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Emlékezzünk együtt!
Mezőberény Város Önkormány- tória és Fesető Boldizsár tanulók 
zata június 4-én egy szál virággal, tartottak megemlékezést. Közre-
illetve egy-egy mécses gyújtásá- működött Binder Anikó peda-
val emlékezésre hívta a lakosokat gógus.
abból az alkalomból, hogy 101 A Nemzeti Összetartozás Napján 
éve írták alá az első világháborút az OPSKMM munkatársai Tri-
lezáró, a történelmi Magyarország anon képekben címmel rendeztek 
határait átrajzoló trianoni béke- a városháza előtt kültéri fotó-
szerződést. kiállítást, ugyanitt kiállították a 
A Városháza előtt az I. és II. Hősi halottak emlékalbumát is.
világháborús Emlékműnél ren- A rendezvény az emlékezés virá-
dezett megemlékezésen Siklósi gainak és mécseseinek elhelye-
István polgármester köszöntője zésével ért véget. Köszönjük a 
után Jakabné Wagner Krisztina közreműködőknek és minda-
történelem szakos pedagógus, il- zoknak, akik részt vettek a meg-
letve Gyaraki Andrea, Jakab Vik- emlékezésen. 

Mezőberényben immár hagyo- ket. A zenéről Nagy Imre és 
mány, hogy gyermeknap alkalmá- barátai gondoskodtak. 
ból a Kiskofa piac és az OPSK- Az OPSKMM is kinyitotta kapuit, 
MM szervez programot, így volt a Tücsökvár Játszóházzal, kéz-
ez most május 30-án is.

műveskedéssel, csocsóval, PS4 
A Kiskofa telephelyén – többek 

játékkal és a mindig izgalmas pin-között – népi játszóház, népi 
cesétával fogadta az apróságokat. ügyességi játékok, pónilovaglás, 
A gyermeknapi programot bű-gyermek-szépségverseny és asz-

faltrajz-verseny várta a gyereke- vészműsor zárta.

Gyermeknapi kalandok

Pedagógusok köszöntése

Siklósi István polgármester június 
6-án az önkormányzat Facebook-
oldalán köszöntötte a pedagó-
gusokat. Megköszönte az elmúlt év 
akadályokkal nehezített munkáját, 
és gratulált a megoldásokhoz. 
Siklósi István további kitartást, 
gyönyörű hivatásuk betöltéséhez 
eredményeket és sok örömet kívánt 
a pedagógusoknak.

(forrás: www.mezobereny.hu)

részletek a 4. oldalon
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A nyomtatás k

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Szeptember első szombatján ismét lesz Megyenap

A Békés Megyei Önkormányzat 2016 óta minden év 
szeptemberének első szombatján szervezi meg a megyei 
összetartozás napját, a Megyenapot. A visszajelzések és a 
rendezvény alatt tapasztaltak alapján elmondható, hogy sikeres, 
sok megyében élőt megmozgató eseményen vehettek részt az 
előző években az érdeklődők. 2020-ban a koronavírus-járvány 
miatt a programelemek közül csupán a kézműves vásár és 
kistermelői piac várta a kilátogatókat.
– A járványhelyzet miatti megszorítások sajnos ebben az évben is 
átírják a Békés megyei összetartozás ünnepének megszokott 
forgatókönyvét. Az egyeztetések zajlanak, hamarosan kiderül, a 
programelemek közül melyeket lehet majd megszervezni. Azt 
biztosan állíthatjuk, hogy szeptember 4-én lesz Megyenap, várjuk 
a látogatókat Békéscsaba főterén, igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy mindenki jól érezze magát, és együtt fedezhessük fel 
Békés megye kincseit – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: a rendezvényre érkezők biztonsága érdekében meg 
kell hozni néhány szigorítást ebben az évben is, így az idei 
Megyenap is kicsit más lesz, mint a korábban megszokottak. A 
szervezők bíznak abban, hogy 2022-ben valamennyi megyenapi 
programelemet meg lehet majd tartani.
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MEGVALÓSULT MEZŐBERÉNY 
VÁROS CSAPADÉKVÍZ CSATOR-
NA-HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében történt fejlesztés e r e d -
ményeként összesen 2629,6 m csapadékvíz-elvezető csatorna 
kiépítése, átépítése és helyreállítása valósult meg a település 3. és 8. 
öblözetében, a település ÉNy-i részén. A fejlesztéssel csökken a 
belterületek belvíz veszélyeztetettsége, megvalósul a belterületre 
hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. Az 
érintett szakaszok az öblözetek fő vízgyűjtő vonalai, így a projekt 
alapot ad a későbbi fejlesztéseknek is. 

A beruházásnak köszönhetően megvalósul a csapadékvíz helyben 
tartása, hasznosítása: a Hosszú-tó vízhiány okozta problémáinak 
kiküszöbölése és rekreációs hasznosítása válik lehetővé az 
összegyűjtött vizek visszatartásával.

A támogatás segítségével szivattyúk és tartozékaik beszerzése is 
történt, melyek a befogadó magas vízállása esetén lehetővé teszik a 
csapadékvíz átemelését.

A projekt keretében megvalósult szemléletformáló akciók során 
felhívtuk a lakosság figyelmét a vizek helyben tartásának fontosságára: 
kiadványok, cikkek megjelentetésére került sor, iskolai 
szemléletformáló órák, rajzpályázat, lakossági fórumok kerültek 
megrendezésre.

További információ kérhető:
Mezőberény Város Önkormányzata
www.mezobereny.hu, info@mezobereny.hu
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos- A támogatás a jogosultságot meg-
ságot, hogy június 7-én meg- állapító jogerős határozat be-
nyitott a mezőberényi Kálmán mutatásával a Kálmán Fürdőben 
Fürdő a hatályos járványügyi vehető át.
szabályok betartása mellett. A támogatás egy évben legfeljebb 
Mezőberény Város Önkormány- két alkalommal vehető igénybe.
zata a 60. életévét betöltött, Me- A támogatás nem ruházható, azt 
zőberényben állandó lakóhellyel a jogosult csak személyesen ér-
vagy tartózkodási hellyel ren- vényesítheti.
delkező személyek részére ked- A strandbérlet támogatás iránti 
vezményes strandbérlet támo- kérelem benyújtási határideje első 
gatásként 10 alkalmas bérletet igénylés esetén június 30., 
biztosít, amely a Kálmán Für- második alkalommal történő 
dőben (5650 Mezőberény, Tes- igénylés esetén augusztus 15.
sedik tér 1.) vehető igénybe. Személyes ügyfélfogadásra 
A támogatás akkor nyújtható, ha a legalább 1 nappal korábban be 
kérelmező jövedelme nem haladja kell jelentkezni a +36 66 515-515-
meg az öregségi nyugdíj minden- ös telefonszámon.
kori legkisebb összegének 500%- Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8 - 12 
át. (Jelenleg 142.500.-Ft) óra között és 13 - 16 óra között
A támogatás igénylésekor az Kedd: 8 - 12 óra között
életkort és a lakóhelyet, mint a jo- Szerda: 13 - 18 óra között
gosultság feltételeit, személyi iga- Péntek: 8 - 12 óra között
zolvány és lakcímkártya bemu- forrás: 
tatásával kell igazolni. kiemelt hírek

át

www.mezobereny.hu/ 

Strandbérlet támogatása

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 az 
5650 Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 

3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 
m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, 

minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa 
(azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.

Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási 
határideje: 2021. június 30.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti 
címre kérjük benyújtani.

Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető 
Siklósi István polgármestertől, a +36 70 400-2409-es 
telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban.
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Még sokak számára távolinak tű- berényi szőttesek című kiadvá-
nik a 2023-as esztendő, Mező- nyok vagy Hentz Lajos: Mezőbe-
berény újratelepítésének 300. rény népművészete című tanul-
évfordulója, de bizonyára vannak mánya.
olyanok is, akik érdeklődve (mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-
fordulnak az ünnep kapcsán bin/tlwww.cgi?show=dx196073)
településünk múltjának története A nemzetiségek története felől 
felé. érdeklődők is kedvükre keresgél-
A távoli múltba helytörténeti írá- hetnek: A mezőberényi II. kerületi 
sok vezethetnek el. Közülük né- evangélikus (szlovák) egyház-
hányat ajánlok, melyek a Könyv- község története. A presbitérium 
tárban, illetve Kugler József ha- megbízásából írta és szerk. 
gyatékában találhatók. Adamik János
Legátfogóbb, ezért aztán a legtöbb (mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-
információt tartalmazza tele- bin/tlwww.cgi?show=b117994) 
pülésünkről a kétkötetes Mező- vagy Rückné Kádár Judit: 
berény története című kiadvány, Fejezetek a mezőberényi németek 
mely szinte minden családnál történetéből: a német nyelv tér-
megtalálható. Az évforduló kap- vesztése és újjáélesztése (revitali-
csán érdekes lehet áttekinteni zációja) Mezőberényben a 19-20. 
azokat a fejezeteket, melyek te- században
lepülésünk többszöri elnép- (mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-
telenedésével és újjáéledésével bin/tlwww.cgi?show=b127381) 
foglalkozik. Nagy Ágnes: A roma népesség 
A néprajz, népművészet felé for- helyzete Békés megyében
dulók számára érdekes lehet (mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-
Hentz Lajos: Jegyzetek Mező- bin/tlwww.cgi?show=b126620)
berény néprajzához: három tanul- Végezetül pedig egy kis gasztro-
mány című kiadványa. nómia: Nagymamáink sütötték 
(mbkatalog.mezobereny.hu/cgi- (mbkatalog.mezobereny.hu/cgi-
bin/tlwww.cgi?show=dx196251), bin/tlwww.cgi?show=b132862)
Mezőberényi szőrhímzések, Me- Hasznos böngészést kívánok!
zőberényi szűcshímzések, Mező- Körösi Mihály alpolgármester

Helytörténeti írások

Gyermekvédelmi ellátás
Május 14-től a gyermekvédelmi ellátások igényléséhez szükséges 
kérelmeket az Emberi Erőforrások Minisztere által e célra 
rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani.
A formanyomtatványokat a kormányzati portálon (csaladitu-
dakozo.kormany.hu/nyomtatvanytar-gyermek-es-ifjusagvedelem), 
illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ellátásokhoz (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása) kapcsolódó 
formanyomtatványokat el lehet érni.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Szociális csoport
forrás: www.mezobereny.hu/kiemelt cikkek

Mobil oltóbusz jön
A Békés Megyei Védelmi Bizott- ténik, aminek beadása védelmet 
ság szervezésében a Magyar biztosít az oltottak számára.
Honvédség oltóbusza  június 15- Az oltás valamennyi 18. életévét 
én (kedden) 8 és 18 óra között betöltött személy igénybe veheti.
Mezőberény Városában az Orlai Amennyiben a védőoltás lehető-
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális ségével élni szeretnének, kérjük, 
Gyűjtemény és Művelődési hogy igényüket az alábbi elér-
Központ előtti parkolóban (5650 hetőségen előzetesen jelezzék az 
Mezőberény, Fő út 6.) a COVID- alábbiak szerint:
19 vírus elleni védőoltások be- Békési Járási Hivatalnál telefo-
adását végzi valamennyi oltakoz- non: 8.00 és 16.30 óra között a +36 
ni szándékozó személy részére. 66 795-285-ös telefonszámon.
A jelzett napon az oltóbuszon 180 Személyesen: 5630 Békés, Kos-
fő koronavírus elleni védőoltására suth u. 4. szám 108-as iroda, 5650 
van lehetőség a busz szolgál- Mezőberény, 56-os emléktér 1. 
tatásainak igénybevételével. Az 001-es iroda, e-mailben: fran-
oltóbuszon tudnak fogadni min- kone.timea@bekes.gov.hu.
denkit a környező településekről Kérünk mindenkit, hogy akik még 
is nem csak a helyi lakosokat, akár nem oltatták be magukat tegyék 
előzetes regisztráció nélkül is! A meg, hiszen a vírus megfékezése 
védőoltás a Johnson & Johnson és az ország újra nyitása csak az 
Janssen 1 dózisú (tehát nincs oltakozással érhető el! 

forrás: www.mezobereny.humásodik oltás) oltóanyagával tör-

Érték a Települési Értéktárból

Nyúlánk sárma
Csete Gyula, a Muzeális Gyűjte-
mény szakmai vezetője egy kerék-
pártúra alkalmával épp tíz évvel 
ezelőtt látta, hogy a nyúlánk sárma 
Mezőberény határában nagy szám-
ban fordul elő. A növény védett terü-
leteken több helyen is előfordul, de a 
mezőberényihez hasonló részeken 
nagyon ritka. Különlegességét az is 
növeli, hogy ezen a bizonyos helyen 
nem szórtan, hanem tömegesen, 
jelentős csoportot alkotva található 
meg. A növény 1993 óta védett, 
természetvédelmi értéke ötezer 
forint. Mezőberény Város Képvi-
selő-testülete 2012-ben védetté 
nyilvánította a sárma város kül-
területén található élőhelyét. A nyú-
lánk sárma ritkaságával, védettsé-
gével figyelmet érdemel, nemcsak 
Mezőberénynek, hanem a térség 
természetes környezetének is 
megőrzendő értéke.

forrás: www.mezobereny.hu kiemelt cikkek

Részeg szemüveg

A Békési Rendőrkapitányság tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az 
ittas vezetés visszaszorítása érdekében kampányt hirdet.
Az érdeklődőknek szeretnénk bemutatni játékos feladatok 
végrehajtása alkalmával, az ún. „részeg szemüveget”, mely 
kipróbálása során szembesülhetnek azzal, hogy milyen veszélyeket 
rejt az ittas állapotban történő vezetés.
A propaganda akció lebonyolítására június 18-án 9-től 11 óráig kerül 
sor a békési piactér területén, illetőleg Mezőberényben 8-tól 10 óráig.

Városházi hírek
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Emlékezés a holokausztra

A Múzeumi esték keretében május lékműnél a holokauszt mezőbe-
27-én Henger Péter, a Mezőbe- rényi áldozatairól emlékeztek 
rényi Helytörténeti és Tájvédelmi meg. Mielőtt elhelyezték az em-
Egyesület elnöke tartott előadást lékezés köveit, Henger Péter fel-
Fejezetek a mezőberényi zsidóság olvasta dr. Szegő György holo-
történetéből címmel a Muzeális kauszttúlélő mezőberényiekhez 
Gyűjteményben. Ezt követően a írt levelét, melyben köszönetét 
résztvevők az udvaron álló em- fejezi ki a emlékezőknek.

Bádogmécses
A hónap műtárgya 2021. június
A mécses zsiradékkal, A hagyományos mécse-
olajjal táplált kanócos, seket legtovább kam-
edényszerű régi vilá- rákban, pincékben és 
gítóeszköz. A mé- istállókban használ-
csesnek több típusa ták. A bemutatott 
alakult ki és terjedt bádogmécses kis-
el az évszázadok iparos munka, és 
folyamán. Hentz Lajos gyűj-
Készítették cserép- teményéből szár-
ből, vasból, bádog- és mazik.
rézlemezből, de még  
üvegből is. Csete Gyula

Nyári olvasmányok gyerekeknek
Hamarosan itt a vakáció, mikor a Ulrike Rylance: Bors Bori – 
csemetéknek a kötelező olvas- kémek a strandon, Budapest, 
mányokon túl végre jut idejük Naphegy Kiadó, 2019
saját örömükre olvasni! A nyári Fiala Borcsa: Balatoni 
szünidő alatt minden korosztály nyomozás, Budapest, Kolibri, 
csodálatos világokba látogathat, 2019
izgalmas kalandokat élhet át, vagy Tittel Kinga: A Duna kincsei, 
éppen – ezen könyvek segítsé- Budapest, Kolibri, 2020
gével – felfedezőútra indulhat és Berg Judit: Nádtengeri nyár, 
kincseket kereshet a Duna partján. Budapest, Sanoma Kiadó, 2013

Sue Bentley: Varázslatos kiscica 
Vadadi Adrienn: A Palacsinta – nyári csoda, Szeged, Maxim, 
tábor – nyári ovis mesék, 2019
Budapest, Pagony, 2016

KÖZÖSSÉGEK ÉS CSALÁDOK EGYÜTT
2021. június 26. - M r tizedik alkalommal

Külső helyszínek
· Bodoky Károly Vízügyi Múzeum kerékpártúra az 

Alföld Turista Egyesülettel
Gyülekező  indulás 15.30-kor

· Ókerti pince – kerékpártúra borkóstolással
Gyülekező  indulás 16.00-kor 

· Nyitott templomok
A berényi templomok várják az érdeklődőket 

Muzeális Gyűjtemény udvara
17.00 órától kiállítások:
· A velünk élő múlt: Mezőberény évszázadai, értéktár és  

arcképcsarnok
· Nemzetiségi szobák
· Várkonyi János festőművész tárlata
· A kapubejáróban Petőfi Mezőberényben válogatás Irányi 

István tablóiból
· Folyosó tárlat régi mezőberényi képeslapokból 
17.00-20.00 Gyermekprogram
· Népi kismesterség-bemutató és játszóház
· Bébi játszótér
· Fogd, vidd, olvasd!- könyvkuckó
19.00 köszöntő: Siklósi István polgármester
19.15-től az est fellépői: Berényi Népdalkör, Szlovák Pávakör, 

mazsorett bemutató,  ZumBrigád Team fellépése
21.30 Tűzidomár – tűzzsonglőr show –Tierra Jimmy
22.00 Tűzgyújtás, táncház a tűz körül a Leg a Láb AMI 

tácosaival
22. 30 Zárókoncert éjfélig – Tierra Jimmy és Nika 

· Tüzes íjászat a Mezőberényi Íjász Egyesület történelmi 
bemutatója

· Pincetárlat és -túra félóránként
· A nagycsaládosok palacsintát sütnek
· A szlovák szervezet pedig slambucot készít

A rendezvényt és a tüzet a 
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vigyázza!

úzeumok Éjszakája má

 a kastély előtt,

a kastély előtt,

2021. júniusIntézényi hírek
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Nehéz a civil vezetőknek
A Mezőberényi Polgármesteri Hi- értelmezni; érteni kell ma már a 
vatal adott helyet a Békés Megyei munkajoghoz; eligazodni a 
Civil Közösségi Szolgáltató pénzügyekben, a banki dol-
Központ által szervezett Civil gokban; ismerni kell a pályázati 
gazdálkodás képzésnek május 26- felületeket: a NIR, az EPTK 
án. oldalakat; jó, ha tud pályázatot írni 
Siklósi István polgármester kö- és kezelni az EPER, NEA, NKA 
szöntője után a három előadó – dr. felületeket; statisztikákat tölt ki, 
Varga Imre László közgazdász, nem idegen neki az OSAP, a Kult-
Nagymihály János munkajogi stat; beszámolókat ír, OBH, NAV 
tanácsadó, dr. Kopcsák Zoltán oldalakon vállal felelősséget, alá-
ügyvéd – a munkajogról, a pénz- ír, elszámolásokat igazol és saját 
ügyi és jogi információkról nyúj- ügyfélkapuját használva intézi az 
tott tájékoztatást. Megerősítették egyesület hivatalos ügyeit; és még 
a jelenlévő civil vezetők, civil egyszer felelősséget vállal az ön-
képviselők felé, hogy nem könnyű kéntesen végzett tevékenységéért 
a helyzetük, vállalt feladatuk. A és a sornak még nincs vége.
szakemberek közül ketten csa- Ma Mezőberényben közel 60 civil 
ládjuk és emlékeik által kötődnek szervezet dolgozik és tesz a cél-
is Mezőberényhez, mely meg- jaiért, színesíti a város elsősorban 
lepetés volt a jelenlévőknek. kulturális életét. Ugyanennyi civil 
Megerősítést kaptunk, hogy nem szervezet vezető dolgozik mun-
elég ma már csak tenni az kaidő után, mellett és végzi ezt az 
egyesület által vállalt célokért, egyre bonyolultabb és össze-
nem elég alkotni, programot szer- tettebb feladatot, és tesz azért, 
vezni, tenni, amit szeretünk, ha- hogy szervezete működni tudjon.

forrás: www.mezobereny.hunem a jogszabályokat kell tudni 

Nemzetiségi közösségi házak 
A járványügyi helyzet miatt azonosítószámon. A pályázatok 
Magyarország Kormánya és a vissza nem térítendő támogatás-
Miniszterelnökség Egyházi és ban részesültek, így a közösségi 
Nemzetiségi Kapcsolatokért házak felújítása megvalósult.
Felelős Államtitkársága Hazai Az egyedi kérelem felhívása, a 
nemzetiségi közösségek céljait szakmai cél mellett, arra ösztö-
szolgáló projektek támogatása nözte a pályázókat, hogy a munka 
címen felhívást tett közzé. elvégzése a magyar kis- és közép-
A Német Hagyományápoló Egye- vállalkozások erősítését és a ma-
sület Nemzetiségi szoba kiala- gyar gazdaság élénkítését szolgál-
kítása címmel a NEMZ-BER-20- ja. A nemzetiségi közösségi házak 
0040 pályázati azonosítószámon felújítását a helyi vállalkozók 
nyújtott be pályázatot. A Me- határidőre elkészítették.
zőberényi Szlovákok Szervezete Tisztelettel megköszönjük a tá-
is benyújtotta pályázatát Közös- mogatást, a vállalkozók munkáját. 
ségi ház állagmegóvása a közös- A nemzetiségi szervezetek a jár-
ségi munka érdekében címmel vány után a felújított közösségi te-
NEMZ-BER-20-0019 pályázati reket örömmel fogadták.

Szurovecz János Vincéné MNHE elnök 
Borgula Györgyné MBSZSZ elnök

MEGHÍVÓ

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és
a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

 2021. június 26-án, szombaton 10 órától
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a

Szlovák Közösségi Házba
(5650 Mezőberény, Gyomai út 21.)

 a TÁJHÁZAK NAPJA alkalmából rendezendő

Múltidéző családi napra

Tervezett program 10.00 órától
· Köszöntő
· Szlovák Pávakör műsora
· A bemutató terem és a kültéri kiállítás látogatása
· Népi ügyességi játékok, hagyományőrző játékok
· Kézműves foglalkozások gyermekeknek
· Madarász utca 21. szám alatti szlovák ulicskás ház 

megtekintése, felújítás előtti állapotban

13 órától folyamatosan „Mamicska konyha”
 által készített nemzetiségi ételkóstoló, 
kemencében sült kenyérlángos.
 

Szeretettel várunk mindenkit!

A Mezőberény Értékeiért Polgári mellett illegálisan felhalmozódott 
Együttműködés Egyesület az hulladékot felszámolják, és az 
Innovációs és Technológiai Mi- immár megtisztított terület meg-
nisztérium az IFKA Közhasznú figyelésére, a jogellenes hulladék-
Nonprofit Kft. útján meghirdetett 

lerakás megelőzésére kamerát he-
Tisztítsuk meg az Országot című 

lyezzenek ki.
projekt keretében támogatásban 

A projekt megvalósítását a tagok részesült.
mellett magánszemélyek és ön-A pályázat lehetővé tette, hogy 
kéntesek is segítették.Kamut és Mezőberény közigaz-

gatási határán, a 47-es közút Köszönet érte!

Felszámolták az illegális 
szemétlerakót

2021. június Civil hírek
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Férfi Extraliga
Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény
 
12. forduló: SZERVA ASE I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 6:1

2021. február 6., Szécsény

13. forduló: Mosonmagyaróvári TE-Hoffer Kft.– Hed-Land 
Sportcsarnok SE4:3, 
2021. január 30. Mosonmagyaróvár

14. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – Félegyházi ASI 4:3
2021. február 13., Mezőberény

15. forduló: Hed-Land Sportcs. SE – PTE PEAC Kalo-Méh I. 0:7
2021. február 20., Mezőberény

16. forduló: MOATSZ up válogatott – Hed-Land Sportcs. SE 1:6
2021. március 5., Budapest

17. forduló:  Hed-Land Sportcs. SE – Aqvital Csákvári TC 4:3
2021. április 17., Mezőberény

18. forduló: Floratom Szegedi AC I. – Hed-Land Sportcs. SE 5:2
2021. április 18., Szeged

19. forduló: Honvéd Szondi SE I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 4:3
2021. április 24., Székesfehérvár

20. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – Komlói Bányász I. 4:3
2021. május 2., Mezőberény

21. forduló: Hed-Land Sportcs. SE – CVSE-Swietelsky F. FM I. 1:6
2021. május 15., Mezőberény

22. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – DVTK SE 7:0
2021. május 29., Mezőberény

A Hed-Land Sportcsarnok SE a 22. forduló után a 12 csapat versen-
gésében a negyedik helyen áll.

forrás: www.moatsz.hu

Május 7-9. között került megren- tartva futniuk is pár száz métert, 
dezésre Győrben a Kadler Gusz- majd visszaszállni és tovább 
táv Maraton Magyar Bajnokság. A evezni.)
Kis-Dunán 81 egyesület közel Wágner Anna U16 K1 15 km 13. 
2000 versenyzője (gyermek, hely, Vida Levente U15 K1 15 
kölyök, serdülő, ifjúsági és felnőtt km 16. hely, Konyecsni Milán 
korosztály) evezett különböző U14 K1 10 km 2. hely, Tóth 
távokon. A KSI Gyomaendrőd is Kinga U13 K1 10 km 12. hely,
szép számmal képviseltette Pál Gábor U12 MK1 5 km 27. 
magát. Városunkból Sági Alíz, hely, Barna Balázs U11 MK1 5 
Wágner Anna, Tóth Kinga, Vida km 9. hely, Zámbori Zsolt U11 
Levente, Konyecsni Milán, Pál MK2 5 km 6. hely.
Gábor, Barna Balázs és Zámbori A versenyszezon júniustól foly-
Zsolt indult a magas létszámot tatódik, kisebb-nagyobb megmé-
felvonultató futamokon. Az alábbi rettetésekkel, majd a júliusi ed-
eredmények születtek: zőtábort követően az országos 
Sági Alíz U17 K1 18 km 11. hely bajnoksággal zárják a nyarat az 
(Az ifjúsági korosztálynak már ifjú kajakosok. 
nemcsak eveznie kell, hanem a Kovácsné Kozma Diána és 
hajóból kiszállva, azt kézben Kovács Gábor edzők

REFORMÁTUS TÁBOR
Szervező: Mezőberényi 

Református Egyházközség
Helyszín: M.berény, Kálvin tér
Időpont: július 12-16.
Résztvevők: 6-10 évesek
Részvételi díj: 3.000,- Ft
Jelentkezni lehet: Papp Tiborné 

lelkipásztor, +36 20 533-9474

NÉPTÁNC TÁBOROK SAKK– KÉSZSÉG-
Szervező: OPSKMM

FEJLESZTŐ TÁBORHelyszín: Művelődési Központ
Szervező: OPSKMM1. időpont: június 16-18.
Helyszín: Művelődési KözpontRésztvevők: 6-7 évesek
Időpont: július 19-23.Részvételi díj: 10.000.- Ft
Résztvevők: 8-14 évesek Jelentkezni lehet: Balázs Viola-

(előzetes sakktudással)Baracsi Gergő és OPSKMM - 
Részvételi díj: 20.000,- Ftinformációs pult (nyitvatartási 
Jelentkezni lehet: Jozaf Csaba,időben)
+36 30 25453082. időpont: június 21-23.

Résztvevők: 10-14 évesek
KÖNYVMOLY – Részvételi díj: 10.000,- Ft

könyvismereti táborJelentkezni lehet: Borgula 
Szervező: OPSKMMBenedetta-Balogh Dávid 
Helyszín: KönyvtárAttila és OPSKMM- 
Időpont: július 26-30.információs pult (nyitvatartási 
Résztvevők: 6-10 évesekidőben)
Részvételi díj: 16.000,- Ft
Jelentkezni lehet: OPSKMM- LOVAS TÁBOROK

információs pult (nyitvatartási Szervező: 
időben)Nyeregben Alapítvány

Időpontok:
MAZSORETT TÁBORjúnius 21-25-ig
Szervező: OPSKMMjúnius 28-július 2-ig
Helyszín: Művelődési Központjúlius 5- 9-ig
Időpont: augusztus 9-13.július 19- 23-ig
Résztvevők: 6-10 évesekjúlius 26-30-ig
Részvételi díj: 11.000,- Ftaugusztus 2-6-ig
Jelentkezni lehet: augusztus 9-13-ig

Mezeiné Szegedi Erzsébet, Résztvevők: 5-15 éves
OPSKMM- információs pult Részvételi díj: 28.000,- Ft
(nyitvatartási időben)Jelentkezni lehet: 

Madarászné Bereczki FOCI TÁBORZsuzsanna, +36 20 532-4531
Szervező: Berényi Gyermek FC
Helyszín: Városi SporttelepÉRTÉKTÉR – értéktár-tábor
Időpont: augusztus 9-13.Szervező: OPSKMM
Résztvevők: 5-13 évesek Helyszín: Művelődési Központ

korosztályIdőpont: július 5-9.
Részvételi díj: Gyermek FC Résztvevők: 8-12 évesek

tagoknak 15.000,- Ft, Részvételi díj: 16.000,- Ft
nem tagoknak 25.000,- FtJelentkezni lehet: OPSKMM- 

Jelentkezni lehet: Kajlik Péter információs pult (nyitvatartási 
elnök, +36 30 280 23-93időben)

Nyári napközis táborok Győrben a kajakosok
2021. júniusCivil hírek
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Nyári szünet...
...kezdődött a napokban. Az on- lan szabályai, amiket ha nem tar-
line térbe szorult iskolások közül tunk be, a közösség kivet ma-
többen azt mondták, hogy az azt gából. A magány pedig éppen em-
megelőző pár hétre már nem is beri lényünket tudja eldeformálni 
kellett volna visszatérni az is- oly módon, hogy idővel mi sem 
kolába. Jó ugyan találkozni az ismerünk magunkra, hogy mi lett 
osztálytársakkal, de már meg- velünk, ha mégis közösségbe kell 
szokták, hogy szabadok és maguk mennünk. Miért hagynánk, hogy 
oszthatják be idejüket. Elgon- így legyen?
dolkoztató volt számomra ez a Református gyülekeztünk életé-
többségi hozzáállás. Mennyire le ben két nagyszerű és újszerű kö-
tud szokni az ember a közösségi zösségi élményben volt részünk 
életről, ha a kényelmét más mó- az elmúlt napokban. Két részlet-
don is megtalálja! Persze vannak ben, egy szombat délelőtt és egy 
korosztályok, akik számára az péntek délután, összesen mintegy 
online tér nem ad élményt, nem is közel nyolcvanan összegyűltük, 
tudják azt használni. Ám valami hogy a templomunk körüli kerítést 
mégis visszatartja őket attól, hogy újra fessük. Volt közöttünk óvo-
közösségbe menjenek, ahol végre dástól a nyolcvan feletti nyugdí-
szabadon beszélgethetnek isme- jasig mindenféle korosztály kép-
rőseikkel. A másik véglet pedig viselője. 152 méteren több mint 
arról szól, hogy sokan elővigyá- 1000 kerítéslécet festettünk le, s 
zatosság nélkül, oltás nélkül időközben még a trianoni évfor-
akarják belevetni magukat a dulóról is megemlékeztünk, ami-
közösségi lét számos formájába. kor megszólaltak a harangok. Vol-
Vannak – szerencsére úgy tűnik tak lelkes templomjárók és 
többségben – akik felelősnek olyanok is, akik az interneten 
érzik magukat nem csak a saját, olvastak arról, hogy lehet jönni 
hanem mások egészségéért is. De segíteni, s jöttek, bár templomba 
vannak olyanok is, akik még nem jártak – eddig. Hisszük, hogy 
mindig úgy gondolják, hogy őket a közösség az az erő, ami a 
nem érheti baj. Arra viszont legtöbbet kihozza az emberből, 
továbbra sem gondolnak, hogy ami által valóban hasznossá lehet 
rajtuk keresztül másokat igen, az élete. Mindnyájan hivatalosan 
talán jóval súlyosabban is, mint vagyunk az Istennel és ember-
őket. társainkkal való sokféle közös-
A keresztyén ember megtanulta, ségbe, ahol emberi módon fogad-
úgy tervezni az életét, hogy tudja, hatjuk el azt, amit Istentől vagy 
minden perc, óra, nap, hét és másoktól kapunk és emberi mó-
további idők Isten kezéből jönnek. don oszthatjuk meg életünk érté-
Az élet Isten ajándéka, amivel keit egymással. Miért fosztanák 
felelősen kell élni. Felelősen, meg magunkat mindezektől? Itt a 
nemcsak önmagamért, hanem nyár, tegyünk meg mindent azért, 
másokért is. Ezért amit megte- hogy örömmel és nyugodtan 
hetünk azért, hogy nyugodt szív- részesülhessünk az Istennel való 
vel menjünk emberi közössé- és az emberi közösségeink adta 
gekbe, azt meg kell tennünk. Az ajándékokban! Hiszen írva van: 
ember közösségre teremtett lény, „Nem jó az emberek egyedül 
mert a közösség formálja olyanná, lenni…”
hogy emberi módon tudjon élni. A Papp Tibor 
közösségnek vannak írott és írat- református lelkipásztor

Házassági évforduló

Barnucz Ferenc
és neje, Bíró Margit

június 7-én ünnepli

35. házassági évfordulóját.

Szeretettel köszöntik őket 

gyerekeik, Ferenc és Roland,

illetve Mama, Tata és Lacika.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Kovács Roland (Mezőberény) és Bertók 
Gabriella (Mezőberény), Móricz András (Mezőberény) és Hegedüs 
Tímea (Mezőberény), Kocsis László (Mezőberény) és Fábián Dóra 
(Mezőberény), Pleskó István (Végegyháza) és Nóvé Magdolna 
(Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Katona Frigyes (1951), Lakatos Sándorné 
szül. Római Julianna (1943), Várfalvi Andrásné szül. Braun Mag-
dolna (1928), Hegedűs Pál (1934), Madari László (1929), Virág 
Pálné szül. Litauszki Zsuzsanna (1924), Mezei Athanáz (1955), 
Barna János (1955), Hőgye Gábor (1955), Savolt Mihályné szül. 
Udvari Mária (1926), Varga Sándor (1946), Pázsit Sára Zsófi (2012).

Júniusi jeles napok

Június legjelesebb napjai Szent örömtüzeket szokás volt körbe-
Iván és Péter Pál, mindkét naphoz táncolni, égő faágakkal megke-
számos szokás kötődik. rülték a szántóföldeket a jövendő 
Az emberek számára a fény és a bő termés reményében.
sötétség váltakozása mágikus Magyarországon a júniust szokás 
eredettel bírt, június 24-én, az év Szent Iván havának is hívni.
legrövidebb éjszakájához világ- Hagyományosan június 29-én, 
szerte világi és egyházi ünnepek Péter Pálkor vette kezdetét az ara-
kapcsolódtak. A sötétség az el- tás. A legkorábban érő kalászosok 
múlást, a fény pedig a megújulást 

betakarítása, az őszi és tavaszi 
jelentette számukra, ezért ezen a 

árpa aratása már Szent Iván-nap 
napon nagy tüzeket raktak, hogy 

környékén elkezdődik, de a rozs, 
elűzzék a sötétséget. Források 

majd a búza Péter Pál-nap kör-szerint a magyarok már a 11. 
nyékén válik vágáséretté, az aratás században is tűzgyújtással ünne-
a zab vágásával zárul.pelték az Iván-nap előestéjét. A 
A hiedelem úgy tartja, ezen a na-történészek az egyik legpogá-
pon a búza töve megszakad, és el-nyabb ünnepnek tartják június 24-t, 
kezdődhet a betakarítás. Dolog-a nyárközép éjszakáját. A pogány 
tiltó nap is volt, azaz sokszor csak világban a tűzgyújtás a megtisz-
jelképesen, egy-egy kaszasuhin-tulást és az újjászületést jelképezte. 

A Szent Iván éjszakáján gyújtott tással kezdték meg a munkát.

2021. június Hitélet
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BÍZZA SZAKÉRTŐRE 
INGATLANA ELADÁSÁT!

Több, mint 15 éve a piacon PRÉMIUM megbízási 
szolgáltatásokkal. Élete egyik legfontosabb 
döntésében, az ingatlana eladásában nyújtunk 
szakértői támogatást teljes ügyvitellel:

l Ingatlana szakszerű és biztonságos eladása jegy-
zői nyilvántartásba vett ingatlanközvetítővel.

l Előminősített vevőkör, kockázatmentes vásárló.
l Ingatlan adózási és illetékfizetési tanácsadás.
l Energetikai mérnök által készített tanúsítvány.
l Ingatlanjogi tanácsadás, ügyvédi háttér.

BORSOS NOÉMI
ingatlanszakértő

DUNA HOUSE
+36 20 557-0478

BARNA TOJÓTYÚK  

egyéves jól tojó 650 Ft/db, 

15 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627

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: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

KIÁRUSÍTÁS!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC

SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• törölköző
• köntös

• pléd
• függöny
• ágytextil

• munkaruha 
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására. 

Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a 
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni 

délelőtt 8 és 12 óra között. 

Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149) 
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet. 

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil

PULYKA 
6 hetes fehér 2.800,- Ft/db , 

5 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 835-1121

PECSENYEKACSA 
6 hetes fehér kb 3 kg 2.000,- Ft/db.

3 hetes fehér 1.300,- Ft/db.

MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg 3.800,- Ft/db.

10 db -tól ingyenes szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627
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