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Betyáros Múzeumok ÉjszakájaBetyáros Múzeumok Éjszakája
A Múzeumok Éjszakája idei programjának nem udvarán június 21-én Tücsök Peti műsora közben 
kedvezett az időjárás. A Muzeális Gyűjtemény eleredt az eső, gyerekeknek szóló zenés produk-

cióját a kiállító teremben folytatta. A közel órás 
zivatar feláztatta az udvart, így a kinti programok 
elmaradtak.
A kezdés idején még híre-hamva sem volt a rossz 
időnek. A kerékpárosok elindultak az Ókerti pin-
céhez, a népi kismesterségek képviselői az 
udvaron, a Berényi Portékák kézművesei, termelői, 
illetve a Könyvkuckó az utcán pakolt ki. Sok kicsi 
próbálta ki a bébi játszóteret. Többen hozzáfogtak a 
szalonnasütéshez. 
Tücsök Peti most is jó szórakozást nyújtott a 
gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Őt Herbály 
András Betyártanodája, a Körösök Völgye Vitézi 
Bandérium „Betyárvilág” című bemutatója 
követte. A program végén Szőke Péter népi 
iparművész a kis-sárréti karikás ostort mutatta be.  

A harminc éves város értékei
Ebben az évben emlékezünk meg településünk várossá 
nyilvánításának 30. évfordulójáról. A Települési Érték-
tár Bizottság kiállítással kíván megemlékezni az év-
fordulóról, egyben a 2014. augusztus 18-i, a megyében 
elsőként megrendezett nagyszabású értéktár kiállítás 
hagyományát folytatni. A visszajelzések alapján 
népszerű rendezvényt további értékekkel kiegészítve 
kívánja megismételni a bizottság a Berényi Napok 
keretében. Az augusztus 18-án 16 órakor nyíló 
kiállításon, melyet a piaccsarnokban rendeznek, mód 
nyílik az értéktulajdonosokkal, a bizottság tagjaival 
való találkozásra, vagy csak egyszerű baráti beszél-
getésre is. 
A kiállítás kapcsán Körösi Mihállyal, a Települési 
Értéktár Bizottság elnökével beszélgettünk. Először ar-
ról faggattuk, milyen körülmények között és pontosan 
mikor jött létre a bizottság?   az interjú a 4.oldalon található
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
Május 27-én levélben kereste Juhász Gyula utcai Idősek 
meg Siklósi István polgármester Otthonában. A köszöntésen a 
a Mezőberényi Könyvtár- polgármester átadta az Orbán 
pártoló Alapítvány kuratóriu- Viktor miniszterelnök úr által 
mát az alapítvány sorsa felől aláírt emléklapot, valamint a város 
érdeklődve. A korábban Mező- nevében egy-egy ajándékkosarat. 
berény kulturális életében jelentős Ezúton is egészségben eltöltött 
szerepet betöltő alapítványról az éveket kívánunk nekik!
elmúlt egy évben több bizonyta-  
lanságot, félreértelmezhetőséget Június 4-én a pedagógus napi 
sugalló információ látott nap- rendezvényen köszöntötte a 
világot, amelyeket a működ- megjelenteket Siklósi István 
tetőkkel közvetlenül kívánt tisz- polgármester. A következő 
tázni. Az írásos megkeresésre egy szavakkal mondott köszönetet 
kuratóriumi tagtól és egy ala- munkájukért: „A ma társadalma, 
pítótól kapott válasz tartalmilag ezen belül a települések vezetése 
egybeesően arról adott tájékoz- és lakossága meg kell, hogy adja 
tatást, hogy az alapítók az alapít- azt az erkölcsi megbecsülést a 
vány megszüntetése mellett dön- pedagógusoknak, amely emeli az 
töttek. Június 5-én többek között a elfogadottságukat, egyúttal meg-
következőket válaszolta nekik a adja a kellő tiszteletet e sok-sok 
polgármester: „Döntésüket – buktatóval tarkított pályának! 
mindenféle rosszérzés mellett – Éppen ezért itt és nyilvánosan is 
kénytelen vagyok tudomásul köszönöm a jövő nemzedékekért 
venni!!! (sic!) Eddigi munkájukat végzett munkájukat, az áldozatot, 
megköszönve, tisztelettel és amit mindennapjaink szebbé 
sajnálattal: …..” Egy civil tételéért, a jövő élhetővé tételéért 
szervezet életét az önkormányzat végeznek! Kívánom Önöknek, 
közvetlenül befolyásolni nem hogy soha ne szakmaként 
tudja. Bár az alapítók szerint tekintsenek pályájukra, a peda-
küldetését betöltötte a szervezet, gógus létre, hanem olyan hivatás-
azért még biztosan lehetett volna ként, amely során végzett 
olyan célt találni, amely újabb tevékenységük örökre meghatá-
küldetést eredményezett volna! rozhatja egy-egy gyermek életét, s 
 talán azon keresztül családja, 
Május 31-én a MÁV illeté- tágabb környezete minden-
keseivel tett bejárást Siklósi napjait.”
István polgármester a 120-as  
vasúti pálya Szarvasi úttól Június 7-én a közfoglalkoztatottak 
északra eső része és a volt Patex hulladékos brigádvezetőjével, 
kerítése közötti területen. A be- Szekeres Ibolyával beszélte meg 
járás célja az volt, hogy hogyan Siklósi István polgármester az 
lehetne a területet megvédeni az idén ültetett kisfák kezelésének 
illegális hulladéklerakástól. A sürgős tennivalóit, a „vad” 
bejáráson, a helyszínen szerzett hajtások és a jelölőszalag eltá-
tapasztalatok alapján, a szak- volítását. A legtöbb helyen még 
emberek azonnali megoldásként aznap elvégezték a munkát.
térfigyelő kamera felszerelését, és  
a későbbiekben esetleg fizikai Június 14-én érkezett az e-mail, 
akadályok kihelyezésének vizs- hogy Mezőberény Polgárőr Vá-
gálatát határozták el. A kamera ros címet kapott az Országos 
kihelyezése megtörtént. Azóta Polgárőr Szövetség Elnökségé-
érkezett a MÁV-tól értesítés, ami a től. Az elismerés igazából a helyi 
fizikális lezárásokról is szól, va- polgárőröknek szól, akik kitartó 
lamint kérik, hogy az önkor- munkája nélkül kevésbé lenne 
mányzat az érintett utcákban biztonságos városunk. Ezért 
tegye ki a zsákutca táblát. Arról is elsősorban nekik gratulál Siklósi 
informált a cég, hogy a zajvédő István polgármester. A cím mellé a 
falon kívüli terület kaszálását a 32. Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
hétben tervezik megvalósítani. 100.000,- Ft támogatást kap. A 
 címmel járó oklevél átadására 
Szintén május 31-én Jaku- 22-én, Balatonföldváron került 
sovszki Jánosné Ilonka nénit sor.
otthonában köszöntötte Siklósi  
István polgármester 90. szüle- Június 17-én a bölcsőde épü-
tésnapja alkalmából, június 7- letének egy csoportszobával 
én pedig Kmetykó Józsi bácsit a való bővítéséről történt egyez-

tetés a helyszínen. A beépít- dásra, amely tartalmazza azt, hogy 
hetőségi feltételek átbeszélése, a kit delegálnak szakértőként a 
helyszín adottságainak megtekin- tervezési, illetve a kivitelezési 
tése volt napirenden. A pályázati munkákhoz. Siklósi István pol-
projekthez kapcsolódóan szükség gármester ezt még aznap kérte e-
van a Magyar Bölcsődék Egye- mailben és postai úton is. 
sületével kötendő megállapo-

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után a megszűnő szerepét?” Siklósi 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs István polgármester elmondta, 
jegyző tájékoztatását a 2019. hogy a kuratórium utolsó elnökét 
május 27-i zárt ülésen, valamint a nem tudták utolérni, de nem olyan 
2019. június 12-i rendkívüli zárt egyszerű egy alapítvány megszün-
ülésen hozott határozatokról, majd tetése, különböző jogi formulái 
Siklósi István polgármester szá- vannak. Igazából nem lát olyan 
molt be a két ülés között történt szervezetet Mezőberényben, a-
fontosabb eseményekről, in- mely a Könyvtárpártoló Alapít-
tézkedésekről. A beszámolót vány feladatát, munkáját át tudná 
szóban is kiegészítette: június 4- venni. A művelődési központ 
én Szekeres Józsefné alpol- mellett, a központ dolgozói által 
gármester asszonnyal koszorút létrejött a Mezőberényi Orlai 
helyeztek el a trianoni béke- Népfőiskola Egyesület, amely 
szerződés aláírásának évfordu- akár át is vehetne hasonló fela-
lóján a Nemzeti Összetartozás datokat, mint amiket az alapít-
Napja alkalmából rendezett vány tett, de ez a következő idő-
megemlékezésen a Művelődési szak kérdése lesz.
Központ Gyomai úti kertjében  
az emlékműnél. A képviselő-testület megköszönte 

a Német Nemzetiségi Önkor-
A hétvégén állítólag problémák mányzat Mezőberény és a 
voltak az orvosi ügyelettel, amit a Mezőberényi Német Hagyomány-
polgármester nem tudott leel- ápoló Egyesület, a Mezőberényi 
lenőrizni. Ha minden jól megy, Szlovák Nemzetiségi Önkor-
augusztus 1. napjától változás mányzat és a Mezőberényi Szlo-
következik be az ügyelet ellá- vákok Szervezete, valamint a Me-
tásában, erről a lakosság tájékoz- zőberényi Cigány Nemzetiségi 
tatást fog kapni. Önkormányzat városért, lakos-

ságért végzett munkáját, a szerve-
Körösi Mihály képviselő két zetek 2018. évi tevékenységéről 
kérdést tett fel a beszámolóval szóló tájékoztatókat tudomásul 
kapcsolatban: fognak-e foly- vette.
tatódni a kátyúzási munkák? A  
kivitelezővel történt-e megál- Elfogadásra került a Mezőbe-
lapodás a minőséget illetően, rény sportéletéről szóló beszá-
illetve a város részéről történik-e moló. A képviselők megköszönték 
ellenőrzés az elvégzett munka a sport területén, a mozgás, az 
minőségével kapcsolatban? egészséges életmód népszerűsí-
Siklósi István polgármester úgy tése érdekében dolgozók tevé-
válaszolt, hogy folytatódik a kenységét, munkáját.
kátyúzás, összességében mint-  
egy 50 m3-nyi anyag kerül be- Mezőberény Város Önkor-
építésre, melynek költsége közel mányzati Képviselő-testülete 
10 millió Ft. Olyan anyagot épí- úgy döntött, hogy 2020-ban 
tenek be, ami megrendelésre ke- emléktáblát állít dr. Irányi 
rült. A munkák ellenőrzését a István Petőfi-kutató emléke 
Beruházási csoport munkatársai és előtt tisztelegve. Az emléktábla 
a közterület-felügyelő végzi. helyét a Petőfi utcai – volt 
Tavaly is volt olyan helyszín, ahol polgári – iskola épületében kéri 
kérték újra elvégezni a munkát. az üzemeltetőtől megjelölni. A 
Körösi Mihály képviselő másik táblaállítás költségeire 350.000,- 
kérdése a Könyvtárpártoló Ala- Ft forrás került betervezésre a 
pítványra vonatkozott: „Lát-e a 2020. évi költségvetésben.
polgármester úr olyan könytár-  
közeli szervezetet, mely átvehetné Intézményi átcsoportosítások, 
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átcsoportosítások és fedezetbizto- Működési Szabályzatát az elő- tartalmazó ajánlat. A képviselő- lül, a Mezőberény, Puskin utca 
sítások megszavazása után 2. alka- terjesztéshez mellékelt formában – testület a munka megvalósítására 11. szám alatti bölcsőde bővíté-
lommal került módosításra a Me- 2019. augusztus 1. hatályba lépési nettó 425.000,- Ft+áfa = 539.750,- sének építési engedélytervének 
zőberény Város Önkormányzata dátummal – jóváhagyta. Ft-ot biztosított a 2019. évi elkészítése tárgyában kiírt aján-
2019. évi költségvetéséről szóló  költségvetésének terhére, továbbá latkérési eljárás nyerteseként a 
rendelet. Támogatták a Hed-Land Sport- felhatalmazta Siklósi István pol- Fajzi Építész Stúdió Kft.-t 
 csarnok SE asztalitenisz szak- gármestert a megbízási szerződés nevezte meg, mivel ajánlata 
Visszavonták a Kinizsi úti óvoda osztálya (5650 Mezőberény, aláírására. 2.120.000,- Ft+áfa= 2.692.400,- Ft 
fejlesztésére benyújtott pályá- Luther tér 1.) kérelmét, és műkö-  a legalacsonyabb ellenszolgálta-
zatával kapcsolatos 169/2019. désükhöz 1.000.000,- Ft összegű Mezőberény Város Önkormány- tást tartalmazó ajánlat. A képvi-
(IV.29.) sz. határozatot. támogatást biztosítottak a 2019. zati  Képviselő-testülete az selő-testület a munka megva-
Mezőberény Város Önkor- évi költségvetés tartaléka terhére. „Önkormányzati étkeztetési lósítására 2.120.000,- Ft+áfa= 
mányzati Képviselő-testülete  fejlesztések támogatása a mező- 2.692.400,- Ft-ot biztosított a 
úgy határozott, hogy az önkor- Mezőberény Város Önkor- berényi Közétkeztetési Központ- 2019. évi költségvetésének ter-
mányzati feladatellátást szolgáló mányzati Képviselő-testülete jó- ban” elnevezésű projekt keretén hére, továbbá felhatalmazta Sik-
fejlesztések támogatására kiírt váhagyta a Mezőberény Tele- belül a kiviteli munkák minő- lósi István polgármestert a megbí-
felhívásra pályázatot nyújt be a pülési Önkormányzat és a Békés ségének és ütemszerű előrehala- zási szerződés aláírására.
pályázati alcélok közül az ab) Megyei Kormányhivatal közötti dásának biztosítása érdekében  
pontra „óvodafejlesztés” té- 557/2012.(X.29.) sz. határoza- műszaki ellenőri szolgáltatás Mezőberény Város Önkormány-
mában Mezőberény Város Óvo- tával jóváhagyott „Megállapo- tárgyában kiírt ajánlatkérési el- zati Képviselő-testülete, mint 
dai Intézménye Csiribiri Óvoda dás a járási (fővárosi, kerületi) járás nyerteseként Kovács Zsolt tulajdonos hozzájárult, hogy a 
(5650 Mezőberény, Kinizsi Pál hivatalok kialakításához” című egyéni vállalkozót nevezte meg, „Katicabogár” Evangélikus Óvoda 
utca 13.; 2580/6 hrsz.) homlokzati dokumentum módosítását az mivel ajánlata nettó 200.000,- az önkormányzat tulajdonában 
felújítására és napelemes rend- előterjesztéshez mellékelt for- Ft+áfa (alanyi mentes) = bruttó lévő Mezőberény, Luther utca 9. és 
szer kiépítésére. A teljes beru- mában. A testület felhatalmazta 200.000,- Ft a legalacsonyabb Munkácsy utca 10. szám alatt fel-
házás várható költsége bruttó Siklósi István polgármestert a já- ellenszolgáltatást tartalmazó lelhető épületek nyári felújítási 
25.414.167 Ft, melyből 24. rási hivatal kialakításához kap- ajánlat. A képviselő-testület a munkáit az általa beadott kérelem-
143.458 Ft-ot pályázati támoga- csolódó megállapodás módosí- munka megvalósítására nettó ben részletezettek szerint elvé-
tásból kíván finanszírozni a tásának aláírására, valamint a 200.000,- Ft+áfa (alanyi mentes) = gezze.
képviselő-testület,  a szükséges szükséges intézkedések megté- bruttó 200.000,- Ft-ot biztosított a  
önerőt, 1.270.709 Ft összeget a telére. 2019. évi önkormányzati beru- A képviselő-testület által elfoga-
2019. évi költségvetés fejlesztési  házás tervezési munkák előirány- dott rendeletek megtalálhatók a 
tartalékának terhére biztosította. A Mezőberény Város Önkor- zat terhére, továbbá felhatalmazta www.mezobereny.hu honlapon.
polgármester felhatalmazást mányzati Képviselő-testülete „A Siklósi István polgármestert a  
kapott a pályázat beadásához város a Tiétek, a város Értetek” megbízási szerződés aláírására. A soron következő képviselő-
szükséges intézkedések megté- című EFOP-1.2.11-16-2017-  testületi ülés időpontja: 2019. 
telére. 00002 azonosító számú pályázat Mezőberény Város Önkormány- augusztus 26. (hétfő).
 keretein belül a program ered- zati Képviselő-testülete a „Böl-  
Felülvizsgálat és a változások ményeit megörökítő emlék- csődei férőhelyek kialakítása, Fesetőné Sipos Judit
átvezetése miatt módosításra könyv tartalmának összeállítása, bővítése” című és TOP-1.4.1-19 Titkárság
került a Vagyonrendelet. szerkesztése és a könyv nyomdai kódszámú pályázat keretén be-
 előállítása biztosítása tárgyában 
Mezőberény Város Önkormány- nyertes ajánlattevőként az 
zati Képviselő-testülete támogatta InfoNet System Kft.-t nevezte 
a Békés Megyei Kereskedelmi és meg, aki a legalacsonyabb 
Iparkamara kérelmét, és 50.000,- ellenszolgáltatást tartalmazó 
Ft összeget biztosított a Mester- ajánlatot tette nettó 5.100.000,- 
levél 2019. című kiadvány meg- Ft + 1.377.000,- Ft áfa, azaz bruttó 
jelentetéséhez a 2019. évi költség- 6.477.000,- Ft ajánlati árral. 
vetés terhére, egyben felhatal- Mezőberény Város Önkormány-
mazta Siklósi István polgármestert zati  Képviselő-testülete az 
a támogatási szerződés aláírására. összeget a 2019. évi költségve-
 tésének terhére biztosította, va-
A képviselők döntöttek 1 db lamint felhatalmazta Siklósi István 
Teqball One típusú sporteszköz polgármestert a megbízási szerző-
(Teqball asztal) vásárlásáról a dés aláírására és a szükséges intéz-
Magyar Diáksport Szövetség kedések megtételére.
tulajdonában lévő Grassroots  
Oktatási-módszertani és Kuta- Mezőberény Város Önkormány-
tás-fejlesztési Nonprofit Kft.-től, zati Képviselő-testülete a „Város-
amelyre legfeljebb bruttó 500.000 háza épületének energetikai 
Ft-ot biztosítottak a 2019. évi korszerűsítése” című és TOP-
költségvetés felhalmozási tarta- 3.2.1-16-BS1-2017-00002 azono-
léka terhére. Siklósi István polgár- sító számú pályázat keretén belül, 
mester felhatalmazást kapott az a kiviteli munkák minőségének 
adásvételi szerződés aláírására és a és ütemszerű előrehaladásának 
szükséges intézkedések megté- biztosítása érdekében műszaki 
telére. ellenőri szolgáltatás tárgyában 
 kiírt ajánlatkérési eljárás nyer-
Mezőberény Város Önkormány- teseként az Optimál-Terv Épí-
zati Képviselő-testülete az Orlai tész Iroda Kft.-t nevezte meg, 
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális mivel ajánlata nettó 425.000,- 
Gyűjtemény és Művelődési F t + á f a  =  5 3 9 . 7 5 0 , -  F t  a  
Központ módosított Szervezeti és legalacsonyabb ellenszolgáltatást 

Mezőberényi Polgármesteri Hivatalpályázatot hirdet
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Földesi 

Szabolcs jegyző nyújt, a +36 70 400-2410-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.

A további információ: www.mezobereny.hu.

NYÁRESTI PROGRAMOK MEZŐBERÉNYBEN

Mozizzon a szabadban!
2019. július 13-án, szombaton Piknik Mozi a Városi Ligetben

A Városi Liget nyújtotta kikapcsolódás 18 órától zenével, 21 órától 
a Macskafogó c. filmvetítésével egészül ki.

A filmet a 

„Telekom tettek hálózata” 
mutatja be. 

A Piknik Moziról többet megtudhat: facebook.com/piknikmozi.

 

Csobbanj egyet éjszaka!
2019. július 12-én, péntek 19 órától 

Éjszakai fürdőzés a Kálmán Fürdőben
Részletes program a 

Vadász Sörkert 14-es Pubfood Facebook- oldalán.

Városházi hírek
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folytatás az 1. oldalról miénk. Tapasztalom, hogy erő-
– A 2012-es hungarikumokról södik a mezőberényi identi-
szóló törvény alapján a képviselő- tástudat, és ebben az értékeink is 
testület úgy döntött, hogy lét- jelentős szerepet töltenek be.  
rehozza a Települési Értéktár Bi- Ugyanakkor maga a bizottság is 
zottságot. Ez meg is alakult, tag- aktív, elismert, ezt több mint har-
jai: Kovácsné Nagy Krisztina, 

minc kiállítás, közel húsz előadás 
Kisari Miklós és jómagam. Az 

és kóstoló a megyében, megyén és 
első települési értéket 2013-ban 

országhatáron kívüli megjelenés fogadtuk el. Tevékenységünket 
bizonyítja.anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
– Van-e visszajelzése a bizott-végezzük. A bizottság feladata, 
ságnak arról, hogy milyen mar-hogy elbírálja a beérkezett javas-
ketingértékkel bír, ha egy helyi latokat, illetve nyomon követi a 
élelmiszer bekerül az értéktárba?már elfogadott értékek minőségét, 
– Több formában kapunk vissza-továbbá ezeket a maga esz-

közeivel népszerűsíti. A bizottság jelzéseket. Itt élünk a városban, a 
rendszeresen ülésezik, válta- visszajelzéseket az utcai beszél-
kozóan évente négy-nyolc alka- getések alkalmával is megkapjuk. 
lommal. Ezek az összejövetelek Az értékekkel települési, megyei 
nyilvánosak, azokon bárki részt és országos bemutatókon veszünk 
vehet. részt. A Nemzeti Művelődési In-
– Mire szolgál a települési tézet Lakitelken megtartott nem-
értéktár? zetközi konferenciáján két alka-
– Lehetőséget nyújt arra, hogy 

lommal is a plenáris ülésen tar-
közzétegyük azokat az értékeket, 

tottunk előadást, illetve egyszer 
amelyeket a széles közönség is 

kiállításon mutatkoztunk be, to-annak tart. Ezek a mi értékeink, 
vábbá Gútára és Szovátára is felmutatásuk erősíti a városhoz 
kaptunk meghívást. Ezeken a való tartozást, a kötődést. Ennek 
rendezvényeken nagy sikert arat-az értékgyűjtő és bemutató tevé-
tak a berényi gasztronómiai érté-kenyégnek bárki részese lehet. 
kek. A helyi nagyrendezvényeken Bárki javasolhat újabb értéket, 
ezeket a termékeket kóstoltatással ehhez az adatlapot letöltheti a 

városi honlapról, ennek kitöl- népszerűsítjük, ennek költségét 
tésében segítséget nyújtanak az pályázati támogatás fedezi. Kérés 
OPSKMM munkatársai. Aki meg esetén segítséget adunk. Például a  
kívánja tekinteni az eddig Kojak-nyalóka esetében egy 
elfogadott értékeket, azok nagy beszélgetés alkalmával javaslatot 
részét megnézheti a Muzeális tettünk arra, hogy miként találják 
Gyűjteményben, illetve a Város- meg a termékfejlesztéshez 
házán is láthatnak ízelítőt a doku- szükséges szakembert. 
mentált értékekről. Az összes fel-

– A tervezett kiállításon hogyan 
vett értékről tájékozódhat a város 

tudnak 122 értéket bemutatni?honlapján: www.mezobereny.hu. 
– Ez könnyen megoldható lenne Ugyanitt találja meg a feldolgozás 
például leporellón, de mi ennél alatt álló értékeket, ugyanis elő-
jobb megoldást keresünk, "kéz-fordult már, hogy ketten is ugyan-
zelfoghatóvá" kívánjuk tenni a arról az értékről adtak be javas-
kiállítást. Valamennyi értéktulaj-latot. Az elfogadott értékek papír-
donosnak írtunk, és azt kérjük alapú változata pedig a város-

házán a bizottság titkárjánál talál- tőlük, hozzák el terméküket, és 
ható, aki természetesen térítés személyesen is vegyenek részt a 
nélkül végzi a munkáját. tárlaton, hogy az érdeklődők tud-
– Mezőberény nagyon aktív az janak találkozni, beszélgetni ve-
értékek feltárásában. Eddig 122 lük. A kiállítással a város sok-
értéket fogadott el a bizottság, és színűségét, az értékeink gazdag-
újabb javaslatok is kerültek az ságát kívánjuk megmutatni, ezzel 
asztalára. Minek köszönhető ez is adózva a 30 éve város Mező-
az aktivitás?

berénynek. Az elmúlt 5 év alatt 
– Az bizonyos, hogy az elfogadott 

összegyűjtött értéksor, ha jelké-
értékek számát tekintve a me-

pesen is, de felöleli, összefoglalja gyében az elsők között vagyunk. 
az elmúlt 30 évet, az itt élők mun-Ez főleg annak köszönhető, hogy 
káját, megmentett örökségét, az a városban nagyon aktívak a civil 
azóta kialakult vagy őseinktől ta-szervezetek és a magánszemé-
nultakat. A Települési Értéktár Bi-lyek. Büszkék arra, ha valamilyen 
zottság elnökeként ajánlom Önök-termékük bekerül a települési ér-
nek, és kérem, hogy látogassák téktárba, ugyanakkor büszkék 

magára az értéktárra is, hiszen az a meg kiállításunkat.               M. L.

A harminc éves város értékei

Balatonföldváron a 25. Országos Polgárőrnapon június 22-én az 
Országos Polgárőr Szövetség Polgárőr Város kitüntető címét vehette át 
Szlaukó Melinda, a Mezőberényi Polgárőr Egyesület alelnöke és 
Siklósi István polgármester. Csipke Sándor elnök akadályoztatása 
miatt nem tudott részt venni az eseményen. Siklósi István Facebook-
profiljában köszönte meg a mezőberényi polgárőrök áldozatos 

Berény, a Polgárőr Város

Mezőberényben a Csabai úti ipari szabályi keretek között – segítse a 
parkot július 3-án ünnepélyes ke- vállalkozásokat. Azt kívánta a 
retek között adták át, a szalagot városnak, hogy a most szerződést 
Dankó Béla országgyűlési kép- aláíró két vállalkozást továbbiak 
viselő, dr. Kása Róbert, a Békés kövessék.
Megyei Kormányhivatal hatósági Siklósi István hangoztatta, egy 
főosztályvezetője és Siklósi Ist- felmérés szerint a fiatalok szá-
ván polgármester vágta át. mára a lakhatás a legfontosabb, de 
Az ünnepélyes aktus előtt Dankó ugyanígy nélkülözhetetlen a mun-
Béla elmondta, a mezőberényiek ka is. A város ezért épít lakásokat 
nagyon sikeresen pályáznak, eb- és ipari parkot, illetve további le-
ben az uniós költségvetési cik- hetőségként ösztöndíjjal is segí-
lusban 103 sikeres  pályázatot ad- teni kívánja a fiatalok helyben ma-
tak be, és 4,6 milliárd forintot radását. A beruházás keretében az 
nyertek el. Ezen belül az önkor- ipari parkban portát, kerítést, híd-
mányzat mintegy 777 millió forin- mérleget és tűzivíztárolót épí-
tot kapott a TOP kiírásain. Kifej- tettek. A pályázatban az önkor-
tette, valamennyi település célja, mányzat azt vállalta, hogy leg-
hogy minél több fiatalt otthon alább három vállalkozást telepít 
tartson, Mezőberényben ezt szol- be, ebből kettő már megvan. Vé-
gálja az új lakások építése és az gül Siklósi István megemlítette, 
ipari park kialakítása. A képviselő hogy az önkormányzat a Szérűs-
a fejlesztéshez gratulált a város- kertben és a mellette lévő részen a 
nak, és azt kívánta, hogy a kiala- Csabai útihoz hasonló ipari terület 
kított területen minél több cég kialakítását tervezi.
építsen üzemcsarnokot. Siklósi István Török Zsolt és Bo-
Dr. Kása Róbert arról szólt, hogy a ros Tibor vállalkozókkal szerző-
kormányhivatal támogató ható- dést írt alá a területhasználatról az 
ság, az a törekvése, hogy – a jog- ipari parkban. 

Átadták az ipari parkot

Városházi hírek 2019. július
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Jakusovszki Jánosné Szu-
gyiczki Ilona június 2-án ün-
nepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester köszöntötte, 
és adta át a miniszterelnök úr által 
aláírt emléklapot és az önkor-
mányzat ajándékcsomagját.

Kmetykó József június 8-án 
ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester köszöntötte, 
és adta át a miniszterelnök úr által 
aláírt emléklapot és az önkor-
mányzat ajándékcsomagját. 

Az önkormányzat és települé-
sünk valamennyi lakója nevében 
jó egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk az ün-
nepelteknek!

Mezőberény Város Önkormányzat " A város a Tietek, a város 
Értetek" EFOP-1.2.11-16-2017-00002- Esély Otthon - pályázati 
programjának  keretében a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete és a Tízváros Alapítvány és a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Védőnői Szolgálata 
összefogásával valósítja meg a
 

KACAGÓ LIGET
CSALÁDI NAPJÁT

2019. július 27-én (szombaton) 10 órától
Mezőberényben, a Városi Ligetben

B A B A K O C S I S  F E L V O N U L Á S  Ó R I Á S B Á B  K Í S É R E T T E L

Indulás a Berény Szálló elől a Városi Ligetbe. Várunk akár retro 
babakocsival is kismamákat.
JÁTÉK-JÁTÉK-JÁTÉK ÉS TALÁLKOZÁS AZ ÓRIÁS BÁBOKKAL 

Színpadon: bábműsor, zene, móka, kacagás
Csapatjátékok: vízifoci, élő csocsó, 5-8 fős családi és 
baráti csapatoknak (felnőtteknek, fiatalnak, gyermeknek, 
nagyszülőknek)

SZLOVÁK ÉTELKÓSTOLÓ

KÖSZÖNTŐ – színpadi program
II. CSALÁDI SZALONNASÜTŐ FESZTIVÁL

Őszinte szeretettel várunk családokat, 
gyermekeket, érdeklődőket!

A 
VÁROSI LIGETBEN 

Mezőberény és Köröstarcsa ke- kerültek, így a Tarcsa és Berény 
rékpárosai június 25-én ünne- közötti is. Ezek ugyan az ön-
pélyes keretek között vették hasz- kormányzat tulajdonában marad-
nálatba a két települést összekötő tak, de például a téli hó elta-
kerékpárutat a határjelző csator- karítása, az útmentén a fű nyírása 
nánál. Berényből és Tarcsáról is a Közútkezelő feladata. A ke-
kerékpáros csapatok érkeztek az zelésükben lévő kerékpárutak fel-
ünnepségre. újítását ütemezik, így került most 
Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa pol- sor saját forrásukból a 3200 
gármestere elmondta, első alka- méteres kerékpárút teljes körű 
lommal használta az utat, és azt ta- felújítására. A beruházás 170 
pasztalta, a község belterületi út- millió forintba került.
jaihoz képest ez csodálatos. Nagy Siklósi István polgármester a 
előrelépést jelent ez a két tele- felújításért köszönetet mondott 
pülés életében, és ez nem csak a Virág Mihálynak, és elmondta, 
turistákat, hanem az itt élőket is ezzel húsz éve meglévő hiá-
szolgálja. nyosságot sikerült kiküszö-
Virág Mihály, a Magyar Közút- bölniük. A felújított kerékpárút 
kezelő Nonprofit Zrt. Békés me- közelebb hozza egymáshoz a két 
gyei igazgatója kifejtette, 2018. település lakóit.  
január elsején a főutak melletti és Ezt követően a berényiek Tar-
a turisztikai szempontból fontos csára, a tarcsaiak pedig Berénybe 
kerékpárutak a kezelésükbe kerékpároztak át.

Ünnepélyesen használatba vették

a megvalósításig ölelte fel az 
útját. Beszélt a nepáli emberek 
kultúrájáról, az ételekről, az ott 
élők mindennapjairól, a köz-
lekedésről, az út veszélyeiről. A 
jelenlévők tapssal köszönték 
meg, hogy mezőberényiként 
2019. április 22-én hatezer mé-
teres magasban elhelyezte a város 
jelképének számító zászlót, és 
üzenete a városlakóknak bejárta a 
közösségi oldalakat. Elmondása 
szerint célja megvalósításában 
erős motivációt jelentett ígérete, 
hogy kitűzi a zászlót, és erre 
szüksége is volt, mivel sokszor 
teljesítőképessége határára ért. 
Beszámolójából tükröződött, 
hogy a fáradtság és az erőnlét 
próbára tétele mellett az út min-Komlódi Edit június 25-én tartott 
den percét élvezte, és ezzel nagy élménybeszámolót a Himaláján 
álma vált valóra. tett útjáról a Városházán. A közel 

Mertz Juditkét órás előadás a megálmodástól 

Berényi zászló a Himaláján

STREET JAM FEST 
– Sreetball Mezőberény 

2019. augusztus 2-3. Piactér

4x4 elleni játék két palánkra - nevezés: hat fős csapatok
Nevezz a profi kategóriában!

Egész napos gyermekprogramok, 
hip-hop buli

–

Városházi hírek2019. július
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Helytálltak a fiatalok

A Spektrum Alapítvány  az Ilona standjára és dr. Mocsonoky 
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Zsuzsa biológiai fogorvos az e-
azonosító számú „A város a gészségmegőrzésről tartott elő-
Tiétek, a város Értetek“ program adására is. Kecskeméti Ildikó aro-
keretében június 23-án Vízben az materapeuta az életmódváltásról 
egészség címmel a Kálmán és a növényi esszenciákról beszélt 
Fürdőben egészségnapot szerve- és nyújtott tanácsokat. Dr. Vig 
zett a programban részt vevő Bernadett gyógyszerész a bőrápo-
fiatalok, önkéntesek közremű- lással, az ízek és illatok segítsé-
ködésével. A közel húsz női és gével játszatta meg a jelenlévőket.
férfi röplabdacsapatnak még a Mindezek mellett Frei Zita 
néhány perces zuhogó eső sem vezetésével és a fiatalok közremű-
tudta kedvét szegni a játéktól. ködésével rajzverseny, játszóház, 
Lédig Gábor, a BVSC női röp- illetve ügyességi és vízijátékok 
labda szakosztály erőnléti edzője, várták a gyerekeket. Nem maradt 
személyi edző és Győri Ferenc el a vízipisztoly, a horgászat, a 
gyógytornász, személyi edző erre mini kosárlabda, a foci és a 
az alkalomra látogatottak haza, csúszda sem. Hevesi Imi zenés 
hogy az érdeklődőknek a mozgás műsora fantasztikus hangulatot 
fontosságáról tanácsokat adjanak, varázsolt a nap végére, a Bu-
a gyakorlatokat bemutassák. borékkal az egészségért közös bu-
Lugosi Dóra jógaoktató, életmód borékfújás pedig megkoronázta a 
tanácsadó többek között az résztvevő gyermekek napját.  
ülőmunkát végzők számára tartott Mertz Judit
bemutatót. Sokan látogattak el az 
öregedési szint mérésére Sinka 

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Árkosi Árpád kapta a Sík Ferenc-díjat

 
A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése által alapított Sík Ferenc-
díj a magyar ősbemutatókért 
elnevezésű elismerésben idén Árkosi 
Árpád rendező részesült. A kitün-
tetést – ami egy bőrtarisznya, benne 
egy oklevél és egy plakett – a Pécsi 
Országos Színházi Találkozó nyitó-
ünnepségén Zalai Mihály megyei 
elnöktől vette át.
A pesti Megyeházán még májusban 

ülésezett az a héttagú bizottság, amely a beérkezett javaslatok 
közül Árkosi Árpádot tartotta érdemesnek a kitüntetésre. A rendező 
közel fél évszázada meghatározó alakja a magyar szín-
házművészetnek. Munkássága nem kötődik sem egyetlen 
intézményhez, sem egyetlen műfajhoz. Különleges színházi 
szemlélete, invenciózus megközelítése, tájékozottsága és a kortárs 
témák iránti egyedülálló fogékonysága széles szakmai körben 
ismertté tette nevét, elismerést szerezve kül- és belföldön egyaránt. 
Színházi pályája elválaszthatatlan a kortárs magyar drámától. 
Remek érzékkel és kivételes érzékenységgel ismerte fel már 
pályájuk kezdetén azokat a drámaírókat, akik később is jelentős 
drámai életművet tudhattak magukénak. Elvitathatatlan szerepet 
vállalt a magyar színpadi szövegek kánonjának alakításában, az új 
színpadi szerzők felkutatásában.
A Békés Megyei Önkormányzat azzal a törekvéssel hozta létre a Sík 
Ferenc-díjat, hogy tisztelegjen a Békés megyei származású, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, Érdemes és Kiváló Művész 
munkássága előtt. Sík Ferenc a XX. századi magyar szín-
háztörténet meghatározó személyisége volt, törekedett arra, hogy 
segítse az új magyar drámák megszületését. „Házi rendezője” volt 
többek között Illyés Gyulának, Sütő Andrásnak, Hubay Miklósnak, 
Székely Jánosnak. A díjat – évente egy alkalommal – olyan rendező 
vagy társulat kaphatja, aki, vagy amely sokat tett a magyar drámák 
színpadra állításáért.

A nyári időszakban sokan vá- hely területét jelző bójákat, azon 
lasztják a természetes vizeket a belül biztonságos a fürdőzés! Al-
kikapcsolódás, pihenés helyszí- kohol fogyasztását követően tar-
néül, amely a meggondolatlan tózkodjanak a fürdőzéstől! Úszni 
ember számára veszélyes, akár nem tudó személyek mély vízbe 
végzetes is lehet. A vizek ve- különböző felfújható eszközök-
szélyeinél figyelemmel kell lenni kel, mint pl.: gumimatrac, úszó-
azok természetére, jelleg- gumi, karúszó, ne menjenek, mi-
zetességeire. Azokon a helyeken, vel azok nem nyújtanak megfe-
ahol táblával tiltják, tilos für- lelő biztonságot! Használjanak 
dőzni! A tragédiák megelőzése mentőmellényt vagy mentő-
érdekében nagyon fontos néhány gallért! Ne ússzanak egyedül! Is-
alapvető szabály betartása. Sza- meretlen helyen ne ugorjanak 
badvizeken tilos fürdeni: éjszaka, vízbe, és ne ússzanak, ne bukja-
hajóútban és úszóművek 100 nak a víz alá ugrálásra kijelölt te-
méteres körzetében, vízlépcsők rületen! Hat éven aluli, vagy úsz-
300 méteres, hidak, vízkivételi ni nem tudó 12 éven aluli 
művek, komp 100 méteres gyermek csak felnőtt kíséretében 
körzetében, valamint kikötők, ví- fürödhet szabadvizekben. Fi-
zi-sportpályák, hajókiemelő be- gyeljék a telepített viharjelző 
rendezések 100 méteres körze- állomások jelzéseit! Kérjük, 
tében, illetve városok belterüle- hogy a strandokon fordítsanak 
tén (kivétel a kijelölt szabad fokozott figyelmet értékeikre! A 
fürdőhelyeken). A balesetek és tolvajok kedvenc „vadászte-
tragédiák elkerülése érdekében rülete” a strandok, uszodák kör-
kérjük, hogy a szabadvizek men- nyéke, ahol a nagy tömeg által o-
tén kizárólag a kijelölt fürdő- kozott nyüzsgés alkalmas arra, 
helyeken fürdőzzenek! Közvet- hogy észrevétlenül emeljen fel 
lenül étkezés után, tele gyomorral valaki egy táskát, egy telefont, 
ne fürödjenek!Napozás után, vagy akár csak egy kisebb értékű 
felhevült testtel ne ugorjanak tárgyat.
vízbe, fokozatosan hűtsék le ma- A város minden lakójának kel-
gukat! Figyeljenek oda a víz alatti lemes nyári kikapcsolódást kívá-
akadályokra! Figyeljék a fürdő- nunk!     Mezőberényi Rendőrőrs

Rendőrségi felhívás

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Mezőberény, hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont:  Mezőberény, Fő út 6. Művelődési Ház 
Ügyfélfogadási idő: minden kedden 8-tól 10 óráig
Ügyfélszolgálati időn kívül: 
telefon: +36 66 447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., személyesen: 5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 
7:00-19:00 h),  postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., 
személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-
15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a 
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A DAREH 2019. júliusi, augusztusi, szeptemberi hulladékszállítási 
terve megtalálható a www.mezobereny.hu honlapon, a kiemelt hírek 
között a 2019. évi III. negyedévi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás cím alatt. 

Városházi hírek 2019. július
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Szántó Zsolt Sándor (Mezőberény) és 
Simon Magdolna (Mezőberény), Pallagi Roland (Mezőberény) és 
Szász Tünde (Mezőberény), Kamenszki Zsolt (Bátaszék) és Dósai 
Erzsébet Ildikó (Mezőberény), Hajkó Zoltán (Mezőberény) és Tóth 
Edina Dorottya (Szajla), Kiss Zoltán István (Mezőberény) és Burai 
Barbara Valéria (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Barz Pál (1940), Barnai Sándor (1949), 
Dinya Ferenc (1936), Maczkó István (1953), Földi József (1953), 
Kotroczó Ferenc (1945), Csernai Mihályné Pásztor Katalin (1935), 
Szűcs István (1958), Mezei Ádám (1957), Kakuk József (1990), 
Szépe Sándor (1939), Kiss István János (1949), Várhegyi Gyula 
(1955), Hájas Nándorné Szalai Veronika (1935), Tóth Jánosné 
Técsi Mária (1956).

Minisztériumi kitüntetés
osztályom egyik diákja, Lilla 
ugrott be. 
Lehetőség volt megpályázni Ma-
gyarország jó tanulója, jó spor-
tolója címet, amelyet a 2018-as 
évre írt ki az Oktatásért Felelős 
Államtitkárság. A pályázathoz 
szükség volt Lilla adatait, tanul-
mányi átlagát és sportolói ered-
ményeit feltüntetni egy elektro-
nikus rendszerben. Emellett 
hazai és nemzetközi versenye-
redményeit, bizonyítványának 
fénymásolatát hitelesítve elküld-
tük a szükséges nyilatkozatokkal 
együtt postai úton. Az eredmény-Korábban már megismerhették az 

re több hónapot vártunk, de olvasók Szeleczki Lillát, a Hed-
megérte.Land Sportcsarnok SE kick-box 
Június 3-án érkezett a meghívó, szakosztályának tagját, a Mező-
Lilla átveheti a megtisztelő kitün-berényi Petőfi Sándor Evangé-
tetést prof. dr. Kásler Miklós mi-likus Általános Iskola, Gimná-
nisztertől. Az ünnepélyes díj-zium és Kollégium tanulóját, aki 
átadón június 11-én csak az ország az április 12. és 14. között meg-
legjobb tanulói és sportolói ve-rendezett WAKO világkupa-
hettek részt.sorozat osztrák fordulójáról két 
A jövőben is szeretnénk Lillával ezüstéremmel tér-hetett haza.  
megpályázni ezt a címet, hiszen Lilla azonban nem csak kitűnő 
eredményei továbbra is kima-sportoló, hanem jeles tanuló is.
gaslóak.Februárban  o lvas tam egy  

Molnárné Farkas Éva pályázatról, amiről egyből az 

nyi termében a Család és nevelési 
intézmény című pályázat nye-
reményeit. A pályázatban fel 
kellett sorakoztatni mindazokat a 
kapcsolódási pontokat, progra-
mokat, rendezvényeket, amiket a 
családokkal közösen él meg 
óvodánk.
Békés megyéből 15 óvoda pá-
lyázott, és mi az előkelő 2. he-
lyezést értük el. Köszönjük a gyer-
mekeinknek, szüleiknek és az 
összes, az óvoda programjait tá-
mogató partnerünknek a segítsé-
get! Mezőberény Város Óvodai 

A  Mosolygó Központi Óvoda Intézmény Mosolygó Központi 
gyermek-, szülő- és nevelőközös- Óvoda gyermekei és nevelő 
ségének újabb sikeres napja ér- közössége nevében: 
kezett el  június 21-én. Ekkor ve- Kreiszné Szilágyi Tünde
hettük át Békéscsabán a Békés óvodavezető.
Megyei Kormányhivatal Tomcsá-

Család és nevelés

Intézményi hírek /Civil hírek2019. július

Az esemény az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” projekt keretében valósul meg.

 „Kulturális élményeket 
az utcára”  

TÁNC-FÉNY-JÁTÉK
közös mozgás, közös hajtogatás

002019. július 26. 20  

Program:  • Zumba – ZumBrigád Team
• Street Art Origami 

Szervező: 
OPSKMM és a Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület 

Támogató: Mezőberény Város Önkormányzata 

KERÍTÉS TÁRLAT
A tárlat helye: Mezőberény, Madách u. 3.

A tárlat megtekinthető: 2019. július 26. délután 
16-18 óra között (eső esetén az időpont változik)

A tárlatra lehet érkezni gyalog, kerékpárral és bármely közlekedési 
eszközzel, azonban kiöltözni szigorúan TILOS!

Mezőberény, Kossuth tér

(világítós origami díszek készítése)

Megbeszélés a Töltött Káposzta Fesztiválról
A szervezők 2019. augusztus 9-én 17 órakor

a Művelődési Köztpontban megbeszélést tartanak 
a szeptember 21-re tervezett IX. Töltött Káposzta Fesztiválról.

Segítettek az 
önkéntes tűzoltók
Hazánk több területére június 27- embertársaik megsegítésére. 
én nagy erejű vihar csapott le. A Munkájukat végig térítésmen-
főként nagymennyiségű jéggel tesen, saját szabadidejük rovására 
járó vihar különösen nagy károkat végezték. Közösségünk vala-
okozott Szabolcs- Szatmár- Bereg mennyi tagját büszkeséggel tölti 
megyében. Az Önkéntes Tűzoltó el, hogy dr. Góra Zoltán tűzoltó 
Egyesület, Mezőberény három vezérőrnagy, a BM Országos 
tagja, Csávás Tibor parancsnok, Katasztrófavédelmi Főigaz-
Kiss Róbert és Nagy Zoltán gatóság főigazgatója a viharkár 
tagtársunk (több megyénkbeli okozta károk felszámolása során 
önkéntes tűzoltóval egyetemben) végzett kiemelkedő tevékenysége 
a hétvége folyamán Nyírmadán, elismeréseként ajándéktárgyat 
Ópályiban és Nagydoboson részt adományozott Nagy Zoltán tag-
vett a lakosságot ért kár elhá- társunknak, egyesületünket pedig 
rításban. Tették mindezt azért, elismerő emléklappal jutalmazta. 
mert elhívást éreztek bajba jutott Ezúton szeretnék köszönetet mon-

dani mindenkinek, aki támogatá-
sával hozzájárult, hozzájárul 
egyesületünk működőképessé-
gének fenntartásához! Abban, 
hogy vonulóképességünk folya-
matosan megmaradhasson, hogy 
eszközeinket, felszereléseinket 
folyamatosan bővíthessük, azok 
megfeleljenek a mai kor kihí-
vásának, nélkülözhetetlen szerepe 
van a lakossági felajánlásoknak, 
támogatásoknak. Vállalásainkat 
legjobb tudásunk szerint kívánjuk 
teljesíteni a jövőben is Önökért, 
Önként, Önzetlenül!

Debreczeni Gábor ÖTEelnöke
Nagy Zoltán és Kiss Róbert 
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A Mezőberényi Általános Iskola bennünket a menedékházhoz, in-
7. évfolyamából május 27. és 30. nen gyalog folytattuk utunkat az 
között 45 tanuló 3 pedagógus 1801 méter magasan lévő csúcsig.
kíséretében a Határtalanul prog- A parajdi sóbányában nem töltöt-
ram keretében erdélyi kirándulá- tünk sok időt, hisz várt még ránk 
son vett részt. Célunk Erdély tájai- egy túra a Sószorosban. Itt külön-
nak, történelmének, kultúrájának, féle sóformációkat nézegettünk. 
lakóinak megismerése volt. Az Este táncház vette kezdetét. Elő-
utazást előkészítő foglalkozás ször a mezőberényi néptáncosok 
előzte meg. mutatkoztak be, majd az erdélyi 
Első állomásunk Nagyvárad volt, tánc következett, végül pedig 
ahol a székesegyházat, a Fekete mindenki énekelt, táncolt.
Sas Palotát, a Szent László teret, a Utolsó nap Fehéregyházán meg-
Holnap irodalmi társaság meg- emlékezés után koszorút helyez-
határozó alakjait ábrázoló szobor- tünk el a Petőfi-emlékműnél. 
csoportot látogattuk meg. Követ- Segesváron az Óratornyot néztük 
kező állomásunk a Mézgedi- meg, majd a 178 fokból álló fedett 
cseppkőbarlang volt. diáklépcsőn mentünk fel a vár-
Másnap a Tordai sóbányát néztük hegyre. Petőfi Sándor mellszob-
meg, majd Szovátán körbe- rának megtekintése után Kolozs-
sétáltuk a Medve-tavat. Korondon váron Bolyai János emléktábláját 
egy sóvágóhoz tértünk be, majd és Mátyás király emlékművét 
nézelődtünk a kirakodóvásárban. néztük meg.
Farkaslakán koszorút helyeztünk A 4 nap alatt megtapasztaltuk, 
el Tamási Áron sírján. hogy az erdélyi magyarok meny-
Szerdára túrát terveztünk. A nyire büszkék magyarságukra, 
Madarasi-Hargita felé megálltunk mennyire óvják hagyományaikat, 
Szejkefürdőn, hogy megnézzük milyen összetartók, vendég-
Orbán Balázsnak a síremlékét, szeretők. 
mely elé 14 darabból álló székely- Ancsinné Francziszky Klára
kapusort állítottak. A Madarasi- projektvezető, tanár
Hargita lábától traktorral vittek fel 

Határtalanul Erdélyben

Egyesületünk taglétszáma a ta- Mezőberényi Gyermekfoci Ala-
valyihoz viszonyítva állandó ma- pítvánnyal – sikeresen megren-
radt, továbbra is több mint száz deztük a 26. Farsang Kupát, ahol 
utánpótláskorú labdarúgó tevé- több száz utánpótlás labdarúgó 
kenységét szervezzük, akik össze- kapott játéklehetőséget. Szintén 
sen hét korosztályban versenyez- közös szervezésben készülünk 
nek. Edzéseinket a helyi fiatalok szeptember 7-én az V. dr. Fekete 
mellett más településekről is Nándor emléktorna megren-
látogatják: Békés, Békésszent- dezésére, ahol neves csapatok 
andrás, Kamut, Köröstarcsa, Gyo- szerepelnek a meghívottak között.
maendrőd, Szeghalom, Túrkeve. Egyesületünk szoros kapcsolat-
U7, U9, U11, U13 csapataink a ban áll a Mezőberényi Labdarúgó 
Békés megyei Bozsik-program Egyesülettel. Összes utánpótlás 
résztvevői. U14 csapatunk a csapatát térítésmentesen készítjük 
megyei bajnokságban a 4. helyen fel és versenyeztetjük a külön-
végzett, akárcsak U16 serdülő böző, kötelezően előírt korosz-
csapatunk. Ez utóbbi végig küz- tályos bajnokságokban. A nemrég 
delemben volt a bajnoki címért, az befejeződött bajnokságban több 
utolsó két fordulóban azonban utánpótláskorú játékos lépett 
még a dobogóról is lemaradt. Az pályára felnőtt csapatunkban: 
U19 csapatunk gyengébben kezd-

Balogh Ádám, Balogh Gergő, 
te az őszi szezont, de tavasszal 

Durkó László, Kovács György, 
magukra találtak a fiúk, és végül a 

Rau Zsolt. Két tehetséges fi-
kiemelt megyei bajnokságban az 

atalunk, Olej Bence és Rónai 
ötödik helyen zártak.

Róbert, a Dabason megrendezett Egyesületünk részt vett az In-
BARCA táborban vesz részt, ahol terliga Nemzetközi Utánpótlás 
a híres katalán csapat edzői Programban, mely keretében a 
vezetik a foglalkozásokat.térség legjobb magyar és román 
Február 15-én a hagyományos csapatai közös bajnokságban 
Békés megyei labdarúgó díjátadó játszanak az U 8, U 9, U 10 és U 11 
gálán egyesületünk tevékenységét korosztályban. A bajnokság ko-
a „Békés Megye Amatőr Labda-moly szakmai kihívás magas szin-
rúgásáért” díjjal ismerték el.ten felkészített ellenfelekkel. Játé-
A Berényi Gyermek FC március kosaink és edzőink számára hasz-
24-én tartotta tisztújító köz-nos tapasztalatcsere, kiváló lehe-
gyűlését. Vrbovszki Zoltán volt tőség a minőségi utánpótlás-neve-
elnök továbbra is elnökségi tag lés biztosítására. Az Interliga záró 
maradt, de az egyesület vezetését fordulója május 26-án volt 
már nem vállalta. A közgyűlés Mezőberényben. Korosztályos 
Kajlik Pétert bízta meg öt évre a csapataink jól szerepeltek, több 
Berényi Gyermek FC irányí-nagyobb város gárdáját megelőz-
tásával.ték a tabellán.

Ebben az évben – közösen a Me- Kajlik Péter
zőberényi Általános Iskolával és a a Berényi Gyermek FC elnöke

Hét korosztályban fociznak

A Művelődési Központ kézműves az udvaron.
táborában július 1-től 5-ig húsz ál- A kézműves tábor a "Kulturális in-
talános iskoláskorú gyermek vett tézmények a köznevelés eredmé-
részt. Délelőtt és délután kézmű- nyességéért EFOP 3.3 .2-16-2016 
ves foglalkozáson fejlesztették -00106” című pályázati felhívásra 
kézügyességüket, kreativitásukat, benyújtott, „KÖZÖSSÉG-ÉL-
esztétikai érzéküket, koncent- MÉNY-TUDÁS Gyermek- és 
rációs készségüket, illetve új tech- ifjúsági kulturális, nem formális, 
nikákkal és természetes anya- informális fejlesztő programok 
gokkal ismerkedtek. A foglal- Mezőberényben” című pályázat 
kozások mellett mindig volt lehe- támogatásával valósult meg.
tőség játékra, pihenésre, nagy si-
kere volt a csocsónak, a légho-
kinak, a táncversenynek. A tábor-
nak a Művelődési Központ adott 
otthont, de emellett kedden a Ma-
darász-tanyára is ellátogattak, 
majd csütörtök délelőtt a Muzeális 
Gyűjtemény kiállításaival ismer-
kedtek és nemezeltek, játszottak 

Kézműves tábor 

Mázas kanta
A hónap műtárgya – 2019. július
Itt a nyár és a hőség, a tárolóeszköz. A mázas vagy 
bőséges folyadék mázatlan cserépkantákat 
fogyasztása na- fazekasok készítették. A 
gyon fontos. A Dél-Alföldön Mezőtúron és 
régi korokban az Hódmezővásárhelyen készí-
ivóvíz beszerzése tették a legjobb korsókat. A 
nem volt olyan bemutatott fehér mázas, 
egyszerű, mint nap- kék, sárga, zöld, ró-
jainkban. A ház- zsaszínnel és három 
tartásokban sokáig virágcsokorral díszí-
nem volt vezetékes tett kanta feltehetőn 
víz. Az ivóvizet a Mezőtúron készült. 
közkutakról  edé- A gyűjteményben 
nyekben vitték haza. található vizes kanták 
Évszázadokon keresz- egyik legszebb darabját 
tül a cserépedény volt a Hentz Lajos gyűjtötte.  
legalkalmasabb szállító és Csete Gyula
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Újoncként negyedikek lettek
A Hed-Land Mezőberény profi férfi asztalitenisz csapata a 
tízcsapatos férfi Extra Liga 2018/19-es bajnokságában a negyedik 
helyen végzett. A bajnokság után Jámbor Zoltánnal, a szakosztály 
elnökével és menedzserével beszélgettünk. Legelőször arról 
faggattuk, pontosan hogyan zajlott le a bajnokság?

maradt. Szoros mérkőzést játszot- akarnak elmenni, mert nagyon jól 
tunk velük, és a celldömölki játé- érzik itt magukat. Mindenben 
kos kizárása javunkra befolyásolta támogatják egymást, igazi csa-
volna az eredményt. A bajnokság patot, közösséget alkotnak, szá-
végeredményének azért örülünk, momra nagy élmény velük dol-
mert bebizonyította, hogy jó gozni. Értük és Mezőberény 
felkészüléssel, négy azonos asztaliteniszéért tevékenykedem. 
képességű játékossal a következő Az eredmény következtében a 
bajnokságban eséllyel indul- városban egyre népszerűbb a 
hatunk valamelyik bajnoki sportág, a Martinovics utcai 
éremért. sportcsarnokban az edzésekre 
– Kik alkották a mezőberényi eddig csak néhányan jöttek, most 
csapatot? már annyian vesznek hogy 
– Sebestyén Péter, Kiss Dániel az ötödik asztalt is fel kell állí-
Gábor, Vajda Viktor és Szabó tanunk.    
Krisztián. – A két amatőr csapatuk milyen 
– A nyarat mivel töltik a eredményt ért el?
játékosok? – Ők a tíz-tízcsapatos megyei II. és 
– A következő bajnokságra a megyei III. osztályban indultak, és 
felkészülés július 15-én kezdődik. mindkét csapat bajnok lett, így 
Augusztus 7. és 11. között ősszel egy osztállyal feljebb 
Mezőberényben edzőtábort tar- indulhatnak. Ugyanakkor a 
tunk, ekkor szeretnénk több ed- megyei III-ban ősszel új csapatot – A Férfi Extra Liga tíz csapa 18 helyen álltunk, és a final fourban 
zőmeccset is játszani. Az elmúlt indítunk, így a megyei baj-fordulóban oda-visszavágót úgy indultunk el, hogy meg-
bajnokságban a párosaink ki- nokságban már három csapatunk játszott, kilenc forduló volt ősszel, próbáljuk fölborítani a papír-
emelkedő teljesítmény nyújtottak, szerepel. Amatőr csapatunk lesz és ugyannyi tavasszal. A legjobb formát. A döntőbe jutásért a későb-
egyedül a BVSC otthonában még az NB II-ben, illetve a profik négy csapat június 1-2-án külön bi bajnokkal, Pécs csapatával 
kaptunk ki. Ezt szeretnénk tovább között az Extra Ligában, így az döntőt játszott, ennek eredmé- játszottunk, a végeredmény 5-5 
erősíteni úgy, hogy több össze- ősszel összesen öt férfi csapatot nyeként a negyedik helyen lett, ezzel ők jutottak a döntőbe, 
állításban is eredményesek le- indítunk. Mivel már lányok is végeztünk. mert az alapszakaszban jobb 
hessünk. Az idén is részt veszünk a járnak az edzéseinkre, ezért ősztől – Hogyan értékeli ezt a helyezést? helyezést értek el. Celldömölkkel 
Ligák Kupája elnevezésű ver- női csapatot is nevezünk az NB I-– A bajnokság előtt is tudtuk, hogy a harmadik helyért vívott mér-
senyen, ez a felkészülést szolgálva ben.a tízcsapatos mezőnyből három: a kőzésen érvényesült a sport-
augusztus 25-26-án lesz. Ezt már – Összesen hét csapat versenyez-Celldömölk, a Pécs és a BVSC diplomáciai fölényük. A páros 
kétszer is megnyertük, egyszer tetése nem kis költség…magasan kiemelkedik, az ő mérkőzés megnyerése után az első 
pedig ezüstérmesek lettünk. – Az eredmények összefogáson keretükben volt és jelenlegi egyéni mérkőzésen az ellenfél 
– Terveznek-e változást a játékos- alapulnak, a város a lehetősége-válogatottak játszanak, ezek a versenyzője kirívó sportszerűt-
keretben? ihez mérten támogatja a sportágat, csapatok az elmúlt években lenséget követett el, dühében az 
– Valamennyi játékosunk kapott arra kérem Mezőberény vállalko-bajnokságot nyertek. A játékos ütőjét játékosunk, Sebestyén Péter 
külföldi ajánlatot, de azt mond- zásait, a további eredmények ér-keretet tekintve velünk hasonló felé dobta, az Péter lába előtt ért 
ták, amíg játszhatnak Mezőbe- dekében ők is nyújtsanak segít-erőt Szeged és Szécsény képvisel. földet. Ezt mindenhol piros lappal 
rényben, addig itt maradnak. Nem séget.                                    M. L.A 18 forduló után is a negyedik büntették volna, sajnos ez itt el-

részt, 

A XXXIV. Körös Teljesítmény- indulók különböző frissítők közül 
túrák megrendezése alkalmával az válogathattak kedvükre, szénhid-
Alföld Turista Egyesület idén is rátraktáraikat pedig friss gyü-
kitett magáért. A gondos szerve- mölccsel, zsíros kenyérrel, pogá-
zésnek és a lelkes csapatmunkával csával, csokoládéval és apró-
megvalósult előkészületeknek há- süteményekkel tölthették fel. A 
la a résztvevők elégedetten, egy ú- célban érdem szerint ki-ki átve-
jabb élménnyel gazdagabban hette a jól megérdemelt emlék-
térhettek haza. lapot, kitűzőt, érmet, kupát, mely-
Kicsit ugyan borongósan indult a hez egy-egy meleg kézszorítás, 
nap június elsején, a felhős idő valamint szóbeli elismerés is járt.
kedvezett a túrázóknak, hiszen A rendezvénynek a mezőberényi 
nem a tikkasztó hőségben kellett Kálmán Fürdő adott helyet, így a 
megküzdeniük a sok-sok kilo- tikkadt turisták a szervezők által 
méterrel. A hagyományokhoz biztosított finom ebéd elfogyasz-
hűen a jól bejáratott 10, 20, 30 és tása után kedvük szerint igénybe 
50 kilométeres gyalogos, vala- vehették a különböző meden-
mint a 70 és 100 kilométeres ke- céket, hogy megpihentessék fá-
rékpáros távok közül lehetett radt izmaikat. Az egyesület elnöke 
választani; idén pedig egy külön- ezúton is köszöni a támogatóknak 
legességgel is szolgáltak a szerve- és a rendezőtársaknak az önzetlen 
zők: a 20 és 30 kilométeres távo- segítséget, és nem utolsósorban a 
kat terepfutó versenyként is telje- versenyzők részvételét, akik meg-
síthették a sportolni vágyók. tisztelték az eseményt jelenlé-
Az alföldi táj lapos egyhangúságát tükkel! Jövőre is várunk minden 
az útközben felbukkanó ellenőr- túrázni vágyót sok szeretettel!
zőpontok törték meg. Itt az Oszlánszky Rita

Sikeres teljesítménytúrák
A Mezőberényi Labdarúgó Egye- A pálya alkalmatlansága miatt 
sület igazolt játékosainak száma szinte csak futóedzést tarthattunk. 
tavaly nyáron drasztikusan le- A nem éppen legjobb téli 
csökkent, ezért a 2018/19-es felkészülés ellenére csapatunk az 
bajnokságban megyei III. osz- alapszakasz utolsó mérkőzésén 
tályban már nem indítottunk elérte a kitűzött célját, a rájátszás 
csapatot. Pálfi Róbert szemé-

felső házában folytathattuk, és 
lyében új igazolást köszönt-

végül az 5. helyen végeztünk. A hettünk.
körülményeket figyelembe véve Az őszi szezon jól kezdődött, 
ez jó eredmény. Ennek köszön-sokáig a bajnokság első har-
hetően a megyei bajnokság nyári madában szerepelt egyesületünk. 
átszervezése után csapatunk A létszámhiány és az újabb 

sérülések rányomták bélyegüket ősszel a megyei I. osztály B 
az eredményre, az őszi szezon csoportjában indulhat.
második felére visszaestünk a Egyesületünk a télen új szerepben 
középmezőny végére. tűnt fel a város sportéletében! 
Januárban változás történt az Elvállaltuk a téli teremlabdarúgó 
egyesület vezetőségében. Kajlik bajnokság szervezését. Húsz 
Péter lett a Gyermek FC elnöke, és 

csapat, közel 250 játékos 12 héten 
emiatt nem tudott két egyesület 

keresztül mérkőzött meg egymás-vezetőségében is szerepet vál-
sal a Molnár Miklós Sportcsar-lalni. Kajlik Péter helyébe Stibán 
nokban. Úgy érezzük, hogy Richárd lépett.
helytálltunk, ezért idén is szeret-A január-februári hideg időjárás 
nénk megszervezni a téli kupát.elég zord körülményeivel meg-

indult a téli felkészülés. Balogh Lajos

Ötödikek a felnőttek

Civil hírek2019. július
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KOMFORT ABC

ÉDESSÉG AKCIÓ!

I LOVE MILKA TEJDESSZERT 120 g 199 Ft

CBA BABAPISKÓTA 200 g 139 Ft

BOCI KÓKUSZ KRÉMMEL   90 g 199 Ft

BOCI TÚRÓ ÍZŰ KRÉMMEL   90 g 199 Ft

YOGURETTE JOGHURT-EPER 125 g 229 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Kodály Zoltán út 2.

A Mezőberényi Német Hagyo- tanulóit és az őket tanító peda-
mányápoló Egyesület és a német gógusokat, az iskola igazga-
önkormányzat június 21-én a tan- tónőjét, valamint a szülőket a Né-
évzáró ünnepség után kölyök- met Közösségi Házban. A 21 kis-
pezsgős-kalácsos uzsonnán látta diák bizonyítványához gratuláltak 
vendégül a Petőfi Sándor Evan- a jelen levő egyesületi és önkor-
gélikus Általános Iskola német mányzati tagok, illetve a város 
nemzetiségi osztályainak kitűnő polgármestere. 

Köszöntötték a kitűnő tanulókat

fotó: Pappné Kőszegi Ilona

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Jól szerepeltek a berényiek
A Régiós Eszkimó-Indián Játéko- magát a versenyen, és mindketten 
kat június 22-23. között rendezték éremmel térhettek haza. Tóth 
meg Csongrádon. Ezen a ver- Kinga U11 korosztályban bronz-
senyen a 2007-2011 között érmes, míg Konyecsni Milán U12 
született kajakosok vehettek részt. korosztályban ezüstérmes lett 
A viadal különlegességét az adja, (fotónkon ők ketten).
hogy a gyermekeknek négy szám- A KSI gyomaendrődi csapata a 
ban is helyt kell állniuk. A megmé- nyári szünet kezdetével megkezd-
rettetés húzódzkodásból (30 mp te a felkészülést az augusztusban 
alatt minél több szabályos gya- Sukorón, illetve Szolnokon meg-
korlat végrehajtása), dobásból rendezendő országos bajnok-
(kislabdával 7 méter távolságból ságra. A gyerekek napi két edzé-
egy 70 cm átmérőjű körbe kell sen és 5 napos edzőtáborban vesz-
célba találni 3 alkalommal), fu- nek részt, hogy mindannyian a 
tásból (1.500 m) és kajakozásból legjobb teljesítményt tudják majd 
(2.000 m) állt. A KSI Gyoma- nyújtani a szezon legfontosabb 
endrőd kajakosai közül két mező- versenyén.
berényi gyermek képviseltette 

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

CSOPORTOS ÜDÜLÉS HARKÁNYBAN
2019. november 3-tól november 9-ig

Szállás: Thermál Hotel, Harkány, Járó út 1.
Elhelyezés: 2 – 3 ágyas szobákban

Térítési díj (7 nap 6 éjszaka): 2 ágyas szobában: 55.800 Ft/fő, 
3 ágyas szobában: 51.600 Ft/fő, 1 ágyas szobában: 74.400 Ft/fő, 

apartman (4 felnőtt részére): 51.000 Ft/fő
Utazási költség: 8.000 Ft/fő -10.000 forint, a létszámtól függ

Idegenforgalmi adó (18 év felett): 500Ft/fő/éj (3000 Ft)
Egyéb költség (ügyintézés, ajándékok): 500 Ft/fő

Jelentkezés, előleg befizetése folyamatosan: 
Szlovák Közösségi Ház, Gyomai út 21 szám alatt. 

Előleg 10000 Ft/fő befizetése

További információ: Borgula Györgyné +36 20 2222 435

Civil hírek 2019. július
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Olvasok egy szép könyvet Szent annak a szónak is, hogy szeretet és 
helyek címmel. A Föld sok megbocsátás. S miközben keres-
népének zarándokhelyeit bemu- sük a titkot, a teljeset, rájövünk, 
tató kiadvány elgondolkodtató hogy az Írás Krisztusközpontú. 
olvasmány. Vajon miért híresültek Rájövünk, hogy az Isten az 
el ezek a helyek? Miért érzik úgy a emberközpontú, aki elküldi vált-
világ minden táján emberek, hogy ságunkra az Úr Jézust, aki meg-
el kell jussanak oda? A válasz egy- testesült Szent Fiában. Ha valaki a 
szerű. Mert ott az Istent vélik meg- Szent Istent akarja megismerni, 
érezni, megtapasztalni. Azokon a annak Krisztuson át vezet az út.
helyeken közelebb érzik magukat Szentágothai János, az anatómia 
a Szenthez. Hiszik, hogy a hely a tudósa, agykutató professzor, a 
teremtés bölcsője, vagy ott egy magyar orvostudomány kiemel-
számukra fontos lelki vezető kedő egyénisége, akadémikus 
magával az Úrral beszélt, s abban volt. Nem csak a biológia, hanem 
bíznak, hogy ez bárki számára az irodalom, a képzőművészet, a 
átélhető lehet. zene, a filozófia és a teológia terén 
Olvasok egy másik könyvet. is kiválóan tájékozott volt, nyu-
Rendszeresen. Ez a Szentírás. godtan állíthatjuk, hogy poli-
Nyilván sokan tudják ezt rólam, hisztor. Élő hitű evangélikus ke-
hiszen lelkészként, hitoktatóként resztényként az 1950-es évek 
az a dolgom, hogy jól ismerjem. elején a pécsi orvostudományi 
Amikor a Bibliára terelődik a szó, egyetem hallgatóinak bibliaórákat 
akkor sokan szabadkoznak, 

tartott. Akkor, amikor az nagyon is 
mondván: „ én még nem olvastam 

tiltott és veszélyes tevékeny-
végig sosem.” Miért van az, hogy 

ségnek számított. Az agy-elme-
sokan félnek a bibliaolvasástól, 

tudat-keresztény hit  össze-
sokan pedig vágynak arra, hogy 

függései haláláig foglalkoztatták. 
minél jobban eligazodjanak ab-

Nem tudományos eredményeire, ban? A válasz egyszerű: mert tud-
akadémiai elnökségére, magas ják, hogy ez nem olyan könyv, 
közéleti pozícióira, kitüntetéseire mint a többi. Különleges, más. 
volt a legbüszkébb, hanem a Ebben a Szenttel lehet találkozni. 
tanítványaira, akikből tisztes, Ebből maga a Szent Isten szól.
művelt, keresztény embereket Egy bizonyos, – így vagy úgy – az 
faragott. Krisztust követőket!ember megérzi, hogy a profánon 
Mert „az ember nem képes túl van az isteni, a szent. És amikor 
kiismerni Isten sokféle tettét, azo-erre rájön, elkezdi az Istent 
kat a tetteket, amelyek a nap alatt keresni. De kevés az, ha a szeretet 
történnek. Az ember ugyan fá-és jóság szavait keressük a 
radozik azon, hogy kikutassa, Bibliában, vagy a szentséget és 
mégsem tudja kiismerni. Még ha áldást keressük egy helyszínen. 
azt mondja is a bölcs, hogy már Sőt magával a válasszal is elé-
tudja, akkor sem képes kiis-gedetlenek leszünk a végén, ha 
merni.” Aki viszont kész az isteni nem voltunk az igazságra fel-
válasz elfogadására, az választ is készülve. Mert a szent helyeken 
kap, és találkozhat a Szenttel csak az ámulatig jutunk. Mert az 
Jézus Krisztusban. Mert benne élettelen fogalmak üresek marad-
van a bölcsesség és ismeret min-nak. De a végén eljuthatunk a 
den kincse elrejtve. (Kolossé 2,3) felismerésre: az Úr Jézus valósá-

gos személyében testesül meg Lázárné Skorka Katalin
minden szent, miatta lesz értelme evangélikus lelkész

Ami a profánon túl van…
Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, 

azokat a tetteket, amelyek a nap alatt történnek. Az ember ugyan 
fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt 

mondja is a bölcs, hogy már tudja, akkor sem képes kiismerni. 
(Prédikátor 8,17)

HAZATÉRÉS NAPJA

2019. július 28. vasárnap 10 óra

Szeretettel hívjuk a kedves idős testvéreket, szeretteiket és az 
emlékezőket a Mezőberény I. kerületi (német)

Evangélikus Templomba istentiszteletre 
és az azt követő koszorúzásra.

A hálaadó istentiszteleten
Lázár Zsolt, a Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegye

esperese szolgál.

Pünkösdi koncert

Pünkösdi program a „44 év” je- gálja a gyülekezetet és a hall-
gyében címmel szervezett a me- gatóságát. A közel másfél órás 
zőberényi szlovák nemzetiség ün- koncert szünetében Selmeczi 
nepi koncertet a II. Ker. Evan- Lajos Péter lelkész pünkösd je-
gélikus Egyházközség temp- gyében osztott meg gondolatokat. 
lomában. Június 8-án Kalocsay A rendezvényt megtisztelte jelen-
Károly orgonaművész közre- létével Fejér Sándor nyugalmazott 
működésével csodálatos koncer- lelkész is. A zene elvarázsolta a je-
tet hallhattak a jelenlévők. lenlévőket, és valóban ritka pilla-
A művész korábban már több mint natokat jelentett, méltó ünnepi 
harminc alkalommal játszott a program volt.
ritkaságszámba menő, eredeti A délután második felében az 
állapotában fennmaradt, és még orgonához és Bach életéhez kap-
mindig tisztán szóló orgonán. csolódva a Városháza díszter-
A hangverseny előtt Borgula mében vetítették le az 1975-ben 
Györgyné, a Mezőberényi Szlo- készült Bach Arndstadban című, 
vákok Szervezete elnöke köszön- Bach életét bemutató filmet, 
tötte a jelenlévőket. Kalocsay melyben a zenei anyagot a me-
Károly kiemelte, hogy a teljesen zőberényi tót templom orgonáján 
mechanikus szerkezetű és síp- vették fel. Siklósi István polgár-
művű orgonából országos szinten mester köszöntötte a vetítésre 
is kevés található. Az orgona Me- érkezőket és ajánlotta a filmet.
zőberény egyik nagy kincse, min- Az ünnepi rendezvényt magán-
dig szívesen és örömmel játszik személy adománya mellett a Mi-
rajta. niszterelnökség támogatta, és ez-
Selmeczi Lajos Péter lelkész nagy által mód nyílott az eseményhez 
tisztelettel köszöntött mindenkit, kapcsolódóan Értékeink címmel 
és köszönte, hogy ilyen sokan kiadvány elkészítésére, mely be-
jelen vannak ezen a nem min- mutatja a szlovák nemzetiség te-
dennapi ünnepi programon, hi- vékenységét, a helyi értéktárba 
szen a mezőberényi 28 regiszteres bekerült orgonát és a Bach filmet.
orgona több mint 150 éve szol- Mertz Judit

meg

V. dr. Fekete Nándor Emléktorna
 A tragikus körülmények között A 9 órakor kezdődő rendezvényen 
elhunyt dr. Fekete Nándor emlé- neves hazai és erdélyi utánpótlás 
kére családja, barátai kezdemé- csapatok vesznek részt: Békés-
nyezésére immár ötödik alkalom- csabai Labdarúgó Akadémia, Fe-
mal 2019. szeptember 7-én, a rencváros, Grosics Labdarúgó 
sportpályán nemzetközi labdarú- Akadémia Gyula, Loki Focisuli 
gó tornát szervez U13 korosztály- Debrecen, Székelyudvarhely, 
ban (2007) a Mezőberényi Gyer- Szováta, Újpest, Berényi Gyer-
mekfoci Alapítvány és a Berényi mek FC. Dr. Fekete Nándor bará-
Gyermek FC Utánpótlás Nevelő tai felnőtt csapatokban szerve-
Egyesület. A jubileumi tornán a ződve tisztelegnek az elhunyt 
szervezők több meglepetéssel emlékének.
várják a vendégeket.

Kajlik Péter
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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