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tozott, hogy továbbra is szeretet-
tel és tisztelettel várjuk a lakos-
ságot, a városunkba érkezőket. A 
szakemberek készülnek ezekre a 
napokra.
Készülnek, és aki foglalkozott 
már rendezvényszervezéssel, az 
tudja, hogy a szervezés kezdete 
jóval megelőzi a rendezvény 
dátumát. Sokszor hónapokkal, sőt 
van, hogy akár egy évvel 
korábban elkezdődik a felké-
szülés egy-egy nagyobb ese-
ményre. Így van ez az augusztus 
20-hoz kötődő Berényi Napok 
rendezvényeivel is. Már 2021 
októberében szerződni kellett a 
fellépő 2022. augusztus 20-ra az 
egyik zenekarral. De más prog-
ramelemek is több hónappal előre Állami ünnepünk és a XXV. Be-
megkötött szerződéssel valósul-rényi Napok alkalmából szeretet-
hatnak csak meg. És azt is tudja, tel köszöntöm Önöket!
aki már szervezett rendezvényt, Mezőberény a hagyományaihoz 
hogy olyat még nem csinált senki, híven a Berényi Napok rendez-
ami maradéktalanul kiváltotta vénysorozata keretében ünnepel, 
volna mindenki elégedettségét! A és ünnepli augusztus 20-án a ma-
szakembereink dolgoznak, ötle-gyarság nemzeti ünnepét, az ál-
telnek, hogy a lehetőséghez lamalapításunkat, Szent István 
mérten és reális anyagi ráfordítá-királyunkat és az életet jelentő új 
sok mellett kikapcsolódásra al-kenyeret. 2022 évben XXV. alka-
kalmas perceket szerezzenek Ö-lommal, de minden évben más-
nöknek.képpen és máshogyan. Más volt 
Mindezek ismerete mellett a az első alkalom, más a 2000-ben 
szomszédban dúló háború árnyé-megrendezett világtalálkozóra 
kában, valamint a járvány újabb épülő Berényi Napok, és más, 
fenyegetése között készülődünk amikor közel 200, testvérvá-
az idei nyári nagy rendezvényre. rosainkból érkezett vendég 
Sok vagy kevés a program? tartózkodott a városban. Min-
Mennyire változatos, színes? A denki másképpen ünnepel, kap-
másik település miért azt az csolódik ki, máshogyan, ha haza-
előadót hívja és mi miért nem? érkeznek az elszármazottak, csa-
Ezek a kérdések fel-felmerülnek, ládokhoz térnek haza a gyerme-
ám ezek legtöbbször más-más né-kek, a rokonok. Mindez azonban 
zőpontból eredő információ-hozzátartozik Mezőberény vá-
kérések. A szervezők meggyőző-rosla-óinak augusztusához.
dése, hogy aki akarja, az a kínált Az elmúlt 25 évben változtak az 
programok között megtalálhatja a értékrendek, az igények és ez a 
neki tetszőt és jól érezheti magát XXV. megrendezett Berényi 
az ünnepi napokban.Napok értékeléseiben is vissza-

tükröződik. Ami viszont nem vál- folytatás a 2. oldalon

Az Alföld Turista Egyesület ke- készületek előzték meg. Körösi 
rékpárosai évek óta részt vesznek Mihály és Henger Péter hely-
a Körül-belül Magyarországon történeti kutatók segítettek abban, 
túramozgalomban. Ennek lé- hogy megkeressék az ősök szár-
nyege, hogy a 2.400 kilométeres mazási helyét. Jelentős segítséget 
országhatár mentén 250 telepü- kaptak Borgula Györgynétől, a 
lést keresnek föl. Mezőberény Mezőberényi Szlovákok Szerve-
város újratelepítésének 2023-ban zete elnökétől, Körösi Mihály al-
tervezett 300 éves évfordulója polgármestertől, aki az úton végig 
alkalmából Váradi Lászlóné tag- velük tartott és Cservenák János-
társuk ötlete nyomán ezzel pár- tól, a Mezőberényi Szlovák Ön-
huzamosan tavaly elkezdték a kormányzat elnökétől.
Kerékpárral őseink földjén el- A 18 kerékpáros 800 kilométert 
nevezésű programot is. Ennek je- megtéve öt olyan települést ke-
gyében tavaly a Dunántúlon a resett fel, ahonnan szlovák ősök 
mezőberényi németek származási jöttek Mezőberénybe. A túra má-
helyeit keresték fel, idén július sodik napján érkeztek Egyházas-
10. és 17. között pedig Nógrád dengelegre, Vanyarcra és Le-
megyében és a határ túloldalán a géndre. Várták őket a helyi szlo-
szlovák ősök földjén jártak. vákok és az önkormányzat kép-
Pusztai László, az egyesület ve- viselői. A vendégfogadás után az 
zetőségi tagja, a túra szervezője itt élők életébe pillantottak be.
elmondta az utat jelentős elő- folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról Önkormányzat elnöke vendég-
Megmutatták nekik a tájházakat, váró asztallal fogadta a mező-
a közösségi házakat, a templomo- berényi csapatot. Visszafelé Me-
kat. A találkozón részt vett Siklósi zőkövesd után eljutottak Vattára, 
István polgármester és természe- ugyanis innen származik a Hu-
tesen ott volt Borgula Györgyné dák-család. A túra nyolcadik 
és Cservenák János is. A har- napján, július 17-én érkezett haza 
madik napon kirándulást tettek a csapat Mezőberénybe, a város-
Szlovákiába, itt két olyan falut háza előtt fogadták őket. 
látogattak meg – Fehérkutat és Pusztai László elmondta, szoros 
Zobort – ahonnan szlovákok te- volt a program, hiszen minden 
lepültek át Mezőberénybe. Itt is este máshol szálltak meg, így 
beszéltek polgármesterrel, lel- feltétlenül teljesíteniük kellett az 
késszel, gyülekezeti tagokkal. A arra a napra tervezett távot. A csa-
nyelvi nehézségek leküzdésében pat valamennyi tagja gyakorlott 
Cservenák János segített. A határ kerékpáros, rendszeresen szer-
mentén – Balassagyarmatról veznek egy-két-három napos tú-
indulva Őrhalom, Hugyag, Szé- rákat. Például nemrég egy 
csény, Nógrádszakál, Litke, Ka- szombat-vasárnapon Makóra te-
rancslapujtő, Somoskőújfalu kertek el. Legközelebb augusztus 
településeken át – Cered és Zabar 15. és 21. között Mohácstól foly-
érintésével teljesítették a Körül- tatják a Körül-belül Magyar-
belül Magyarországon túramoz- országon túrát, az Ormánságon, 
galom egy rövid szakaszát. az Őrségen és a Vendvidéken át 
Salgótarjánban meglepetésként Szentgotthárdra kerékpároznak. 
dr. Egyed Ferdinánd, a Nógrád Ez is megközelítően 800 kilomé-
Megyei Szlovák Nemzetiségi ter lesz. 

TISZTELT MEZŐBERÉNYIEK!
folytatás az 1. oldalról pedálozva, ahonnan szlovák 

őseink települtek Mezőberénybe. Mert fellép többek között a Re-
Példaértékű a kerékpárosok tette, public együttes, a Nirvana tribute 
hiszen eltervezték, megszervez-by Evermind és a Radar zenekar, 
ték, végrehajtották és jó hírünket Burai Krisztián, Feyér Zita és DJ 
vitték az országban és az ország-Lennard, emellett sportverse-
határon túlra. Jó szívvel ünne-nyek, kutyaszépségverseny, vá-
peltük hazatérésüket és büszkék sári forgatag, kiállítás is lesz. 
vagyunk rájuk.Augusztus 20-án fényjátékot 

láthatnak az érdeklődők 22 órától, Tisztelt Városlakók!
ami a városházán kivilágítva lesz Ma nem könnyű ünnepelni!
24 óráig. Természetesen nem ma- A mindennapi nehézségek köze-
radhatnak ki a helyi fellépők sem, pette sokszor elvész az együttlét, 
akik rengeteget dolgoznak azért, a kikapcsolódás, a közösség, a 
hogy bemutathassák tudásukat, barátságok és a méltóságteljes 
felkészültségüket a közönségnek. ünneplés öröme is. Elnyomja az 

egyéni érdek, a megalapozatlan Ünnep!
kritika, a tettek és összefüggések Az augusztus 20-a mellett 2022-
ismerete nélküli véleménynyil-ben ünnepeljük a város szülött-
vánítás. Ezért fontos, hogy erős, jének, Orlai Petrics Soma festő 
tenni akaró civiljeink mellett a születésének 200. évfordulóját, és 
város lakói is meglássák a törek-második éve szervezzük, ké-
vést a város részéről, és tudjunk szítjük elő a város jeles évfor-
együtt ünnepelni.dulóját 2023 évre, az újratelepítés 
Ennek jegyében kívánok minden-300. évfordulóját. Több olyan 
kinek tartalmas szórakozást, ön-dolog, esemény is történt, 
feledt kikapcsolódást nem csak történik az idei évben, ami már a 
augusztus 20-ra, hanem egész au-2023-as év rendezvényeinek 
gusztus hónapra! Kívánok Önök-előkészítését szolgálja, vagy 
nek békét, szeretetben megélt éppen ahhoz kapcsolódik. Egyet 
ünnepeket!említek: a Kerékpárral őseink 

földjén túra mintegy 20 részt- Vigyázzanak magukra! Vigyáz-
vevője az idén azokat a telepü- zunk egymásra!
léseket járta végig 750 km-t  Siklósi István, polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A MEZŐBERÉNYI IDŐSEK OTTHONA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

2022/07/19

Mezőberény Város Önkormányzata sikerrel pályázott a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
TOP_PLUSZ-.2.1.1 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati kiírásán, 
melynek keretén belül 179,29 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesül az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból

„A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése” című, 
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020 azonosítószámú projekt, a 
21-27 Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 
179,29 millió forintos európai uniós támogatás segítségével. 

A projekt célja Mezőberény településen Idősek Otthona épületének 
energetikai fejlesztése. 

A projekt közvetett célja egyrészt az épület hatékonyabb 
energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának 
növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, va-
lamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérés.

A projekt közvetlen célja az energetikailag rossz állapotú Idősek 
Otthona energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat és födém 
hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő be-
rendezés telepítése, valamint 24 kW-os napelemes rendszer tele-
pítése. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. 

Az önkormányzat a fejlesztéssel biztosítani kívánja a korszerű, 
energetikailag hatékony feltételeket az épület tekintetében. Ezzel 
korszerű körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a 
településen. 

Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, 
gazdasági teljesítőképességének javulását eredményezheti. 

A projekt megvalósítási helyszíne: 
5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1. 

A projekt várható befejezése 2025.02.28.

A projektről bővebb információt a www.mezobereny.hu oldalon 
olvashatnak. 

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek: Szombati Károly (Békés) és Kohut Mária 
(Mezőberény), Ásós Attila (Békés) és Balog Gitta (Békés), Piatkó 
Péter (Békéscsaba) és Csornai Erika (Békéscsaba), Mezei Patrik 
(Mezőberény) és Prekopa Anett (Mezőberény), Horvát Csaba 
(Debrecen) és Braun Krisztina (Mezőberény), Rácz Pál Dávid 
(Mezőberény) és Balog Bettina (Mezőberény), Berner Dávid 
(Mezőberény) és Szabó Vanda (Szeghalom). 

Eltávoztak közülünk: Kósa Ferenc (1964), Gál Imréné született 
Borgula Ilona (1942), Szász József (1948), Weigert András (1931), 
Szűcs Ernőné született Rau Magdolna Ilona (1942), Tóth Attila (1965), 
Antal Ernő (1932), Csőke Pálné született Prorok Mária (1936), Gulyás 
László (1940), Guth Józsefné született Kiss Magdolna (1941), Nemes 
Márton (1950).
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Nyugdíjba vonult dr. Horváth Mihály

Dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat jegyzője, mivel betöltötte a 
jogszabályok által előírt felső korhatárt, 
2022. június 24-én nyugdíjba vonult.
Dr. Horváth Mihály 1952. június 24-én szü-
letett Budapesten. Érettségi után az Or-
szágos Mentőszolgálatnál helyezkedett el, 
később az Országos Közegészségügyi 
Intézetnél mentőápolóként, illetve labo-
ránsként dolgozott. Katonai szolgálatának 
teljesítése után a gyulai GANZ Villa-

mossági Művek Relégyárában igazgatási csoportvezetői meg-
bízást kapott. 1978-ban felvételt nyert a JATE Állam- és 
Jogtudományi Karára, ahol sikeres államvizsgát tett 1985-ben. 
1984-től Gyula Városi Tanácsánál jogászként dolgozott, majd a 
testület kinevezte a Szervezési és Jogi Osztály vezetőjének. 1989-
ben jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd felvételt nyert a 
Közgazdaságtudományi Egyetem jogász-szakközgazdász sza-
kára. 1990 és 1992 között Gyula Város Polgármesteri Hivatalában 
dolgozott jegyzőként, majd 1992-től 2014-ig a megyei illetékhivatal 
hivatalvezetőjeként tevékenykedett. 2014 decemberétől Békés 
megye aljegyzőjeként, majd 2019 év végétől Békés megye 
jegyzőjeként és a területi választási iroda vezetőjeként szolgálta 
Békés megye polgárait. Tagja volt az Országos Közigazgatási 
Vizsgabizottság alap- és szakvizsga bizottságának, oktatta és 
vizsgáztatta a köztisztviselőket jogalkotás, jogalkalmazás, önkor-
mányzati rendszer- és gazdálkodás témakörökben.
Harminchárom év felsővezetői gyakorlattal rendelkezik, országos 
szinten kiemelkedő eredményeket ért el a területfejlesztési és 
területrendezési feladatok előkészítésében, és azok sikeres 
végrehajtásában. Részt vett a megyei önkormányzat nemzetközi 
együttműködéseiben, a nemzetiségi önkormányzatok feladat-
ellátásában.

Érték a Települési Értéktárból

A Mezőberényi Művésztelep

Tíz éve, 2012-től működik a Mezőberényi Művésztelep, szakmai 
vezetője a helyi születésű Bereznai Péter festőművész. A 
közösség alkotói évente nyolc-tíz napot dolgoznak együtt. A 
résztvevő művészek minden évben egy-egy munkát 
hagyományoznak a város tervezett kortárs gyűjteménye számára. 
A közös munkát minden évben kiállítás zárja. Bereznai Péter a 
Mezőberényi Hírmondó 2018. szeptemberi számában így 
fogalmazott: „Valamennyi művész önálló alkotó személyiség, 
munkánkban nincs olyan stiláris jegy, amely azonos lenne, a 
művészetről vallott felfogásunk és az emberi habitusunk közös. 
Azt valljuk, azért születtünk le erre a földre, hogy művészek 
legyünk, és nem elismertek, nem gazdagok akarunk lenni, hanem 
jó művészek.” 
A Mezőberényi Művésztelep 2014-ben került be a Települési 
Értéktárba. 

ÁTALAKUL A 
FÜL-ORR-GÉGE ELLÁTÁS
Ha a mezőberényi fül-orr-gégészetről beszélünk, akkor 
mindenkinek a Főnix Orvosi Centrumban működő szakrendelő 
és dr. Hegyi Ibolya főorvosnő jut az eszébe. A szakrendelés a 
megszokott keretek között augusztus 1-én megszűnt. Mi vezetett 
ide, és a betegek hogyan juthatnak ellátáshoz, erről kértünk 
tájékoztatást dr. Hegyi Ibolya főorvostól.

– A Dr. Hegyi és Társa Betéti feltételeket. Ez a kényszerítő kö-
Társaságnak, mint egészségügyi rülmény, továbbá a hamarosan 
vállalkozásnak, azaz a fül- orr- sorra kerülő nyugdíjazásom is 
gége szakrendelésnek én vagyok erősítette azt az elhatározást, 
a tulajdonosa, működtetője és hogy a szakellátás átalakítsam.
ügyvezetője is. Az állammal –Pontosan hogyan működik 
1998-ban közvetlen finanszíro- majd?
zási szerződést kötöttünk, ennek –Az egészségügyben bekövetke-
már 24 éve. Sajnos ez a működési zett törvényi változások hatására 
forma, hogy a járóbeteg-ellátást Mezőberényben a munkanapo-
vállalkozásban végzem, elég ke- kon 8-14 óra között az ingyenesen 
vés van a megyében, sőt az or- igénybe vehető közfinanszírozott 
szágban is. A hasonló cipőben já- járóbeteg-szakellátás megszűnik, 
ró kollégáimmal együtt azt érzé- és augusztus 1-től kedden és csü-
kelem, hogy valamilyen okból törtökön 15,30 órától 18,30-ig ki-
adódóan rendszerint nem szere- zárólag magánbetegek vehetik 
pelünk az egészségügyet átfogó igénybe. Az ingyenes ellátást ok-
országos intézkedésekben. A két tóber 31-ig Békés Járóbeteg-
éve bevezetett egészségügyi szol- szakrendelő végzi, itt előzetes 
gálati jogviszony törvényben elő- bejelentkezés szükséges a +36 66 
írt bérrendezése, illetve a házior- 886-097 vagy a +36 66 411-022 
vosi praxisok új finanszírozása és telefonszámon. Hogy később mi 
bértámogatása a szakellátásunkat lesz, arról majd újabb tájékozta-
nem vette figyelembe. A működ- tást kapnak.
tetés komoly kihívássá vált. A – Önt személy szerint hogyan 
kialakult helyzetben nem látható érinti ez a változás?
a jövőnk sem az ellátási jogviszo- –Mezőberényben 36 éve dolgo-
nyunk rendezésében, sem pedig a zom orvosként, ebből 24 évet 
bérrendezésben. Ez év augusz- közfinanszírozás keretében. Az 
tusától a szakellátás jövőképe egy élet ezután sem áll meg. Büszke 
másfajta működési struktúra lesz. vagyok arra, hogy ma már a me-
Jelenleg ennek változásnak a fo- gye minden részéről vannak 
lyamatát érezzük, ami egyben en- visszajáró betegeim, generáció-
nek a hibrid működtetési formá- kat gyógyítok. Augusztus 1-től a 
nak a végét jelenti. magánrendelésemen előjegy-
–Ebben a helyzetben milyen zéssel fogadom a betegeket. Ezt a 
megoldást lát? rendelő korszerű diagnosztikai 
–Mintegy másfél éve próbálok eszközei lehetővé teszik. A hal-
megoldást keresni arra, hogy a lás- és allergiavizsgálatok, a 
közfinanszírozott járóbeteg-szak- hallókészülék-ellátás, -gondozás, 
ellátást helyben a jövőben is i- az inhalációs kezelések, az új en-
génybe vehető legyen. Amikor ki- doszkópos vizsgálatok, valamint 
derült, hogy a szakrendelés nem a dohányzásról való leszokás se-
tartozik a törvény hatálya alá, így gítése csak meghatározott idő-
nem kap semmilyen bérfej- pontokban végezhetők, ezekhez 
lesztést és támogatást, akkor kü- mindenképpen előzetes bejelent-
lönböző állami és önkormányzati kezés szükséges. Arra törekszem, 
felettes szervekhez fordultunk se- hogy a betegek számára továbbra 
gítségért. Sajnos valamennyi is magas színvonalú ellátást 
megkeresés eredménytelen volt. nyújtsak. 
A fenti folyamat oda vezetett, (Az interjú teljes szövege olvas-
hogy a szakrendelésünk nem tud- ható: www.mezobereny.hu, ki-
ja teljesíteni az előírt személyi emelt hírek.) 

Városházi hírek
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A HÍMZŐK MÁSODIK DÍJA
Az OPSKMM díszítőművészeti 
köre a XXX. Kisjankó Bori Or-
szágos Hímzőpályázaton lakás-
textiliák kategóriában 16 buzsáki 
vézás hímzésű gyönyörű alkotással 
vett részt, ennek eredményét a 
közelmúltban hirdették ki Mező-
kövesden. 
A zsűri értékelése alapján második 
díjat nyertek. Az elismerést a meg-
nyitó ünnepségen vehették át. 

„A legszebb konyhakertek” or- tus Óvoda és a Mosolygó Köz-
szágos programhoz Mezőberény ponti Óvoda.
2016-ban csatlakozott először, A háromtagú zsűri: Dévényi 
azóta egy évet – 2020-at a Covid Csilla, Hernádi Mihály és Magyar 
miatt – kivéve minden eszten- Pál 2022. július 15-én látogatta 
dőben meghirdetik a versenyt. Az meg a kerteket. Az aszály miatt a 
idén tizenegyen vállalták a meg- kertművelők legfőbb feladata az 
mérettetést: Bíró Sándorné, Bo- idén a locsolás volt, időt és ener-
korné Varga Katalin, Kerekes Jó- giát nem kímélve a napi munka 
zsefné, Petneháziné Szűcs Ka- után másfél-két órát töltenek a 
talin, Plavecz József, Rabb Anna, gyümölcsfák, zöldségek között. 
Szabó Gyula és Vargáné Maléth Így a zsűri tagjai szép, gondozott 
Katalin, illetve három szervezet kerteket láttak. A verseny ered-
közösségi kertek kategóriájában ményét 2022. szeptember 17-én a 
nevezett: a Mécses Egyesület, a XI. Töltött Káposzta Fesztiválon 
Mezőberényi Talentum Reformá- hirdetik ki. 

ZSŰRIZETT KONYHAKERTEK

BARÁTSÁG VILÁGNAPJA

Minden rendezvény alkalmas ar- zenekar vezetője beszélt az élet-
ra, hogy ott új ismeretségek szü- útjáról is. A Silent zenekar immár 
lessenek, barátságok köttessenek, klasszikussá vált rockzenével 
de az OPSKMM és a Mezőbe- idézte fel a múltszázad utolsó év-
rényi Orlai Népfőiskola Egyesü- tizedeit. A barátság világnapja al-
let július 30-án a muzeális gyűj- kalmából a zenekar egy kerekes-
temény udvarán a barátság világ- széket adott át Mezőberény Város 
napja alkalmából megtartott kö- és Környéke Mozgáskorlátozott-
zös rendezvényének kifejezetten jainak Egyesülete részére.
ez volt a célja. Miénk itt a tér! címmel virtuális 
Túri Andrea, az OPSKMM igaz- játékok és csocsó várta a fia-
gatója köszöntötte a megjelen- talokkal. Csete Gyula, a gyűjte-
teket. Diószegi Eszter grafikus- mény szakmai vezetője pincesé-
művész tartott a gyerekeknek tán kalauzolta az érdeklődőket. A 
kézműves foglalkozást. Bo- Mezőberényi Szlovákok Szerve-
dóczki Ernő és zenekara örökzöld zete kenyérlángost kóstoltatott, és 
dzsessz és pop dallamokkal szó- a helyi kézművesek portékáikból 
rakoztatta a közönséget, illetve a kirakodó vásárt tartottak.  

BERÉNYI VÁZA
A HÓNAP MŰTÁRGYA – 2022. AUGUSZTUS

’90-es évektől az augusztus 20-i 
vásárok a Berényi Napok ünnep-
ségsorozatban élt tovább. Igaz, 
napjainkra a vásári bemutatók 
már háttérbe szorultak, inkább a 
szórakoztatás és a kulturális 
rendezvények kerültek a közép-
pontba.
A ’80-as években a meghívott 
vendégek, partnerek részére Me-
zőberény címerével és az aktuális 
vásári felirattal emléktárgyak 
készültek. A vázákat, a serlegeket 
és a kulacsokat többnyire a Holló-
házi Porcelángyárból rendelték 
meg. A bemutatott kétfüles váza Közeledik augusztus huszadika, 
az 1984-es, tizenegyedik alka-és a Berényi Napokat újra meg-
lommal megrendezett vásár és ki-rendezik. Mezőberényben 70- 80-
állítás alkalmából készült. Az as években nagy hagyománnyal 
igényesen kialakított tárgyra elöl bírtak az ipari és mezőgazdasági 
Mezőberény címere és az aktuális kiállítások és vásárok, illetve az 
szöveg, hátul pedig virágcsokor ehhez kapcsolódó kulturális ese-
került.                       Csete Gyulamények. A rendszerváltás után a 

Intézményi hírek 2022. augusztus

Fiatalok Világnapja
Időpont:

 (péntek)2022.08.12.  17.00-20.45

Helyszín:

(Mezőberény, Fő út 1-3.)
muzeális gyűjtemény

17.00 MANNA együttes
18:00 KEGYELEM GYÜLEKEZET zenekara
19.00 FERGETEGES NYUGAT-AFRIKAI TÁNC- ÉS DOBSHOW

majd örömtánc a jelenlévőkkel
20.00 UNIQUE koncert

Kézműves foglalkozás Diószegi Eszter grafikusművésszel
Mini szabadulószoba a muzeális gyűjtemény pincéjében 
Miénk itt a tér! – virtuális és társasjátékok, csocsó, pingpong
Helyi kézműves kirakodóvásár, slambuc kóstolása a készlet erejéig

a tu zh dsuSz lj, abad !Pincebörtön
A MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYBEN

A játékot 3-5 fős csapatok számára ajánljuk
Jelképes belépőjegyárak. A játékidő 15 perc
Bővebb információ és előzetes bejelentkezés:

+36 70 400-2479
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ÖNKÉNTESEKET VÁRUNK
Az OPSKMM a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Művéseti Fesztiválra 
(MAIFESZT), a városi ligetbe 2022. augusztus 19-én 10-től 12 óráig 
csapatépítő játékára önkéntes fiatalokat vár. Tölts velünk két órát az 
Orlai 200 év és a települési értéktár jegyében! A program végén minden 
résztvevő vendégünk egy ebédre. Jelentkezni lehet augusztus 15. hétfő 
15 óráig az OPSKMM információ pultjánál, illetve Nagy Lillánál a +36 
70 400-2480-es telefonszámon vagy az opskmm@gmail.com e-mail-
címen. 

FELVEZETŐ PROGRAMOK az Orlai Petrics Soma Augusztus 19.
Városi ligetKönyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
10.00 EZŐBERÉNYI MATŐR FJÚSÁGI Művelődési Központban (Mezőberény, Fő út 6.)

IVÁL ( )
Fiatalok közösségépítő rendezvénye az Orlai 200 év és a Augusztus 16.
mezőberényi helyi értéktár jegyében

17.00 IX. MEZŐBERÉNYI MŰVÉSZTELEP ZÁRÓ 15.00 – 20.00 BUBORÉK FOCI (zorb ball)
KIÁLLÍTÁSA Szemtől szemben címmel 15.00 – 20.00 HARRY POTTER MÁGUSISKOLA
Köszöntőt mond: 16.00 – 18.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Siklósi István, Mezőberény polgármestere, Diószegi Eszter grafikusművésszel
a rendezvény fővédnöke 15.00 – 20.00 DARTS FOCI és SZUMÓ JÁTÉK
Megnyitja: Ván Hajnalka művészettörténész

17.00 – 19.00 Városnézés lovas fogattal Megtekinthető nyitvatartási időben 2022. szeptember 30-ig
a Madarász Lovastanyával
Indulás a városi liget elől fél óránként.

Augusztus 17. Utolsó indulási időpont: 18.30 órakor.
18.00 ÜGYES KEZEK TŰVEL ÉS CÉRNÁVAL 

Színpadi műsorkiállítás megnyitó
14.30 MAMINBABA – hordozós latin fitness bemutató

Megnyitja: Túri Andrea, az OPSKMM igazgatója
15.00 ENGIE R&B műsoraMegtekinthető nyitvatartási időben 2022. szeptember 29-ig
16.00 MALOM FITNESS bemutatója

Augusztus 18. 17.10 BURAI ANTAL bemutatkozása

17.00 50 ÉVES A SZALAI BARNA TENISZ CLUB – 17.30 HERCEG DÁVID koncertje

18.10 BURAI KRISZTIÁN fellépésekiállítás megnyitó
18.40 ZUMBRIGÁD TEAM zumba táncaBeszédet mond: 
19.00 EXTRÉM BIKE SHOW (a színpad mellett)Valentinyi Károly, a Szalai Barna Tenisz Club elnökségi 

tagja és 20.00 NIRVANA TRIBUTE BY EVERMIND, majd 

Mózsa-Szalai Adrienn, a Szalai Barna Tenisz Club RADAR ZENEKAR koncertje
alapítójának lánya 23.00 – 24.00 SZABADTÉRI DISCO 
Megtekinthető nyitvatartási időben 2022. szeptember 15-ig DJ LENNARDDAL

M A I
FESZT MAIFESZT

PROGRAM
FELVEZETŐ PROGRAMOK

2022. augusztus
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Augusztus 20. Német Közösségi Ház (Orlai u. 3.)

Kálmán Fürdő (Tessedik S. tér 1.) 14.00 KAFFEE UND KUCHEN, valamint 
9.00 VÁROSI ÚSZÓVERSENY GYÜMÖLCS PARTY

Katolikus templom (Fő u. 23.) Városi liget (Liget tér 1.)
9.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE 15.00 SZENT ISTVÁN – NAPI FELVONULÁS

(Orlai u.-Gyomai út-Liget utca-városi liget) 

Martinovics utcai sportcsarnok (Martinovics u. 25.) A felvonulást kíséri a Mezőberényi Városi 
9.00 VÁROSI EGYÉNI ÉS PÁROS ASZTALITENISZ Ifjúsági Fúvószenekar és a 

BAJNOKSÁG Genesis Csoport gólyalábasai
Nevezés a helyszínen 8.00 órától 15.45 ÜNNEPI MEGNYITÓ
Bővebb információ: Jámbor Zoltán:+36 30 406-3634

Beszédet mond: Siklói István, Mezőberény 
polgármestere

Városi liget előtt (Liget tér 1-3.)
16.00 – 20.00 ÓRIÁSBUBORÉK JÁTSZÓHÁZ

10.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG A 
16.10 MEZŐBERÉNYI VÁROSI IFJÚSÁGI 

SZÉKELYKAPUNÁL 
FÚVÓSZENEKARÜnnepi beszédet mond: 

17.00 BERÉNYI NÉPDALKÖRKajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke 

17.00 – 19.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS Diószegi Áldást mond: Selmeczi Lajos Péter 
Eszter grafikusművésszel                  evangélikus lelkész

Énekel: Feyér Zita énekesnő 17.10 MEZŐBERÉNYI MAZSORETT EGYÜTTES

Közreműködnek: a "Leg a láb" AMI és a 17.45 SZLOVÁK PÁVA

Berény Táncegyüttes táncosai 18.00 BERÉNY TÁNCEGYÜTTES

18.30 FEYÉR ZITA
Városi liget (Liget tér 1-3.) 19.00 GENESIS CSOPORT GÓLYALÁBAS 
10.00-12.00 KUTYASZÉPSÉGVERSENY kölyök és PRODUKCIÓJA (a színpad mellett)

felnőtt korosztályban, 20.00 REPUBLIC élő koncert
FEGYELMEZŐ, ŐRZŐ-VÉDŐ KUTYÁS 22.00 ZENÉS FÉNYJÁTÉK a városháza előtt
BEMUTATÓ, (Ezt követően még 24.00 óráig a városháza kivilágítva 

marad.)FARKASSIMOGATÓ a Kutyabarátok 
22.30 – 01.00 SZABADTÉRI RETRO DISCO ROÓSZ Egyesületének szervezésében: 

ÁDÁMMAL a városi ligetben

Teniszpálya (Szalai Barna Tenisz Club, Sport u. 1/B.)

9.00 – 19.00 GYERE! PRÓBÁLD KI A TENISZT! A két napos rendezvény ideje alatt vásári forgatag, 
Mindenki számára nyitott, ingyenes helyi és környékbeli kézművesek kirakodó 
teniszezés, játékos foglalkozások vására, helyi értéktár és Orlai-sarok, büfé, 

10.00 „TÉLI TIZEK, RETRO NYÁRON” - 50 ÉVES szórakoztató gyermekfoglalkozások várják 
A SZALAI BARNA TENISZ CLUB az érdeklődőket. 
Meghívásos, amatőr, páros teniszverseny
Bővebb információ: 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!Szűcs Krisztián: +36 30 983-4118

2022. augusztus
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KÖNYVMOLY TÁBOR

Július közepén a mezőberényi na és Molnár Lajos írókkal talál-
könyvtárban alsó tagozatos gye- koztak. Az ötödik napon Papp 
rekek könyvmoly táborban vettek Gábor újságíróval közös cikket 
részt. Az első napon mesetarisz- fogalmaztak meg a diákok. Dél-
nyával a nyakukban Mesetündér- utánonként ellátogattak a város-
rel, Mesevarázslóval és Mesema- házára, a muzeális gyűjteménybe, 
nóval hét próbatételen tesztel- a tűzoltóságra és a német kö-
hették ügyességüket. A fiatalok zösségi házba. Ezen kívül kéz-
mesét írtak, amihez a próbaté- műveskedtek, táncoltak, új játé-
telek során kiérdemelt segítőkár- kokat tanultak. A résztvevők 
tyákat és varázseszközöket hasz- nagyon jól érezték magukat, so-
náltak. A második napon Szilágyi kat tanultak és jövőre is szívesen 
Miklós pedagógus vezetésével eljönnének a táborba. 
bábokat készíthettek az előző nap Markos Annamária, Szigeti 
megalkotott történetekhez. Vanda, Jantyik Nikolett, 
A harmadik napon Urbancsek Konyecsni Zorka, Seres 
Márta helyi költővel beszélget- Boglárka, Szugyiczki Bella, 
tek, majd három csoportban ver- Gulyás Máté, Horváth 
set írtak. A negyedik napon Alexandra, Wágner Petra, Bárdi 
Urbancsekné Sebestyén Marian- Blanka, Bárdi Szofi

A KÖNYVTÁR AJÁNLJA

HELYTÖRTÉNET

A legtöbb könyvtár rendelkezik A helytörténeti gyűjtemény külön 
helytörténeti gyűjteménnyel. Ide állományrészt képez a könyvtár 
azok a művek kerülnek, amik va- egészén belül. A használata kor-
lamilyen szinten kapcsolódnak az látozott, vagyis csak helyben ol-
adott településhez. A dokumen- vasásra, adatgyűjtésre ad lehető-
tum szerzője a település lakója, séget a helytörténet iránt érdek-
szülöttje, vagy az alkotás, amit lődők számára. Az alábbiakban 
létrehozott a település múltjával, néhány – a témához kapcsolódó – 
jelenével esetleg jövőjével össze- könyvből kínálunk ajánlót a 
függő. teljesség igénye nélkül.

INTEGRÁLT TENISZTÁBOR
négy fogyatékossági ággal élő-
ket: az értelmi sérülteket, a hal-
lássérülteket, a szervátültetette-
ket és a kerekesszékeseket, illetve 
az épeket a sport által megismer-
tessék egymással.
Szólt arról, a tábor összlétszáma 
70, 58-an az ország különböző 
részéről érkeztek, ők a Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázium 
kollégiumában laknak, őket hely-
ből a Mécses Alapítvány gondo-
zottjai és az épek részéről a 
MITSE sportolói egészítik ki.
Július 25-én délután a Szalai Bar-
na Tenisz Club pályáján már e-

A Magyar Tenisz Szövetség Fo- dzést tartottak, öt éjszakát töltve 
gyatékossággal Élő Teniszezők Mezőberényben július 30-án in-
Bizottsága megbízásából a Cse-

dulnak vissza. A hét során napi 
pel-Szigeti Fogyatékosok Sport-

kétszer – délelőtt és délután – két 
egyesülete a Mezőberényi Iskola-

órát edzenek. Péntek délelőtt 
tenisz Sportegyesülettel (MITSE) 

teniszversenyt tartottak, délután 
együtt július 25. és 29. között 

pedig a békési kishajó kikötőben 
szervezte meg városunkban az in-

sárkányhajóztak.
tegrált tenisztábort. Ennek meg-

Medvegy Judit kitért arra, a Spe-nyitóját július 25-én tartották meg 
ciális Olimpia Nyári Világjáté-a Madarász Lovastanyán.
kokat jövőre Berlinben rendezik A tábor résztvevőit Körösi Mi-
meg. Ezen 23 sportágban 200 hály alpolgármester köszöntötte. 
ország képviseletében 7000 ver-Medvegy Judit, a bizottság tagja, 
senyző vesz részt. A mostani tá-az egyesület elnöke elmondta, 
bor erre már a felkészülés egyik Mezőberényben minden adott 
állomása. A magyar válogatott hat ahhoz, hogy jól érezzék magukat, 
tagja jött el Mezőberénybe, és a tábor résztvevői gyarapítsák 
természetesen itt van Patay Gab-tenisztudásukat, és olyan tapasz-
riella, az edzőjük is.talatra tegyenek szert, amit más-
Medvegy Judit elmondta, Mező-hol nem sajátíthatnak el. Szólt 
berény ideális helyszín a táboruk arról, hogy a Pro Filii Alapítvány 
számára. A kisvárosból adódóan a 6,9 millió forintos támogatása 
helyszínek: a gimnázium kollé-teszi lehetővé, hogy a résztve-
giuma, a teniszpálya, a Kálmán vőknek ingyenes legyen a tábor. 
Fürdő gyalog is könnyen megkö-Madarászné Bereczki Zsuzsanna 
zelíthető. A MITSE elnöke, S. tájékoztatta a vendégeket a ko-
Nagy Imre régi, megbízható csikázás, a lovaglás, a játék lehe-
partnerük, az önkormányzat is tőségeiről. A megnyitó után He-
támogatja őket. A városban vesi Imre szórakoztatta a fiata-
mindenki szeretettel fogadja az lokat.
integrált tenisztábort, például Medvegy Judit lapunknak el-
legutóbb dr. Rückné Mező Györ-mondta, a két éve megalakult bi-
gyi, a gimnázium igazgatója. zottságuk azt tűzte ki célul, hogy a 

Időpont: 

Helyszín: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)

2022. augusztus 17. (szerda) 18 óra

Ügyes kezek 
tűvel és cérnával

MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.

A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁNAK IDŐPONTJA: 2022. AUGUSZTUS 16. (KEDD) 17.00

Intézményi hírek / Civil hírek2022. augusztus
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A SZOVJET RABSÁGRÓL
A Mezőberényi Német Hagyo- egyetemi docense, a Magyar 
mányápoló Egyesület július 23- Nemzeti Levéltár (MNL) Gulag- 
án Bűntelen bűnösök címmel kon- és Gupvikutató Intézet igazgatója 
ferenciát tartott a szovjet rabság- a Bácsalmásról szovjet kényszer-
ba elhurcoltak sorsáról hazatéré- munkára elhurcolt nők adatbázi-
sük 75. évfordulója alkalmából a sáról tartott előadást. Csákvári-
városháza dísztermében. Makra Mónika történész, az MNL 
Siklósi István polgármester a ren- Gulag- és Gupvikutató Intézet 
dezvényt köszöntve kifejtette, a tudományos kutatója a taksonyi 
város azért ad helyet történelmi polgári személyek tömeges de-
konferenciáknak, mert csakis portálásáról szólt. Benkő Levente 
akkor vagyunk képesek ered- történész, újságíró a háromszé-
ményesen építeni jövőnket, ha is- kiek második világháborús fog-
merjük a múltunkat. ságáról beszélt. Papp Annamária 
Szurovecz Jánosné, a Mezőbe- történész, újságíró a tordai má-
rényi Német Hagyományápoló sodik világháborús foglyok és 
Egyesület elnöke köszöntőjében honvédek emlékéről szólt.
arról szólt, szervezetük épp most Körösi Mihály helytörténeti ku-
emlékezik meg fennállása 30. tató a „málenkij robot”-ra elhur-
évfordulójáról. Mittag Mónika, a colás mezőberényi előzményeiről 
Békés Megyei Német Nemzeti- és végrehajtásáról szólt. Elmond-
ségi Önkormányzat elnöke hang- ta, a második világháború előtt 
súlyozta, példamutató a mezőbe- Mezőberényben is híveket szer-
rényi németek összefogása, a- zett a német kötődést hangsú-
hogy megvásárolták és felújí- lyozó Volksbund és a Magyaror-
tották közösségi házukat, ahogy szághoz kapcsolódást hangsú-
támogatják a településen élő lyozó „Hűséggel a Hazáért” 
fiatalokat abban, hogy megőriz- mozgalom. A mozgalomnak 
zék nemzeti sajátosságukat. 1800, a Volksbundnak ezer híve 
Kisari Miklósné arról beszélt, volt. Az elhurcolandók listáját 
hogy a „málenkij robot” em- már korábban megtervezték, de 
lékezete miként jelenik meg a tan- konkrét személyekre lebontva 
könyvekben. Kifejtette, a kérdést csak 1945. január 11-én fogadta el 
az indokolja, hogy a fiatalok tör- a községházán az úgynevezett 
ténelemismerete elsősorban a kistanács. Érdekes mezőberényi 
tankönyvekből származik. Az sajátosság, aki két embert javasolt 
idősebb, tapasztaltabb nemzedék maga helyett, azt nem vitték el. A 
az iskolában semmit sem hall- konferenciára jelent meg Körösi 
hatott a németek elhurcolásáról, a Mihály: Hogy soha ne feledjük! 
rendszerváltást követő években is című könyve, amely a málenkij 
csak rabszolgamunkaként emle- robot mezőberényi eseményeit 
gették. Sőt, a legújabb tanköny- tárja fel. A konferenciát dr. Erdész 
vekben is csak nagyon keveset Ádám történész, levéltáros, a 
írnak róla. Ebben a helyzetben MNL Békés Megyei Levéltár 
úgy határoztak, a „málenkij ro- nyugalmazott igazgatója vezette 
bot”-ról a diákok számára törté- le.
nelmi olvasókönyvet állítanak A konferencia után Ősfakutatás – 
össze. Ehhez Mezőberényben sok generációk találkozása címmel a 
dokumentummal rendelkeznek, német családok eredetét mutatták 
és ezeket – a nekik érthető be a Kossuth téren, a Berény Szál-
formában – a fiatalok elé tárják. ló előtt. A Péter-fa Bt. itt állította 
Dr. Bognár Zalán, a Károli Gás- ki azt a dereglyét, pontosabban 
pár Református Egyetem Bölcsé- annak kicsinyített mását, amely-
szettudományi Kar Történettu- lyel a német családok jöttek le a 
dományi Intézet tanszékvezető Dunán a Kárpát-medencébe.

SZLOVÁK TÁBOR

A szlovák nemzetiség iskolás zárórendezvényre sok családtag 
gyermekek számára hirdetett eljött, és boldogan nézték meg a 
tábort, itt szlovák nyelvet és zenét műsort, amit egy hét alatt tanultak 
tanultak a gyerekek. Délután meg a gyerekek. A tábor részt-
kézműves foglalkozásokon vet- vevőinek ajándékkal kedvesked-
tek részt. Készült rongybaba, hű- tünk, mégpedig egy kosárkával, 
tőmágnes, fonalból karkötő, amibe gyűjthette a héten elké-
rongyból virág, volt kőfestés, szített kézműves alkotásait. Szlo-
üvegdekorálás, horgolás. Fontak vákul megírt emléklappal kö-
csuhéból díszeket és többen szönték meg a pedagógusok a 
kipróbálták a szövést és a kerá- foglalkozásokon való aktív rész-
miák készítését. A kötélsodrás vételüket. A gyerekek jól érezték 
technikával is megismerkedtek a magukat. 
gyerekek. A zárónapon csodála- A tábort támogatta a Miniszterel-
tos kézműves tárgyakat tudtunk nökség Egyházi és Nemzetiségi 
bemutatni. Kapcsolatokért Felelős Államtit-
Kirándultunk Szarvasra, megis- kárság, NTAB-KP-1-2022/1-
merték a szlovák tájház történe- 000112 szá-mú pályázat, Ország-
tét, délelőtt három helyszínen os Szlovák Önkormányzat, Békés 
kézműveskedtek a gyerekek. Vé- Megyei Szlovák Nemzetiségi 
gigjárták a Mini Magyarország Önkormányzat, Mezőberényi 
Makettparkot. A Történelmi Ma- Szlovák Nemzetiségi Önkor-
gyarország középpontja melletti mányzat, mezőberényi magán-
kikötőben sétahajó várta a csa- emberek és önkéntes segítők. 
patot. Uzsonnára pizzát ettek a Mindenkinek köszönettel tar-
gyerekek. A Mamicska konyha tozunk!
tésztáit uzsonnázták, megálla- Borgula Györgyné elnök
pították nagyon finomakat tudnak 
a nagymamák főzni, sütni. E-
hettek fánkot, palacsintát, halus-
kát és mákos gubát. A nyitó- és 

Az OPSKMM több nyári tábort is könyvmoly tábornak és július 25. 
szervezett gyerekek részére. Jú- és 29. között sok gyerek vett részt 
lius 4. é 8. között a muzeális gyűj- a kézműves táborunkban, illetve 
teményben tartottuk meg néprajzi augusztus 8. és 12. között nagy 
táborunkat, július 11. és 15. kö- létszámmal szervezzük meg ma-
zött a könyvtár adott otthont a zsorett táborunkat. 

NÉPSZERŰ TÁBOROK
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ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART 
JÓ KEDVVEL, BŐSÉGGEL…
Jó kedv, bőség: híjával vagyunk velünk. De kértük-e valaha is 
mostanában ezeknek. Ami elért tiszteletteljes alázattal és tiszte-
minket, nemzetünket, Európát, az lettel megélt hittel a segítségét?
nem a jó kedvről és a bőségről Isten dicsőségesen szent, aki 
szól. Vannak, akik már megsíny- szeret ajándékozni azoknak, akik 
lik, vannak, akik még ezután őt tisztelik és megbecsülik. De 
fogják megérezni. Ha nem írnék Isten nem szolgáltató, akitől 
róla, akkor is tudjuk: meredeken megrendelünk valamit, s le-
emelkedő élelmiszer- és energia- szállítja még akkor is, ha közben 
árak, kegyetlen hódító háború, trágárul beszélünk vele vagy az 
adóemelés, újra emelkedő jár- alkalmazottakkal…
ványgörbe… Augusztus az új kenyérért, az ál-
Hibáztatni könnyű bárkit. De lamunkért és a városunkért, a 
kihez forduljunk segítségért? gondviselésért, a megtartatásért, 
Meglátni a keserű jövőt: könnyű. a megmaradásért való hálaadás 
De ki ad nekünk pozitív jövő- hónapja.
képet? Mennyire ide illik most Kölcsey 
Pesszimista nép lettünk. Vajon imádsága: Isten, áldd meg a 
nem azért, mert a rosszat meg tud- magyart, jó kedvvel, bőséggel! 
juk látni, de a jóért nem tudunk ki- Adjunk hálát ebben a hónapban 
hez fordulni? különösen is a keresztyénség fel-
Már a Himnuszt sem énekeljük! vételéért, a keresztyén hit meg-
Legfeljebb focimeccseken, mint a maradásáért országunkban, mind 
történelmi legendává váló angliai a mai napig! Jézus Krisztus tar-
4-0-án! Ahol aközben énekelték: totta meg népünket eddig. Kér-
nyújts feléje védő kart, ha küzd el- jük, hogy tartsa meg megváltó 
lenséggel, miközben gyalázták a gondviseléssel ezután is!
magyarokat! És milyen diadallal Nehéz idők jönnek. Csak biztatni 
ajándékoztatott meg a magyar tudok mindenkit: legyen énekünk 
csapat, sőt: Magyarország! és imádságunk: Isten, áldd meg a 
Az a bajunk, hogy már nem magyart jó kedvvel, bőséggel… 
tudunk segítséget kérni felülről, a Futó Zoltán
dicsőséges Istentől! Szidják, református lelkipásztor
hogy nem segít, nem törődik 

MEGEMLÉKEZÉS
 

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint  a fényes csillag.

 

Emlékezünk

TÓTH MIHÁLY
halálának 

30. évfordulójára.
 

szerető testvérei

WINTER ERZSÉBET KIÁLLÍTÁSA

A mezőberényi családból szárma- barátnőként emlékezett meg 
zó, 2020-ban elhunyt Winter fotóművészről. A kiállítást dr. 
Erzsébet, a Néprajzi Múzeum habil. P. Szalay Emőke etnográ-
egykori fotósa református temp- fus, a néprajztudomány kandidá-
lomokról készült munkáiból nyílt tusa nyitotta meg, majd vetített-
kiállítás július 27-én a református képes előadást tartott a közös 
templomban. A megjelenteket munkájukról. A tárlat augusztus 
Bagita Attila főgondnok köszön- 11-ig hétköznaponként 14-16 
tötte, majd Miklósik Béláné óráig tekinthető meg.

MEGHÍVÓ

Az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe kite-
lepített és az őket befogadó családokra emlékezve 
2022. szeptember 3-án déli 12 órakor csendes 
megemlékezésre várunk mindenkit a Kitelepítési 
Emlékműhöz.  (Mezőberény, Kossuth tér)

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

HATVANÉVES TALÁLKOZÓ

A Mezőberényi 1. számú Álta- Ezen nagy tisztelettel megem-
lános Iskola 1962-ben végzett lékeztek volt tanáraikról és el-
fiú- és lányosztálya hatvanéves hunyt osztálytársaikról. Ígéretet 
osztálytalálkozóját tartotta a tettek rá, hogy legkésőbb a kö-
Vadász Sörkertben megrendezet vetkező kerek évfordulón is talál-
jó hangulatú eseményen. koznak. 

POLGÁRŐRÖK ELISMERÉSE
Békés-Dánfokon július 23-án tar-
tották meg a XX. Békés Megyei 
Polgárőr Napot. A találkozó leg-
főbb célja az volt, hogy erősítsék 
az összetartozást, fejet hajtsanak 
a polgárőrök tevékenysége előtt, 
akik díjazás nélkül végzik a 
munkájukat. A színpadon kultu-
rális események, illetve délutáni 
családi programok szolgálták a 
kikapcsolódást, több polgárőr 
egyesület főzött és határvadász 
toborzást is tartottak.
A rendezvényen az Országos Pol-
gárőr Szövetség ezüst érdem-
keresztjét vette át Marti Imre 
mezőberényi polgárőr. Mező-
berény Önkormányzata nevében 
Siklósi István polgármester Za-
vadáné Balogh Szilvia és Marti 
Sándor polgárőröknek adott át 
elismerést és köszönte meg a 
munkájukat. 
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Hricsovinyi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48

Telefon: +36 66 635-138

5650 Mezőberény, Luther tér 12-13

Telefon: +36 66 647-692

0-24 órás ügyelet: +36 20 562-0740

e-mail: pegazusirodabcs@gmail.com • www.pegazustem.wednode.hu

Pegazus Kegyeleti Iroda 
Pegazus - Humán Kft.

BARNA TOJÓTYÚK 
750 Ft/db, egyéves, jól tojó, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
 Telefon: +36 30 860-2627.

Régi motorokat, veterán autókat keresek: 
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb! 
Lehet hiányos, üzemképtelen is! 

+36 20 572-5142

Kertes ház eladó. 
Érdeklődni: +36 30 218-8843.

Fa- és műanyag nyílászárók, 
egyedi bútorok, konyhák, belsőépítészet és 

gipszkarton szerelés. 

Bobály András, faipari technikus 
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com, 

www.bobaly.5mp.eu

NÉPTÁNCOLNI VÁGYÓK!

A Berény Táncegyüttes és a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
2022 szeptemberétől újra indítja tánccsoportjait, ahová óvódástól 
felnőtt korig minden érdeklődőt szeretettel várunk! Figyeljék 
Facebook-oldalunkat, a kábeltévét és a plakátjainkat!

Kedves Mezőberényiek!

A XI. MEZŐBERÉNYI TÖLTÖTT 
KÁPOSZTA FESZTIVÁLT 
2022. SZEPTEMBER 17-ÉN 

RENDEZZÜK MEG A VÁROSI LIGETBEN.

Ízelítő a programból:
töltött káposzta-főzőverseny és a környezet dekorálása díjazással

helyi és meghívott előadók színpadi produkciói
a „Legszebb konyhakertek” eredményhirdetése

A főzéshez civil szervezetek, munkahelyi kollektívák, baráti társa-
ságok, vállalkozók jelentkezését várjuk 2022. augusztus 10-ig.

A művelődési központban általános tájékoztatót tartunk a 
résztvevőknek 2022. augusztus 15-én 16 órakor, ekkor lesz szó a 
résztvételi díjakról is.

Jelentkezni telefonon vagy e-mailben lehet:
Hoffmann Dániel: +36 20 957-8857, 
Bartó Róbertné:+36 70 400-2477, opskmm@gmail.com

a BEM elnöksége

2022. augusztus 12-13.
Mezőberényben a piactéren

 

Készüljünk, mert jön a

KOSÁRLABDA - KOSÁRLABDA - KOSÁRLABDA
emellett tervek szerint labdarúgás, röplabda, mini kosárlabda,

gyermekeknek játék, ugrálóvár, utcai kiállítás,

VÉRADÁS az OPSKMM-ben, ADOMÁNYGYŰJTÉS

Tehát: találkozzunk játékosként, szurkolóként 
augusztus 12-13-én, a piactéren!

Érdeklődni: Kis Gergő +36 20 377-1633
 
A rendezvény megvalósítását a 
Mezőberény Értékeiért Polgári 
Együttműködés Egyesület 
TOP- 7.1.1-16-H-ESZA 2020-01953 
azonosítószámú “Street Jam Fest” 
Kosárlabda Fesztivál
 projekt támogatja.

STREET JAM FEST

2022. augusztus
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KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT. 2 l 1999 Ft
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ 2 l 1999 Ft

MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő folyadék. Használatra 
kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású alkoholos 
fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid és tuberkulocid hatású.

MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül, 
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat, 
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és 
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

ÁRZUH
ANÁS!ÁRZUH
ANÁS!

Kapható zsákban, illetve ömlesztve: 
cseh barnaszén, fekete kazánszén.

Cím: Békés, Kossuth Lajos utca 39. Telefon: +36 70 361-8959

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

2022. augusztus
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A HALLÁS NAPJA: 2022. AUGUSZTUS 11-12. MEZŐBERÉNY
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT, HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁS!

JELENTKEZZEN BE A HALLÁS NAPJÁRA: +36 66 634-167

+36 66 634-167


