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Múzeumok Éjszakája családokkal
Az idei Múzeumok Éjszakáját az érdeklődésének megfelelő prog- kiállításon a látogató a várost ismét játszóházzal várta a gyere-
időjárás nem fogadta kegyeibe, ramot. alkotó három nemzetiség 19. keket. Aki fel akarta frissíteni a 
többször esett az eső, és hűvös is Az idei Múzeumok Éjszakájára a század végi, 20. század eleji könyvtárát, az elolvasott könyvét 
volt, ennek ellenére sok család: Muzeális Gyűjtemény három ki- szobájába pillanthat be. A har- kicserélhette a könyvkuckó darab-
szülő, nagyszülő és gyerek állítással készült. Várkonyi János madik tárlat a települési érték- jaival. A gyűjtemény száraz be-
látogatott el június 22-én a Mu- festőművész 18 festményét ado- tárban megtalálható népművészet járójában a berényi kézművesek 
zeális Gyűjteménybe, hiszen ott mányozta a városnak, az egyik mesterei, népi iparművészek portékáiból lehetett vásárolni.
minden korosztály találhatott tárlat ezeket mutatja be. A másik munkáiból ad ízelítőt. A három Az idei Múzeumok Éjszakája több 

tárlat augusztus 1-jéig telefonos újdonságot is hozott. A Békés-
időpont egyeztetés után, munka- csabai Ipartestület Veterán Moto-
napokon látogatható. ros Klub járműbemutatója igazi 
A Múzeumok Éjszakája idei látványosságot jelentett. A régi, de 
programja az Ókerti pincéhez gyönyörűen rendben tartott iko-
vezető kerékpártúrával kezdődött, nikus motorokat, a második világ-
a csapatot Henger Péter vezette. háborús, géppuskával felszerelt 
A Múzeumok Éjszakája prog- szovjet motorkerékpárt sokan 
ramnak igazi színfoltja volt a népi megcsodálták. A csepergős idő 
kismesterség bemutató és ját- ellenére többen sütöttek szalonnát. 
szóház. Bemutatót tartott Szabó A zsíros ételt – a hungarikumok 
László kovács és Liska András ko- közé bekerült – fröccsel öblítették 
sárfonó. Váradi Lászlóné bőr- le a vendégek.
díszműves elhozta munkáit, és Az eső sem mosta el a színpadi 
fonást tanított, Gulyásné Magdi programot. A Szlovák Pávakör 
néni pedig nemezelt. A Mező- helyi gyűjtésű szlovák népdalokat 
berényi Orlai Népfőiskola Egye- adott elő. 

folytatás a 4. oldalon sület az elmúlt évekhez hasonlóan 
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Ez már a 
23. találkozó lesz

Önkéntes tűzoltók 
jubileuma

A Berény utónevű települések 
augusztus 19-én tartják talál-
kozójukat Mezőberényben. Va-
lamennyi delegáció kulturális 
műsorral mutatkozik be. A tele-
pülések együttműködéséről és a 
rendezvényről Siklósi István 
polgármesterrel beszélgettünk. 
Legelőször arról kérdeztük, 
milyen hosszú múltra nyúlik 
vissza az együttműködés?

folytatás az 5. oldalon

Az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, Mezőberény ez évben ün-
nepli megalakulása 125 éves 
évfordulóját. A jeles ese-
ményről a Berényi Napok kere-
tében emlékeznek meg. Annak 
idején milyen igény szülte a tűz-
oltó egyesület megalakulását? – 
érdeklődtünk Halász József 
elnöktől a tűzoltó lakta-
nyában.

folytatás az 5. oldalon

Mezőberény 2018. augusztus 17-18-19-20.
• 25 ÉVES A MÜNSINGEN-MEZŐBERÉNY 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT
125 ÉVES A MEZŐBERÉNYI 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
BERÉNY UTÓNEVŰ TELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA

SPORTÜNNEP

• 

• 
• 

•Mezőberényi, münsingeni, Berény utónevű 
települések előadói, művészeti csoportjai

• Torony Band koncert • Roósz Ádám disco 
• Mrs. Columbo • Dévényi Tibor retro disco
• NEOTON Família koncert • DJ Lennard 

• Vastag Csaba koncert

Kiállítások, egyéni és csapat sportversenyek, bemutatók, 
emléktábla avatás, tűzoltó felvonulás és emlékünnepség, 
megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál, 

, Szent István-napi ökumenikus ünnepi szentmise, 
Ünnepi testületi ülés, díszpolgári cím átadása, Elszármazottak 
találkozója, Kaffee-Kuchen baráti találkozó Szent István-napi 
felvonulás, Berényi portékák, TŰZIJÁTÉK

Street art - Díszítsük 
fel az utcát
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A nyomtatás k

Május 29-én dr. Benkő Mari- Romániában, Székelyföldön a 
annával, az NKM Áramszol- központi, centralizált, uniformi-
gáltató Zrt. önkormányzati zálás irányába ható szabályozással 
menedzserével tárgyalt Siklósi szemben még jelentős teret kapnak 
István polgármester. Szó esett a a helyi igényekre, lehetőségekre 
város egész területét érintő cso- alapozott elképzelések.
portos sorcseréről, a fagallya-  
zások helyi vállalkozással való Június 9-én a Hed-Land Sport-
megvalós í tásáról ,  forrás- csarnok Sportegyesület asztali-
bevonással világításbővítésről. A tenisz szakosztályának évzáró-
polgármester ígéretet kapott, hogy jára került sor a Molnár Miklós 
e-mail-ben válaszolnak kérdé- Sportcsarnokban. A szakosztály 
seire, sajnos azonban eddig egyet- igen eredményes évet tud maga 
len témában kapott csak választ, a mögött, hiszen első csapatuk 
többi kérdésre, többek között a 100%-os teljesítménnyel nyerte az 
fagal lyazásokra ,  még nem első osztályú bajnokságot, így 
válaszoltak. jogot szerzett az Extraligában 
 való szereplésre, amely a legma-
Május 30-án az 47-es út melletti gasabb osztály az országban. 
i p a r i  t e r ü l e t n é l  t ö r t é n t  Ilyen szintű csapat még nem volt 
alapkőletétel. A rendezvényen városunkban semmilyen sport-
részt vett Dankó Béla ország- ágban. A szakosztály második 
gyűlési képviselő és Zalai Mihály csapata a NB III. osztályú bajnok-
a Békés Megyei Önkormányzat ságot nyerte meg, egyetlen 
elnöke. Rajtuk kívül és a helyi döntetlen mellett minden mér-
érdeklődők mellett a Kormány- kőzését megnyerve. Gratulálunk a 
hivatal képviseletében Rákóczi csapatoknak és kiemelten Jámbor 
Attila főigazgató, valamint a Járási Zoltánnak, aki áldozatos munká-
Hivatal megbízott vezetője, Hidi jával, szervezéssel, szponzor talá-
József is részt vett. Az alapkő- lással 6 év alatt ilyen szintre jut-
letétel óta látványos munkák is tatta Mezőberényben az asztali-
megvalósultak a területen a tenisz sportágat. A rendezvényen 
kerítés, illetve a portaépület sportlegendák is részt vettek, 
építése kapcsán. bemutató edzést tartottak a 
 megye fiatal tehetségeivel: Ger-
Június 1-2. között a székely- gely Gábor, Jónyer István, 
udvarhelyi Sportiskola vezetői- Klampár Tibor világbajnokok.
nek meghívására Székelyudvar-  
helyen járt Siklósi István polgár- Június 12-én az MFC első fokon 
mester a hagyományos gyer- pert vesztett az önkormányzati 
meknapi labdarúgó torna al- támogatás visszafizetése ügyé-
kalmával. A házigazda Péter ben indított bírósági eljárásban. 
József szívélyes fogadtatása és a Az önkormányzat 219.990,- Ft 
torna megtekintése mellett lehe- támogatás visszafizetésére kö-
tősége volt beszélgetni Gálfi telezte az MFC-t, mert nem tu-
Árpád  po lgá rmes te r  ú r r a l  dott hitelesített, célszerű felhasz-
településeiket érintő kérdésekről. nálást igazoló számlákkal elszá-
Sok tekintetben hasonló gon- molni a támogatás összegéről.
dokkal küzdenek az erdélyi és a  
magyarországi települések. A Több mint három éve húzódik 
beszélgetés közben tudta meg Siklósi István polgármester leve-
Siklósi István polgármester, hogy lezése a MÁV Zrt. illetékeseivel a 
náluk az önkormányzatok a vasútállomás előtt éktelenkedő, 
fenntartói az iskoláknak, így igen leromlott állapotú lapostetős 
jelentős szerepet vállalhatnak az épület ügyében. Több alkalommal 
ott folyó munkából. A székely- kérte, hogy az épület kerüljön 
udvarhelyi polgármester éppen elbontásra a környezet esztéti-
„kicsengetésről” érkezett, ami a kumának jelentős javítása érdeké-
ballagás, az évzárás megfelelője ben. A MÁV válaszaiban rendsze-
Székelyföldön. Örömmel újságol- resen leírta, hogy az épület nem az 
ta, hogy milyen tervekkel vágnak ő tulajdona, azt egy magánsze-
neki a következő tanévnek, milyen mély bérleti jogviszonyban tartja 
intézkedéseket tesznek az infra- ott fenn, és ez a bérlő nem akarja 
struktúra javítására, mit ter- elbontani. A bontást így bírósági 
veznek a nevelés kérdéskörében, úton lehet csak kikényszeríteni. 
vagy éppen a helyismeret oktatása 2018. június 12-én a polgár-
területén. Siklósi István polgár- mester levelet kapott a MÁV 
mester kicsit irigykedett, hogy területi gazdasági vezetőjétől, 

Ez történt a két ülés között amelyben közölték, hogy az épü- napról a másikra a szemét 
let tulajdonosával szemben indí- mennyisége ilyen mértékben? 
tott eljárásban a bíróság döntést Milyen szokásokat vettek fel az 
hozott, amely értelmében az íté- emberek rövid időn belül? Kü-
let jogerőre emelkedésétől szá- lönösen annak tudatában, hogy 
mított 30 napon belül köteles az közel 2500 szelektív kuka a ma-
épület tulajdonosa elbontani gántulajdonú ingatlanokhoz tör-
azt. Remélhetőleg belátható időn ténő eljuttatásával a házi hulladék 
belül megoldódik ez a régóta elhelyezési "kapacitás" jelentős 
húzódó probléma. mértékben gyarapodott! Egyik 
 kérdésre sincs válasz, tehát 
Június 13-án Gyomán járt Siklósi valahol máshol kell keresni az 
István polgármester a gyomai okokat. Más irányból is kerestük a 
Körös-híd (Dévaványa felé probléma gyökerét. Kikértem a 
vezető úton) teljes lezárásával TAPPE (ez már az új) listáját azok-
kapcsolatos tájékoztatón, megbe- ról a vállalkozásokról, akiknek 
szélésen. A híd lezárása előrelát- szerződésük van velük, hátha 
hatóan 2018. július 16-tól 2018. sokan nem kötnek szerződést és a 
szeptember 16-ig tart, amely idő szelektív konténerekbe helyezik el 
alatt az alépítményen végeznek illegálisan az általuk keletkeztetett 
felújítási munkákat, és a for- szemetet. Úgy tűnik nem jelentős a 
galom terelőutakra lesz átirá- "bliccelők" száma…!
nyítva. Egy részen a híd déva- Akkor mi lehet a növekmény oka? 
ványai/körösladányi oldalán az Az a legelején is felvetődött ben-
ún. Olajosok útját jelölték ki a nünk, hogy a szolgáltató változása 
forgalom számára. Mezőberény okozhatta a jelenlegi elkeserítő 
lakosságát annyiban érinti a helyzetet. És tényleg így van! Míg 
lezárás, hogy a Dévaványa- korábban a szolgáltató hetente 
Gyomaendrőd útszakasz forgal- ürítette a szelektív konténe-
mának egy részét átirányítják az reket, addig a jelenlegi szolgálta-
országos főközlekedési utakra, így tó csak havonta!“ A szolgáltató-
a 47-es, a 46-os utak mezőberényi tól kapott információ: 2018-05-24 
szakaszán két hónapra vélhetőleg 6:55 időpontban Gyurkó Kitty ezt 
kissé megnövekszik a forgalom. írta: „Kedves Siklósi István! A 
 szelektív gyűjtőszigeteket havon-
Június 18-án levélben fordult ta egy alkalommal kell üríteni, 
Siklósi István polgármester a viszont a telítettség miatt hetente 
Mezőberényben hulladékszállí- van ürítve.“  (Sic. Hát nincsenek 
tást végző TAPPE Kft.-hez a hetente ürítve!!!)…
szelektív konténerek ürítése Kérem mielőbbi intézkedésüket 
ügyében. Levelét eljuttatta a abban, hogy Mezőberény terüle-
DAREH Bázis Zrt. és az NHKV tén a szelektív konténerek üríté-
Zrt. részére is. se továbbra is heti rendszeres-
Idézet a levélből: „A városban séggel történjen meg, úgy ahogy 
látványosan megnövekedett az korábbiakban gyakorlat volt.
mennyiségű szemét ügyében Siklósi István polgármester meg-
vizsgálódni kezdtünk, mert ko- jegyezte, hogy az emberek szem-
rábban, az előző szolgáltató mű- léletében is nagy változásra van 
ködése idején sokkal kisebb szükség, a szelektív kukákba csak 
problémák voltak! Kerestük mi az kerüljön, amire azokat kihe-
lehet az oka. Mitől növekedett lyezték, kommunális szemét sem-
meg városunkban szinte egyik miképpen!

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után mányzat Mezőberény és a Mező-
elfogadták dr. Földesi Szabolcs berényi Német Hagyományápoló 
jegyző tájékoztatását a 2018. Egyesület, a Mezőberényi Szlovák 
május 28-i zárt ülésen és a június Nemzetiségi Önkormányzat és a 
12-i rendkívüli nyílt ülésen hozott Mezőberényi Szlovákok Szerve-
határozatokról, majd Siklósi Ist- zete, valamint a Mezőberényi 
ván polgármester számolt be a két Cigány Nemzetiségi Önkor-
ülés között történt fontosabb ese- mányzat városért, lakosságért 
ményekről, intézkedésekről. végzett munkáját, a szervezetek 
 2017. évi tevékenységéről szóló 
A képviselő-testület megköszönte tájékoztatókat tudomásul vette. 
a Német Nemzetiségi Önkor-
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Elfogadásra került a Mező- a Humánügyi Bizottság a májusi című projekt keretén belül meg- gármestert a megbízási szerződés 
berény sportéletéről szóló be- ülésén javasolta nevezett támo- valósuló és a vonatkozó előter- aláírására.
számoló. A képviselők meg- gatási forma tekintetében a jesztés mellékletében foglalt  
köszönték a sport területén, a hatáskör áttételét a polgár- beszerzések kapcsán a beszerzési Támogatták a Városi Humán-
mozgás, az egészséges életmód mesterhez vagy a jegyzőhöz. A döntés meghozatalára felha- segítő és Szociális Szolgálat igaz-
népszerűsítése érdekében dol- képviselő-testület úgy döntött, talmazza Siklósi István polgár- gatójának kérelmét, és a nemzet-
gozók tevékenységét, munkáját. hogy a pénzbeli és természetbeni mestert azzal, hogy eredményes gazdasági miniszter – a belügy-
 szociális ellátásokról szóló 4/ eljárás csak a mellékletben foglalt miniszterrel és az emberi erőforrá-
Mezőberény Város Önkor- 2015.(II.24.) önkormányzati támogatási összeghatárokon belül sok miniszterével egyetértésével – 
mányzati Képviselő-testülete úgy rendelet „Egyéb szociális tá- születhet.  A képviselő-testület a az önkormányzati étkeztetési 
határozott, hogy mint a Délkelet- mogatások” fejezete legyen ki- forrást a 2018. évi költség- fejlesztések támogatása céljából 
Alföld Regionális Hulladék- egészítve a strandbérlet támogatás vetésének terhére biztosította., és meghirdetett kiírására pályá-
gazdálkodási Rendszer Létre- intézményével, így a nevezett felhatalmazta Siklósi István zatot nyújt be, melyhez a szüksé-
hozását Célzó Önkormányzati önkormányzati rendelet sza- polgármestert a szükséges szer- ges önerőt 2.105.250,- Ft összeg-
Társulás tagönkormányzata bályozása értelmében a támo- ződések megkötésére és alá- ben biztosítja.
1. Csabacsűd Nagyközség Ön- gatási döntés meghozatala a írására. A támogatásból fejleszteni kívánt 
kormányzat képviselő-testül- polgármester hatáskörébe ke-  ingatlan azonosító adatai: Közét-
etének, Csárdaszállás Községi rül, valamint a támogatási jelleg Mezőberény Város Önkor- keztetési Központ, 5650 Mező-
Önkormányzat képviselő-testü- is megfelelő szabályozási kör- mányzati Képviselő-testülete „a berény, Petőfi Sándor u. 14/b. 
letének, Gyomaendrőd Város nyezetet kap. mezőberényi Orlai Petrics Soma (Helyrajzi szám: 14/1/A/2).
Önkormányzat képviselő-testü-  Könyvtár, Muzeális Gyűjte- A képviselő-testület a pályázat 
letének, Kaszaper Község Ön- A képviselő-testület támogatta a mény és Művelődési Központ keretében megvalósítani kívánt 
kormányzat képviselő-testü- 2018. május 29-én felvett  (Mezőberény, Fő utca 4-6.) rész- fejlesztést az alábbiak alapján 
letének, Kondoros Város Önkor- jegyzőkönyvben foglalt forgalom- leges bővítése-, szabadtéri szín- indokoltnak tartja:
mányzat képviselő-testületének, technikai beavatkozások elvégzé- pad kialakítása-, és akadály- 1) Főzőkonyha infrastrukturális 
Körösladány Város Önkor- sét. A feladat ellátásával a mentesítés” kiviteli tervezési 

felújítása
mányzat képviselő-testületének, Mezőberény '17 Városüze- munkáira tárgyában kiírt aján-

a) A konyha padlózatának víz-
Mezőkovácsháza Város Önkor- meltetési Kft.-t bízta meg. A latkérési eljárás nyerteseként a 

szigeteléssel ellátott teljes fel-
mányzat képviselő-testületének és feladat ellátásához 150.000,- Ft,- Relief Art Építésziroda Bt.-t 

újítása, mivel a vízszigetelés 
Szarvas Város Önkormányzat összeget biztosítottak a költség- (6723 Szeged, Kecskeméti u. 

tönkremenetele miatt a padlózat képviselő-testületének a Társulás- vetés felhalmozási tartaléka 22/a.) nevezte meg, mivel ajánlata 
nem javítható.hoz történő csatlakozását jóvá- terhére. nettó 2.755.906,- Ft + Áfa = bruttó 
b) Az erősen töredezett, emiatt hagyja,  3.500.000,- Ft, a legalacsonyabb 
higiénésen kifogásolható terü-2. a Társulási Megállapodás Mezőberény Város Önkor- ellenszolgáltatást tartalmazó 
leteken, a fali csempeburkolat módosítását a határozat melléklete mányzati Képviselő-testülete a ajánlat. A testület a munka 
javítása.szerinti tartalommal jóváhagyja, településkép védelméről szóló megvalósítására nettó 2.755.906,- 
c) Jelentősen elavult és napjaink és felhatalmazza a polgármestert, 2016. évi LXXIV. törvény 16.§ (2) Ft + Áfa = bruttó 3.500.000,- Ft, 
szabványi előírásainak nem meg-hogy a Társulási Megállapodás bekezdés b) pontja értelmében azaz hárommillió–ötszázezer 
felelően kialakított villamos be-módosítást a Társulás Elnökének megalkotja településképi ren- forintot biztosított az elkülönített 
rendezések, elektromos rendszer felhívására aláírja. deletét. A képviselő-testület vis maior tartalék terhére, továbbá 
felújítása. A szabványossági felül-3. felkéri a polgármestert, hogy határozata értelmében a település- felhatalmazta Siklósi István 
vizsgálatról készült dokumen-jelen határozatáról a Társulás fejlesztési koncepcióról, az integ- polgármestert  a  megbízási  
tumok több esetben sürgős intéz-Elnökét tájékoztassa. rált településfejlesztési straté- szerződés aláírására. A forrás 
kedést igényelnek. giáról és a településrendezési esz- ideiglenes jelleggel került biz-
d) A speciális étrendek térben Átcsoportosítások és fedezet- közökről, valamint egyes tele- tosításra, amíg az önkormányzat a 
elkülönített elkészítését lehetővé biztosítások elfogadása után 2. pülésrendezési sajátos jogintéz- forrást nem kapja meg a közre-
tévő főzőtér kialakítása.alkalommal módosították Mező- ményekről szóló 314/2012.(XI.8.) működő hatóságtól.
e) A javíthatatlanná vált ajtók és berény Város Önkormányzatának Korm. rendelet (a továbbiakban:  
cseréje.2018. évi költségvetési rendeletét. Korm. rendelet) 28/A.§ alapján a Mezőberény Város Önkormány-
f) A főzőkonyha helyiségeinek Az önkormányzat 2018. évi város településképi rendeletének zati Képviselő-testülete a „10 
festése, mázolása, a szellőző költségvetési főösszege intéz- elkészítéséhez kérelmezi a lakásos társasház kivitelezése a 
berendezés légcsatornáinak felü-m é n y f i n a n s z í r o z á s s a l  Budapest Főváros Kormány- Békési út 12 sz. alatt” elnevezésű 

4.203.268.396,- Ft. hivatal Földmérési, Távérzékelési projektjének keretén belül a leti zsírtalanítása.
 és Földhivatali Főosztályától a kiviteli munkák minőségének és 1.1.) Eszközbeszerzés
Módosításra került a vagyon- Korm. rendelet 13. melléklete ütemszerű előrehaladásának biz- a) Kombipároló készülék, mely az 
rendelet 2 üzleti vagyon körébe szerinti adatbázisok és adatok tosítása érdekében műszaki ellen- ételek tápanyagtartalmának meg-
tartozó ingatlan értékesítése miatt. szolgáltatását. A képviselő- őri szolgáltatás tervezési mun- őrzését, az egészséges táplálkozás 
 testület felhatalmazta Siklósi káinak tárgyában kiírt ajánlat- követelményeinek való meg-
Mezőberény Város Önkor- István polgármestert, hogy a kérési eljárás nyerteseként az felelést segíti elő (100-150 adag).
mányzati Képviselő-testülete az Korm. rendelet 28/A.§-a szerinti Optimál-Terv Építész Iroda b) Billenős serpenyő (100 l)
áprilisi ülésén döntött a strand- ké re lme t  benyú j t s a ,  é s  a  Kft.-t (5520 Szeghalom, Bocskai c) Univerzális konyhagép (1 db) 
bérlet támogatás bevezetéséről, kapcsolódó felhasználási nyilat- u. 29.) nevezte meg, mivel különböző konyhatechnológiai 
és fogadta el a személyes kozatot megtegye. ajánlata nettó 1.000.000,- Ft + Áfa műveletek elvégzéséhez (kever, 
gondoskodást nyújtó szociális  = bruttó 1.270.000,- Ft, a dagaszt, szeletel, kockáz, reszel)
ellátások helyi rendszeréről szóló A képviselők továbbtárgyalásra legalacsonyabb ellenszolgáltatást d) Elektromos melegentartó pul-
18/2008.(V.26.) MÖK számú alkalmasnak tartották a „Ma- tartalmazó ajánlat. tok leheletvédővel, hősugárzó 
rendelet módosításáról szóló darak Háza” üzemeltetésével Mezőberény Város Önkormány- átadópultokkal (3 db), rozsda-
11/2018.(IV.24.) önkormányzati kapcsolatban Szabóné Szöllősi zati Képviselő-testülete a munka mentes GN edényekkel (30 db).
rendeletet. A kérelmek elbírálása a Anna által benyújtott anyagot. megvalósítására nettó 1.000.000,- e) Speciális étrendek elkészíté-
nevezett önkormányzati rendelet  Ft + Áfa = bruttó 1.270.000,- Ft, séhez elkülönített főzőtér rozsda-
értelmében a Humánügyi Bi- Mezőberény Város Önkormány- azaz egymillió–kettőszázhetven- mentes bútorzattal való ellátása (3 
zottság hatáskörébe tartozik. A zati képviselő-testülete úgy dön- ezer forintot biztosított a 2018. évi db szekrény, 1 db munkaasztal).
jelenlegi ügymenet felgyorsítása tött, hogy az EFOP-1.5.3-16- költségvetésének terhére, továbbá folytatás a következő oldalon
és rugalmasabbá tétele érdekében 2017-00097 „Településeinkért” felhatalmazta Siklósi István pol-
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legalacsonyabb ellenszolgál-
tatást tartalmazó ajánlatot tette 
bruttó 3.000.000.- Ft, azaz há-

folytatás az előző oldalról című EFOP-1.2.11-16-2017- bruttó 3.000 000.- Ft, azaz rommillió forint ajánlati árral.
2) Étkező és hozzá tartozó il- 00002 azonosító számú pályázat hárommillió forint ajánlati A pályázathoz kapcsolódó projekt 
lemhelyek, kézmosók akadály- keretein belül a kapcsolódó árral. megvalósításához szükséges te-
mentes kialakítása projekt megvalósításához szük- A Város a Tiétek a Város Értetek” rembérlet tárgyában nyertes 
a) Az étterem bejáratának fizikai séges „Fiatalok helyben mara- című EFOP-1.2.11-16-2017- ajánlattevőként a Tópart Ven-
és infokommunikációs akadály- dását támogató jó gyakorlat” 00002 azonosító számú pályázat déglő és Panziót (5650 Mező-
mentesítése rámpa kialakításával, keretében családi napok meg- keretein belül a kapcsolódó berény, Gyomai u. 45/a) nevezte 
ajtószárnyak cseréjével, szélfogó szervezésére és lebonyolítására projekt megvalósításához szük- meg, aki a legalacsonyabb 
megfelelő méretezésével. feladatok biztosítása tárgyában séges kommunikációs és marke- ellenszolgáltatást tartalmazó 
b) Vendégek illemhelyeinek és nyertes ajánlattevőként a Mező- ting tevékenység biztosítása ajánlatot tette bruttó 2.631. 
kézmosóinak fizikai és info- berényi Szlovákok Szervezetét tárgyában nyertes ajánlat- 600,- Ft, azaz kettőmillió- 
kommunikációs akadálymen- (5650 Mezőberény, Jeszenszky u. tevőként az IPRINT & Design hatszázharmincegyezer-hat-
tesítése. 21.) nevezte meg, aki a legalacso- Kft.-t (5520 Szeghalom, Kinizsi száz forint ajánlati árral.
A beruházás és az eszközbe- nyabb ellenszolgáltatást tar- u. 2.) nevezte meg, aki a leg- Mezőberény Város Önkormány-
szerzés során közbeszerzési eljá- talmazó ajánlatot tette bruttó alacsonyabb ellenszolgáltatást zati Képviselő-testülete az 
rást nem kell lefolytatni. A fejlesz- 3.000 000.- Ft, azaz hárommillió tartalmazó ajánlatot tette bruttó összegeket a 2018. évi költség-
téshez engedélyezési eljárást nem forint ajánlati árral. 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió vetésének terhére biztosította, 
kell lefolytatni. A fejlesztéshez A projekt megvalósításához forint ajánlati árral. valamint felhatalmazta Siklósi 
telekvásárlásra nincs szükség. A szükséges „Fiatalok helyben A pályázat keretein belül a István polgármestert a megbízási 
beruházáshoz kapcsolódóan 2018 maradását támogató jó gyakor- kapcsolódó projekt megvaló- szerződések aláírására és a szük-
áprilisa előtt semminemű tevé- lat” keretében egészségnapok sításához szükséges „Fiatalok séges intézkedések megtételére.
kenységre nem került sor. megszervezésére és lebonyo- helyben maradását támogató jó 
A beruházás befejezésének, a fel- lítására feladatok biztosítása gyakorlat” keretében sport- A képviselő-testület által elfoga-
újított épület átadásának várható tárgyában nyertes ajánlat- napok megszervezésére és lebo- dott rendeletek megtalálhatók a 
ideje: 2019. augusztus 31. tevőként a Spektrum Alapít- nyolítására feladatok biztosí- www.mezobereny.hu honlapon.
 ványt (5650 Mezőberény, Juhász tása tárgyában nyertes ajánlat- A soron következő képviselő-
Mezőberény Város Önkor- Gy. u. 1.) nevezte meg, aki a tevőként a Mezőberényi Kosár- testületi ülés időpontja: 2018. 
mányzati Képviselő-testülete „A legalacsonyabb ellenszolgálta- labda Klubot (5650 Mezőberény, augusztus 27. (hétfő).
Város a Tiétek a Város Értetek” tást tartalmazó ajánlatot tette Luther tér 1.) nevezte meg, aki a Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
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Házasságot kötöttek: 
Papp István (Bélmegyer) és 
Gschwindt Márta (Bélme-
gyer), Rusznák György (Ge-
rendás) és Turbucz Krisztina 
(Mezőberény), Tóth Flórián 
(Mezőberény) és Fekete 
Eugénia Barbara (Mezőbe-
rény),  Bozsányi Zoltán 
(Mezőberény) és Szász Kitti 
(Mezőberény), Krcsmárik 
Roland (Mezőberény) és 
Balogh Andrea Vivien (Mező-
berény), Kovács Gábor (Me-
zőberény) és Kazai Renáta 
(Bélmegyer), Puskás Imre 
(Mezőberény) és Kovács 
Magdolna (Mezőberény), 
Kolozsi Zoltán (Németország) 
és Cseresznyák Elizabet (Sop-
ron).

Eltávoztak közölünk:
Komlódi József Árpád (1947), 
Balázs  Mihá ly  (1964) ,  
Harangozó Lajos (1927), ifj. 
Gönci Márton (1948), Szolár 
József Antal (1954), id. 
Kolozsi Péter (1929), Bobál 
András (1956), Kőszegi Géza 
(1956), Farkas József (1957), 
Borgula Pál Lajos (1934), 
Beregi Lajosné Földesi Róza 
(1924), Szlaukó Pál (1932).

2018. július

Tavaly szeptemberben tanárnőnk szíteni bevándorlókkal, egy fik-
tájékoztatott minket az ERAS- ciós film megalkotása mellett 
MUS+ projektről, melyben Lin- döntöttünk. Életre hívtuk Alit, aki 
gen, Lucca és Mezőberény vesz- a háború miatt Európába menekül, 
nek részt a 2017-2018-as és a ahol a társadalom segítségével 
2018-2019-es tanévben. 17 tár- megbirkózik gondjaival.
sammal és 5 tanárunkkal együtt 2018 áprilisában nyolc iskola-
elindult a munka októberben. társammal Luccaba utaztunk, 
A feladatunk az volt, hogy egy majd pár nappal később a németek 
film keretében mutassuk be saját is megérkeztek Mezőberénybe. A 
identitásunkat. Kezdetben megle- projekt lezárásaként a három or-
hetősen nehéznek bizonyult ez a szág diákjai április végén bemu-
feladat. Úgy határoztunk, hogy a tatták a filmeket. Mezőberényben, 
magyarságunkat mutatjuk be, az iskola egyik termében került 
azonban el akartuk kerülni a sor a disszeminációra. Rendkívül 
nemzetünkről kialakult sztereo- sikeresnek érzem a projektmun-
típiákat. Ezt a The Hungarian kákat, annak ellenére, hogy soha 
című filmünkben sikerrel megva- nem tanultunk filmkészítést, jól 
lósítottuk. vettük az előttünk álló akadá-
A magyar diákok közül kilencen lyokat. Az együtt töltött fél év alatt 
novemberben Lingenbe, olasz barátokká váltunk, új kultúrákat 
partnereink közül nyolcan váro- ismertünk meg, felfedeztük saját 
sunkba utaztak. A munka a két magunkat is, és gyakoroltuk a 
országban hasonlóan zajlott, különböző nyelveket. Örökre szó-
összehasonlítottuk a 2-2 nemzet ló élményeket szereztünk, ahogy 
kultúráját, majd ezekből a hason- egyik társam fogalmazott, szí-
lóságokból, illetve különbségből vünk egy darabját hagytuk csere-
egy újabb filmet állítottunk össze. partnereink országában.
Miután mindenki visszatért saját Társaim nevében is szeretnék 
országába, a munka tovább folyt, köszönetet mondani tanáraink-
melyben kerestük a válaszokat a nak, akik nélkül ez a projekt nem 
kérdésekre. Milyen érzés lehet, ha valósulhatott volna meg. Két me-
valakinek el kell hagynia a ha- zőberényi társamnak, Maczkó 
záját? Elveszti-e saját identitását? Blankának és Rónai Viktornak 
Igen súlyos kérdések ezek, me- külön köszönjük, hogy kisváro-
lyek sokak számára megválaszol- sunkat közelebbről is megmutat-
hatatlannak tűnnek. Mivel nem ták külföldi társainknak. 
volt lehetőségünk interjúkat ké-

ERASMUS +

Kováts Petra 12.b
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

folytatás az 1. oldalról
A Berény Táncegyüttes fiataljai a 
vizes fűben is elkápráztatták a 
közönséget. A békési ZumBrigád 
Team bemutatóját most is a 
majálison megismert lelkesedés, 
temperamentum és jókedv jelle-
mezte.
Nagy Imre és barátai tábortűzhöz 
illő hangulatos műsort adtak, a 
közönség nagyrészt a hetvenes 
évek ismert slágereit hallhatta 
tőlük. A tábortűz körül a táncot a 
Berény Táncegyüttes tagjai kezd-
ték el, ehhez sokan csatlakoztak a 
közönség sorai közül. Az éjsza-
kába nyúló programot a Tornádó 
Együttes harmonikás műsora 
zárta.
A rendezvényt az OPSKMM és a 
Mezőberényi Orlai Népfőiskola 
Egyesület szervezte Mezőberény 
Város Önkormányzata Humán-
ügyi Bizottsága támogatásával.

Múzeumok Éjszakája 
családokkal
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folytatás az 1. oldalról főútvonalon, a református temp-
– Egyesületünk elődjét 1893 lom mellett kigyulladt egy papír-
nyarán alapították meg. Abban az bálákat szállító kamion. A vonuló 
időkben a házak szabadkémé- csapatunk tagjai minden eszten-
nyesek és nádtetősök voltak, elég dőben vizsgát tesznek, bizo-
volt, ha a kéményből fölszállt egy nyítaniuk kell, hogy maximálisan 
szikra, a nád azonnal lángra felkészültek valamennyi mentési 
kapott. Akkor szinte minden módból. Egyébként önálló be-
háznál jószágot tartottak, az avatkozásra is jogosultak va-
udvaron széna- és szalmakazlak gyunk. Ha a várost belvíz sújtja, 
álltak, azok is hamar kigyulladtak, akkor a szivattyúinkkal segítünk. 
így gyakori volt a tűzeset. Ezért Munkánk jelentős részét teszi ki a 
Horváth János postamester tűzol- házakra, villanyvezetékekre ve-
tó csapatot szervezett. szélyes fák gallyazása, szükség 
– Az elmúlt 125 év miként esetén kivágása.
bizonyította, hogy szükséges az – Milyen műszaki, technikai 
önkéntes tűzoltók munkája? háttér segíti a munkájukat?
– Mezőberény húsz kilométerre – A szivattyúktól a védősisakig 
esik Békéscsabától, így húsz-har- egyesületünk jól felszerelt. A
minc perc szükséges ahhoz, hogy vonuláshoz két gépkocsink van, 
onnan kiérjenek a tűzoltók. Az ön- az egyik harminc méteres létrával 
kéntes tűzoltók között egy időben felszerelt. Ez utóbbival bérmun-
hivatásosok is voltak, ők 24 órás kát is vállalunk, ezzel egészítjük 
szolgálatot adtak a német temp- ki a támogatásokat. 
lom tornyában. Amikor 25 éve az – Miként készülnek a 125 éves 
egyesület vezetését átvettem, a évforduló megünneplésére?
tagok egyrésze kiöregedett, má- – A jeles eseményről a Berényi 
sok a megélhetés érdekében reg- Napok keretében augusztus 18-án
geltől estig dolgoztak, többen nem emlékezünk meg, ezen Dobson 
is helyben, hanem vidéken, így Tibor tűzoltó dandártábornok, a 
nem volt könnyű újraszervezni az Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
egyesületet. Mára összesen 34 is részt vesz. Ez alkalomból a lak-
tagunk van, a vonuló csapat 18 tanya falán emléktáblát avatunk, 
tagból áll, közülük 16-nak a majd emlékünnepséget tartunk a 
kármentesítéshez szükséges va- Művelődési Központban, itt 
lamennyi gépre, eszközre megvan fotókból, festményekből és 
a vizsgája. tűzoltó szakfelszerelésekből kiál-
– Az önkéntes tűzoltók jellemzően lítást is rendezünk. Kiterjedt nem-
milyen munkát végeznek? zetközi kapcsolattal bírunk, ezért 
– Ha szükséges, akkor a hiva- vendégeket várunk Csantavérről, 
tásosok mellett mi is kivonulunk. Gronauból, Münsingenből és 
Erre legutóbb május második felé- Szovátáról is.                      
ben volt példa, amikor a 47-es M. L.

folytatás az 1. oldalról berény és Vörösberény. Ezek 
– A 13 Berény utónevű település közül a legkisebb a Vas megyei 52 
1996-ban a vörösberényi talál- lakosú Iklanberény, a legnagyobb 
kozón hozta létre laza, nem for- pedig a 26.500 lelket számláló 
mális szövetségét, azóta a tele- Jászberény.  Mezőberény a 
pülések képviselői minden évben második legnagyobb település.
találkoznak, sorrendben az idei a – A településeket utónevük köti 
23. lesz. Ezt a köteléket csak össze. Tudható-e, hogy a Berény 
2014-ben fonták szorosabbra, név mit jelent?
ekkor alapították meg a Berény – A név eredetét valamennyi 
Utónevű Települések Szövetsége település másképp magyarázza, a 
Egyesületet. A szervezet meg- leginkább elfogadott vélemény, 
alakulása nagyon sokáig hú- hogy családnévből ered. Ismere-
zódott, az együttműködés jogi teink szerint a hazai 13 Berény 
formába öntését már 2004-2005- utónevű településen kívül a ha-
ban javasolta Pál József balaton- táron túl három Berény található, 
berényi kulturális szakember, az kettő Romániában, egy pedig 
egyesület örökös tiszteletbeli Szlovákiában. Ők eddig nem 
elnöke. Sajnos korai halála miatt kapcsolódtak be az együttmű-
ez a kezdeményezés megrekedt. ködésbe.
Sokáig senki sem vállalta föl az – Miből áll majd a mezőberényi 
ezzel együttjáró adminisztratív találkozó?
munkát, végül 2013-ban ezt – Meghívónkra a települések 
magamra vállaltam, így született folyamatosan jelzik vissza az 
meg az egyesület. Valószínű érkezésüket. Van olyan település, 
ennek tulajdonítható, hogy ahonnan egész busszal jönnek, 
alakuláskor megválasztottak olyan delegációról is tudunk, 
elnöknek, ezért az egyesület amely több napra érkezik. A 
székhelye is Mezőberényben van. legtöbb település kulturális mű-
– Miért döntöttek úgy, hogy jogi sorral mutatkozik be, ez két-háro-
formát adnak az együttműkö- mórás programot tesz ki, illetve a 
désnek? vendégeinknek kiállításon mutat-
– Ezzel az volt a célunk, hogy a juk be helyi értékeinket. Termé-
közös programokra pénzügyi szetesen itt tartózkodásuk ideje 
forrást szerezzünk. Minden évben alatt a delegációk bekapcso-
pályázunk a közös értékek be- lódnak a Berényi Napok prog-
mutatására .  Az együt tmű- ramjába. Legutóbb 2010-ban volt 
ködésben résztvevő 13 település: nálunk a találkozó, az most 
Balatonberény, Borsosberény, bizonyos, hogy a jövőben leg-
Csákberény, Diósberény, Iha- alább tíz évig nem fogunk neki 
rosberény, Iklanberény, Jászbe- helyt adni, mert a többi település is 
rény, Karancsberény, Kisberény, nagyon aktív a megrendezésében.
Lovasberény, Mezőberény, Nagy-                               M. L.

Ez már a 23. találkozó lesz

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
Mezőberénybe „A város a Tiétek a város 
Értetek” EFOP-1.2.11-16-2017-00002 
pályázati program keretében a Mezőberényi 
Kosárlabda Klub szervezésében 

2018. augusztus 4-én, 
Mezőberény, piactéren

 rendezendő utcai kosárlabda 

14-ES STREET JAM FEST-re
(4 a 4 elleni játék, 2 palánkra)

Egész napos gyermekprogramok a 
piaccsarnokban.

Fellépők: Mikee Mykanic, Jam-Balaya, 
Ketioz, MC Gőz

Bemutatkozik a Védőburok 
mentálhigiénés és drogprevenciós 

program-EFOP-1.5.3-16-2017-00097 .

Kérjük, figyeljék a hamarosan megjelenő 
plakátokat!

Gázszolgáltatási szünet
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, 
hogy a Földgázszállító Zrt. 

00 002018. július 17-én 7  - július 18. 7  
közötti időszakban 

Mezőberény, Köröstarcsa, 
Csárdaszállás 

településeket érintően az üzemeltetésben 
lévő földgázszállító rendszeren gázszol-
gáltatási szünettel járó karbantartási 
munkát végez.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy a 
veszélyhelyzet megelőzése és a szol-
gáltatás zavartalan újraindítása ér-
dekében a fenti időszakban a gázmérő 
előtti főcsapot zárva tartani és a 
gázvételezést szüneteltetni szíves-
kedjenek.
 
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Hídzár Gyomán
 
A Magyar  Közút  Nonprof i t  Zr t .  
tájékoztatást adott ki a 4232.j. összekötő út 
18+683 km szelvényében lévő Gyomai 
Hármas-Körös-híd alépítményeinek 
tervezett hídfelújítási munkáihoz kapcso-
lódó forgalomkorlátozásokról.
A teljes hídzár kezdő időpontja 2018. 
július 16. (hétfő) 8 óra. A teljes hídzár 
időtartama előreláthatólag 2 hónap.
A személygépjárművek, a maximum 7,5 
tonna összsúlyú tehergépkocsik, a menet-
rend szerint közlekedő autóbuszok, a 
katasztrófavédelem, a mentők és a rendőr-
ség járművei közlekedhetnek a terelőútként 
kijelölt ún. „Olajosok útján” (a helyi 
viszonyokban Vitéz dűlőként ismert terü-
leten átvezető köves úton).
A teljes hídzár feloldásának időpontjáról 
később adnak tájékoztatást.
Részletek, illetve a terelőútról helyszínrajz 
és térkép: www.mezobereny.hu, kiemelt 
cikkek.

Önkéntes tűzoltók jubileuma

2018. július Városházi hírek
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Mezőberényi szakember lett az év séfje
A közelmúltban a Dining Guide, az ország egyik legjelentősebb 
étteremkalauza arról számolt be, hogy a mezőberényi kötődésű 
Barna Ádámot választották az év séfjének. Ez alkalomból 
megkerestük a sikeres szakembert. Legelőször arról kérdeztem, 
miért választotta épp a szakács szakmát? A régi ismeretségünkre 
tekintettel tegeződtünk.

mindezzel azonosulni tudtak, és hatalmas érlelő hűtő, ez Békés 
mindenki a legjobbat hozta a saját megyei kolbászokkal van tele, 
területén. többek között berényi Kovács-féle 
– Hogyan fogalmaznád meg a kolbásszal is. Így ők is részesei 
munkád filozófiáját? lehetnek a sikernek. Azt is 
–  Szív, alázat, tapasztalat. Azt mondják, hogy a séfek a termelők, 
hiszem ebben a három szóban gazdák “nagykövetei”. Néhány 

otthon töltött 16 év alatt is többször minden benne van, talán egysze- éve elképzelhetetlen volt, hogy 
“leléptem” dolgozni két-három rűnek tűnik, de ha minden nap e egy elegáns top étterem lecsót 
hónapra. Mindig is a szakmai szerint dolgozunk, megjön a siker. vagy marhapörköltet is kínáljon. 
fejlődés mozgatott, amire itthon – Mik a terveid a jövőre? Mi az elsők között voltunk, akik 
csak autodidakta módon nyílt – A szakmámmal kapcsolatban az, változtatni akartak ezen, és 
lehetőségem. Végül ez már nem hogy tartsam az eddigi lendületet, bátorságunk is volt hozzá. Nehéz 
volt elég, és a körülmények is mindig csak egy kicsit jobban megtalálni az egyensúlyt, hogy 
változtak, így döntöttem Ausztria csináljam. Az egyik legnagyobb úgy nyúljunk egy klasszikus 
mellett, ahova később a család is francia szakács, Alain Ducasse ételhez, hogy az ne veszítsen 
követett. Feleségemmel úgy gon- mondása illik ide: “mindig egy jellegéből, karakteréből, de mégis 
doltuk, a gyerekeinknek is akkor kicsit többet, jobbat, gyorsabban”, innovatív legyen. Hiszen, ha 
adhatunk a legtöbbet, ha minél persze, mindez úgy, hogy ne ezekre az ételekre büszkék va-– Eléggé klasszikusnak mondható 
többet látnak, és más közegben is kényszerből jöjjön. Emellett gyunk, akkor miért ne mutassuk a válaszom, kicsi gyerekkoromtól 
helytállnak. Mára bebizonyo- szeretnék minél több időt együtt meg? A Dining Guide úgy mindig a konyhában segítettem 
sodott, mennyi pluszt kaptak, és tölteni a gyerekeimmel és a fogalmazott rólunk: “Budapest édesanyámnak és nagymamám-
mennyivel rugalmasabbak lettek. családommal, illetve minél többet ikonikus lecsóját kínálják”. Ezek nak sütni, főzni, aztán később, 
– Hogyan alakult az ausztriai utazni. azok a dolgok, amik a vidékiség és mikor pályaválasztás elé kerül-
munka, és mit hoztál magaddal a – A mezőberényi, Békés megyei a mezőberényi gyökerek nélkül tem, nem volt kérdés számomra, 
Hotel Oberforsthofból? tapasztalatok jelen vannak a nem valósulhatott volna meg. hogy mit válasszak. Én még 
– Mesébe illően alakult, igaz, élni munkádban? Hiszem, hogy nem mindig kell új voltam kisdobos és úttörő. Mivel 
is kellett a lehetőségekkel. Egyre – Mindenképp, hiszen ennek is ételeket és kombinációkat kita-az osztályfőnököm voltál, talán 
nagyobb és komolyabb konyhákat szerepe volt abban, hogy az év lálni, hanem ízélményekből kell még emlékszel rá, hogy már az alsó 
bíztak rám. A végén egy öt- séfjének választottak. Úgy gon- kiindulni!tagozatban az őrsben is én voltam a 
csillagos hotel konyháján találtam dolom, a meghatározó gyerekkori – Most milyen a kapcsolatod kukta, és az iskolai rendez-
magam, ahol napi 200 szálló- emlékek: a téli disznótorok han- Mezőberénnyel?vényeken bográcsban főztem.
vendéget, illetve a hotel gourmet gulata, a szüret nagyszüleimnél. – Sajnos nem elég szoros, bár – Most, hogy mondod, emlék-
éttermének a vendégeit szolgáltuk ahogyan a poharunkat a prés alá mindig jó érzéssel tölt el, ha itt szem. És az is rémlik, hogy azért 
ki. Itt egy 15 tagú csapatot tartva vártuk, hogy az tele cso- vagyok, jó felidézni a gyerekkori választottad ezt a feladatot, mert 
vezettem. Megtanultam német rogjon otellómusttal, vagy az az és fiatalkori emlékeket, és jó érzés őszintén érdekelt. Tanulmányaid 
precizitással magas színvonalon alaposság, ahogyan lekvárt főzött látni, hogy ezek a helyek folya-befejezése után hol helyezkedtél 
rendszerben dolgozni. Meg- Winter-nagymamám. A dolgos – matosan megújulnak és szépül-el?
tanultam az alapanyag tiszteletét, bár akkor nem túl vidámnak tűnő – nek. Az utóbbi években sajnos csak – Békéscsabán a 2. számú Biszt-
és különbséget tenni a jó és a napok a Laposi kertben mind-mind egy-egy családi összejövetel, és a róban voltam gyakorlaton, ami 
kiemelkedő között. Nem maradtak hozzájárultak, hogy megtanuljam, nagymamám, a rokonok meg-nem volt a szakma csúcsa, de 
el Ausztriában a szakmai sikerek, és most megértsem, mit jelent a jó látogatása jelenti a mezőberényi nagyon hálás vagyok az akkori 
mégis a hazatérés mellett döntött a alapanyag. Az étteremben van egy kapcsolatot. -ske-főnökömnek és kollegáimnak, 
család.hogy elindítottak a szakmában. A 
– Rögtön a fővárosban kezdtél szakácsiskola második osztályát 
dolgozni?végeztem, amikor az egyik szakács 
– A hazatéréssel szinte egy időben felmondott, és rám bízták a 
kerestek meg egy újonnan nyíló konyhát, így az iskolai napok 
budapesti étteremből, a St. And-kivételével azt én vezettem.  Az 
reaból. Mivel szakmailag is ott iskola elvégzése után rövid időre 
láttam a kiteljesedést, így nem volt ott is maradtam. Ezután viszony-
számomra kérdés, hogyan döntsek.lag sűrűn váltogattam a munka-
– Az idén az év séfje lettél. A mun-helyeket, nem találtam meg azt, 
kahelyed, a St. Andrea Borbár amit kerestem. Ezután a bél-
tavaly bekerült az ország tíz megyeri Vadászkastélyba kerül-
legjobb étterme közé. Még a tem, ahol 16 évet maradtam. Meg-
Michelin csillag is elérhetőnek határozó volt, amit ott tanultam, és 
tűnik. Mi a siker titka?ahogyan ott dolgoztunk.
– Azt hiszem, a szerencse ismét Egyrészről a konyhán megtanul-
szerepet játszott, “csak” megint tam az állandóságot és az igazi 
élnem kellett a lehetőséggel… őszinte vidéki ételek készítését, 
Minden összeállt és a legjobban illetve Hajdú Gábortól megtanul-
alakult az étteremben, de a tam, mi a nagybetűs vendéglátás a 
sikerhez kellett a tulajdonos szó legjobb értelmében.
minőség iránti elkötelezettsége, és – A végén te vezetted a Vadász-
hogy teret engedett a fejlődésnek, kastélyt. Miért vágtál mégis neki a 
kellett Lizsicsár Miklós üzletve-nagyvilágnak? Kalandvágy, jobb 
zető profizmusa, az én nyugha-kereset, tanulás?
tatlan természetem, amivel mindig – Mindig is nagyon foglalkoz-
a legjobbat szeretném adni, és tatott, hogy minél többet lássak, 
persze a csapat, a kollégák, akik utazzak, és ezt meg is tehettem, az 
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2018. JÚLIUS 21. 10 -20
A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete 

és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete ingyenes programokkal
várja a családokat a Városi Ligetbe.

Program: buborék foci, vízi foci, Segway, szabadulószoba, 
lámtetoválás, Xbox, óriás bábok, zene, tánc, hétpróba, paintball, 

15 órától Ricsi bohóc és társai, 17 órától I. Családi Szalonnasütő 
Fesztivál (sütnivalót és nyársat biztosítanak a szervezők)

További információ: 
Borgula Györgyné +36 20 2222-435, Kis Pálné +36 70 398-6228
Támogató: Mezőberény Város Önkormányzata, Együttműködő 
partnerek: • OPSKMM (szakmai partner) • Mezőberény '17 
Városüzemeltetési Kft., • Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

csil-

Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete 

Városházi hírek / Civil hírek
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Vadcseresznyéből készült a megye pálinkája
 
Az immár negyedik Békés megye pálinkája verseny-
felhívásra összesen 36 mintát küldött be négy kereskedelmi 
főzde. A Gyulai Pálinkafesztivál szakmai zsűrije a Gyulai 
Pálinka Manufaktúra Kft. vadcseresznye pálinkáját tartotta a 
legkiválóbbnak.
– 2008-ban kezdtük meg működésünket a Gyulát elkerülő út 
újkígyósi leágazásánál található hatalmas, gyümölcsösökkel 
övezett területen. Célunk az, hogy a legjobb minőségű 
alapanyagokból csúcskategóriás párlatokat, valódi 
hungarikumot állítsunk elő – tudatta Rapport Miklós 
ügyvezető igazgató.
– A vadcseresznye termése kisebb, vörösebb és savany-
kásabb nemesített társáénál, a gyümölcs 70%-a mag, de illat 
és ízvilága egészen kiváló. Amikor az orrunkhoz emeljük az 
italt, megrohan bennünket a magával ragadó illatörvény. 
Fűszerek, virágillatok, jázmin és marcipán. Lendülete a 
szájban sem törik meg, fiatalos, és fantasztikusan komplex 
ízélményt ad. Testes, fűszeres, fanyar, de közben 
cseresznyére jellemzően édeskés, enyhén marcipános – 
részletezte Fabulya Attila, a cég regionális értékesítési 
vezetője.
A gyulai főzde egy évig, a következő versenyig használhatja 
az elnyert címet, az ezt tanúsító címkét elhelyezheti a nyertes 
pálinkát tartalmazó üvegeken. A Békés Megyei Ön-
kormányzat pedig vállalja, hogy egy éven keresztül tőlük vá-
sárol pálinkát protokoll célokra 2 és 0,4 deciliteres 
kiszerelésben. A megye településeinek is a figyelmébe 
ajánlják az idei Békés megye pálinkáját, és kérik őket, hogy 
lehetőségeikhez mérten ajándékozási célra ők is ezt az italt 
vásárolják.

l
valamit. Akkor már sejtettem, de 
nem mertem elhinni. Majd végül 
láthattam, hogy a verseny legjobb 
12 produkciójába kerültünk. 
Hirtelen csak egy sikításra jutott 
tőlem, majd egy gyors öltözés 
próbaruhába, hogy megbeszéljük, 
hogyan is lesz majd a gála, ki, ki 
után következik. Miután ez is 
megtörtént, öltöztünk a vise-
letünkbe.
A színpadra behozták a díjakat, 
majd felállítottak minket, gálá-
sokat is, és bejött a zsűri…
Először különdíjakat osztottak, 
amiből nekem is jutott egy, a 
kiemelkedő előadói teljesít-
ményért.Az XIII. Országos Szólótánc 
Majd a lányoknak járó pántlika Fesztiválra 2018. március 1-jén 
került kiosztásra. Nagyon iz-adtuk le jelentkezésünket. Két 
gultam, mert már a vége felé tánccal kellett készülnünk a 
jártunk, és Hercz Lilivel, egy versenyre, egy kötelező anyaggal, 
másik díjazottal már meg-ál-amit arról a tájegységről kellett 
lapítottuk, hogy mindenki a választanunk, ahol élünk, így hát a 
szoknyájához illő színűt kapja, miénk a dél-alföldi tánc lett. A 
tehát éreztem, ha kapok, akkor a szabadon választott táncunk pedig 
piros lesz az enyém. Egyszer csak bundásbokri a Nyírségből.
a zsűri egyik női tagja megfogta az Sokat próbáltunk, készültünk erre 
utolsó piros pántlikát, és végül az a versenyre és kellett is, hiszen a 7 
enyém lett. El sem tudtam hinni, regionális válogatón összesen 
hogy abban a felejthetetlen 500-an indultak. A békéscsabai 
pillanatban pántlikás táncos elődöntőn Kiemelt Arany mi-

nősítéssel táncoltuk magunkat lettem.
tovább a 74 produkció, azaz 117 Miután a fiúk is megkapták az 
versenyző közzé a szarvasi őket illető kisbokrétát, elkez-
döntőbe. Az országos döntő június dődött a gálaműsor. Itt is a vége 
1. és 3. között zajlott. felé járt a műsor, amikor mi 
Június 1-jén, ahogy megér- következtünk, és eltáncoltuk 
keztünk, a kötelező táncok pró- örömmel telve, megnyugodva a 
bája indult a dél-alföldi régiós szabadon választott táncunkat. 
versenyzőkkel. A próba után Amikor vége lett, hatalmas 
kezdtünk készülődni a versenyre, ölelések és fényképezőgépek 
ahol 74.-ként táncoltunk, így hát villogásai következtek, amit 
utolsóként zártuk a kötelező örömkönnyek követtek.
táncok versenye napot. Este még Majd már másnap, ahogy ke-
elpróbáltuk a zenekarral a zembe vettem díjamat, kezdtem 
szabadon választott táncunkat is, végiggondolni, hogy mit is 
majd hazajöttünk Mezőberénybe. jelentenek ezek, és az, hogy a sok 
Június 2-án délután vissza- éves gyakorlás, a kitartás és a 
indultunk, mert csak késő délután 

kudarcok utáni felállás meghozta 
kezdődött a verseny, ahol szintén 

a gyümölcsét.
utolsók voltunk, ennek szemé-

Jajj!, és hogy miért írtam általában 
lyesen én nagyon örültem, mert mi 

többesszámban? Mert erre a 
zárhattuk a két versenynapot. 

versenyre kísérőpartneremmel, Szerencsére jól sikerült. Volt, aki 
Hajzer Sándorral indultam, aki odajött  hozzánk, hogy el-
segített abban, hogy ezeket el-mondhassa, ez kellő befejezése 
érjem/elérjük. Ő ugyanis életkori volt a két napnak. Sőt volt, aki 
korlátok miatt már csupán kí-még utána hirtelen fel is kért 
sérhetett, versenyzőként itt nem táncolni. Mindezek után egy 
indulhatott.táncház várt minket a Szarvasi 
És itt kell megemlíteni Balogh Vízi Színházban.
Dávid Attila és Borgula Benedetta Június 3-a a gála és a díjkiosztó 
tánctanárainkat, akik felké-napja volt. 9-kor tették ki a szín-
szítettek és elkísértek minket. házterem ajtajára, hogy kik ju-
Nélkülük nem ment volna.tottak be a díjazottak közül a 

gálaműsorba. Nem mertem 
Szabó Dorkamegnézni, kint ültem a padon, 

„Leg a láb” A. M. I. tanulója, amikor jött az oktatóm, Detti, és 
mondta, hogy akkor most mutat a Berény Táncegyüttes tagja

A gálára vezető út….

Júniusban a „Nyitni-kék” nap 
keretein belül elbúcsúztattuk az 
óvodánkba járó nagycsoporto-
sokat, és megtartottuk évzáró 
ünnepségünket. A Napsugár 
csoportosok a Rátóti csikótojás 
dramatizált változatát, míg a 
Szamóca csoportosok a Csillag-
szemű juhász című mesét állí-
tották színpadra. A sok kacagtató, 
vicces jelenet után a ballagás vet-
te kezdetét. A megható búcsúzás 
után zöld óvodai törekvéseink A május és a június is prog-
révén a ballagók galambok elen-ramokban gazdagon teltek a Mo-
gedésével búcsúztatták szimbo-solygó Központi Óvodában. Zöld 
likusan óvodás éveiket. Sok sikert óvodai törekvéseinkhez hozzá-
kívánunk nekik iskolai tanul-tartozik, hogy a zöld jeles napok-
mányaikhoz!ról kiemelten megemlékezünk az 
Immár második alkalommal em-év folyamán. Így történt ez má-
lékeztünk meg az édesapákról az jusban is a madarak és fák napja 
apák napi rendezvényünkön, ahol alkalmából. Már hagyománynak 
az apukákat és a nagypapákat egy-számít óvodánkban, hogy ilyen-
aránt megünnepeltük, hiszen ők is kor „Bogarászó napot” szerve-
ugyanolyan fontos részei a család-zünk, és kirándulunk a Kö-
nak, mint az édesanyák. A műsor-röspartra, ahol megfigyeljük az 
ban megható és humoros versek élővilágot. Lelkes kis csapatunk 
egyaránt szerepeltek, melyeket bogárvizsgálókkal, nagyítókkal, 
nagy lelkesedéssel és oda-távcsövekkel, növény- és állat-
figyeléssel tanultak meg a gyer-határozókkal felszerelve indult el 
mekek. Az ünnepség végén a meg-a túrára. Az Alföld Turista Egye-
hatottságtól elérzékenyült apuká-sület képviseletében Földes Péter 
kat és nagypapákat apró ajándék-kalauzolt minket a boldisháti 
kal lepték meg csemetéik. kirándulás során.

Mozgalmas évzárás

A Mosolygó Központi Óvoda nevelő közössége

2018. július Intézményi hírek
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A Petőfi Sándor Evangélikus március 15-éről. Víz világnapi nemcsak a mi családunknak, szembe, melyeket maximálisan 
Általános Iskolában a 2017-18-as rajzpályázatunkra szép munkák hanem a városunknak is „új igyekszik teljesíteni és megoldani.
tanév kezdete előtt pár nappal készültek. Áprilisban a fenn- általános iskola” indult. Szülőként Saját véleményem szerint nagy 
„Gilice-táboron” vettek részt az tarthatósági témahét program- természetesen aggódtam, hogy pozitívum az iskolában az új, 
első osztályosok, amelynek célja a jaihoz kapcsolódtunk. Versvarázs gyermekem, kilépve az óvodai játékos oktatási és fejlesztési 
játékos foglalkozások eszközével a zenés irodalmi délutánunkat a életből, mennyire tudja elfogadni módszerek alkalmazása. Az egyes 
közösség formálása. Itt ismer- Költészet világnapja alkalmából a az iskolai kötöttséget, megmarad-e gyerekek képességeit figyelembe 
kedhettek meg a gyermekek a szülők és a MIND zenekar rész- benne az a – számos kérdésben véve adják át a tananyagot, és 
tanítóikkal, az osztálytársaikkal és vételével töltöttük el. A Föld megfogalmazódó – kíváncsiság, segítik azokat, akiknek nehézsé-
az iskola épületével. Munkánk napján az „Énekelj a földért” ami az óvodában és itthon is geik adódnak. Nemcsak meg-
során fontos számunkra, hogy a kezdeményezéshez csatlakozva jellemezte. könnyítették, hanem zökkenőmen-
szeretet erejével neveljük a kis- együtt énekeltük Bagdi Bella dalát, Immár két év távlatából elmond- tessé, gyakorlatilag észrevétlenné 
iskolásokat. Keresztény szemlé- ezután pedig örömszavalás hatom, hogy az aggodalmam tették az iskolába való átszokást. 
letünket átadva célunk, hogy a következett, bárki mondhatott felesleges volt. Gyermekem egy Hihetetlen az a bensőséges vi-
gyermekek egy elfogadó és be- verset, aki szeretett volna. Anyák nyitott, elfogadó, szeretetteljes szony, amit a pedagógusok a 
fogadó, szeretetteljes és érzelmi napja alkalmából a templom falai légkörbe került, ahol nem jelent gyerekkel kialakítottak, jó érzés 
biztonságot adó közösség részei közt köszöntöttük az édesanyákat, problémát, ha valakinek kérdései látni, hogy őszintén szeretik 
legyenek, ahol mindegyikőjük nagymamákat.  Juniálist szervez- vannak, ahol minden gyerekre egymást.
egyformán értékes. Sok időt tünk gyermeknap alkalmából, odafigyelnek, nem visszaszo- Az iskola szellemiségének kö-
szánunk arra, hogy a gyermekeket amelyen a gyermekek családjuk- rítják, „korlátok közé zárják”, szönhetően olyan lelki aján-
meghallgassuk, gondolataikról kal együtt vettek részt. A környe- hanem támogatják és elősegítik dékokkal gazdagodhat gyermek és 
beszélgessünk. Heti egy alka- zeti nevelést fontosnak tartjuk, az személyiségük fejlődését. Termé- felnőtt egyaránt – úgy a hétköz-
lommal a templomban áhítaton országos elemgyűjtő versenyen szetesen a gyerekek tudásának a napokban, mint alkalmakon, vagy 
vesznek részt a kisdiákok, ahol diákjaink 400 kg elemet gyűjtöt- gyarapítása, a kötelező tananyag ünnepségeken – ami elengedhe-
örömmel énekelnek együtt. tek, amelynek jutalma 25.000 Ft megfelelő elsajátítása is komoly tetlen a gyermekek kiegyensúlyo-
A tanév során sok közösségi pénznyeremény volt. Munkánkat szerepet kap a mindennapokban, zottságához, és ezáltal hozzájárul a 
programot szerveztünk. Az alsó egész évben segítették a gimná- melyről szülőként az írásbeli jó teljesítményhez. A szívvel-lé-
tagozatos gyermekek bekap- zium közösségi szolgálatot vállaló visszajelzéseken túl bármikor lekkel végzett pedagógusmunká-
csolódtak a Kosárpalánta prog- diákjai, akik szeretettel és szí- szóban is tájékoztatást kap- nak köszönhetően az emberség, a 
ramba, heti két testnevelés órán vesen jöttek közösen munkálkodni hattunk. tolerancia és a rugalmasság jel-
kosárlabda edző foglalkozik ve- az alsó tagozatos kis társaikkal. Számomra hatalmas ajándék, hogy lemző a gyerekek és a szülők irá-
lük. A „Népmese napja” alkal- Tehetséges tanulóink szép ered- fiam önként nyitott olyan számára nyába egyaránt. Köszönöm, hogy 
mából egy mesedélutánon társaik- ményeket értek el versenyeken: új érdeklődési körök felé, mint a egy biztonságos, családias és 
nak meséltek a gyermekek. Isko- Makra Gergő Levente a Zrínyi természetjárás (március 15-i Petőfi szeretetteljes légkörben tanulhat a 
lánk alsó tagozatosai tanítóikkal és Ilona Matematikaverseny területi Emléktúrára az elmúlt mindkét gyermekem, ahol van idő az 
szüleikkel együtt teljesítették a fordulóján 200 indulóból 5. évben ment az iskolával, a tavaly odafigyelésre.
távot a Reformáció 500. évfor- helyezést ért el. Domokos Nóra a júniusi Körös 10 Túrára immár Takácsné Szabó Adrienn szülő
dulóján rendezett futáson. Hagyo- csongrádi Batsányi János Gimná- szülői kíséret nélkül is vállalkozott 
mánnyá vált, hogy a bejövő 1. zium Sudoku versenyén 1. az osztállyal), a környezetvédelem 
évfolyamos diákok Szelekovszky helyezett lett, 13 iskola 92 tanulója (az első évben még csak ismer-
Lászlóval fát ültetnek az iskola közül. kedett vele, másodikban viszont 
területén. Az Állatok Világnapján Szivárványhíd országos csoportos „aktív zöld szíves” lett ő is), 
egy családi délutánon a gyerme- levelező olvasó versenyen 25 valamint a tanulmányi versenyen 
kek saját házi kedvenceiket csapatból 2. helyezett két csapa- való részvétel (saját maga kérte, 
mutatták be egymásnak. Márton- tunk, az egyiket Pojendán Gergő, hogy részt vehessen matekver-
nap alkalmából – a hagyományt Pákozdi Martin Alex és Makra senyen).
ápolva – a szülőkkel együtt Gergő Levente, a másikat Szőcs A tanév végére a gyerekek persze 
készítettünk lampionokat, ame- Boglárka Lili és Babinszki Panna elfáradnak, így nem ért meglepe-
lyeket az ünnepi felvonulásra ma- alkotta, illetve 7. helyezett lett tésként, hogy amikor megkérdez-
gukkal vittek. A szülői munka- Mészáros Loretta, Komóczi Lilien tem a fiamat, hogy szerinte mit 
közösség nagyon színvonalas és Botyánszki Zoé alkotta csapa- kellene írnom az iskolájáról, az 
mesevilágot készített a gyere- tunk. Az iskolavezetés támogató első válasz az volt, hogy „anya, 
keknek az iskola udvarán, ahol a hátteret teremtett számunkra, most már elfáradtam”. Amikor 
Mikulás várta őket december 6-án. amelyet ezúton is köszönünk. viszont azt kérdeztem, hogy mi az, 
Adventi vásárt rendeztünk, a- Alsó tagozatos munkaközösség: amit szeret benne, akkor elkezdte 
melyet egy családi kézműves Czúth Mónika, Csávás Adél, sorolni a kedvenc tantárgyait (nem 
délután előzött meg, ahol a Falatyné Berkesi Márta, Frei egyet, hanem kb. ötnél hagyta 
kisdiákok és a szüleik a tanítókkal Andrea, Jeneiné Földi Andrea, abba), kiemelte a sok barátját, a 
közösen készítették el a vásári Kósáné Barna Magdolna, S. Nagy tanító néniket, az osztályt. Kér-
portékákat. A vásár bevételét Imre, Solymosiné Roósz Viktória, désemet végiggondolva még hoz-
jótékonysági célra fordítottuk: a Valentinyi Mária zátette, hogy végül is nem lesz baj, 
mezőberényi történelmi egyhá-  ha majd szeptemberben ismét 
zakat és a „Fogjunk össze” Köz- menni kell, és most lehet, hogy az Szülői vélemények
hasznú Egyesületet támogattuk. olvasás versenyre is benevez.
Betlehemes műsorral készültek az Gulyásné dr. Sáli Henrietta szülőKisfiam a Mezőberényi Petőfi 
első évfolyamos gyermekek a Sándor Evangélikus Általános 
karácsonyi istentiszteletre. A 2017/2018. tanévben kezdte Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Januártól az alsó tagozatos mun- meg gyermekünk tanulmányait a 2.b általános iskolai osztályának 
kaközösség beiskolázási program- Petőfi Sándor Evangélikus Álta-tanulója. Az első év előtt még 
sorozata kezdődött. Februárban a lános Iskolában. Az általános is-félelemmel vegyes izgalommal 
farsangot ünnepeltük. Istentisz- kolai képzésben újnak számító in-vártuk az iskola kezdetét, hiszen 
teleten emlékeztünk meg 1848. tézmény nem kis kihívásokkal néz 

Az iskola is lehet erős vár „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, 
akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek könyve 22:6)

2018. július

TÁNC-FÉNY-JÁTÉK
közös mozgás, közös hajtogatás

2018. július 28. 20.00
Mezőberény, Kossuth tér 

(a Berény Szálló előtt)

Program: 
• Zumba – ZumBrigád
• Street Art Origami

(világítós origami díszek készítése)

Szervező: OPSKMM és a 
Mezőberényi Orlai 

Népfőiskola Egyesület 
Támogató: Mezőberény Város 

Önkormányzata 
Az esemény az EFOP-1.5.3-

16-2017-00097 „Humán 
szolgáltatások fejlesztése 

térségi szemléletben” projekt 
„Kulturális élményeket az 
utcára” programsorozat 
keretében valósul meg.
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9.2018. július

A 2017-2018-as bajnoki évben U 19 csapatunk a Békés megyei 
továbbra is sikeresen szerepeltek kiemelt ifjúsági bajnokságban 
korosztályos csapataink. A 2001- szerepel. Sokáig harcban volt az 
ben alakult Berényi Gyermek FC első helyért, de tavasszal a sok 
ebben az évben is az alapsza- sérülés és egyéb okok miatt a 
bályában megfogalmazott célok bajnoki cím elhódítása már nem 
megvalósítása érdekében tevé- valószínű. Két fordulóval a befe-
kenykedett. Taglétszámunk to- jezés előtt az előkelő harmadik 
vábbra is több mint 100 fő. Csapa- helyen áll a 12 csapatos bajnok-
taink száma hét, az óvodás korosz- ságban. Egyesületünk részt vett az 
tálytól az U 19-ig. A foglalkozá- Interliga Nemzetközi Utánpótlás 
sokat megfelelő edzői végzettség- Programban, mely keretében a 
gel rendelkező edzők vezetik: térség legjobb magyar és román 
U 7 Kajlik Alpár és Benyovszki csapatai közös bajnokságban 
Róbert, mindketten UEFA D; U 9 játszanak U 8, U 9, U 10 és U 11 
Tóth Olivér UEFA B; U 11 Oláh korosztályban. A bajnokság ko-
Zsolt UEFA B; U 13/14 Zsíros moly szakmai kihívás, magas 
Péter UEFA B; U 16 (fotónkon) szinten felkészített ellenfelekkel 
Kajlik Péter UEFA B; U 19 Kajlik mérkőzhetünk meg. Játékosaink 
Péter UEFA B. és edzőink számára hasznos ta-
Az említett csoportokon kívül pasztalatcsere, kiváló lehetőség a 
Balogh Lajos (UEFA D) kapus- minőségi utánpótlás nevelés 
edzéseken foglalkozik korosz- biztosítására. Az Interliga záró 
tályos bontásban kapusainkkal. fordulója május 27-én volt 
Egyesületünk szoros kapcsolat- Mezőberényben. Korosztályos 
ban áll a Mezőberényi Labdarúgó csapataink remekül szerepeltek, 
Egyesülettel. Összes utánpótlás több nagyobb város csapatait 
csapatát térítésmentesen készíti megelőzték a tabellán.
fel és versenyezteti a különböző, Ebben az évben közösen az álta-
kötelezően előírt korosztályos lános iskolával és a Mezőberényi 
bajnokságokban. Gyermekfoci Alapítvánnyal sike-

resen megrendeztük a 25. jubile-
umi Farsang Kupát.Versenyeztetés
Egyesületünk a fiatalok képzése U 7, U 9, U 11, U 13 csapataink a 
és versenyeztetése, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség 
megfelelő szakmai háttér bizto-által koordinált és támogatott, 
sítása mellett fontosnak tartja a egyesületi OTP Bank Bozsik-
meglévő sporteszközök, sport-programban vesznek részt. U 14 
szerek állandó pótlását, újak be-csapatunk a Békés megyei ke-
szerzését sportolóink komfortér-resztpályás bajnokságban szere-
zetének javítása és a jobb ered-pel. U 16 serdülő csapatunk (fotón-
mények elérése érdekében. Mind-kon) megnyerte csoportját, és a Bé-
ezt – az MLSZ pályázata kereté-kés megyei Szuperkupáért játszik 
ben – a TAO források teszik lehe-a másik két csoportgyőztessel.
tővé. Ebben az évben a régi, el-
használt, különböző méretű kapuk 
helyett újakat vásároltunk, és a na-
pokban használatba is állítottuk.
Nemzetközi kapcsolataink között 
megemlíthetjük Marosvásárhelyt, 
Székelyudvarhelyt és Szovátát. 
Jelenleg serdülő csapatunk az FC 
Vorwarts Gronau-Epe korosz-
tályos csapatának meghívására 
nemzetközi utánpótlás labda-
rúgótornán vesz részt. A küldött-
ség július 2-9 között testvérváro-
sunk vendége.

Kajlik Péter szakmai vezető 

Az újonnan alakult Mezőberényi Hoffmann Bence ,  Kovács  
Labdarúgó Egyesület a negyedik György, Rau Zsolt, Somvári 
helyen zárta a megye II. baj- Zoltán.
nokságot. Az elnökség (Balogh Ebben a bajnoki szezonban má-
Lajos, Kajlik Péter, Oláh Lajos) sodik csapatunkat is indítottuk a 
nehéz feladatot vállalt. Céljaink megye III. bajnokságban, ahol a 
között szerepelt a megbízható, középmezőnyben végzett. Itt nem 
helyi erőkből álló, fiatalokra épülő a helyezés volt a legfontosabb, 
csapat kialakítása. hanem a játéklehetőség bizto-
Már első évben terveztük a felju- sítása azok számára, akik keve-
tást a legalacsonyabb osztályból a sebbet játszanak a megye II-es 
megye II-be. Miután ez sikerült, a csapatban. A csapat játékosed-
2017/2018-as bajnoki szezonban zője Benyovszki Róbert.
a felsőházba kerülést céloztuk A hosszú, fárasztó bajnoki szezon 
meg, ahol jól szerepelt csapatunk, egyaránt nehéz erőpróbára kész-
és a – a 12 csapatos mezőnyben – tette a játékosokat, edzőket. Jól 
negyedik helyen zártuk a küzdel- jön a pihenés, majd kezdődhet a 
met. Csapatunk teljesítette az felkészülés az új szezonra.
elvárásokat, játékos állományá- Egyesületünk anyagi helyzete 
nak megfelelő helyen végzett. A megfelelő, a takarékos gazdálko-
téli felkészülés során is beszámol- dás biztosítja céljaink megva-
hattunk egy szép sikerről, Gyoma- lósítását. Fő támogatónk a helyi 
endrődön a Holler Kupát hódította önkormányzat, akinek ezennel is 
el csapatunk. köszönjük segítségét, méltán é-
Az elért eredmény mindenki si- rezzük azt, hogy Mezőberény csa-
kere, de kiemelném Gál András pata vagyunk!
edző munkáját és a játékosok po- Távlati terveink megvalósítására 
zitív hozzáállását, a jó csapategy- azonban nagyobb anyagi for-
séget. A szakmai munkában va- rásokra lesz szükség, nemcsak a 
lamint csapatunk sikeres szereplé- csapat megerősítését illetően, 
sében meg kell említeni a jó e- hanem infrastruktúra szempont-
gyüttműködést a Berényi Gyer- jából is. Az utóbbi időszakban a 
mek FC Utánpótlás Nevelő Egye- sportpályán sok fejlesztés történt. 
sülettel, a szervezet térítésmen- A következő években további be-
tesen az MLE rendelkezésére bo- ruházásokat tervezünk. A hátsó 
csájtja összes utánpótlás csapatát. pályán egy új, nagyméretű műfü-
Ez a bajnoki nevezés kötelező fel- ves nagypályát szeretnénk kiala-
tétele. U19 csapatból többen ket- kítani. Az új létesítmény nemcsak 
tős játékengedéllyel rendelkez- a sportpálya környezetét szépíte-
nek, rendszeresen játszanak, és jó né, hanem az utánpótlás nevelés 
teljesítményt nyújtanak felnőtt mellett a felnőtt csapatoknak is 
csapatainkban: Balogh Gergő, jobb felkészülési és versenyzési 
Csikós Lajos, Durkó László, körülményeket biztosítana.
Fazekas Márk, Fábián Vince, Kajlik Péter elnökségi tag

Negyedikek a mezőberényiek Az óvodásoktól az U 19-ig

A SPEKTRUM ALAPÍTVÁNY 
szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a

2018. augusztus 11-én 
14 órakor megrendezésre kerülő 

BÖLCSŐDEI 
MULATSÁGÁRA.

Vendégünk a KOLOMPOS Együttes
Helyszín: Városi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat Bölcsődéje Mb., Puskin u. 11.
Rendezvényünket a 

Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA-TF-18-SZ-0671) támogatja.

Új játékok a Művelődési Központban
Ez év tavaszán tovább bővült az OPSKMM gyermek és 
ifjúsági játékparkja az – EFOP-1.5.3-16-2017-00097 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben” projekt keretében – PlayStation 4 játékokkal, 
asztali focival, léghokival, pingpongasztallal. A játékok 
nyitvatartási időben ingyen használhatók. A PlayStation 
játékok használatához előzetes időpontegyeztetés 
szükséges: +36 70 400-2474.
Társasjátékok a könyvtárban helyben használhatók. Új 
mese diafilmek érkeztek a könyvtárba, ezek kölcsönzési 
időben levetíthetők a helyszínen. 
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Idén 33. alkalommal rendezte a a leggyorsabb nőknek, férfiaknak 
Körös teljesítménytúrákat az távonként; az 50-es távon a 
Alföld Turista Egyesület, az ez évi legidősebb és a legfiatalabb 
túrát június 9-én tartottuk meg. A teljesítő is egy-egy serleg büszke 
hagyományokhoz hűen a részt- tulajdonosa lehetett. Külön díjaz-
vevők 10, 20, 30 és 50 kilométeres tuk a mezőberényi Tóth Lajost, 
gyalogos, valamint 70 és 100 aki idén harmincadik(!) alka-
kilométeres kerékpáros távok lommal teljesítette az 50 kilo-
közül választhattak. Ebben az méteres távot! A gyalogos távo-
évben gyalogos túráink a VTSZ kon többnyire mezőberényi 
“Vasutas teljesítménytúrák tú- és/vagy Alföld TE tagok voltak a 
rázója 2018” túramozgalom és a leggyorsabbak, kerékpáros távo-
Cartographia Kupa részeként is kon idén is gyulai biciklisták 
teljesíthetőek voltak. győzedelmeskedtek. Mi, rende-
Ez alkalommal szép, napos, de a zők is elégedettek lehetünk: ugyan 
nap végén zivataros időben át- a részvétel elmaradt a tavalyi, 
lagosan 270 fő részvétele mellett rekordközeli számoktól, azért az 
zajlott le rendezvényünk, ez – az 50 kilométeren elindult 62 fő szép 

eredmény.időjárást figyelembe véve – szép 
Köszönjük a támogatóinknak, számnak tekinthető. A túrázók azt 

rendező társaimnak önzetlen kapták, amire számítottak: alföldi 
segítségüket és nem utolsó sorban tájat madarakkal és vadakkal, 
a versenyzőknek, akik megtisz-kedves pontőröket süteményt és 
teltek minket jelenlétükkel!csokit kínálva; a célban gulyás-
Jövőre is várunk minden túrázni levest, oklevelet, kitűzőket – 30 
vágyót szeretettel!kilométeren hűtőmágnesként is 

Földes Péter, Alföld TEhasználható kitűzőt – vagy jel-
vényt. Különdíjakat is osztottunk 

Körös Teljesítménytúrák

Örkényben június 22-23-án rendezték meg az éjszakai – majd 
folyamatosan, alvás nélkül – a nappali íjászversenyt, erre az ország 
minden részéről jöttek versenyzők.
A vadászversenyen a résztvevőknek állatalakokra kellett lőniük, 39 
kihelyezett célra. Az első nap az éjszakai versenyen hajnalban 
végeztünk, és utána folytattuk a nappali versennyel, ez igen fárasztó 
volt, de egyben nagyon érdekes is. A Mezőberényi Íjász Egyesületet 
négy versenyző képviselte, ők hat éremmel tértek haza, így sikeres 
verseny volt.
Sotus Gizella éjszakai verseny 1. helyezés, nappali 1. helyezés. Fehér 
Csaba éjszakai verseny 2., nappali verseny 2. Borgula Pál éjszakai 2. 
Budai Gyöngyi éjszakai 3. 

F. Cs.

Örkényi íjászverseny

A Régiós Eszkimó-Indián Játé- annyian éremmel a nyakukban 
kokat június 23-24. között ren- térhettek haza:
dezték meg a gyomaendrődi Vida Levente U12 korosztály 1. 
szabad strandon. Ezen a verse- hely, Konyecsni Milán U11 
nyen a 2006-2010 között született korosztály 1. hely, Barna Gergő 
kajakosok vehettek részt. U12 korosztály 2. hely, Tóth 
A viadal különlegességét az adta, Kinga U10 korosztály 3. hely.
hogy a gyermekeknek négy szám- A KSI gyomaendrődi csapata a 
ban is helyt kellett állniuk. A meg- nyári szünet kezdetével megkezd-
mérettetés húzódzkodásból (30 

te a felkészülést a július végén 
mp alatt minél több szabályos 

Fadd-Domboriban rendezendő 
gyakorlat végrehajtása), dobásból 

országos bajnokságra. A gyerekek 
(kislabdával 7 méter távolságból 

napi két edzésen vesznek részt, egy 70 cm átmérőjű körbe célba 
hogy mindannyian a legjobb találni 3 alkalommal), futásból 
teljesítményt tudják majd nyújtani (1.500 m) és kajakozásból (2.000 
a szezon legfontosabb versenyén. m) állt. Az időjárás igen kegyes 
A képen balról jobbra: Tóth volt, így zavartalanul zajlott le a 
Kinga, Konyecsni Milán, Barna verseny. A KSI Gyomaendrőd 
Gergő és Vida Levente.kajakosai közül négy mező-

Kovácsné Kozma Diána és berényi gyermek képviseltette 
magát a versenyen, és mind- Kovács Gábor edzők

Mindenki éremmel tért haza

Dr. Körösi Katalin előadása
Akikre büszkék vagyunk címmel kája, szerkesztői feladatai miatt 
június 22-én, a Madarász-tanyán ritkán tud hazajönni, de barátként 
szervezett programra érkezett ha- köszönthettük, és büszkék lehe-
za, Mezőberénybe dr. Körösi Ka- tünk eredményeire, sikereire, hi-
talin egyetemi adjunktus, Vörös szen példamutató az az életút, aka-
József Emlékérem kitüntetettje, rat, kitartás, melyet – szüleitől 
elszármazott kutató. A jelenlévő kapva útmutatónak – elért. A 
szakembereknek, de a témában la- jelenlévő Esély Otthon, EFOP-
ikusoknak is humorral fűszerezve 1.2.11. kódszámú "A Város a 
mesélt tanulmányairól, ered- Tiétek, a Város Értetek" program-
ményeiről. Magabiztos, határo- ban részt vevő 16-35 év közötti fi-
zott előadóként mutatta be kutatá- atalok számára mintául szolgál-
si területét, a napraforgó rezisz- hatott a tanulás, az akarat, a gyö-
tencia vizsgálatát, és kapcsolta kerek, az otthonról vitt minta 
össze a gyakorlatban észlelhető, erejének értéke. Az est folyamán 
fellelhető problémákkal. Kötő- Zolnai Róbert vállalkozó közre-
dése nem vitatható a településhez, működésének köszönhetően Ba-
hiszen büszkén említette egykori log Árpád hódmezővásárhelyi 
általános iskolai tanítóit, tanárát, kézműves családi borászat képvi-
Hanó Pált és középiskolai tanárait. selőjét, Balogné Horváth Beátát is 
Dr. Körösi Katalin kutatómun- köszönthettük.            Mertz Judit

Civil hírek



11.2018. július

Köszönetnyilvánítás
 

Megtört szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak 

a rokonoknak, 
ismerősöknek, akik 

Varga Mihály 

búcsúztatójára eljöttek, 
a szeretet virágait 
sírján elhelyezték, 

és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés
 

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Juhász Gyula
 

Sok szeretettel emlékezünk
a szerető férjre, édesapára, 

nagyapára,

Jakusovszki Pálra
halálának 10. évfordulóján.

 
felesége, gyermekei és unokái

Sokszor elgondolkodom azon, 
hogy ennek az újságnak a 
hasábjain mennyien keresik a 
Hitélet rovatot. Rápillantanak-e 
vagy tudatosan elnéznek a sorok 
felett? Mire asszociálnak a cí-
mek, igék kapcsán? Vajon elhes-
segetik-e maguktól azt az igényt, 
hogy ember és Isten találkozá-
sáról elmélkedjenek, vagy pedig 
mégis titkon keresik az alkalmat, 
hogy választ találjanak a legmé-
lyebb kérdésekre? Akarnak-e 
hinni, személyes hitéletet folytat-
ni, beszélgető viszonyban lenni 
az Úr Istennel? Aggódnak-e lel-
kük egészsége miatt, vagy csak 
testi harmóniára törekszenek, mi-
közben a szívet kellene gyógyí-
tani ezernyi bajából? S ha már 
lelki harmónia, tudják-e, hogy ez 
a terep az Istené, aki nem homá-
lyos utalásokban, technikákban 
mutatja meg magát, hanem a 
Szentírás tiszta, egyenes beszédé-
ben válik érthetővé számunkra?
A Cristo degli Abissi (A mélység 
Krisztusa) a Genovai-öbölben 
található tengeri kegyhely. A 
bronzból készült szobrot egy 
búvár emlékére hozták létre, aki a 
hely közelében életét vesztette. 

kegyelmére, Ő nem feledkezik Július utolsó szombatjának éj-
meg rólunk. Szól arról, hogy a jelén különleges áldó szertartást 
legmélyebb nyomorúság, a halál vezet itt a katolikus pap, miköz-
árnyéka, völgye sem választhat el ben a búvárok a lámpáikkal vilá-
bennünket Jézus Krisztus szere-gítva koszorút fonnak a vízben. A 
tetétől. Nincs olyan emberi mély-tengeri szobor ötlete a búvár ba-
ség, szenvedés, bűn, magány, ahol rátjától származik, aki bizonnyal 

hívő ember lehetett. Mit üzen ne lenne átélhető az Ő jelenléte, 
számunkra mindez? Hogy éle- hiszen utánunk akar nyúlni, képes 
tünket sokkal komolyabb össze- szavainkat, imánkat meghallani.  
függésekben kell szemlélni: nem Pál apostol mindezt egy egyszerű 
maradhatunk meg a felszínnél, a mondatba foglalja: „Akár élünk, 
látható, kézzel fogható, materiális akár  meghalunk,  az  Úréi  
felületességben. Hirdeti ugyan- vagyunk.” Akarjuk-e megérteni? 
azt, amiről az oroszországi bá- Örülünk-e neki? Hisszük- e? 
nyákat megjárt idős testvéreink 

Lázárné Skorka Katalin tanúskodnak: életünk mélysége-
evangélikus lelkésziben is számíthatunk Urunk 

A mélység Krisztusa
Akár élünk, akár meghalunk az Úréi vagyunk. Róma 14,8

A Magyar Rákellenes Liga helyi 
alapszervezete június 18-án Békés fölöttiek betegsége. Műtéten 
megye minden településéről várta átesett férfiaknak gyakori prob-
a résztvevőket Mezőberénybe, a léma a vizelet visszatartása vagy a 
Szlovák Közösségi Házba, ahol a szexuális együttlét. Ha a műtét 
prosztatadaganat által érintett előtt gyógytornával felkészítik ő-
betegeknek meghirdetett, de ket, akkor ezek a gondok elma-
mások számára is hasznos 10 Ezer radhatnak. A rendezvényen meg-
Lépés Program keretében in- jelent férfiaknak átadnak egy-egy 
gyenes előadást és gyógytorna füzetet, amely a legfontosabb gya-
foglalkozást tartottak. korlatokat tartalmazza. Ennek 
A rendezvény előtt Strommer tartalma elérhető a www.rakgyo-
Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga gyitas.hu/ferfitorna linken is.
elnökségi tagja lapunknak  A program keretében dr. Bartóki 
elmondta, programjukat tavaly László urológus főorvos tartott 
indították el, ezzel tavaly három előadást, hangsúlyozta, a férfi-
helyszínen voltak, idén hét vá- aknál a daganatos megbetege-
rosba szeretnének eljutni. A moz- dések között a tüdőrák után a 
gás fontosságára szeretnék fel- prosztatarák a második leggya-
hívni a figyelmet, mivel ez nagyon koribb. Magyarországon évente 
fontos a megelőzésben és a gyó- négyezer új megbetegedést diag-
gyításban is. A rákellenes liga nosztizálnak. Zolnai Nóra gyógy-
2018. évet a mozgás évévé tornász rövid előadása után 
nyilvánította. néhány könnyen elsajátítható, az 
Strommer Szilvia kifejtette, a állapotjavuláshoz hozzájáruló 
prosztata daganat nem a fiatal gyakorlatot tanított meg a 
férfiak, hanem az ötven év jelenlévő férfiaknak.

Hazatérés Napján koszorúzás
A Hazatérés Napján, 2018. július 29-én az emlékező istentisztelet 
után megkoszorúzzuk az I. kerületi evangélikus templom 
kertjében a málenkij robotra elhurcolt mezőberényiek tiszteletére 
emelt emlékművet. Szeretettel vár mindenkit a Mezőberényi Német 
Hagyományápoló Egyesület és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Mezőberény.

Tehetnek önmagukért 
a betegek
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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

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatot hirdet

SZAKÁCS 
munkakör betöltésére.

További információt Nagyné Boros Krisztina nyújt
a +36 70 400-2499-os telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás: human.mezobereny.hu.

SZÉPSÉGSZALON

AKCIÓ! 
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc

NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT 
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, 

alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA

arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, 
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése

MANIKŰR-PEDIKŰR

műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS 

Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!

Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

KOMFORT ABC

BEVEZETÉSRE KERÜLTEK A 

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KOMÉTA SERTÉSHÚSOK…

FRISS PRIMHÚS DARÁLT LAPOCKAHÚS VG. 500G

FRISS PRÍMHÚS KOCKÁZOTT SERTÉSCOMB VG. 500G

FRISS PRÍMHÚS KARAJ SZEL. CSONT NÉLKÜL VG. 400G

FRISS PRÍMHÚS TARJA SZEL. CSONT NÉLKÜL VG. 600G

FRISS PRÍMHÚS DARÁLTHÚS 70% VG. 500G

FOLYAMATOSAN KAPHATÓAK A FRISS TÁLCÁS 

ELŐHŰTÖTT CSIRKEHÚSOK…

AKCIÓ!

FRISS TÁLCÁS CSIRKE FAR-HÁT 199 FT/KG

VÁLASZTÉKUNK:

FRISS TÁLCÁS CSIRKE EGÉSZ BELSŐSÉG NÉLKÜL

FRISS TÁLCÁS CSIRKE MÁJ SZÍVVEL

FRISS TÁLCÁS CSIRKE ZÚZA

FRISS TÁLCÁS CSIRKE SZÁRNY

FRISS TÁLCÁS CSIRKE FAR-HÁT EGÉSZ

FRISS TÁLCÁS CSIRKE COMB EGÉSZ

FRISS TÁLCÁS CSIRKE MELLFILÉ

Várjuk kedves vásárlóinkat!  

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.


