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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

tartásához és erősítéséhez. Kö- Kedves Segítők, Szervezők, Kedves Mezőberényiek!
szönet a jelenlévő Mike Münzing Támogatók és Intézmények  
polgármesternek és Rolf Keller dolgozói! Elmúlt a XXII. Berényi Napok 
volt polgármesternek, Szűcsné  ünnepi programja. Köszönöm 
Sziklai Évának, Wagner Már- Sokat dolgoztak, tettek azért, hogy Önöknek, hogy jó házigazdái 
tonnak és azoknak, akik üd- Mezőberény megállja helyét a voltak az eseményeknek, és a 
vözletüket küldve voltak velünk, rendezvények sorozatában, hogy a városba látogatók újra jól érez-
többek között Cservenák Pál vendégek jó hírét vihessék a hették magukat Mezőberényben. 
Miklós és dr. Hantos Katalin. városnak. Díszítették a tereket, Bízom abban, hogy Önök is jól 
Elismerés az önkéntes tűzoltók- ötletes dolgokkal jelezték, hogy érezték magukat, és megtalálták a 
nak, hogy civil szervezetként te- ünnep van, vendégeket várunk. négy napban az Önök számára 
vékenységükkel példamutató mó- Programokat szerveztek, pakol- legjobb kikapcsolódást, feltöl-
don dolgoznak, tartják a kap- tak, ha kellett csoportot kísértek, 

tődést.Az augusztusi hónap törté- csolatot a hazai és nemzetközi főztek és vendéget vártak.
Siklósi István polgármesternéseinek értékelését újra csakis a szakemberekkel is. Bizonyították, Köszönjük munkájukat.

„KÖSZÖNÖMMEL” kezdhetem. hogy közösségük tagjai együtt 
Augusztus városunkban 22 éve a mire képesek, és méltó módon 
Berényi Napokról és több kisebb tudnak ünnepelni, örülni és 
kapcsolódó eseményről szól évfordulót szervezni.
zömében. Most sem volt más- A Berény Utónevű Települések 
képpen, sőt önkormányzati pá- Találkozóján 10 településről közel 
lyázatoknak köszönhetően au- 300 fő vett részt, akik 
gusztus 4-én már hagyomány- átutazva jöttek, látogattak 
teremtő szándékkal kosárlabda el hozzánk. Itt került átadásra Tóth 
fesztiválra került sor a Mezőbe- Sándor fafaragó és Kőfalvi 
rényi Kosárlabda Klub szervezé- Lászlóné Ancsa munkájának kö-
sében a piactéren. Az őket érintő szönhetően az a stafétabot, mely 
rendezvényen bizonyították a ezután minden alkalommal 
fiatalok, hogy ők is tudnak és jelképezi a települések együtt-
akarnak beleszólni Mezőberény működését az adott évben helyet 
életébe, és azt nem is csinálják biztosító településen.
rosszul. Felnőttek! Terjedelménél fogva itt tel-
2018-ban a Berényi Napok jességgel nem lehet beszámolni, 
kulturális programjai mellett a értékelni a négy nap eseményét, 
tűzoltók 125 éves évfordulójáról, a hiszen vannak, akiknek a Vár-
Berény Utónevű Települések konyi János festőművész „Mező-
Találkozójáról és a Münsingen- berény Város Díszpolgára” cím 
Mezőberény testvérvárosi kap- átadási ünnepsége, vagy a dr. 
csolatok 25 éves évfordulójának Kugler József emléksarok meg-
az ünnepéről is  szólt .  Az nyitása, a művésztelep, Várkonyi 
értékelésnél hangozzanak el a János, Virág Mihály, Color Fotó-
pozitív jelzések, hiszen minden klub kiállításmegnyitója jelentett 
egyes mozzanat mögött munka maradandó élményt, vagy a szé-
van, mely dicséretet érdemel, és kelykapunál rendezett megem-
kerüljön most kicsit háttérbe a lékezés, a sportnap tetszett. Van-
negatív kritika. nak, akiknek a színpadi műsorok 
Öröm volt számunkra, hogy Mün- jelentették a kikapcsolódást, és 
singen város lakói érdeklődtek vannak, akik a Neoton Együt-
városunk iránt, és sokan érkeztek, tesnek vagy a helyi fellépőknek 
hogy megismerjék településünket, tapsoltak elégedettséggel. És ne 
és együtt ünnepeljék velünk az feledkezzünk meg a tűzijátékról 
évfordulót. Ebből az alkalomból sem, amely a Mezőberényből el-
meghívással éltünk mindazok származott Zavada Márton mun-
felé, akik közvetlenül vagy köz- kája, s amely miatt környékbeli 
vetve hozzájárultak a kapcsolatok te lepülésekről  i s  érkeztek 
elindításához, a kapcsolat fenn- érdeklődők.

Magyaror-
szágot 

Az összefogás működött Mezőberényben

A Mezőberényből elszármazottak kötődik a városhoz. A Berényi Na-
identitásának megőrzéséért, em- pok keretében augusztus 16-án nyi-
beri magatartásáért, a művé- tották meg a Muzeális Gyűjte-
szetek területén elért eredmé- ményben a 18 festményből álló 
nyeiért, valamint Mezőberény jó kiállítást, Mezőberényhez való 
hírnevének öregbítéséért a város kötődése jeleként az eddigi mun-
lakóinak tisztelete és nagyra- kásságát reprezentáló gyűjteményt 
becsülése kifejezéseként a város a városnak adományozta. Várkonyi 
önkormányzata augusztus 20-án János példát mutat arra, ha tudás és 
ünnepi testületi ülés keretében munka párosul, milyen eredmény 
Mezőberény Város Díszpolgára érhető el.
kitüntető címet adományozott A festőművész méltatásában el-
Várkonyi János festőművésznek. hangzott, Mezőberényben 1971-
Siklósi István polgármester el- ben, a 2. számú Általános Is-
mondta, Szent István napja jó al- kolában kezdte tanári pályáját, a 
kalom az elismerések átadására, a tanítással párhozamosan ered-
várostól eddig kilencen kapták meg ményes művészeti tevékenységet 
a díszpolgári címet. Az idén nem folytatott. 
mezőberényi születésűre esett a 

folytatás az 5. oldalonválasztás, ugyanakkor erős szállal 

Várkonyi János díszpolgár lett
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A nyomtatás k

Július 2-án többszöri telefonos mentesítését, illetve a felisza-
kérés után írásban szólította fel polódás megszüntetését érinti. A 
Siklósi István polgármester a harmadik szakasz a sportpálya 
DAREH Bázis Zrt.-t, hogy a mögötti csatorna ligettől a Békési 
január 15-e óta elfoglalt Marti- útig terjedő szakaszának tisztítását 
novics utcai sportudvarról 2018. foglalja magában. Ezen a napon, a 
július 13-ig szállítsák el az ott lé- napi bejáráshoz kapcsolódóan Sik-
vő szelektívhulladék-tároló ku- lósi István polgármester levélben 
kákat. Július 11-én megtörtént az fordult Bak Sándor úrhoz, a Körös-
elszállítás. vidéki Vízügyi Igazgatóság igazga-

tójához a városból kivezető, az Július 11-én kapott választ Sik-
igazgatóság kezelésében lévő csa-lósi István polgármester a DA-
tornaszakaszok tisztítása ügyében. REH Bázis Zrt-től a május 28-án 
A legsürgősebb munkák a Szettyé-feltett egyszerű kérdésére. Kér-
nyesi és a Belencéresi csatornák dése arra irányult, hogy van-e 
körgáton kívüli részeit érintik. lehetőség a korábbi gyakorlatnak 
Válasz a mai napig nem érkezett.megfelelően a szolgáltatótól meg-

vásárolt szemeteszsákokban el- Augusztus 1-jén Siklósi István 
helyezni a kukákba nem férő polgármester részt vett Békés-
szemetet, és kitenni a kukák mellé csabán a Békés Megyei Kataszt-
az ürítés napján. A kétoldalas, rófavédelmi Igazgatóság kineve-
jogszabályi hivatkozásoktól hem- zett igazgatójának beiktatásán. A 
zsegő válaszból az hámozható ki, korábban megbízott igazgató, Kiss 
hogy 2018. október 1-jét követően András dr. Góra Zoltán vezérez-
adnak konkrét választ erre a redestől, a Belügyminisztérium 
kérdésre, vélhetőleg pozitív vá- Országos Katasztrófavédelmi 
laszt. Igazgatóság főigazgatójától vette át 

Pintér Sándor belügyminiszter által Július 21-én Kétegyházán a XVIII. 
aláírt kinevezését. Különösen ö-Békés Megyei Polgárőrnap ren-
römteli esemény ez a mezőberényi-dezvényen Szekeres Józsefné al-
ek számára, hiszen igazgató úr polgármester asszony egy-egy 
mezőberényi lakos, de ezen túl a jelképes ajándékkal ismerte el 
városvezetés eddig is nagyon jó Csipke Sándorné és Burai Béla 
kapcsolatot ápolt rajta keresztül a polgárőrök munkáját. Az aján-
megyei igazgatósággal. Jó munkát dék a végzett kiemelkedő munka 
kívánunk neki!alapján került átadásra mindkét 

személy számára. Augusztus 9-én értesítés ér-
kezett a Magyar Államkincs-Július 26-án a UPC helyi iro-
tártól, hogy valamennyi uniós dájában járt Siklósi István pol-
pályázattal kapcsolatos számlát gármester, hogy tisztázzon egy ter-
át kell vezettetni a MÁK-nál jedő pletykát, mely szerint ő nem 
megnyitandó számlákra. Az engedi, hogy a helyi TV adása 
önkormányzat korábban már több megjelenjen a műsorkínálatukban. 
számla esetében megtette, de most Ezzel szemben a polgármester 
a régebben folyamatban lévő TOP-többször kérte a UPC illeté-
1.1.1 ipari terület számlát is át kell keseit, hogy tegyék lehetővé a 
vinni, a számlán lévő összeget át helyi műsor megjelenését a csa-
kell utalni. Kereskedelmi banknál tornakínálatukban. A kapott in-
önkormányzatok nem vezethetnek formáció szerint a UPC háló-
uniós pályázathoz kapcsolódó zatának kiépítésével vannak 
számlát, ebben a tekintetben gondok a városban, ezért nem is 
megszűnt a szabad pénzintézet-tudják kiszolgálni a helyi igé-
választás.nyeket. Siklósi István polgár-

mester tájékoztatásul közölte még, Augusztus 10-én Vári Ferencné 
hogy a Telekomnál hamarosan Ilonka nénit otthonában, 21-én 
fogható lesz a helyi csatorna. Süveges Ferencné Ilonka nénit a 

Református szeretetotthonban Július 27-én Szántó Attilával a 
köszöntötték 90. születésnapja Körös-vidéki Vízgazdálkodási 
alkalmából. A köszöntésen Siklósi Társaság munkatársával a  
István polgármester átadta az belterületi fő elvezető csatornák 
Orbán Viktor miniszterelnök úr tisztításához kapcsolódó bejá-
által aláírt emléklapot, valamint a rást végezte Siklósi István 
város nevében egy-egy ajándék-polgármester. A tisztítás a Be-
kosarat. Ezúton is egészségben lencéresi csatorna Kereki utcától a 
eltöltött éveket kívánunk az körgátig terjedő szakaszát, a 
ünnepelteknek!Martinovics utcától induló, stran-

dot érintő, a Belencéresi csator-
Augusztus 16-án két kiállítás náig vezető főgyűjtő nád- és sás-

Ez történt a két ülés között megnyitásával kezdetét vette a Augusztus 22-én Körösi Mihály 
Berényi Napok rendezvény- képviselte városunkat Buda-
sorozat. 17-én további kiállítások pesten a Totalitárius Diktatúrák 
megnyitásával, színpadi pro- Áldozatainak Emléknapja al-
dukciókkal, nagykoncerttel foly- kalmából a Gulág Alapítvány 
tatódott a négynapos program. szervezésében lebonyolított ren-
Egy-egy napot külön kiemelt dezvényen. Az emléknap alkal-
témának szenteltek, így volt mából köszöntő levelet küldött a 
sportünnep, a 125 éves Önkéntes mezőberényi Puskás Lászlóné, 
Tűzoltó Egyesület rendezvénye. malenkij robot túlélő, aki ere-
Vasárnap zajlott a Berény detileg beszédet mondott volna a 
Utónevű Települések XXIII. rendezvényen.
Találkozója, és nem utolsó Augusztus 23-án Siklósi István 
sorban megemlékeztek a mün- polgármester válaszolt a Spar 
singeni testvérvárosi kapcsolat Magyarország Kereskedelmi Kft. 
25. évfordulójáról is. A 20-án este levelére, melyet a mezőberényi 
hagyományosan tűzijátékkal zá- üzletnek küldött levelére kapott. A 
rult hétvége sikerességét legin- téma a hulladékkezelés. A pol-
kább a résztvevő látogatók, a nézők gármester javasolta, hogy mű-
tudják megítélni, még ha nem is ködjenek közre a Spar mögötti 
mindig objektíven. A rendezvény szeméttároló épület zárhatóvá 
értékelése – programok, kiadások tételében, ezzel a saját hulla-
alakulása stb. – a korábbi évekhez dékkezelési problémájukat is 
hasonlóan a későbbiekben a megoldhatnák. A részletekről 
testület részéről tárgyalásra ke- személyes megbeszélést kezde-
rülnek. ményezett.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után növelő Alapítvánnyal 2016. 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs október 27. nappal kötött támo-
jegyző tájékoztatását a 2018. június gatási szerződéshez kapcso-
25-i zárt ülésen és a július 19-i lódóan, az alapítvány részéről 
rendkívüli nyílt ülésen hozott küldött beszámolót. 
határozatokról, majd Siklósi A testület úgy határozott, hogy a 
István polgármester számolt be a mezőberényi, ingatlan-nyilván-
két ülés között történt fontosabb tartásba 0364/2 helyrajzi szám 
eseményekről, intézkedésekről. alatt 9548 négyzetméter terü-
Két szóbeli kiegészítést tett: au- lettel felvett, kivett udvar művelési 
gusztus 24-én telefonos egyez- ágú külterületi ingatlant nettó 
tetést folytatott a szelektív hulla- 21.100.000 Ft eladási áron, 
dékról. Az öblösüveg gyűjtésére valamint a mezőberényi, ingatlan-
kihelyezendő két konténer kihe- nyilvántartásba 0365/6 helyrajzi 
lyezéséről kérte a képviselők szám alatt 17.660 négyzetméter 
véleményét. Ezek a konténerek területtel felvett, szántó művelési 
felülről nem nyithatóak, csak a ágú külterületi ingatlant nettó 
kerek nyílásokon rakhatók be az 39.000.000 Ft eladási áron kijelöli 
üvegek. A kihelyezést a Spar értékesítésre azzal, hogy az 
mögötti hulladéktároló épülete értékesítés az Önkormányzat 
mellé kérte, a másik a Tesco vagy a vagyonáról és a vagyonnal való 
Penny parkolójába, attól függően, gazdálkodás egyes szabályairól 
hogy melyik cég engedi ezt meg. szóló 16/2007. (VI.19.) sz. ren-
Kérte a Tisztelt Lakosságot, hogy delet 17.§ (2) bekezdés a) pontja 
kizárólag az öblös, csomagolásra alapján versenyeztetési eljárás 
használt üvegeket rakják a kon- lefolytatásával történik.
ténerekbe, mert ellenkező esetben a 

Elfogadták a Települési Értéktár szolgáltató nem fogja biztosítani az 
Bizottság végzett munkájáról szóló ürítést.
beszámolót ,  melyet  t izedik Augusztus 13-án elkezdődött a 
alkalommal készített el a bizottság.Békési út 12. sz. alatt a 10 lakásos 
Mezőberény Város Önkormány-társasház építése tereprendezés-
zati Képviselő-testülete meg-sel, a munkaterület kijelölésével és 
köszönte a Mezőberényi Általános deponálásával.
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Mezőberény Város Önkormány-
és Kollégium és a Mezőberényi zati Képviselő-testülete tudo-
Petőfi Sándor Evangélikus Ál-másul vette az Ösvény Esély-
talános Iskola, Gimnázium és Kol-
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légium 2017/2018-as tanévben tekintetében új adásvételi szerző- gármestert a 0344/4. hrsz. alatti azaz tizenhatmillió-ötvenezer 
2végzett munkáját, az iskolai ingatlan vonatkozásában a tu- forint + ÁFA összegű eladási áron, dést kössön változatlan m  áron, 

tájékoztatókat tudomásul vette. lajdonosi és vagyonkezelői hozzá- valamint a Kamut, 075/24 hrsz. mely szintén szerepel a 212/2016. 
járulás kezdeményezésére, a kap- alatt nyilvántartott, 9 hektár (V.30.)sz. határozatban, mint a Megköszönték Mezőberény Város 2csolódó nyilatkozatok kiadására, „Mezőberényben élni – élni Mező- 3422 m  területtel felvett, 380 AK Óvodai Intézménye 2017/2018-as 
valamint a további szükséges berényben” program keretében értékű szántó művelési ágú nevelési évben végzett munkáját, 
intézkedések megtételére.kedvezményes értékesítésre kije- külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni az intézmény beszámolóját elfo-

lölt építési telek. részét 30.400.000,- Ft azaz gadták. Támogatták a Mosolygó Központi 
A 2963/20.hrsz. alatti ingatlan harmincmillió-négyszázezer forint Óvoda „Zöld Óvoda” címpá-

Mezőberény Város Önkormány- esetében a megkötésre kerülő + ÁFA összegű eladási áron. A lyázatának beadását. Felhatal-
zati Képviselő-testülete úgy szerződésnek meg kell felelnie a szerződés megkötéséből származó mazták a polgármestert a fenntartói 
döntött, hogy a közte és a DAKK 212/2016.(V.30.)sz. határozatban költségek a vevőt terhelik. A nyilatkozat aláírására és kiadására.
Zrt. között fennálló és 2018. foglalt feltételeknek, azzal, hogy az képviselő-testület felhatalmazta 
augusztus 31. nappal lejáró helyi Mezőberény Város Önkormány-érintett terület kitűzésének és Siklósi István polgármestert az 
menetrendszerinti autóbusz- zati Képviselő-testülete megbízta a bemérésének költségét a kép- adásvételi szerződés megkötésére. 
közlekedésre vonatkozó köz- polgármestert, hogy az önkor-viselő-testület az önkormányzat 

A 0355/1, 0356, 0357/2, 0358/1, szolgáltatási szerződést további 1 mányzat és intézményei 20 m3/h költségvetése terhére biztosította. 
0358/3, 0361/5, 0362/2, 0363/4, évre, azaz 2018. szeptember 1- mérő feletti teljesítményű felhasz-A képviselő-testület felhatalmazta 
673/2, 0344/4 hrsz. alatt nyil-jétől 2019. augusztus 31-ig meg nálási helyei vonatkozásában a a polgármestert, hogy a döntés 
vántartott ingatlanok vonatko-kívánja hosszabbítani. A kép- 2018.10.01-2019.10.01. időszak végrehajtásához szükséges intéz-
zásában Siklósi István polgár-viselő-testület felhatalmazta Sik- tekintetében a beérkező ajánlatok kedéseket megtegye. 
mester felhatalmazást kapott, hogy lósi István polgármestert a szer- alapján a legelőnyösebb ára-

Jóváhagyták a Városi Humánsegítő azok tulajdonjogának megszer-ződésmódosítás aláírására és a jánlat adóval a földgáz energia 
és Szociális Szolgálat Alapító Ok- zése érdekében a szükséges in-szükséges jognyilatkozatok meg- kereskedelmi szerződést aláírja.
iratának módosítását az elő- tézkedéseket megtegye, amennyi-tételére. 

Tudomásul vették Mezőberény terjesztéshez mellékelt formában. ben az ügyintézés során költségek 
Mezőberény Város Önkormány- Város Óvodai Intézménye mó-A képviselő-testület felhatalmazta merülnek fel, terjessze a képviselő-
zati Képviselő-testülete támogatta dosított Szervezeti és Működési Siklósi István polgármestert, hogy testület elé.
a HED-LAND Sportcsarnok SE Szabályzatát. A képviselő-testület az Alapító Okirat módosításáról 

A képviselő-testület által elfoga-asztalitenisz szakosztálya (5650 Mezőberény Város Óvodai In-szóló határozatot, valamint a 
dott rendeletek megtalálhatók a Mezőberény, Luther tér 1.) tézménye 2018/2019. nevelési évre Módosító Okiratot és az egységes 
www.mezobereny.hu honlapon.kérelmét, és működésükhöz szóló munkatervét megismerte, az szerkezetű Alapító Okiratot a 
A soron következő képviselő-500.000,- Ft összegű támogatást abban foglaltakat megfelelőnek Magyar Államkincstár részére 
testületi ülés időpontja: 2018. biztosít a 2018. évi költségvetés tartja. küldje meg.
szeptember 24. (hétfő).tartaléka terhére. A testület kérte a 

Mezőberény Város Önkormány- Mezőberény Város Önkormány- Fesetőné Sipos Judit, TitkárságHED-LAND Sportcsarnok SE 
zati Képviselő-testülete Mezőbe-zati Képviselő-testülete hozzá-aszta l i tenisz  szakosztá lyát ,  
rény Város Óvodai Intézménye járulását adta, hogy Smiriné Koka-amennyiben van további támo-
módosított Házirendjét megis-uszki Erika, az OPSKMM igaz-gatás iránti igénye, azt részletes 
merte, de nem vette tudomásul.gatója 2018. szeptember 1-jétől költségvetéssel nyújtsa be, amely-
A képviselő-testület javasolta 2019. március 31-ig (1. mérföldkő) ből tételesen kiderülnek, miből 
Mezőberény Város Óvodai Intéz-bruttó 233.691,- Ft/hó, 2019. állnak a más forrásból nem finan-
ménye óvodavezetőjének, hogy a április 1-jétől 2019. december 31-szírozott többletköltségek. 
Házirend „6.6 Az étkezési térítési ig bruttó 181.760,- Ft/hó kereset 

Módosításra került Az önkor- díj befizetésének és lemon-kiegészítést kapjon az EFOP-
mányzat testnevelés és sport fela- dásának rendje alcím” alatti 3.3.2-16-2016-00106 számú pá-
datairól, a helyi testnevelés és sport megfogalmazás kerüljön ponto-lyázat szakmai vezetői feladatok 
tevékenység támogatásáról szóló sításra, és ezt követően kerüljön a ellátásáért. A szakmai vezetői 
24/2007.( IX.25. )  MÖK sz .  módosított Házirend elfogadásra. feladatok ellátásának finan-
rendelet, biztosítva ezzel a sport- Mezőberény Város Önkormány-szírozása 100%-ban az EFOP-
támogatások elosztásának ru- zati Képviselő-testülete Mezőbe-3.3.2-16-2016-00106 számú 
galmasabb és gyorsabb megva- rény Város Óvodai Intézménye KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS 
lósulását. módosított Pedagógiai Programját Gyermek és ifjúsági kul-turális, 

megismerte, de nem vette tudo-nem formális, informális fej-
Mezőberény Város Önkormány-

másul.lesztő programok Mezőberény-
zati Képviselő-testülete felha-

A képviselő-testület javasolta ben című projekt keretein belül 
talmazta a polgármestert, hogy a 

Mezőberény Város  Óvodai  történik. 
különlegesotthon.hu Kft.–vel 

Intézménye óvodavezetőjének, 
(Rádió 1) a 2018. szeptember 1. - Mezőberény Város Önkormány-

hogy a dokumentumokhoz ké-
2019. december 31-ig tartó idő- zati Képviselő-testülete úgy dön-

szült kiegészítő előterjesztésben 
szakra 25.000,- azaz huszonötezer tött, hogy a tulajdonát képező 

megfogalmazottakat figyelembe 
Ft +ÁFA/hó összegben szerződést Mezőberény, külterület 0344/6, 

véve végezze el a Pedagógiai 
kössön. 0344/7 és a 0344/8 helyrajzi szá-

Program módosítását, és ezt 
mon nyilvántartott ingatlanok, va-

Mezőberény Város Önkormány- követően kerüljön sor annak 
lamint a Magyar Állam tulajdonát 

zati Képviselő-testülete megbízta elfogadására. 
képező és a Nemzeti Infrastruktúra 

Siklósi István polgármestert, hogy 
Mezőberény Város  Önkor-Fejlesztő Zrt. vagyonkezelésében 

a Szabó Krisztián és Borosová 
mányzati Képviselő-testülete levő 0344/4. helyrajzi számon 

Judita vevőkkel a Mezőberény 
határozata értelmében Eszter-nyilvántartott ingatlan vonat-

belterület 2963/21. hrsz. alatt 
gályos Jenő részére értékesíti a kozásában, ipari terület kiala-2felvett, 1.200 m  alapterületű, Tó Mezőberény Város Önkormány-kítása céljából kezdeményezi a 

utcai beépítetlen terület esetében zata tulajdonát képező Kamut, területek belterületbe vonását. 
aláírt  adásvételi  szerződést 071/12 hrsz. alatt nyilvántartott, Mezőberény Város Önkormány-
felbontsa, és nevezett vevőkkel a 2zata kinyilvánítja, hogy a föld- 5 hektár 3726 m  területtel 
Mezőberény belterület, 2963/20 

részletek tekintetében 4 éven felvett, 213,99 AK értékű szántó 2hrsz. alatti, 900 m  alapterületű, Tó belül ipari területet alakít ki. A művelési ágú külterületi ingatlan 
utcai „beépítetlen terület” ingatlan képviselők felhatalmazták a pol- 1/1 tulajdoni részét 16.050.000,- Ft 

Mezőberény a 
Megyenapon
Mezőberény város értéktára is 
meghívást kapott szeptember 
1-én, a Békéscsabán megren-
dezett Megyenapra. A hagyo-
mány, az érték és a közösség 
jelszavak köré épített megyei 
rendezvényen a települési 
értéktárak kaptak bemutat-
kozási lehetőséget, a korábbi 
évekhez hasonlóan, 

 a megyei értékeikkel. 
Örömünkre szolgált, hogy a 
Famíliatészta Kft. négy termé-
ke és Orlai Petrics Soma 
életműve ott lehetett, és hírük a 
város határain is túlnyúlnak. A 
standon mód nyílott a közel-
múltban rangos elismerést ka-
pott Berény Méz termékeit is 
bemutatni. Az eseményen vá-
rosunkat Siklósi István polgár-
mester és Körösi Mihály, a 
Települési Értéktár Bizottság 
elnöke képviselte. A díszokle-
veleket, melyet a helyi értéktár 
termékei kaptak, Körösi Mihály 
vette át.
A Megyenapon találkozhattunk 
a berényi svábokkal is (a 
Mezőberényi Német Hagyo-
mányápoló Egyesület tagja-
ival), akik a gyomaiakkal együtt 
a nemzetiségi ételkóstolóra 
tanknedlit sütöttek közel 7 kg 
lisztből.

elsősor-
ban

Városházi hírek
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Együtt a berényiek
zött gyors- és mellúszásban is Ko-
nyecsni Milán állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára. A lányok 
gyors- és mellúszását Hoffmann 
Márti nyerte.
Az örömfocira az idén öt csapat 
nevezett, kispályán kétszer 15 
perces meccseken döntötték el a 
végső sorrendet. A foci valóban a 
játék öröméről szólt, a győztes a 
Római Térkő elnevezésű csapat 
lett. A sportnapot a Malom Fit-
ness DSE nyílt edzése, aqua-fit-
ness, aqua-zumba, kerékpártúra, 
sakk és jóga színesítette.  
Az önkéntes tűzoltók folytatták az 
előző nap megkezdett ünnep-

Az idei, XXII. Berényi Napot a felállított rajtkaputól startol- ségüket. Emléktáblát avattak a 
Mezőberény és Münsingen test- hattak. A jeles eseményt a Mező- tűzoltólaktanyájuk falán, innen 
vérvárosi kapcsolatának 25. év- berényi Futókör bonyolította le. A látványos felvonulással érkeztek a 
fordulója, az önkéntes tűzoltó legelszántabbak a maratoni 42 Művelődési Központba, ahol 
egyesület megalakulásának 125. kilométeres távot választották. A emlékülést tartottak. Mezőberény 
évfordulója, illetve a Berény utó- nyolc főből a megtisztelő első hely ezen a napon köszöntötte a 
nevű települések találkozója tette birtokosa nők közül Zétényi színpadon Münsingen testvér-
jellegzetessé és emlékezetessé. Szvetlana, a férfiaknál pedig Földi városát.  
Ez évben már augusztus 16-án el- Mihály lett. A félmaratoni táv tel- Augusztus 19-én a Mezőberényi 
kezdődött a programsorozat ki- jesítése is nagy elszántságot köve- Erdélyi Kör tartotta meg hagyo-
állítások megnyitóival. Körösi telt a rendületlenül tűző napon. Az mányos megemlékezését a szé-
Mihály, az önkormányzat humán- indulók közül Bogdánné Gondi kelykapunál. Az érdeklődők be-
ügyi bizottságának elnöke a Né- Melinda, illetve Kozák István áll- vonásával díszítették fel a Népek 
met Közösségi Házban ezen a na- hatott a dobogó legfelső fokára. Ez barátsága című szobor környékét. 
pon nyitotta meg a Color Fotóklub évben a választható távok ki- Délután a színpadon köszöntötték 
Saját szemszögből című tárlatát.  egészültek a terep félmaratonnal, a Berény utónevű települések 
Várkonyi János festőművész vá- melyen Farkas Lilla, illetve Erdős delegációit.
rosnak ajándékozott 18 képéből László lépett át legelsőként a Augusztus 20. állami ünnepünk, 
álló kiállítást a Muzeális Gyűjte- célvonalon. Szent István-nap jegyében telt el. 
ményben Nagy Ferenc nyitotta A kisebb távon indulók is szép A katolikus templomban kenyeret 
meg. Az önkéntes tűzoltó egye- eredményeket értek el. A 15, 10, szenteltek, a Baráti Egylet Mező-
sület jubileumi ünnepségét au- illetve 5 kilométerrel megküzdő berényért pedig az elszárma-
gusztus 17-én kezdte meg, ekkor versenyzőktől is tiszteletreméltó zottakat fogadta. Az ünnepi tes-
nyitották meg az egyesület kitartást követelt a feladat tel- tületi ülésen Siklósi István és Sze-
emlékeiből álló tárlatot, illetve jesítése. Árnyék híján a futóknak a keres Józsefné alpolgármester ad-
Bácsfali Zoltán tűzoltó képző- fürdő előtt felállított frissítőpont, ta át a díszpolgári címet Várkonyi 
művészeti kiállítását és Túri János valamint a célvonal előtti pá- János festőművésznek. A Német 
egyenruháinak gyűjteményét. E- rakapu nyújtott felüdülést. Közösségi Házban kávéra és 
zen a napon leplezte le Siklósi Ist- A célvonalban minden versenyző kalácsra várták a Berénybe 
ván polgármester és Öreg István átvehette jutalmát: egy érmet és látogató vendégeket. Az idén is 
egyesületi elnök Hentz Lajos egy befutócsomagot, melyet a látványos volt a Szent István-napi, 
helytörténész és gyűjtemény- Berényi Futókör tagjai készí- a Kossuth térről a piactérig tartó 
alapító emléktábláját. A táblát a tettek. Külön köszönet illeti Föl- felvonulás. A Berényi Napok 
Mezőberényi Városvédő és des Pétert, az Alföld Turista Egye- színfoltja volt a helyi kézművesek 
Városszépító Egyesület helyezte sület elnökét, aki műsorve- és termelők bemutatkozása, a 
el a Muzeális Gyűjtemény falán. zetőként igen jó hangulatot te- Berényi Portékák.
50 év – 50 kép címmel Nagy remtett. A Berényi Napokról nem hi-
Ferenc nyitotta meg Virág Mihály A Martinovics utcai tornate- ányozhattak a sztárfellépők sem. 
fotográfus jubileumi kiállítását a remben megtartott XI. Városi Szombaton a Mrs. Columbo adott 
Művelődési Központban. Ugyan- asztalitenisz versenyre ifjúsági, koncertet, illetve Dévényi Tibor 
ott nyitotta meg Ván Hajnalka mű- női és férfi kategóriában összesen idézte fel a régi diszkók hangu-
vészettörténész is a VII. Mező- tizenöten neveztek be. Az ifjúsági latát. Vasárnap a Neoton Família 
berényi Művésztelep tárlatát. korosztály versenyét Budai Bence Sztárjai és DJ Lennard lépett szín-
Augusztus 18. középpontjában a nyerte meg, a nők között Tánczos padra. Hétfő este Vastag Csaba 
sport állt. Az idén sem tartotta Eszter, a férfiak között pedig Kósa adott koncertet. A Berényi Napok 
vissza a kánikula a mozgástól János győzött. programja most is látványos tűzi-
mezőberényieket. Három hely- A városi úszóversenyen több kor- játékkal zárult.
színen zajlottak az események: a osztályban és úszásnemben álltak A szervezők köszönetüket fejezik 
Kálmán Fürdőben és a fürdő előtt, rajthoz a résztvevők. A férfiak ki mindazoknak, akik valami-
valamint a Városi Sporttelepen, között a gyors-, mell- és hátúszást képpen közreműködtek a négy-
illetve a Martinovics utcai torna- is Csirmaz Sándor nyerte. Gyerek napos rendezvényen, köszönet az 
teremben. (5-7 éves korosztály) mell kate- önzetlen támogatóknak, a részt-
Az V. Kisvárosi Futóversenyen góriában a fiúkat megelőzve vevőknek. 
résztvevők a Kálmán Fürdő előtt Eczeti Zsófia győzött. A fiúk kö- M. L. - Oszlánszky Rita

fotó: Eczeti György

Szépkorúak 
köszöntése

Vári Ferencné Zolnai Ilona 
augusztus 11-én ünnepelte 90. 
születésnapját. Ebből az 
alkalomból Siklósi István pol-
gármester az otthonában kö-
szöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emlék-
lapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. 

 
Süveges Ferencné Kristóf 
Ilona augusztus 19-én ünne-
pelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István 
polgármester köszöntötte, és 
adta át a miniszterelnök úr által 
aláírt emléklapot és az önkor-
mányzat ajándékcsomagját.

Az önkormányzat és telepü-
lésünk valamennyi lakója ne-
vében jó egészséget és to-
vábbi békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepelteknek!

Megvilágosodás 
napja 2018

Kerékpáros akció új lehető-
ségekkel
 
A CS+T Bringa Kft. műszaki és 
kerékpár szaküzletében, (Me-
zőberény, Petőfi utca 9.) 2018. 
október 5-én 9-től 18 óráig 
kedvezményes áron vásá-
rolhatja meg kerékpárja biz-
tonsági berendezéseit, me-
lyeket a helyszínen lévő sze-
relők díjmentesen felsze-
relnek.
 
Részletek: mezobereny.hu

Városházi hírek 2018. szeptember
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folytatás az 1. oldalról munkásságát elismerve, azt a he-
Bár 1979-ben szülőhelyére, Bé- lyi értékek közé emelte. Várkonyi 
késcsabára tette át pedagógusi és János kedvenc zenekara a Repu-
művészi tevékenységének hely- blic, az együttes két tagja: Boros 
színét, nem szűnt meg kötődése Csaba és Halász Gábor videó-
Mezőberényhez. A mai napig üzenetben köszöntötte a festő-
rendszeresen találkozik a Mező- művészt. Várkonyi János el-
berényből elszármazottakkal. A érzékenyülve mondott köszönetet 
Magyar Alkotóművészek Orszá- az elismerésért. Felidézte emlé-
gos Egyesületének 1982-től tagja, két, hogy miként érkezett 1971-
1988-tól a Molnár-C. Pál Baráti ben Mezőberénybe, és milyen 
Kör, 1991-től a Békéstáji Mű- barátságokra tett itt szert.
vészeti Társaság tagja lett. Elmondta, hogy az itt töltött hat 
Várkonyi János tehetségével és esztendő alatt Bartóki Józseffel 19 
páratlan hangulatteremtő képes- közös kiállítása volt. Szólt arról is, 
ségével elérte, hogy az első, 1970- hogy valamennyi katalógusában 
ben kapott díja óta mintegy húsz megemlíti, pályája Mezőberény-
rangos kitüntetést vehetett át. ben indult el. Megfogalmazta, 
Meghatottan fogadta a mező- hogy őt két város szereti, a szü-
berényi települési értéktár bizott- lővárosa: Békéscsaba és Mező-
ság döntését, mely művészi berény. 

Várkonyi János díszpolgár lett

gusztus 17-én a Művelődési Köz-
pontban. Egyed Lajos tűzoltó al-
ezredes, a BMKI Főügyeleti osz-
tályvezetője elmondta, hogy há-
rom tárlat nyílik meg, az első a he-
lyi tűzoltó egyesület múltját idézi 
fel, a másik Bácsfalvi Zoltán bé-
késcsabai tűzoltó képzőművészeti 
tárlata, a harmadik pedig egyen-
ruha bemutató Túri János szeg-
halmi tűzoltó gyűjteményéből.
Másnap a tűzoltó laktanya falán 
emléktáblát avattak és emlék-
ünnepséget tartottak a Művelődési 
Központban. Az emléktáblát Kiss 
András tűzoltóezredes, a BMKI 

A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó igazgatója és Dobson Tibor tűzol-
Egyesület tevékenységéről 125 év tó dandártábornok, a Magyar Tűz-
emlékei címmel kiállítás nyílt au- oltó Szövetség elnöke leplezte le.

Tűzoltó jubileum Érték a Települési Értéktárból

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 1893-ban alapították. 
Létrehozásának legfőbb szorgalmazója és alapító elnöke Horváth 
János postamester volt. Szükségessé vált a szervezet 
létrehozására, hiszen az 1800-as évek második felében több nagy 
tűzvész pusztított a községben. A község komoly anyagi 
ráfordítása biztosította a technikai hátteret. Már motor-
fecskendőjük, vaslajtjaik, gépesített tolólétrájuk is volt. Hivatásos 
tűzoltók látták el az ügyeletes tűzőrségi szolgálatot. A német 
templom tornyában szolgálatot teljesítő toronyőrök feladata a tűz 
észlelése és a riasztás volt. A második világháború végéig 
évente rendeztek tűzoltó bálakat, népünnepélyeket, és 
ennek bevételével szertá- rukat bővítették. A 60-as évek 
végén 70-es évek elején még tűzoltó majálisokat szervez-
tek. Az egyesület tavaly augusztusban került be a tele-
pülési értéktárba, a Berényi Napok keretében ünnepelte 

fennállása 125. évfordulóját. 

Dr. Nagy István agrár-
miniszter az államalapító 
Szent István ünnepe alkal-
mából tartott rendezvényen 
az Agrárminisztériumban 
Aranykoszorús Gazda Dí-
jat adományozott Zsibrita 
Pál őstermelő, méhésznek 
a magyar méz, mint nem-
zeti érték megőrzésében 
végzett minőségi tevé-
kenységéért, a mézhami-
sítás elleni küzdelemben 
elért eredményeiért, szak-
mai sikereiért.

Zsibrita Pál méhész kitüntetése

augusztus 17-21. között, akik a 25 
éves testvérvárosi kapcsolat év-
fordulójára érkeztek városunkba. 
A találkozás, az együtt ünneplés 
megerősítette a két település 
között létrejött, 1993. május 30-án 
aláírt megállapodást. A közel öt 
nap a két város polgárai között a 
barátság erősödését, elmélyítését 
is szolgálta. A városunknak 
átadott ajándékuk, a „virágoskert” 
soha el nem múló barátságot, 
kapcsolatot jelképezi, a 6 darabból 
álló roll-up sorozat pedig a 25 év 
történéseire emlékeztet.

Mike Münzing polgármester által Köszönjük a találkozón részt-
vezetett münsingeni delegációt vevők és a megvalósításban köz-
köszönthettük Mezőberényben reműködők segítségét!

25 éve testvérvárosok

Városunk adott otthont augusztus désével. A színpadi bemutat-
19-én a Berény utónevű tele- kozások előtt Nagyberény részére 
pülések éves találkozójának. A 13 jelképesen átadásra  a Tóth 
településből 10-ről több mint 300 Sándor fafaragó által készített és 
főt köszönthettünk és vendégel- Kőfalvi Lászlóné által festett sta-
hettünk meg a Mezőberényi Szlo- fétabot, mely előre jelzi a követ-
vákok Szervezete közreműkö- kező találkozó helyszínét.

került

Berények találkoztak

Városházi hírek2018. szeptember
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Mezőberény szeretettel fogadja a művészeket
A VII. Mezőberényi Művésztelep Elrejtett idő című kiállítását Ván 
Hajnalka művészettörténész nyitotta meg augusztus 17-én a Mű-
velődési Központban. Előtte az 1955-ben Mezőberényben szüle-
tetett Bereznai Péterrel, a művésztelep szakmai vezetőjével beszél-
gettünk. Legelőször arról faggattuk, hogy meddig élt a városban?

hétig együtt dolgozik . Mi köti – Ha mi összejövünk, állandóan 
össze őket? beszélgetünk, ilyenkor mindig 
– Valamennyi művész önálló al- valamilyen téma előtérbe kerül. A 
kotó személyiség, munkánkban múltkoriban megállapítottuk, 
nincs olyan stiláris jegy, amely hogy meglátásunk szerint a mű-
azonos lenne, a művészetről való vész nem feltár, hanem elrejt. A 

vésztelep minden tagja. felfogásunk és az emberi habi- beszélgetésben eljutottunk a 
– Hogyan és milyen céllal jött tusunk közös. Azt valljuk, hogy transzcendens létezésig, megfo-
létre a művésztelep? azért születtünk le erre a földre, galmaztuk, hogy az idő az időt-
– A megalakulása előtt már hat-hét hogy művészek legyünk, és nem lenségben elrejtve létezik. Ezért 
évvel szóba került, hogy jó lenne elismertek, nem gazdagok aka- adtuk az idei kiállításnak ezt a 
létrehozni a művésztelepet, Sik- runk lenni, hanem jó művészek. címet.
lósi István akkor az önkormányzat – Az idei művészeti tábor tagjai: – A táborok során először dol-
kulturális bizottságának az elnöke Bakos Ferenc, Bácskai Bertalan, gozik önökkel vendégművész, 
volt, de ezt az ötletet az akkori Fazekas Attila, Holo Hóbel Bata Emília. Mit jelent ez a 
polgármester és képviselő-testület László, Papp Zoltán, Wrobel státusz?
nem támogatta. Mikor Siklósi Péter és ön. Az interneten a – Ő matematikatanárként érdek-
István polgármester lett, akkor kereső segítségével mindenki lődik a képzőművészet iránt, és je-
hívott dr. Hantos Katalin jegyző, meggyőződhet róla, hogy ők lezte Papp Zoltánnak, hogy szíve-– Tíz éves koromban, 1965-ben a hogy a polgármester úr beszélni valóban jó művészek. Miért jön- sen dolgozna velünk. Mivel embe-család átköltözött Békéscsabára. szeretne velem, ekkor tudtam nek szívesen Mezőberénybe? ri habitusa rokon a mienkkel, ezért Tehát az első tíz évemet, a gyer- meg, hogy régi tervünk elől – Az ilyen gondolkodású mű- szívesen látjuk. Lehetőséget a-mekkoromat Mezőberényben töl- elhárult minden akadály. Siklósi vészek igénylik a közösséget, az dunk neki, hogy a közös munka, a töttem, a második tízet, a felnőtté Istvántól azóta is minden tá- együttgondolkodást. A minden- beszélgetések révén tanuljon. válás időszakát pedig Békés- mogatást megkap a művésztelep. napi életükben többen tanítanak, M. L.csabán. Mezőberény kitörölhe- – Tehát miután 1965-ben csa- itt a művészetnek élhetnek, szel-tetlen emléket hagyott bennem. ládjával elköltözött Mezőbe- lemileg, szakmailag kiteljesed-Gyerekkoromban a rokonsággal rényből, a személyes kapcsolata hetnek.nagy szeretetben éltünk, és ma is nem szakadt meg a várossal? – A művésztelep idei tárlatának az ezt a szeretetet kapom, ha a – Nem szakadhatott meg, hiszen „Elrejtett idő” címet adták, városban érkezem. Érdekes, hogy fél Mezőberény a rokonom. milyen szakmai elképzelés van ugyanezt a szeretetet érzi a mű- – Évente nyolc-tíz művész egy mögötte?

itt

Vízben az egészség címmel szep- nemzetközi és országos eredmé-
tember 1-én nyár végi programot nyeket elért futóval, triatlonis-
szervezett a Spektrum Alapítvány tával, ironmannel Zuba Magdol-
a Kálmán Fürdőben. A nával és Károlyi Jánossal beszél-

 időjárás, sőt gethettek. Teljesítményük elké-
túlságosan is, hiszen a program- pesztő és az elmondottak alapján 
hoz kapcsolódó II. Mezőberényi óriási kitartásra és akaraterőre van 
Triatlon Kóstoló (úszás, kerékpá- szükségük. Kihasználva a strand-
rozás és futás) indulói így igen pálya előnyeit férfi és gyermek 
megizzadtak. A strandprogram focimérkőzés és gyermek vízilab-
része volt a Mezőberény Város da mérkőzés is zajlott. A kisgyer-
Önkormányzata „A város a Tietek, mekes családok az új csúszdának 
a város Értetek“ EFOP-1.2.11-16- örülhettek, az új strandszékek és 
2017-00002- Esély Otthon - asztalok is kényelmes ellazulást 
pályázati programnak, mely a biztosítottak. A délután folyamán 
gyermekes családoknak, gyerme- érkezett a résztvevőkhöz óriás-
keknek nyújtott kikapcsolódási buborékkal és lufihajtogatással 
lehetőséget. Egész nap díjmen- Halász Gergő és – a program 
tesen igénybe vehető a gyer- végére – Berényi Nagy Péter, azaz 
mekek számára az ugrálóvár, a "Tücsök Peti". A zárás, igaz a szél 
vízijátékok, a játszóház, a rajz- segítségével kicsit másképpen, de 
verseny, a felnőtteknek pedig buborékköszöntés volt. A strand-
egész nap elérhető volt a masz- program önkéntesekkel valósult 
százs, a grafológia, a vérnyomás- meg, többek között gyermekes 
és a vércukormérés. Pihentető édesanyák és édesapák köz-
olvasásra is lehetőség nyílott az reműködésével. Köszönet a részt-
olvasósarokban. Nem maradt el a vevőknek, a közreműködőknek, a 
gyümölcs-, illetve a Csávás-féle strand és a hivatal dolgozóinak!
gyümölcslékóstoló és a zöldséges Mertz Judit
tésztakóstoló sem. Beszélgető-
körben találkozhattak és kérdez-
hettek 11 órától Leczkésiné 
Hőgye Katalintól, 13 órától a 
gyógyszerész Víg Bernadett-től, 
majd 15 órától két mezőberényi, 

szerve-
zőknek kedvezett az 

volt 

Vízben az egészség
A Békés Megyei Önkormányzat dukciók és kiállítások segítsé-
az előző évek sikerére alapozva gével mutatták be, gasztro-
ismét megszervezte -immár a nómiájukkal ételkóstolón ismer-

a Megyenapot, amelyre kedhetett az érdeklődő. A katonai 
szerte a megyéből érkeztek részt- hagyományőrzők és bemutatóik 
vevők és érdeklődők, de még mellett a jelenkor „egyenruhásai”: 
határainkon túlról is köszönt- tartalékosok, határvadászok, ké-
hettünk látogatókat. A rendezvény szenléti rendőrök, a honvédség 
fővédnöke dr. Nagy István agrár- tagjai és a terrorelhárítók enged-
miniszter, díszvendégeink Arad és tek bepillantást munkájukba, 
Bihar megye voltak. Az óriási valamint a honvédség díszegy-
érdeklődést jelezte, hogy a békés- sége tartott egy különleges bemu-
csabai főtér zsúfolásig megtelt, tatót. 
egész nap hömpölygött a tömeg a Ebben az évben is értéktár okle-
sátrak, faházak között, de még a veleket vettek át azok a polgár-
Jókai Színház előtti területen is mesterek és értéktár vezetők, akik 
programok sora várta az érdek- településének helyi értéktárába az 
lődőket. elmúlt évben új tételt regiszt-
Hagyományainkhoz híven ezúttal ráltak. Díszoklevelet annak a 
is bemutatkoztak a megyei ér- nyolc értéknek a tulajdonosa és 
téktárban szereplő értékek, vala- felterjesztője vett át, amely a 
mint idén először a helyi érték- megyei értéktárba kerültek tavaly 
tárak is felvonultatták kincseiket. óta. A múlt évi édes meglepetés 
A 30 települési értéktár mellett a ezúttal sem maradt el, délután 
szomszéd megyék (Bács-Kiskun, vágta fel Zalai Mihály megyei 
Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun- elnök a vadcseresznyés csokitor-
Szolnok) is megismertették az tát, amit ezer szerencsés kóstol-
érdeklődőkkel az értéktárukban hatott meg. A színpadi produkciók 
szereplő tételeket. a népzene köré épültek, felléptek a 
Idén is volt kézművesvásár és megye tánccsoportjai, a gyerme-
kistermelői piac, közel 80 megyei keket egy bábszínházi előadás, a 
illetékességű kézműves és élelmi- Vitéz László várta, az esti táncház 
szertermelő portékáját láthatta a után pedig Ferenczi György és a 
közönség. A megye nemzetiségei Rackajam gondoskodott a jó 
kulturális kincseiket színpadi pro- hangulatról.

har-
madik - 

Nagy siker a Megyenapon

A művésztelep munkáját a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatta.

Városházi hírek 2018. szeptember



7.

A téli rezsicsökkentés végrehaj-
tását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről 
szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. 
határozat alapján a Kormány 
egyetértett azzal, hogy a téli 
rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes gáz- 
vagy távfűtéstől eltérő fűtőa-
nyagot felhasználó háztartások 
is egyszeri természetbeni támo-
gatásban részesüljenek a fűtési 
költségek viselésével összefüg-
gésben.
A Kormány felkérte az érintett 
helyi önkormányzatokat, hogy 
tegyék lehetővé, összesítsék, 
és haladéktalanul továbbítsák a 
Belügyminisztériumnak az i-
génybejelentést a téli rezsi-
csökkentés korábbi intéz-
kedéseiben nem részesült, gáz- 
vagy távhőszolgáltatási szerző-
déssel nem rendelkező háztar-
tásokról.
Az igénybejelentő lapot háztar-
tásonként lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Szociális 
Csoportjánál ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy 
postán Mezőberény Város Ön-
kormányzatának címezve 
(5650 Mezőberény, Kossuth 
Lajos tér 1.).
Az igénylőlap benyújtási határ-
ideje 2018. október 15. napja, 
mely határidő elmulasztása jog-
vesztő.
Az igénybejelentő lapon meg 
kell jelölni az igényelt fűtőanyag 
fajtáját, mely később nem 
módosítható. A kérelmező sze-
mélynek az adott háztartás a be-
jelentett lakóhelye vagy beje-
lentett tartózkodási helye kell, 
hogy legyen.
Nem felel meg a feltételeknek 
az a háztartás, amely: gáz- 
vagy távhőszolgáltatási szerző-
déssel rendelkezik és korábban 
már részesült téli rezsicsök-
kentési támogatásban, illetve 
kizárólag elektromos fűtési 
móddal rendelkezik.
A Kormány 2018. október 31-ét 
követően dönt az önkormányza-
tonkénti támogatási összegről.
Igénybejelentő lap a Mezőberé-
nyi Polgármesteri Hivatal Portá-
járól és a Szociális Irodában 
(Fsz. 4. iroda) kérhető.

Lakossági tájékoztatás

A Dareh Bázis Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2018. szeptember 27-én, 
csütörtökön lomtalanítási napot 
tart Mezőberényben.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az elszállításra váró lomot 
reggel 7 óráig helyezze az 
ingatlan elé, melyet a cég díj-
mentesen elszállít!

Őszi lomtalanítás

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló 16/2007. 
(VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében 
értékesítésre kínálja a mező-
berényi, ingatlan-nyilvántartásba 
0364/2 helyrajzi szám alatt 9548 
négyzetméter területtel felvett, 
kivett udvar művelési ágú 
önkormányzati tulajdonban álló 
külterületi ingatlant, minimum 
nettó 21.100.000 Ft, azaz 
huszonegymillió-egyszázezer 
forint eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a 
pályázat benyújtási határideje 
2018. szeptember 30.
A vételi ajánlatot tartalmazó 
pályázatokat Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete részére, az 5650 Mező-
berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. 
alatti címre kérjük benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban 
további információ kérhető 
Siklósi István polgármestertől, a 
+36 66 515-515 – ös telefonszá-
mon, vagy személyesen a Mező-
berényi Polgármesteri Hivatal-
ban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete az Ön-
kormányzat vagyonáról és a va-
gyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. 
(VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében 
értékesítésre kínálja a mező-
berényi, ingatlan-nyilvántartásba 
0365/6 helyrajzi szám alatt 
17.660 négyzetméter területtel 
felvett, szántó művelési ágú 
önkormányzati tulajdonban álló 
külterületi ingatlant, minimum 
nettó 39.000.000 Ft, azaz har-
minckilenc-millió forint eladási 
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a 
pályázat benyújtási határideje 
2018. szeptember 30.
A vételi ajánlatot tartalmazó 
pályázatokat Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete részére, az 5650 Mező-
berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. 
alatti címre kérjük benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban 
további információ kérhető 
Siklósi István polgármestertől, a 
+36 66 515-515 – ös telefonszá-
mon, vagy személyesen a Mező-
berényi Polgármesteri Hivatal-
ban, ügyfélfogadási időben.

Anyakönyvi hírek 

Házasságot kötöttek: Kiss Márk Zoltán (Dunavarsány) és 
Klement Kitti (Dunavarsány), Csipke József Mihály 
(Mezőberény) és Bihari Andrea (Mezőberény), Kovács Attila 
Valentin (Békés) és Szabó Zsanett Mária (Békés), Varga András 
(Mezőberény) és Fehér Friderika (Mezőberény), Csarnai Imre 
(Mezőberény) és Szilágyi Mária (Mezőberény), Rácz Lajos 
Dávid (Mezőberény) és Tasi Renáta (Mezőberény), Szász 
Ferenc (Mezőberény) és Juhász Anett (Mezőberény), Baracsi 
Lajos Gergő (Mezőberény) és Mozsár Mónika (Szolnok), Kreisz 
Csaba Attila (Mezőberény) és Bajkán Kitti (Mezőberény), Nóvé 
Gábor (Mezőberény) és Varga Melinda (Mezőberény), Csernai 
Mihály (Mezőberény) és Rácz Kornélia Zsuzsanna 
(Mezőberény), Hevesi Rómeó (Békés) és Mészáros Malvin 
(Mezőberény), Gulyás Dávid (Mezőberény) és Bak Nikoletta 
(Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Nagy Julianna (64), Józsa György (87), 
Jakusovszki János (92), Simon Ferenc (78), Plavecz Ilona (86), 
Czinkóczki József György (62), Litvai Ádám (78), Bálint 
Mihály Imre (88), Bobály Mihály (77), özv. Szugyiczki Pálné 
Károlyi Zsuzsanna (89), Faragó József (85), Bajkán Mihály 
Sándor (55), Papp Elek (74), Domokos Péter (71).

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Védőnői Szolgálata

az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 
„Településeinkért” program keretében, az 

ANYATEJES TÁPLÁLÁS 
VILÁGNAPJA

alkalmából családi rendezvényt szervez

 2018. szeptember 22-én szombaton 14 órai 
kezdettel a Városi Ligetben

Programok:
• Köszöntőt mondanak: Siklósi István polgármester, 

Kotroczóné Antal Teréz megyei vezető védőnő
• Egészségfejlesztő előadások a Madarak Házában: 

Kis Erzsébet 
egészségügyi szaktanár, védőnő 

Az egészséges csecsemő táplálása, az anyatejes táplálás, 
szoptatás fontossága – dr. Zátonyi Adél gyermekgyó-
gyász, neonatológus főorvos

Az egészséges csecsemő mozgásfejlődése a Dévény 
módszer – Bajiné Bagó Márta gyógytornász

Bemutató, kedvcsináló program:
Babahordozó kendők használata, mosható pelenkák 

bemutatása – Szászné Nagy Veronika
Babamasszázs – Petőcz Krisztina védőnő

A liget területén egyéb program: kiállítások, játszóház a 
gyerekeknek (trambulin, buborékfújás, célba dobás, népi 
játékok, környezettudatos játékok és még sok minden más…) 
16 órától Hevesi Imre és zenekara játszik

„Az én családom” címmel rajzkiállítás az 
óvodások rajzaiból. A rendezvény végén 

a gyermekrajzok jutalmazása.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szűrővizsgálatok, az emlő önvizsgálata (gyakorlati 
bemutató emlőmodellen) – 

Múzeumi Esték
újra a Muzeális Gyűjteményben! 

2018. szeptember 27- én, csütörtökön 17 órától

MEZŐBERÉNY AZ 1930-AS, 1940-ES ÉVEKBEN

epizódok a település korabeli történetéből címmel 

Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti 

és Tájvédelmi Egyesület elnöke tart előadást.

Városházi hírek / Intézményi hírek2018. szeptember
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Intézményünk Mezőberény Város tottak a nyári melegben a Kálmán 
Önkormányzatának „Települé- Fürdő medencéi.
seinkért" elnevezésű (EFOP- A lovastábor a Nyeregben Alapít-
1.5.3-16-2017-00097) pályázati vány közreműködésével valósult 
programja keretében a nyári meg. A tábor célja a gyermekek 
szünetben több tábor szerve- lovas élettel való megismertetése, 
zésével teremtett kellemes kikap- lovas életre való, természet-
csolódást, hasznos szabadidő- központú nevelése. A lóval való 
eltöltési lehetőséget az általános kapcsolat lelki harmóniát köl-
iskolás korú gyermekek számára. csönöz, növeli a mentális akti-
A táboroknak a Városi Ligetben vitást, jelentősen befolyásolja a 
található Madarak Háza, valamint személyiség fejlődését. Íjászat, lo-
a Nyeregben Alapítvány lovas- vasfogatos kirándulás, lovastorna, 
tanyája adott otthont, melyek a vetélkedő színesítette a gazdag 
természettel való közvetlen kap- programot.
csolatot, így ideális helyszínt biz- Az életmódtábor célja az egész-
tosítottak a gyermekek tér- és ségtudatos magatartásra való 
mozgásigényének. nevelés. Az egészséges táplál-
 A szünidei gyermekétkeztetéshez kozást személyes élménnyé tette a 
kapcsolódó két tábort és egy nap- gyermekek saját maguk által ké-
közis tábort a Család- és Gyer- szíthető uzsonnája. A mozgás 
mekjóléti Szolgálat családsegítői örömét a gyomaendrődi sárkány-
valósították meg. A programok hajózás, valamint a Szarvasra 
során kiemelt hangsúlyt kapott szervezett kirándulás során is 
Mezőberény értékeinek, hagyo- megtapasztalhatták a gyermekek.
mányainak megismertetése, a Kovács Edina
környezettudatosság kialakítása, a 
gyermekek kreativitásának, érzel-
mi intelligenciájának fejlesztése.  
A táborozók számára nagy él-
ményt jelentettek a Gyulára, Sze-
gedre, és Szarvasra szervezett ki-
rándulások, és felfrissülést nyúj-

Nyári táborok a 
Humánsegítő Szolgálatnál

Indul a tanév 
a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 

néptánc csoportjaiban!

Ha szeretnél egy összetartó közösséghez tartozni, jó hangulatú 
próbákra járni, részt venni közösségi programjainkon (táncház, 
kézműveskedés, locsolkodás), fellépéseken, versenyeken, jelent-
kezz bátran! A tanévet hagyományainkhoz híven kedvcsináló 
táncházakkal indítjuk.
A jelentkezések ideje, helye és a jelentkezési lapok, plakátok az 
iskolákban, óvodákban és a Művelődési Központban lesznek 
megtalálhatóak.

Elérhetőségeink: 
+36 66 424-212, +36 20 329-5375, 

legalab.mezobereny.hu

Néptáncoktatók

A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete évek óta tartó hagyomány 

keretében 2018. október 5-6-án
 

Szlovák Nemzetiségi Napokat rendez,
melyre tisztelettel hívja, várja az érdeklődőket.

 
Tervezett programok:

2018. október 5. szombat
11 óra, Szlovák Közösségi Ház

„Őseink tárgyi és szellemi értékei” 
bemutatóterem átadása

Mezőberény Gyomai út. 21. szám.
 

12 óra a piaccsarnok
„Gazdaudvar – Mamicska konyha”

civilekkel szlovák tradicionális ételek gasztronómiai bemutatója, 
kóstolója. Szlovákiai település, Kolárovó), illetve alföldi 

szlovák települések bemutatkozása, ételeik kóstolása.
A rendezvényen közreműködnek a Nefelejcs Tagóvoda gyermekei.

 
18 óra a VI. Nagymamáink sütötték süteményes könyv kiadása,

sütemények bemutatása a Piac csarnokban.
A rendezvényen közreműködik a Mezőberényi Szlovák Pávakör.

2018. október 6. vasárnap

Gúta (

10 óra Hálaadó ünnepi istentisztelet 
a II. kerületi Evangélikus Templomban.

Utána a tót temetőben az ősök sírkertjénél emléke-
zés, a hála és tisztelet virágainak, koszorúinak el-
helyezése a Saskó-család és Zolnai János sírjánál.
 
Szeretettel várjuk!

VÁROSI LIGET

2018. SZEPTEMBER 15.

VIII. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál 

A rendezvény fővédnöke: 
dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár,

védnöke: Siklósi István polgármester

10.00 Megnyitó
·        Köszöntőt mond: Hoffmann Dániel, a BEM elnöke
·        A fesztivált megnyitja: Siklósi István polgármester
·        „Magyarország Legszebb Konyhakertje” díjátadó

–  a díjakat átadja Siklósi István polgármester
11.00  Jó ebédhez szól a muzsika – Erdei Zoltán
13.00 Városi Ifjúsági Fúvószenekar
14.00 Berény Táncegyüttes és utánpótlás csoportja
14.45 Kner Táncsport Egyesület
15.00 A főzőverseny eredményhirdetése
15.30 Mezőberényi Mazsorett Együttes
16.00 Napsugár táncegyüttes
16.30 Johnny Moonlight – a romantika nagykövete
 
8.00 – 12.00 Kormányablak busz – mobil ügyfélszolgálat
9.00  10.00 Tornázz velünk! 
 9.00  13.00 Érzékenyítő program 
                 – a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület szervezésében
 9.00 – 16.00 Berényi Portékák * kirakodóvásár * népi kismes-
terség bemutató * családi játszóház kicsiknek és nagyoknak
10.30 – 12.00 Örökségünk Európában – Templomaink 

Mezőberényben  - lovaskocsis templomtúra

– – a Malom Fitness DSE-vel
–

Intézményi hírek 2018. szeptember
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Az Alföld Turista Egyesület selyűsre – közben érintve a gyö-
életében évek óta program, hogy nyörű Gemenc-Dunapart nevű 
az újonnan megépült kerék- megállót is –, ahol a kerékpárokat 
párutakat bejárjuk, kipróbáljuk, a vonatról lepakolva Szekszárdra 
megismerjük… egy szóval örül- tekertünk tovább. Rövid város-
jünk, hogy ilyenek is létesülnek! nézés és ebéd után a nem messze 
Július 27-28-29-én a Szeged-Baja levő Fritz pincészetbe vártak min-
között megépült, az 55-ös főút ket látogatásra. A pincészetből 
melletti kerékpárúton túráztunk.  Bátaszéken át kerékpároztunk 
14 túratárs indult Gyomáról és vissza Bajára, itt a Duna-parti 
Békéscsabáról autókkal a kerék- Potyka Csárdában kóstoltuk meg 
párokat is szállítva, hogy Szege-

a méltán híres bajai halászlét.
den találkozva és az autókat ott 

Vasárnap, utunk harmadik és 
hagyva, megismerkedjünk a 

egyben befejező napján, ismét 
számunkra még viszonylag 

rekkenő hőségben, fordított irány-ismeretlen tájjal.
ban, Bajáról tekertünk Szegedig. A Szeged – Mórahalom – Mélykút 
Jó hangulatú, élményekben bő-– Csávoly - Baja útvonal 103 
velkedő túránkkal hazánk egy kilométeres távja igazi élmény 
újabb kerékpárútját, újabb kis volt. 15-20 kilométerenként 
szegletét ismertük meg – és nem pihentünk, de a meleg miatt meg-
mellesleg, tekertünk 280 kilo-megálltunk egy korty vízre.
métert!Másnap korán keltünk, Pörbölyről 

Pusztai László szervező, ATEaz első vonattal mentünk a 
Részletesebben: www.mezo-Gemenci erdőbe kirándulni. Némi 

késéssel meg is érkeztünk Ke- bereny.hu, kiemelt hírek

Két és fél hetes nyári pihenő után a U15-U16 500m 1. hely, K-2 U15-
KSI Gyomaendrőd kajakosai U16 500m 1. hely, Sági Alíz K-1 
2018. augusztus 25-26. között U14 500m 2. hely, K-1 U14 
ismét vízre szálltak, hogy foly- 2000m 4. hely, K-2 U15-U16 
tassák a felkészülést az őszi verse- 500m 2. hely (felnevezve), 
nyekre. Gyomaendrődön 13 egye- Wágner Anna K-1 U13 2000m 1. 
sület nevezésével bonyolították le hely, K-1 U13 500m 1. hely, K-2 
a Viharsarok Kupát. U14 500m 5. hely (felnevezve), 
Szombaton igazi nyári strand- Ilyés Inez K-1 U14 2000m 6. hely, 
időben a 2000 méteres egyes ver- K-2 U14 500m 5. hely, Vida 
senyszámok, illetve a szülő-gyer- Levente MK-1 U12 2000m 4. 
mek páros futamok zajlottak. hely, MK-2 U12 500m 2. hely, 
Vasárnap sajnos nem kedvezett az Barna Gergő MK-2 U12 500m 5. 
időjárás, de így is megtartották a hely, MK-2 200m apa-fia 3. hely, 
rövid távú egyes és páros számo- MK-1 U12 2000m 7. hely, Kis 
kat. A KSI Kajak-kenu Szakosz- Bálint MK-1 U12 500m 8. hely, 
tályában versenyző gyerekek Konyecsni Milán MK-1 U10 
többsége két vagy több verseny- 2000m 2. hely, MK-2 U12 500m 
számban is rajthoz állt. Mindenki 2. hely (felnevezve), MK-2 200m 
remek eredményt ért el, így már 4. anya-fia 3. hely, Tóth Kinga MK-1 
alkalommal a KSI hozta el a lány U10 2000m 2. hely, MK-1 
Viharsarok Kupát. U10 500m 4. hely
A mezőberényi gyerekek közül Szabadidős versenyző: Barna 
mindenki szerzett érmet az Balázs MK-1 U8 500m 5. hely, 
alábbiak szerint. MK-2 200m anya-fia 3. hely.
Igazolt versenyzők: Hajkó Kata Kovácsné Kozma Diána és 
K-1 U15-U16 2000m 1. hely, K-1 Kovács Gábor  edzők

Negyedszerre hozták el a kupát

Hazánk új kerékpárútjain

Májusi számunkban írtunk róla, idén már Extraligában, NB II-ben, 
hogy a Mezőberényi Hed-Land Megye II-ben és Megye III-ban is 
SE NB I-es asztalitenisz csapata indul csapat. Továbbá ezen a 
megnyerte a 2017/18-as baj- szinten a játékosok már országos 
nokságot, és feljutott az Extra- ranglistagyűjtő versenyeken is 
ligába. Az új bajnokság előtt ho- indulnak. Az új bajnokságban már 
gyan készültek fel az Extraligára? 24 játékost versenyeztetnek, kö-
– kérdeztük Jámbor Zoltántól. zülük tízen az Extraligában és az 
Az asztalitenisz szakosztály ve- NB II-ben pingpongoznak, tizen-
zetője, a csapat menedzsere el- négyen pedig a megyei bajnok-
mondta, a korábbi terveknek meg- ságok különböző csoportjaiban. 
felelően az osztrák élvonalból ide Valamennyien Mezőberény sike-
igazolt Vajda Viktor, így a bajnok- réért küzdenek, ezért értelmetlen 
ságra készülő keretet ő alkotja, arról polemizálni, hogy ki mező-
illetve Szabó Krisztián, Sebestyén berényi és ki nem.
Péter és Kiss Dániel. A két bal- Jámbor Zoltán szólt arról is, hogy 
kezes és két jobbkezes játékos ide- a hazai mérkőzések helyszíne 
ális összetételt alkot. Az anyagi változatlan, marad a Martinovics 
feltételekre kitérve Jámbor Zoltán utcai tornaterem, de az időpont 
arról szólt, hogy megnövekedtek a változik. Az extraligás csapat 11, 
költségek. Az extraligás csa- az NB II-es 15 órakor kezd. A 
patnak az egész országban kell u- bajnokság szeptember 8-án 
taznia, illetve a szakosztály két Komlón és Budapesten kezdődik. 
csapatot is egy szinttel magasabb Az első hazai forduló szeptember 
osztályban szerepeltet, valamint a 22-én lesz. Újdonság, hogy a 
2018/19-es bajnokságban a Békés Megyei Asztalitenisz 
korábbi három helyett már négy Szövetség döntése értelmében, a 
csapattal vesznek részt. Tavaly Megye II osztályú CSB mérkő-
még csak NB I-ben, NB III-ban és zéseit szintén a Martinovics úton 
Megye III-ban szerepeltek, az játsszák.                         M. L.

Négy csapatot versenyeztetnek

A Vízben az egészség program nem a versenyzésről szólt, idő-
kapcsolódó eseményeként szep- mérésre is lehetőséget biztosított a 
tember 1-én került megrendezésre PolarSport csapata. A reggel 7 órai 
a II. Mezőberényi Triatlon Kós- eligazítást követően az úszásnak 
toló a Kálmán Fürdő területén. Az 18-an rugaszkodtak neki gyors- és 
eseményre a Berényi Futókör tag- mellúszásban teljesítendő a tá-
jai olyan sportolni vágyókat vár- vokat. A kerékpározásra – mely a 
tak, akik szívesen kipróbálnák Mezőberényt Csárdaszállással 
magukat úszásban, kerékpá- összekötő kerékpárúton zajlott – 
rozásban és futásban, mindezt a 16-an vállalkoztak. A gyors pályát 
versenylégkör okozta nyomás mindössze a csárdaszállási for-
nélkül, családias hangulatban és duló után tapasztalt erős szél ne-
létszámban. A résztvevők két hezítette. A triatlon sorát záró futó 
távból választhattak. Sprint távon számot a tűző nap ellenére minden 
a 750 méter úszást 20 kilométer résztvevő vállalta. A nap zárá-
kerékpározás, majd 5 kilométer saként a teljesítők és az érdek-
futás követte. Az olimpiai távra lődők 15 órától Zuba Magdolna és 
merészkedők a sprint táv dupláját Károlyi János élménybeszá-
teljesíthették. Az esemény jel- molóval tarkított kötetlen beszél-
legéből adódóan a szervezők en- getésén vehettek részt, ahol meg-
gedélyezték a két táv elemeinek tudhatták, miben rejlik a Triatlon 
kombinálását, valamint azt is, Kóstoló távjainak sokszorosát je-
hogy akár csak egy-két verseny- lentő Ironman versenyek szép-
számban indulhassanak az érdek- sége.
lődők. Habár a Triatlon Kóstoló Balog Róbert

Triatlont kóstoltak

fotó: Oszlánszky Rita

Civil hírek2018. szeptember
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KOMFORT ABC

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

EZER CSILLAG 
címmel csipkekiállítást rendez.

Helyszín: Német Közösségi Ház (Orlai u.3.)

Időpont: 2018. szeptember 29-30. 10-17 óráig

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 Aki szívesen kiállítaná a horgolt 

terítőit, jelentkezzen a 

+36 30 692-0411-es 

telefonszámon!

A Kitelepítési Emlékműnél 

szeptember 1-én csendes meg-

emlékezést tartottak a Buda-

pestről kitelepített családok és 

mezőberényi befogadóik em-

lékére. 

Kisari Miklósné, a Mezőberényi 

Német Hagyományápoló Egye-

sület elnöke mondott rövid 

beszédet. Az eseményen az egy-

kori kitelepítettek közül is részt 

vettek néhányan.

Csendes megemlékezés

Az ismerőseim érdeklődésére te- megmenekülést és a további fel-
kintettel több példányban meg- nőtt életét. Mindkét könyvében 
rendeltem dr. Szegő György: Két olyan szépen ír Mezőberényről, a-
ima egy Istenhez és A többi a tied hogy se előtte, se utána senki nem 
című könyveit. tette meg. Hogy minél többen 
Az író annak a dr. Szegő Istvánnak megismerkedhessenek dr. Szegő 
a fia, akit a szülők és nagyszülők György akkori világával, gondol-
Szegő doktorként emlegettek, és tam megrendelni a könyvet, hogy 
gyógyította a berényieket. Az író, bárki megvásárolhassa. Úgy is 
dr. Szegő György leírja mező- mondhatjuk, hogy ez a mi Sors-
berényi gyerekkorát, utal a telepü- talanságunk, csak közelebb áll 
lés akkori életére, megírja beköl- hozzánk. Akit érdekel, hívjon a 
tözésüket a téglagyári gettóba, +36 30 6920-411-es telefon-
elhurcolását az auschwitzi kon- számon.
centrációs táborba, majd a 

Dr. Szegő György könyvei

Üdvözlettel: Kisari Miklósné
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület elnöke

Eltelt egy év és újra együtt voltak lakott. Ez az alkalom, amikor 
Kereki volt lakói! Augusztus 25- ismerősökkel, barátokkal, volt 
én rendezték meg a volt kerekiek szomszéddal könnyebb emlé-
találkozóját Mezőberényben, a kezni, visszagondolni, hogyan 
Muzeális Gyűjtemény udvarán. A éltek és dolgoztak Kerekiben az 
már hagyományos helyen a emberek. A találkozó résztvevői 
szokásos birkapörkölt ebédre közel 40 éve őrzik az emlékeket, 
várták mindazokat, akik szívesen szívük legmélyéről kötődtek a 
jöttek beszélgetni, emlékezni a régi tanyavilághoz, és nem 
régi időkre. A közel 150 résztvevő szeretnék feledni azokat az 
mindegyike kötődik a hajdani éveket. 
Kerekihez, ott járt iskolába, ott Mertz Judit

Kereki találkozó 

XIII. STREETFIGHTER NAP
 2018. szeptember 29. 10-től 18-ig Mezőberény, Liget tér

Motorosok nem csak motorosokért!
Részletek szeptember 15-től a plakátokon, illetve a 

www.mezobereny.hu és a batszimotor.hu oldalakon.

Civil hírek 2018. szeptember
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A mezőberényi I-es iskola 1968-ban végzett 8.c osztálya
Álló sor: 
Csejtei Pál, Szurdi István, Józsa Dániel
Középső sor: Farkas Mihály, Hermeczi István, Sinka Mária, Jantyik 
Erika, Harcsa Julianna, Virág Irén, Borgula Judit, Hegyi Márton
Űlő sor: Farkasdy Rózsa, Dombi Mária, Bujdosó Lajos osztályfőnök, 
Dombi Dánielné, Hőgye Ilona, Plesovszki János 

Plesovszki György, Bartó János, Elek Mihály, Ignácz János, 

Egy fiatal ember kigondolt egy Jézus Krisztus nem másokat 
játékot, a játék szimbóluma és küldött halálba, hanem önmagát 
egyben neve is a Kék Bálna. A áldozta a világ bűneiért.
virtuális közösség egyre növe- A Kék Bálna egyszerűen agymo-
kedett. A kigondolója azt nyilat- sás és bűncselekmény. Jézus úgy 
kozta, hogy nem érez lelkiismeret beszélt, mint akinek hatalma van. 
furdalást, mert azok, akik öngyil- De Ő ezzel a hatalommal nem élt 
kosságot követtek el a játékmes- vissza, nem szállt fejébe a dicső-
ter, a mentor utasítására, azok bol- ség, hanem ezzel a hatalommal 
dogan haltak meg. szolgált, és a legnagyobb áldo-
Egy 33 éves fiatalember 30 éves zatot vállalta.
korában elkezdett tanítani, és Jézus nem tetszhalott állapotban 
nemsokára tanítványi sereg gyűlt volt, hanem ténylegesen meghalt, 
köré, előbb 12, aztán 70 tanít- hogy ténylegesen feltámad-
ványból álló közösség csatla- hasson. Krisztus nemcsak éle-
kozott hozzá. A szimbólumuk tünkben, hanem halálunkban is 
szintén egy hal volt, görögül Urunk. Az, hogy az Úréi vagyunk, 
ichtüsz, Jézus Krisztus Isten Fia, a ennek köszönhetően élhetünk 
Megváltó. Manapság az autókra igazán boldogan, felszabadultan 
ragasztják a hal szimbólumát a és halhatunk meg félelem nélkül. 
keresztények. Az idők folyamán Kicsit úgy, ahogy a költő írta:
többen vállalták a mártírhalált, így Nem félek a haláltól, / Megállok 
tettek bizony-ságot hitükről, vele szemben, / De mikor lesújt 
Istenükről. rám, / Isten, ölelj meg engem.
A két történet sok mindenben ha- Mi sokszor vagyunk, ha nem is 
sonlít egymáshoz, mégis a leglé- tetszhalott, de tetszélő állapotban: 
nyegesebb dolgokban külön- gondolkodom, tehát vagyok. 
böznek egymástól. A gyilkos játék Kételkedem, tehát vagyok; vá-
kitalálója azt álltja, hogy értelmet sárlok, tehát vagyok. Jézus min-
adott a sok céltalan fiatalnak, és dig velem van, és az élet örömét, 
gépemberként hajszolta őket az szeretetét plántálta a szívembe. A 
öngyilkosságba. Ezzel szemben Halkirály nem a bálna, hanem az 
Jézus Krisztus úgy gyűjtött maga ichtüsz, Jézus Krisztus, Isten Fia, 
köré tanítványokat, hogy azok a Megváltó. Amen. 
megőrizhették egyéniségüket. Fejér Sándor evangélikus lelkész

Halkirály

Kiadó Mezőberényben, ipari területen 
fűthető 600 m², illetve 400 m² 
alapterületű üzemcsarnok.

Érdeklődni: +36 30 968-9680.

Mezőberényben a Kis Kofa Piacon 

(Mezőberény, Luther tér 12.)

füstölni való fűrészpor 

még tavalyi áron eladó.

A Petőfi Sándor Gimnázium ’68-ban végzett IV. b. osztályának – 
ezúttal 10. – jó hangulatú találkozójára került sor augusztus 25-én. A 
beszélgetést ott folytattuk, ahol 50 éve abbahagytuk. Címeket 
cseréltünk: reumatológus, fogtechnikus stb. Hiába, telnek az évek ...
A találkozón megjelentek, balról 1. sor: dr. Hantos Katalin, Kálmán 
Julianna, Adamik Mihályné osztályfőnök, Práth Ágnes, Bereczki 
Magdolna, Kóta Erzsébet, Halász József. 2. sor: Vári Katalin, Benyó 
Judit, Gyaraki Etelka, Gulyás Jolán, Gubis András. Felső sor: Tóth 
Imre, Sinka Lajos, Szilágyi Sándor, Marton Mihály, Bimbó Ilona, 
Kovács István, Gyuricza Imre, Szentesi Sándor, Kovács László.

KE, HJ

Ötvenéves találkozók

Mezőberényi Alapszervezete és Mezőberény Város 
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2018. október 5-én (pénteken) 17 órától
a Városháza dísztermébe

dr. Bak Mihály
c. egyetemi tanár - Országos Onkológiai Intézet - előadására

A méhnyakrákról – közérthetően címmel  .

2018. október 6-án (szombaton) 16 órától

Sétáljunk Mezőberényben a mellrák ellen, nőkért!
közös sétára hívjuk Önöket

dr. Bak Mihály orvos, szülész-nőgyógyász
szobrának koszorúzására, a megemlékezés virágainak 

elhelyezésére (Mezőberény, Luther u. 1.)
Emlékező beszédet mond: Körösi Mihály képviselő, helytörténész

Útvonal: kb. 16.15 órától Luther u. (Oroszlán Gyógyszertár) 
környezetbarát léggömbök átvétele - Fő út 

kb. 16. 30 órától a piactéren a kampány szimbólumainak, a 
léggömbök felengedése

Az esemény fővédnöke: 
Siklósi István Mezőberény Város polgármestere

A figyelemfelhívó sétát vezeti:  Mezőberényi Mazsorett Együttes
Az első szalagot kötik:

Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester
A séta után a piaccsarnokban a Mezőberényi Szlovákok 

Szervezetének programja várja az érdeklődőket

Civil hírek / Hitélet2018. szeptember
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megtört szívvel mondunk 
köszönetet a rokonoknak és 

mindazoknak, akik

LITVAI ÁDÁM

testvérünk és nagybátyánk 
temetésén 2018. augusztus 13-án 
részt vettek, a szeretet virágaival 

és részvételükkel 
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

 

Szeretettel mondunk köszönetet

mindazon rokonnak, barátnak, 

ismerősnek, akik megtisztelték 

JAKUSOVSZKI 

JÁNOST 

azzal, hogy temetésének 

szertartásán megjelentek,

és elkísérték utolsó útjára.

A gyászoló család

 „Elmentem, mert mennem 
kellett, de a szívetek mélyén 

örökké veletek leszek. Elhull a 
virág, eliramlik az élet "

Legyen e pár sor köszönet és 
hála mindazoknak akik, 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek, 

együttérzésükkel gyászunkban 
támogattak és fájdalmunkban 

osztoztak.

A gyászoló család

PAPP ELEK

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

Dr. Dirar Hamed fogszakorvos 
magánrendelése

Rendelési idő: kedd 17-19 óra, csütörtök 17-19 óra
Bejelentkezés telefonon: +36 20 973-4522, +36 66 638-742

Mezőberény, Gyomai út 1/a.


