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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

Visszavonhatatlanul itt a nyár, amikor a munka mellett a pihenés is
része lehet életünknek, és ki-ki saját belátása és kereteihez igazítva tölti
szabadidejét, pihen, kapcsolódik ki. 

Ehhez kínál egy lehetőséget az önkormányzat a Berényi Napok prog -
ram  jaival, melynek részleteiről az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
tá jékoztatja az érdeklődőket. Ez idő alatt testvérvárosi delegációkat is vá -
runk városunkba. Két testvérvárosunkból várhatóan nagyobb létszámú
kül döttség érkezik. Gronau-ból mintegy 150 fő, akik különböző mű so -
rok kal készülnek és lépnek fel a színpadon. Gútáról előre láthatóan közel
20 fő érkezik. A két település népes delegációjának indoka, hogy a német
te lepüléssel 20, míg a szlovákiai településsel 10 éves a hivatalos kapcsolat.

A vendégek várhatóan nemcsak a programokra lesznek kíváncsiak, hanem a városra is. Nem
min degy, hogy milyen tapasztalatot visznek magukkal környezetünkről, az itteni emberek ven -
dég szeretetéről, magáról a városról, hiszen későbbi látogatásoknak lehet alapja az itt eltöltött
né hány nap.

Abban biztos vagyok, hogy a berényi emberek vendégszeretetében nem fognak csalódni,
mint ahogy a város tisztasága sem lehet kérdés és ez a város lakóinak igényességét bizonyítja. 

Bízom a berényiekben, bízom abban, hogy továbbra is erejükhöz mérten szépítik, csino sít -
ják és tartják tisztán környezetüket. Bízom abban, hogy az itt élő embereknek köszönhetően
min den Mezőberénybe látogató, városunk jó hírét viszi a nagyvilágba.

Mezőberény Város Önkormányzata nevében, ezúton tisztelettel meghívom Önöket az
augusztus 19-21-e között zajló rendezvényekre, ahol fellép Zséda és együttese, SP, Király L.
Nor bert, valamint Janicsák Veca, de a helyi kedvencek közül a mazsoretteket, a néptáncosokat
és több amatőr művészt is láthatnak. A sokszínű választék közül így mindenki megtalálhatja a
szá mára kedveset, s a program egy önfeledt szórakozásra nyújthat lehetőséget a nyár végén.

Siklósi István, polgármester

2011. augusztus 19-20-21.
A Berényi Napok programja

2011. augusztus 16. kedd

OPSKK Művelődési Központja aula
18.00 Életlátás
Zuberecz Sámuel fotókiállításának meg-
nyitója
A kiállítást megnyitja: Virág Mihály, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei 
igazgatója

2011. augusztus 17. szerda

OPSKK Muzeális Gyűjtemény
17.00 A XX. századi polgárosodás
Mezőberényben című kiállítás meg-
nyitója
A kiállítást megnyitja: Végh Judit, etnográfus

2011. augusztus 18. csütörtök

MANGÓ Galéria a SPARban
10.00 Így láttuk...
A mezőberényi COLOR Fotóklub kiál-
lítása

Szlovák Klubterem
Mezőberény Jeszenszky u. 21.
18.00 Szlovák tárgyi emlékek című
kiállítás
A kiállítást megnyitja: Csete Gyula, az
OPSKK Muzeális Gyűjteményének vezetője
Vecserka, a mezőberényi szlovák
nemzetiséggel és a gútai delegációval

(folytatás a 2. oldalon)

2011. augusztus 14. (vasárnap) 19 órakor beszélgetés 
Siklósi Istvánnal, Mezőberény város polgármesterével a Berény TV-n.
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2011. augusztus 19. péntek

Sportpálya
09.00-12.00 Nemzetközi edzői  találkozó a Berényi Gyermek
FC szervezésében

A rendezvény fővédnöke: Buzánszky Jenő, az Aranycsapat
tagja, a nemzet sportolója.
A rendezvényen hazai és külföldi szakemberek tartanak gya-
korlati edzés bemutatót a sportpályán, később pedig a sportág
helyzetéről , az utánpótlás nevelésről és  a válogatott
felkészüléséről hallhatnak előadást a szakemberek.

OPSKK Művelődési Központja aula
16.00 A világ körülöttünk 
Szabó László – Gúta – fotókiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Horváth Árpád, Gúta polgármestere
17.00 Jazzfest – Gronau
Hartmut Springer fotókiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Karl-Heinz Holtwisch Gronau pol-
gármestere
Jazzfest történelem: Otto Lohle
Közreműködik Fülöp Sándor klarinéton

Gösser Pizzéria
19.00 Vozár M. Krisztián zongoraestje

Színpadi programok a Piac téren

18.00 XV. Berényi Napok megnyitása
18.00 Városi Ifjúsági Fúvószenekar - Mezőberény
19.30 Jazz Dance Company I. 

(Blues Brothers: Thema) - Gronau 
Talkshow: A partnerség 20 éve

19.50 Fakír show I. – Gronau 

A 34 éves Oliver Gottschalk 17 éve szerepel színpadon tűz és
fakírshowjával. Előadását a klasszikus fakír show elemek és a
modern tűzakrobatika teszik látványossá. 

Talkshow: A partnerség 20 éve

20.20 Ev. Posaunenchor Erlöserkirche 
(német fúvósok) - Gronau

A fúvós zenekar 4. alkalommal
mutatkozik be Mezőberényben
és ismét résztvesz a Békés-
csabán megrendezésre kerülő
ZENIT-en. 
Előadásukban klasszikus indu -
ló kat, filmzenéket hallhatunk és
kö zös produkció is készülődik a
me zőberényi fúvósokkal.

21.30 Jazz Dance Company II. 
(Michael Jackson: Potpourri) - Gronau 

A csoport tagjai hosszú évek óta heti rendszerességgel próbál-
nak, dolgoznak együtt különböző stílusú koreográfiákat mutat-
nak be, mint például step, jazz, hip-hop. Mezőberénybe három
koreográfiával érkeznek. 

Talkshow: A partnerség 20 éve

21.50 Combo Complett – Gronau 

A zenekar két tagja a ‘90-es években többször megfordult
Mezőberényben, két alkalommal a „Timeless” formációval. 
Erre az estére az M-Combo, úgy mint Magyar Combo nevet
választották, így tisztelegve a partnerség 20 éve előtt.
Előadásukban a nagy klasszikusok, többek között Eric Clap-
ton, Van Morrison, Bill Withers slágereit hallhatjuk.

22.40 Fakír show II. – Gronau
23.00 Jazz Dance Company III. (Afrika: Thema) - Gronau 
23.30 Torony Band - Mezőberény 
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2011. augusztus 20. szombat

Római Katolikus Templom
8.30 Szent István-napi ünnepi szentmise

Kossuth tér
09.00-20.00 Vállfákon

A mezőberényi COLOR Fotóklub szabadtéri kiállítása

Martinovics úti tornaterem
9.00 Városi asztalitenisz verseny; 

Egyéni meghívásos megyei amatőr asztalitenisz verseny

Városi Liget
9.30 4 éves a székelykapu – megemlékezés 

a Mezőberényi Erdélyi Kör szervezésében

OPSKK Művelődési Központjában
10.00 Elszármazottak találkozója

a 25 éves Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
szervezésében - Ünnepi közgyűlés
Emlékülés: Schmidt Péter alkotmányjogász előadása

Kálmán Fürdőben
10.00 Városi úszóverseny
A hagyományokhoz híven ebben az évben ismét augusztus 20-án
rendezzük a városi úszóversenyt a Kálmán Fürdőben.
Az esemény rangját növeli, hogy ebben az évben 75 éves az
úszósport Mezőberényben.
1936. szeptember 27-én volt a Mezőberényi Úszó Egyesület ala ku ló
közgyűlése, ahol meghatározták az egyesület céljait, elfogadták az
alapszabályt, és megválasztották a tiszt ség vi se lőket.
Az elnök Irányi Dezső, nyugalmazott polgári iskolai tanár, ügyvezető
elnök Bartos Gyula polgári iskolai tanár lett.
Ezt megelőzte abban az évben, március 29-én a Mezőberényi Fürdő
Egylet megalakulása, melynek céljai között szerepelt az is, hogy az
iskolák tanulói tanítóikkal és tanáraikkal a fürdőt igénybe vehessék.
Az egylet elnöke Bárdy Ernő evangélikus lelkész, alesperes, elnökhe-
lyettese Dr. Valentinyi Károly ügyvéd volt.
A verseny megrendezésével adózzunk méltón elődeinknek, akik sokat
tettek Mezőberényben a feltételek megteremtéséért, az úszás
népszerűsítéséért!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, versenyzőket és szurkolókat
augusztus 20-án, a 10 órakor kezdődő versenyen a Kálmán
Fürdőben. Nevezés 9.30-tól a helyszínen.

I. ker. evangélikus parókia udvara
14.00 Gyümölcsparti – delegációk és vendégek fogadása

a Német Hagyományápoló Egyesület szervezésében

OPSKK Muzeális Gyűjtemény
16.00 Hentz Lajos: Mezőberényi vőfélykönyvek

Bemutatja: Körösi Mihály

Kossuth tér – Fő út – Szt. István utca – Piactér
17.00 Szent István napi - nemzetek felvonulása 

Városháza
21.30 Tűzijáték

Piac tér
12.00 Rezsó Rádió: kívánságműsor
14.00 Bemutatkoznak a II. Szülőföldünk Békés Megye

Amatőr Összművészeti Fesztivál legjobbjai
Dóczi Dávid - ének
Tűzmenedék - énekelt vers
Szitré hastánccsoport
Szlovák Pávakör

14.00 Kézműves vásár és bemutató a Körösfront Kft., 
Mécses Egyesület és a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete szervezésében 

18.00 Testvérvárosi köszöntők
18.15 Magyar est a színpadon: Leg a láb AMI, Békés Banda 

22.00 Zséda koncert

2011. augusztus 21. vasárnap

Városi Liget
08.00 Pörköltfőző verseny
Várjuk családok,baráti társaságok jelentkezését. Jelentkezés és
információ: 2011. augusztus 16-ig a Kulturális Központban
személyesen vagy 66/515-552, 06/20-4243-944,
www.mezobereny.hu, www.opskk.mezobereny.hu

Közben: „Mamicska konyha” – a Mezőberényi 
Szlovákok Szervezetének ételbemutatója
Sportdélelőtt
Kutyaszépségverseny és kutyasuli bemutató 

Keressük Mezőberény szépét! Mókás vagy és vicces, de nincs
törzskönyved? Nem baj, ha nem vagy pedigrés, ha gazdid szemében
így vagy szép! Furák a színeid és roppant egyedi vagy? Kápráztasd el
a zsűrit mutatványaiddal! Várunk 2011. augusztus 21-én vasár-
nap 9 órakor gazdiddal együtt a Kutyaszépségversenyre! 
Jelentkezés: Kutyabarátok szervezőinél,  06/30-5061011 vagy 
berenyszepe@gmail.hu címre 

10.00 Kézműves bemutató és játszóház 

I. ker. Evangélikus Templom
10.00 Közös Istentisztelet a gronaui és mezőberényi

evangélikus lelkészek részvételvel 

Piknik Park
10.00 Fúvósok találkozója

Piac tér
12.00 Rezsó Rádió: kívánságműsor
14.00 Kézműves bemutató és játszóház 
15.00 Körös - körül Kistérségi Fesztivál a Békési Kistérség

településeinek fellépőivel
Jubilee keresztény koncert
Német Hagyományápoló Egyesület táncosai
Lólé Alicia Beatrix Azizah hastánc bemutatója

18.00 Bodrogközi Rita gyerekműsora
19.00 SP
19.30 Mezőbernyi Mazsorett Együttes bemutatója
20.30 Király L. Norbert
21.00 XV. Berényi Napok zárása
21.10 Sztártánc 
21.30 Janicsák Veca
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Erdős Norbert kérdezett, 
Fellegi Tamás miniszter válaszolt

A 47-es főút felújítása idén kész, 

a felüljárót jövőre kezdik

„Hol tart a Békéscsabát Mezőberénnyel összekötő főút Murony és
Mezőberény közötti szakaszának a felújítása?” címmel Erdős Norbert,
Mezőberény országgyűlési képviselője – már nem először – írásbeli
kérdést intézett Fellegi Tamás miniszterhez, amelyre a válasz is
megérkezett. Az előző kérdésfeltevés óta hónapok teltek el, a felújítás
legnagyobb örömünkre elkezdődött, a munka halad, ám a lakosság
megfelelő tájékoztatása érdekében a honatya (aki a Békés Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja is) szükségesnek tartja az infor-
mációk folyamatos áramlását.

– A kivitelezőt a miniszter megnevezte, a munkavégzés idén
tavasszal kezdetét vette – sorolta a képviselő. – Úgy vélem, az is
közérdeklődésre tarthat számot, hogy a kivitelezés mikorra fejeződik
be, mikor lesz az ünnepélyes átadás, és melyik időpont az, amitől
zavartalan lehet a közlekedés az út teljes szélességében? Kiderült az is,
hogy az adott útszakaszon, - négy kilométer hosszban -, fontos
régészeti lelőhelyek találhatók. Az is világossá vált, hogy ez hatást
gyakorol a szerződéskötésre, s hogy a feltárás időigénye az eredeti
szerződés szerinti befejezési határidőt (2011. július 4.) módosítja.  

– A Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága zavartalanul végzi-e és
elvégezheti-e a régészeti feltárásokat? – érdeklődött a képviselő és
kormánymegbízott. – A projekt része a 47. számú főúton, Mezőberény
határában épülő közúti felüljáró, amely a vasúti fővonal felújítása
miatt szükséges. Idénre a kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatását
és a szerződéskötést ígérik. Teljesíthető-e ez az ígéret?

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Fellegi Tamás mini sz -
ter a felvetésekre sorrendben azt felelte, hogy a szerződésmódosítás
eredményeként az útfelújítás befejezésének határideje idén novem-
berre módosult. A régészeti feltárásokat a Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága – a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kötött szer -
ző dés alapján – az engedély kiadását követően zavartalanul el vé gez -
heti. 

– Ami a felüljárót illeti, a kivitelezői közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását és a szerződéskötést változatlanul még az idei évre tervezzük –
reagált a miniszter. – A közúti felüljáró építése jövőre kezdődhet meg,
befejezése 2013. elején várható.

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen tettesek

2011. július 11-én 22.00 óra körüli időben Mezőberény egyik utcájában bántal-
maztak egy mezőberényi lakost, majd elvették a nála lévő kézitáskát a benne ta -
lálható készpénzzel, mobiltelefonnal, valamint személyes iratokkal együtt, majd
a helyszínről elmenekültek. A sértett a cselekmény során nyolc napon belül gyó -
gyuló sérülést szen vedett. A bejelentést követő nyomozás során beszerzett ada-
tok alap ján megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt egy 14 éves, és egy 19
éves mezőberényi lakos követte el, akik őrízetbe vétele után a Mezőberényi
Rendőrőrs előterjesztése alapján, előzetes letartóztatásra is sor került.

A nyomozás során az eltulajdonított tárgyak felkutatásra kerültek, melyeket a
sértett részére visszaadtuk.

Tisztelt lakosság!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a városban

megjelenő utazó bűnözőkre, akik különböző indokokkal kísérelnek meg a la ká -
sá ba jutni, ahol az ott lakót tévedésbe ejtik, majd figyelmüket elterelve ma guk -
hoz veszik a lakásban található készpénzt, melyet ellopnak. 

Az elkövetők feltűnően simulékony magatartással, különböző - ál ta lában ott
la kó számára kedvezőnek tűnő - hamis indokkal próbálnak a lakásba jutni. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ilyen bűncselekmények meg elő zé se
érdekében idegen személyt soha ne engedjenek be az udvarba, és a lakásba!

Ugyancsak számítani lehet gépkocsi feltörésekre, illetve nyitott gép kocsiból
történő lopásokra, melyek elkövetői előszeretettel keresik fel a városban található
te metők parkolóit, ahol kihasználva a terület el hagyottságát. A hasonló bűn cse -
lek mények elkövetési körülményeit vizs gálva egyértelműen megállapítható,
hogy ez idáig csak olyan gépkocsit törtek fel, amely utasterében, vagy belátható
cso magterében értéktárgy volt látható.  

Kérjük a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy hasonló bűn cse lek mé nyek
elkövetésnek megelőzése érdekében soha ne hagyják értékeiket a gép  ko csi  ban
jól látható helyen!

A Mezőberényi Rendőrőrs kéri a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben
gyanús körülményt, vagy személyeket tapasztalnak, illetve látnak, soron
kívűl tegyenek bejelentést a 66 / 352-522-es vagy a 107-es telefonszámon.

Tisztelt gyalogosok és kerékpárosok! 
A közlekedési balesetek és a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében

a kerékpárral történő közlekedés során:
- ahol rendelkezésre áll, minden esetben a kerékpárúton közlekedjenek, tart-

sák be a személyszállítás szabályait,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között minden esetben tartsák be a

világítás szabályait,
- szeszesitaltól befolyásolt állapotban soha ne üljenek kerékpárra,
- vegyék figyelembe a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzését!

A gyalogosan közlekedők:
- minden esetben a járdán közlekedjenek,
- az úttesten csakis a kijelölt gyalogos átkelőhelyen haladjanak át,
- vegyék figyelembe a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzését!

Mezőberényi Rendőrőrs
Felhívás!

AEGON MAGYARORSZÁG 
BIZTOSÍTÓ ZRT. 

Minden héten kedden 8.30-tól 12 óráig 

ügyfélszolgálatot tart 

az OPS Kulturális Központban. 

Elérhetőség: Virág Katalin 30/6488492

www.aegon.hu

ÓVODAI DAJKA OKJ-s TANFOLYAM 

indul Mezőberényben 2011. augusztus 26-án. 
Érdeklődni: DOCTORIS KFT.

Mezőberény, Báthory u. 51. 

Tel.: 30/2069547, 66/352-896

E-mail: adultustanoda@gmail.com

Felnőttképzési nyt.szám: 00158-2011

(A képzések minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak).
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140 órás angol, német, olasz és orosz 
nyelvtanfolyamok 

kezdődnek (szeptember 15-én) Mezőberényben.
(kezdő, alapfokú, középfokú)

Intenzív, kiscsoportos,  nyelvvizsgára felkészítő oktatás 
részletfizetéssel! 800 Ft/45 perc

Bővebb információ kérhető augusztus 16-tól:
Kecskeméti Gizella, nyelvtanár és szabadidőszervező

30/304-8870

INGYENES LAKOSSÁGI HALLÁS 
ÉS ALLERGIAVIZSGÁLAT

2011 aug. 11-én  8.00 -12.00 óra között

Mezőberény Fül-orr-gége szakrendelő /Petőfi út. 5. /

Időpont kérhető: 423-733-as telefonszámon, rendelési időben.

Épített örökségünk emlékei

Városunkban számtalan, régi lakóépület található. Ezek őrzik a település
századfordulós arculatát, naponta emlékeztetve a korabeli, polgárosodó
Mezőberényre. Sajnos a szépszámú öreg lakóházból csak kevés van helyi
védettség alatt. Ilyen épület a Zrínyi sugárút 43. szám alatt található Petőfi portré-
val díszített szlovák parasztház is. Az 1980-as évek végén még több Petőfit ábrá-
zoló gipszfigurás homlokzatú parasztház állt a tót részen. Mára csak ez az egy
„petőfis” homlokzatú épület maradt fenn. Ezért különösen fontos számunkra,
hogy megőrizzük. A közelmúltban felújították az épület homlokzatát a három
darab gipsz díszítménnyel együtt. Megőrizve ezzel az utókor számára
Mezőberény egyik jellegzetes építészeti emlékét. Szép példája ez Petőfi
emlékének őrzésére a helyi építészetben.

Szeretnénk a következő számokban jó és rossz példák és megoldások bemu-
tatásával Mezőberény épített örökségét reflektorfénybe állítani. A régi városkép
védelme, megmentése mindannyiunk érdeke.

Csete Gyula

ARCOK A VÁROSBÓL
„A világnak leginkább olyan emberekre van szüksége, akik mások
szükségével is törődnek.”

(Albert Schweitzer)

Gulyás Endre 

Élnek közöttünk emberek, akik
végzik a dolgukat a közösség hasznára is,
akikről ritkán szólnak a híradások. 

Gulyás Endre 1931-ben született
Mezőberényben, itt vannak a gyökerei,
itt élte le élete jelentős részét. Sokan
ismerik őt, előbb kereskedőként me ző be -
ré nyi boltokban dolgozott, később a 7-es
bolt vezetője volt. Ismerik úgy is, hogy
pres biteri feladatokat végez a helyi refor-
mátus egyházban, és mintegy húsz éve gondnok is, aki a világi feladatok
vezetését látja el. 

- Az indulásáról, családjáról és az inasévekről mondjon nekünk valamit! 
- Apám vasutas volt Csárdaszálláson, az egyik őrházban laktunk. Az öcsém

is vasutas lett, engem azonban nem vonzott ez a pálya. A háború alatt lettem
kereskedő inas a Kovács boltban, de csak egy évvel később szabadultam fel,
mert beteg lettem, Szegő doktor kezelt ki, miután hazajöttem a gyulai kór házból.
Csak néhány hónapot dolgoztam, akkor bevittek a határőrséghez, ahol három
évet húztam le a déli határ laktanyáiban. Mikor leszereltem, több berényi bolt-
ban is dolgoztam, talán nincs olyan, ahol ne helyettesítettem volna. Szerettem a
kereskedő szakmát, azzal együtt, hogy sokat kellett cipelni, kisko csi val húztuk
át az árut az egyik boltból a másikba.  Amikor Bátori Pista elment a 7-esből,
akkor engem neveztek ki vezetőjévé, ez volt a „Magyar Hangya”.  A háború
utáni kereskedelem először a „Dolgozók Hangya Szövetkezet”-tel kezdődött,
ami hamarosan Földműves Szövetkezet lett, és csak a ’60-as évek végétől lett
ÁFÉSz. Kevés volt a bolt, az áru is kevés volt, sokat dolgoztunk. 

- A vallásosság miként volt jelen a családjukban?
- Templomba nem minden vasárnap jutottunk el, mert többnyire akkor is

dolgoztunk, de megtartottuk a vallásosságot, még a mezőn is elmondtuk az
„asztali áldást”. A nagyapám is presbiter volt, az anyám is hozta magával a refor-
mátus hitét Vajdahunyadról, amikor idetelepültek. Gyerekként mindig el kellett
mondani az imákat. Akkoriban tele volt a templom, a nagyobb fiúk a karzaton
voltak. Azon versengtünk, hogy ki rakhatja ki az énekszámokat a táblára, ez
külön megtiszteltetés volt. 

- Közéleti szerepet is vállalt.
- Igen, egy rövidebb ciklusra Bacsó doktor helyett képviselő lettem a

városvédők listáján, de én tovább nem foglalkoztam a politikával. 
- Mióta presbiter, és mióta gondnoka a helyi református gyülekezetnek?
- Az évszámokkal bajban vagyok, ha hiszed, ha nem. Olyan 35 éve vagyok

presbiter, gondnok pedig közel húsz éve. Érdekességként elmondom, hogy
amikor a presbiteri esküt kellett letenni egy vasárnapi Istentisztelet után, üzen-
tek, hogy menjek át, de én akkor dolgoztam a 7-esben, mondtam, nem tudok
átöltözni, mert az sok idő lenne, közben volt a munka bőven, erre azt üzen te
Szabó tiszteletes úr, hogy menjek úgy, ahogy vagyok, így fehér köpenyben tet-
tem le a presbiteri esküt. 

- Saját magáról, a családjáról mit tudhatunk?
- Két gyerekem van, itt élnek Mezőberényben a családjukkal, unokák is van-

nak. ’89-ben meghalt a feleségem, 15 évig teljesen egyedül éltem, aztán lett egy
élettársam, akivel azóta is jól megvagyunk. Az egészségem meggyengült,
nehezen járok, de azért jól vagyok. 

- Össze tudná foglalni az életét, üzenne valamit az utána jövők számára?
- Nem tudok én olyan jól szavakat találni, de azt biztosan mondhatom, hogy

jó életem volt, sok küzdéssel a saját életemben, és igyekeztem a gyülekezet
életét is segíteni. Vállalni kell a közösségi munkát, és – főleg végig is kell vinni,
amit elkezdtünk! 

- Köszönöm a beszélgetést! Kívánok jó egészséget a hátralevő évekre, és jó
lenne, ha átvennék a megkezdett feladatait a következő nemzedékek! 

Benyovszky Pál Márton
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Álló sor fent balról: Dezső Tibor, Vágvölgyi Magdi, Kátai Gyuszi, Tímár Eszti, Tóth Pista, Szász Géza, Weigert Márton, Bracsok Jani.
Sziráczki Pál, Székely Juliska, Csók Ica, Balta Judit, Erdei Gitta, Kolozsi Irénke, Együd Joli, Székely Ica, Schäffer Joli, 
Ülő sor: Bezdán Zsuzsa, Balogh Irma, Kovács Ica, Beliczai Joli, Podolni Erzsi, Tóth Ica, Nagy Ferenc, Taró Zsuzsa, Szőke Margit, Sándorovszki
Vera.
Alberti Jani, Nádas Pintyő, Földesi Erzsi, Kelemen Zsuzsa, Egervári Erzsi, Eiler Márta, Szőke Sanyi, Várhalmi Misi, Schäffer Józsi

A Petőfi Sándor II. számú Általános Iskolában az 1960-61-ben végzett leányoknak és fiúknak 2011. június 18-án óriási esemény volt az 50 éves
osztálytalálkozó. A 8.a és a 8.b osztály találkozott. A 8.a 39 létszámából 8 főre már csak emlékezni tudunk, a 31 főből viszonyt 25 fő MEGJE-
LENT, a 8.b 34 főből szintén 8 főnek nem tudtunk meghívót küldeni. A megjelenteknek bizony, akik 50 éve nem látták egymást nem volt könnyű
az „ismerkedés”, de aztán az emlékek előidézése összehozott bennünket. Az osztályfőnöki feladatokat NAGY FERENC igazgató úr látta el.
Köszönjük Neki! Csodálatos volt hallgatni, hogy aki csak tehette, a kis beszámolójában nem is önmagáról, hanem a „gyerekemre” és mindjárt-
mindjárt az unokákra terelte a szót. A csapat szétszóródott Budapest Miskolc, Szolnok, Hódmezővásárhely, sőt Párizs és még sorolhatnám, hogy
az  élet merre sodort bennünket. A további kötetlen beszélgetős estebédelést a „Királyi Szállóban” tartottuk kellemes környezetben. Felejt he tetlen
pillanatokat szereztünk egymásnak, jó lett volna még több időt együtt tölteni, de egy pohár pezsgővel kívántuk egymásnak, hogy 10-20 év múlva
is jó egészségben, boldogságban „FIATALON” újra találkozzunk! 

Sorokat írta: Vrbovszki Lászlóné Balogh Irma (Mezőberény)

KITÜNTETÉS
A Magyar Ellenállók Antifasiszta

Szövetsége 

Savolt György 
úrnak

A „Demokráciáért Érdem Érmet” 

adományozta 

91. születésnapja alkalmából 

2011. július 9-én.

Bobály András 

épület és bútorasztalos, faipari technikus

Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok

gyártása, belsőépítészet, gipszkartonozás, 

egyedi igények kielégítése.

Mezőberény Kismester u. 6/a

06/30/225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu

KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK  INGYENES KIHELYEZÉSE

„Úgy szöknek az ÉVEK, / mint tűnő álom, / Szárnyukat megkötni / Hiába próbálom”

Július hónapban házasságot kötöttek: Prorok János Mb. és Magyar Piroska Kelebia, Varga György Köröstarcsa és Balogh Ágnes Mb.,
Szekeres Péter Tibor és Szűcs Nikoletta Diósd, Zsákai Gyula István és Balogh Angéla Mb., Nagy László és Prorok Erzsébet Mb., Benyó
György és Szabó Mária mezőberényi lakosok.
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Nyári táborok az OPSKK rendezésében

A kulturális központ pályázati programjának megvalósításában közreműködő munkatársak, valamint a táborok szakmai lebonyolítására
felkért szakemberek munkájának köszönhetően három sikeres tábort zárhattunk 2011. júliusában, melyek a „Madarak háza” Ökoturisztikai
Látogató és Szabadidő Központban kerültek megrendezésre.

Mindhárom tábor gazdag programot kínált a résztvevőknek. A hatékonyságot és eredményességet biztosította, hogy a pályázati támo-
gatásnak köszönhetően a foglalkozásokhoz megfelelő mennyiségű és minőségű eszköz és anyag állt a rendelkezésünkre. A foglalkozásokat
megfelelően felkészült, hivatásukat értő és szerető szakemberek vezették: Az alkotó tábort Gregus Anita művésztanár, a népi kismesterség
tábort Bíró-Oláh Ágnes népi játszóházi foglalkozásvezető és oktató, a környezetvédelmi tábort Szelekovszky László nyugalmazott
környezetvédelmi főtanácsos és Falatyné Berkesi Márta pedagógus. Az ő, valamint a gyermekek tevékenységét segítették az OPSKK
Művelődési Központjának és Gyűjteményének munkatársai, valamint azok az önkéntes segítők, akik elsősorban a kézműves foglalkozások
sokszínűségét és eredményességét biztosították.

A  85 gyermek teljes ellátásban részesült - napi háromszori étkezést, és szállást biztosítottunk részükre, és mindezt térítés mentesen.
A kellő gondossággal és szakmai hozzáértéssel megtervezett program lehetőséget teremtett ismeretbővítésre, és azon kompetenciák

fejlesztésére, melyek hozzájárulhatnak a gyermekek személyiségének fejlődéséhez; kreativitás, konstruktivitás, kommunikáció, önismeret,
identitástudat, környezettudatos magatartás, felelősség vállalás.

Jóleső fáradtsággal zártuk a három hetet: a gyermekek és a szülők pozitív visszajelzései megerősítettek bennünket, érdemes volt!
Onody Gyuláné

Sajtótájékoztató
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – a TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022-es kódszámú, „Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási

programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben” címmel megvalósuló pályázati program keretében - 2011. július 04-
23-a között három tábort szervezett. A környezetvédelmi tábor zárásakor, melyet megelőzött az alkotó és a népi kismesterség tábor, Onody
Gyuláné projektmenedzser sajtótájékoztatón ismertette a tábor vezetőinek és résztvevőinek javaslatát. A helyi Önkormányzat jóváhagyását
kérik, a következő értékes, eddig még nem védett természeti értékek védelem alá helyezéséhez:

1. A Szikes tó melletti elegyes tölgyfasor
2. A Bodoki Vízügyi Múzeum és a Hosszúfoki Szivattyútelep környékén található 2 db öreg tölgy és platánfák, valamint a most

felfedezett vadmentás terület
3. A  Laposi kertek előtt található, több ezer nyúlánk sármának otthont adó ősgyep
4. A sárga erdei tulipán élőhelye (Köztemető bejárati út melletti területe)

„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”

Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában

Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022

Szövés foglalkozás a népi kismesterség táborban A Medfejes tó élővilágának tanulmányozása
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Kalandparkban jártak 
a mezőberényi Omega Gyülekezet iskolás gyermekei

2011. július 19-én egy csodálatos délutánt töltöttünk el Gyulán, a város
szélén található kalandparkban.

A 14 iskolás fiatallal 6 gyermekszolgálatos utazott az önkormányzat
mikrobuszával. A Tízváros Alapítvány kezdeményezte a kirándulást és ajánlot-
ta fel azt, hogy állja a költségeket. A gyermekek kérése és vágya volt az, hogy
a gyulai kalandparkba menjünk. A védőfelszerelés felvétele után először a
kötélpályát vették birtokba a gyermekek. Először az alsó szinten bizonyíthatták
ügyességüket. A felső szinten pedig próbára tehették bátorságukat, erejüket és
egyensúlyérzéküket a libegő farönkökön, deszkákon és köteleken való haladás-
sal. Minden gyermekünk hősiesen leküzdötte a 2x12 féle akadályt. Az együt-
térzés és a szeretet szép példáját láthattuk, ahogy egymást biztatták, segítették a
gyermekek és a felnőttek.  A 8 m magas mászófalat is megmászták, hárman a
tetejére is feljutottak, nagy tapssal jutalmaztuk őket. Eztán következett vala-
mennyi gyermek kedvence, a lecsúszópálya. Drótkötélen 5 m mély tó felett
csúsztak át egyenként nagy bravúrral. A második csúszást már mosolyogva,
különböző koreográfiával hajtották végre. A tó széléről nagy ovációval
drukkoltunk!  A negyedik állomás az íjászat volt. Legtöbben életükben először
fogtak íjat a kezükben. A fiúk a lányokkal versenyeztek a céltáblába fúródó nyi-
lak száma alapján. Jó hangulatban folyt a verseny, amit a lányok nyertek meg
egy találat különbséggel.

A festői környezetben, árnyas fák alatt, vidám és élményekben gazdag
délutánt töltöttünk el, amit a végén imádsággal megköszöntünk az Úrnak.

Mezőberényi Omega Gyülekezet
gyermekszolgálata

Kacagó liget
Július 16-án szombaton kacagástól volt hangos a mezőberényi li -

get, több hetes készülődés után már nagyon vártuk ezt a napot, sze ren -
csé re az idő is kedvezett nekünk.

Délelőtt 10 órától jöttek a vendégeink, akik egy tálca süteménnyel
vál tották meg a belépőjüket a rendezvényre. Délelőtt bátorságpróbán
ügyességi játékokban, rajzversenyen, dekázó és kugli versenyen mér -
het ték össze tudásukat a kicsik és nagyok. Aki akart, részt vehetett lo -
vaskocsis kiránduláson a városban Petneházi Lászlóval.

A jókedvről Pati és Laura bohóc gondoskodott. Az ugráló várnak és
a trambulinnak, amit ingyen használhattak a gyerekek szintén nagyon
örül tek. Nagy lelkesedéssel kezdtek bele a számháborúba. Az arc fes -
tés nek Olejné Mertz Judit művelődési referens jóvoltából örülhettek
melyet ezúttal is nagyon köszönünk neki. Délben a Bakó csa lád és
Timár Zoli által főzött finom krumplipaprikással lakhattunk jól, majd
jöhetett a süti és a dinnye, amit jóízűen fogyasztott mindenki, amit
Hegedűs Jánosnak köszönhettünk.

Külön öröm volt számunkra, hogy körünkben üdvözölhettük a kö -
rös tarcsai és a kétsopronyi nagycsaládosokat. 14 órakor vette kezdetét
a fellépők műsora: először hastánc, Plaveczné Sonkoly Anita gyermek
 has táncosai, majd Harmatiné Icu előadása bűvölt el minket. Az Or lai
Színpad előadása után társastánc következett: Kőműves Mik lós,
Kőműves Orsolya, Varsóczi Ignác és Varga Adrienn a békéscsa bai
Sziluett tánccsoport versenyzői kápráztattak el minket tehetsé gükkel.
Közben a tűzoltóságon is látogatást tehettünk.

A tombolasorsolás után Erika, Viki és Pati bohócok zárták a napot,
akik igazi kacagó ligetté varázsolták a ligetet felejthetetlen alakítá-
sukkal. Reméljük, hogy jövőre még többet, és még többen nevet he -
tünk együtt. 

Külön köszönet támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez a rendezvény, és minden tagtársunknak, akik munkájukkal
hozzájárultak a napunk sikeréhez. Támogatónk volt: Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, Mezőberényi Önkormányzat, Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ, CSÁRDA TEX Kft, Berény Shop Kft 5%
kedvezmény nagycsaládos kártyára /papírbolt Fortuna tér 20./, Roszik
Norbert Roland GSM, Matuska Optika /Fortuna tér 18./ 2011. 08. 01-
től 15% kedvezmény nagycsaládos kártyára, Illyés Imre vállalkozó
virágbolt /temetkezési vállalat mellet/ 10% kedvezmény 2011. 08. 01-
től, Szmolka Anikó mesterkozmetikus, Baksai Beáta műkörömépítő,
Balogh Csilla fodrászmester, Király Ida vállalkozó, Kovácsné Bőtsh
Anita, Kornyis Béláné /Fortuna tér méterárubolt/ 10% kedvezmény,
Vári-ker kereskedelmi Kft.,  Ildi használtruha bolt /Fortuna tér/, Har -
csa Józsefné vállalkozó, Mirtill menyasszonyiruha és alkalmi
ruhakölcsönző és cipőbolt /Fortuna tér/ szeptemberig 10% ked-
vezmény nagycsaládos kártyára, Sági Horgászbolt, Petneházi László.
A jelzett kedvezmények mellet a mezőberényi strandon is igénybe
vehető a nagycsaládos kedvezmény: 3 gyermekkel 1800,- Ft-ért
vehetitek igénybe a szolgáltatásokat, további gyermekenként 200,- Ft
nagycsaládos kártyával.

Nagycsaládos Egyesület vezetősége

MEGHÍVÓ
Örömmel tudatjuk, hogy a "Katicabogár" 

Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda szentelési
ünnepére 2011. szeptember 10-én 10 órakor kerül sor

templomunkban majd az óvodában.
Az istentiszteleten igét hirdet GÁNCS PÉTER, 

a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök- püspöke.
A hivatalos részt követően CSALÁDI NAPRA várjuk az

érdeklődőket. Program: Minimóka- bábkuckó, Credo
együttes, arcfestés, ugrálóvár, vidám vetélkedők

Szerettel várunk mindenkit!
Mezőberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 

az 1951-ben Budapestről Mezőberénybe 
kitelepítettek és a befogadó családok emlékezetére

állított emlékmű felavatására

2011. szeptember 3-án  12 órára.

Helye: Mezőberény, Kossuth tér

Az emlékművet Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium minisztere avatja fel.

18.30  A Mezőberényi Ifjúsági Fúvószenekar Koncertje
Karnagy: Matajsz János

Helye: Orlai Petrics Soma Művelődési Központ

2011. szeptember 4.  10 óra
Ökumenikus istentisztelet 

a német evangélikus templomban 
Gyógyító emlékezés Isten közelségében

Kisari Miklós
Kisari Miklósné Chovanyecz Magdolna

Mezőberény Város Önkormányzata
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület

2011. szeptember 3.
13 órától svédasztalos ebéd (1500,- Ft/fő) a Berény Étteremben. 

Előzetes jelentkezés augusztus 15-ig Freyné Kaiser Pötyinél:  
06-66-424-434, 06-30-6919-466

E-mail: freynekaiserg@gmail.com
Ebéd után kávé és sütemény mellett beszélgetés 

a Német Hagyományápoló Egyesületnél (tavalyi helyszín), 
amelyre szeretettel várunk mindenkit.

Egy-egy tálca süteményt szívesen fogadunk.
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„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
jóság, szívesség, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Galata 5, 23

Általános iskolás korom óta minden évben táborozom.
Úttörőtáborban kezdtem, majd tizenhét éves koromtól egyházi
táborokban kerestem a testi-lelki felüdülést. Közösségformáló,
hitünkben hatalmas impulzusokat adó lehetőség egy nyári egyházi
tábor. Nincs tv, a számítógép is otthon marad, minden otthoni feladat-
tal és konfliktus lehetőséggel. Annyi ének, bibliai ige hangzik el ezek-
ben a napokban, hogy kénytelenek vagyunk mindent átgondolni, de
nem is tudunk kitérni a megszólító Isten elől, mert mindig van valaki,
aki figyel ránk, a vezetők és a társak is törődnek egymással. 

A nyár ebben az évben a bőséges gyümölcstermést jelenti. Lehet
szedni meggyet, cseresznyét, barackot, befőzni, lekvárt készíteni és a
maradékot piacra vinni. Hála Istennek, hogy így van. De vajon van- e
időnk ezen a nyáron újra végiggondolni, hogy mi teremjük- e a Lélek
gyümölcsét? Tudjuk- e mit jelent a valódi szeretet, vagy csak a
magunk módján igyekezünk, több-kevesebb sikerrel szeretni?
Vágyakozunk a tökéletes szeretetre, de éljük-e azt naponta mi magunk
is? Tudunk- e derűs reménységgel élni, olyan közösséget mutatni,
amelyben helye van a vidám perceknek is, nem csak a komoly
bűnbánatnak, és felelős szolgálatnak? Békességet teremtők, türelme-
sek vagyunk? Vagy a nyugtalanságot munkáló híreket, pletykát mi is
tovább adjuk? Készek vagyunk- e elfogadni Istenünk időbeosztását és
csöndesen kivárni, amíg ő megváltozat valamit? Jézus szerint senki
sem jó az egy Istenen kívül, de jóság és szívesség nélkül rideg lenne
az életünk. Szükségünk van kedves szavakra és értünk maguk javáról
lemondó emberekre: szülőkre, jó barátokra, orvosokra. Olyanokra,
akik szelídek, nem vadak és nem ártó a jelenlétük. Nem szent balekok,
de lefegyverzően használják szavaikat. És vajon hogyan állunk a
hűséggel? Megfordul-e fejünkben, hogy legszívesebben elhagynánk a
társunkat, Urunkat? Mit jelent nekünk a mértékletesség? Uralkodunk-
e nyelvünkön, az érzelmeinken, ösztöneinken, vágyainkon, szüksé-
gleteinken. A Lélek gyümölcse tkp. a Jézusban való hit bemutatása.
Tudunk-e így élni, vagy egyáltalán akarunk-e? Készek vagyunk érte
tenni? Ha igen, keressünk olyan közösséget, gyülekezetet, ahol
mindezeket őszintén végiggondolhatjuk s imádkozzunk, hogy a Lélek
elevenítsen meg minket.

Lázárné Skorka Katalin

MEGEMLÉKEZÉS

Kissné Mezei Edit 
halálának egy éves évfordulóján

fájó szívvel gondol rá: 

fia, Tibi, 
édesanyja, 

testvérei és családjaik

„Hogyha nem is láttok, 
én veletek vagyok.

Amikor szellőként csókolom 
arcotok.

Ha nem is érzitek,
fogom kezetek.

Letörlöm a könnyetek
Amit értem ejtetek.”

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy 

KŐSZEGI MÁRTON
(ny. alezredes)

Szeged, Dandár u. 6. szám

alatti lakos 

2011. július 16-án elhunyt.

Felesége és hozzátartozói

Drága Kata!

Nagyon fiatal voltál, annyi, de
annyi szép feladat várt volna
Rád!
Lassan 3 éve, hogy csak láto-
gatni jártál be közénk. Akkor
kisbabát vártál, és vigyázni
kellett magadra.
Két éve már Marcikával jöttél!
Mindig szeretettel vártunk,
nagyon örültünk Nektek. Most
a szabadságot töltötted, na-
gyon vártuk, hogy visszajössz
hozzánk. 

Pár napja bejöttél, hogy tudasd, kicsit később jössz.
Megdöbbentünk. Mi sírtunk, Te mosolyogtál. Még akkor is erőt
sugároztál felénk. 
Öt nap telt el, és már csak a hír jött. Ne várjunk többé.

Kedves Kolléganőnk, a tiszta lelkű, mindig mosolygó, csengő
hangú Chrappán Kata felment az angyalok közé!

Szeretteiddel együtt mi, a Városi Közszolgáltató Intézmény
dolgozói is örökre megőrzünk szívünkben!

A LÉLEK GYÜMÖLCSE

Július hónapban eltávoztak közülünk:

Paulik Mihály (1922) Mb., Kovács László (1924) Mb.
Martinovics u. 6., Sziráczki Mihályné Baksai Zsuzsanna
(1937) Mb. Juhász Gy. u. 1. szám alatti lakosok.
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Elmúlt nyáron feleségemmel feltérképeztük Tiszafüredet egy
esetleges kajaktábor reményében, mivel nekem van vízitúra-vezetői
engedélyem, a gimnáziumnak pedig kajakjai.

A szervezésben és lebonyolításban nagy segítségemre volt Dr.
Baukóné Baksai Edit AJTP-programfelelős, akivel már több sikeres
sítábort levezettünk. 

Július 17.-én délelőtt elindultunk egy vállalkozó szellemű csapattal
Közép-Európa egyik legszebb vizes élőhelye felé. Dél körül foglaltuk
el szállásunkat egy vízközeli kempingben.

A „Vízitúra-Totó” kitöltésével mindenki bizonyította, hogy
elsajátította a vízijárművekre vonatkozó szabályokat, így semmi
akadálya nem volt a vízre szállásnak. A sekély parton mind a
kajakokkal, mind a kenukkal ki kellett próbálni a beszállást, a kanya-
rodást, tolatást és a kiszállást. Nagy örömöt okozott a parton lévőknek
a hajósok kötelező beborulása. 

A szorosan becsatolt mentőmellény természetesen állandó tartozé-
ka volt hajósainknak.

Testnevelés ötösért a legügyesebbek a vízen másztak be ingatag
kajakjaikba. 

Másnap a túraútvonalak nagy ismerője, Végh József vitt el ben-
nünket egy négyórás túrára.

A Tiszát átszelve egy zsilipkapun jutottunk be az Aponyháti -
csatornába. Csodálatos dolog volt ezen a szűk, kanyargós folyosón
evezni, az elején gyékényes között haladt az út, majd beért egy erdős
részbe. A gyékényes részen sok vízinövény is színesítette az utat,
békatutaj, rucaöröm, békabuzogány, békakorsó, tavi lórum,
ebszőlőcsucsor, néhány tündérrózsa. A fák közé beérve fölénk borult
az erdő és a szűk, kanyargós ösvényen haladva olyan érzésünk volt,
mintha valamilyen trópusi tájon járnánk. Aki itt hibátlanul végig tudta
kormányozni a hajtűkanyarokkal tűzdelt csatornát, rögtön megkaphat-
ta volna a „vízijogsit”. Olyan kormányosunk is volt, aki fűzfaágakkal
fésültette meg legénységét. Kiérve egy nagy tóra (Szartos) beleke-
veredtünk egy csodálatos növénytengerbe, ahol csónakok által kialakí-
tott kis ösvényen tudtunk haladni úgy, hogy két oldalt a sulyommezőt
lapátoltuk. A sulyommezőt, élénksárga virágfoltok – tündérfátylak -
tarkították. Közben elhaladtunk egy madártelep közelében, ahol
szürke gémek, bakcsók, kiskócsagok, nemeskócsagok, küszvágó
csérek, szárcsák keresték táplálékukat és a horgászok ellenségei, a
nagy halrablók, a kárókatonák szárítgatták szárnyaikat.

Visszaúton a Tiszáról egy olyan csatornára fordultunk be, ahol
többek csónakja is megfeneklett a finom szemcséjű homokban, itt a
túravezető engedélyével hűsölhettünk a másfél méteres vízben.

Harmadik nap délelőttjén kerékpárokkal tekertünk el a Szabics -
kikötőbe, ahonnan egy komphajó vitte át csoportunkat egy szigetre,
ahol a Tiszavirág Ártéri Tanösvényt járhattuk be.

Egy „ízesbeszédű” helybéli ember mutatta be táblák segítségével a
kérész rövid életciklusát a Tisza - tó élővilágát, a vesszőfonók,
teknyővájók és halászok munkáját. A belső tó vízi töklevelessel borí-
tott vizén népszerű volt halászladikokat irányítani.

Délután megtettük a kb. 6 km hosszú „Kiskört”, amely felkészített
volna a másnapi egész napos túrára.

Negyedik nap vízzáró zsákokba csomagolva cuccainkat elindul-
tunk meghódítani a Valki- medencét Bartóki Józsi barátom segít-
ségével. Gyanús volt, hogy egy szűk csatornába érve két horgászcsó-
nak is állt és mindkettő adta az információt, hogy a Nagy – Morotvára
még véletlenül se menjünk ki a nagy hullámzás miatt. Természetesen
a helyiek tanácsát megfogadva hátraarcot végzett a flottánk a szűk
csatornában.

A hullámzó Tisza keresztezte visszautunkat. Rövid kupaktanács
után úgy döntöttunk, hogy nem várunk tovább, mert a viharos szél
még erősödhet. Az átlós átkelés technikáját megbeszélve elindultunk.
A mentőmellényes diákok nagy kalandnak élték meg a „hullámvasu-
tat”. A nyugalmam csak akkor lett teljes, amikor elénk jöttek a kikötő
motorcsónakosai. A záróhajónk idősebb legénységét segítették is némi
vontatással. Persze a kempingben már az a hír járta, hogy a záróhajónk
kimentett egy motorcsónakot.

A lerövidült túránkat egy termálvizes strandolással egészítettük ki.
Érdekes volt látni, hogy – az egyébként sportos - diákjaink sem az
élményelemeket keresték a strandon, hanem a gyógyvízben lazultak.

Amíg mi túráztunk, addig Kolozsi tanár úr annyi halat fogott, hogy
vacsorára mindenkinek jutott az isteni finom sült halból.

Ötödik nap újra nagyon szeles reggelre ébredtünk, így a „Kis –
Tisza túra” helyett jött a „B” terv: Strandröpi Bajnokság, amelyet
Czövek János, Bubori Imre páros nyert meg. 

Délután került sor a kajakversenyre, ahol a lányoknál Andor Anna
lett a győztes. Őt követte Balog Kitti és Kocsik Kata. Nyílt
kategóriában, pedig Túri Lajos, Duró Márk és Balog Kitti volt a
befutó.

Pénteken már csak a felpakolásra maradt idő. 
A táborzárást követően mindenki fogadkozott, hogy jövőre is

visszatér e varázslatos helyre.
Külön köszönet az iskolavezetésnek, hogy elképzeléseinket meg-

valósíthattuk.

Hidasi László,  testnevelő tanár

PSG VÍZITÁBOR – TISZAFÜRED

Csoportos üdülés 

Hajdúszoboszlón
2011. szeptember 18-tól 

és október 16-tól 

– 7 éjszaka, 8 nap félpanzióval – 
21.000,- Ft + 410,- Ft IFA.

Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. 

Jelentkezni augusztus 14-ig lehet

- 5000,- Ft előleg fizetéssel - 

a 30/454-7149-es számon.

Augusztus 7-14. között 
8. alkalommal rendezzük meg 

ZENEI TÁBORUNKAT.
Kezdőknek és haladóknak egyaránt:

gitár, billentyűs, furulya, 
ének szekciókban, 7-25 éves korig.

Mezőberényieknek 10.000 Ft, 
vidékieknek 15.000 Ft.

I. Kerületi Evangélikus Egyházközség

Lázárné Skorka Katalin 

T.: 20/ 8243805

Városunk civil szervezeteinek 
összefogásával, népi hagyományaink

megőrzése és megismertetése érdekében 

2011. szeptember 17-én

TÖLTÖTTKÁPOSZTA FESZTIVÁLT

szervez a Baráti Egylet Mezőberényért
Egyesület a Városi Ligetben.

A gasztronómiai eseményt kulturális 
program kíséri helyi és vendég előadók,

csoportok közreműködésével. 
Tisztelettel hívjuk és várjuk a

hagyományteremtő kezdeményezés iránt
érdeklődőket. 

Bővebb információkkal szolgál: 
Csók Imréné programfelelős 
a 20/9389165 telefonszámon
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Uniós támogatással újult meg Mezőberény városközpontja

Mezőberény Város Önkormányzata 2009 évben pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Pro-
gram keretében meghirdetett „A városi örökség megőrzése és korszerűsítése” című pályázatai
kiírásra. „A városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezőberényben”
című, DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 azonosító számú pályázatunk mintegy 92 millió forint
összköltségből valósulhatott meg.

A település Integrált Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) és Örökségvédelmi Hatástanul-
mányában határozta meg a fejlesztendő területeket, irányokat, rövid és hosszútávú célokat. Ennek
megfelelően Mezőberény városközponti részének rehabilitációja évek óta időszerűvé vált. A közin-
tézmények, a helyi védelem alatt álló épületek állapotromlását megállítandó korszerűsítés igénye
merült fel. Az épületek felújításán túlmenően a főtéren futó és a főtérhez kapcsolódó útburkolatok,
parkolóhelyek és gyalogjárdák kialakítása, helyreállítása is a projekt szerves részévé váltak.

A projekt akcióterületén elsősorban az alap-infrastruktúra fejlesztését, korszerűsítését hajtot-
tunk végre. A fejlesztés keretében a Kossuth tér - Eötvös utca - Gyomai út - Fő út által határolt
tömb körüli közterületek felújítására, korszerűsítésére, térkövezésére, növényzettelepítésére,
szelektív hulladékgyűjtő épület építésére, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ egységeként
működő Könyvtár épület homlokzatának eredeti állapotára történő helyreállítására, a Művelődési
ház nyílászáróinak cseréjére, valamint a Fő út 13. szám alatti üzlet felújítására került sor.

A program további célja a helyi közösségek támogatása, a civil szerveződések aktivizálása,
valamint a helyi identitástudat erősítése. A program hozzájárul a vonzó és élhető városi környezet
kialakításához, a társadalmi, gazdasági, kulturális értékek és lehetőségek kihasználása érdekében.

Több mint 82 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással szépült
meg Mezőberény városközpontja. A projekt megvalósulásával Mezőberény Város
építészeti örökségének felújítása, kulturális sokszínűségének megőrzése valósult
meg.

DARFÜ Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Cím: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Tel.: +36 62/561-920
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu
www.darfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Strand 6.00 – 7.30,    19.00 – 20.00 (úszás) 
9.30 – 19.00

Piac 5.00 – 13.00 piaci napokon

Nyilvános WC hétfő – péntek 6.00 – 19.00
szombat 6.00 – 18.00
vasárnap 7.00 – 18.00
ünnepnap Zárva

Temető 7.00 – 19.00 

Békési út 17. sz alatti irodában munkaidőben 
ügyfélfogadás:

hétfő – csütörtök 08.00 – 15.00
péntek 08.00 – 12.00 
ebédidő: 12.00 – 12.30

TÁJÉKOZTATÁS

A Városi Közszolgáltató Intézmény tájékoztatja a lakosságot az alábbi időszaki aktuális nyitvatartási időkről:
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HIRDETMÉNY
Felmérések szerint évről-évre több egészségügyi problémát

okoz a parlagfű pollenje. A június közepétől október elejéig tartó
virágzási idő alatt egyre több személynél jelentkeznek az ún.
„szénanátha” tünetei, és az asztmás betegségek. A parlagfű pol-
lenje által okozott betegségek megelőzhetők az allergiát kiváltó
tényező megszüntetésével, ezért a parlagfüvet következetesen
irtani kell kapálással, kaszálással, gyomlálással!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény alapján a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ameny -
nyiben nem tesz eleget parlagfű irtási kötelezettségének, kül-
területen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igaz-
gatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője,
illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság rendeli el a
közérdekű védekezést, melynek teljes költsége a mulasztót ter-
heli. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a fertőzött ingat-
lan használójával/tulajdonosával szemben növényvédelmi bírság
kerül kiszabásra. A növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-
felügyeleti bírság legmagasabb összege tizenötmillió forint,
legkisebb összege tizenötezer forint.

A parlagfű fertőzöttséget folyamatosan ellenőrzik mind a bel-
területi, mind a külterületi ingatlanokon!

A közérdekű védekezés elrendelésének és növényvédelmi
bírság kiszabásának elkerülése érdekében  a Polgármesteri Hi va -
tal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy ingatla nai -
kon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű gyommentesítés
elvégzéséről.

Mezőberény Város Jegyzője

KOMFORT ABC
Augusztusi akció!

Finomliszt „Magyar” 1 kg 109,-
Csemege uborka üveges 720 ml 169,- (235,-/L)
Porcukor 500g 179,- (358,-/kg)
Kockacukor 500g 199,- (398,-/kg)
Fanta Narancs üdítő 
visszaváltós 2L 199,- + 65,-üveg
Rizs „B” Rizbo 1kg 239,-
Darling kutyakonzerv 4-íz 1200g 299,- (249,-/kg)
Eduscho Hosszú őrölt kávé 250g 349,- (1396,-/kg)
Nescafé Classic inst. kávé 3in1/10x17,5g 399,- (2280,-/kg)
Napraforgó étolaj „Kunsági” 1L 399,-
OMNIA őrölt kávé 500g 1099,- (2198,-/kg)

Amíg a készlet tart!
Mezőberény, Kodály Z. út 2.

www.komfortabc.hu

HORGÁSZVERSENY
A Mezőberényi Horgászok Egyesülete 

a Kettős-Körös mezőberényi szakaszán

2011. augusztus 12-én  16 órától  
augusztus 14-én 12 óráig 

az egyesület tagjai részére nagyhalfogó  horgászversenyt  rendez. 

Nevezni  2011 augusztus 12-én 16 órától folyamatosan lehet,
a híd túloldalán lévő „Sinka” tanyán.

A tanyánál büfé működik, pénteken este szalonnasütés 
(kellékeket mindenki szíveskedjen magával hozni), 
vasárnap délben a fogott halakból halászlé készül.

Minden horgásztársat és családtagjait 
szeretettel vár az egyesület vezetősége.


