2.
Ez történt a két ülés között
Április 26-án új helyszínen, a Medvefejes
tónál ültettek kisfákat a szülők, nagyszülők
Mezőberényben. A 93 tavaly született
gyermeknek a korábbi évekhez hasonlóan a
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. ajánlotta
fel a csemetefákat. A város a faültetésekkel
szeretné kifejezni, hogy figyelemmel kíséri a
jövő generációit, hogy ez az esemény
szimbóluma a születésnek, tisztelet a
szülőknek, s erősíti a városhoz való kötődést,
az itt született, itt élő emberek identitását is.
Április 27-én Siklósi István polgármester
Kis Eszter járási tankerületi igazgatóval
egyeztetett az általános iskola önkormányzatot is érintő működéséről, az
iskolacentrumok várható megalakításáról.
Tőle értesült a 2016/2017-es évre beíratott első
osztályos gyermekek számáról is. 97 beírt
tanulóról, valamint 41 óvodában maradó
gyermekről tájékoztatott.
Szintén április 27-én dr. Rückné Mező
Györgyi járt a polgármester hivatalában
tájékoztatást adva a gimnáziumban tervezett
szakmai fejlesztésekről, valamint néhány
gyakorlati kérdésről, amelyek többek között a
kollégium szennyvízelvezetésénél tapasztalt
hiányosságokat érintik. A gimnázium szakmai
fejlesztései között tényként említette a 6
osztályos gimnázium beindítását 2017.
szeptember 1-től.
Május 7-én Siklósi István polgármester
részt vett Köröstarcsa és Mezőberény helyi
önkéntes mentőcsoportjai közös gyakorlatán Köröstarcsán. A gyakorlat fő célja volt a
„Beaver” Mobilgát beüzemelésének és
összeállításának kipróbálása és bemutatása. A
mobilgát összeállítása, ami vízzel megtöltve
hivatott elzárni az árvíz, belvíz útját, egyben a
mentőcsoportok minősítési feladatául is
szolgált. A mentőcsoportok egy közös
eligazításon vettek részt, ezt követően a helyi
mentőcsoport vezetőjének koordinálásával
közös erővel, munkával sikeresen összeállították a mobilgátat, illetve elvégezték a gát
környezetének (homokzsákok kihelyezése,
árokfeltöltés homokkal stb.) biztosítását. A
gyakorlat sikeres volt, újabb területen került a
korábbinál biztonságosabb helyzetbe
városunk.
Május 13-án a Megyei Önkormányzat
elnökétől érkezett tájékoztatás a megye
területén tervezett fogadóórák időpontjáról. Mezőberényben 2016. december 7-én
13 órától Várfi András a Megyegyűlés
alelnöke tartja a fogadóórát.
Május 18-án Siklósi István polgármester
részt vett a Mezőberényi Petőfi Sándor
Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre
Egyesület alakuló ülésén, és alapítóként
csatlakozott az egyesülethez. Az egyesületnek
alapvető célja, hogy a gimnáziumban tanuló
diákok tanulmányait, továbbtanulását támogassa. Az alapítók reményei szerint sok itt
végzett személy fog csatlakozni a nyitott
szervezethez, amelynek Facebook oldala már
elérhető a világhálón.
Május 20-án Nyíregyházán került sor az idei
év "Kerékpárosbarát Település és Kerék-
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párosbarát Munkahely" díjátadó ünnepségére. A díjakat egy pályázat keretei között
beadott anyaggal lehetett elnyerni, mely
pályázat alapján Mezőberény is átvehette a
"Kerékpárosbarát Település" címmel járó
oklevelet és táblát. Az átadó ünnepségen Tasó
László államtitkár úrtól - Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős
Államtitkára - a pályázaton legtöbbet dolgozó
Kutas Ferenc és Szugyiczki Anikó vehette át a
díjat.
Május 23-án kerültek bontásra a Kormányablak bútorzatára beérkezett ajánlatok. A
három ajánlat közül a Péter-Fa Bt. adta a
legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 6.337.299,- Ft
értékben. A lefolytatott egyeztetéseket
követően – a képviselő-testülettől kapott
felhatalmazás alapján – Siklósi István
polgármester május 26-án aláírta a vállalkozói
szerződést.
Szintén május 23-án tartotta ülését a
Kormányablak építési munkálatainak
közbeszerzésére létrehozott bíráló bizottság. A négy megkeresett ajánlattevő közül
három adta be határidőre ajánlatát, közülük
kettő érvénytelen volt. Az így megmaradt egy
érvényes ajánlattevő a Borgula-Ép Kft., aki
egyébként is a legkedvezőbb ajánlatot adta
bruttó 25.726.215,- Ft-tal. A szerződéskötésre
a jogszabályban előírt fellebbezési határidő
után, leghamarabb 2016. május 31-én
kerülhetett sor.
Május 26-án a Városházán került sor a
Kormányablak kialakításával kapcsolatos
sajtótájékoztatóra. A sajtót Gajda Róbert
kormánymegbízott, Dankó Béla körzetünk
országgyűlési képviselője, valamint Dr.
Csarnai Judit a járási hivatal vezetője
informálta az előkészítés és a működtetés
legfontosabb kérdéseiről. Hivatalvezető
asszony a működés szakmai kérdéseiről,
kormánymegbízott úr a közigazgatás
átszervezéséről, reformjáról, míg képviselő úr
a közigazgatásban dolgozók - kormánytisztviselők - béremeléséről szólt. Siklósi
István polgármester a Kormányablak
mezőberényi és környékbeli lakosok életében
betöltött szerepéről, fontosságáról, a kialakítás
előzményeiről, valamint a kivitelezőkről és
kiviteli költségekről számolt be.
A képviselő-testület által elfogadott "Mezőberényben élni - élni Mezőberényben"
programhoz kapcsolódóan ingatlanvásárlásokra került sor az elmúlt időszakban. Így a Békési út 12. sz. alatti 3573/2 hrsz.
és 3573/1 hrsz. - közismertebb nevén Bihari
ház - ingatlanok lakhatási feltételek biztosítása
céllal kerültek megvásárlásra (előreláthatólag
lebontás után lakásépítésekre kerülhet itt sor).
Az Eötvös utca és Zamenhoff utca sarkán lévő
2406 hrsz. ingatlan a Luther téri iskolához
köthető parkolási helyzet javítása és a
későbbiekben az iskola udvarának területnövelése céljából lett vásárlás tárgya. A
harmadik ingatlan, a Luther u. 6/3. (1098/A/3
hrsz.) megvásárlása a Puskin utcai Idősek
Otthona bővítése érdekében vált szükségessé.
Siklósi István polgármester a három adásvételi
szerződést május 20-át követően írta alá.

Mezőberényi
Miről tárgyalt a képviselőtestület?
A napirend megszavazása után elfogadták dr.
Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2016.
április 25-i zárt ülésen, a 2016. április 29-i
rendkívüli nyílt ülésen és a 2016. május 20-i
rendkívüli nyílt és rendkívüli zárt üléseken
hozott döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Barna Márton képviselő két
kérdést tett fel a beszámoló kapcsán. Az
iskolai létszám tájékoztatás során az
önkormányzati működtetés változásáról esette szó? Siklósi István polgármester úgy
válaszolt, hogy csak annyiban, amennyit a
médiában lehet hallani: az állam átveszi a
teljes üzemeltetést, nemcsak a működtetést,
hanem az önkormányzati tulajdonban lévő
épületingatlanoknak a tulajdonjogát is. Barna
Márton képviselő a Kerékpárosbarát Település
témához kapcsolódóan a belterületi kerékpárutak felújítására kérdezett rá. Siklósi István
polgármester válaszában elmondta, hogy a
meglévő kerékpárutak felújítására jelenleg
nincsen pályázati forrás, csak és kizárólag új
kerékpárutaknak a megépítésére lehetett
pályázni viszonylag kicsi keretre a megyében.
Mezőberénynek fontosabb a meglévő
kerékpárutaknak a rendbetétele, illetve a
közlekedésre alkalmassá tétele. Így többek
között sor került már a felújításra a Gyomai
úton a Mátyás Király úti óvodától az új
kerékpárútig, és remélhetőleg a közeljövőben
megkezdhetik a felújítást a Köröstarcsai úton a
lámpás kereszteződéstől a zöldségesig.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a 2015.
október 21. – 2016. május 20-ig terjedő
időszakra vonatkozóan a képviselőtestületi, valamint bizottsági üléseken való
megjelenésről készített kimutatást. Az adott
időszakban kötelezettséget szegő képviselő és
bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj
csökkentést nem kellett alkalmazni.
A képviselő-testület új rendeletet alkotott a
gyermekvédelem helyi rendszeréről.
Elfogadásra került a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést tartalmazó 2015. évi
beszámoló. A képviselő-testület a beszámoló
elkészítésében közreműködők, valamint az
intézményi beszámolók elkészítésében résztvevők munkájáért köszönetét fejezte ki. A
beszámoló a városi honlapon is olvasható.
Elfogadták a 2015. évi zárszámadást és az
erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az EMEDENT Bt. egészségügyi szolgáltató a
rendelési idejét heti 29 óráról 28,5 órára
csökkentse.
A nemzetiségi nevelés törlése következtében
módosították Mezőberény Város Óvodai
Intézménye Alapító Okiratát.
Módosításra került a Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2015-2020. melléklete, a
Szalai Barna Tenisz Club Gronau, Gúta,
Szováta és Münsingen településekkel való
kapcsolata lett felvezetve.

Hírmondó
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. augusztus 13-án
megrendezésre kerülő „Berény” utónevű
települések találkozóján Borsosberényben
4 fős delegációval képviselteti magát,
melynek vezetője Siklósi István polgármester.
Az utazás költségeihez 100.000,- Ft-ot
biztosítottak a 2016. éves költségvetésben
dologi kiadásként.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. június 11-én megrendezésre kerülő Csantavéri Falunapon 4
fős delegációval képviselteti magát Siklósi
István polgármester vezetésével. Az utazás
költségeihez 50.000,- Ft-ot biztosítottak a
2016. évi költségvetésben dologi kiadásként.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta Gúta meghívását, és
2016. június 27-én 10 fővel részt vesz a
testvérváros testületi ülésén. A delegáció
vezetője Siklósi István polgármester. Az
utazás költségeihez 100.000,- Ft-ot biztosítottak a 2016. évi költségvetésben dologi
kiadásként. Az utazás miatt a munkatervben
2016. június 27-re tervezett rendes testületi
ülés időpontja - változatlan napirendekkel 2016. június 28. keddre módosul.
A képviselő-testület fedezethiány miatt nem
tudott támogatást nyújtani a Szovátai
Marianum Központ részére.
Az I. kerületi Evangélikus Egyházközség
kérelmét támogatva a műemlék templom
felújítási munkálatára 1 millió Ft összeget
szavaztak meg a képviselők.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben
Mezőberény Város Óvodai Intézményében
13 óvodai csoport indítását rendelte el,
valamint engedélyezte az óvoda vezetőjének,
hogy a Csiribiri Óvodában, a Magyarvégesi
Óvodában, valamint a Mosolygó Központi
Óvodában a 2016/2017. nevelési évre
vonatkozóan a csoportok kialakításánál
szükségessé vált, és a jogszabály értelmében
engedélyezhető maximális csoportlétszámot
legfeljebb húsz százalékkal átlépje.
A képviselő-testület támogatta a 2016/2017.
nevelési évben 23 fő óvodapedagógus
határozatlan időtartamú kinevezéssel
történő alkalmazását Mezőberény Város
Óvodai Intézményében, továbbá felhívta az
intézményvezető figyelmét, hogy az
óvodapedagógus létszám kialakításánál
legyen tekintettel a természetes fluktuáció
mellett arra a tényre is, hogy a következő
években az óvodai beiratkozásoknál – a
demográfiai adatok ismeretében – a
jelenleginél még alacsonyabb gyermeklétszámok várhatóak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tóparti Óvodában maximum 2
csoport indítását engedélyezi 2016. szeptember 1-től azzal, hogy a Tóparti Óvoda
2016/2017. nevelési év végére történő
bezárásának lehetőségét megvizsgálja. Addig
a teljes óvodáskorú gyermeklétszám vonatkozásában vizsgálja a másik 4 tagóvodában
való elhelyezés kérdéskörét.
Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai
Intézménye tagóvodáinak nyári ügyeletre
vonatkozó módosítási kérelmét. Részletek az
testületi hírek után.

A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium
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Öregdiákok Baráti Köre Egyesület az
önkormányzat tulajdonában lévő 5650
Mezőberény, Petőfi út 13-15. sz. alatti
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium és Kollégium címén székhelyet
létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli
helyeként használja és székhelyeként
hivatalos irataiban megjelölje.
A Körösi Vízgazdálkodási Társulattal
üzemeltetői megállapodás megkötéséről
döntött a testület azzal a feltétellel, hogy az
önkormányzat nem vállal többlet anyagi
terheket. Siklósi István polgármester
felhatalmazást kapott az üzemeltetői
megállapodás megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
természetben Mezőberény 4/4 hrsz. alatt
nyilvántartott közterületet „56-os emléktér” elnevezéssel látja el.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Mezőberényben élni - élni
Mezőberényben" program keretében
építési telkek értékesítéséről döntött.
Részletek a negyedik oldalon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kisbusz vásárlásához
2.000.000,- Ft támogatást nyújt a Berényi
Gyermek FC-nek az önerő biztosítására
2016-ban. 2017-ben és 2018-ban további 1,51,5 millió forint támogatást nyújt az
Önkormányzat a Berényi Gyermek FC-nek.
Mezőberény Város Önkormányzata üzemeltetésre átveszi a kisbuszt a megszerzéstől
számítva ugyanazzal az üzemeltetési
feltételekkel, ahogyan a Városi Közszolgáltató
Intézmény üzemeltetésében lévő busz
díjszabását a 404/2015.(XI.30.)sz. határozattal
a képviselő-testület 2015.11.30-án elfogadott,
vagyis a busz 2016. évre vonatkozó
díjszabását 200 Ft/km összegben fogadja el.
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a
díjszabás 20%-kal növekszik: 240,- Ft/km. A
díjtételen felül a megrendelő közvetlenül
köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási,
őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal
kapcsolatos költségeket, valamint több napos
út esetén a gépjárművezető szállás
elhelyezéséről és ellátásról is köteles gondoskodni. A későbbiekben a költségvetés
elfogadásával változhat a díjszabás. Az
Önkormányzat vállalta, hogy a Gyermek FC
előnyben részesül a fuvarszervezések
tekintetében más civil szervezetekkel szemben
2018. december 31-ig. 2019. január 1-jétől
Mezőberény Város Önkormányzatának
tulajdonába kerül a busz.
Nem támogatták az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmét, melyben a
Békéscsaba Mentőállomás részére új
mentéstechnikai eszközök vásárlására kértek
támogatást.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kötelező betelepítés elutasításához kapcsolódó várható népszava-zás
tekintetében a következők szerint rögzítette –
határozatban elfogadott – véle-ményét:
„Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete nem akar a település
közelében (de egész Magyarországon sem)
olyan migránsokat, betelepülőket, pénzen
állampolgárságot vett személyeket, semmiféle
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külföldről itt életteret keresőt, aki nem
hajlandó elfogadni azt, amit az elmúlt
századokban a Kárpát-medencében az itt élők
közösen alakítottak, és konszenzussal
folyamatosan alakítanak olyanná, amelyben
élünk! Nem akarjuk, hogy erőszakosan
változtassanak kultúránkon, nyelvünkön,
gondolkodásunkon. És nem akarjuk azt sem,
hogy ránk kényszerítse bárki az ő meggyőződését, hitét, vallását. Ezért Mezőberény
Város Önkormányzata elutasította az
Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan,
értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés
kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges
eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!”
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány, az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző,
a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására c. pályázatra benyújtja pályázati
anyagát. A tervezett beruházás címe:
„Büszkeségpont” Mezőberényben. A
tervezett beruházás teljes bekerülési költsége:
bruttó 6.837.350,- Ft Az önkormányzati saját
erő kalkulált költsége: bruttó 1.837.350,- Ft.
Az önkormányzat a saját erőt a 2016. évi
költségvetésének fejlesztési tartalék terhére
biztosította.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat benyújtásáról döntött
a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében, a KEHOP5.4.1 azonosító számú, Szemléletformálási
programok elnevezésű pályázat tekintetében.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek
megtalálhatók a www.mezobereny.hu
honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2016. június 28. (kedd).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

MVÓI óvodák
nyári nyitvatartása
2016. június 20 - július 22.
Mosolygó Központi Óvoda,
Csiribiri Óvoda
Zárva tart:
Magyarvégesi Óvoda,
Tóparti Óvoda, Nefelejcs óvoda

2016. július 25 - augusztus 28.
Nefelejcs Óvoda
Zárva tart:
Csiribiri Óvoda,
Mosolygó Központi Óvoda,
Tóparti Óvoda, Magyarvégesi Óvoda
Kovács Annamária, intézményvezető
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Mezőberényi

Építési telkek értékesítése

Rendőrségi tájékoztatás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 30-án tartott
ülésén a "Mezőberényben élni - élni
Mezőberényben" program keretében
építési telkek értékesítéséről döntött.
Térítésmentes értékesítésre a következő
építési telkek kerültek meghirdetésre:

A nyári időszakban sokan választják a
természetes vizeket a kikapcsolódás,
pihenés helyszínéül, amely a meggondolatlan ember számára veszélyes, akár
végzetes is lehet. A vizek veszélyeinél
figyelemmel kell lenni azok természetére,
jellegzetességeire. Azokon a helyeken,
ahol táblával tiltják, tilos fürdőzni. A
tragédiák megelőzése érdekében nagyon
fontos néhány alapvető szabály betartása.
Szabadvizeken tilos fürdeni: éjszaka,
hajóútban és úszóművek 100 méteres
körzetében, vízlépcsők 300 méteres, hidak,
vízkivételi művek, komp 100 méteres
körzetében, kikötők, vízi-sportpályák,
hajókiemelő berendezések 100 méteres
körzetében. A balesetek és tragédiák
elkerülése érdekében: Kérjük, hogy a
szabadvizek mentén a kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzenek! Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral ne fürdőzzenek!
Napozás után, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, fokozatosan hűtsék le
magukat! Figyeljenek oda a víz alatti
akadályokra! Figyeljék a fürdőhely
területét jelző bójákat, azon belül biztonságos a fürdőzés! Alkohol fogyasztását
követően tartózkodjanak a fürdőzéstől!
Úszni nem tudó személyek mély vízbe
különféle felfújható eszközökkel, mint pl.:
gumimatrac, úszógumi, karúszó, ne
menjenek, mivel azok nem nyújtanak
megfelelő biztonságot! Használjanak
mentőmellényt vagy mentőgallért! Ne
ússzanak egyedül! Ismeretlen helyen ne
ugorjanak vízbe, és ne ússzanak, ne
bukjanak a víz alá ugrálásra kijelölt
területen! Hat éven aluli, vagy úszni nem
tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt
kíséretében fürödhet szabadvizekben!
Figyeljék a telepített viharjelző állomások
jelzéseit! Fokozott figyelem a strandokon! A tolvajok kedvenc vadászterülete a
strandok, uszodák környéke. A nagy tömeg
által okozott nyüzsgés alkalmas arra, hogy
észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát,
egy telefont, vagy akár csak egy kisebb
értékű tárgyat, és azt pillanatok alatt
eltulajdonítsa. A gazdátlanul hagyott
kisebb, akár értéktelenebb dolgokat is, és a
nagy értékű tárgyakat is eltulajdonítják egy
arra alkalmas pillanatban.
A bűncselekmények megelőzése érdekében: a strand területére értékes tárgyat
lehetőleg ne vigyenek magukkal, azt
biztonságosabb otthonukban vagy a
szálláson hagyni, a maguknál tartott
értékeiket helyezzék el az értékmegőrzőben, a strand területén célszerű a
csomagokra, táskákra felváltva vigyázni.
Mezőberényi Rendőrőrs

Kedvezményes 200,- Ft/m2 áron
értékesítésre a következő építési telkek
kerültek meghirdetésre:

Az ingatlanszerzés feltétele:
- Ingatlanszerzés kizárólag magánszemélyként történhet
- Az igénylő vállalja, hogy tulajdonszerzés
esetén a kapott ingatlanon 5 éven belül
lakóházat épít, melynek paraméterei
megegyeznek a CSOK-ban megfogalmazottakkal
- Vállalja továbbá, hogy:
- az ingatlan a felépítménnyel együtt 10 éven
belül nem elidegeníthető, azt az adott
időn belül az önkormányzat javára
bejegyzett teljes értékű jelzálog terheli,
- a feltételek szerződésbe foglalását
elfogadja,
- a szerződésbe foglaltak nem teljesítése
esetén az ingatlant a szerzési értéken, a
visszadáskori állapotban, önkormányzat
részére haladéktalanul visszaszolgáltatja
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a feltételeket vállaló
igénylőkkel, az igénylés sorrendjében a fenti
feltételek mentén ingatlan átadási, illetve
adásvételi szerződést kössön.

Megőrzendő értékeink
a diákfotós szemével
folytatás az első oldalról

A pályázat célja a két település megőrzendő
értékeinek: természeti környezet, kulturális
örökség, ipari és műszaki megoldások, sport,
egészség és életmód, turizmus, épített
környezet, agrár- és élelmiszergazdaság
témakörök szerinti megjelenítése, megörökítése a diákfotós szemével. Körösi Mihály, a
Települési Értéktár Bizottság elnöke köszöntő
beszédében örömét fejezte ki, hogy lehetőségünk van együttműködni, bemutathatjuk
és megismerhetjük egymás kultúráját, szokásait, hagyományait. A tárlatot Siklósi István,
városunk polgármestere nyitotta meg. Városunkból 147 pályamunka érkezett 37
alkotótól. A fotók egytől-egyig értéket közvetítenek. A szakemberekből álló zsűri az
alábbi díjakat állapította meg:
1. helyezett: Temesvári Gábor Péter: „ A 3
lány”, 2. helyezett: Urbancsek Zalán: „A
teher”, 3. helyezett: Süveges Dominika:
„Néptánc Mezőberényben”. Különdíjasok:
Czerovszki Ildikó: „A rét tavaszi mosolya”,
Fekete Barbara: „Városi Könyvtár”, Bartó
Levente: „Tót jelfa”, Hőgye Tessza: „Égigérő
kapu”, Bartó Boglárka: „Daráló”, Bak Luca:
„Alagút”, Budai Anna: „A gólya”.
Az eredményhirdetés után a Városháza
dísztermében Michael Daniel Wolf zongoraművész ajándék előadását hallgathatták meg
az érdeklődők. A gútai és mezőberényi
pályamunkákból készült tárlat a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben tekinthető
meg.

Lingeni vendégek a Városházán
A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
cserekapcsolat révén fogadta a németországi
Lingenből érkezett diákokat. A vendégek több
mint egy hetet töltöttek a berényi diákok
körében, a városban illetve a környező
településeken. A helyi gimnázium 2016-ban
már 27. éve fogadja nyelvtanulás céljából a
diákokat, és tabló formájában örökítik meg a
tanulmányutat, az élményeket. A 16 diákot
Siklósi István polgármester is köszöntötte a
Városháza dísztermében, és a város látnivalóit
ajánlotta figyelmükbe. A cserekapcsolat
keretében magyar diákok is kiutaznak a
Johanneum Gimnáziumba, órákon vesznek
részt, családoknál laknak, megismerik
kultúrájukat és gyakorolják az idegen nyelven
történő kommunikációt.

Autóbusz-menetrend változás
A DAKK Zrt. 2016. június 16-tól
(csütörtöktől) Mezőberényt érintően
menetrend módosítások bevezetését
tervezi.
Információ: www.mezobereny.hu

Hírmondó
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Kormányablak nyílik Mezőberényben
folytatás az első oldalról

A sajtó képviselőit Siklói István polgármester úr a beruházás
ütemezéséről és költségeiről tájékoztatta. Várhatóan 2016. június 6-án
adják át a munkaterületet, ahol a kivitelezés munkálatait a Borgula-Ép
Kft. és a Péter-Fa Bt. együttműködve a Gyulai Fafém Bútor Zrt.-vel
végzi. A kiépítési munkák, valamint a bútorbeszerzés 32.225.833,- Ftos költségeit Mezőberény Város Önkormányzata vállalta. Az átépítés
időszaka előre láthatóan 3-4 hónapot vesz igénybe, a kormányablak a
tervek szerint 2016. szeptember 1-től fogadja az ügyfeleket a leendő 56os emléktér 1. szám alatt (Civilfejlesztő Központ mögött). Dankó Béla
országgyűlési képviselő úr a Miniszterelnökség, a Békés Megyei
Kormányhivatal és Mezőberény Város Önkormányzata példaértékű
összefogását emelte ki, amelynek köszönhetően Mezőberényben és
vonzáskörzetében mintegy tizenötezer lakos számára színvonalas
kiszolgálás valósulhat meg. Az összefogás nyertesei elsősorban a
mezőberényi és a térség polgárai - közölte Gajda Róbert
kormánymegbízott úr. A 2011-ben elindított közigazgatási reform során
folyamatosan nyíltak meg Békés megyében is a kormányablakok, a
mezőberényi lesz a tizenkettedik. A Mezőberényi Kormányablak
szükségességét a település lakosságszáma és a szakmai érvek egyaránt
indokolták. A városban működő okmányiroda 2015. évi ügyszáma
meghaladta a tizenhatezret, ami a Békési Járási Hivatal teljes
ügyszámának 35%-át jelenti. Az újonnan kialakítandó kormányablak
Mezőberény, Kamut és Köröstarcsa – közel tizenötezer lakos –
hivatalos ügyintézését segíti. A Békési Járási Hivatal kirendeltsége a
Városházáról 8 fővel kerül át a Mezőberényi Kormányablak épületébe,
ahol 5 munkaállomás és 1 fotobox szolgál a gyors és hatékony
ügyintézés helyszínéül – tájékoztatta a megjelenteket dr. Csarnai Judit,
a Békési Járási Hivatal hivatalvezetője.

Sporttámogatás pályázat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és
sport tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK sz.
rendelete (sportrendelet) értelmében a helyi sportszervezetek
támogatására pályázatot írt ki.
A rendelet értelmében a támogatás:
(1) a) A sportegyesületek működési kiadásainak részbeni fedezetére
szolgál.
(2) A sportalap keretösszegéből nyújtott támogatásra az alábbi
kategóriákon belül lehet pályázatot benyújtani, a sportalap részére az
adott év költségvetési rendeletében biztosított összeg
a) 50%-ának erejéig az olimpiai sportágakban szakosztállyal
rendelkező szervezetek pályázhatnak támogatásra,
b) 30%-ának erejéig az a) pontba nem tartozó sportágakban
szakosztállyal rendelkező szervezetek pályázhatnak támogatásra,
c) 20%-ának erejéig a 2.§ (2) bekezdésben részletezett szervezetek a
mezőberényi sportrendezvények megszervezéséhez pályázhatnak
támogatásra.
(3) A sportalap (2) bekezdésben meghatározott céljaira az illetékes
szakbizottság által elfogadott formanyomtatvány benyújtásával
lehet pályázni 2016. augusztus 31-ig. Döntési határidő: 2016.
szeptember 30.
A benyújtott pályázatok ismeretében, a döntési eljárás során az
illetékes szakbizottság dönthet.
A rendelet szövege, a pályázati adatlap a www. mezobereny.hu
oldalon megtalálható.
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Békés Megyei Önkormányzat hírei
Ősztől épül az M44 középső, leghosszabb szakasza
Ősszel kezdődik az M44-es
gyorsút Tiszakürt-Kondoros
közötti szakaszának kivitelezése,
az erről szóló pályázat már
megjelent a Közbeszerzési
Értesítőben. A 61,4 kilométer
hosszú út csak külön csomópontokkal rendelkezik majd, 2x2
forgalmi sávos, osztottpályás
gyorsút lesz. A munkaterületet várhatóan októberben adják át a
kivitelezőnek. A 111 km hosszú M44 gyorsforgalmi út építése
három ütemben valósul meg: a 40 kilométer hosszú Kecskemét Nagykőrös – Tiszakürt, a 62 kilométer hosszú Tiszakürt – Kondoros
és a 18 kilométer hosszú Kondoros – Békéscsaba – országhatár
szakasz. A középső, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyét
átívelő, 62 km-es Tiszakürt Kondoros közötti leghosszabb szakasz
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési felhívás már megjelent.
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezés 2016 év
végén megkezdődhet. Az M44 Nagykőrös-Tiszakürt (31 km) és
Kondoros-Békéscsaba (18 km) közötti szakaszainak ajánlati
felhívása várhatóan 2016 végén jelenik meg, eredményes eljárás
esetén mindkét szakasz építése 2017-ben elindulhat.
Az új nyomvonalon, 2×2 forgalmi sávos kiépítésű gyorsforgalmi
úton 4 különszintű csomópontot, 44 alul- és felüljárót,
Cserkeszőlőnél és Kondorosnál egyszerű, Szarvasnál komplex
pihenőt alakítanak ki. A Körös folyó felett a Körös építészet
hagyományait megőrizve egy 450 m hosszú acél ívhíd épül
díszvilágítással. Emellett a szakaszon két kisebb híd épül: egy a
Dögös-Kákafoki csatorna felett, valamint egy háromnyílású híd a
Mezőtúr-Orosháza vasútvonal felett. Kardosnál üzemmérnökségi
telep létesül. Az M44-es autóút Kecskemétet köti össze
Békéscsabával, majd a tervek szerint folytatódna a román határ felé.

Agrárium 2016 – mezőgazdasági összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az agráriumban
tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása érdekében
gazdaság-szerkezeti összeírást hajt végre 2016. június 1-jei
időponttal. A kérdőívek összeírók közreműködésével − tablettel
vagy laptoppal − történő kitöltésére 2016. június 1. és július 15.
között kerül sor. Az adatfelvétel többek között kiterjed a használt
földterületre, az állatállományra és a munkaerőre vonatkozó
kérdésekre.
Információ a +36 80 200-224 ingyenesen hívható telefonszámon,
vagy az agrarium2016@ksh.hu e-mail címen.

Pedagógusokat köszöntöttek
A Városi Pedagógusnap alkalmából az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központba várták a mezőberényi pedagógusokat 2016. június 6-án. Az
ünnepségen Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelent
óvónőket és tanárokat. Az intézményvezetők a szakmai minősítésben
részesült pedagógusokat, az állami kitüntetett és a nyugdíjba vonuló
kollégákat köszöntötték.

A résztvevők Vozár M. Krisztián zongoraművész és Cseh István
Megyei Príma Díjas gitárművész előadást hallhatták az ünnepi délután
zárásaként.

Intézményi hírek
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Pünkösdi táncház a Magyarvégesi Óvodában
„Az a dolgom, hogy hidat építsek
a múlt és a jövendő között.
És, hogy ennek a hídnak a pilléreibe
beleépítsek mindent,
amit a múltból a jövendőbe átvinni
érdemes.”
- Wass Albert 2015 szeptemberében hagyományteremtő
céllal a Magyarvégesi Óvodában megrendezésre került a Magyarvégesi Sokadalom,
amellyel az óvoda fennállásának 120 éves
évfordulóját ünnepelte. A jeles eseményt a
2015/2016-os nevelési évben minden
hónapban az aktuális időszak szokásainak
keretében családi játszó- és táncház követett.
Az októberi, Dömötör-napi alkalom után sorra
következtek a Márton-napi, Adventi, Újév
köszöntő, Télűző, Tavaszváró, Szent Györgynapi játékos, táncos péntek délutánok. A sort
májusban a Pünkösdi táncház zárta.
Május a termékenység, a szerelem időszaka,
áthatja a tavaszvárás öröme, melyet megkoronáz a Húsvétot követő ötvenedik nap,
Pünkösd ünnepe. Ezen a napon, egyes
területeken, a fiúk udvarlási szándékot jelezve
a kiválasztott lány házánál májusfát állítottak,
mely nemcsak szerelmi ajándék volt, de a
feldíszített zöldág egyben a természet megújulását is jelképezte.
A pünkösdi király - a különböző ügyességi
versengések nyertese - a legények közül került
ki, aki a cím elnyerése után egy meghatározott
időszakban bizonyos kiváltságokkal élhetett:
meghívás nélkül megjelenhetett a faluban
szervezett táncos összejöveteleken, mulatságokon, vezethette legénytársait akár egy
egész éven át. A pünkösdi királyné kedvességével, szépségével, jó énekhangjával, kicsiny voltával tűnt ki a lányok sorából. A kis
királyné és társai sorra járták a házakat, ahol
termékenységvarázsló dalokat énekeltek,
jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.
Pünkösdi hangulatban, tavaszi napsütésben, az
óvoda udvarán, a szabadban zajlott a májusi
játékos, táncos kézműveskedő alkalmunk. Az
óvoda gyermekei a mindennapokban is
rendszeresen találkoznak magyar örökségünk
népi játékaival, énekeivel, meséivel, hiszen a
„magyarovi” nemes célkitűzése a múlt
értékeinek ápolása, hagyományaink megőrzése, népi kultúránk megismerése, mindezek által pedig a magyar nemzeti öntudat
ébresztgetése. A tavaszi énekes játékok, a
körtáncok, a zene és a tánc most is közös
mozgásra ösztönöztek, mosolyt csaltak az
arcokra, jókedvre derítettek.
Ezen az alkalmon lehetőséget kapott minden
óvodás gyermek, hogy pünkösdi királlyá vagy
királynévá válhasson. Olyan próbákat kellett
kiállni hozzá, melyekhez főképpen csak
tevékenykedni akarás kellett egy csipetnyi
jókedvvel fűszerezve, amely egyre csak nőtt a
megtett próbák sorával.
A táncházban való részvétel után a Nyeregben
Alapítvány jóvoltából a gyerekek lóra ültek és
lovagoltak, Gulyásné Magdi nénivel tulipánt
nemezeltek, tojástartóból virágot készítettek,
kavicsot festettek, tavaszi virágszirmokkal,
zöld levelekkel terítőt színeztek, különböző
növényekből fali díszt szőttek. Oláhné Tündi

Mezőberényi
Évadzáró és Gyermeknap
folytatás az első oldalról

óvó néni vezetésével pedig edénykék készültek el immár sokadik alkalommal a korongozógépen.

Az idei gyereknap különlegessége a
gépjárműpark volt, amelynek köszönhetően a
gyerekek közelebbről is megismerkedhettek a
mentő-, tűzoltó- és rendőrautóval, valamint
sokak kedvencével, a markolóval.

A pünkösdi király és királyné cím eléréséhez
nem kellett más, mint a lehetőségek közül
kiválasztani ötöt, és megoldani az adott
helyszínen a gyerekeknek a rájuk váró
feladatot. Sokan minden tevékenységet
kipróbáltak, az óvoda udvara megtelt pünkösdi
királyokkal és királynékkal, csak úgy
fénylettek a fejekre sajátkezűleg elkészült és
díszített ezüst koronák.
Köszönjük a Nyeregben Alapítványnak,
Gulyásné Magdi néninek, hogy újból eljöttek
hozzánk és színesítették lehetőségeink
tárházát! Jó hangulatban telt rendezvénysorozatunk májusi, záró alkalma. Sokféle
tevékenységet próbálhattak ki a játszani,
tevékenykedni vágyók, és az eszem-iszom
sem maradt el most sem. Ez volt a nyolcadik
alkalom. Óvodánk épülete, udvara, mint
mindig, most is megtelt jókedvvel.
A hónapról hónapra megrendezésre kerülő
játszó- és táncházak során számos kézműves
tevékenységgel találkozhattak az érdeklődők,
különböző technikák kipróbálásával, megőrzendő népi kismesterségekkel ismerkedhettek.
Szeretettel fogadtuk az érdeklődő gyerekeket,
felnőtteket, családokat, Mezőberény város
lakóit.
Köszönjük a szülőknek, hogy minden
alkalommal volt mit az asztalra tenni!
Köszönjük a Nyeregben Alapítványnak a
lovaglást, a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskola táncosainak a bemutatót, a táncot,
Juhász András és barátai zenekarának a zenét!
Köszönjük a Mécses Szolgáló Közösség
Egyesülete jóvoltából Lakatos Mihálynak,
hogy bevezette az érdeklődőket a vesszőfonás
rejtelmeibe, Gulyásné Magdi néninek,
Darányi Katalinnak a nemezelést, Ignácz
György asztalos mesternek a barkácsolást.
Köszönjük minden érdeklődőnek a részvételt.
Reméljük, jó lehetőséget biztosítottunk arra,
hogy az egykori mindennapok hagyományát
újraéljük, hogy az énekek, táncok, játékok és
különböző kézműves tevékenységek közben
közösséget formáljunk, lelki biztonságot
teremtsünk a gyermekeinknek ahhoz, hogy
magabiztos felnőttek cseperedjenek belőlük.
Szeretnénk hinni, hogy igényt ébresztettünk
arra, hogy a következő nevelési évben ott
folytassuk, ahol most abbahagytuk!
Magyarvégesi Óvoda kollektívája

A Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület
és a Kulturális Központ segítő kezek nélkül
nem tudta volna ezt a napot így megvalósítani.
A rendezvény megvalósítását segítette
Mezőberény Város Önkormányzata, a Városi
Közszolgáltató Intézmény, a Berényi
Téglaipari Kft., a Tópart Vendéglő és Panzió, a
Fábafém Kft., a Berény Étterem-Szálloda,
Pocsaji Lajos, Csík Tibor, Furtai Mária
vállalkozók, a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. ,
a BHK Kkt, a Berény Color Kft, a Lincsi ABC,
a Berény-Édesség Bt., a Gazda Partner bolt. A
gyerekeknek íjászbemutatót tartott a Mezőberényi Íjász Baráti Kör, lovagolhattak a
gyerekek a Nyeregben Alapítvány jóvoltából.
A kézműves foglalkozásokat a Mezőberényi
Orlai Népfőiskola Egyesület szervezte. A
járműpark a Mezőberényi Rendőrőrs, a
Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs, a
Mezőberényi Mentőállomás és a Kovács Farm
együttműködésével valósult meg. A játékparkokban közreműködött a Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete, a TÍZVÁROS
Alapítvány, a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium, a Városi Nyugdíjasklub és az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

A rendezvényen résztvevő gyerekek nevében
is köszönjük a rendezvény lebonyolításában
résztvevők közreműködését, segítségüket.
Reméljük, jövőre újra találkozunk!

Képek a www.mezobereny.hu oldalon találhatók.

Hírmondó
Iskolakóstolgató a PSG-ben
2016. május 26-án hatodik alkalommal
rendeztük meg Iskolakóstolgató elnevezésű
játékos vetélkedőnket hetedik osztályos
diákok számára. Kiválóan akkreditált
tehetségpontként hat évvel ezelőtt ez volt
iskolánk bemutatkozó programja, mára pedig
hagyományos rendezvényünkké vált. Meghívásunkat idén négy település tizenegy csapata
fogadta el, így több mint ötven kisdiákot,
illetve kísérő tanáraikat, szüleiket láthattuk
vendégül.

A pillanat értéke
Gondolkoztunk már azon hányan éljük meg a
pillanatot? Mosolyka határozottan megéli.
2016. május 30-án gimnáziumunkba látogatott
Hozleiter Fanny, ismertebb nevén Mosolyka.
Fanny kerekesszékben éli mindennapjait férje,
Sándor mellett. Megismerhetjük életét a
blogján, közösségi oldalán és könyvein
keresztül, valamint büszkén járja az országot,
és tanulságos előadásokkal motiválja
hallgatóit. Negyvenöt perces előadása nekünk
is sokat jelentett. Az alkalmat bemelegítő
játékkal kezdtük, majd Fanny mesélt
Sándorral való kapcsolatukról és kalandos
megismerkedésükről. Hallhattunk továbbá
arról, milyenek voltak iskolás évei, és hogyan
élte meg fiatal diákként betegségét. Fanny
próbálta humorosan megközelíteni ezt a
komoly témát, ezzel is felkeltve a diákok és
tanárok figyelmét. Megtudhattuk azt is,
milyen kapcsolatot ápolt szüleivel, akik – az ő

Olvasók viadala győztesek
Az OPSKK Könyvtára is részt vett a Városi
Gyermeknapon játékaival, lapozóival,
valamint kihirdette az Olvasók Viadala
elnevezésű - 2015 decembere óta zajló olvasásnépszerűsítő verseny győzteseit. A
helyszínen a legjobbak átvehették fődíjaikat:
1-2. osztály: 10 ezer Ft értékű Várjáték
játékutalvány, 3-4. és 5-6. osztály: 10 ezer Ft
értékű Csaba Center vásárlási utalvány, 78.osztály: 1 db tablet az OverNet Kft.
felajánlásával.
A viadal győztesei: 1-2. osztály Modolo Júlia
és Konyecsni Milán, 3-4. osztály Jenei

Intézményi hírek
Célunk ez alkalommal is az volt, hogy a megye
általános iskolásai testközelből érezhessék át,
hogy milyen is egy jónevű gimnázium
tanulójának lenni. A gyerekek játékos
órabemutatókon vettek részt. Az idei vetélkedő kerettörténetét a Star Wars adta. Az ifjú
padavanok kipróbálhatták magukat többek
között űrhajótöröttként a Myrkr bolygón,
Klón-robbanás közben, megtapasztalhatták a
matematika erejét. A foglalkozások után egy
totót töltöttek ki a megszerzett ismeretek
alapján. A legtöbb pontot elérő csapat vihette
haza a PSG Vándorkupát. Idén a békési Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskola tanulói váltak a
legjobb jedikké.
A nagy izgalmak után következett a program
pihentető része, amely során iskolánk tanárai
és tanulói hot dogot készítettek vendégeink
számára. A délután során gimnáziumunk
tehetségei is bemutatkoztak. A nap végén
rengeteg csillogó szemű, oklevelet szorongató
kisdiáktól búcsúzhattunk. Reméljük, jövőre a
következő Iskolakóstolgatón újra találkozhatunk az idén részt vevő iskolák csapataival.
Kovács Hajnalka
szavaival élve – már elutaztak a Földről.
Előadásának része volt két rövid videó is. Az
első videóban arra figyelmeztetett minket,
hogy ne halogassunk semmit, értékeljük a
pillanatot. A második videó a Pillanatcsillag
címet kapta. Ebben a videóban Fanny és
Sándor napjait láthatjuk az ő főszereplésükkel. Sokakat megérintett a kisfilmjük.
Nem mehetek el férje kitartása mellett sem.
Sándor mindennap támogatja és valóra váltja
Fanny álmait. Sokáig csak Fanny blogján és
bejegyzéseiben olvashattam ezt, de az előadás
teljes ideje alatt első sorból láthattam, ahogy
oldalról mosolyogva bátorítja, ha kell, segíti
feleségét. Fanny, bár beceneveket ad kerekes
székeinek, - hozzánk Jaguárral jött – mégis
minden vágya, hogy egyszer megváljon tőlük
és kifulladásig táncolhasson. Amíg egyesek
teherként gondolnak egy 2000 méteres futásra,
ő mosolyogva lefutná bárki helyett. Én pedig
hiszem, hogy egyszer ez az álma is valóra
válik.
Erdei Eszter 11.a osztályos tanuló
Jázmin, 5-6 osztály Szabó Emese, 7-8.
osztály Jenei Jonatán.
A könyvtár munkatársai kisorsoltak hét
csomagot a gyerekek és a szervezést segítők
között. Ajándékcsomagot kapott Kara Lina,
Horváth Tímea, Zámbori Boglárka, Povázsai
Maja, Bereczki Natália, Bencsik Adrienn,
Fesető Boldizsár és Jeneiné Borzán Éva segítő.
Minden kincskeresőnek és beavatottnak
köszönjük a bátorságot és a részvételt,
segítőknek és támogatóknak a patronálást!
Támogatók: Könyvtárpártoló Alapítvány,
Nemzeti Együttműködési Alap, Mezőberény
Város Önkormányzata, OverNet Kft.,
Vereckei Patika, Kristály Patika.

7.
EB-re készülhetnek a
berényi mazsorettek

A Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége
május 28-án Országos Bajnokságot rendezett
Makón. A példaértékű szervezéssel lebonyolított magas színvonalú versenyen a
Mezőberényi Mazsorett Együttes az elért
eredményei alapján ebben az évben is kivívta a
jogot a Mazsorett Európa-bajnokságon való
részvételre. Az együttes 15 versenyszámban
nevezett a bajnokságra, ahonnan négy arany és
öt ezüstéremmel, egy kiemelt arany, egy arany
minősítéssel, két 4., egy 5. és egy 8.
helyezéssel térhetett haza. A versenyszabályzat alapján 13 versenyszámban
jutottak ki a berényi lányok a szlovákiai
Puchovban 2016. július 7-10. között
megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra,
ahonnan a 2016. szeptemberi poreci
világbajnokságra szerezhetnek kvalifikációt a
résztvevők.

Részletes eredmények: Hajdú Zita – Szegedi
Zita Karolina senior botos duó/trió 1.
helyezett - kiemelt arany minősítés,
„Szivárvány” II. senior zászlós miniformáció 1. helyezett - kiemelt arany
minősítés, Bárdi Regina – Fekete Barbara –
Hoffmann Kata cadet botos trió 1. helyezett kiemelt arany minősítés, Junior botos miniformáció 1. helyezett - kiemelt arany
minősítés, Bárdi Regina cadet botos szóló 2.
hely - kiemelt arany minősítés, Hajdú Zita
senior botos szóló 2. hely kiemelt arany
minősítés, Csatári Bettina – Gyebnár
Viktória junior botos duó/trió 2. helyezett kiemelt arany minősítés, „Mini-Manók”
cadet botos csapat 2. helyezett - kiemelt arany
minősítés, „Mini-Manók” cadet botos miniformáció 2. helyezett - kiemelt arany
minősítés, „Szivárvány” II. senior botos
mini-formáció kiemelt arany minősítés,
„Szivárvány” II. senior zászlós csapat arany
minősítés, Szegedi Zita Karolina senior botos
szóló 4. hely - kiemelt arany minősítés,
Gyebnár Viktória junior botos szóló 4. hely kiemelt arany minősítés, Hoffmann Kata
cadet botos szóló 5. hely - kiemelt arany
minősítés, Simcsik Mónika senior botos
szóló - 8. hely - ezüst minősítés
Mezeiné Szegedi Erzsébet

Intézményi hírek
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Nyári táborok Mezőberényben
NAPKÖZIS SPORTTÁBOR
2016. június 27-től július 1-ig
2-6. osztályos lányok és fiúk részére
Helyszín: Martinovics úti tornaterem.
Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő Információ és
jelentkezés: Winter Ilona: +36 20-494-1887,
Ignácz Ágnes: +36 70 9444-615

LOVASTÁBOR 5-15 éves gyerekek részére
Turnusok: június 27-től július 1-ig napközis,
július 11-től július 15-ig napközis/bentlakásos,
július 25-29-ig napközis/bentlakásos,
augusztus 8-12-ig napközis. Helyszín:
Nyeregben Alapítvány tanyája. Részvételi
díj: napközis: 18.000,- Ft/fő, bentlakásos:
30.000,- Ft/fő. Információ és jelentkezés:
Madarászné Bereczki Zsuzsanna: +36 205324-431

NAPKÖZIS ANGOL NYELVI TÁBOR
2016. június 27-től július 1-ig
általános iskolás gyerekek részére
a Mezőberényi Református Egyházközség
szervezésében. Helyszín: Mezőberény,
Kálvin János tér 9. Részvételi díj: 6.000,Ft/fő. Információ és jelentkezés: Románné
Tóth Julianna lelkipásztor, +36 20-599-6864

NAPKÖZIS TÁBOR
2016. július 4-8-ig
elsősorban gyermekjóléti szolgáltatásban
részesülő általános iskolás gyermekek
számára a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat szervezésében. Helyszín: „Madarak
Háza” Látogatóközpont, Városi Liget.
Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő. Információ és
jelentkezés: Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (Petőfi u. 27.), +36 66 352-462

NAPKÖZIS FOCI TÁBOR
2016. július 4-8-ig
a Berényi Gyermek FC szervezésében.
Részvételi díj: egyesületi tagoknak 8.000,- Ft,
nem tagoknak: 15.000,- Ft. Információ és
jelentkezés: Kajlik Péter, +36 30-280-2393

KUTYÁS TÁBOR
2016. július 11-15-ig. és 18-23-ig
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület szervezésében. Helyszín: Laposi Kertek. Részvételi
díj: 15.000.- Ft/hét. Információ és
jelentkezés: Zahorán Béla +36 30 506-1011,
nandyka@cit-romail.hu

NAPKÖZIS HITTANTÁBOR
2016. július 11-15-ig
a Mezőberényi I. ker. Ev. Egyházközség
szervezésében. Helyszín: a gyülekezet épülete
(Kossuth tér 6.). Részvételi díj: 7.000.- Ft/fő.
Információ és jelentkezés: Lázárné Skorka
Katalin +36 20 824-3805

ZENETÁBOR
2016. augusztus 1-7-ig
a Mezőberényi I. ker. Ev. Egyházközség
szervezésében. Helyszín: a gyülekezet épülete
(Kossuth tér 6.). Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő.
Információ és jelentkezés: Lázárné Skorka
Katalin +36 20 824-3805

NAPKÖZIS KÉZMŰVESTÁBOR
2016. június 20-24-ig és
július 18-22-ig
8-14 éves gyermekek számára az
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban.
Részvételi díj: 8.000.- Ft/fő.
Információ:
OPSKK +36 66 515-553
nyitvatartási időben 12-18 óra között
Jelentkezési határidő:
június 17 és július 15.
opskk mezobereny.hu
facebook.com/opskk

Megtartó örökség
folytatás az első oldalról

Tóth Sándort, az alkotót Siklósi István
polgármester köszöntötte 70. születésnapja
alkalmából. A kiállítást Pál Miklósné, a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének
elnöke nyitotta meg, felidézve Tóth Sándor
munkásságát. Megemlékezett az alkotó
nagyívű alkotói pályájáról a velemi táboroktól
kezdve a 35 évvel ezelőtt elnyert Népművészet
Ifjú Mestere címtől kezdődően a Népi
Iparművész, majd a Népművészet Mestere
kitüntetésen át a Gránátalma díjakról, a 2013ban elnyert Csokonai Vitéz Mihály alkotói
díjon át a 2016-ban átvett Békés Megyei Príma
Díjig. Az ünnepeltet unokái meglepetés
műsorral köszöntötték. A kiállítás érdekessége, hogy fotók segítségével olyan munkákat
is meg lehet tekinteni, amelyeket a mezőberényi közönség még nem biztos, hogy látott.
Számos rangos elismerés, kitüntető cím
dicséri két keze munkáját, a kérges, durva fa
művelése során életre hívott alkotásokat.
Munkáját a precizitás, a fa szeretete, az alkotás
öröme jellemzi. A mezőberényi fafaragó
önmagáról így vall:
„Mindig az egyszerűséget kerestem, hogy
megmaradjak magyarnak, mezőberényinek.
Úgy gondolom sikerült, amelyben feleségem
sokat támogatott.”
Pályafutását asztalos, faesztergályosként
kezdte, de folyamatosan érzete, hogy többre is
képes. Ez a belső erő hajtotta tovább, majd
1981-ben a velemi alkotótáborban történt
valami. „Nagy hatással volt rám a táborban
eltöltött idő, egy jelentős belső, lelki fordulat
történt. Ekkor kezdődött az önálló,
népművészeti alkotókorszak.”
Ennek az időszaknak még ma sincs vége, a
motiváció változott valamelyest. Hiszen
szakmailag már inkább a szabad alkotás vágya
dominál, vagy, ahogy ő fogalmazott: „…a
kedvemre való alkotás elvégzése az egyik fő
motiváció amellett, hogy nyugdíjas koromra a
tanyasi életforma felé fordultam és igyekszem
annak teljesen részese lenni, minden
tekintetben.”
Építgeti, szépítgeti tanyáját mind a maga,
mind családja, unokái örömére. Jó egészséget
kívánunk hozzá. A kiállítás szeptember 30-ig
tekinthető meg.
- p. b. -

Mezőberényi
Jubileumi dalostalálkozó és
emléktábla avatás
Ünnepi esemény
keretein belül
avatták fel Szabó
Antal és Szabó
Antalné a Berényi Népdalkör
egykori karvezetői tiszteletére
készült emléktáblát. Idén 5.
alkalommal rendezte meg a Berényi Népdalkör, a Városi
Nyugdíjas Klub, a Szlovák Pávakör és az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ a Dalostalálkozót 2016. május 8-án. A jubileumi
esemény emléktábla avató ünnepséggel
kezdődött. Siklósi István polgármester úr
személyes emlékeit felidézve tisztelgett a
kiváló karvezetők előtt. A szervezők ezúton
fejezik ki köszönetüket Győri Gábor úrnak, a
Viaelysium Kft. ügyvezetőjének az emléktábla felajánlásáért. Az ünnepélyes megemlékezést követően vette kezdetét a térség
dalosköreinek, kórusainak színpadi előadása.
fotók: www.mezobereny.hu

A hónap műtárgya
Tűzszerszám, acél és kova
Június 24. Szent Iván
napja a nyári napforduló
ünnepe, országszerte a
kultikus tűzgyújtások
ideje. A pogány hagyományban a tűz, a nap a
megtisztulás szimbóluma.
A tűzgyújtással a nap
megújulását kívánták
elősegíteni. A tűzgyújtás
ősi eszköze az acél, kova
és tapló. Segítségükkel csiholják a tüzet úgy,
hogy az acélt a kovával összeütögetik, és a
kipattanó szikrával meggyújtják a taplót. Ezt
szalmából, szénából készített csóvába, száraz
falevélbe, fűcsomóba dugják, és addig
csóválják, míg az átáramló levegő lángra nem
lobbantja. Sokáig használatban volt, amíg a
gyufa ki nem szorította, legtovább a csőszök és
a pásztorok körében maradt fenn. Az Alföldön
kis bőrzacskóba tették a taplót és a kovát, az
acél mellette szíjon lógott; az egészet, a
tulajdonképpeni tűzszerszámot derékszíjukba
akasztva viselték. Az eszközt kovácsok, néha
cigánykovácsok készítették, az acélhoz
többnyire természetes kovát, ritkán kvarcot,
folyami kavicsot, gyújtóanyagul taplót
használtak. A fákról gyűjtött tapló belét
tisztították, szárították, bottal puhára verték és
hamuval kevert vízben főzték, száradás után
fejszével a hamut kiverték belőle. A 19. sz.
elején Magyarországról még igen nagy
mennyiségű taplót szállítottak külföldre. A
gyufa feltalálása előtt a tűzszerszámot széles
körben használták, ismerete a történeti adatok
és a régészeti leletek szerint visszavezethető a
honfoglalás koráig. A tűzgyújtásnak ez a
módja volt elterjedve a sztyeppei nomád
népeknél, de Európában is számos helyen
ismerték. A bemutatott tűzcsiholó acélt és
kovát Hentz Lajos gyűjtötte.
Csete Gyula
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Hírmondó
Múzeumi Esték

Május 26-án a Múzeumi Esték alkalmából
Henger Péter a Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület elnöke Berényi bírók,
törvénybírók és esküdtek az újratelepüléstől a
XIX. század közepéig címmel tartott előadást.
Megismerhettük az 1700-as 1800-as évek
közigazgatási viszonyait, a korabeli elöljáróságok és községi önkormányzatok összetételét, tevékenységét. A levéltári jegyzőkönyvekből a bírók és más tisztségviselők névsorát
is bemutatta az előadó. Néhányuk neve még
ma is ismerősen cseng, hiszen leszármazottaik
köztünk élnek. Új, eddig még feltáratlan
levéltári források és dokumentumok is most
először hangzottak el a közönség előtt.

Meghívó
A Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület Békéscsabai
Szervezete tisztelettel
meghívja az
érdeklődőket

Dr. Gschwindt
András
Mezőberény Város Díszpolgára,
a BMEU Űrkutató Csoportjának vezetője

A második magyar műhold
című előadására
2016. június 14-én (kedd) 14 órára
a Békéscsabai Szakképző Iskolába
(Békéscsaba, Gyulai út 32/1. IV. em.)

Bükkszentkereszti
gyógynövényismereti túra
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember
által létesített oktató kertben
és a Bükkben honos, szabadon termő
gyógynövények ösvényein.

2016. július 15. (péntek) 7 óra
Az utazás költsége: 4.000,- Ft/fő,
A túra díja: 1.000-1.500 Ft/fő

Jelentkezési és fizetési határidő:
2016. július 6.

Információ:
OPSKK, +36 66 515-553

A mezőberényi németek
kitelepítésének 70. évfordulója
Május 7-én a mezőberényi németek
kiűzettetésének 70. évfordulóján emlékezett
meg a helyi német közösség, a város és a
megye vezetése, valamint a civil társadalom
arról, hogy 1946-ban ezen a napon indították
útnak a bajorországi Malmsheimban működő
elosztó táborba a marhavagonokba zsúfolt 491
mezőberényi svábot, többnyire idős embereket
és gyerekeket, hogy sok-sok megpróbáltatás
után otthonra leljenek az éhező, romokban
heverő, történelmének legsúlyosabb válságával küszködő Németországban.
A Himnusz hangjai után az esemény fő
szónoka, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetközi és Európai Uniós
Ügyekért Felelős Helyettes államtitkára, a
Magyarországi Evangélikus Egyház országos
felügyelője, Prőhle Gergely mondott ünnepi
beszédet. A szónok felidézte a kor diktatúráinak közös gyakorlatát, amely alantas
politikai megfontolásokból fogalmazta meg és
ültette át a gyakorlatba a kollektív bűnösség
elvét, aminek a háború befejezésének szinte
napra egyéves évfordulóján esett áldozatul a
mezőberényi németség azon része, amelyet
nem hurcoltak el a szovjetek még 1945
januárjában rabszolgamunkára a Donyec
medencei szénbányákba. A helyettes
államtitkár azzal a családi indíttatású üzenettel
zárta mondandóját, hogy német származásunkból és hagyományainkból eredő
azonosságtudatunk tökéletes és konstruktív
összhangban megélhető büszke magyarságunkkal. Végül kifejezte örömét, hogy a
kormányzat anyagi támogatásának köszönhetően hamarosan méltó otthona lesz
Mezőberényben a német közösségnek.
Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész
igeszolgálata után a jelenlévő kitelepítettek,
valamint a város, a megye, a német
intézmények és a civil szervezetek képviselői,
illetve a mezőberényi polgárok elhelyezték a
megemlékezés virágait a 2002-ben felállított
kitelepítési emlékmű talapzatán. Az ünnepség
a Magyarországi Németek Himnuszának
eléneklésével zárult.
A megemlékezés azonban ezzel még nem ért
véget. A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület déli 12 órától egy négy
előadásból álló „Múltidéző emlékezésre” invitálta a megjelenteket az I. kerületi Német
Evangélikus Egyházközség tanácstermébe.
Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület elnöke „A mezőberényi
németek betelepítése a XVIII. században –
kirajzásaik az 1800-as évek első harmadában”
címmel tartott előadást. Felidézte Békés
megye fokozatos elnéptelenedését, a gazdaság
újraindíttatásához szükséges betelepítési
akciókat, az evangélikus német és szlovák
telepesek, valamint a református magyarok
törökök utáni „honfoglalását”. Az előadó
emlékeztetett arra a kevésbé ismert tényre,
hogy a berényi németség néhány évtized alatt
annyira megerősödött, hogy az 1800-as
években már népességkibocsátó közösséggé
vált, pl. a közeli Gyoma, ill. az erdélyi Szemlak
irányába.
Körösi Mihály helytörténész a málenkij
robotról szóló előadásához mottóul egy Wass

9.

Albert idézetet választott: „Mit vétettem
ellenetek, urak? És mit vétett az én népem…”
A költő-író jajkiáltása a közép-európai
népcsoportok sorsközösségének kifejezése.
Wass Albert az erdélyi magyarságról szólva
ugyanarra a szenvedésre utalt, mint amit a
munkaképes berényi lakosság – 16 évestől
közel 60 évesig – volt kénytelen elszenvedni
Sahti, Novo Sahti és Krivoj Rog vas- és
szénbányáiban, ki 2 és fél, ki öt éven át.
Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár
igazgatója „Elszakadás a szülőföldtől –
mozaikok a berényi német kitelepítettekről”
című előadásában levéltári adatokra, valamint
a Mezőberény Öröksége III. Kötetben
megjelent dokumentumokra hivatkozva
elevenítette fel a kitelepítettek megpróbáltatásait: a lelki kivetettséget, a nélkülözést,
az éhezést, a reményvesztettséget, majd az új
otthonra és hazára találás élményét.
Az múltidéző emlékezés befejező előadását

dr. Réthelyi Miklós, korábban a nemzeti
erőforrás minisztere, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottságának elnöke tartotta, aki
„Nemkívánatos elemek” és segítőik címmel az
1951-es „magyar-magyar” kitelepítésről szólt.
A magyar történelem tragikus fintora, hogy
amikor a győztes külföldi hatalmak már nem
tudnak, nem akarnak többet ártani, akkor a
diktatúra hatalmaskodik ártó szándékkal a neki
nem tetsző, ún. „nemkívánatos”, „osztályidegen” elemekkel. 1951 nyarán 251 családot
költöztettek ki többnyire budai otthonából
Mezőberénybe. A Budapestről történt
kitelepítésnek nem voltak törvényben foglalt,
pontos kritériumai, mint ahogy azt sem lehet
tudni, miért Mezőberényt érte a „megtiszteltetés”, hogy a legtöbb kitelepítettet volt
kénytelen befogadni. Egy-egy család kiűzettetésének esetenként az volt az egyetlen
oka, hogy az öröklött szép, kényelmes lakás
megtetszett valakinek, aki dönthetett vagy
döntethetett a lakó eltávolításáról.
Az viszont biztosan nem a véletlen műve, hogy
a kitelepítetteket, a mezőberényi köznyelvben
a „pestieket” az időközben kuláknak minősített, sokszor német származású nagygazdáknál szállásolták el. A hatalom az egyik
nemkívánatos elemet összezárta a másik
nemkívánatos elemmel, remélve hogy
kölcsönösen tönkreteszik egymást. Hál'
Istennek nem így történt. Ahogy Réthelyi
professzor előadásának záróelemeként hangsúlyozta: a kényszerrel összezárt, s ezzel közös
sorsra ítélt emberek többnyire egymásra
találtak, a lehetőségekhez mérten segítették
egymást, megmentve maguk és közösségük
számára a túléléshez szükséges cselekvő
becsületet.
Kisari Miklós, Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület
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10.
Gyöngykaláris, árvalányhaj
táncos pillanatképek

A „Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával Szabó
Csabával, igazgatóhelyettesével Szabóné Kukla Ágnessel és a berényi
táncegyüttesek tánckarvezetőivel, Szugyiczki Juliettával és Baracsi
Gergővel beszélgettünk a hagyományőrzésről, hogy mire tanít a
néptánc. Sikerek, mérföldkövek, nehézségek, pillanatképek a helyi
néptáncos közösségek és az intézmény életéből.
- Mire tanít a néptánc, mi az, amit az évek során szépen, észrevétlenül
elsajátít az ember a próbák alatt?
Szabó Csaba: A néptánc egy igen komplex műfaj, magába foglalja a
táncot, az éneket, a zenét, gyermekjátékokat, sajátos prózai elemeket, de
még a tárgyalkotó művészetet is felöleli. A táncos hagyományok,
szokások lefedik az életforduló eseményeit, születéstől a halálig, így a
néptánc számos dologra megtanít. Maga a műfaj erősíti s
magyarságtudatot, ami az összetartozás érzését tartja ébren az emberben.
Lehetőséget nyújt, hogy az ember megtapasztalja a közösségi élményt,
gazdagítja a személyiséget, ugyanakkor a személyes érzések
kifejezésére is alkalmas. Hogy ez mennyire igaz, arra nézve hadd hozzak
egy személyes történetet még abból az időből, amikor a fővárosi Bartók
Táncegyüttes tagja voltam. Széki táncházba készültem, és aznap este
szakítottunk egy lánnyal. Széki sűrű és ritka tempót táncoltam, majd az
egyik széki hagyományőrző táncos - gratulációján túl - megjegyezte,
hogy ez bizony tele volt haraggal. Volt benne igazság… Ha mint táncost
kérdezel, nekem rengeteg sikerélményt is adott. Oktatóként viszont
inkább azt részesítem előnyben, ha a tanítvány szereti és akarja, amit
csinál. A sikerhez természetesen szükséges az oktató és egy támogató
közösség is. A néptánc teret biztosít az ember egyéni teljesítőképessége
határainak feszegetéséhez. Szóló és páros formációban ez szinte
határtalan, ugyanakkor az együttesi koreográfiákban már megjelenik az
a törekvés is, hogy a produkció egységes legyen, de fontos, hogy
megnyilvánuljon a táncosok egyedisége. Megtanítja az embert, hogy
tiszteljen másokat, megbecsülje saját értékeit, teljesítményét. Rámutat,
hogy egy egész pici javuláshoz, fejlődéshez mekkora munka vezet.
Végül néhány gondolat a hagyományőrzésről. A néptánc, mint
hagyományőrző tevékenységi forma akkor válik hatékonnyá, ha minden
résztvevő ennek a művészeti formának az eszközrendszerét a saját
egyéni céljai elérésére, kiteljesedésére tudja használni. Vagyis a
hagyományőrző közösségekben elsajátított készségeket, képességeket a
mindennapokban, az emberi kapcsolatokban – egymáshoz való
viszonyulás - is alkalmazni tudja az ember. Az értékek tárháza így marad
fenn hosszútávon. Addig hagyomány egy hagyomány, amíg a gyerekek
ezt a művészetet a mindennapjaikban is használni tudják, egyébként
múzeumi darabbá válik.
- Szinte minden hónapban hallani lehetett valamilyen „Leg a Láb”-os
eseményről. Hogyan telt a 2015/16-os tanévetek?
Mozgalmasan. Minden korosztályban eseménydús év volt. A Babica
csoport Szalkai Niki, a Berecske Táncegyüttes Hanó Krisztina és
Szabados Tamás pedagógusok vezetésével dolgozott. Az óvodás és
kisiskolás csoportjaink a népi játszóházak, táncházak alkalmával ebben
az évadban is számos közösségi élménnyel gazdagodtak. Idén először a
húsvéti locsolkodásban az óvodás csoport is részt vett, nyáron pedig
szalonnasütésre készül közösen a két csoport. Bízunk benne, hogy
később ők is a Berény Táncegyüttesben bontakoztatják ki tánctudásukat.
A Kis-Berényke Táncegyüttes tagjainak és oktatóinak 7-9 éve tartó
munkája számos gyümölcsöt termett. Ebben az évadban szinte minden
lehetőséget megragadtak, hogy tudásukat bemutassák. Jelen voltak
többek között az V. Kádár Ferenc Népzene és Néptáncversenyen
Dévaványán, a III. Soproni Országos Néptáncversenyen, a VII.
Nemzetközi Táncfesztiválon Békéscsabán és Gyulán a Békés Megyei
Kisegyüttesek Találkozóján. Minden eseményről díjjal, minősítéssel
tértek haza. Jelenleg a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyre, nyári
táborra és a Tóth Ferenc Gyermektánc Koreográfiai Versenyre készülnek

Mezőberényi

Szugyiczki Julietta és Baracsi Gergő együttes vezetők segítségével. A
Berény Táncegyüttes hasonló eseménydús évadot tudhat maga mögött.
Jelen voltak Mezőberény város nagyrendezvényein, és – hasonlóan az
utánpótlás együtteshez – számos országos és regionális sikert is
magukénak mondhatnak. Említésre méltó a VIII. Vajdasági Szólótánc
Fesztivál Horgoson, a IV. Országos Nagyecsedi Verbunk Verseny, a
Békéscsabán megendezett Viharsarki Néptáncgála, melyre a megye
kilenc legjobb néptáncegyüttesét hívták meg, köztük a Berényt. A
legnagyobb sikerük, hogy a XV. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozón,
Pápán a zsűri újra Antológiára javasolta az együttest. Az Antológián az
ország 10-12 legjobb néptáncegyüttese mutatkozhat be Budapest egyik
neves színházában. Bízunk a továbbjutásban. Tánckarvezetőként
Szugyiczki Julietta és Baracsi Gergő segítette a csapat munkáját, az ifjú
tehetségek kibontakozását Szabóné Kukla Ágnes együttesvezető
egyengeti. Minden tekintetben azt mondhatom, hogy mozgalmas,
eredményekben gazdag évadot zártunk a berényi táncosokkal.
- Juli, szeptembertől te lettél a Kis-Berényke Táncegyüttes női vezetője,
sikert sikerre halmoztatok. Hogyan tovább, milyen terveid vannak a
következő évadra?
Szugyiczki Julietta: Természetesen a következő évadra is ugyanez a
tervem, sikert sikerrel elérni. Szeptemberben a korábban említett
Gyermektánc Koreográfiai Versenyen veszünk részt, ahonnan a
Gyermek Antológiába lehet bejutni. Szeretnék egy nagyobb
lélegzetvételű lány koreográfiát alkotni, amivel a következő év lánytánc
versenyén vehetnénk részt. Szeretném megmutatni, hogy egy NŐ is
képes a néptáncban alkotni, és domináns lenni. Természetesen a szóló
versenyekre való felkészítést is szeretném folytatni, és átadni mindazt,
amit tudok. És a legfontosabb tervem: szeretnék minél több ÖRÖMET
adni a táncosoknak! Ha a néptánc szeretetét, örömét át tudom adni, ha
látom a felszabadult örömöt a gyerekek arcán, már mind nyertesek
vagyunk! Legalábbis én biztosan!
- Gergő, szurkoltunk neked a Fölszállott a páva tehetségkutató
versenyen, ebben az évadban tanítványaid indultak a megmérettetésen. Milyen érzés a másik oldalon állni?
Baracsi Lajos Gergő: Nehéz pontosan megfogalmazni. Érdekes érzés,
kicsit valahol hihetetlen is. Ha megpróbálom összehasonlítani az akkori
és a jelenlegi érzéseimet, akkor hasonló szavakkal tudnám jellemezni,
viszont minőségében más a tartalmuk. Az öröm, a büszkeség és az
izgalom mind jelen van, csak máshogy, mint anno. Nagyobb felelősséget
érzek és a tudatosság is erősebb. Jobban izgulok értük, mint magamért
izgultam. De bízunk a legjobbakban, hiszen nagyon ügyesek, komolyan
veszik a feladatukat és mindent megtesznek a sikerért. A cél
természetesen a döntő, de bármeddig jutunk a verseny során, sok
élménnyel, tapasztalattal leszünk gazdagabbak. Már ezekért is megéri,
hogy belevágtunk.
-Finoman irányítod a Berény Táncegyüttes munkáját a háttérből,
ugyanakkor gondosan ügyelsz az önmegvalósítás lehetőségére, nagy
teret adsz az ifjú tehetségeknek, hogy szárnyaikat, mint karvezetők,
koreográfusok is bontogathassák. Nyilván nem véletlenül van ez így.
Mondhatjuk, hogy mint együttesvezetőnek egy álmod vált valóra azzal,
hogy saját műhelyből kikerülő tánckarvezetőkkel dolgoztok?
Szabóné Kukla Ágnes: Óvodáskorom óta pedagógus szerettem volna
lenni: kezdetben óvónő, majd matematika tanár, aztán tanító néni lettem.
A néptánc pedig egy örök szerelem, ami végigkísérte eddigi életemet. A
két dolog összekötése lett, amikor Mezőberénybe költöztünk és
megalapítottuk a Berényke, majd ahogy felnőttek, a Berény
Táncegyüttest. Szerettem volna átadni mindazt, amit én kaptam a
néptánctól, a néptáncegyüttestől. Hogy mit? A különböző tájegységek
táncain, néphagyományain keresztül életre szóló barátságokat, az örök
élményeket egy- egy szereplés kapcsán. Ez az átadás valószínűleg egész
jól sikerült, mivel az eltelt 15 év alatt 10-en választották a békéscsabai
Bartók Béla Szakközépiskola néptánc szakát, sőt jelen pillanatban
hárman végzik a Táncművészeti Főiskolát. És ha már végzik,
iskolánknak természetes volt, hogy kipróbálhassák, milyen a nagybetűs
élet, milyen valójában a néptánc oktatás. Ez volt a harmadik évünk, hogy
Juli és Gergő (mindketten Táncművészetisek) tánckarvezető. A siker,
miszerint ebben az évben is Antológiára javasolták az együttest, magáért
beszél. A „harmadik” főiskolásunk, Balogh Dávid Attila, a javasolt
koreográfia készítője. Tehát jónak bizonyult az ötlet. Jó kis csapat!
Nagyon büszke vagyok Rájuk.
-Tervek a jövő évre?
Jövő? Ez év október 22-én 15 éves jubileumunkat ünnepeljük. Várunk
minden valamikori „Berénytáncost”, aki szeretne velünk ünnepelni,
esetleg egyet táncolni velünk.
- p. b. -

Hírmondó
Mesterek története
– beszédes utcanevek –
Legendák és ismeretlen eredetű utcanevek ma is vannak.
Sőt az idő vasfoga is
sok esetben feledteti
múltunk apró történéseit. Vannak azonban olyan kutatások,
amelyek segítségével betekintést nyerhetünk elődeink korába, illetve élnek
még olyan emberek, akik gyerekkori emlékeik
között őrzik múltunkat.
Egy véletlen találkozást követően Kiszely
Jánosné Zsuzsika nénivel beszélgettünk
Mezőberény múltjáról, a város lassan feledésbe merülő életéről. Így ismertem meg, a ma is
Kismester és Nagymester nevet viselő utcák,
az egykor ott élő mesterek és Zsuzsika néni
történetét. Valamikor réges-régen dolgos
mesteremberek lakták a két utcát, sőt még
ecetgyár is üzemelt a városban, ahogy ő
emlékszik vissza:
„Sok mester lakott abban a kicsike kis utcában,
és ahol a két utca találkozik, ott volt az
ecetgyár. Nem tudom pontosan, mikor
alapították, de amikor én gyerek voltam, az I.
világháború utáni időkben, már üzemelt.
Ahogy bemegyünk a Kismester utcába, az
egykori zsidó templom mellett a sarkon lakott
Koós Samu bácsi, az asztalos. Az utcában lakott az én nagyapám is, ő csizmadia és papucsos volt, illetve az én édesapám, aki szintén
csizmadia és papucsos volt. Mellette volt
Kulich bácsi kötélgyártó telke, amely két
oldalra nyílott. Ezután következett az ecetgyár.
A mesterek utcájában laktak a Lestyán
testvérek, akik cipészek voltak. Egy sarki
házban lakott egy Fábián vezetéknevű
asztalos. A Nagymester utca Gyomai út felőli
részén szintén lakott egy Dovál nevű asztalos
és egy suszter is, akit úgy is neveztek, hogy
„orosz”, ugyanakkor Dvoreckinek is
szólították. Hogy melyik volt az igazi neve, azt

Egyesületi beszámoló
A Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület
2007. október 27-én került bejegyzésre. 2015.
április 9. napján civil szervezetünk adataiban
változás történt, kérelmet nyújtottunk be a
Gyulai Törvényszék felé. A kérelemhez
mellékeltük az alapszabály módosítása
tárgyában megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívét, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt. A Gyulai Törvényszék a Mezőberényi
Fúvószenekarért Egyesület (5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.) civil szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás
nyilvántartásba vétele iránti nem peres
eljárásban megállapítja, hogy a Pk.
60074/2007/17. számú végzés 2015. június 11.
napján jogerős lett, melyről a feleket a Pp.
230/A.§ (3) bekezdés rendelkezése szerint
értesíti. Továbbiakban civil szervezetünk
Egyesület néven működik tovább. A városban
működő Városi Ifjúsági Fúvószenekar
tevékenységének támogatására jött létre. Az
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a gyerekkori emlékeimből már nem tudom
felidézni. Továbbhaladva az utcában lakott egy
varrónő, akinek a telke hátul összeért a
nagyapáméval. Volt még egy kőműves is az
utcában. Talán ezért nevezhették el Kismester
és Nagymester utcáknak.”
S bár Zsuzsika néni már a Gyóni Géza utcai
szülői házba született, de nagyon sok időt
töltött a nagyszülőkkel a mesterek utcájában.
Családja mindkét ágán számos mesterember
volt: nagyapja, édesapja csizmadia és
papucsos volt, édesanyja papucsokat hímzett
és szalagozott. Gépész, borbély, tímár, asztalos
és szűcsmester is tevékenykedett a családban.
Gyakorlatilag mesteremberek között nőtt fel.
Ő maga is Népi Iparművész, a Népművészet
Mestere lett. Elmondása alapján nagy hatással
volt szakmai életére gyerekkora és a
templomba járás alkalmaival látottak.
„Nagyon sokat jártam templomba a nagymamámmal. Fenséges, ünnepélyes látvány volt,
ahogy az idősek fehér ködmönben - amelyben
sok fekete hímzés volt – bevonultak. A fejkendő,
a vállkendő és a szoknya fekete volt, a ködmön
pedig fehér és hímzett. Már innen vannak
emlékeim a hímzésről, a bundákról és
ködmönökről. Az édesanyám otthon papucsokat hímzett és szalagozott, tehát gyakorlatilag
beleszülettem a kézműves családba. A
kézügyességem, rajzkészségem is a családból
örököltem. Aztán később a polgári iskolában
mindenki megtanult varrni alsóneműt, blúzt és
szoknyát. Ezek voltak a legszükségesebb
ruhaneműk. Akkoriban a lányok ruhát varrni
és hímezni tanultak. Az iskolában volt egy
kedves tanítónőm, Irányi Dezsőné Palugyai
Ilona, aki felfedezte bennem, hogy szeretek
hímezni. A legmunkásabb darabokat nekem
adta és azt mondta: - Stefanovits, te ezt meg
tudod csinálni! És meg is csináltam. Tovább
éltette bennem a hímzés szeretetét, így az
öröklött képességeim továbbfejlesztettem. 3540 éves lehettem, amikor elkezdtem
gondolkodni, hogy hová lettek azok a szép
bundák és ködmönök. Elkezdtem keresni,
kutatni, érdeklődni. Először a tót részen,
hiszen oda jártam templomba. Az akkori
idősek segítségével 22 darab ködmönt és

bundát sikerült összegyűjtenem. Levettem a
mintájukat és azon gondolkoztam, hogy mit is
csináljak a mintagyűjteménnyel. Nekiláttam
rajzolgatni és tervezni terítőre, párnára.
Mellette ipart váltottam, kézimunka előnyomásra, sál- és fejkendőszövésre.”
Időközben a mezőberényi Aranykalász
Termelőszövetkezet nőbizottsága felkérésére
télen az asszonyokat hímezni tanította. 1972
őszén az akkori művelődési házban szakkör
indult a vezetésével. Egy évvel később a 72 fős
csoportnak kiállítása nyílt mezőberényi
mintákkal hímzett blúzokból, terítőkből,
függönyökből. 1974-ben egy hároméves
díszítőművészeti tanfolyamon tovább bővítette tudását – „Minden tájegység csínjátbínját megtanultuk.” 2007-ig tevékenykedett a
mezőberényi díszítőművészeti szakkör
vezetőjeként. 25 éven keresztül vezetett
szakkört Körösladányban, 10 évig Csárdaszálláson és 6 évig Békéscsabán segítette a
hímző asszonyok munkáját.
„Nagy-nagy szeretettel csináltam és soha nem
éreztem fáradtságnak. A szívemhez nőtt
minden kézimunka, mint egy anya a saját
gyerekeimnek éreztem őket. Pedig nagy munka
volt. Tervezni, rajzolni, az eredeti színű fonalakat, alapanyagokat beszerezni, előnyomatot készíteni (drukkolni). Egy terítő
elkészítésénél például 32 féle szabálynak kell
megfelelni. De csodálatos volt. Nagyon sok
élmény ért. Tanítottam Rotterdamban egy
hétig egy tanárképző főiskolán, ekkor láttam
életemben először a tengert. Ahogy jöttek a
hullámok, a nagy vízcseppek, mint megannyi
fehér gyöngy, egy csoda volt. Találkoztam egy
magyar grófnővel, aki magyar nyelvet tanított
Hollandiában. De épp így említhetném
Németországot. Egy kiállításon jártunk és
odajött hozzám egy férfi, aki - mint kiderült –
akkor volt német nagykövet Magyarországon,
amikor megnyílt a berényi kéttannyelvű
gimnázium és járt is Mezőberényben. Sok szép
emlékem van. Annak örültem a legjobban, ha a
saját tervezésű hímzéseket, mint mezőberényi
hímzéseket terjeszthettem, hogy ezáltal is
szűkebb hazámat – Mezőberényt – megismerjék.”
- p. b. -

egyesület működése nyilvános. Működésének, beszámolóinak nyilvánosságát
Mezőberény város honlapján, valamint a
Mezőberényi Hírmondóba téve biztosítja.
Egyesületünk céljai között szerepel a
fúvószene népszerűsítése és népszerűsítésének érdekében együttműködés más civil
szervezetekkel, valamint Mezőberény Város
Önkormányzatával, fúvószenekari hagyományok ápolása a fiatalok kulturált szórakoztatása, rendezvényeken való fellépés megszervezése. 2015. évben az alábbi események
szervezésében működtünk közre: Nemzeti
ünnepeken való fellépés, március 15-én az
OPSKK és Mezőberény Város Képviselőtestülete szervezésében nemzeti ünnepünk
167. évfordulója alkalmából zenét szolgáltattunk az ünnepi programban. Április 30-án
Sarkad Város Önkormányzata által rendezett
„Sarkadi Családi Majális” rendezvényén a
fáklyás felvonuláson fúvós zenekari kíséretet
szolgál-tattunk. Augusztus 20-án Kétsoprony
Község Önkormányzata által rendezett „Szent
István Falunapok” rendezvényén fúvós
zenekari kíséretet adott a Városi Ifjúsági

Fúvószenekarunk. Augusztus 20-án és 22-én
OPSKK szervezésében a XIX. „Berényi
Napokon” a Városi Ifjúsági Fúvószenekar
egyórás prog-ramban leginkább ismert
könnyűzenei darabokat adott elő, majd részt
vettek a Szent István-napi felvonuláson.
Szeptember 19-én a Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület szervezésében
immár hagyománnyá vált
Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztiválon a Városi
Ligetben a Városi Ifjúsági Fúvószenekar
zenével szórakoztatta a nézőközönséget.
A Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesülete tisztelettel köszöni mindazok segítségét,
akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át a
Városi Ifjúsági Fúvószenekar támogatására ajánlja fel. A Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület elnöksége az alapszabályban rögzített számban a közgyűlést
megtartotta, az egyesület tevékenységének
beszámolója előzetes egyeztetés után
megtekinthető az egyesület székhelyén.
Köszönettel: Matajsz János, a Mezőberényi
Fúvószenekarért Egyesület Elnöke
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Párizsban szerepel a
Sporttészta

Világbajnok sportolók
Mezőberényben

Famíliatészta Kft. Vitale családjának
Sporttészta termékei döntősök lettek a World
Tour by SIAL 2016 nemzetközi innovációs
termékversenyen. Ezzel az egyedülálló
magyar fejlesztésű száraztészták a párizsi
SIAL 2016 kiállításon is megjelennek a
résztvevő országok győztes termékei és
döntősei között.
A Famíliatészta Kft. az egészség jegyében
fejlesztette és tavaly vezette be Sporttészta
termékeit, amelyek jelenleg is egyedülállóak a
hazai piacon. A SIAL 2016 nemzetközi
megméretés első fordulójában, a bírák előtt
kiválóan szerepeltek az 50%-kal és a 80%-kal
csökkentett szénhidráttartalmú kiszerelésben
kapható Vitale termékcsalád-tagok. Mindkét
termék iránt egyre nagyobb az érdeklődés
azok körében, akik szeretnék, és akiknek
szükséges a táplálkozásuk során odafigyelni a
szénhidrátmennyiségre, a rostanyag bevitelre,
vagy akiknek az étrendjükben a fehérjék
kiemelt fontossággal bírnak. Az 50%-kal
szénhidrátcsökkentett sporttészták sikerét a
forgalom megduplázása mutatja a legjobban
(amelyet 2015 negyedik negyedévében
produkált az előző negyedévhez képest), a
80%-os Sporttészta Extra pedig szintén
megkétszerezte forgalmát az idei első
negyedévben (az előző negyedévhez
viszonyítva). A legtöbb hazai áruházláncnál
kaphatók, mint például az Auchan, a Reál, a
CBA és a kelet-magyarországi Coop
üzletekben.
A Vitale Sporttésztákat idén, az október 16-20.
között, az élelmiszeripar egyik legrangosabb
eseményén, a Párizsban rendezett SIAL
kiállításon – hazánk trendjeit prezentálva – 28
ország győztesei között mutatják be.

A Sportcsarnok Sportegyesület asztalitenisz
szakosztályának szervezésében 2016. május
8-án a Martinovics úti Sportcsarnokban
sportág bemutatókra került sor. Az esemény
apropóját a támogató szponzor nevének
felvétele adta.

Mezőberényi
Különdíjas szlovák kolbász
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete
képviseletében Borgula Györgyné elnök és a
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Cservenák János
elnök vett részt egy háromfős csapattal a
gerendási XVI. Szlovák Kolbászgyúró
versenyen. Ezen a napon a pogácsa és a pálinka
is szerepet kapott. A "Berényi Nyanyicskák"
csapat a kolbászgyúró versenyen különdíjat, a
tepertős pogácsa versenyben I. helyezést értek
el Drenyovszkiné Aninak köszönhetően. A
díjat Faragó András színművész adta át.

Hagyományőrzés a berényi
szlovákoknál

Íjász, karate és asztalitenisz szakosztályok
mutatták be tevékenységüket és szakmai
egyeztetésekre is sor került. Az eseményen a
HED-LAND Hungaria szponzorcég
képviselője, Balogh Lajos szakmai igazgató
mellett Klampár Tibor világbajnok asztaliteniszező és Jónyer István világbajnok
asztaliteniszező is részt vett. Siklósi István a
város nevében köszöntötte a vendégeket.

Veretlenül zárták a tavaszt a
berényi teniszezők

Gyermekricsaj, önfeledt gyermekkacaj,
kanálcsörgés és kérések hada: mákosat,
káposztásat, túrósat kérek szépen. Ezt lehetett
hallani 2016. május 19-én a mezőberényi
szlovákoknál a Haluska napon. A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
látta vendégül a Nefelejcs Óvoda óvodásait a
Jeszenszky utcai klubházban. A helyszín
tökéletes a haluskafőzésre, hiszen a tágas
udvar alkalmas az üstökben főzésre és a finom
ebéd elfogyasztására. A teremben a szlovák
nénik tüsténkedtek, bemutatták a tésztakészítés teljes folyamatát. A gyerekek is
élvezettel gyúrják ilyenkor a tésztát, hozzáértő
mozdulatokkal utánozva. Nem ez volt az első
alkalom a találkozásra, évekkel ezelőtt kezdte
el a szlovák nemzetiség ezt a hagyományt.

A 2016. évi tavaszi Békés megyei tenisz
csapatbajnokságot a mezőberényi Szalai
Barna Tenisz Club veretlenül zárta. A
bajnokság ősszel folytatódik.
A tavaszi végeredmény: 1. Szalai Barna TC 10
pont (34:11), 2. Vésztői TC 8 pont (32:13), 3.
Békési TK 6 pont (25:20), 4. TSZSK Gyula 4
pont (26:19), 5. Orosháza VTK II. 2 pont
(16:29), 6. Sarkadi Lendület 0 pont (2:43)

Árvízvédelmi gyakorlat
Köröstarcsa és Mezőberény helyi
önkéntes mentőcsoportjai közös
gyakorlatot tartottak 2016. május 7-én
Köröstarcsán.
A gyakorlat fő célja volt a „Beaver”
Mobilgát beüzemelésének és összeállításának kipróbálása és bemutatása. A
mobilgát összeállítása, ami vízzel megtöltve hivatott elzárni az árvíz, belvíz
útját, egyben a mentőcsoportok
minősítési feladatául is szolgált. A
mentőcsoportok egy közös eligazításon
vettek részt, melyet követően a helyi
mentőcsoport vezetőjének koordinálásával közös erővel, munkával
sikeresen összeállították a mobilgátat,
illetve elvégezték a gát környezetének (homokzsákok kihelyezése, árokfeltöltés homokkal stb.)
biztosítását. A délelőtt folyamán az árvízvédelmi gyakorlatot megelőző elméleti képzésen - a
mobilgát részletes bemutatása mellett - egyéb hasznosításáról is szó esett. Az eseményt
megtisztelte többek között Lipcsei Zoltán Köröstarcsa polgármestere és Siklósi István
Mezőberény város polgármestere is. A gyakorlatot a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság kirendelt vezetője Haskó György tűzoltó alezredes úr és munkatársai vezették le,
felügyelték. Azt követően Haskó György alezredes úr zárta le a gyakorlatot az elvégzett munka
értékelésével, illetve a mentőcsoportok részére minősítő oklevelek átadásával.

Minden évben meghívják a szlovák óvoda
gyermekeit egy finom ebédre. „Az íze, az íze,
ennek az igazi!” - emlékeznek vissza, és
mesélik el, hogy bizony régen a haluska volt a
vasárnapi ebéd. Szombaton készítették el,
vasárnap elmentek a templomba és utána
megmelegítették az előző napi finomságot a
kemencében. Nem titkolják a jelenlévők a
tészta receptjét sem. Elmondásuk alapján ma
már ritkább, de még előfordul, hogy otthon
gyúrják, nyújtják a tésztát. Kisebb családnak
elegendő volt három nagy marék lisztből,
három tojásból, kis vízből, sóval gyúrt tészta,
amit utána sós vízben főztek ki. Régen a túrós
és a káposztás volt a megszokott, de ma az
óvodások kedvéért az asztalra került a diós,
szilvalekváros, mákos tészta is.
Hagyományok ide vagy oda, a gyerekek
kíváncsi arca, érdeklődő pillantása kárpótolja
az egész napi munka fáradalmát. A gyerekek
várják ezeket az alkalmakat, szeretettel
figyelnek a nénikre és bácsikra. Emlék marad
számukra, mesélnek róla és elviszik magukkal
a finom szlovák ebéd ízét. Köszönet a
hagyományőrzésért, a régi történetekért, az
átadott emlékekért mindazoknak, akik
segítették az esemény megvalósulását.
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Hírmondó
Trianonra emlékezve
2010-ben az Országgyűlés
június 4-ét, az 1920. évi
trianoni békediktátum aláírásának napját a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánította. Mezőberényben is
megemlékeztek a történelmi
eseményről. A megjelentek
koszorúk és virágok elhelyezésével tisztelegtek azok
előtt, akik magyarságuk miatt hátrányt szenvedtek.

Felhívás adománygyűjtésre
Mezőberényi fiatalokból álló csapat utazik júliusban Erdélybe a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonaihoz, hogy adományokkal segítse az intézményben lakókat. Az
otthonokban több mint százan laknak, elsősorban szociálisan
hátrányos helyzetű, félárva és árva gyerekek, akik nevelőszülőknél
vannak elhelyezve az intézmény épületein belül. A családokban
sokszor 8-10 gyerek él együtt szeretetben, fegyelemben és
összetartásban. Ezt a példaértékű munkát szeretnénk támogatni a
fiatalok és segítőik által szervezett programokkal, közösségi
játékokkal és adományokkal. A gyerekek ellátása nagy költségekkel
jár, ezért adománygyűjtést szervezünk a nagyszalontai árvaház
működésének támogatására. A családoknak elsősorban
tisztítószerekre (pl.: mosószer, mosogatószer) tisztálkodó szerekre
(pl.: fogkrém, szappan, tusfürdő lányoknak és fiúknak), valamint
fájdalom, köhögés, és lázcsillapítóra van szükségük, de egyéb
felajánlásokat is szívesen fogadnak.
Elérhetőségeink, ahol felajánlásokat gyűjtjük:
TÍZVÁROS Alapítvány, Mezőberény, Deák F. u. 5-7.,
Kapcsolattartó: Süveges Szabolcs telefon: +36 66 352 030

Közösségi Nap a Kincsesházban
Ismét Közösségi Napot szervezett a TÍZVÁROS Alapítvány a
Kincsesház Közösségi Központban, amelyen közel 40 család vett
részt. A játszóházban minden kedden 17 órától zenés, sportos
foglalkozásokat tartanak a környéken lakó roma gyerekek számára,
amelyre ez alkalommal azonban meghívást kaptak a szülők is. A
családi kapcsolatok erősítése céljából szervezett rendezvényen a
gyerekek interaktív zenés műsort néztek meg, előadtak egy táncot,
kipróbálhatták az arcfestést, valamint részt vehettek egy lufifestő
versenyen, amelyen a legszebb alkotások készítői díjakat kaptak.
A szervezők a Közösségi Nap alkalmával új játékokat adtak át a
gyerekeknek, amelyeket rögtön ki is próbáltak, valamint minden
résztvevőt vendégül láttak egy adag mezőberényi toroskáposztával.
Az Alapítvány önkéntesei mellett a Közösségi Nap előkészítésében
és lebonyolításában aktívan részt vettek a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium közösségi szolgálatos diákjai is,
amely az Új Európa Alapítvány támogatásával a KÖSZ 2015
program keretein belül valósult meg. Az eseményre összesen 138 fő,
54 felnőtt és 79 gyerek, valamint 5 diák látogatott el.
Önkénteseinknek és támogatóinknak ezúton szeretnék megköszönni
hozzájárulásukat a rendezvény sikeres lebonyolításához.

13.
Hitélet

Jöjjetek!
Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek,
vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem
fizetségért! Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok
jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és
finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyeljetek rám,
jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget
kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen.
Ézsaiás 55, 1-3
Az utóbbi időben ismét egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a
futásnak. Ha az ismerőseim facebook oldalán megjelentett
eseményeket látom, sok-sok futó hírt posztolnak: versenyeket, egyéni
rekordokat és nagy futógálákat, melyen ők is részt vettek. Ha a mozgás
hatásait figyeljük, addig érezzük magunkat jól, amíg nem vagyunk
kiszolgáltatottak, karbantartjuk a testünket, tudunk tenni-venni, eljutni
önállóan oda, ahová szeretnénk. Ha a szórakozást, az egyéni időtöltést
figyeljük meg, itt is nagyra értékeljük a kirándulást, irigyeljük azokat,
akik szép tájakra utaznak, vagy olyan kulturális eseményekre,
előadásokra jutnak el, amik szellemi feltöltődést nyújtanak. Ez
utóbbiakra szóló meghívás ott áll az óriásplakátokon, vagy egyszerű
havi programként. És megyünk, mennek, futunk ezek után fiatalok,
nyugdíjasok.
Istenünk szeretetteljes hívása is hallható ebben a közegben: „Jöjjetek
hozzám!” Nem értéktelenítve a többit, de egyértelműen a lényegre, az
„egy szükségesre” mutatva hív bennünket: „Jöjjetek hozzám!”
Mindenkit hív? Igen, mindenkinek szól ez a hívogatás, de az ember
térbeli mozgása megannyiszor nem követi a lélek igényeit, amit
szomjúságnak nevez Urunk. Tudja, hogy mennyire éhezünk és
szomjazunk a szépre, az elismerésre, kedvességre. Vágyakozunk, azaz
szomjazunk a közösségre, megértésre, gyengeségeink tolerálására,
megbocsátásra. Szomjazunk arra, hogy valami különleges, maradandó
költözzön belénk, amivel mi magunk értékesebbnek, többnek tudhatjuk
magunkat. Csak éppen nem tudjuk, nem érzékeljük, hogy merre kell
menni, hova kell futni, kinél kell keresni.Ezért szólít meg bennünket
Ézsaiás prófétán keresztül is Urunk hívó szava: „Jöjjetek hozzám!” Mit
ad Ő nekünk? Mit kaphatunk Tőle? Azt, ami a valódi életet formálja ki!
Így is mondhatná nekünk: „Jöjjetek hozzám felemelő szavakért,
jöjjetek hozzám elvehetetlen kincsekért, jöjjetek hozzám minden
hiányotokkal, én teljessé teszlek benneteket!” Istenünk tudja, hogy a
lelket nem lehet mással megelégíteni, csak azzal, amit Ő ad.
Korunkban nem csak lelki sivárság van, de óriási elsivatagodás
szemtanúi is vagyunk. Különféle formában üti fel fejét a
vallásellenesség, istenellenesség. Csak a test, csak a materiális világ
számít, a lélek másodlagos, sőt sokan a lelki szomjúság tüneteit is testi
eszközök segítségével enyhítik. Ezért kérdez bennünket az ige: „Miért
adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért,
amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek,
élvezni fogjátok a kövér falatokat!” Ha teljes életet akarunk élni, ahol a
lelkünk sem szomjazik, akkor menjünk Istenünkhöz, az Úrhoz! Ő a
maga teljeségéből ad nekünk. Hallgassuk Őt, kérjük Őt, zárjuk
szívünkbe a Tőle kapott éltető szavakat.
Lázárné Skorka Katalin lelkésznő

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Bibel Pál (Mezőberény) és Balog Anikó
Erzsébet (Mezőberény), Lédig Ákos (Mezőberény) és Nádasdi
Beáta (Gyomaendrőd), Székely Balázs (Mezőberény) és Papp
Renáta Andrea (Mezőberény), Pap László (Békéscsaba) és Bauer
Erika Anikó (Mezőberény), Valastyán Tibor (Mezőberény) és
Szrnka Beáta (Örménykút), Szász Dávid (Mezőberény) és Burai
Anasztázia (Mezőberény), Kuzma Mihály (Békéscsaba) és Andor
Csilla (Békés), Farkas Krisztián (Mezőberény) és Elek Mónika
Ibolya (Mezőberény)
Május hónapban elhunytak: Földesi Ernőné (1926), Hegedűs
János (1931), özv. Pusztai Jánosné szül. Pécs Zsuzsanna (1930),
Szekeres Antal (1930), Lakatos Györgyné szül. Mezei Ibolya Anna
(1963), Frei Mihály (1933), özv. Hajkó Pálné szül. Ruzsa Ilona
(1918), Tóth Károly (1965), Szlaukó János (1929), id. Földesi
Mihály (1934), Kovács Mihály "Suskuly" (1948)
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Mezőberényi
NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
KÉSZLET EREJÉIG AKCIÓ:
Ételízesítő Lucullus
250g 199Ft
Nescafé Classic instant kávé utt. 75g
299Ft
Farmer tej 2,8% polytasakos
1l
129Ft
Sió Narancs ital
1l
199Ft
Cerbona müzli kókusz ízű
200g 199Ft
I Love Milka desszert 3-féle
120g 579Ft
Trappista sajt
kg
999Ft
St. Hubertus likőr eredeti
0,5l
1599Ft
Kalinka vodka eredeti
0,5l
1749Ft
Unicum eredeti
0,5L
2699Ft
Tomi mosópor 7-féle
4,2kg 1999Ft
Tomi mosógél 7-féle
3,96l 1999Ft
Nézzen be hozzánk, mert megéri!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

(796Ft/kg)
(3987Ft/kg)

(995Ft/kg)
(4825Ft/kg)
(3198Ft/l)
(3498Ft/l)
(5398Ft/l)
(476Ft/kg)
(505Ft/l)

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
KÁVÉK 50%-os AKCIÓBAN:
Nescafé Classic instant kávé utt.
Nescafé Classic Crema kávé utt.
Kőbányai dobozos sör
Kőbányai sör PET
Szekszárdi Merlot száraz vörösbor
Szekszárdi Kékfrankos 2012 bor
Szekszárdi Cabernet Franc bor
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor
Simon Egri Bikavér 2012 bor

75g
50g
0,5l
2l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,75l

299Ft
399Ft
169Ft
565Ft
379Ft
379Ft
449Ft
449Ft
449Ft

(3987Ft/kg)
(7980Ft/kg)
(338Ft/l)
(283Ft/l)
(505Ft/l)
(505Ft/l)
(599Ft/l)
(599Ft/l)
(599Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Dr. Rück András fogorvos
magánrendelési ideje és telefonszáma
megváltozott.
Rendelési idő: kedd és csütörtök 14-18 óráig
szerda 8-11 óráig
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 219-4143, +36 20 824-5930

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

Ifj. Szemerédi Béla

Most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak
forráshoz az agrárvállalkozások

(54) halálának
egyéves évfordulóján
fájó szívvel gondol rá
Édesanyja, kislánya Klaudia,
húga Ibolya és Szabolcs.
„Egy éve, hogy elmentél,
most is nagyon hiányzol.
Nélküled bús szomorú az élet.
Szívem azt dobogja, látni szeretnélek.”
Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu
Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón
2016. szeptember 18-24-ig 6 éjszaka és 7 nap félpanzióval
4.200,- Ft/nap/fő + 450,- Ft/nap IFA.
Elhelyezés két és három ágyas szobákban. Beutaló nem kell.
Utazás menetrend szerinti autóbusszal.
Jelentkezés: 2016. augusztus 10-ig 5.000,- Ft előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna +36 30 454-7149

Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitelhez
juthatnak hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a Gazdáknak”
programban szeretnének állami tulajdonú termőföldet
vásárolni. Az OTP Bank földvásárlási hitelprogramjának
keretében ugyanis 10 évig legfeljebb 1,8 százalékos
kamatozás mellett, ezt követően pedig kedvező piaci
kamatozás mellett juthatnak finanszírozáshoz az árveréseken
nyertes földművesek. Emellett az új gazdálkodási évben öt
százalékkal megnőtt a területalapú alaptámogatás (SAPS), a
Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási
mértéke, amely így a 85-90 százalékot is elérheti. Kibővült
továbbá az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek
köre, és ebben az évben hektáronként akár 122 ezer forintos
hitelösszeghez is hozzá lehet jutni.
„A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdák továbbra is
gyorsan, egyszerűen és még kedvezőbb feltételek mellett
juthatnak hozzá a támogatási összegek akár kétszereséhez is,
ami lényegesen hozzájárulhat a tervezett beruházások,
fejlesztések mielőbbi megvalósulásához, és ezen keresztül a
hazai agrárium fejlődéséhez” – teszik hozzá az OTP Bank
szakértői.

