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Két évforduló a négynapos ünnepen

Tisztelt Olvasók!
Kedves Mezőberényiek!
Megszokhatták, hogy a Hírmondó
augusztusban megjelenő számában, a nemzeti ünnephez közeledve, köszöntöm Önöket. Örömmel teszem ezt, hiszen a 4 nap
ünnepi programja Önökért, Önöknek szerveződik és nyújt helyben
kikapcsolódást, kulturális élményt
és számtalan találkozási pontot.
Köszöntőm most kicsit másképpen fogalmazódott. Nem csak
köszönteni, de részben beszámolni is szeretnék közös dolgainkról,
a várost érintő változásokról,
fejlődésről.
Örömteli, hogy ebben az évben talán még soha nem látott mennyiségben kerülnek megrendezésre
olyan programok, amelyeket a
fiatalok saját maguknak találnak
ki és szerveznek meg, s ami nem
lényegtelen, hogy a szükséges
pénzügyi fedezetet az önkormányzat biztosítja az EFOP „Esély Otthon” és „Településeinkért” pályázatokból. Ezekben a programokban a fiatalokon túl számtalan civil
szervezet vállal munkát, természetesen intézményeink, szakembereink támogató segítségével.
Egyelőre nem látványos, de
hosszútávon jelentős kihatással
lesznek az elinduló fejlesztések.
TOP-os pályázatokból készül a
„Nyugati ipari terület” a 47-es út
mellett, folyamatban vannak egy
másik – „Vasúti iparterület” –
előkészítő munkái, közbeszereztetés alatt áll a Nefelejcs
(Kodály úti) Óvoda tornaszoba

építése, jövőre indulhat a város
észak-keleti részét érintő belvíz
elvezetési program. A TOP-on
belül a CLLD (közösségi terek
bővítése) keretében tervezés alatt
áll a Művelődési Központ bővítése, lifttel, belső tér növeléssel,
szabadtéri színpaddal. Bár nem
TOP-os pályázat, de mindenképpen említést érdemel a Luther téri
sportudvar burkolat műanyag
borításra történő cseréje, amely
hamarosan átadásra kerül.
Napokon belül elkezdődnek a
saját erőből épülő Békési úti, 10
lakásos társasház munkálatai,
amely liftes lesz. Ezt követően
2019-ben megépülhet szintén
önerőből 20 bérlakás a Mikszáth
Kálmán utcában. Ezekkel a fejlesztésekkel is a fiatalok, a mezőberényiek helyben maradását, lakhatásuk biztosítását támogatva.
Hiszem, hogy minden a városban
történő dolog összefügg egymással. Elválaszthatatlanok a gazdasági, munkahelyteremtő intézkedések a kulturális, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségektől.
A felsorolt pályázati és a sajáterős
fejlesztések pénzügyi keretei meghaladják a 2 milliárd Ft-os összeget. Ezen fejlesztések eredményei
remélhetően rövidesen érezhetőek, láthatóak lesznek a városlakók és a városba látogatók számára is, és közvetve hozzájárulnak,
hogy rendezvényeinket, eseményeinket még többen látogassák és
még több városlakó megelégedettségére szolgáljon.
Az idei év Berényi Napok programjának apropója két évforduló,
a 25 éves Münsingen – Mezőberény testvérvárosi kapcsolat,
valamint a 125 éves helyi önkéntes
tűzoltó egyesület évfordulója. A
BN kiegészítő programjai főleg e
két évfordulóhoz kapcsolódnak,
de a Berény Utónevű Települések
Szövetsége (velünk együtt 13
település) is itt tartja ebben az
időszakban a szokásos éves
összejövetelét.
Az előző évekhez hasonlóan a
2018. augusztus 17-20. közötti

időszakban sok vidéki, külföldi
vendéget várunk, akik többnapos
itt-tartózkodásra érkeznek városunkba. Mindent megteszünk azért, hogy külsőségekben és tartalomban is megfelelő vendéglátók
lehessünk, javítsuk környezetünk
állapotát. Köszönhetően annak,
hogy az önkormányzat megharcolja igazát a szolgáltatókkal, remélhetően rövidesen megoldódik
pl. a szeméttároló konténerek elhelyezése, célszerűségnek megfelelő ürítése, a játszótér használhatósága, és a temetőbe kilátogatók is rendezett környezettel találkozhatnak. Természetesen ehhez
kérem Önök, városlakók segítségét is. Saját ingatlanjaink és
környékének rendbetételével tehetünk azért, hogy egységes képet
mutathassunk, és büszkék lehessünk településünkre.
Jöjjenek és látogassák tehát a 4
napos Berényi Napok programjait,
hiszen sokszínű, tartalmas eseményeken vehetnek részt. A helyi

fellépők mellett műsort adnak a
Berény utónevű településekről
ideérkezők is. Évek óta kérték a
program látogatói a Neoton
együttest, akinek 19-én este tapsolhatnak a nézők, majd 20-án
Vastag Csaba fellépését követően
a hagyományos tűzijáték zárja a
programot.

Tisztelt Mezőberényiek!
Tisztelt Vendégeink,
Tisztelt Látogatók!
A felsorolt programok nem jelentenek teljes körű tájékoztatást.
Keressék, figyeljék a plakátokat,
honlapunkat és egyéb hirdetési
felületeket, ahonnan minden
információról értesülhetnek.
Mezőberény Város Önkormányzata nevében kívánom, hogy
érezzék jól magukat a hosszú hétvégén Mezőberényben, hogy élményekkel feltöltődve vághassanak neki a nyárvégét követő tevékenységeiknek.
Siklósi István polgármester

Negyedszázada testvérváros
A Berényi Napok keretében megemlékeznek arról, hogy immár 25
éves Münsingen és Mezőberény hivatalos testvérvárosi
kapcsolata. Augusztus 17-én mintegy félszáz tagú münsingeni
delegáció érkezik a városba, a vendégek részt vesznek a négy
napos ünnepi programon. Hogy alakult ki ez a testvérvárosi
kapcsolat? – kérdeztük Siklósi István polgármestertől.
– Nem kerestem utána, ezért csak
hallott információkat tudok
megosztani. A második világháború után, a múlt század negyvenes éveinek végén a kitelepített
mezőberényi svábok jelentős
része Stuttgart környékére került.
A szocialista rendszerben a kitelepítettek és az itthon maradottak kapcsolattartása nehézkes
volt. A rendszerváltás után felélénkültek a kapcsolatok, amelyben a „német” oldalról Pangert
Mihály és Wagner Sándor vették
ki legaktívabban a részüket.
Később ebből alakult ki a testvérvárosi kapcsolat. Mezőberényi
részről Szűcsné Sziklai Éva a

művelődési központ és Dütsch
Zsolt a gimnázium akkori igazgatója, valamint Vidóné Vereczkei
Katalin tett legtöbbet az együttműködésért.
– Ez a kontaktus milyen meggondolásból kapott hivatalos
testvérvárosi formát?
– A két város akkori vezetői: Rolf
Keller és Cservenák Pál Miklós
szükségét érezték, hogy szorosabbra fonják a baráti szálakat.
Rolf Keller számára annyira
fontosak lettek a magyarok, hogy
párt is innen választott magának,
és az év nagy részében Magyarországon élnek.
folytatás a következő oldalon
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Negyedszázada testvérváros Papírdarvak világítottak
folytatás az előző oldalról

– A kapcsolat az élet milyen
területeire terjed ki?
– A kultúra és a sport területén a
legélénkebb, továbbá gyerekekből, fiatalokból és idősekből álló
csoportok is gyakran látogatnak el
egymáshoz. Többször előfordul,
hogy a vendégek családoknál
szálnak meg, ez segíti a személyes
barátságok kialakulását, elmélyítését. A két város önkéntes
tűzoltói is baráti kapcsolatot ápolnak. A 2010-es helyhatósági választások után igyekeztünk a gazdaság területén is építeni a kapcsolatot, de a két város közötti
ezer kilométeres távolság nehezíti
a vállalkozások együttműködését,
a mezőberényi termékek német
piacra juttatását.
– Jelenleg ez a kontaktus mit ad
Mezőberénynek?
– A legfontosabbnak azt tartom,
hogy a münsingeniekkel való
találkozás révén a mezőberényiek
egy másfajta kultúrával, gondolkodásmóddal találkoznak. Történelmi tanulmányainkból emlékszünk rá, hogy középkorban a céhlegények nem csak itthon, külföldön is tanultak, hogy hazatérve az
ottani tapasztalatukat hasznosítsák a munkájukban. Ehhez
hasonlóan a Münsingenben látottak, tapasztaltak segíthetik át- és
újragondolni a mi munkánkat is.
– Milyen jelenleg még kiaknázatlan lehetőségek vannak

még ebben a kapcsolatban?
– A távolságból adódó nehézségek
ellenére sem mondtunk le a gazdasági kapcsolat bővítéséről, ez
fontos lenne a mezőberényi vállalkozások erősödése, a foglalkoztatás kiszélesítése érdekében.
Erre Münsingen vezetése is nyitott, korábban már segítettek berényi vállalkozásnak ottani partnercégek keresésében. Emellett
hasznos lenne, ha nyelvtanulás,
tapasztalatszerzés érdekében
minél több fiatal látogatna ki.
Civil szervezeteink ötleteket meríthetnek a münsingeniek munkájából. Keressük a lehetőségét
annak, hogy miként szerezhetnénk uniós forrást közös
programokra, eddig ez nem járt
sikerrel, de a testvérvárosi kapcsolat révén saját programunkra
már nyertünk plusz forrást. Münsingen a sváb Alpok lábánál elterülő harmincezer lelkes településegyüttes, tehát több településből
áll. A kiváló adottságok, a szép táj
vonzza a turistákat, Münsingen
környékén – Mike Münzing
polgármester úr tájékoztatása
alapján – évente egymillió turista
fordul meg. Nyilván nekünk mások az adottságaink, de azt megtanulhatjuk tőlük, hogy a turisztika területén milyen a jó promóció, az eredményes marketing.
M. L.

Szeretettel várunk mindenkit:
Városháza – Piac tér – Muzeális Gyűjtemény – OPSKMM
2018. augusztus 18-19-20-án a Berényi Napokon

„Közös értékeink mentén”
címmel testvértelepülések találkozója Mezőberényben
• Értéktár kiállítás, ahol mód nyílik arra, hogy a települések
képviselői, delegációi képet kapjanak Mezőberény értékeiről
• Bemutatkozik többek között a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete hagyományőrző tevékenysége, gasztronómiája
• Vrbovszki-féle kocsi gyűjtemény
• Nyeregben Alapítvány: múzeum, gasztronómia, lovagoltatás
• Megyei értékként a Famíliatészta Kft.
• Művésztelep tevékenysége kiállításon
Keresse értékeinket a Berényi Napokon!
A programot a Bethlen Gábor Alap támogatja

A Mezőberényi Orlai Népfőiskola
Egyesület és az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
július 28-ra Tánc-fény-játékra, illetve talányos megfogalmazással
fényhajtogatásra hívta a város
lakosait.
A hajtogatott papírdaru a japánoknál a béke jelképe, és Mezőberényben a Művelődési Központban augusztus 6. környékén
az 1945-ös hirosimai atomrobbantás gyermekáldozatai emságként tánccal bővült a program,
a ZumBrigád táncosai a mozgásba
a közönséget is bevonták, félszázan vonatoztak a szökőkút
körül. Ezen az estén mintegy
kétszázan látogattak ki a Kossuth
térre papírt hajtogatni, és gyönyörködtek a kivilágított papírdarvak látványában.
Az esemény Mezőberény Város
Önkormányzata Humánügyi
Bizottsága támogatásával, illetve
az EFOP-1.5.3-16-2017-00097
projekt keretében valósult meg.
lékére korábban is hajtogatták ezt
a szimbólumot. Tavaly úgy tették
látványosabbá az eseményt, hogy
az elkészült papírdarvakat leddel
világították ki, és az esti órákban
ezekkel díszítették a Kossuth tér
fáit. Az idén további látványos-

Berényiek országos találkozója
Évfordulók a Berényi Napokon
Évfordulókra és találkozókra épül 2018. augusztus 17. és 20. között a
XXII. Berényi Napok programja. Megemlékeznek a németországi Münsingen és Mezőberény testvérvárosi kapcsolatának 25. évfordulójáról, a
német testvérvárosból félszáz
vendéget várnak. A mezőberényi
önkéntes tűzoltó egyesület
megalakulásának 125. évfordulóját ünneplik meg, ennek
alkalmából augusztus 18-án
emléktáblát avatnak a tűzoltólaktanya falán és ünnepi
megemlékezést tartanak. Az
eseményen jelen lesz Dobson
Tibor tűzoltó dandártábornok, a
Magyar Tűzoltó Szövetség
elnöke.

A magyarországi 13
Berény utónevű települések 23. találkozóját augusztus 19-én tartják meg. Valamennyi település kulturális
műsorral mutatkozik be.
Augusztus 18-án a testvérvárosokkal sportünnep lesz, ebben
számos sportág képviselteti magát. A programot kiállítások,
helyi művészeti csoportok, illetve a Torony Band és Roósz
Ádám produkciója teszi teljessé.
Természetesen a sztárfellépők
sem hiányoznak, itt lesznek a
Neoton Família Sztárjai, Vastag Csaba, Dévényi Tibor, Dj.
Lennard és a Mrs. Columbo, a
zenekar 2012-ben részt vett Gronauban, Mezőberény testvérvárosában a 24. Jazzfesten.
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Európa legjobbjai között
Mezőberényi Mazsorett Együttes versenyzői július 5. és 7. között
részt vettek Prágában a Mazsorett Európa-bajnokságon. Hazaérkezésük után Mezeiné Szegedi Erzsébettel, az együttes vezetőjével
beszélgettünk. Legelőször arról érdeklődtünk, kik vettek részt
ezen a nemzetközi megmérettetésen?

– Összesen tíz ország 170 csapattal 3500 versenyzővel képviseltette magát. Magyarország 12
településéről érkeztek csapatok,
mi 15 kadet és junior korcsoportos versenyzővel érkeztünk az
Eb-re.
– És milyen eredményt értek el?
– A junior csapatunk (fotónkon
lent) a klasszikus botos menet
kategóriában 7. helyen végzett,
szintén hetedik lett a junior botos
mini formációnk. Gyebnár
Viktória botos szólójával a junior
korcsoportban 9. lett, ugyanitt
Bárdi Regina 12. helyen végzett,
ők népes, 32 fős mezőnyben
indultak. Kara Lina szintén botos
szólóban a kadetek között 9. lett,
duóban pedig Simcsik Orsolyával
a 12. helyen végeztek. Szintén 12.
lett, húsznál több junior korú
versenyzőpáros között Gyebnár
Viktória és Bárdi Regina botos
duója. Szeretném megjegyezni,
hogy a versenyen nagy segítségünkre volt a férjem és a kísérő
szülők, ugyanis Molnár Zsuzsa
nemzetközi bírógyakornok, én
pedig nemzetközi bíró vagyok,
így míg mi a versenyen pontoztunk, ők addig a gyerekekkel
voltak. A nevezés és az utazás igen
költséges, ezért komoly segítséget
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jelentett a Flavon Cégcsoport
(Debrecen) és a Szekeres Kft.
(Mezőberény) támogatása.
– Ezek a fiatalok a mazsorettnek
köszönhetően járják a világot,
volt-e idejük rá, hogy szétnézzenek Prágában?
– Városnézésre minden világversenyen szánunk időt, most a mi
versenyszámaink csütörtökre és
szombatra estek, így két alkalommal, pénteken és szombaton is
szétnézhettünk Prágában.
– Nagyon szerencsés, hogy a fiatal versenyzők nemeztközi szinten is megmérettetik magukat, de
a mezőberényi mazsoretteknek az
országhatáron belül hol a
helyük?
– Európa bajnokságon értünk már
el ennél szebb eredményeket is, és
voltunk már az országban a legjobbak is. Most fiatal, fejlődő csapattal dolgozunk, és így is itthon a
legjobbak közé tartozunk, hiszen a
májusi kunszentmártoni országos
bajnokságon egy kivételével
valamennyi formációnk az első
hat között végzett.
– Milyen munka van az eredmények mögött? Mennyit gyakorolnak?
– Néhány versenyzőnk már tízéves, és a fiatalabbak is több éves
felkészülésen vannak túl. Kéthetente másfélórás balettoktatáson
vesznek részt, heti két alkalommal, szükség esetén többször is,
botforgatást és koreográfiát
tanulnak. A balettot Novák Éva
békéscsabai oktató tanítja, a
koreográfiát pedig én és Molnár
Zsuzsa oktató, aki aktív versenyzőként Európa-bajnokságot és
világbajnokságot is nyert.
– Legközelebb milyen feladatok
várnak a csapatra?
– Július a pihenés ideje, augusztus

elején kezdjük a felkészülést, a
Berényi Napokon több alkalommal is fellépünk, szeptemberre
meghívást kaptunk a Töltött
Káposzta Fesztiválra és a kamuti
falunapra, októberben a rákellenes
felvonuláson vezetjük a menetet.
Decemberben Mórahalmon a
Mikulás Kupán veszünk részt.
Augusztusban még egy továbbképzés is vár ránk, ezen a csapatból

többen is részt veszünk, itt az akrobatikus botforgatást gyakorolják,
illetve szóló és duó koreográfiákat
készítünk.
– A Berényi Napokon a közönség
mit láthat a mezőberényi mazsorettektől?
– Ebben az évben minden mazsorettünk részt vett valamilyen versenyen, és a versenyszámaikat
mutatják be.
M. L.

Településeinkért...
A „Településeinkért” című pályázat jelentősebb júliusi eseményei. Intézmények, civil szervezetek vezetői, képviselői részére
július 16-17-én szervezték meg a
Jövőműhely című közösségi
jövőtervező műhelymunkát a
Művelődési Központban. Júliusban két munkaerőpiaci képzés is
volt a polgármesteri hivatalban 40
fő részvételével, ezeken a résztvevők munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat
sajátíthattak el. Az UNIQA Mobil
Egészségközpont július 19-én
érkezett Mezőberénybe, és közel
ötven lakos egészségi állapot-

felmérését végezték el. Civil szervezetek, önkormányzati intézmények segítői számára július 28án együttműködési kompetencia
fejlesztő tréninget tartottak a Művelődési Központban.A Juhász
Gyula utcai idősek otthonában
workshop volt az önkéntes fogadó
szervezetek
részére.

Tájékoztatás parlagfűvel fertőzött területekkel
kapcsolatos hatósági eljárásról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében 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.
A parlagfű fertőzöttség esetén a növényvédelmi hatóság az
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet és
az Éltv. alapján növényvédelmi bírságot szab ki, attól eltekinteni
nem lehet, minden esetben ki kell szabni.
Részletek a www.mezobereny.hu oldalon, a kiemelt cikkek között.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szabados Richárd (Mezőberény) és Balázs
Melinda (Mezőberény), Plesovszki Tamás (Mezőberény) és Wágner
Enikő (Köröstarcsa), Mészáros Antal (Mezőberény) és Boruzs Ágnes
(Mezőberény), Kótai Krisztián (Mezőberény) és Szalai Krisztina
(Mezőberény), Balogh Dávid (Mezőberény) és Boruzs Lejla
Vanessza (Mezőberény), Molnár Péter (Mezőberény) és Farkas Éva
(Mezőberény), Kovács Gergő (Mezőberény) és Karácson Olga
(Mezőberény), Filó András (Mezőberény) és Pataki Ilona
(Mezőberény), Báthori András (Mezőberény) és Hegedűs Mónika
(Mezőberény), Adamik Zoltán (Mezőberény) és Tóth Szilvia
(Mezőberény)
Eltávoztak közölünk: Tímár István (1938), Eczeti György (1952),
Janecskó Anna (1921), Vincze Sándorné Plavecz Mária (1933),
Gurmai Sándor (1933), Szabó Eszter (1927), özv. Toldi Sándorné
Oláh Anna (1937), özv. Adamik Jánosné Borgula Mária (1926), özv.
Maléth Józsefné Földesi Ilona (1941), ifj. Somogyi Ferenc (1957),
özv. Uhrin Imréné Várhegyi Zsuzsanna (1930), Kreisz Béla (1954),
Igari-Szűcs Istvánné Pilisi Mária (1937)
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Fél évszázada fotózik
A Berényi Napok keretében augusztus 17-én 18 órakor a
Művelődési Központban nyílik meg Virág Mihály fotográfus 50 év
– 50 kép című kiállítása. Az alkotó életét a munka, a család és a
fotózás teszi teljessé. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetségétől (MAFOSZ) 2013-ban megkapta a
MAFOSZ Diplomás Fotóművésze minősítést. Legelőször a
kezdetekről érdeklődtünk.

– Mezőberényben születtem 1956ban. Ötven éve, 1968-ban kaptam
életem első fényképezőgépét, egy
Certina típusú, NDK-gyártmányú
gépet. Ekkor 12 éves voltam. Nagyon érdekelt a fotózás, akkor a
családot és a házkörüli állatokat
fényképeztem. A következő tanévben beiratkoztam a helyi úttörőház fotószakkörébe, itt megtanultam a fényképezés alapjait: a
filmek előhívását, a képek laborálását. Két év múlva, 1970-71
telén a szegedi rokonoknál töltöttem egy hetet. Itt egy tekercs
filmet elhasználtam a fogadalmi
templom fotózására. Ekkor komponáltam először tudatosan, például a boltív alól fényképeztem a
tornyot. A középiskolát Békéscsabán a Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában végeztem el, ekkor
kevesebbet fotóztam. Ugyanakkor
a könyvtárban mindig megnéztem
a fotós újságot, ebben különösen a
fotók bírálata volt tanulságos számomra, illetve Csabán az Ifjúsági
Ház vitrinében sokszor megnéztem az ottani fotószakkör kiállított
fényképeit. Különösen az érdekes
szemszögből készült felvételek
fogtak meg. Érettségi után, 1974ben körbefotóztam a gyulai várat,
ekkor már készült olyan felvételem is, amit ki tudtam nagyítani.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
tanultam tovább, ez 1974. és ’79.
közé esett. Ebből az időszakból az
emlékezetes, hogy 1976 nyarán a
Laposi kertek és a körgát közötti
területen tettem az első tudatos
fotósétámat, amelyen többek között fotóztam legelő lovakat és
gémeskutat.
– Mit ad Önnek a fotózás? Miért
maradt ez meg tartósan az
életében?
– Számomra a fotózás az alkotást

jelenti. Az elmúlt fél évszázadban
rengeteget változott a technika,
2004-től már csak digitális eszközökkel dolgozom. Engem a fotózás leköt, örömöt ad. Ha munka
után hazajövök, szinte nincs olyan
nap, hogy ne foglalkozzak képeimmel. Általában témák szerint
rendezgetem őket, vagy digitális
eszközökkel egy-egy képből több
variációt is készítek.
– Hogyan alakította ki a fotós
szemléletmódját, látásmódját?
Ezt kik segíttették?
– A diploma megszerzése után,
mivel közlekedésépítő mérnöki
szakon végeztem, 1979-ben
Békéscsabára, a közúti igazgatóságra kerültem. A társaságon
belül a 80-as évek elején évente
színes diapályázatot hirdettek. Itt a
zsűri minden alkotásról véleményt mondott. Megtanultam,
hogy a képeket érdemes egy-egy
jellemző motívumra komponálni.
Ez volt az egyik, ami nagy hatással
volt rám, a másik pedig az, amit a
gyulai Székely Aladár Fotóklubban tanultam. Ennek 1987ben lettem a tagja, és a klub új
szakmai perspektívát nyitott meg
előttem. Eddig csak saját örömömre fotóztam, itt éreztem azt,
hogy jó lenne másnak is megmutatnom képeimet. A klubkiállításokon ekkor kerültek először falra képeim. A munkahelyi
diapályázatokon a zsűri részéről
Balog Ferenc, Frici bácsi mondott
véleményt, és a gyulai fotóklubban is arra hívta fel a figyelmemet,
hogy egy-egy témában sokszor a
kevesebb több, vagyis érdemesebb megkeresni azokat az apró
részleteket, mozzanatokat, hangulatokat, amelyek jól jellemzik az
egészet. Ez a szemlélet vezetett el
a minimalista stílushoz, például
rám jellemző, hogy egy-egy épület
olyan részlete ragad meg, amit
mások esetleg észre sem vesznek.
Békéscsabán a Lencsési Közösségi Ház Márvány Fotóműhelyének 1994-től vagyok a tagja,
ekkor kezdtem el regionális és
országos pályázatokra képeket
küldeni. Megemlíteném még
Váradi Zoltán mezőberényi fotóművész nevét, akivel a szemé-lyes
kapcsolat, valamint alkotásai
szintén nagy hatással voltak
látásmódom kialakítására.
– Első alkalommal 1994-ben

XXII. Székely Aladár Országos
Fotókiállítás keretében mutatkozott be fotóival. Azóta számos
csoportos és önálló tárlaton állított ki itthon és a határon túl. A
közönség hogyan fogadta a képeit, milyen visszajelzéseket
kapott?
– Örömmel vettem, hogy többen
felfedezték fényképeimen a tudatos szerkesztést. Az egyszerű, letisztult formákat látva többen
mondták, meglátszik, hogy az
alkotójuk mérnök.
– Mit tart a legnagyobb szakmai
sikerének?
– Egyértelműen a MAFOSZ
fotóművész diplomáját. Hogy ezt
valaki megkaphassa, számos
kritériumnak kell megfelelnie.
Mikor bátorítottak, hogy pályázzak, nagy izgalommal készítettem
el a portfóliómat, és örömmel vettem át a dokumentumot, de nem
használom a fotóművész címet,
úgy gondolom, én továbbra is
fotográfus vagyok.
– Itt él Mezőberényben, sokat
fényképezi a várost. Milyennek
látja a fotós szemével?
– Folyamatosan fotózom a várost,
évszakokként mindig más és más,
mindig találok benne az érdeklődési körömnek megfelelő témát.
A város jelképének látom Várady
Sándor: Népek barátsága című
szobrát, ezt nagyon sokat fotóztam. Több fotós él a városban, úgy
látom, mindenki megtalálja a saját
témáját.
– Az első önálló kiállítása Mezőberényben, a Művelődési Központban volt 13 éve, 2005-ben.
Most milyen képeit hozza el a
tárlatra?
– Témájukat tekintve lesznek
épületek, utak, hidak és a
természet apró részletei, továbbá
kifejezetten mezőberényi vonatkozásúak is. A képeket időben
szemlélve pedig kiállítom azokat
is, amelyekkel az első országos és
nemzetközi sikereimet arattam,
illetve mérföldkövek voltak fotós
életpályám során.
M. L.
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A Békés Megyei
Önkormányzat híre
Megyenap – hagyomány,
érték, közösség
A Békés Megyei Önkormányzat ebben az évben is
megszervezi a Megyenapot,
ezúttal is szeptember első
szombatján, amely idén elsejére esik. Az első két rendezvény sikere bizonyítja,
hogy szükség van egy olyan
programra, melyen hagyományaink, a nemzetiségek
kultúrája, megyénk értékei
kerülnek középpontba, mindeközben a kilátogatók színvonalas, kicsiket és nagyokat
célzó programokon érezhetik
jól magukat.
Hagyományainkhoz híven
ezúttal is bemutatkoznak a
megyei értéktárban szereplő
értékek, lesz kézműves vásár
és kistermelői piac, valamint
felvonultatják hagyományaikat
és értékeiket a megye nemzetiségei. Színpadi produkciók
és egy esti koncert gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, és ezúttal is külön
figyelmet fordítunk a gyermekekre: nagysátrunkban
kézműves foglalkozások,
gyereksarok, népi játszótér és
kosárhinta várja őket – és
természetesen a léggömb és
az óriás torta sem fog hiányozni. A katonai hagyományőrzők és bemutatóik
mellett a jelenkor „egyenruhásai”: tartalékosok, határvadászok, készenléti rendőrök, a honvédség tagjai és
terrorelhárítók engednek bepillantást munkájukba.
Újdonságot is tartogatunk
idén: a megyei értéktár elemei
mellett a települési értéktárakban szereplő tételeket is
megismerhetik az érdeklődők.
Sőt: a szomszéd megyék
(Bács-Kiskun, Hajdu-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok)
értéktárai is felvonultatják kincseiket. Kézműves vásárunk
és kistermelői piacunk tovább
bővül, jelenleg már hetven
résztvevő regisztrálta magát,
de folyamatos a jelentkezés.
Színpadi fellépőink a megyei
nemzetiségek képviselői, néptánc egyesületeink, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház,
az esti produkciót pedig
Ferenczi György és a Rackajam szolgáltatja.
A harmadik Megyenap fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, díszvendégeink
Arad és Bihar megye.
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Ez a nap a
kosárlabdáról szólt

Hagyományteremtő szándékkal
rendezte meg augusztus 4-én a
Mezőberényi Kosárlabda Klub a
14-ES STREET JAM FEST -et.
Kis Gergő, Zolnai Róbert és Hegedűs Tibor irányításával több hete szervezték a piactéri programot,
ahol elhelyezésre kerültek a
palánkok. A szervezők kapcsolódó programokkal is kiegészítették a kosárlabda meccseket,
és a kisgyermekek mini kosárlabda pályán ismerkedhettek,
játszhattak a kosárlabdával.
Arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, rajzverseny (melynek díja
Braun Ági családi fotózása),
léggömb is szórakoztatta a kilátogatókat. Az eseményről a helyi
Color Fotó Klub készített fotókat,
melyek a Kuttor Bt. jóvoltából
nyomtatásra kerültek, és a nap
végére kis kiállítás állt össze
belőle, illetve emlékként vihették
el a játékosok. A téren került
felállításra a „MEZŐBERÉNY”
felirat is, mely kitűnő helyszíne
volt a fotók készítésének. A
színpad háttérét a helyszínen
Henky Maharajah készítette,
festette, mely jól visszaadta az
egész nap történését.
A 4 a 4 elleni játék, 2 palánkra
meccsek és dobóversenyek eredményei: 1. hely: Gospodar Prstenova. A junior kategória győztese:
ABGKL, A gyermek kategória
győztese: Csontnélkül. A hárompontos dobóverseny győztese:
Fajcsák Dénes. "14"-es lucky
shots: Schmidt Zénó. Büntető
dobóverseny győztese: Balog
Emese.
A több mint 20 csapat mérkőzése
késő estig tartott. A program
végén a színpadon Mikee Mykanic, Jam-Balaya, Ketioz, Saiid,
és rendhagyó alkalomként a
visszatért MC Gőz lépett fel és
szórakoztatta a sportoló és érdeklődő fiatalokat. A profi művészek
színpadra hívtak két helyi fiatalt,

Fábián Vincét és Rabi Sándort,
akik improvizációjukkal lepték
meg a közönséget és kaptak joggal
elismerést. A fellépések előtt hiphop táncosok, a békési NFDS
tánccsoport és a budapesti Dance
Fusion Gallery, a fellépések alatt a
mezőtúri Dj Latency szórakoztatta a jelenlévőket, a hangosításért pedig Plavecz Joci érdemelt köszönetet.
A Mezőberényi Kosárlabda Klub
az „Esély Otthon” EFOP-1.2.1116-2017-00002 azonosító számú
„A város a Tiétek a város Értetek”
pályázati program keretében
valósította meg a sportrendezvényt. Az eseményen bemutatkozott a Védő Burok Közhasznú
Egyesület "Nem vagy egyedül"
drogprevenciós és mentálhigiénés
programja, mely az EFOP-1.5.316-2017-00097 azonosító számú
"Településeinkért" pályázat keretein belül nyújt segítséget a serdülő korúaknak és a fiatal
felnőtteknek problémáik megoldásában.
Nagy-nagy köszönet a Vadász
Sörkert 14-es Pubfood-nak és az
egész napos szakmai tevékenységért: Winter Ilona, Balog Emese,
Iványi László, Drenyovszki Dániel, Papy Zsolt, Zahorán Kitti,
Zsíros Gábor, Jónás Erzsébet,
Miklósik Ivett és a gyermek- és
egyéb programokat működtető
önkéntes segítőknek. A támogató
segítséget köszönjük Mezőberény
Város Önkormányzatának,
OPSKMM, Kuttor Bt., Color Fotó
Klub, Bálint Anna, Galó Tamás,
Polgárőr Egyesület Mezőberény,
Mezőberény ’17 Kft., Kolotech
Kft., Madary Gáborné, Berény
Nyomda, Simcsik Sándor és a
Szőttker Bt.-nek, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak.
Az egésznapos hangulatért köszönet Fehér Ádámnak, az egészségünk és biztonságunk védelméért Guti Ambrusnak, a felvételekért Lánczos Dávidnak, a felajánlásért Braun Áginak és a pólókért
IPRINT&DESING Kft.-nek.
És köszönet mindazoknak, akik az
eseményen részt vettek, a hőség
ellenére sportszerűen, barátsággal
játszották végig a mérkőzéseket.
Mertz Judit
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Érték a Települési Értéktárból

Gulyás Imréné munkássága
Gulyás Imréné az ’50-es években
a helyi szövőgyárban, majd a
szőnyegszövőben dolgozott, onnan ment nyugdíjba. Ezt követően kezdett el komolyabban
foglalkozni a szövéssel. Előbb
csak gyapjú székely festékes szövést, majd torontáli kézi szőttest
készített, később a vászon technikáját is megtanulta. A szövéshez használt alapanyagot, a
gyapjút maga festi hagyományos
módon, természetes alapanyagokat felhasználva. Munkáit rendszeresen zsűrizteti. A szövés
mellett egyéb népművészeti tevékenységgel: nemezeléssel,
csuhézással és gyöngyfűzéssel is foglalkozik, ezeket kézműves
foglalkozásokon tanítja.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek 1997 óta tagja,
rendszeresen részt vesz továbbképzésein, nyári táboraiban, és
bekapcsolódott az alapfokú szövő képzésbe is. Számos országos
kiállításon érdemelt ki díjat. Népi Iparművész elismerő címet 2006ban kapta meg, munkássága 2014-ben került be a települési
értéktárba.
Augusztusban ünnepli születésnapját, Isten éltesse erőben,
egészségben sokáig!

Kézműves tábor a
Művelődési Központban

Művelődési Központ kézműves
táborában július 9-től 13-ig húsz
általános iskoláskorú gyermek
vett részt. Ők délelőtt és délután
kézműves foglalkozáson fejlesztették kézügyességüket, kreativitásukat, esztétikai érzéküket,
koncentrációs készségüket, illetve
új technikákkal és természetes
anyagokkal ismerkedtek meg. A
tábornak a Művelődési Központ
adott otthont, csütörtökön a Muzeális Gyűjteménybe látogattak
el. Pénteken papírból pillangókat
hajtogattak, ezeket vékony madzagra fűzve díszítették fel az
intézmény előtti fákat. Így mutatták meg a városlakóknak, hogy
egy hétig ügyes kezű gyerekek
táboroztak itt. A gyerekek napi
háromszori étkezést kaptak:

tízórait, ebédet és uzsonnát.
A kézműves tábor a "Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP 3.3.2-162016-00106” című pályázati
felhívásra benyújtott, „KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS
Gyermek- és ifjúsági kulturális,
nem formális, informális fejlesztő
programok Mezőberényben”
című pályázat támogatásával
valósult meg.

6.

Intézményi hírek

2018. augusztus

A 2017/2018. tanév a Mezőberényi Általános Iskolában
„Terveztünk, megvalósítottunk, fejlődtünk, értékeltünk…”
Tanévzáró adatok: Általános iskolai tanulók száma: 668 fő, alapfokú művészetoktatás: 160 fő, általános iskolai feladat ellátási helyek tanulócsoportjai összesen: 34,
egész napos és napközis csoportok
száma: 16, kollégiumi csoport
száma: 1
Működési feltételek: Az iskola
eredményes működéséhez, a tanulók neveléséhez-oktatásához
szükséges személyi, tárgyi, gazdálkodási feltételek e tanévben is
biztosítottak voltak.
Kollégáinkra jellemző a folyamatos szakmai megújulás iránti
igény – a felsőoktatásban, továbbképzéseken, szakmai napokon,
konferenciákon való részvétel –, az
újszerű tanulásszervezési eljárások, az IKT eszközök napi
gyakorlatban történő alkalmazása,
az együttműködés és a tudásmegosztás. E tanévben 7 pedagógusunk vett részt sikeresen Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásban. Az önértékelések, a
vezetői, intézményi pedagógiaiszakmai ellenőrzések során
visszajelzést kaptunk arról, hogy
iskolánk kimagasló szakmai színvonalon végzi munkáját.
A köznevelésben vállalt egyéb feladatok ellátása is jelen van szakmai életünkben: szakértői, képzői
tevékenység, a Nemzeti Pedagógus Karban és a Köznevelési
Szakértők Országos Egyesületében történő szerepvállalás.
E tanévben a székhely mellett 6 telephelyen folytattuk nevelő-oktató tevékenységünket. Az Alapfokú Művészeti Tagintézmény a
Luther téri épületbe költözött,
amely nagy előrelépést jelentett,
hiszen egy komfortosabb, esztétikus környezetbe került a zeneoktatás.
A Gyulai Tankerületi Központnak
köszönhetően e tanévben hatalmas
mértékű eszközfejlesztés valósult
meg (irodatechnikai, műszaki,
informatikai eszközök, iskolabútor, fejlesztőjátékok, könyvek,
sportszerek, hangszerek stb.).
Az alábbi pályázatok eredményeképpen pedig további fejlesztések
vannak folyamatban, amelyek az
iskola és a pedagógusok digitális
eszköztárának bővülését, módszertani megújulását, a tanulók
pályaorientációját, közösségi nevelését is magában foglalja:
EFOP-3.2.3-17-2017-00035
Digitális környezet kialakítása a
Gyulai Tankerület intézményeiben
EFOP-3.2.4-16-2016-00001
Digitális kompetencia fejlesztése
EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció,
kiemelten az MTMI készségek és
kompetenciák fejlesztése a Gyu-

lai Tankerületben
EFOP-4.1.3-17-17-2017-00411 A
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése
EFOP-3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását
segítő iskolai közösségi program
kísérleti megvalósítása.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a sportiskolai feladatok
ellátására biztosított keretet sporteszközök, sportfelszerelések vásárlására. Önkormányzati pályázatokból a DSE-n keresztül részesültünk.
Eredmények
Az elmúlt tanévben 41853 órát
mulasztottak tanulóink, 1 főre
átlagosan 62,88 óra jutott, amely a
tavalyi évhez képest csökkenő
tendenciát mutat.
Az igazolatlan mulasztások esetében a jogszabálynak megfelelően
értesítettük az illetékeseket.
Magatartás
Az iskola tanulóinak magatartási
átlaga: 4,25.
- 1-4. évfolyamokon: 4,1
- 5-8. évfolyamokon: 4,36.

Szorgalom
Az iskola tanulóinak szorgalom
átlaga: 4,06.
- 1-4. évfolyamokon: 4,15,
- 5-8. évfolyamokon: 3,98.

A művészeti tagintézmény szorgalmi átlaga: 4,97, a zeneművészeti ágon: 4,96, a képző- és iparművészeti ágon: 4,98.

Tanulmányi teljesítmény
Elsős tanulóink 33,33%-a kiválóan teljesített, 55,56%-a jól teljesített, 8,89%-a megfelelően teljesített, míg 2,22% felzárkóztatásra
szorul végminősítést kapott.
A 2-8. évfolyam tanulóinak
tanulmányi átlaga: 4,2.
2-4. évfolyam: 4,32
5-8. évfolyam: 4,11.
4 tanuló javítóvizsgát tehet 1-3

tantárgyból. Évismétlésre bukott fejlesztése érdekében együttműkötanulónk nincs.
dés a kollégákkal, a fejlesztő- és a
gyógypedagógusokkal. Tanulóink
60 %-a igényel étkezést iskolai
keretek között, akiknek 56,75 %-a
térítés nélkül, 23,5 %-a kedvezményes étkezésben részesül.
Kollégium
A kollégiumi ellátást igénylő
Az Alapfokú Művészeti Tagintéz- tanulók hátrányos, halmozottan
mény tanulmányi átlaga: 4,99.
hátrányos, veszélyeztetett gyerZeneművészeti ág: 4,99; Képző- és mekek, rendezetlen családi hátiparművészeti ág: 4,99. Szöveges térrel. A személyiség- és közösértékelés: kiválóan megfelelt: ségfejlesztés elsősorban a csoport-,
96%; jól megfelelt: 4%.
a szabadidős-, közösségfejlesztő és
Jutalmazások, fegyelmező intéz- egyéni foglalkozások során ekedések
gyénre és csoportra szabottan
Kiváló tanulmányi előmenetelű zajlik.
tanulóink száma 1. évfolyamon: 8 Egyéb foglalkozások
fő (1,2%). A kitűnő tanulók száma a Tanulóink eredményes felké2-8. évfolyamon: 80 fő (11,98%).
szülésére, felzárkóztatására, a teJeles tanulók száma 61 fő (9,13%).
hetségek gondozására az alábbi
Tantárgyi dicséretben 222 tanuló
foglalkozásokat szervezzük: •
(33,23 %) részesült, 461 dicséretet
Napközis foglalkozás • Felzárkaptak.
kóztatás (1-4. évfolyam) • Előkészítő, felzárkóztató foglalkozás
(8. évfolyam) • Fejlesztő foglalkozások (sajátos nevelési igényű
tanulók, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő
tanulók), • Tehetséggondozás (1-4.
évfolyam) • Tehetséggondozó
22 tanuló külön nevelőtestületi
program (5-8. évfolyam) • Szakdicséretben részesült, mert 5 vagy
körök (nyelvi szakkörökkel, pénzannál több tantárgyból is dicséretet
ügyi és gazdasági ismeretek kiegékapott.
szülve) • Tömegsportok
A tantárgyi dicséretek mellett 441
Mérések
tanuló 888 dicséretet érdemelt ki a
• Országos kompetenciamérés 6-8.
tanév során.
évfolyam • Belső kompetencia236 tanuló 759 figyelmeztetésben
mérés a többi évfolyamon • Kivagy intésben részesült.
egészítő kompetenciamérés 6. f •
A művészeti tagintézményben a
Országos nyelvi mérés 6-8. évfoszínvonalas munkavégzésért, kilyam • A tanulók fizikai állapomagasló versenyeredményekért 39
tának mérése (1-4. évfolyam) •
növendéket 43 db dicséret illetett
Testi fejlettség (fittség) NETFIT
meg.
rendszer (5-8. évfolyam) • TeGyermekvédelem, kiemelt fihetséggondozó programba válogyelmet igénylő tanulók
gató
mérés (4. évfolyam) • Ma TaIskolánkban fontos feladat, hogy a
lent
3
matematikai tehetségmérés
szociális hátránnyal küzdő és a
kiemelt figyelmet igénylő gyer- (online) 4. évfolyam
mekek nevelése-oktatása a tanuló Beiskolázás, továbbtanulás
javát szolgálja. Feladataink: Beiskolázási programunknak kötudatos értékválasztásra ösztönzés, szönhetően a 2018-2019. tanéva szociális kompetenciák fejleszté- ben Mezőberényben 3 osztály fog
se, a fegyelem javítását célzó in- indulni: egy német nemzetiségi
tézkedési terv feladatainak megva- nyelvet tanuló, egy sportiskolai és
lósítása, a veszélyeztetett-ség egy egész napos iskolai osztály. E
jelzése, az „Útravaló Ösztön- tanévben 104 nyolcadikos továbbdíjprogram – Út a középiskolába” tanuló sikeres középfokú beispályázaton belüli mentorálás, az kolázását segítettük elő. A gimAJTP-ba jelentkeztetés, egész- náziumokba jelentkezők aránya az
ségnevelési programok, bűnel- utóbbi két évben emelkedett
követés vagy a bűnismétlés céljá- (38,46%). A szakgimnáziumokba
ból indított programok, a szülők- (amelynek elődjei a szakközépkel, gyermekjóléti szolgálattal, iskolák voltak) jelentkezés hulpedagógiai szakszolgálattal való lámzó, idén az is emelkedett
szoros kapcsolattartás, konzultá- (30,77%), míg a szakközépció, a sajátos nevelési igényű és a iskolákba (a szakiskolák utódja)
beilleszkedési, tanulási, magatar- történő jelentkezés az utóbbi két
tási nehézséggel küzdő tanulók évben csökkent (30,77%).
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tantestületi dicséretben részesült:
Iskolánk minden évben jutalmazza azokat a ballagó tanulókat,
akik eredményeikkel éveken át kimagaslottak a többiek közül. A
„kimagasláshoz” komoly eredmények kellenek, és ehhez az elismeréshez tanulóink méltón bizonyítottak. Kiváló tanuló díj jár Gergely Zoé Napsugár8.a
Komlódi Tamás 8.a
azoknak, akik az 5-8. évfolyamon,
év végén legfeljebb három jó érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, magatartásuk, szor-

Gedó Bianka 8.c Kocsor Sára 8.c
galmuk példás vagy jó, versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepeltek, közösségi
munkájuk kimagasló. Német
nemzetiségi díjat, olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. évfolyamon 4,00 átlag feletti tanulmányi eredményt, német nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon,
év végén jeles eredményt értek el,
és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen szerepeltek
vagy sikeres nyelvvizsgát tettek.
Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik
az 5-8. évfolyamon, év végén legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk példás
vagy jó, s a választott sportágban
kiemelkedő munkát végeztek és
kimagasló eredményeket értek el.

Szabó Emese 8.d

Nagy Viktória
8.e

Papp Balázs 8.e
Jó sportoló díjat, és testnevelés és
sport tantárgyból dicséretet
kapott:

Kiváló tanuló díjban és a vele járó
tantestületi dicséretben, továbbá Gottschick Márta 8.a
Német nemzetiségi díjban és a
Kőszegi Fanni 8.a
német nemzetiségi tantárgyból
dicséretben részesültek:

Tóth Sári 8.a Dévényi Andrea 8.c
Csicsely Katinka 8.a
Pákozdi Szimonetta Anikó 8.a

Czirbuly Noémi Rónai Róbert 8.c Varga Zsanett 8.e
8.a Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért,
Kiváló tanuló díjat és Jó sportoló szorgalmáért és kulturális tevédíjat és a vele járó tantestületi és kenységéért könyvjutalomban
testnevelés és sport tantárgyból részesült: Pap Dóra 8.g, Tóth
dicséretet kapott:
Dániel Tamás 8.g
Kitűnő tanulmányi eredményéért,
példamutató magatartásáért,
szorgalmáért könyvjutalomban
részesült: Kis Dávid Csaba 8. d
Jeles tanulmányi eredményéért
Kreisz Noémi 8.e k ö n y v j u t a l o m b a n r é s z e s ü l t :
Domokos Enikő 8. a, Hajdú Viktor
Kiváló tanuló díjban és a vele járó 8. a, Székely Csenge 8. a

Tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült: Husti Gábor
8.c, Malét Kristóf 8.c, Szabó Botond Péter 8.c, Frei Gerda 8.d, Hőgye Tessza 8.d, Csépányi Éva 8.e
Tanulmányi eredményéért és
közösségi tevékenységéért könyvjutalomban részesült: Hidvégi
Bálint 8.a, Bakó Tímea 8.e, Borka
Barbara Mónika 8.e
Közösségi tevékenységéért könyvjutalomban részesült: Farkas Vanda Erika 8.a; Mester Emese 8.a;
Reszelő Kornélia Vanessza 8.a;
Hucz Vanda Beatrix 8. e
DSD I B1 szintű nyelvvizsgájáért
könyvjutalomban részesült: Czirbuly Noémi 8.a, Csicsely Katinka
8.a, Pákozdi Szimonetta Anikó 8.a
DSD I A 2 szintű nyelvvizsgájáért
könyvjutalomban részesült: Gergely Zoé Napsugár 8.a, Gottschick
Márta 8.a
A Művészeti Iskola képző- és
iparművészeti tanszakon nyújtott
teljesítményért könyvjutalomban
részesült: Zolnai Réka 8.a, Szabó
Veronika 8.c
Sportban nyújtott kimagasló tevékenységéért könyvjutalomban
részesült: Adamik György 8.a,
Ilyés Inez 8.a, Schmidt Áron Igor
8.a, Csák Zétény 8.c, Hegyesi
Alexandra 8.c, Olej Bence 8.c,
Csapó Gergő 8.d, Mészáros Mihály
8.d, Szabó Norbert 8.d.
Gratulálunk tanulóinknak!
Büszkék vagyunk eredményeikre!
Pedagógusnapi elismerések
2018. június 1-én, a pedagógusnap
alkalmából prof. dr. Kásler Miklós
az Emberi Erőforrások Minisztere
kitüntetést adományozott Babinszki Szilárdné intézményvezető-helyettesnek, akit példamutató személyisége, sokoldalú
tevékenysége, példaértékű nevelő
és oktató, a magyar köznevelés
fejlesztéséért végzett munkája tette
érdemessé a Németh László-díj
miniszteri elismerésre.
Prof. dr. Kásler Miklós az Emberi
Erőforrások Minisztere Miniszteri
Elismerő Oklevelét dr. Zubereczné Miklya Ibolya, a Társadalomtudományi és művészeti munkaközösség-vezetője vehette át példamutató személyisége, sokoldalú
tevékenysége, példaértékű nevelő
és oktató, a művészeti nevelés és a
tehetséggondozás területén végzett munkájáért a Városi Pedagógusnapi ünnepségen Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi
Központ igazgatójától.
Pedagógusnap alkalmából 2018.
június 11-én köszöntötte a Gyulai
Tankerületi Központ a tankerület
illetékességi területének szakembereit Gyula Város Önkormányzatával együtt.
Itt került sor a tankerületi elismerések átadására Teleki-Szávai
Krisztina, a Gyulai Tankerületi
Központ igazgatója és dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgár-

7.
mestere által. Iskolánkból Kiváló
Pedagógiai Munkáért elismerésben részesült: Rigóné Boldis
Valéria, akinek szakmai felkészültségét, a tanítás iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és
volt diák, szülő és kolléga tapasztalatból jól ismeri. Követendő
példát adott és a mai napig ad.
A 2018. június 4-én városi szinten –
az OPSKMM szervezésében –
megrendezésre került Pedagógusnapon adta át a tankerület elismerő okleveleit Teleki-Szávai
Krisztina, a Gyulai Tankerületi
Központ igazgatója 10 kollégánknak: 1. Bálint Anna, 2. Csengeriné
Ignácz Edit, 3. Durkó Éva,
4. Gregus Anita, 5. Henger Péter, 6.
K a j l i k P é t e r, 7 . K e s z t y ű s
Zsuzsanna, 8. Schäferné Kéki
Márta, 9. Szentkutiné Ollé Ágnes
10. Tóthné Győri Zsuzsanna
Hirjákné Bartyik Mária és Putnoky Istvánné nyugdíjba vonulásuk
alkalmából, munkájuk miniszteri
elismeréséért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vettek át.
Mindkét kollégánk a pedagógusi
pályán eltöltött négy évtized alatt
tanítványai, szülői, kollégái által
elismert szakemberként bizonyította tudását, rátermettségét,
hivatásszeretetét.
Gratulálunk kollégáinknak az
elismerésekhez!
Kapcsolatok: Iskolánkban a
pedagógus - diák kapcsolatot az
őszinte kommunikáció, példamutatás, következetesség, tolerancia
alapjaira helyezzük. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel
történő kapcsolattartást, a kölcsönös bizalmat és a kommunikációt.
Partnereinkkel elsősorban közös
rendezvényeinken találkozunk.
Nemzetközi kapcsolataink a sport
és a matematika területén folytatódtak, Poprád (sport és matematika), Székelyudvarhely (sport),
Marosvásárhely (sport), Wurzen
(sport) városával. Az iskolai
eseményekről, hagyományápolásról, rendezvényekről a kollégáink által készített cikkeket intézményünk honlapján minden érdeklődő megtalálhatja: mai.mezobereny.hu Versenyeredményeink is elérhetőek a honlapon:
mai.mezobereny.hu/index.php/
hirek/471-osszesitett-versenyeredmenyek-2017-2018
A tanév értékelését zárva egy
dolog marad hátra, ami talán a
legfontosabb: a Köszönet. Köszönet a pedagógusoknak, akik becsülettel, fáradhatatlanul végzik
nap mint nap a munkájukat.
Köszönet a szülőknek, amiért ránk
bízták gyermekeiket és támogattak minket a közös cél érdekében,
hogy a gyermekek művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó
emberekké válhassanak.

Öreg István intézményvezető
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Mezőtúri lisztes bödön

2018. augusztus

Családi nap a ligetben

A hónap műtárgya – 2018 augusztus
Mezőtúr ismert fazekas központ
volt. Nemcsak a messze földön
híres túri vásárban, hanem más alföldi vásárokban is keresettek voltak az igényesen elkészített,
jó minőségű kerámiák.
Az 1880
-as években itt készültek a legszebb lisztes
bödönök. Ezek
az edények Mezőberényben is
kedveltek voltak.
Népszerűségüket jól
mutatja, hogy egy-

szerűen csak túri lisztesnek nevezték őket. A nagyméretű zöld
mázas edényt fekete színű írókázott motívumokkal díszítettek.
A különösen szép és jó
állapotban megőrződött
régi darab értékét a rajta található 1854es évszám to
vább növeli. A
ritka műtárgy a
megújult nemzetiségi szobában tekinthető meg.
Csete Gyula

Hagyományteremtő szándékkal
az I. Családi Szalonnasütő Fesztivállal zárult július 21-én a Mezőberényi Szlovákok Szervezete
és a Nagycsaládosok Mezőberényi Szervezete által szervezett
Kacagó Liget elnevezésű családi
nap a Városi Ligetben.

A Könyvtár könyvajánlója

Aidan Radnedge: 50 tény, amit tudnod kell a labdarúgásról
Angela Royston: 50 tény, amit tudnod kell az emberi testről
Anna Claybourne: 50 tény, amit tudnod kell Földünk időjárásáról
Benyák Zoltán: Az utolsó emberig
Bíró Szabolcs: Anjouk. 4., Szent György testvérei
Bíró Szabolcs: Anjouk. 5., Ötvenezer lándzsa
Brian Michael Bendis: Fenegyerek – alfőnök (képregény)
Cseke Lajos: A Kárpátok farkasai – Csiglemező
Cserhalmi Dániel: Csengőfrász – ÁVH-regény
Csikász Lajos: Megátkozottak
Csikász Lajos: Rákóczi 1. könyv – az utolsó oroszlánkölyök
Ehető gombák könyve – gyakorlati útmutató az erdőtől a konyháig
Hoppál Mihály: Gesta Hungarorum – a magyar hősmondák öt
könyve Sebestyén Gyulától
J. Michael Straczynski: A hihetetlen Pókember – Az új bosszú
angyalai? (képregény)
Jim Eldridge: 50 tény, amit tudnod kell az első világháborúról
Joseph R. Garber: Függőleges rohanás
Juhász Tibor: Salgó blues
Lev Grossman: A varázslók
Madaras Péter: Gáz! Riadó! – a vegyvédelmi szolgálat története
Maksa Gyula: Változatok képregényre
Marcellus Mihály: A bosszú szolgái
Medgyes Péter: Világgá mentem - avagy Hogy kerül egy
angoltanár 100 országba?
Nádasdy Nikolits Andrea: Homokláp és csengőfrász – mégis
magyarnak...
Neville Astley és Mark Baker: Peppa első napja az iskolában
Pataki Andrea: Botond, a bátor lovag és a trollos kaland
Philip Parker: 50 tény, amit tudnod kell a vikingekről
Raman Prinja: 50 tény, amit tudnod kell a világűrről
Rob Baker: 50 tény, amit tudnod kell a zenéről
Samm Barnes: A hihetetlen Pókember – a múlt emlékei – Sarah
története (képregény)
Sándor Anikó: Megbukott bűvészinasok
Sándor Anikó: Thaiföldi feleség
Simon Scarrow: A hódító : [Horatius Figulus optio]

A szervezők célja az volt, hogy
egy kellemes napot szerezzenek a
családoknak, időtöltést a gyermekeknek, mely közösségi összefogás révén működik. A megvalósítás során jól érvényesült, hogy
az eseményen részt vett az érintett
16-35 év közötti korosztály, a
családos kisgyermekes szülő, a
családalapítás előtt álló fiatal, a
szülő és a nagyszülő is. A köszöntő után a játék kapott főszerepet. A
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai hétpróbát,
csillámtetoválást hoztak a ligetbe, de volt vízifoci, segway, buborékfoci, paintball és ügyességi
játék, vetélkedő, játszótér és ugrálóvár is. A Mezőberényi Szlovákok Szervezete helyszínén mákos gubát és öreg laskát kóstolhattak a jelenlévők. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete - „nem kímélve“ magukat - 35
kilogram lisztből sütött kürtőskalácsot, mely igazán népszerű

volt a ligetben. A Pöttyös Fagyizó
a finom fagyit biztosította, a
Kolotech Kft. pedig a léggömböt.
A gyermekek legnagyobb örömére köztük sétáltak a legnagyszerűbb mesefigurák, többek
között Donald kacsa, Mickey
egér, illetve Micimackó és a bohócok is megjelentek. Késő délután szalonnát süthettek a jelenlévők, és akár táncra is perdülhettek. A programot az egyesületek a „A város a Tiétek, a város
Értetek“ EFOP-1.2.11-16-201700002 - Esély Otthon - pályázati
program keretében hagyományteremtő szándékkal szervezték,
rendezték, és köszönet tagjaiknak
érte.
A szervezők nevében köszönjük
támogatóinknak: Mezőberény
Város Önkormányzatának, Kolozsi Kft.-nek, Rákóczi Ferencnek,
Mester Ferencnek, Gyaraki
Zsófiának a segítséget.
Köszönjük szervezeteink, a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete és Mezőberényi Szlovákok
Szervezete tagjainak az aktív részvételt. Köszönjük együttműködő
partnereinknek, az OPSKMMnek, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési
Kft.-nek a közreműködést.
Ez a nap a családok évében a
családoké és a gyermekeké volt.
Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete és a
Mezőberényi Szlovákok
Szervezete

2018. augusztus
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Térségi nyugdíjas találkozó A Szlovák Pávakör sikerei

A Városi Nyugdíjas Klub és a
szlovák nemzetiségi szervezetek
tagjai térségi nyugdíjas találkozót
szerveztek a piaccsarnokban. A
Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke, Borgula Györgyné köszöntötte a résztvevőket.
Ebéd előtt műsorral készültek a
szervezők. A Szlovák Pávakör
nyitotta meg a rendezvényt,
szlovák gyűjtésű dalokat adtak
elő. A Csoóri Sándor Program biztosította az új női viseleteket, a két
férfi részére a kalapot és a
mellényt. Jonny Moonlight, a
romantika nagykövete énekelt
ismert régi slágereket, a népes
számú közönséget kérte, hogy
énekeljenek együtt. Ők előbb
hallgatták a dalokat, majd együtt
énekeltek az előadóval. A nyugdíjas klub tagjai bemutatták a
Mama Show című szórakoztató
műsorukat, ez nagy nevetést
váltott ki. Siklósi István polgármester kívánt jó étvágyat az ebéd-

hez. Vendégeinknek a szlovákok
szervezete főzte az ebédet: orjalevest csigatésztával, finom toroskáposztát és mákos gubát. Délután
a Mamicska konyha kínálatából
lehetett választani haluskát:
(káposztást, grízest, mákost), újdonság volt a lekváros derelye és a
szilvás gombóc. A nagy érdeklődésre való tekintettel rövid
idő alatt elfogyott az elkészített
mennyiség. Ez az bizonyítja, hogy
van igény a szlovák gasztronómia
bemutatására és kóstolására. A
Gazdaudvar széles választékkal
állt az érdeklődők rendelkezésére.
Megtekinthetők és vásárolhatók
voltak mesés horgolt csodák,
transzfertechnikával készült
egyedi alkotások, gyöngyből készült ékszerek és háziszappan.
Köszönet a főzőknek, a közreműködőknek, az önkénteseknek, és mindenkinek, aki a
rendezvény sikeréért dolgozott.
Szervezők

VIII. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál

A Mezőberényi Szlovák Pávakör
június 30-án Püspökladányban a
Magyar Kórusok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA)
által megrendezett Aranypáva
országos népzenei minősítőjén
arany fokozatot ért el. Ezzel
együtt rendezték meg a XII. Ifj.
Vígh Sándor Nemzetközi Népzenei Versenyt, ahol a zsűri döntése
alapján arany fokozatot ért el a
pávakör. A mezőberényiek mindkét megmérettetésen neves zsűri
előtt mutatkoztak be dél-alföldi
szlovák gyűjtésű dalokkal. A
csoport vezetője Bartó Andrásné,
citerán kísért Ocsovszki Ildikó és
Kesjár Danka. A nemzetiségi
pávakörök képviseletében csak a
Mezőberényi Szlovák Pávakör
nyújtott be nevezést, ezért büszkék vagyunk az elért aranyminősítésekre. Gratulálunk a pávakör tagjainak, vezetőjének és

citerásainak az elért eredményekhez, további munkájukhoz jó
egészséget és kitartást kívánunk!
Most a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége által rendezendő
Skovránok (pacsirta) zenei minősítőre készülnek. A minősítő 2018.
szeptember 1-én Mezőberény
városában kerül megrendezésre.
2017. évben az amatőr művészeti
csoportok népi kultúrája programjai területén, közösségteremtő
műfajokban, nemzetiségi szervezetek pávakörei támogatására
kiírt Csoóri Sándor Program anyagi lehetősége nagyban segítette a
pávakör szakmai munkáját,
eszköztárának bővítését és a színpadi megjelenéshez az egységes
ruházat biztosítását. CSSPNEPDALKOR-2017-0033 számú
pályázat.
Borgula Györgyné

Csendes megemlékezés

2018. szeptember 15-én rendezi meg a Baráti Egylet
Mezőberényért és az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ a Városi Ligetben.
Ízelítő a programból: töltött káposzta főzőverseny és a
környezet dekorálása díjazással; helyi és meghívott előadók
színpadi produkciói; a „Legszebb konyhakertek” mezőberényi
versenyének eredményhirdetése.
A főzéshez várjuk civil szervezetek, munkahelyi kollektívák,
baráti társaságok, vállalkozók jelentkezését. Vidéki, akár külhoni
szervezetek jelentkezését is szívesen vesszük. Jelentkezés
telefonon vagy e-mailben: Csók Imréné: +36 20 938-9165,
bebiha3@freemail.hu vagy Hoffmann Dániel: +36 20 957-8857.
A részvétel feltételei: alapanyag és eszközök a főzéshez, sörsátor
a főzőhely kialakításához, 2.500.- Ft nevezési díj.
A főzőversenyre jelentkezők részére
megbeszélés augusztus 27-én 18 órakor a Művelődési
Központ aulájában.

2018. szeptember 1-jén (szombaton) 12 órakor csendes
megemlékezést tartunk az 1951-ben Budapestről kitelepített és
őket emberséggel befogadó mezőberényi családok emlékére a
Kitelepítési Emlékműnél.
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény
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Megyei polgárőrnap

2018. augusztus

Hazatérés napja

Sándorné és Burai Béla (második
fotónk) részére – megköszönve
kiemelkedő tevékenységüket –
Mezőberény Város Önkormányzata nevében Szekeres
Józsefné alpolgármester ajándékcsomagot adott át. Mindhárom kitüntetettnek további munkájukhoz jó egészséget és kitartást
kívánt.
Részletesebben: www.mezobereny.hu, kiemelt hírek

A Hazatérés napja alkalmából július 29-én a mezőberényi I. kerületi
evangélikus templomban Nagy Zoltán esperes úr tartott istentiszteletet, amelyen megemlékezett az 1945-ben málenkij robotra
elhurcoltakról és hazatértekről. Az egyházi szertartás után a
templomkertben álló emlékműnél mindenki elhelyezhette az
emlékezés virágait. Az eseményen három túlélő vett részt.

Kétegyházán július 21-én rendezték meg a XVIII. Békés Megyei Polgárőrnapot, ezen a Mezőberényi Polgárőr Egyesület is
részt vett. Az ünnepségen elismeréseket adtak át, a mezőberényiek közül az egyesületben
végzett kimagasló tevékenységéért Marti Sándor (első fotónk)
Szent György emlékplakettet
vehetett át dr. Polyák Zsolt megyei
rendőrfőkapitánytól. Csipke

KEREKI TALÁLKOZÓ
2018. augusztus 26-án (vasárnap) 12 órától
a Muzeális Gyűjtemény udvarán.
Jelentkezés:
Mertz Mártonné, +36 20 588-0088

Második szlovák tábor

Mezőberényben a szlovák nemzetiségi szervezetek 2018. évben
is meghirdették a nyelvi és
népismereti táborukat. Az összeállított program is e kettőre épült,
és szlovák nyelvet tanító pedagógusokkal tanultak a gyerekek. Kézművesekkel különböző
technikákkal festett vászonzacskót, gyöngyfamedált, üvegből mécsestartót, rongybabát,
nemezelt labdát, illetve gyapjúból
karkötőt és fülbevalót, valamint
kerámiatárgyakat is készítettek.
Ezek a zárónapon kiállításra kerültek, így a szülők, hozzátartozók
is megcsodálhatták. A tábor
programja kiegészült egy Békéscsabára szervezett kirándulással, ahol a Gabona Múzeumot, a Csaba Parkban az
állatsimogatót és a mindenki
örömét szolgáló játszóteret vették
birtokba. A Meseház kiállításait
megnézve óriási harci játék

fotó: Pappné Kőszegi Ilona

következett, majd a szlovák
étteremben ebédeltünk. Fontos
volt a felújított Szlovák Tájház
megtekintése, ahol az Áchimteremben kézműves foglalkozást
szerveztek, szűrhímzést kellett
felismerni és kiszínezni. Ennek
eredményeként többen díjazásban
részesültek. Az uzsonnát – pizza,
palacsinta, üdítő – a Speed
Pizzéria biztosította. A táborozó
gyermekek a Mamicska konyha
tésztáit uzsonnázták, és megállapították, hogy a nagymamák ma
is nagyon finomakat tudnak
készíteni. Megkóstolhatták a
fánkot, a lángost, a haluskát és a
mákos gubát. A nyitó- és zárórendezvény pedig arra volt hivatott, hogy bemutassa mindazt,
amit a gyerekek az egy hét alatt
tanultak, készítettek. A családok
nyitottságát, támogató segítségét
mutatta, hogy szülők, hozzátartozók jöttek el és nézték meg

a csoport záróműsorát. Valamennyi gyerek apró ajándékokkal:
„Mezőberény” feliratú tollal,
jegyzetfüzettel, szlovák csokoládéval, valamint szlovákul megírt
emléklappal térhetett haza. A
visszajelzések alapján a gyerekek
jól érezték magukat, és többen elmondták, sajnálják, hogy már vége van. A gyermekek szlovák
nyelv iránti érdeklődése bizakodóvá teszi a szervezőket, van létjogosultsága a folytatásnak, és a fiatalabb generáció nyitott arra, hogy
a szlovák nyelv fennmaradjon
Mezőberényben.

A tábor megvalósítását támogatta:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, NEMZ-TAB -18-0346,
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, illetve
mezőberényi magánemberek és
önkéntes segítők.
Mindenkinek köszönettel tartozunk.
Borgula Györgyné elnök

Dél-Alföldi JOGpontok
Ingyenes jogi tanácsadás a munka világában
A Dél-Alföldi JOGpontok díjmentesen biztosítja a jogi tanácsadást
munkajog, társadalombiztosítás, cégjog és adójog területén.
A személyes jogi segítség 26 irodában érhető el Bács-Kiskun,
Csongrád és Békés megye területén.
Mezőberényi JOGpont iroda: Kossuth tér 13.
1-3. szerda 15.30-18.00, 4. szerda 13.00-15.30 óráig.
Továbbá jogi kérdését bármikor elküldheti e-mailen
vagy felteheti hétköznap reggeltől az esti
órákig online és telefonon az ingyenesen
hívható zöld számunkon
+36 80 77 88 00.
Bővebb információért keresse fel
honlapunkat, ahol ingyenes
iratmintatárunkat is elérheti:
www.jogpontok.hu
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Labdarúgó tornagyőzelem Gronau-Epeben

A Berényi Gyermek FC U 17
csapatával július 2-9. között német
testvérvárosunkban jártunk, az FC
Worwärts Epe egyesület meghívására. A cserekapcsolat során
kétévente látogatunk egymáshoz,
a mi utazásunk rendszerint a
labdarúgó világbajnokság évében
történik. Sajnos idén a német
csapat kiesésével csökkent a labdarúgó láz a legutóbbi világbajnok országában, de vendéglátóink szerint még akkor is a
legnépszerűbb sportág Németországban.
Mindezt mi is megtapasztalhattuk,

mert látogatást tettünk Kaiserauba a Német Labdarúgó Szövetség
edzőtáborába, ahol előttünk már
több válogatott és világhírű edző is
megfordult. Sőt, az edzői szobába
is betekinthettünk, ahol többek
között Luis Aragones, Mourinho,
Guardiola, Jürgen Klopp is lakott.
A nap során csapatunknak edzést
vezényelt egy német edző, aki a
foglalkozás végén elégedetten
nyilatkozott a játékosok teljesítményéről. Az akadémián elfogyasztott kiváló, közös ebéd
során megtapasztalhattuk a labdarúgókra vonatkozó szigorú fel-

IV. dr. Fekete Nándor
Emléktorna
PROGRAM
8.00 Megnyitó
8.30 Utánpótlás labdarúgó torna
és felnőtt kispályás mérkőzés
15.00 Eredményhirdetés, torna
zárása

1986-2014
Örökké él, kit nagyon szeretnek.

A labdarúgás szeretete meghatározta dr. Fekete Nándor gyerekkorát és felnőttként is rajongott
kedvenc sportágáért. Saját példáján keresztül is hirdette és bizonyította a sport és a tanulás szoros
kapcsolatát. Emberszeretete, empatikus alkata, csapatépítő szellemisége, amely részben a 8 év fociiskolájának is köszönhető, meghatározta orvosi pályaválasztását
is. Radiológus rezidensként helyezkedett el Győrben, és tervei
közt szerepelt a sportorvosi képesítés megszerzése is. Már a második munkahetében a kórház
focicsapatában játszott. Mindig
mindenhol, minden körülmények
között megtalálta a fociban az
örömét, kikapcsolódását és a
számára oly fontos egészségmegőrzés lehetőségét.
„Ép testben ép lélek”, minden
napos kijelentése volt.

A tragikus körülmények között
elhunyt dr. Fekete Nándor emlékére, családja, barátai kezdeményezésére, 2018. szeptember 8-án
a sportpályán negyedik alkalommal nemzetközi labdarúgó tornát
szervez a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány.
A 8.00 órakor kezdődő rendezvényen neves budapesti,
erdélyi és Békés megyei utánpótlás csapatok vesznek részt:
Ferencváros, Újpest FC, Atletico
Arad, Székelyudvarhely, Szováta,
Békéscsabai Labdarúgó Akadémia, Termál FC Gyula, Berényi Szeretettel várjuk rendezvéGyermek FC. A műfüves pályán nyünkre!
gyermek, valamint felnőtt mérkőzésre is sor kerül dr. Fekete
Mezőberényi Gyermekfoci
Nándor barátai között.
Alapítvány

tételeket, ami azt jelenti, hogy a
nehezen emészthető ételek hiányoznak a menüből!
Következő nap a közeli Hollandiában megtekintettük a Twente
Enschede Stadionját, minden tartozékával együtt. A 32.000 nézőt
befogadó aréna a legkorszerűbb
technikával felszerelt.
A további programokban szerepelt
kerékpártúra, múzeumlátogatás,
strandolás és – a helyi lövészklub
szervezésében – légpuska verseny
is. Mindenkinek tetszett a verseny,
de leginkább csapatunk játékosának, Szőke Sándornak, akit
győztesként kupával díjaztak a
szervezők.
Éppen ottlétünk alatt zajlottak a
Schützenfest eseményei, ami a
város kiemelkedő kulturális,
hagyományőrző rendezvénye. A
színes felvonulás és a fúvószenekarok már-már karneváli
hangulatot teremtettek.
Számunkra a legfontosabb esemény a labdarúgó torna volt. Két
német és egy holland együttes

részvételével, körmérkőzéses
rendszerben 1x40 percet játszottak a csapatok a nemrég átadott
műfüves nagypályán. Első látásra,
ellenfeleink idősebbnek tűntek, de
taktikus játékkal, nagy akarattal és
jó csapatmunkával sikerült megnyerni a tornát!
Eredmények: Berényi Gyermek
FC- Vorwärts Epe 2:1; FC Epe –
Berényi Gyermek FC 0:0; Berényi
Gyermek FC – FC Avanti Voetbal
(Hollandia) 4:1
Csapatunk tagjai: Csák Zétény,
Csipai Márk, Gál Zoltán, Hoffmann Patrik Márton, Husti Gábor,
Huszti Szabolcs, Kovács György,
Malét Kristóf, Megyeri Erik, Nagy
Botond, Nico Boss, Olej Bence,
Rónai Róbert, Szabó Botond,
Szabó Zsolt, Szőke Sándor,
Vincze Dávid.
Edzők: Kajlik Péter, Benyovszki
Róbert, Zsíros Péter
Kajlik Péter

Anna-bál a szállóban
Ebben az évben ünnepli 10. születésnapját a „Földi Harmónia Ház”
fogyatékosok nappali intézménye, ezért a 2018-as évben több
rendezvényünket a kerek évforduló köré szervezzük. Legutóbbi eseményünk július 27-én
az Anna-bál volt a Berény Szállóban. A bálon résztvevő kedves
vendégeink a köszöntő után
Miklósik Béláné elnöktől ismerhették meg az intézmény elmúlt
tíz évét. Ezt követően Fábián Ági,
Máté Norbert és Balázs Gergely
adott elő egy-egy produkciót. Vacsora előtt a Szűcs-házaspár elő-

adásában latin táncösszeállítást
láthattak vendégeink. Az est folyamán meglepetéstorta, vidám
játékok és tombolasorsolás tette
még szórakoztatóbbá a közös ünneplést.
Ezúton szeretném megköszönni
mindazon szervezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek
azt a sok-sok segítséget, mellyel
évek óta hozzájárulnak intézményünk zavartalan működéséhez. Köszönjük a bálra felajánlott tombolákat, támogatójegyeket és pénzadományokat!
Kis Ilona

Magyar Vöröskereszt Mezőberényi
Alapszervezetének felhívása!

A mezőberényi lakosok figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy
továbbra is gyűjtjük az adományokat a Martinovics 25. szám alatt
lévő telephelyünkön. Ha kinőtte, megunta és már nincs rá szüksége,
akkor hozza be hozzánk! Használt ruhát, cipőt, kisebb konyhai
eszközöket, iskolai felszereléseket köszönettel átveszünk.
Az adományok rendszeres osztására minden hónap utolsó
vasárnapján kerül sor. 9-12 óráig lehet jönni válogatni és
ugyanebben az időben fogadjuk a felajánlásokat is.
Érdeklődni a +36 20959-7772-es telefonszámon lehet.
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Vízben az egészség

2018. szeptember 1-jén,
szombaton 11 órától
szeretettel hívunk és várunk
Benneteket
Mezőberénybe, a Kálmán
Fürdőbe,
a Spektrum Alapítvány által
rendezendő

EGÉSZSÉGNAPRA
Amit kínálunk….
• szervezett programok és a
gyógyhatású víz előnyei
• mobil masszázs
• egészségügyben dolgozó
szakemberekkel való
találkozás:
kérdések és válaszok
• rajzverseny
• gyermekműsor
• vízilabda bajnokság helyi
módra
• strandröplabda
• buborékfújó verseny
gyerekeknek
• finomságok és érdekességek

Sági Alíz serdülő válogatott

Július 28-29-én Fadd-Domboriban került megrendezésre a
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny. Az országos megmérettetésre 80 egyesület közel 1700
kajakosa és kenusa érkezett, és
128 futamban mérhették össze
erejüket a versenyzők.
A KSI Gyomaendrőd csapata is
szép számmal képviseltette magát.
Mezőberényből 8 gyermek utazott
el a Faddi-Duna partjára. A fia-

talok keményen készültek a nyár
folyamán az országos bajnokságra, ahol az alábbi kiváló eredmények születtek:
Sági Alíz U14 K2 2000 m 1. hely,
K2 1000 m 2. hely (Ezzel az
eredménnyel Alíz tagja lett a
gyomaendrődi Fodor Napsugárral
együtt a serdülő válogatottnak.),
K4 1000 m 2. hely; Wágner Anna
U13 K1 2000m 5. hely; Ilyés Inez
U14 K1 3X200 m 5. hely; Vida
Levente U12 MK1 4X300 m váltó

Orosházán július 8-án rendezték
meg a dél-alföldi régió íjászverseny 2. fordulóját. A versenyen
több mint száz versenyző vett részt.
A Mezőberényi Íjász Egyesületet
hárman képviselték. Sotus Gizella
vadászíj kategóriában, Fehér
Csaba számszeríj kategóriában első helyezést ért el (fotónkon), míg
Borgula Pál csigás íj kategóriában
négy ponttal maradt le a dobo-

Várunk Benneteket!

A Telekom
minden pénteken 9-től 17
óráig ügyfélszolgálatot tart a
Művelődési Központban.

góról. Július 22-én Sándorfalván
rendezték meg a régió 3. fordulóját, ahol Sotus Gizella és Fehér
Csaba ezen versenyen is 1. helyezést ért el. Fehér Csaba, az egyesület vezetője 3. forduló után – az
eddigi eredményei alapján – már
megnyerte az összetett regionális
versenyt, de természetesen a
további versenyeken is részt vesz.
F. Cs.

Érmesek a helyi teniszezők

TELEKOM
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3. hely; Barna Gergő U12 MK1
4X300 m váltó 3. hely; Kis Bálint
U12 MK1 4X300 m váltó 3. hely;
Kovács László Márk (Kamut)
U12 MK1 4X300 m váltó 3. hely;
Tóth Menta (Köröstarcsa) U12
MK1 4X300 m váltó 2. hely;
Konyecsni Milán U11 MK2 2.
hely, U12 MK1 4X300 m váltó 3.
hely; Tóth Kinga U10 MK1 2000
m 4. hely.
Néhány váltószámban a budapesti
anyaegyesület tagjaival alkottak
csapatokat a Gyomaendrődön kajakozó gyerekek. A nagyoknak a
hétvégén kerül megrendezésre az
országos bajnokság Szolnokon. A
kicsik számára véget ért a nyári
versenyszezon. Pihenő következik a munkával, versenyekkel teli
idény után. Az edzések, versenyek
augusztus 23-tól folytatódnak.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Berényi íjász győzelme

Gyertek, használjuk ki a nyári
szünet utolsó napjait.
Részletes programért
keressétek plakátjainkat!

A rendezvény az EFOP-1.2.1116-2017-00002 azonosító
számú „A Város a Tiétek a
Város Értetek” elnevezésű
projekt keretében valósul meg

2018. augusztus

Az V. Szalai Barna Emléktornát
június 30. és július 1. között rendezték meg. Számos városból
érkeztek versenyzők tornánkra ,
így Gyuláról, Vésztőről, Sarkadról, Szarvasról, Békéscsabáról, Békésről, Jászberényből,
Debrecenből, és természetesen he-

lyi versenyzők is megjelentek
szép számmal.
Örömteli volt látni a sportszerű és
lelkes küzdelmet pályáinkon, s reméljük, jövőre ismét találkozunk
az idei évben megjelent versenyzőkkel. Külön kiemelném a klubunkat képviselő versenyzők e-

redményességét: Ötvös Levente a
45 év alatti férfi egyéni kategóriában ezüstérmet; Hidasi László a 45 év feletti férfi egyéni kategóriában ezüstérmet; Nosza József a 45 év feletti férfi egyéni kategóriában bronzérmet; Károlyi
János a férfi egyéni vigaszágon
ezüstérmet; Balázs Pál a férfi
egyéni vigaszágon bronzérmet; a
Czinege István/Winter Attila férfi
páros bronzérmet; továbbá Winter
Attila/Molnár Mária (Sarkad) vegyes páros bronzérmet szerzett.
Köszönettel tartozunk Ludman
Sándor versenybírónak, illetve
támogatóinknak: a Kolozsi József
Kft.-nek, a Páka-Duplex Bt.-nek,
valamint Mezőberény Város Önkormányzatának és képviselőtestületének, továbbá a Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény vezetőségének. (A további eredmények megtalálhatóak klubunk
honlapján a www.szbtcm.hu
webcímen)
Winter Attila, az V. Szalai Barna

Hitélet

2018. augusztus

13.

Ti vagytok a föld sója
Éljük a mindennapi életünket, a
tennivalók, a feladatok sürgetnek.
Nincs megállás, amint az egyiket
elvégeztük, sürget a többi megoldásra váró feladat. Sokszor azt
gondoljuk, hogy holnap talán már
könnyebb lesz, hiszen a fontos
dolgokat már elvégeztük. De a
holnap újabb igénnyel lép elénk…
Ne váljunk érzéketlen automatákká! Fontos időnként megállnunk! Hol tart az életünk? Elrohannak az évek… Van-e látszatja,
hogy élek?
Azt mondják: a legrosszabb festő
az idő. Minél hosszabb ideig dolgozik az arcképünkön, annál inkább elrontja. Így van ez az emberségünkkel, lelki életünkkel. Pedig fordítva kellene, hogy legyen.
A kortól ráncosodó arc mögött
egyre kisimultabb, üdébb, szeretetet, békét sugárzó lélek kell,
hogy éljen. Egy pakoláskor, egy
mindent átnéző nagytakarításkor
döbbenünk meg, hogy mennyi
minden hozzánk tapadt éveken át:
fölösleges kacat, értéktelen dolog.
Az eszünk azt súgja, hogy ki kell
dobni, de mert életünk kis része,
ezért ámítjuk magunkat, hátha jó
lesz még valamire, pedig tudjuk,
hogy szemét, ha emléket idéző,
akkor is szemét.

Ám az értékest leporoljuk,
örülünk neki, mert fontos, mert
érték. Mennyi érték van a
szívünkben, mennyit gyűjtöttünk
össze életünkben. Nagyon sokat!
Nem lelkünk kincsére gondolt az
Úr Jézus, amikor azt mondta: „Ti
vagytok a föld sója.” A sót, a
konyhasót mindenki ismeri. Nélkülözhetetlen az emberi élethez,
használjuk is. A halat nemcsak
kifogni kell, aztán eladni, hogy
megehessük, hanem besózni,
hogy ne romoljon el. A só tehát
tartósít, és ízesíti az életet.
Az Úr Jézus azt akarja tőlünk,
hogy tartósítsuk a világban a
tanításait, megőrizzük a lelkületét, mert a világ nagyon sokszor
lelketlen. Nekünk kell megőrizni
a tiszta emberséget, az őszinte,
mély hitet, amelyet Ő adott
szüleinken keresztül, Ő akarja,
hogy továbbadjuk embertársainknak, gyermekeinknek. A só
ízesít. Mindenkire ki van osztva
egy szerep, amit el kell végezne.
Ezt nevezzük kötelességnek. A
keresztény ember kö-telessége
saját életével, és annak példájával
Krisztust éljük bele a világba.
Rendkívüli nagy dolgokat nem vár
tőlünk az Úr Jézus, azt azonban
igen, hogy a minden-napok apró

KOMFORT ABC

SZÉPSÉGSZALON

AUGUSZTUSI AKCIÓ:
Riska UHT TEJ 0,1%
Finomliszt „CBA”
Kristálycukor
Étolaj „TENA”
Soproni dobozos sör
Coca-Cola üdítő
OMNIA Silk őrölt kávé
Lenor őblítők 5 féle
Ariel mosógél kapszula 5 féle 28 db
Ariel mosógélek 6 féle
Ariel mosóporok 3 féle

1l
1 kg
1 kg
1l
0,5 l
1,75 l
250 g
1900 ml
2,2 l
3 kg

feladatait teljes lélekkel telesítsük.
A világot megváltoztatni, jobbá
tenni nem tudjuk, de a környezetünket és a saját életünket szebbé
tenni, azt igen. Ha a mindennapi,
hétköznapi dolgokat segítőkész
szeretettel végezzük csendben és
névtelenségben, akkor nagy
dolgokat tudunk létrehozni, mert
jó tettünk, a szeretetünk sohasem

sikkad el, hanem attól kivirulnak
az emberek.
Ha a só ízét veszti, akkor az már
nem való semmire. Sok támadás
éri lelkünket ebben a világban. A
támadások jönnek egyrészt belülről: például önzés, kishitűség,
fegyelmezetlenség miatt. Másrészt kívülről, annak a lélektelen,
kegyetlen világnak a légköréből,
amelyben élünk. Van egy közmondás: A gaz, a gyűlölet, amely
terem magától, a szeretet olyan
virág, amelyet öntözni kell.
A keresztény ember élete az Úr
Jézus életének a folytatása, de nem
nélküle, magára hagyatottan,
hanem vele.: „Bízzatok, én
legyőztem a világot” (Jn16,33)
vagy „Én veletek vagyok mindennap a világ végig.” (Mt
28,20b) – „Hiszen, nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5b)
A só önmagában hordja a lényegét: tartósít, ízesít. A keresztény
ember életének lényege a benne
élő Úr Jézus Krisztus. Ha elszakadunk tőle, akkor értéktelen lesz
az életünk. Van mit tennünk, tegyünk is sokat! A jó Isten áldása
kísérje lépteiket, mindennapjaikat! Szeretettel!
Szujó Antal atya

99 Ft
99 Ft
149 Ft
289 Ft
189 Ft
299 Ft
399 Ft
799 Ft
1799 Ft
1799 Ft
1799 Ft

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.
MENNYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS.
Elérhetőség: +36 66 352-600, mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Földesi
Szabolcs jegyző nyújt, a+36 70 400-2410 -os telefonszámon.
A pályázati kiírás részletesen: www.mezobereny.hu.

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

14.

2018. augusztus

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (2 év)
IT MENTOR (2 év)
POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 év)

Miért válaszd az iskolánkat?
Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi
területeken:
- pénzügyi világ
- informatika
- kereskedelem
- marketing
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.
Tanulmányi utak, kirándulások.
Vidám diákélet, móka, kacagás...
Elérhetőségeink: web: www.adybaygyszd.hu
e-mail: sarkad@gyszc.hu, sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: +36 66 218-908, +36 20 314-2323

Új címünk:
Mezőberény, Gyomai út 45/b. (A Tópart Vendéglő mellett)
Tüzelő- és építőanyagok széles választékával várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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MEGHÍVÓK

Tisztelettel meghívjuk Önt, 2018. augusztus 17-én (péntek)
19 órára a Művelődési Központba a

Tisztelettel meghívjuk2018. augusztus 16-án
(csütörtök) 17 órára

VII. MEZŐBERÉNYI MŰVÉSZTELEP
ELREJTETT IDŐ
című tárlata megnyitójára

SAJÁT SZEMSZÖGBŐL

Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: Ván Hajnalka
művészettörténész

a Color Fotóklub fotókiállítása a Német
Közösségi Házba (Mezőberény, Orlai u. 3.)
Kiállítást megnyitja: Körösi Mihály képviselő, a
Humánügyi Bizottság elnöke
Fuvolán közreműködik: Schőn Krisztina

Tisztelettel meghívjuk az

Tisztelettel meghívjuk 2018. augusztus 16-án (csütörtök) 18
órára a Muzeális Gyűjteménybe

VÁRKONYI JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ
IDŐUTAZÁS
című életmű kiállítása megnyitójára
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: Nagy Ferenc

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
ALAPÍTÁSÁNAK 125. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGRE
Az ünnepség kezdetének helyszíne: Mezőberény, Liget tér 2/A.
Időpontja: 2018. augusztus 18. (szombat) 15 óra.
16 órától ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS a Művelődési
Központban a 125 éves a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tiszteletére

Tisztelettel meghívjuk
2018. augusztus 19-én (vasárnap) 10 órára a
SZÉKELYKAPUNÁL (Liget u. 3.)
Tisztelettel meghívjuk

HENTZ LAJOS HELYTÖRTÉNÉSZ ÉS
GYŰJTEMÉNYALAPÍTÓ TISZTELETÉRE EMELT
EMLÉKTÁBLA AVATÁSÁRA
2018. augusztus 17-én (pénteken) 16 órára
a Muzeális Gyűjteménybe
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Az emléktáblát felavatja: Öreg István egyesületi elnök
Az emléktáblát a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesület állította.

TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
Ünnepi beszédet mond:
Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere
Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke
Közreműködik a Kis-Berényke táncegyüttes és Feyér Zita

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2018. augusztus 20-án (hétfőn) 11 órai kezdettel

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉST
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Tisztelettel meghívjuk 2018. augusztus 17-én (péntek) 17 órára
a Művelődési Központba kiállítások megnyitóira

• 125 ÉV EMLÉKEI

Az ünnepi testületi ülésen kerül átadásra

„MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA“
kitüntető cím.

kiállítás a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tevékenységéről

• BÁCSFALVI ZOLTÁN TŰZOLTÓ

Díjazott: Várkonyi János
Helyszín: Városháza Díszterme, Mezőberény, Kossuth tér 1.

KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLATA

• EGYENRUHA BEMUTATÓ TÚRI JÁNOS
GYŰJTEMÉNYÉBŐL
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: Egyed Lajos tűzoltó alezredes,
BMKI Főügyeleti osztályvezető

Tisztelettel meghívjuk 2018. augusztus 17-én (péntek) 18 órára
a Művelődési Központba

VIRÁG MIHÁLY
50 ÉV - 50 KÉP
című fotókiállítása megnyitójára
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A kiállítást megnyitja: Nagy Ferenc

www.mezobereny.hu

LÁTOGATHATÓ KIÁLLÍTÁSOK
a kiállítások a rendezvény ideje alatt 10-18 óra között látogathatók
Muzeális Gyűjtemény
• Mezőberényi nemzetiségi lakáskultúra
• Velünk élő múlt - Mezőberény története
• Népművészek munkássága a Települési Értéktárban
Könyvtár
• dr. Kugler József emlékkiállítás
Német Közösségi Ház
• Stafírung kiállítás
Művelődési Központ
• Ich bin die Tür – Eintritt
A PSG Kollégium aulája
• Az origami csodálatos világa – vándorkiállítás
Városháza
• Mezőberényi Települési Értéktár bemutató
• Kortárs képzőművészeti gyűjtemény
látogatható: augusztus 20-án 9.00 - 13.00,
más napokon ügyfélfogadási időben

opskk.mezobereny.hu

facebook.com/opskmm
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2018. augusztus 16. csütörtök
Német Közösségi Ház (Orlai u.3.)
17.00 Saját szemszögből
a Color Fotóklub fotókiállítása
Muzeális Gyűjtemény
18.00 Időutazás Várkonyi János festőművész életmű kiállítása

22.30 DÉVÉNYI

2018. augusztus 17. péntek
Muzeális Gyűjtemény
16.00 Hentz Lajos helytörténész és gyűjteményalapító emléktábla avatása - az emléktáblát a Mezőberényi
Városszépítő és Városvédő Egyesület helyezi el
Művelődési Központ
17.00 125 év emlékei - kiállítás a Mezőberényi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
Bácsfalvi Zoltán tűzoltó képzőművészeti tárlata
Egyenruha bemutató Túri János gyűjteményéből
18.00 50 év - 50 kép - Virág Mihály fotókiállítása
19.00 Elrejtett idő - a VII. Mezőberényi Művésztelep tárlata
Piactér
20.00 TORONY

BAND KONCERT

22.00 BURAI ANTAL
22.15 ROÓSZ

ÁDÁM RETRO DISCO

2018. augusztus 18. szombat
25 ÉVES A MÜNSINGEN-MEZŐBERÉNY TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT

Martinovics utca
8.30-12.00 IX. Városi asztalitenisz verseny
Kálmán Fürdő
7.00 V. Kisvárosi Futóverseny
8.00 Aqua-fitness mélyvízben felnőtteknek
9.00 Malom Fitness DSE nyílt edzés, Aqua-zumba kicsiknek,
nagyoknak, Kerékpártúra Mezőberény környékén
9.30 Sakkjáték a szabadban
14.00 Városi Úszóverseny
16.00 Jóga mindenkinek
Városi Sporttelep
8.00 Örömfoci kispályás foci
9.00 Íjászati bemutató
11.00 órától tradicionális ételek kóstolója a CNÖ-vel
Mezőberényi Tűzoltólaktanya (Liget tér 2/A)
15.00 • Emléktábla-avatás • Tűzoltók felvonulása
Művelődési Központig a Liget utcán keresztül.
Művelődési Központ
16.00 125 éves a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(Fővédnök: Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, MTSZ elnök)
Művelődési Központ előtt
14.00 Berényi portékák – kézműves termékek bemutatója és
vására

www.mezobereny.hu

Piactér színpad
17.00 • Napsugár tánccsoport • KNER TSE •
Malom Fitness DSE nyílt edzés • Vidó
Péter Freestyle focibemutató • GM
Tánciskola
18.20 Feyér Zita
19.00 Mezőberényi Mazsorett Együttes
19.45 Münsingen testvérváros köszöntése
20.15 Zumba a téren a ZumBrigád Team közreműködésével
21.00 MRS. COLUMBO koncert

TIBOR RETRO DISCO

2018. augusztus 19. vasárnap
I. ker. evangélikus templom:
10.00 Magyar-német nyelvű istentisztelet
Városi Liget
10.00 Megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál a
Mezőberényi Erdélyi Körrel
Művelődési Központ előtt
10.00 Berényi portékák – kézműves termékek bemutatója és
vására
Népek barátsága szobor körül
14.00-16.00 Street art - Díszítsük fel az utcát! - művészeti
játszótér kicsiknek és nagyoknak
Piactér színpad
15.00 A Berény utónevű delegációk köszöntése, Berény
utónevű települések produkciói
17.00 Berényi Népdalkör
17.30 Szilaj Táncegyüttes (Münsingen) és Ősberény Néptánc
Együttes
18.30 Városi Ifjúsági Fúvószenekar
20.00 Salsa a Dolce-Dance táncosaival
21.00 NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI koncert
23.00

DJ LENNARD

2018. augusztus 20. hétfő
Római katolikus templom
9.00 Szent István-napi ökumenikus ünnepi szentmise
Művelődési Központ
10.00 Elszármazottak találkozója a BEM szervezésében
Művelődési Központ előtt
10.00 Berényi portékák – kézműves termékek bemutatója és
vására
Városháza
11.00 Ünnepi testületi ülés, díszpolgári cím átadása
Német Közösségi Ház udvara
14.00 Kaffee-Kuchen baráti találkozó
Kossuth tér - Piactér útvonal
17.00 Szent István-napi felvonulás
Piactér
17.30 Mezőberény Város díszpolgárának bemutatása
18.00 „Leg a láb“ Alapfokú Művészeti Iskola,
Berény Táncegyüttes, kísér: Suttyomba zenekar
19.00 Táncház a Berény Táncegyüttessel
20.00 VASTAG CSABA koncert
Kossuth tér
22.00 TŰZIJÁTÉK

opskk.mezobereny.hu

facebook.com/opskmm

