre.
Helye: Városi Köztemető
Ünnepi beszédet mond: Szöllősi Antal,
az Északi Magyar Archívum alapítója
Koszorúzás
Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket!
Siklósi István
polgármester

Meghívó
2012. október 22-én 17.00 órakor az OPSKK Könyvtárában
Szöllősi Antal, az Északi Magyar Archívum
létrehozója tart előadást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

90 éves köszöntése
2012. szeptember 30-án töltötte be
90. születésnapját Horváth József.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester köszöntötte az ünnepeltet
a miniszter által aláírt emléklappal és az
önkormányzat ajándékcsomagjával.
Ezúton is jó egészséget,
hosszú boldog életet kívánunk.

Tisztelt Mezőberényiek,
tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló
rendelet tervezete, ami az eddigi több helyi rendeletben szereplő
tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a vonatkozó
eljárási szabályokat gyűjti össze.
Kérjük, hogy akinek a rendelet-tervezetben foglalt tiltott,
közösségellenes magatartásokon kívül további javaslata van amit
szabályozni kellene településünkön, írásban juttassa el
észrevételeit a Polgármesteri Hivatalba 2012. október 15-ig
Gulyásné dr. Sáli Henrietta tanácsos részére az 5650, Mezőberény
Kossuth Lajos tér 1. sz., vagy az info@mezobereny.hu e-mail címre.
A rendelet-tervezet szövege megtalálható a
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/492/Tiltott-kozossegellenesmagatartasokrol-szolo-rendelet internetes címen.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Földesi Attila (Mezőberény) és Seres
Zsuzsanna (Mezőberény), Csejtei Tamás (Mezőberény) és
Vrbovszki Beáta (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Madarász Lászlóné (1924)
A Schaffer és Wagner temetkezés adatközlése:
Kelemen László (1921), Kocka Pálné (1949),
Bartolf Mártonné (1941)
ViaElysium Kft. adatközlése: Tóth János (1939),
Éber Mihály (1942), Kéki Krisztián (1980), Kondé Vilmos (1939),
Frey József (1938), Csipke Lajosné szül. Szegedi Irén (1931)

Felajánlom szeretett városom részére az általam tervezett és készített
szlovák festett bútort, mely ez idáig saját tulajdonomban volt.
Festését Kőfalvi Lászlóné végezte. Ez a bútor az Országos
Népművészeti Pályázaton „bútor” kategóriában „Gránátalma”
I. helyezés díjat nyert. Ez alkalomból ki volt állítva Budapesten a
Néprajzi Múzeumban, Békéscsabán a Munkácsy Múzeumban.
A bútor 8 elemből tevődik össze: asztal, sarokpad, 2 db szék,
gondolkodó szék, saroktéka, pad, tükör.
Kérem, fogadják városom iránti tisztelettel ajándékként!
Mezőberény, 2012. augusztus 27.
Tóth Sándor és családja
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Emlékezés Orlai Petrics Somára

születésének 190. évfordulója alkalmából
Orlai Petrics Soma felvidéki eredetű
evangélikus családban született 1822.
október 22-én. Édesapja Petrics
Sámuel módos csizmadia, műhelye a
mai városháza helyén állt, édesanyja
Salkovics Karolin révén Petőfi Sándor
másod unokatestvére.
Iskoláit Mezőberényben és
Szarvason kezdte az 1802-ben alakult
első megyei evangélikus gimnáziumban, mely a korabeli gimnáziumok élvonalába tartozott.
Tanulmányait Sopronban folytatta, majd Pápán fejezte be, ahol jogi
végzettséget szerzett. Ostffiasszonyfán ismerkedett meg Petőfivel, aki
nem tett rá kedvező benyomást. Később viszonyuk megváltozott. A
pápai évek alatt gyakran Orlai szobájában tanult Jókay Móric,
Petrovics Sándor és Petrics Soma, különösen a hidegebb
időszakokban, mert Jókai messzebb lakott, Petőfinek gyakran nem
volt hol laknia, Orlai pedig közvetlenül az intézmény mellett bérelt
szobát. Tudjuk, Petőfi színésznek, Jókai festőnek, Orlai írónak
készült. Részt vettek a képző társaság munkájában, nem is kis sikerrel.
Tanulmányai befejeztével 1844-ben jogi pályán helyezkedett el
Békés vármegyében, ekkor ismerkedett meg későbbi feleségével,
Névery Annával. Festegetett, mint egy festő, hosszúra növesztett
lobogó szőke hajjal járta a vidéket, Petőfi egyik levelének tréfás
megszólítása: „Barátom Rafael en miniature!”.
1846-ban Pestre ment jurátusnak, de látogatta Marastoni Jakab
festőiskoláját, életre szóló barátságot kötött Than Mórral,
megismerkedett Barabás Miklóssal. Wenckheimné Orczy Terézia
anyagi támogatásával 1846-48 között Bécsben az akadémián tanult,
majd Wladmüller iskolájában, ahol portré és életkép festészetben
lépett előre. Tanulótársai közül Zichy, Haan, Jakobei és Madarász a
legkiemelkedőbbek. Waldmüller 1848. áprilisában a felelős magyar
minisztérium figyelmébe ajánlotta a fiatal festőt. 1847-48 telén fogott
hozzá első jelentős, nagyméretű, történelmi témát feldolgozó
művéhez, az István király és az orgyilkos címűhöz. A forradalom, a
szabadságharc haza hívta őt is. Úgy tudjuk, hogy Guyon seregében
harcolt, meg is sebesült, hazatért Berénybe. 1849 júliusában Petőfi a
családjával Mezőberénybe érkezett. Orlai lefestette barátját, ekkor
készült a Petőfi Mezőberényben című is, melynek változatai a Petőfikultusz részévé váltak.
1850-ben nagy elismerés érte, Kubinyi Ágoston a Nemzeti
Múzeum számára megvásárolta a Szent István festményét és
életrajzot kért a festőtől a múzeum számára. Még ebben az évben
Münchenbe indult Wilhelm von Kaulbach-hoz, az akadémia
igazgatójához, festészetet tanulni. Itt ismerkedett meg Eötvös
Józseffel is, akiben támogatóra talált. S a legfontosabb: nekifogott
monumentális történelmi festményének A mohácsnál elesett II. Lajos
testének feltalálása címűnek. A képet a Műegylet tárlatán mutatták be,
kiállítása meghozta mindazokat a gyötrelmeket és örömöket, melyet
egy alkotó megérhet műve fogadtatása alkalmával. Debrecenben
portrékat festett, ezeket és a II. Lajost be is mutatta, ez az első egyéni
gyűjteményes tárlat Magyarországon. Festett Békés megyében is,
nem csak portrékat, de vallási témájúakat is. Korábban használt
művészneve 1853-tól vált hivatalossá.
1853-54 között Bécsben tanult Karl Rahlnál, Lotz Károllyal. 1854ben vette feleségül Névery Annát, az esküvő után Pestre költöztek.
Festői pályája felfelé ível, rendszeresen részt vett a Műegylet
kiállításain, képeit sokszorosították. Megfestette hazánk első
művelődéstörténeti képét Kazinczy és Kisfaludy találkozása címmel.
Meghatározó szerepe volt (a jogban jártasként is) a Magyar
Képzőművészeti Társulat létrejöttében. A társulat ülésén olvasta fel
tanulmányát A festészet és a költészet rokonságáról címmel.
1862-ben itáliai tanulmányútra indult. Festői sikerességét az '62-es
londoni világkiállításra küldött festménye a Milton, leányainak az
elveszett Paradicsomot diktálván, illetve az 1869-es müncheni
nemzetközi kiállításon is bemutatott, jelenleg a Városháza
dísztermében megtekinthető Coriolánus-kompozíció bizonyítja.
1848-hoz való hűségét a Társulat koronázási (1867) kiállításán
bemutatott Attila halála című festményével bizonyította. Az első
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hazai történelmi körkép megalkotása is a nevéhez kapcsolódik, ez az
1864-ben alkotott Emese álma című.
Jókai szerint a „világban nem forog”-ott, ezért elmaradtak a
megrendelések. Egyre inkább elhatalmasodott rajta betegsége,
folyamatos fejfájások gyötörték. 1877-ben meghalt leánya, Mariska,
1878-ban orvosnak készülő fia Gyula. Feleségének lába a téli temetői
térdepelések miatt „csúzt kapott”, amputálni kellett, s belehalt. Orlai
három héttel élte túl felesége halálát, 1880. június 5-én, életének 58.
évében meghalt. Sírja fölött Jókai mondott búcsúbeszédet.
Orlai Petrics Soma azon nagy, ha nem a legnagyobb mezőberényiek
közé tartozik, akik a magyar művészettörténetbe nem csak
alkotásaikkal, hanem művészetformáló, megújító tevékenységükkel
is beírták nevüket. Hűsége Petőfihez, ’48 eszméihez a hazafi Orlait
mutatják.
Orlai családszeretete számunkra is követhető példa.
Körösi Mihály

35 millió forint pályázati támogatás
könyvtárunk fejlesztésére
Az OPSKK Könyvtára két Európai Uniós pályázatát is kedvező
elbírálásban részesítették a közelmúltban. Ezeknek köszönhetően
összesen 35M Ft-ot fordíthatunk könyvtárunk fejlesztésére: a
teljes számítástechnikai eszközpark felújítására (8M Ft) és
szolgáltatásfejlesztésre (27M Ft).
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága a 2011.12.19-én meghirdetett „Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése (pályázat
azonosító száma: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251) – „Tudásdepó
Expressz” című pályázati kiírására beadott „Korszerű könyvtár
= tudásbázis -- közösségi tér -- hozzáférés -- egyenlő esélyek” című
pályázatot a Közreműködő Szervezet elbírálta, és támogatásra
alkalmasnak minősítette, ezáltal az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtára 8 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatásra jogosult.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott ''Tudásdepó-Expressz''- A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton „A
mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázatát a Humán Erőforrás
Programok Irányító Hatósága vezetője 27 110 097 Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
Előbbi pályázat (TIOP) a könyvtári infrastruktúra fejlesztésére
irányul, amit felhasználóink a pályázat lebonyolítása után rögtön
érzékelni fognak, az új, korszerű számítástechnikai eszközök,
melyekre már igen nagy szüksége van felhasználónak, dolgozónak
egyaránt.
A másik pályázat (TÁMOP) a szolgáltatások fejlesztését tűzi ki célul:
ź megújul a könyvtár honlapja, mely már önmagában is számos új
szolgáltatást hordoz (többnyelvű, akadálymenetes,
mobilinterneten is elérhető, hírlevél, RSS);
ź teljesen megújul majd az eddig is használt TextLib Integrált
Könyvtári Rendszerünk: sok új, elektronikusan igénybe vehető
szolgáltatást támogat majd;
ź tanulást segítő adatbázisokat készíttetünk;
ź együttműködési megállapodások keretében feldolgoztatjuk az
általános iskola még számítógépes katalógusba nem került
állományát;
ź közös katalógust készítünk az iskolai könyvtárakkal, így a két
iskola és könyvtárunk állománya egy közös katalógusból is
elérhető lesz majd;
ź számos program megvalósítását is tervezzük gyerekolvasóinknak,
fiataloknak, hátrányos helyzetűeknek, és más felnőtt
használóknak egyaránt;
ź továbbfejlesztjük az MBER helyismereti adatbázisunkat;
ź szakmai továbbképzéseken vehetnek részt szakembereink;
ź a minőségbiztosítás feltételeit szeretnénk megteremteni a
könyvtárban (szakértői elemzések, képzések, előadások
segítségével);
ź könyvtári tájékoztató kiadványt készítünk.
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II. Gimis Vízitábor: Tisza-tó
A mezőberényi gimnázium Arany János Tehetséggondozó
Programjának tanulói számára 2011-ben hirdettünk, szerveztünk első
alkalommal vízitábort a Tisza-tónál. Az elmúlt évben szinte lasszóval
kellett fogni a leendő táborlakókat. A szép látnivalóknak, a jó
hangulatnak azonban hamar híre ment, és így idén már
túljelentkezéssel kellett számolni. Sőt, más osztályokból is
jelentkeztek diákok, vállalva a részvételi díj kifizetését.

A július végi időjárással most is szerencsénk volt, optimális volt a
vízállás, utazhatóak voltak a zsilipek és nem kellett a kenukat
kiemelnünk minden egyes zsilipkapunál.
Megérkezésünk napján lepakoltunk, diákjainkkal megismertettük a
táborrendet, a vízitúra – totó eredményét, a kenuzás technikáját és
mindezt gyakorlatban is kipróbáltuk a füredi szabadstrandon. A
hosszabb túrák vezetéséhez egyeztettünk a szövevényes tórendszer
két nagy ismerőjével, a helyi Végh Józseffel és volt csoporttársammal,
Bartóki Józsi barátommal.
A második nap megnéztük a természetes levágódású Óhalászi –
morotvát. Itt található az egész tórendszer legszebb tündérrózsa mezeje. A helyi túravezető ismertetője alatt hirtelen sötét fellegek
kezdtek gyülekezni, amikor kieveztünk a nagy vízfelületű Sukorói
medencébe, már ijesztő tarajos hullámok képződtek, két hajónkat is
felborították. A mindössze másfél méteres víz és a kötelezően viselt
mentőmellény valamelyest megnyugtatott. A hívó sípszóra több hajó –
köztük a vezérhajó a túravezetővel - is visszafordult. A
„hajótörötteket” Józsi bácsi megnyugtatta, visszafordíttatta a kenukat
és két-két segítő kenuval körbevetette, majd adott sorrendben
bemászatta a legénységet. Az összekapaszkodott hármas kenurajokat
bevezényelte a biztonságos sulyommezőbe, ahol lecsökkent a
hullámzás ereje, meg lassan a miénk is, a nagy ellenállás miatt. Mire
ismét kiértünk nyílt vízre, már megérkeztek a kikötős barátaink egy
nagy mentőcsónakkal, megnyugtató jelenlétük mellett kötöttünk ki a
partra, ahol túravezetőnk nagyon megdicsérte küzdő és segítőkész
csapatunkat. Egy kerékpártúra keretében megtekintettük a Tisza-tavi
Ökocentrumot Poroszlón. A Látogatóközpont fő attrakciója a 600.000
liter össztérfogatú édesvízi akvárium, amely az épület pinceszintjén
került kialakításra, hazánk és a térség jellegzetes vízi és vízparti
életközösségeinek bemutatására. A több mint 40-féle hazai hal
mellett, közel 15 kétéltű- és hüllőfaj garantálja a bőséges látnivalót. A
3 dimenziós természetfilm megtekintésekor szinte a természet
részeseinek érezhettük magunkat. Tavaly a nagy szél miatt nem
tudtunk végigevezni Tiszavalkig. Idén kotortak egy hajózható
csatornát, így a mindig szeles Dühös Laposra nem kellett kimennünk.
A 28 kilométeres túra „ülőgumó- próbáló” volt, ugyanis némi pihenő
strandolást leszámítva szinte egész nap lapátoltunk.
Hagyományos rendezvényeinket is megtartottuk: a Kolozsi tanár úr
által fogott zsáknyi keszeg feldolgozását és elfogyasztását, a
strandröplabda- bajnokságot és az egyes kajakversenyt. A
sportversenyek végeredménye:
Strandröplabda: 1. helyezett: Vajda Timea, Bubori Imre, Duró Patrik
2. Balog Kitti, Duró Márk, Orgován László 3. Vida Boglárka, Duró
István, Csák Miksa
Kajakverseny:
Leányok: 1. Andor Anna 2. Balog Kitti 3. Kopcsjak Kitti
Fiúk: 1. Rózsavölgyi Dániel 2. Bubori Imre 3. Hajzer János
Végül szeretném megköszönni két kollégám, Dr. Baukóné Baksai
Edit és Kolozsi Tamás lelkiismeretes táborvezetését és diákjaink
fegyelmezettségét, aktivitását és jókedvét.
Hidasi László, testnevelő - vízitúra-vezető

„ Szeresd a gyermekedet,
hiszen Ő a legdrágább kincsed”

A mi ovink

Így egyszerűen írom, szeretünk ide járni. Hova is? A mezőberényi
Kinizsi úti Oviról van szó.
A mai rohanó világban egy gyermekbarát hely, ahová a gyermekek
örömmel mennek minden nap.
Reggel az Óvó nénik és a Dajka nénik mosolygósan kedvesen
fogadják a csemetéket. Megszokott napirendben élik életüket.
08.00 órától Freinet módszer szerint beszélgető körrel kezdik a napot,
ahol mindenki kibontakozhat. Uzsonna, és megkezdődnek a délelőtti
teendők. A picik és nagyok örömmel megtanulnak befőzni, aszalni.
Ilyenkor ősszel mennek a Laposi kertekbe, nagyon szép, színes levelet
gyűjtenek, szőlőt esznek, ellátogatnak a Madarász tanyára, ahol
lovagolhatnak, és a tanya állataival ismerkednek meg.
Szerencsére nekünk szülőknek is van lehetőségünk bepillantani a
kicsik munkájába, mert vannak nyílt napok, amikor a szülők is bent
lehetnek az óvodában.
A negyedéves projektzáró kiállításon csodálkozva láthatjuk hogy
mennyi csodás dolgot készítettek gyermekeink.
Minden ünnepre nagyon készülnek felnőttek és gyerekek egyaránt,
megtanulnak sütni főzni, ajándékot készíteni, új évet köszönteni,
farsangkor finom fánkot majszolni, Anyák napjára meghitt hangulatot
varázsolni.
Családi napok, ahol együtt van a család apraja-nagyja és hatalmas a
buli :-)
Az évadzáróra is nagyon nagy a készülődés és utána hatalmas a siker.
A 2012. 09.16-án megrendezett LECSÓ Party is szenzációsan
sikerült, a buli hangulatáról Hevesi Imre gondoskodott, Szabóné
Szöllősi Anna népi játszóháza várta a kicsiket, nagyokat, anyukákat,
apukákat.
A lecsó finomra sikerült, és mindenki alig várta hogy megkóstolhassa.
Szerintem nagy szimbiózis van az Óvoda dolgozói között, jól
működik a szülő-pedagógus és gyermek kapcsolat ami nagyon fontos.
Nincsenek szürke hétköznapok, mert mindig, minden nap, csodálatos
dolgok történnek gyermekeinkkel ebben az Oviban.
Szabó Melinda
szülő

Évkezdés a „Katicabogár” óvodában
Egy éve, hogy egyházi óvoda lettünk, és
már is sikerült olyan lehetőséghez jutni,
ami e nélkül a változtatás nélkül nem jött
volna létre. Németországból érkeztek
hozzánk óvodapedagógus jelöltek
szakmai gyakorlatuk elvégzésére.
Szakmai gyakorlat megszerzésére eddig
is nyitott volt az óvodánk, éltek is ezzel a
lehetőséggel jó néhányan, a hazai
főiskolák hallgatói közül.
A három tanuló érkezése a nyelvi
megkötöttség végett kapott különösebb jelentőséget. Mivel már a
személyes találkozások a felnőttek és a hallgatok között az óvodába
lépésük előtt megestek és nagyon jó kapcsolat alakult ki, ezért az első
percek a csoportban már ismerősként kezdődhettek, a puhatolózások
és egymás felmérése nem vett el plusz időt a gyerekek
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megismerésétől, az óvodai életbe történő beilleszkedéstől.
Most álljon itt egy rövid beszámoló a fiataloktól:
„Rövid bemutatkozásunk: Mi –Susanne H., Susanne B., Alexander- ,
Augsburgból jöttünk, ahol óvodapedagógiai szakra járunk. Szakmai
gyakorlatunk elvégzése céljából érkeztünk 2012.09.01-én
Mezőberénybe.
Szilvia és Ildikó, két óvodapedagógus az evangélikus óvodából, vártak
ránk, és mutatták meg a szállásunkat. Egyből feltűnt nekünk, hogy
mennyire kedvesek és szívélyesek itt az emberek.
A hét folyamán meghívtak bennünket egy ünnepi Istentiszteletre, egy
lovasnapon való részvételre, kilátogattunk a Köröshöz, sok embert
megismerhettünk, ízelítőt kaptunk Magyarország történelméből,
kirándultunk Gyulán, több óvodát meglátogattunk és e mellett a
gyakorlatunkat is elvégezhettük az evangélikus óvodában.
Mind a hárman a Süni csoportban voltunk Ildikóval és Mártával.
Meglepetésként hatott ránk az épület és a kert nagysága, ugyan úgy,
mint a szép berendezés és díszítés. Feltűnt nekünk gyermekek
egymásközti barátságos viselkedése és a szeretetteljes kapcsolat az
óvónő és a gyerekek között. Ildikó és az egész csapat mindig
nyugalmat árasztottak, amit a gyerekek is átvettek. Ez nekünk
különösen tetszett.
Köszönetet mondunk a sok tapasztalatért, amihez nem juthattunk
volna hozzá, ha nem lenne kapcsolat a magyarországi és a
bajorországi evangélikus egyház között.”
Köszönetünket fejezzük ki mi is az evangélikus egyház fele, hiszen a
hallgatók jelenléte a mi munkánkat is színesítette. Különösen az
egyházi tartalmú dalok, versek gyűjteménye válik majd jól
használhatóvá, ilyen tartalmú ismereteket mi nem kapunk a főiskolán.
Ők is örömmel fogadták az általunk kipróbált, kedvelt dalok,
mondókák bemutatását, ezeket mi is szívesen átadtuk nekik.
Különösen sokat jelentett még az ittlétük a szakmai beszélgetések
tekintetében. Hiszen az óvodai életünk mindennapjaiban a német
szakmai nyelv nem jelenik meg.
Reméljük, hogy lesz még alkalmunk máskor is német hallgatókat,
óvónőket óvodánkban fogadni.
Hegedüsné Bertalan Ildikó,
Nemzetiségi óvodapedagógus
„Katicabogár” Evangélikus Nemzetiségi Óvoda
5650 Mezőberény Luther u. 9.

A két kategóriában meghirdetett verseny eredményhirdetésére 16
órakor került sor. A főzőhelyek dekorációjának elbírálásában minden
csapat közreműködött, a pontozólapokat pedig egy bizottság
összesítette és az alábbi eredményt állapította meg:
Dekorációs eredmények: I. Mazsorett Csoport; II. Motorosok Baráti
Köre; III. Mezőberény és Körzete Ipartestülete.
Főzőverseny eredmények: I. Berény Táncegyüttes Egyesület; II.
Mezőberényi Horgászok Egyesülete; III. Cukorbetegek Mezőberényi
Egyesülete.
A város önkormányzati képviselő-testülete által alapított különdíjat a
Mezőberényi Vadásztársaság nyerte el, jogot szerezve ezzel a
békéscsabai kolbászfesztiválon való részvételre, a díszvendégként
meghívott Mezőberény város képviseletére. A díjakat Siklósi István
polgármester úr, úgy is mint a rendezvény fővédnöke adta át, méltatva
az esemény közösségformáló, hagyományőrző és hagyományteremtő
szerepét.
A második alkalommal megtartott fesztivál árusító standokkal,
egészségügyi szolgáltatással /vérnyomás- és vércukorszint méréssel/
bővült – sokak egybehangzó véleménye szerint is – sikeres
rendezvény volt. A sikerben osztoznak mindazok a civil szervezetek,
amelyek sok munkát fektettek be, példáját adva ezzel az
együttműködési készségnek, az összetartozásnak. A siker kovácsolói
voltak mindazok is, akik/amelyek támogatóként álltak a
kezdeményezés mellé /többen már tavaly is/: a szakmai zsűri,
melynek tagjai Kis Sándor, Marton Mihály, Tánczos Imre; Kovácsné
Osán Ágnes keramikus; Color Shop Mezőberény; Tappe Csoport
Mezőberény; Városi Közszolgáltató Intézmény Mezőberény;
Mezőberényi Polgárőrség; Szűcs Net Mezőberény; Német Finom
Pékáru Kft. Mezőberény; Berény Nyomdaüzem; Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete. Az előkészítő és szervező
munkában, valamint a rendezvény lebonyolításában meghatározó
szerepe volt az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ vezetésének és
munkatársainak.
A fesztivált értékelő záró megbeszélésen a megjelentek együttesen
döntöttek a következő időpontról: 2013. szeptember 21-én rendezzük
meg a III. Mezőberényi Töltöttkáposzta Fesztivált.
Nagy Ferenc

II. Mezőberényi
Töltöttkáposzta Fesztivál

ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT
5650 MEZŐBERÉNY, Fő út 6.
http://opskk.mezobereny.hu
Telefon: 66/515-553, e-mail: opskk@mezobereny.hu
A bérlet ára: 7000 Ft, előadásonkénti jegyár: 2800 Ft

SZÍNHÁZ MEZŐBERÉNYBEN

2012. november 21. szerda 19 óra
Louis Velle - Randevú Párizsban, avagy Szenteltvíz és kokain
Vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: Harsányi Gábor, Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka,
Várkonyi András,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Dezső, Sáfár Anikó
Rendező: Straub Dezső

Szeptember 15-én a borongós, ősziesre fordult időjárás ellenére kora
reggeltől népes csoportok készülődtek a II. Mezőberényi
Töltöttkáposzta Fesztiválra. Huszonnégy civil szervezet tagjai
díszítették főzőhelyeiket, készítették a különböző ízesítésű
töltelékeket, rendezgették a főző alkalmatosságokat, amelyek között
láthattunk egykori sparheltet óriási fazékkal, hagyományos üstházat
üsttel, művészi kovácsoltvas állványon nagyméretű bográcsot.
9 órakor a városi fúvószenekar pattogó ritmusú indulóját követően
hangzott el a hivatalos megnyitó, mellyel kezdetét vette az egész
napos vigalom.
Déltájban benépesült a liget a kóstolgatók, ebédelni szándékozók
százaitól: vendégektől, a részt vevő civil szervezetek tagjaitól,
meghívottaiktól. 14 órától a színpadon pergő műsor szórakoztatta a
közönséget az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ rendezésében.

2013. január 18. péntek 19 óra
Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván
Az ördög nem alszik
Zenés vígjáték 2 felvonásban
Szereplők: Benkóczy Zoltán, Oszter Alexandra, Beleznay
Endre,
Fogarassy Bernadett, Straub Dezső, Straub Péter, Fogarassy
András, Benedek Gyula,
Balázs Andrea, Vanya Tímea, Besztercei Attila, Boros Ádám
Rendező: Straub Dezső
2013. március 7. csütörtök 19 óra
Halász–Eisemann-Békeffi - Egy csók és más semmi
Zenés vígjáték, operett 2 felvonásban
Szereplők: Fogarassy Bernadett, Harmath Imre, Straub Dezső,
Csala Zsuzsa, Straub Péter,
Oszter Alexandra, Fogarassy András/Bodrogi Attila, Benedek
Gyula, Sáfár Anikó, Ullmann Kriszta, valamint a színház
zenekara, Bíró Attila vezetésével.
Rendező: Straub Dezső
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HITÉLET
A Krisztus szerinti élet lehetősége
Olvasandó Ige: Lukács 6,43-45
"Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa
az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet
megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét,
csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből
hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt.
Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj."
Hadd kezdjem egy kérdéssel! Milyen gondolatok kavarognak
bennünk reggelente? Ha az előttünk álló napra gondolunk, a kényszer
vagy az öröm érzése hat át minket? Minden bizonnyal igaz, hogy
vannak kötelezőnek tekintett teendőink. Például, hogy ellássuk a
háztartási és házkörüli teendőket, gondoskodjunk családtagjainkról,
elvégezzük a reánk háruló feladatokat a munkahelyünkön vagy éppen
megszenteljük a vasárnapot azzal, hogy ott vagyunk az
istentiszteleten. Cselekvéseink sorát áthatja a muszáj érzése. Mintha
minden csak kötelesség volna.
Ám most fordítsuk meg az eddigieket. Gondoljunk a mindennapos
feladatokra, az istentiszteletre való járásra úgy, mint lehetőségre. A
magunk számára fogalmazzuk át az életet a következőképpen: el
tudom látni a ház körüli tennivalókat, el tudok menni dolgozni, képes
vagyok a szeretteimről gondoskodik. Miért? Mert van rá lehetőségem.
Van ház fejem felett, ahol lehajthatom a fejem. Van családom, aminek
örülhetek, s nem vagyok magányos. Van egészségem, hogy felkeljem
reggelente az ágyból. Van erőm, hogy elmenjek a munkahelyemre.
Van időm és energiám, hogy eljöjjek a templomba. Van elég értelmem,
hogy megértsem, amit hallottam. Van bátorságom, hogy
megvalósítsam, amit a Biblia megfogalmaz.
Ha végig gondoljuk a megszokottól eltérő szemszögből a
mindennapjainkat, a "kell" helyett "lehetőséget" látva valóban az
előttünk álló eseményekben, akkor több mindent leszünk képesek
megvalósítani, elérni - mint amit csak a "muszáj" törvénye
kényszerítene reánk. Meghatározó tehát a látásmód, amivel
rendelkezünk.
A látásmódot szívünk belső indulata határozza meg. A szív, ami a
Biblia tanítása szerint minden törekvés, érzés és még az értelem
középpontja is. Ezért kell óvatosnak lenni, hogy minek adunk helyet a
szívünkben. A pozitívumoknak vagy a negatívumoknak? Az Isten
szerinti értékeknek vagy annak amit a világ diktál, amit a gonosz
sugall. S joggal adódik a kérdés, hogy hogyan lehet különbséget tenni,
mert van, hogy jó rossznak,a rossz pedig jónak látszik. Hogyan
vehetjük észre a dolgok, az érzések, a tettek, az emberek valódi arcát?
Elsődlegesen, ha az Igéhez mérjük. A rendszeres Igehallgatás az, ami
segítségünkre lehet, hogy Istentől való bölcsességre tegyünk szert,
ahol már látjuk a különbséget. Ám mégsem leszünk tévedhetetlenek.
Mégis valami finom műszerként elkezdjük érzékelni a jó és a rossz
közötti különbséget. Erre önmagunktól képtelen vagyunk. Erre
egyedül Isten taníthat meg. Engednünk kell, hogy Jézus vezessen és
irányítson. Sőt, hogy valóban Ő legyen számunkra a példa.
Ez tulajdonképpen a megtérés csodája, amikor a Krisztustól való
tanulás természetes vágya ébred fel a szívünkben. S egyáltalán nem
gondolunk arra, hogy az a kötelességünk, hanem úgy tekintünk rá,
mint csodálatos lehetőségre, amivel élnünk kell.
Az Ige szavaival élve a Krisztusnak átadott életű ember jó fává válik,
és képes jó gyümölcsöt teremni. Olyat, ami nemcsak magának, hanem
a másik embernek is a javára van. Ami épít, összhangot teremt,
békességet munkál. A Krisztus nélkül élő ember pedig az Ige szavaival
élve rossz fa, ami rossz gyümölcsöt terem. Vagyis tetteiből, életéből a
rontás levegője terjed szét, ridegség, és egyet nem értő önzés
szegélyezi útját. Krisztus annyit kér tőlünk, annyit, hogy válasszuk Őt,
legyünk jó fává, hogy jó gyümölcsöt teremjünk! Adjuk át neki a
szívünket! De fontos megjegyeznünk, hogy nem azt sugallja, hogy
mutassuk másnak magunkat, mint, amilyenek valójában vagyunk.
Nem arra bíztat, hogy gonosz gondolatainkat, terveinket, tetteinket az
erény ruhájába öltöztessük. Nem engedi meg, hogy
látszatkeresztyének legyünk. Hanem arra hív, hogy döntsük: legyünk
jó fák és teremjünk jó gyümölcsöt, vagy legyünk rossz fák és
teremjünk gonosz gyümölcsöt, de ne legyen más a beszéd, mint a
mögöttes tartalom!
Vannak emberek, akik arra használják a beszédet, hogy elrejtsék vele a

gondolataikat. De aki ezt cselekszi, annak tisztában kell lennie
tettének következményeivel is. Ugyanis az emberek közt aztán
áthidalhatatlan falakat épít, és lehetetlenné tesz megértést és
lehetetlenné tesz őszinte békülést és normális kommunikációt.
Bizony, a fedezet nélkül való szavak ítéletként hullnak vissza, mert
ami a dolgok igazi természetét illeti, "A jó ember szíve jó kincséből
hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt.
Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.”Vagyis nem elég jó
szavakat találni, nem elég magasrendű értékeket és célokat
hangoztatni, hanem belülről kell átnemesedni és valóban Isten
gyermekeivé lenni. Azután már találunk majd egészen egyszerű
szavakat is, amelyek nem túl hangzatosak talán, de gyógyítóak és
segítőek, vigasztalnak, biztatnak is, és építenek embereket.
Mi milyen fák vagyunk? Mi lakik a szívünkben? Mi az, amit jó vagy
rossz gondolataikból és terveinkből megvalósítunk? Ne feledjük, a
negatívum negatívumot szül, a pozitívum pozitívumot ad. S a rossz,
akkor is rossz, ha szép köntösbe öltöztetik. A Jó pedig jó, hosszú távon
úgy sem lehet eltakarni, mert előbb vagy utóbb minden és mindenki
megmutatja a maga valóságát, szívének igaz indulatát.
Törekedjünk arra, hogy Krisztusnak átadott életű emberek legyünk! A
Biblia szavaival élve jó gyümölcsöt termő jó fák! Ebben az
elkötelezésben megerősödve vegyük komolyan a zsidó
bölcsességirodalom egyik tanítását!
„Ügyelje a gondolataidra, Mert szavak lesznek belőlük.
Ügyelj szavaidra, Mert tettekké lesznek.
Ügyelj tetteidre, Mert szokásokká válnak.
Ügyelj a szokásaidra, Mert azok alkotják jellemedet.
Ügyelj jellemedre, Mert az adja a sorsod.” Ámen.
Románné Tóth Julianna, református lelkipásztor

Mindenhol szerettek
Beszélgetés Pántya Elemérrel, a mezőberényi
római katolikus egyházközség új plébánosával
Benyitok a plébánia kapuján, Bibe üdvözöl, a négyéves pumikeverék
szuka. A plébános úr kutyája. Okos kutya. A teraszra kitett alkalmi
munkaasztalánál ülve nagyon tisztelendő Pántya Elemér plébános,
szentszéki tanácsos, plébániai kormányzó fogad. Igen, ezek a
hivatalos titulusai.
— Azt szeretem a legjobban, ha úgy hívnak: pap bácsi — mondja
mosolyogva.
Betessékel az éppen rendbe hozott mindenes szobába.
— Ez most az irodám, és itt is alszom — magyarázza. — A fürdőszoba
már annyira van, hogy tudok tisztálkodni, a konyha is alakul. Lesz
majd persze külön hálószobám is — teszi hozzá. — Itt viszont remek a
kályha, már kipróbáltam, tudok fűteni.
Dr. Marosi Endre, a mezőberényi katolikusok áldott emlékű
plébánosa 2009-ben hunyt el; azóta a békéscsabai Szent Antal
plébánia látta el a mezőberényi plébániát, ez idő alatt természetesen
pap nem lakott itt. Ez a magyarázata a munkálatoknak. Leülünk,
bemutatkozást kérek.
— 1958. május 28-án születtem Marosjára településen
(Marosvásárhely és Szászrégen között fekszik). Van egy nővérem, ő
Tusnádfürdőn él férjével, és ők vették magukhoz 80-éves
édesanyámat; édesapám már nem él.
A tisztelendő úr tanulmányai felől érdeklődöm.
— Odahaza, Marosjárán jártam 1.–8. osztályba — meséli, közben
rágyújtunk. Fölugrik, a konyhába siet, megnézni a lecsót. —
Gyulafehérváron végeztem a gimnáziumot — folytatja, ahogy
visszaérkezik —, ahogy ott mondták, a római katolikus kántoriskolát.
Mai nevén: Gróf Majláth Gusztáv Károly Gimnázium. A névadó
Erdély nagy püspöke volt. Onnan azonnal a szemináriumba kerültem,
s annak elvégzése után 1983. június 19-én szentelt pappá dr. Jakab
Antal gyulafehérvári püspök.
Kérdezem az állomáshelyekről.
— Baróton kezdtem — sorolja —, ez kisváros Kovászna megyében;
érdekes — veti közbe — mindig városban szolgáltam, falun soha.
Szászrégen következett, Baróthoz képest nagyváros. Ezeken a
helyeken voltam káplán. Kiskapuson lettem plébános; ismét egy
kisváros. Ott nagyon szerettek... — Elmosolyodik, majd csöndesen
hozzáteszi — mindenütt szerettek. Facsádra kerültem, ez már a
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Temesvári Egyházmegyéhez tartozik, rövid ideig ott szolgáltam. Ezt
követte Kisjenő, ahol 15 éven át láttam el a plébánosi szolgálatot.
Rengeteg munka és esemény szép emléke köt oda. Kisjenőn volt az
ezüstmisém, ennek alkalmával kaptam meg a szentszéki tanácsosi kinevezést dr. Jakubinyi György érsek atyától.
— A mezőberényieket minden bizonnyal az érdekli a legjobban —
fogok bele a kérdésbe —, hogy Tisztelendő úr hogyan került ide,
mihozzánk.
— Nincs titok — válaszolja —: dispozíciót kaptam Simándra, ez
Kisjenő filiája; falu, 12 km-re Kisjenőtől. Ott jóval kevesebb lett volna
a munkám. Nem vagyok még nyugdíjas — magyarázza —, ha az
lennék, nagyon megfelelne. Felvetettem Érsek atyának, hogy
átmennék a Szeged-Csanádi egyházmegyébe. Támogatta.
Telefonáltam Szegedre, azt a választ kaptam, hogy másnap reggel
legyek ott. Ott voltam. Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök Makó-Újváros és Sarkad mellett a mezőberényi
plébániát ajánlotta fel nekem. Voltak már információim. Kisjenőn hat
ministránsomat indítottam el a papi hivatás irányába, egyikük itt nem
messze szolgál, nála tájékozódhattam. Mezőberényben a
plébániaépület és a templom műszaki állapota kihívás. Sok ilyen
feladatom volt, úgy éreztem, itt is hasznomat vehetik. Tudtam, itt egy
kis, hűséges közösség vár, akikkel lehet majd dolgozni. Mezőberényt
választottam.
— Plébános atya máris hozzákezdett a munkálatokhoz: dolgoznak a
plébániaépületben, milyen tervei vannak? — kérdezem.
— A Szent István utcai szárny lesz a plébánoslakás, a Fő utcai front
pedig majd karitászközpont. Az Úr Jézus megmondta — fűzi hozzá
—, hogy szegények mindig lesznek veletek. Velük törődnünk kell. Át
kell tekintenem, hogy kikre lehet a közös munkában számítani.
Mindenekelőtt a plébánia civil képviselőtestületét kell újraválasztani,
annak mandátumát jóváhagyásra a püspökségre benyújtani. E rövid
idő alatt is már arról számolhatok be, hogy a mezőberényiek nagyon
szívélyesen fogadtak, és támogattak. Volt, aki anyagilag is. Amint a
hívek látni fogják a munkát, azonnal segíteni fognak. Én szolgálok —
folytatja —, az ajtóm mindig nyitva. A plébánia hivatalos órái már kint
vannak a kapun (szerda 10–12, csütörtök 10–12 és 16–18 valamint
péntek 9–12), de beteghez, haldoklóhoz bármikor, éjszaka is hívható
vagyok. Telefonszámom jelenjen csak meg az újságban! 0620/7753492. A plébánia bankszámlája, annak, aki segíteni akar; remélem,
lesznek sokan: 11733144-20007171. Aki gyorsan segít, kétszeresen
segít. Isten fizesse meg!
Megköszönöm a beszélgetést, sietve indul. Csabára kell bemennie,
hivatalos papírjait intézi: személyi igazolvány, lakcímkártya,
egyebek. Esővíz gyűlt egy műanyag hordóba. Föléhajol, megmossa az
arcát és megtörli egy kendővel.
— Na, rendben vagyok — mosolyog. Együtt lépünk ki az épületből.
— A Jóisten áldja — köszön el, s indul Volkswagenje felé. Egy illendő
Dicsértessék a Jézus Krisztussal veszek búcsút. Visszaint.
— Mindörökké.
Csabay Károly

OLVASÓINK ÍRTÁK
Még sokáig élj, volt iskolám!
Érettségi találkozóra készülök, majd ötven éve léptem át a berényi
gimnázium küszöbét. Néhány hónappal ezelőtt azonban szíven ütött
az elmúlt évet értékelő írás egyik, azóta többször is hallott mondata :
„Az idei tanév volt a Petőfi Sándor Gimnázium 50. és egyben utolsó
tanéve.”…
Az utolsó….? Miért is…? Mi nem lesz ezután…? Gimnázium…?
Vagy Petőfi…?
Honnan és meddig számítjuk az ötven évet…?
Én például három gimnáziumban végeztem tanulmányaimat, mire
leérettségiztem: 1963/64-ben az Állami Általános Gimnázium,
1964/66-ig a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium, az
1966/67-es tanévben pedig a Petőfi Sándor Gimnázium diákja voltam.
Közben ki sem mozdultam az iskolámból. Azóta is többször változott
a név, a címer, az épület. De ettől eszembe nem jutott, hogy ne ennek az
iskolának lennék az öregdiákja!
Minek van hát vége..?
Egy korszaknak bizonyára. Nem először. Hányszor keresett és talált
utat ez az iskola, szemben a hatvanas évek új alapítású, és azóta
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tényleg megszűnt gimnáziumaival…. ?! A mezőberényi meg tudott
maradni, meg tudott újulni. Feltehetően most is azért kereste meg az
önkormányzat az egyházat, mert így vélte megtarthatónak! Mert
fontosnak érzi a létét! Akkor is, ha a költségvetéséből nem tudja
fenntartani.
A gimnázium továbbra is a mezőberényieké, és hál' Istennek, Petőfi
neve is marad!
Annak, hogy egyházi iskolává lett, lehet örülni vagy lehet sajnálni,
kinek-kinek világnézete szerint. De azt, hogy létével gazdagítja a
várost, nem lehet vitatni.
Nekem kifejezetten tetszik az új címer, a három évszámmal: 18021962-2012. Egyformán benne van a berényiek és az evangélikusok
törekvése, akarása, a megújulás és a folytonosság is. Büszkén és
szeretettel gondolok az elődökre, akár az első evangélikus
gyökerekre, akár a hatvanas évek hőskorára. Örülök, hogy az utóbbit
tevékeny diákként átélhettem!
Kívánom, hogy legyen még sok-sok tanéve annak az iskolának,
amelyet a magaménak (is) tekintek!
Várfalvi Erzsébet

A mezőberényi gólyák helyzete 2012-ben
Hazánk rendkívül gazdag fehér
gólya (Ciconia ciconia)
állománnyal rendelkezik és nincs
még egy ország, ahol ekkora
figyelmet kapna ez a madár mind
a lakosság, mind pedig a
természetvédelem részéről.
Minden tavasszal mosolyt csal az
arcunkra az első gólya
megérkezése, ősszel pedig
szomorúan vesszük tudomásul,
hogy már nincsenek itt. Így van ez
Mezőberényben is, ahol az idén, a szokásosnál hamarabb hagyták el a
várost. De mire ez a nagy sietség? Egyáltalán mikor jöttek ide? Hány
fióka született? Voltak-e magányos egyedek, vagy üresen maradt
fészkek? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ, a berényi gólyák
vonatkozásában.
Ezek a madarak ma már szinte kizárólag villanyoszlopokon, vagy
magas kazánkéményeken választanak fészkelőhelyet. Dicséretes,
hogy az áramszolgáltatók az egész országban a madárvédő
egyesületekkel és a nemzeti parkokkal együttműködve, a
villanyoszlopokat gólyabarát fészektartókkal szerelték fel,
biztonságossá téve a fészkelést. De vajon tényleg biztonságosabbak
lettek?
Mielőtt választ kapnánk erre, vegyük sorra a legfontosabb
eseményeket és összegezzük a számszerű adatokat. Az első gólyapár
március 22-én érkezett meg a Polgármesteri Hivatal udvarán lévő
fészekbe. Miután a szülők rendbe hozták a fészket, felváltva ültek a
tojásokon. Június 7-én pedig kikukucskált az első kisgólya a
fészekből. Egy hónappal később már szárnyaikat próbálgatták a
fiatalok. Július közepétől pedig már csak ritkán tértek vissza a
fészekbe. Néhány napos vagy hetes eltéréssel így alakulhattak az
események a többi gólyacsaládnál is.
A városban 25 fészkelésre alkalmas hely található. Ebből 10 lakatlan
fészek, 15 pedig lakott. Ha térképen bejelöljük ezeket, kirajzolódik,
hogy a legtöbb lakott fészek a 47-es főút mentén van, vagyis a város
legforgalmasabb részein. A főúttól egyre távolabb már lakatlanok a
fészkek.
Az idei évben 33 fehér gólya kezdte életét Mezőberényben. Csak két
fészek volt, ahova ugyan megérkeztek a gólyák, azonban a fészekalj
üresen maradt. Az egyik a Tavasz utcai fészek, ahova április 22-én
érkezett meg az első gólya, akinek sokáig magányosan teltek napjai.
Néha ugyan megjelentek idegen gólyák a fészek körül, de csak május
közepétől állhatott párba valamelyikkel. Fiókanevelésre azonban nem
került sor. Napközben ritkán tartózkodtak a fészekben. Esténként
viszont mindig hangos kelepeléssel tértek vissza, egészen július
végéig, amikor elhagyták a fészket. Valószínűleg a nagy aszály miatt
fellépő táplálékhiány késztette őket arra, hogy visszamenjenek a
telelőhelyre. Rosszabb esetben valami baj történt velük.
Meglepő következtetést lehet levonni, ha megvizsgáljuk a fészkeket
aszerint, hogy mire épültek. 9 fészek kazánkéményre épült, 15 pedig
villanyoszlopra. Azonban a villanyoszlopos fészkek közül 8 üresen
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állt és csak 7-ben neveltek fiókákat, összesen 11-et.
A 9 kazánkéményre épült fészekből viszont csak egy volt lakatlan, a
többiben 22 fióka nőtt fel, vagyis kétszer annyi, mint a
villanyoszlopon lévő fészkekben.
Ezen adatok alapján persze nem lehet messzemenő következtetéseket
levonni a berényi gólyák helyzetéről, azt azonban a számok is
igazolják, hogy villanyoszlopokon kevésbé sikeres a költés, mint a
régen is jól bevált kéményeken. Ezek szerint az elektromosság
valamilyen szinten, feltételezhetően befolyásolhatja a
termékenységet.
Sajnos ezen a nyáron alig esett eső, ha pedig mégis, akkor hatalmas
vihar kíséretében érkezett. Július 11-én éjjel is elképesztő vihar vonult
át a városon. Fák ágait törte le, tetőket bontott meg. A gólyafészkek
viszont stabilitásból jelesre vizsgáztak. Egyetlen fészekben sem
keletkezett kár és a lakóik is épségben átvészelték a vihart. Az idei év
azonban minden eddiginél szegényebb volt megfelelő táplálékban a
szárazság miatt. Talán ezért is indultak el a szokásosnál korábban, már
augusztus 15. előtt a nagy útra. Reméljük, ennek ellenére jövőre mind
visszatérnek.
A gólyacsaládokról készült fotók a madarmegfigyeles.hu/blog
oldalon találhatóak.
Varga Mónika

Gyémánt diplomát kapott
Serfőző Mihályné nyugalmazott tanító
1932-ben született Mezőberényben. A Polgári iskola elvégzése
után a Szarvasi Evangélikus
Tanítóképzőbe nyert felvételt. Az
intézmény akkori igazgatója
Fasang Árpád volt.
A négy évfolyam elvégzése után 1 év gyakorló évre Mezőberénybe
került - majd ennek letelte után
kapta meg 1952-ben az általános
iskolai tanító oklevelet. Pályája alatt végig Mezőberényben tanított.
Három évet osztatlan tanyasi iskolában 1-4. osztályt, majd
belterületen hosszú éveken keresztül első osztályosokat tanított.
Később 1-2. évfolyamosokat is.
1988-ban érte el a nyugdíjas kort, de tovább dolgozott. Osztályt, majd
napközit, később már csak helyettesítéseket vállalva 1997-ig.
Szeretett tanítani, főleg a kicsi gyermekeket.
A közösségi oldalon érdemes elolvasni a kommenteket, amiket a
feltett képekhez fűztek. Öröm volt olvasni.
Büszke vagyok az anyukámra, hogy még mindig aktív: a Pedagógus
Szakszervezet nyugdíjas tagozatának vezetője.
Hegyiné Serfőző Mária

is elismeréssel gratuláltak, és sok sikert kívántak a hazai csapatnak.
Edzői nyilatkozat:
Forray Gábor: Gratulálok a Mezőberénynek és sok sikert kívánok.
Kis Sándor: Gratulálok az ellenfélnek, és köszönjük, hogy komolyan
vették a mérkőzést. Annak örülök, hogy nem játszottunk alárendelt
szerepet. Dolgozunk tovább, és készülünk a következő mérkőzésre.
Legközelebbi hazai mérkőzésünk október 20-án Eger ellen lesz.
Kis Sándor edző

Felső sor: Ignácz János, Zolnai Róbert, Jenei Gergő, Hovorka
András, Sütő Gergely, Rácz Tamás, Kis Sándor edző
Alsó sor: Tulkán Máté, Kis Sándor, Németh Márk, Zsíros Gábor, Kis
Gergő, Gaál Róbert

Hazai mérkőzések:
2012.10.20. szombat 18.00
Mezőberényi KK – EKF-Eger-HÉSZ SE
2012.11.03. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Salgótarjáni KSE
2012.11.24. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Óbudai Kaszások
2013.01.12. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Nagykőrösi SKE
2013.01.26. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Bajai Bácska FKE
2013.02.09. szombat 18.00
Mezőberényi KK – DEAC
2013.02.23. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Tiszaújvárosi TTv-PKK
2013.03.03. vasárnap 18.00
Mezőberényi KK – EnterHód Vásárhelyi KS

MEZŐBERÉNYI KK. - KECSKEMÉTI TE KK.
61--80 (17-31, 11-22, 20-19, 13-18)
Mezőberény Molnár Miklós Sportcsarnok 300 néző
Játékvezetők: Dr Varga, Vadász, Kapusi
Mezőberény: Kis G. 4p., Gaál R. 25/12 p., Zsíros G. 11/9 p., Jenei G. 3
p.,Sütő G.; 4 p. cserék: Kis S., Hovorka A. 2 p., Tulkán M. 2 p.,Rácz T.
10/3 p.,Ignácz J., Szekeres J., Zolnai R.,
Edző: Kis Sándor
Kecskemét: Pongó Ma. 14/6 p., Mészáros 18 p.,Dénes 8/6 p., Hegedűs
10/3 p., Bencze 12 p. cserék: Pavlovic 7/3 p.,Jakab 3 p.,Gruda 4 p.,
Pongó Má. 5/3p., Kopasz, Kohári, Kovács
Edző: Stojan Ivkovics, Forray Gábor
Telt ház előtt lejátszotta első hazai mérkőzését a mezőberényi
kosárlabdacsapat az NB-I/b-ben. Nehezen indult a mérkőzés, látszott
a két csapat közötti fizikális és magassági különbség. A vendégeknél a
kezdő ötösben három játékos is két méter fölött volt, és sok NB-1-es
tapasztalattal.
Az első félidőben tetemes előnyre tett szert a Kecskemét (28-53), a
második félidőben már bátrabban játszott a hazai csapat, ez
meglátszott az eredményen is (33-27).
Összességében nem vallott szégyent a mezőberényi csapat, ezt
mutatja az is , hogy a szépszámú közönség a mérkőzés végén
vastapssal köszöntötte a csapatokat. A kecskeméti játékosok és edzők

Strandoltunk
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztusi
testületi ülésén megszavazta, hogy az iskolások és az óvodások ingyen
vehetik igénybe a Kálmán fürdő ülőkés medencéjét. A Mátyás király
úti óvoda nagycsoportosai két alkalommal vízhez szoktató
fürdőzésben vehettek részt.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Az OPSKK októberi
programajánlója
KÖNYVTÁRI NAPOK
2012
Közkívánatra az akcióinkat meghosszabbítottuk:
október 8. és 13. között
– ingyenes beiratkozás
– késedelmes könyvek késedelmi díjának elengedése
október 5. 15.00 Mesetarisznya
október 6.
Megemlékezés az aradi vértanúkról
október 7. 13.30 Nordic Walking túra
Leczkéiné Hőgye Katalinnal s
október 13. 27. 14-17.00 Madarak Háza
Kézműves kör: családi foglalkozások
október 13. 10.00 Művelődési Központ
A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének 20
éves jubileumi rendezvénye
október 16. 17.00 OPSKK Könyvtár
Az Év Olvasója Díj átadása; Író-olvasó
találkozó Jókai Anna Kossuth-díjas írónővel
október 17. 19.00 Színházbusz: Hyppolit, a lakáj
október 19. 16.00 OPSKK Könyvtár
Mesélj nekem: Boldizsár Ildikó
meseterapeuta mesél
október 19-22.
Csabai Kolbászfesztivál – Vendégváros:
Mezőberény; részletek a www.mezobereny.hu
honlapon és a plakátokon
október 22. 17.00 OPSKK Könyvtár
1956 és Svédország – Szöllősi Antal, az Északi
Magyar Archívum létrehozójának előadása
október 23. 10.00 Városi ünnepség a köztemetőben
október 24. 18.00 Kulturális Központ
Dr. Sallai Ágnes és Dr. Burján Katalin
előadása
október 25 – november 9. Művelődési Központ
Origami Világnapok Mb-ben - kiállítás
október 25. 17.00 Múzeumi esték:Muzeális gyűjtemény
Emlékezés Orlai Petrics Somára – Körösi
Mihály előadása ében
október 27. 15.00 Piactér
A szegénység elleni küzdelem világnapján:
zsíroskenyér lilahagymával és hozzá egy
pohár meleg tea Vöröskereszt rendezvénye
október 31. 17.00 Könyvtár
Dr. Novák László Ferenc: Fejfa monográfia
Novemberi program előzetes:
November 5-22. A Békéscsabai Márvány fotóműhely kiállítása az
az OPSKK Művelődési Központjában
November 9. Márton napi lampionos felvonulás; részletek a
www.mezobereny.hu honlapon és a plakátokon
A könyvtári programok támogatói:
Mezőberény Város Önkormányzata, Könyvtárpártoló Alapítvány,
Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
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Meghívó
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete
szeretettel meghívja Önt/Önöket
a Szervezet megalakulásának 20. évfordulójára
rendezendő nemzetiségi rendezvényére
2012. október 13-án a Kulturális Központba
Program:
9.00 A vendégek érkezése a Kulturális Központba.
930 20 év emlékei képekben, fotó kiállítás megnyitása.
10 00 Ünnepi megemlékezés, köszöntések.
Hagyományőrző kulturális csoportok fellépése.
13 00 Mamicska konyha bemutatkozása, ebéd a
piaccsarnokban.
17 00 A rendezvény zárása a II. ker. Evangélikus
templomban
A rendezvény támogatói:
Országos Szlovák Önkormányzat, Mezőberény Város Képviselő
testülete, Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Határon túli szlovákok hivatala, Bratislava Emberi Erőforrás
Minisztériuma, Szlovák Közművelődési Központ Csabai
régióközpontja

Pozvánka
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku Vás srdečne pozýva 13ho októbra 2012 do Osvetového strediska na slávnostný národnostný
program pri príležitosti 20. výročia založenia organizácie

Program:
900 Príchod hostí do Osvetového strediska, 930 Spomienky 20 rokov
vo fotkách, vernisáž výstavy, 1000 Slávnostná spomienka a pozdravy
Vystúpenia ochotníckych súborov, 1300 Predstaví sa Mamička
kuchyňa, obed v tržnici, 1700 Záver podujatia v Evanjelickom
kostole II. obvodu
Podujatie sa uskutoční za finančnej podpory:
Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku, Poslanecký zbor mesta
Poľný Berinčok, Slovenská národnostná samospráva v Poľnom
Berinčoku, Úrad zahraničných Slovákov, Bratislava
Ministerstvo ľudskéhých zdrojov, Čabianska régia Slovenského
osvetového centra
2012. október 14-én vasárnap
10 órától a II. Ker. Evangélikus /szlovák/ templomban Istentisztelet,
Szlovákiából érkező csoportokkal. Istentisztelet után közvetlenül
régi síremlékek ünnepi megáldása a Mezőberényi Tót Temetőben Fejér Sándor II. Ker. Evangélikus lelkész szolgálatával. Kegyelet
virágainak elhelyezése.
Támogatóink: Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Borgula – Ép KFT Mezőberény
V nedeľu, 14. októbra 2012
1000Bohoslužby v Evanjelickom kostoli II. Obvodu
- účinkujú hostia zo Slovenska, Po bohoslužbách Požehnanie Zárady
starých náhrobných pomníkov v Slovenskom cintoríne -slúži Sándor
Fejér, duchovný evanjelického zboru v II. Obvode kladenie kvetov
piety Záver podujatia Podporovatelia: Slovenská národnostná
samospráva mesta Poľný Berinčok, Borgula Staviteľské s.r.o. –
Poľný Berinčok

Tájékoztatás
Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón!
2012. november 5-10-ig 6 nap/5 éjszaka 15.000
Ft/fő + 410 Ft/nap IFA
Az ár vacsorát tartalmaz.
Jelentkezni október 20-ig lehet
5000 Ft előleg megfizetésével.
Kiszely Zsuzsanna 30/ 454-7149

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja Mezőberény lakosságát, hogy
2012. október 8-án víztorony mosatást, október 9. és 12. között a
hálózat mosatását végzik. A fenti napokon nyomáscsökkenés,
esetleg vízhiány várható.
Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a Forrás-pont szociális
boltunk (Mezőberény Deák Ferenc utca 5-7) átalakulás miatt
előreláthatólag november végéig zárva tart. A nyitás pontos
időpontjáról mindenkit tájékoztatni fogunk. Megértésüket
köszönjük! A TÍZVÁROS alapítvány munkatársai.
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Ukrajnában jártak
a berényi mazsorettek

Tisztelt Mezőberényiek,
tisztelt Vállakozók!

A Mezőberényi Mazsorett Együttes 11 fős delegációja Ukrajnában,
Khmelnickyi városában járt szeptember 25-30. között. A berényi
küldöttség a partner Khmelnickyi Mazsorett Egyesület meghívásának
tett eleget. A városalapítási ünnepség keretében megrendezett
Nemzetközi Mazsorett Fesztiválon vettek részt a lányok. Ezen kívül
lehetőségük nyílt megismerkedni Khmelnickyi város nevezetességeivel. Az ünnepség keretében az ukrán és orosz kultúrával,
művészettel, emberekkel, szokásokkal és hagyomány-okkal
találkoztak. Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza.
Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető

Kedves Barátaink!
A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület tisztelettel meghívja
Mezőberény lakosságát
2012. november 1-jén (csütörtök) 17 órára
a Városháza előtti Hősi emlékműhöz,
az I. és II. világháborúban elesettek,
a Szovjetunióba kihurcolt
és ott elhunyt polgári áldozatok emlékére tartandó
HALOTTAK NAPI ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE
a történelmi egyházak szolgálatával.
Közösen hajtsunk fejet a hősi halottak és az ártatlanul
meghurcoltak emlékműve előtt, elhelyezve az emlékezés virágait!
Baráti Egylet Mezőberényért elnöksége

Mezőberény épített öröksége 2012

Petőfi Sándor utca 48. szám alatt található a védetté nyilvánított
szárazbejárós módos nagygazdaház. A paraszt polgári lakóépület
1900-as évek elején épült. Nagykapuja aszimmetrikusan helyezkedik
el, az utcára néző ablakokat szépen kiemeli a díszes keretezés. A fából
készült nagykaput már régen kicserélték vaslemezre, de a kapufölötti, bájos gipsz angyalfej tovább őrzi a ház századfordulós
hangulatát. Az épület tekintélyét növelte az emelt belsőtér és a
magasított padlás, a megmaradt kovácsoltvas szellőzőablakok ezt
jól érzékeltetik. Tovább emelik az épület szépségét a díszes csatorna
öblözetek. Ez a kedves, kisvárosi hangulatot árasztó épület évek óta
elhagyva áll, reméljük méltó gazdára talál.
Csete Gyula

Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadta a Csabai
Kolbászfesztivál szervezőinek meghívását, és vendégvárosként
mutatkozik be a 2012. október 19-22. között megrendezendő 16.
Csabai Kolbászfesztiválon. A 4 napos rendezvényen Mezőberény
kulturális csoportjai is fellépnek és játszóházzal mutatkozik be a
Madarak Háza Kézműves Műhely. A szlovák és német nemzetiség
hagyományőrző disznótorral képviselteti magát és eleveníti fel az
elődei által készített disznótoros ételeket.
A tervek szerint a várost bemutató helyszínen Mezőberény értékei,
termékei jelennének meg. A jelenlegi helyzetet tükröző, minden
területre kiterjedő kiállítás elkészítéséhez kérjük azon vállalkozók,
termelők jelentkezését, akik termékükkel hozzá tudnak járulni a
város sokszínű tevékenységének bemutatásához.
Érdeklődni: Bartóné Róbertné 20/424-39-44 OPSKK
(A részletes programot a www. mezobereny. hu és a
www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon is olvashatják.)

Egy csipetnyi szeretet
Sosem voltam tenyeres-talpas, de mint minden jóravaló falusi gyerek,
én is januári disznóvágásokon nőttem fel.
A rokonság férfi tagjai pálinkával melengették lelküket a böllérre
várva, míg az anyuék a reggeli és az ebéd előkészületeivel
csörömpöltek a konyhában. Mi, gyerekek, elbújtunk, míg a disznó
visítása el nem halt, majd kefékkel rohamoztuk meg a pörzsölődő
tetemet. Ez volt a legjobb rész, mikor az öregek vetélkedését
hallgathattuk sikálás közben. Az a jó berényi disznótor, ahol a hurka
német, a kolbász tót és a toroskáposzta magyar, bizonygatta
nagyapám. Végszóként tata rákontrázott, hogy a véres hurkánál nincs
fenségesebb a világon. No meg a tótos kolbásztól túl savas lesz a bele,
oszt csak ég egész este. Nagyapám erre kioktatta, hogy a kóbász minél
csípősebb, annál jobb. Reggelire meg kap elég friss hagymás vért,
úgyhogy csak kaparjon tovább. A belére meg szerezzen valami fűvet,
vagy menjen segítsen mosogatni. Tata persze megsértődött, hogy őt
aztán ne nézze senki asszonynépnek, bírja az ő gyomra a rozsdás
vasszöget is. Mama csak felsomolygott a bélpucolásból és a fejét
csóválta. A húsdarabolásra természetesen lenyugodtak a kedélyek,
mindenki teli hassal állta körül a nagyasztalt, egyik kupacból véve, a
másikba dobva. Az ínyét le az asztal alá! Törölgessétek át, ha túl véres,
dirigált tatám. Azt mondod, nem véreztettem ki eléggé, morgott
nagyapám, de csak az orra alatt, mert látta a mama feddő tekintetét. Ha
fiú lettem volna, biztosan kiokosít; igaz, hogy a férfi az úr a házban, de
az asszony teszi az ebédet az asztalra. Ehelyett a bácsit emlegette,
akinek füstöldéje van, hozzá visszük a kész sonkát, kolbászt.
Megpörkölik a kolbászt, kérdeztem. Dehogy, csak jó szagot adnak
neki, válaszolta tata, bükköt vagy gyümölcsöset. Epres lesz, mint a
torta, poénkodott nagyapám, persze senki sem hitt neki. Az öreg
tölgytől lenne aztán igazán szagos! Az öreg tölgynek a bakter mellett a
helye, hogy minden pesti jól lássa Csabára menet, zárta le a
beszélgetést mama. Ne beszéljen ilyeneket, mert még az asszony
magát is kiakasztja szikkadni, szólt közbe tatám, mert persze az nem
illik, hogy asszonyé legyen az utolsó szó. Apa időnként a garázs
faajtajához küldte a húgomat, ahová vésve a titkos receptet őriztük
évtizedek óta, majd hozzám, hogy újra csekkoljam a számítást.
Jó berényi legyen: elég németes, rendesen magyaros és egy kicsit
tótos. No, akkor ide a sót, paprikát, borsot, kiáltotta tatám. Mondtam a
mamának, hogy ezt egyszerre meg hogy a csudába? Erre ő megsúgta,
van egy titkos összetevő, egy csipetnyi szeretet kell bele, és kész. Az
miből van, kérdeztem. Egy láthatatlan fűszer, hogy összetartsa azt a jó
berényit, paskolta meg elégedetten arcomat; a férfiak meg nevetve
háton veregették egymást és ittak még egyet az egészségemre.
Bata Emília
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Mezőberényi Hírmondó

KOMFORT ABC

Pálinkafőzde

Októberi akció
Finomliszt
1kg
Hey-ho almaital, szőlőital
0,2l
Sertésmájkrém Globus
65g
Különleges vagdalthús Deko
130g
Napraforgó étolaj „Linco Family”
0,9l
Tchibo Family őrölt kávé
250g
Paloma őrölt kávé
2x250g
Nesquik instant kakaópor
800g
Pickwick triópack+ajándék csésze
csg

129Ft
39Ft
49Ft
146Ft
399Ft
499Ft
989Ft
999Ft
999Ft

(195Ft/l)
(754Ft/kg)
(1123Ft/kg)
(443Ft/l)
(1996Ft/kg)
(1978Ft/kg)
(1248Ft/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
www.komfortabc.hu

Mezőberényben és vonzáskörzetében
termőföldet vennék,
illetve bérelnék korrekt áron.
Érdeklődni:
30/ 515-9628
30/ 307-4505

Megnyitottunk
Mezőberényben a laposi kertekben
Iratkozás: 06-20-3727-800
Nyitva:
Minden nap
8-18 óráig

Biztosította már értékeit?
Besurranó tolvajok ellen, kerékpárlopásra, vagy ha
gyermeke beteg és otthon kell maradnia?
Új Cascót vagy kötelezőt szeretne?
Szeretné, ha pénze több mint 40%-al többet érne?
Lakásvásárlás! Hitel!
Teljeskörű ügyintézés akár az Ön otthonában is.
Tel.: 70/ 452-6318

Meghívó

Könyvbemutató

2012. október 16-án 17.00 órakor író-olvasó talákozóra
várunk minden érdeklődőt az OPSKK Könyvtárában.
Vendégünk: Jókai Anna Kossuth-díjas írónő.

2012. október 31-én 17:00 órakor Dr. Novák
László Ferenc Fejfa monográfia c. kötetének
bemutatójára hívunk minden érdeklődőt
az OPSKK Könyvtárába.

Mesélj nekem
2012. október 19-én 16.00 órakor
Boldizsár Ildikó meseterapeuta
mond mesét a gyerekeknek
az OPSKK Könyvtárában.

Október: a látás hónapja
2012. október 24-én 18.00 órakor
az OPSKK Kulturális Központjában
Szemüveg, kontaktlencse, lézeres szemműtét
Előadó: Dr. Sallai Ágnes szemész főorvos (Gyula)
Dr. Burján Katalin szemorvos (Mezőberény)
17.00-18.00 Beszéljük meg: Szürkehályog és a várólisták
Személyes beszélgetés Dr. Sallai Ágnes főorvossal

Múzeumi Esték
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
2012. október 25-én 17 órakor
Emlékezés Orlai Petrics Somára
születésének 190. évfordulója alkalmából
Körösi Mihály helytörténész
tart vetítéssel egybekötött előadást

Szegénység elleni küzdelem világnapja
A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából
A mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
2012. október 27-én szombaton délután 15 órától
szeretettel vár mindenkit a piactérre.
A kilátogatók ingyenes vérnyomás és
vércukorszint mérésen vehetnek részt.
A gyerekek játékos ügyességi vetélkedőn mérettethetik meg
magukat, ahol minden résztvevő ajándékot kap.
Az Orlai színpad tagjai egy kis előadással kedveskednek.
Lehetőség lesz használt ruha válogatásra is.
A téren zsíros kenyérrel és forró teával
várjuk az odalátogatókat.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
Várjuk mindazon vállalkozók vagy magánszemélyek
jelentkezését, akik hozzá kívánnak járulni-e rendezvény
sikeres megvalósításához adományaikkal,
(kenyér, zsír, cukor, papírszalvéta, műanyag pohár).
Segítőkésségüket előre is köszönjük.
Tel: 20/959-77-72
Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
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