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A főzőversenyre 41 csapat ne-
vezett, szakértő zsűri bírálta el a 
végső sorrendet. A zsűri elnöke 
Bihacsy László mesterszakács 
volt, tagjai pedig: Barna Ádám, 
mesterszakács, 2018-ban az év 
séfje; Dorkó Iván, a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum tanára; 
illetve Marton Mihály és Tánczos 
Imre étteremtulajdonosok. A 
legfinomabb töltött káposztát 
Mezőberény Város Önkormányza-
ta dolgozói főzték, második helyen 
Mezőberény Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottjainak Egye-
sülete végzett, a harmadik az 
Alföld Turista Egyesület lett. 

A Baráti Egylet Mezőberényért Az előző évekhez hasonlóan most Különdíjat kapott Gútáról a 
Egyesület és az Orlai Petrics Soma is kilenc kerttulajdonos jelent- Szlovák Kultúra Baráti Kör. A 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény kezett a versenyre. A háromtagú szervezők versenyt hirdettek a csa-
és Művelődési Központ immár zsűri: Szekeres Józsefné alpol- patok helyszínének dekorálására 
nyolcadik alkalommal rendezte gármester, Magyar Pál, a Városi is, itt a helyezéseket a közönség 
meg együtt a Töltött Káposzta Közszolgáltató Intézmény korábbi szavazatai döntötték el. A deko-
Fesztivált, a rendezvénynek szep- vezetője és Hernádi Mihály ker- rációs versenyt a gútai Magyar 
tember 15-én a Városi Liget adott tészetvezető több alkalommal Asszonyok Ligája nyerte meg, a 
otthont. megtekintette a kerteket. A zsűri második helyen a Mazsorett Va-
A megjelenteket, a főző csapatokat döntése alapján a mini kert ka- rázs Alapítvány végzett, a harma-
Nagy Ferenc, az egyesület korábbi tegóriában Szeles Károlyné lett az dik a Mezőberényi Vöröskeresztes 
elnöke köszöntötte, a rendezvényt első, a második helyen Vargáné Alapszervezet lett.
Siklósi István nyitotta meg.  A Maléth Katalin végzett. A normál A Malom Fitness DSE látványos 
polgármester hangsúlyozta, sok kert kategóriát Bokorné Varga Ka- bemutatót tartott a színpadon. 
civil szervezet tevékenykedik a talin nyerte, a sorrendben őt Balog Délben a fesztivál látogatóit Erdei 
városban, a szabadidejüket ál- Andrásné követte. A zöldséges Zoltán szórakoztatta slágerekkel, a 
dozzák arra, hogy mások jól érez- zártkertek között Csenger Gyula Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
zék magukat. Megemlítette, a kertjét találta legszebbnek a zsűri. örökzöld számokat adott elő. A 
Települési Értéktár Bizottság Vegyes zártkert kategóriában Berény Táncegyüttes és a „Leg a 
javasolta, hogy a töltött káposzta Szőke Sándor és Szőke Sándorné láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
kerüljön be a magyar értékek közé. győzött, második helyen Kovács csoportjai néptánccal színesítették 
Ezt követően a „Magyarország Imre, harmadik helyen Csaba a műsort. A Kner Táncsport 
legszebb konyhakertjei” országos Ferenc végzett. A zsűri különdíjjal Egyesület két helyi párossal 
program helyi versenyének jutalmazta Kerekes Józsefné dísz- mutatkozott be. 
díjátadó ünnepségét tartották meg. kertjét. folytatás a 3. oldalon
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A nyomtatás k

Augusztus 29-én a Magyar Ál- városvezetés vizsgálja, hogy a 
lamkincstárnál járt Siklósi Ist- 640 métert érintő felújítás 
ván polgármester dr. Földesi építési költségei mennyiben 
Szabolcs jegyző és Kis József változtak a pályázat beadása 
beruházási csoportvezető tár- óta, ez jelent-e további önerő 
saságában, ahol a TOP-os pá- növekedést, s csak ezt követően 
lyázatok jelenlegi állásáról ad- tudnak dönteni a támogatás 
tak tájékoztatást a MÁK és a igénybevételéről.
Békés Megyei Önkormányzat  
jelenlévő képviselőinek. Jelezték, Szeptember 11-én kapott vá-
hogy az óvodai tornaszoba meg- laszt Siklósi István polgár-
valósításánál pénzügyi problémák mester a katasztrófavédelemhez 
lehetnek, mert az árajánlat alapján benyújtott közérdekű beje-
a rendelkezésre állóval szemben lentésére a „szódás” udvarban 
dupla összegű forrásra lenne lévő szalmakazal ügyében. „Az 
szükség. A megbeszélésen el- ügyben lefolytatott hatósági el-
hangzott, hogy tegyenek lépé- járás során tűzvédelmi szabály-
seket a műszaki tartalom csök- talanság nem került megálla-
kentése érdekében (költségcsök- pításra.”
kentés), s jelezzék, milyen költ-  
ségváltozást eredményezne ez a Szintén szeptember 11-én köszö-
tartalomcsökkentés. Természe- nőlevél érkezett Münsingenből 
tesen csak olyan változás lehet- Mike Münzing polgármester 
séges, amelynél az alapvető célok úrtól, amelyben minden vendég 
megvalósítása nem sérül. nevében megköszönte a szíves-
 látást Mezőberényben. A levél 
Augusztus 30-án kapott választ egyúttal meghívást is tartalmaz 
korábbi levelére Siklósi István a 2019. évi münsingeni ünnep-
polgármester a MÁV-tól az ségekre, amelyet 2019. július 25. 
állomás előtti területre vonat- és 30. közötti időben rendeznek 
kozóan. Már nincs merev elzár- meg. Igen széleskörű a meghívás, 
kózás az elől, hogy a területet – a örömmel üdvözölnék városukban 
rajta lévő épület elbontása után – a tűzoltókat, az egyházak képvi-
esetleg felajánlják az önkor- selőit, sportegyesületek tagjait, 
mányzat részére. mazsoretteket, néptáncosokat és 
 „civileket” is. Részletekről év 
Szeptember 7-i dátummal kel- vége felé tudnak tájékoztatást 
tezett az értesítés a külterületi adni, illetve addig várják a 
utak felújítására benyújtott kiutazók becsült számát, valamint 
pályázat támogatásáról. A 2017. a fellépő csoportokat is.
február 06-án benyújtott pályázat  
beadásától számított több mint Szeptember 12-én Toldi Ba-
másfél évvel érkezett értesítés lázzsal, Gyomaendrőd polgár-
értelmében a teljes bekerülési mesterével folytatott egyeztetést 
költségből (87 millió forint) Siklósi István polgármester az 
pályázott 74 millió forint helyett orvosi ügyelet kérdéséről. 
67 millió került megítélésre. Nem Felmerült egy Békés, Mező-
támogatták az eszközbeszerzést, berény, Gyomaendrőd, Déva-
valamint egy kisebb útszakasz ványa ügyeleti rendszer létreho-
felújítását sem. A szükséges önerő zása, melynek részleteiről csak a 
közel 20 millió Ft lenne. A későbbiekben tudnak beszámolni.

Ez történt a két ülés között

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?

A beszámolóhoz két szóbeli Elfogadásra került Mezőberény 
kiegészítést tett: a szeptember 20- Város Önkormányzatának 2019. 
án 21. alkalommal megtartott évi ellenőrzési terve.
„Élet a Facebookon túl” beszél-  
getésen rajta kívül 9 fő vett részt. Mezőberény Város Önkor-
A mezőberényi kick-boxosok mányzati Képviselő-testülete 
Olaszországban szerepeltek vi- elfogadta a közterület-felügyelet 
lágbajnokságon, egy bronzé- 2018. évi tevékenységéről szóló 
remmel tértek haza. beszámolót.
  
Elfogadásra került a 2018. au- Elfogadták a Mezőberény ’17 
gusztus 17-21. között megren- Városüzemeltetési Kft. munká-
dezett 25 éves Münsingen-Me- járól szóló beszámolót.
zőberény testvérvárosi kapcso-  
lat évfordulójának megünnep- Mezőberény Város Önkormány-
léséről szóló szakmai, valamint zati Képviselő-testülete elfogadta 
pénzügyi beszámoló. A képvi- az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági 
selők megköszönték a Mezőbe- és Esélyegyenlőségi Bizottság 
rény ’17 Városüzemeltetési Kft., választási ciklusban végzett mun-
az OPSKMM, a Mezőberényi kájáról szóló beszámolót.
Polgármesteri Hivatal, a civil  
szervezetek tagjainak, valamint a Mezőberény Város Önkor-
rendezvényeken közreműkö- mányzati Képviselő-testülete 
dőknek, önkénteseknek a végzett utasította a beruházási cso-
tevékenységet. portot, hogy vizsgálja meg a 
 közvilágítás helyzetét. A testület 
Mezőberény Város Önkor- megbízta a Mezőberény ’17 
mányzati Képviselő-testülete Városüzemeltetési Kft.-t, hogy 
elfogadta a 2018. augusztus 19- vizsgálja meg a járdaszakaszt a 
én megrendezett Berény Utó- Szent István utcáról befordulva a 
nevű Települések Találkozója Bajcsy-Zsilinszky utcára a 
szakmai, valamint pénzügyi balesetveszély megelőzése 
beszámolóját az előterjesztésben érdekében.
foglaltak szerint, egyben meg-  
köszönte a Mezőberény ’17 Vá- Nem támogatták a Magyarországi 
rosüzemeltetési Kft., a Mező- Légimentésért Alapítvány esz-
berényi Szlovákok Szervezete közbeszerzésekre vonatkozó 
tagjainak, az OPSKMM, a Me- kérelmét.
zőberényi Polgármesteri Hivatal  
dolgozóinak, valamint a rendez- Átcsoportosítások és fedezet-
vényen közreműködőknek, ön- biztosítások megszavazása után 4. 
kénteseknek a végzett tevékeny- alkalommal került módosításra 
séget. Mezőberény Város Önkormány-
 zatának 2018. évi költségvetési 
Elfogadták az Orlai Petrics Soma rendelete.
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény  
és Művelődési Központ Muzeális A testület úgy döntött, hogy nem 
Gyűjteményében végzett átala- kíván csatlakozni a Bursa Hun-
kításokról, kiállítások átszer- garica Felsőoktatási Ösztön-
vezéséről szóló beszámolót azzal, díjpályázat 2019. évi pályázati 
hogy a Kubinyi program kereté- fordulójához. Felhívja az érintett 
ben 2018-ban nyert egymillió fiatalok figyelmét, hogy fel-
forintos támogatásból a Mező- sőoktatási tanulmányok foly-
berény történetét bemutató ál- tatásának támogatására, indo-
landó kiállítást korszerűbb ki- kolt esetben, a továbbiakban is 
állításrendezői, muzeológiai el- lehet kérelmet benyújtani Me-
vek alapján külső szakértő be- zőberény Város polgármeste-
vonásával, segítségével tervez- réhez címezve.
zék újjá.  
 Mezőberény Város Önkor-
Mezőberény Város Önkormány- mányzati Képviselő-testülete „A 
zati Képviselő-testülete támogatta Város a Tiétek, a Város Értetek” 
a HED-LAND Sportcsarnok SE című EFOP-1.2.11-16-2017-
asztalitenisz szakosztálya (5650 00002 azonosító számú pályázat 
Mezőberény, Luther tér 1.) ké- keretein belül megvalósuló 
relmét, és működésükhöz növényültetéshez szükséges 
400.000,- Ft (azaz négyszázezer facsemeték és díszfák be-
forint) összegű támogatást biz- szerzése tárgyában a Szalai 
tosít a 2018. évi költségvetés mű- Kertépítő Szolgáltató Kft. pá-
ködési tartaléka terhére.        lyázót nevezte meg nyertesnek, 

A napirend megszavazása után az majd a Mécses Egyesület tagjai 
Értelmi Sérülteket Szolgáló adtak műsort.
Társadalmi Szervezetek és Ala- Elfogadták dr. Földesi Szabolcs 

jegyző tájékoztatását a 2018. au-pítványok Országos Szövetsége 
gusztus 27-i zárt ülésen és a szep-elismerésben részesítette az ön-
tember 7-i rendkívüli nyílt ülésen kormányzatot és Siklósi István 
hozott határozatokról, majd Siklósi polgármestert a településen élő 
István polgármester számolt be a értelmi fogyatékos emberek élet-
két ülés között történt fontosabb minősége, esélyegyenlősége javí-
eseményekről, intézkedésekről. tása érdekében tett munkájukért, 
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aki a legalacsonyabb ellen-
szolgáltatást tartalmazó aján-
latot tette nettó 4.264.200,- Ft + 
1.151.334,- Ft + áfa, azaz bruttó 
5.415.534,- Ft, azaz ötmillió-
négyszáztizenötezer-ötszázhar-
mincnégy forint ajánlati árral. A 
testület az összeget a 2018. évi 
költségvetésének terhére bizto-
sította, valamint felhatalmazta 
Siklósi István polgármestert a 
megbízási szerződés aláírására, és 
a  szükséges  in tézkedések  
megtételére.

Elfogadták Mezőberény Város 
Önkormányzati  Képviselő-
testületének a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft.-vel 2017. 
június 30. napon kötött feladat-
ellátási szerződés módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt for-
mában. Siklósi István polgár-
mester felhatalmazást kapott a 
szerződésmódosítás aláírására.

Mezőberény Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete „A 
Város a Tiétek, a Város Értetek” 
című EFOP-1.2.11-16-2017-
00002 azonosító számú pályázat 
keretein belül megvalósuló 
kapcsolódó televíziós meg-
jelenés biztosítása feladatok 
ellátása tárgyában Vrbovszki 
Szabolcs pályázót nevezte meg 
nyertesnek, aki a legalacso-
nyabb ellenszolgáltatást tar-
talmazó ajánlatot tette (alanyi 
adómentes) 1.485.900,- Ft, azaz 
egymillió-négyszáznyolcvan-
ötezer-kilencszáz forint ajánlati 
árral. A képviselő-testület az 
összeget a 2018. évi költség-
vetésének terhére biztosította, 
valamint felhatalmazta Siklósi 
István polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására, és a szük-
séges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület által elfo-
gadott rendeletek megtalálhatók a 
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-
testületi ülés időpontja: 2018. 
október 29. (hétfő). 

Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

folytatás az első oldalról
A Mezőberényi Mazsorett  
Együttes különböző korú ver-
senyzői léptek színpadra. Az öt 
tagú Napsugár táncegyüttes au-
tentikus cigány táncokat mutatott 
be. A színpadi műsort Johnny 
Moonlight, a romantika nagykö-
vete zárta a ’60-as, ’70-es évek ha-
zai és külföldi slágereivel.
A Fogjunk Össze Közhasznú 
Egyesület érzékenyítő programot 
szervezett, illetve a helyi kézmű-
vesek és kistermelők kirakodó vá-
sárt tartottak. A Mezőberényi Orlai 
Népfőiskola Egyesület családi 
játszóházat szervezett a gyere-
keknek. A Kulturális Örökség 
Napjai – Örökségünk Európában 
országos program keretében 
Templomaink Mezőberényben 
címmel a Városi Ligetből többször 
indult lovaskocsi, hogy az utasok 
megtekinthessék a város négy 
templomát.
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ként ismerik el minden évben a 
szociálisan különösen érzékeny 
önkormányzatokat. Így köszönik 
meg, hogy kiemelt figyelmet for-
dítanak a fogyatékosokra, a nehéz 
szociális körülmények között 
élőkre. Az idén Mezőberényre 
esett a választás, mert a testület 
határozatai szociálisan érzéke-
nyek, 2011-ben országos szinten 
is először Mezőberényben indul-
hatott el az ÉTA közösségi szol-Mezőberény Város Önkormány-
gálat. A kezdeményezésben a zati Képviselőtestülete a szeptem-
helyi gimnázium diákjai oroszlán-ber 24-én megtartott ülésén az 
részt vállaltak. Értelmi Sérülteket Szolgáló Tár-
Az elismerés Sándor János er-

sadalmi Szervezetek és Alapítvá-
délyi fafaragó által készített ma-

nyok Országos Szövetsége (ÉTA) 
gyar és mezőberényi címerben 

elismerésben részesítette az 
testesült meg, ezeket és az elis-

önkormányzatot és Siklósi István 
merés dokumentumait a gim-

polgármestert.
názium közösségi szolgálatban 

Papp Ágnes ügyvezető el-mondta, 
résztvevő diákjai adták át Siklósi 

hogy szövetségük 1997-ben ala- István polgármesternek. Műsort 
kult meg, alapvető feladatuk, adtak a Mécses Egyesület által 
hogy érdekképviselettel és szol- segítettek.
gáltatások nyújtásával hozzájárul- Az elismerést és a műsort Siklósi 
janak a sérültek életminőségének István köszönte meg, hangsúlyoz-
javításához. Rendkívül fontosnak ta, a város igyekszik segíteni a sé-
tartják, hogy jó kapcsolatot rülteken, de az elismerés való-
alakítsanak ki a különböző te- jában azokat a mezőberényi civil 
lepülésekkel, önkormányzatok- szervezeteket illeti, akik közvet-
kal, segítő közösségekkel. Ennek lenül tesznek azért, hogy a rászo-
a közös gondolkodásnak a része- rulók teljesebb életet élhessenek.

Elismerés Mezőberénynek

A testvértelepülés, Gúta meg-
hívására szeptember 21-én ünne-
pi testületi ülésre utazott el a 
mezőberényi delegáció. A várost 
Siklósi István polgármester, 
Szekeres Józsefné alpolgár-
mester, dr. Burján Katalin, Szom-
bati Anikó és Körösi Mihály 
testületi tagok képviselték. A Gú-
ta első hivatalos írásos emlí-
tésének 750. évfordulója al-
kalmából megtartott ünnepségen 
valamennyi testvérváros részt 
vett, és néhány szóval köszön-
tötték az ünneplő várost. A színes 
programsorozatban volt könyvát-
adás, települési segédtankönyv 
bemutatása, egyházzenei kon-
cert, sőt időkapszula elhelyezése 
is, ezt majd a 800 éves évfordulón 
emelik ki.
A rendezvénysorozat méltó 
ünnepe volt az évfordulónak, és 
megtiszteltetés,  hogy erre 
Mezőberény város is meghívást 
kapott. 

forrás: mezobereny.hu

Gúta 750 éves

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tájékoztatása alapján a 4232.j. 
összekötő út 18+683 km szel-
vényében lévő Gyomai Hár-
mas-Körös-híd alépítmé-
nyeinek hídfelújítási munká-
ihoz bevezetett és jelenleg ér-
vényben lévő teljes hídzár fel-
oldásának tervezett időpontja 
2018. október 25. (csütörtök) 
reggel 4.00 óra.
A teljes hídzár feloldását kö-
vetően a Gyomai Hármas-
Körös-hídon félpályás jelző-
lámpás forgalomirányítás 
kerül bevezetésre a hídfe-
lújítási munkák befejezéséig.
Bővebben:www.mezobereny.hu

A Békés Megyei Önkormányzat híre
A szeptemberi megyegyűlésről

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptemberi ülésén 
Simon István Tamás FIDESZ-KDNP frakcióvezető önálló képviselői 
indítványára határozati javaslatot fogadott el a Strasbourgban 
megszavazott Sargentini-jelentés kapcsán. A továbbiakban 
tájékoztatók hangzottak el munkaerőpiaci helyzetről, közúthálózati 
fejlesztésekről, valamint döntés született a Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszerhez történő 2019-es csatlakozásról.
Simon István Tamás határozati javaslata komoly vitát váltott ki a 
jelenlévő DK-s és Jobbikos képviselők, valamint a FIDESZ-KDNP 
frakció tagjai között. A FIDESZ-KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: 
kettős mércét alkalmaznak hazánkkal szemben. A közgyűlés 
egyhangú szavazással, melyben az ellenzéki képviselők nem vettek 
részt, az EU Parlament magyarországi ellenzéki képviselőit 
lemondásra szólította fel.
Az országos folyamatok alapján Békés megyében is javuló 
tendenciát mutat a foglalkoztatás és továbbra is csökken a 
munkanélküliség szintje, tájékoztatta a képviselőket Pántya Imre, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője. Kiemelte, hogy a 
nyilvántartott álláskeresők száma 2011 óta folyamatosan csökken, 
az akkori 34 ezer főről mára 11 ezer főre mérséklődött. A 
munkanélküliségi ráta a 2014-es 10,9%-ról 4,8 %-ra apadt, a 
foglalkoztatási arány pedig 48,4%-ról 57,7%-ra növekedett az elmúlt 
4 évben.
2018-ban mintegy 70 km-es szakaszon zajlik útfelújítás 
megyeszerte, tájékoztatta a képviselőket Virág Mihály, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója. Megemlítette, hogy az 
M44-es gyorsforgalmi út 2019 őszére tervezett átadását akadályozó 
tényező nem befolyásolja, illetve folyamatban van az M47-es 
gyorsforgalmi út döntéselőkészítő dokumentumainak kidolgozása.
Döntés született arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat 2019-
ben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer lebonyolításában. A 2018. évi pályázati 
fordulóban 59 település 570 pályázó diákja kapott kiegészítő 
támogatást a megyei önkormányzattól.

Városházi hírek
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Érték a Települési Értéktárból

Streetfighter Nap
A Streetfighter Napot – a városi 
önkormányzat támogatásával  
minden év szeptemberének 
utolsó hétvégéjén rendezi meg a 
Motorosok Baráti Köre Egyesület 
Mezőberény és a Bátszi Motor 
Kft. A streetfighter angol szó utcai 
harcost jelent, eleinte ezt a nevet 
használták az akrobatikus mutat-
ványokat bemutató motorosok. 
Ma már stunt ridernek hívják 
őket, ez – nem szószerinti 

fordításban – motoros akrobatát jelent. A mezőberényi motoros 
nap nem verseny, hanem bemutató, örömünnep, örömmotorozás, 
az egész éves versenyek utáni levezetés. A rendezvénynek a 
Liget előtti útszakasz ad helyet, ez a rész elég széles ahhoz, hogy 
a nagyszámú érdeklődő jól elférjen, és belássa a pálya egészét.  A 
nap általában 9 órakor kezdődik az edzésekkel, és az egész 
napos önfeledt bulinak 18 órakor van vége. A bemutató európai 
színvonalú, hisz a motorosok között magyar, Európa-, valamint 
világbajnokok is vannak. A motoros nap tavaly augusztusban 
került a települési értéktárba. A XIII. Streetfighter Napot idén 
szeptember 29-én tartották meg.

– 

Az OPSKMM irodalmi köre várja az érdeklődőket

URBANCSEK MÁRTA 
irodalmi alkotó szerzői estjére

2018. október 12-én, pénteken 17 órára

a Könyvtárba.

A Liget tér adott helyet szep-
t e m b e r  2 9 - é n  a  X I I I .  
Streetfighter Nap motorosai-
nak. A hatalmas szél nem ked-
vezett az eseménynek, de így is 
sokan voltak kíváncsiak az 
akrobatikus mutatványokra, és 
szép számmal jöttek el a mo-
torosok is, összesen 27-en tar-
tottak bemutatót. A legfőbb 
látványosság most is a finálé 
volt, ekkor valamennyi motoros 
egyszerre durrantotta el a 
megmaradt gumikat.  

Huszonhét bemutató

Mezőberény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
2018. október 6-án 18.30-kor az Aradi vértanúk tiszteletére
megrendezendő megemlékezésre az I. kerületi evangélikus 

templom melletti Kossuth Lajos-, Széchenyi István-szoborhoz

Megemlékezést tart: Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész
Közreműködik: Csatári Bettina

a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója
Siklósi István polgármester

Barna Ádám az idén a St. Andrea 
Wine &Gourmet Bár szaká-
csaként az Év Séfje díjat kapta a 
Dining Guide-tól, a S. Pellegrino 
támogatásával, és Mezőberény 
Város Önkormányzata "A város a 
Tietek, a város Értetek" EFOP-
1.2.11-16-2017-00002- Esély 
Otthon-pályázati programnak 
köszönhetően szeptember 29-én 
érkezett városunkba egy borestre.
Sikerek, díjak, elismerések, ízek, 
borok és egy berényi fiatalember, 
aki örömmel fogadta el a 
meghívást, hogy szülővárosában 
mutassa be szeretett munkáját, 
hivatását, hobbiját. Barna Ádám a 
boresten édesanyja süteményétől, 
a hagyományos ízektől a futás 
közben kipattant ételcsodáig, az 
italokról, a csapatról, kollégáiról 
is elismerően beszélt. A szim-
patikus fiatalember mesélt é-

kóstolókhoz. Ádám a sikereit a letútjáról, többek között a bé-
csapat sikerének, a szakma iránti késcsabai 2-es számú bisztróról, a 
alázatának, a kitartó munkának, a budapesti Vörös Sárkány étte-
szívnek és a tapasztalatnak tu-remről, majd a hasonló gyulairól, 
lajdonítja. Felesége, Szilvi szavai a bélmegyeri vadászkastélyról, az 
megerősítették, hogy Ádám élete ausztriai munkáról, illetve je-
és a család élete is erről szól, és ezt lenlegi munkájáról a St. Andrea 
csak így lehet, elhivatottan. A Wine & Gourmet Bárban. Min-
Vadász Sörkertben megrendezett denhol tanult, tanult és tanult, 
eseményen látható és érezhető hiszen vallja, hogy az élet 
volt mindez, és az, hogy egyedi folyamatos tanulásról szól. 
stílusa teszi olyan különlegessé Eredményei mutatják, hogy 
munkásságát. Életútja bizonyítja a remek a szakmában, díjai jelzik 
jelenlévők és a célcsoport, a 16-35 profizmusát az ízek világában. A 
év közötti fiatalok számára is, hagyományos ízek mellett például 
hogy hittel, akarattal milyen zöldségeket csempész a desszert-
eredményeket lehet elérni, jeibe, fekete fokhagyma édessége 
példaképpé válni és szeretettel jó lesz a vaníliás madártejhez, és 
végezni a mindennapi munkát, még számtalan fantasztikus 
alkotni és élvezni, amit csinálunk. finomságról beszélt. A rögtönzött 

Mertz Juditkóstoló ízelítőt adott az általa 
végzett, szinte művészi szintű 
munkáról. Fiával kitűnő össze-
szokottságban dolgoztak, példa-
értékű precizitással. A kisfilm és a 
fotók tükrözték sokszínű, kreatív 
tevékenységét. A kínált borok 
illeszkedtek a falatkákhoz, a 

Az Év szakácsa főzött

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Mezőberény, hulladékszállítás

Ügyfélfogadás helye és ideje: 5650 Mezőberény, Fő út 6. 
(Művelődési Központ), keddenként 8.00-10.00 

(2018. október 2., 9., 16., 30., november 6., 13., 20., 27.)

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk 
megkeresését: tel.:+36 66 447-150, 
e-mail: , 

postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., 
személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 

(hétfő és szerda: 8.00-15.00, csütörtök: 7.00-19.00)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a 

 oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ugyfelszolgalat@tappe.hu

www.dareh.hu

Városházi hírek 2018. október
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A szakmák Európa-bajnoksága

A Békés Megyei Kereskedelmi és Sárosi Boglárka 11.b osztályos 
Iparkamara meghívására és támo- tanuló: „Meglepő volt, hogy 
gatásával vehettünk részt 60 fős mennyi új szakmát megismer-
csoportunkkal Budapesten az Eu- hettem a verseny által. Különösen 
roskills szeptember 26-i esemé- érdekesnek találtam a kreatív 
nyén. A Hungexpo területén meg- művészetek és design részleget, 
rendezett nagyszabású nyilvános ahol láthattam a dekoratőrök, 
versenyen európai fiatalok mérték virágkötők és divattervezők tevé-
össze szakmai tudásukat, és a PSG kenységeit. Nagyon tetszett az is, 
diákjai nézőként nyerhettek hogy a versenyeken túl promóciós 
bepillantást a különböző szakmák standok is várták az érdeklődő 
munkafolyamataiba. Láthatták fiatalokat. A legizgalmasabb az 
többek között, hogy milyen magas IKEA bemutatkozója volt. Az 
fokú állóképesség és türelem esztétikai élmények után az 
szükséges a kertépítő szakmában, ápolási és gondozási foglal-
vagy azt is, hogy milyen fontos a kozások helyszínén az újraélesz-
precizitás a gépészeti tervezés tést is megtanulhattam.”
területén. Lázár Zalán 11.b osztályos tanuló: 
Diákjaink így fogalmazták meg a „Nekem a robotika szekció tet-
rendezvényen szerzett tapaszta- szett a legjobban. A robotépítők 
lataikat: versenyének a végeredményét lát-
Baliga Márk 11. d osztályos tuk, és utána a fiatal szakemberek 
tanuló: „Az érdeklődési területe- bemutatót tartottak nekünk a saját 
im a fizika és a matematika, ezért a építésű robotjaikról. A robotoknak 
versenyen a villanyszerelők fel- feladatokat kellett elvégezniük, 
adataira voltam nagyon kíváncsi. mint például kisebb tárgyakat 
A folyamatnak azt a részét áttenni egyik helyről a másikra. Ez 
láthattam, amikor a fiatalok nagyon érdekes volt, de azt is 
bekötötték a kapcsolókat az áram- megtapasztaltuk, hogy ez egy 
körre. Ezen kívül nagyon érdekes nagyon bonyolult szakterület.”
volt számomra, hogy az infor- A program szervezője Kocsorné 
matikai szekcióban kipróbálhat- Kovács Bernadett tanárnő volt.
tam egy mikrokonzol kódolását.” Braun Péterné Kristóf Viktória

és kisfiukkal. 1930-ban kiadott 
naplójának első két fejezete a 
berényi tartózkodásuk történetét 
meséli el. A Melyik út vezet 
Mezőberény felé?, illetve a 
Mezőberényi napok című írások 
hitelesen mutatják be a korabeli 
berényi viszonyokat, Petőfi és Jú-
lia vívódását.
Szendrey Júlia Petőfihez fűződő 
kapcsolatát és második házasságát 
az utókor vegyesen ítélte meg, – 
meglehetősen igazságtalanul – 
csak a hűtlen özvegy képe élt a 
közvéleményben. Mikes Lajos és 
Dernői Kocsis László feldol-
gozták Szendrey Júlia előkerült 
naplóját, leveleit és halálos ágyán Szendrey Júlia író- és költőnő 
tett vallomását. Bethlen Margit Petőfi Sándor felesége 190 éve 
grófnő írt előszót hozzá. Az 1930-született és 150 éve halt meg, a 
ban megjelent napló sokat vál-kettős évforduló alkalmából most 
toztatott Júlia személyével kap-rá emlékezünk.
csolatos negatív ítélkezéseken. A Szendrey Júlia kislány korában 
napló ma is izgalmas olvasmány, két évig élt Mezőberényben a 
az interneten is elérhető, beré-kastély leánynevelő intézetének 
nyiek számára ajánlott. A kötet növendékeként. Petőfi Sándor 
eredeti kiadása jelenleg a kiállítá-feleségeként 1849 júliusában 
son megtekinthető.    Csete Gyulatöltött itt néhány napot a költővel 

Szendrey Júlia ismeretlen naplója
A hónap műtárgya – 2018. október

Dorozsmai nem tudta vissza- kapcsolatot. A szülők mindent sokra jár vacsorázni. Még ez sem 2018. november 29. 
szerezni a zálogba adott jegygyű- elkövetnek, hogy fiukat vissza- elég, Szeretetligát alapít, ami mi-19 óra
rűket, ezért elmenekül az eljegy- csalják Bécsbe, hogy ott a neki att egyre több mulatságos hely-
zésről, így kezdetét veszi a bo- megfelelő leányzót, Stázit vá- zetbe keveredik. A legkínosabb, 

Zerkovitz Béla- Szilágyi László: 
amikor egy milliomosnő meg-nyodalom. lassza élettársául, ezért Szilviá-

Csókos asszony kéri, rejtse el otthonában a gyil-nak, a sanzonettnek New York-i 
operett két felvonásban kossággal vádolt fiát. szerződést intéznek...2019. január 18. 
Katóka ünneplésére készül a 

19 óra Főbb szerepekben: Benkóczy háznép. Katóka színinövendék, 2019. március 1. Zoltán, Fogarassy Bernadett, és éppen előadása volt a színház-
19 óra Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Kálmán Imre: ban, ahol a Csókos asszony című 

Tunyogi Bernadettoperett címszerepét játszotta. Ne- Csárdáskirálynő 
Giulio Scarnacci-Renzo Tarabusivelőapja Katóka és Dorozsmai nagyoperett három felvonásban

Pista eljegyzését szervezi. Köz- Kaviár és lencse 
A történet egy reménytelennek ben báró Tarpataky, a híres me- kétrészes vígjáték
látszó szerelemről szól. Edvin cénás érkezik, mert látta Katókát 
herceg rajong Szilviáért, a pesti Leonida Papagatto, szélhámos, a délutáni előadáson. A bárónak 
orfeumcsillagért, de arisztokrata főállású „vendég”. Ünnepségek-nagyon tetszett, és meghívja a 

lányt Bajza utcai palotájába. családja ellenzi ezt a rangon aluli re, lakodalmakra és úri fogadá-

Bérlet: 8000 Ft, jegy: 2900 Ft 
előadásonként 
Információ, bérlet és jegyáru-
sítás: Művelődési Központ, 
Bartó Róbertné, telefon: 
+36 20 4243-944

Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ  meghirdeti a Pesti Művész Színház bérletes előadásait.

2018/2019-es színházi évad

Károlyi Jánosné Martincsek 
Mária szeptember 30-án ünnepelte 
95. születésnapját. Ebből az alka-
lomból Siklósi István polgármester 
és Szekeres Józsefné alpolgár-
mester köszöntötte és adta át az 
önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ün-
nepeltnek!

Szépkorú köszöntése

Szereposztás és további információ: opskk.mezobereny.hu

Városházi hírek / Intézményi hírek2018. október
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HED-LAND 
Mezőberény SE I. 
asztalitenisz – 
eredmények az 
Extraligában

1. forduló
2018. szeptember 8., 
Komló

Komló Sport Kft. – Hed-
Land SE Mezőberény I. 1:6

2. forduló 
2018. szeptember 22.
Mezőberény

Hed-Land SE Mezőberény 
I .  –  S Z E RVA  A S E  
Szécsény I. 6:1 

forrás: www.moatsz.hu

A rendezvényen Siklósi István 
polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket. Kotroczóné Antal 
Terézia Békés megyei vezető 
védőnő nyitóelőadása az anya-
tejes táplálás jelentőségéről szólt. 
A további programok széles téma-
választéka között minden korosz-
tály megtalálhatta a neki tetszőt. A 
meghívott előadókkal az előadást 
követően szabadon beszélget-
hettek a résztvevők, tapasztalatot 
cserélhettek egymással, sok hasz-
nos ötlettel, tanáccsal gazdagod-
hattak.  
A rendezvény a környezettudatos 
gondolkodás, az egészséges táp-
lálkozás népszerűsítését is céloz-A váratlanul beköszöntő borongós 
ta. A Mosolygó Központi Óvoda őszi nap nem volt igazán kegyes a 
újrahasznosított anyagokból ké-családi naphoz, melyet a Városi 
szült játszótere, a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szol-
Orlai Népfőiskola Egyesület gálat Védőnői Szolgálata az 
természetes anyagokból készült EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 „Te-
népi játékai, a környezettudatos lepüléseinkért” program kereté-
játéklehetőségek egész tárházát ben az Anyatejes Táplálás Világ-
vonultatta fel, valamint a bölcsőde napja alkalmából rendezett.
konyhájának gyümölcskóstolója Ennek ellenére vidám, gyermek-
várta a gyerekeket. Hálásan zsivajtól hangos pezsgés töltötte 
köszönjük lelkes közreműkö-meg az egész Művelődési Köz-
désüket!pontot, melynek számos helyszí-
A rendezvényt színesítette az nén számtalan előadás, bemutató 
óvodás korosztály rajzaiból nyílt került megtartásra szorosan az 
kiállítás, melyet az Én családom anyatejes táplálás témájához 
címmel meghirdetett rajzpályá-kapcsolódóan, illetve egyéb, kis-
zatra készítettek az arra vállalkozó gyermekes családok érdeklő-
gyerekek. A legkiemelkedőbb al-désére számot tartó témában, 
kotások különdíjban részesültek. többek között a szoptatás fontos-
A színes forgatagban Hevesi Imre ságáról, az egészséges csecsemő 
előadása zárta a napot.  mozgásfejlődéséről, a Dévény-
Minden előadónak, résztvevőnek, módszerről, a mell önvizs-
önkéntesnek és segítőnek köszön-gálatáról, a babahordozó kendő 
jük az önzetlen munkáját!használatáról, a mosható pelen-

káról, a babakötvényről, gyógy-
Hőgye Ildikó védőnőnövényekről, babamasszázsról.

Szoptatás az élet forrása

Dömötör-napi 
családi táncház

Időpont: 2018. október 19. 
(péntek) 16 órától

Helyszín: 
Magyarvégesi Óvoda, 

Mezőberény, Kálvin u. 2-4
Programjaink: 

• Táncház  Kézműves 
foglalkozás • Eszem-iszom, 

dínom-dánom…

Mindenkit szeretettel várunk! 
A részvétel ingyenes!

•

Ovis BABICÁS Néptáncosok FIGYELEM!

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja jelenlegi 
és leendő ovis néptáncosait.  

Jelentkezni 4 éves kortól lehet!
Első próba: 2018. október 10. (szerda) 16.30-tól,  továbbá minden 

szerda 16.30-tól

ÚJ HELYSZÍN: Mezőberény, OPSKMM
A foglalkozások díja: 1.300 Ft/hó

Gyertek, táncoljunk együtt!

Elérhetőségeink: „Leg a láb” A.M.I.: 
+36 66 424-212,
+36 20 3295375 

legalab.mezobereny.hu 

építészetét bemutató skanzent, 
Őrtiloson pedig a Mura-Dráva 
összefolyását csodáltuk meg. Hét-
főn Nagykanizsán át Zala-
egerszegig kerékpároztunk, ahol 
sétáltunk a dombokra épült vá-
rosban, kedden pedig tovább men-
tünk Csesztregig, ahol a délutánra 
tervezett őrségi kerékpározást 
sajnos elmosta az eső. Szerdán 

A mezőberényi Alföld Turista immár jó időben a szlovéniai Je-
Egyesület augusztus 11-18. között ruzalembe vezetett utunk, hogy el-
rendezte hazánk megyéit bejáró mondhassuk, kerékpárral voltunk 
hagyományos kerékpáros túráját, Jeruzsálemben, egyébként a gyö-
ezúttal Somogy és Zala megyében nyörű hegyvidéken szőlőt ter-
jártunk. Utunk a több mint egy melnek. Másnap Csesztregről im-
évtizede tartó túrasorozatunk 15. 

már a Balaton mellé értünk, 
és 16. állomása volt! Tizenegy 

Keszthely volt az úti cél. Ki is 
egyesületi tagunk vágott neki a 

használtuk a jó időt a Balatonban közel 600 km-es távnak a Dom-
való fürdőzésre. Pénteken Bala-bóvár-Kaposvár-Őrtilos-Nagyka-
tonszentgyörgyön a Csillagvár nizsa-Zalaegerszeg-Csesztreg-Je-
múzeumot, Balatonbogláron ruzalem-Keszthely-Balatonlelle-
pedig a gömbkilátót néztük meg, Siófok útvonalon. 
szállásunk Lellén volt. Utunk Dombóvárra a társaság egy része a 
utolsó napján, szombat délelőtt a kísérő autóval, a többiek vonattal 
balatoni kerékpáros körúton érkeztek. Délután Kaposvárig 
Siófokig tekertünk, ahonnan tú-tekertünk, ahol városnézés volt a 
ránkat befejezve hazautaztunk. program. Másnap továbbindulva a 

közeli Szennán a tájegység Pusztai László túravezető

Kerékpárral hazánk 
megyéiben
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Városi nyugdíjas klub: PATEX Nyugdíjas Klub: ŐsBerény Táncegyüttes: 
páros héten szerda 16 óra hónap utolsó előtti csütörtök páros héten péntek 18 óra
Vezeti: Borgula Györgyné 14 óra, vezeti: Nagy Piroska Vezeti: Nehéz Attila

Berényi Népdalkör: Nefelejcs Klub: Ovis néptánc: szerda 16.30
hétfő 18 óra hónap első hétfője 15 óra Vezeti: Borgula Benedetta
Vezeti: Kmetykó Istvánné Vezeti: Vrbovszki Mártonné Mazsorett együttes: 

Kertbarátok köre: minden kedd, csütörtök és péntek
második szerda 17 óra Vezeti: Mezeiné Szegedi Zumba: minden hétfő 17.45
Vezeti: ifj. Csávás István Erzsébet Vezeti: Csuta Éva

Vászon- és gyapjúszövő Irodalmi kör: Balett: 
szakkör: csütörtök 16 óra minden páratlan kedden 16.30 minden páratlan csütörtök 
Vezeti: Debreczeni János 15.45Berény Táncegyüttes: 

Vezeti: Novák Évakedd és péntek 16.30
Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes

Kner Tánc-sport EgyesületKisberényke Táncegyüttes:
kedd 15 és péntek 14.30
Vezeti: Balogh Dávid Attila 
és Borgula Benedetta

Felnőtt társastánc: 
hétfő 19 óra
Vezeti: Gulyás Miklós – GM 
Táncstudió

Tánciskola: 
2019. januártól májusig
Vezeti: Hajas TiborNépi díszítőművészeti kör: 

Hímzők: kedd 14 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika

Gerinctorna pilates 
elemekkel, meridián torna: 
hétfő, csütörtök 8.30-tól, és 
hétfő 18.30-tólFoltvarró szakkör: 
Vezeti: Leczkésiné Hőgye csütörtök 17 óra Versenytánc csoport: 
KatalinVezeti: Fehér Károlyné

szerda és páros csütörtök Jóga klub: hétfő 17 óraCsipkekészítő szakkör: 
15 óra Vezeti: Schäffer Lászlópéntek 16 óra
Vezeti: MeszlényiViktóriaVezeti: Hernádi Mihályné

Csoportjaink 2018-2019
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ  
szakkörei, foglalkozásai a 2018-2019-es évadban:

rencváros, Újpest FC, Szováta, 
Békéscsabai Labdarúgó Aka-
démia, Gyulasport Nonprofit Kft., 
OMTK-ULE Orosháza és Berényi 
Gyermek FC. A döntőbe az Újpest 
FC és a Békéscsabai Labdarúgó 
Akadémia csapata került, iz-
galmas mérkőzésen, az utolsó 
pillanatban szerzett góllal Békés-
csaba nyert, így ők vihették haza a 
kupát. Harmadik lett a Ferenc-
város, a Mezőberényi Gyermek 
FC csapata a hatodik helyen 
végzett.
Kajlik Péter kuratóriumi elnök 
elmondta, a dr. Fekete Nándor 
Emléktorna egy csodálatos össze-A IV. dr. Fekete Nándor Em- Nándor emléke előtt, és az ő 
fogás eredménye, ahol mindenki léktorna résztvevőit  szeptember szellemében utánpótlás-nevelés 

8-án a sportpályán köszöntötte segítése. tudása legjavát nyújtja. A ren-
Dankó Béla országgyűlési kép- Dr. Fekete Csongor a Fekete- dezvény költségeit magán-
viselő, az MLSZ elnökségi tagja, a család nevében köszöntötte a meg- személyek és vállalkozások, 
Békés Megyei Labdarúgó Szövet- jelenteket. Örömét fejezte ki, hogy egyesületek felajánlásaiból te-
ség elnöke. Dankó Béla hangsú- ilyen sokan támogatják a tornát, remtik elő. A rendezők nevében 
lyozta, sok-sok fejlesztés történt ezzel őrzik testvére emlékét. köszönetet mondanak minden 
az elmúlt időszakban, de ez Az emléktorna kísérő rendez- támogatónak. A teljesség igénye 
önmagában kevés. Szükségesek vényeként dr. Fekete Nándor ba-

nélkül kiemelt néhányat: Mező-
azok az emberek, akik nevelik a rátai különböző versenyeket hir-

berény Város Önkormányzati 
gyerekeket, és kellenek a példa- dettek, volt célbarúgás, dekázás, 

Képviselő-testülete, a Mezőbe-képek, akikre felnézhetnek, és dr. hetesrúgás, szlalomfutás, a 
rény '17 Városüzemeltetési Kft., Fekete Nándor ilyen példakép. győztesek ajándékként egy-egy 
Békés Takarékszövetkezet, Fa-Dr. Borbély Zoltán, az MLSZ labdát kaptak. Labdarúgó mérkő-
míliatészta Kft., Békés Megyei budapesti alelnöke arról szólt, bár zés volt a békésszentandrási és a 
Labdarúgó Szövetség, Berény dr. Fekete Nándor elment, de mezőberényi óvodások, valamint 
Nyomda, 14-es Pub Food, Berényi fényképére nézve mégsem szo- dr. Fekete Nándor barátai között 
Gyermek FC, Mezőberényi morkodhatunk, mert ezzel a is. A Nagycsaládosok Mező-

tornával elindított valamit. berényi Egyesülete arc- és kéz- Erdélyi Kör, Piaci Gazdabolt, 
Kajlik Péter, az emléktornát festést vállalt. A Famíliatészta Kft. Mezőberényi Általános Iskola, 
szervező Mezőberényi Gyermek- a résztvevőknek sportreggelit és Alapfokú Művészeti Iskola és 
foci Alapítvány elnöke megfogal- ebédet főzött.     Kollégium, Nagycsaládosok 
mazta, a tornának kettős célja van, Nyolc U13-as korosztályú csapat Mezőberényi Egyesülete, Balta 
tiszteletteljes főhajtás dr. Fekete versengett az elsőségért: Fe- Bútorvasalat.  

Békéscsaba nyerte a tornát Köszönő levél
IV. dr. Fekete Nándor 
Emléktorna

Nándi gyermekünk emlékének 

méltó megőrzésére, a Mező-

berényi Gyermekfoci Alapít-

vány által szeptember 8-án a 

megrendezésre került az emlék-

torna. A rendezvény most is 

többszáz embert mozgatott 

meg, a torna jelentős sportese-

ménynek számít már megyei 

szinten is. Futballszakmai 

körökben komoly elismerés 

illette a csapatok színvonalas 

játékát és a sportesemény 

rendezését. 

Ezúttal a család nevében újra 

megköszönjük kedves bará-

tainknak és támogatóinknak az 

elvégzett szervező, lebonyolító 

munkát és a torna szpon-

zorálását. Köszönjük az Önkor-

mányzatnak a sportlétesít-

mények rendelkezésre bocsá-

tását és a Gyermek Foci Alapít-

ványnak a torna megren-

dezését. 

Ez a nap ismét a sportbarátság 

és a szeretet napja volt.

Mezőberény, 

2018. szeptember 24.

Tisztelettel és köszönettel a 

Fekete-család

Intézményi hírek / Civil hírek2018. október
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Az akciós ajánlat a készlet erejéig érvényes.

KOMFOR ABC
Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.

Halász Enikő, a Hed-Land Sport- ring is van. Ez nagy segítséget je-
csarnok SE kick-box szak- lent számukra.
osztályának versenyzője (felső A két berényi versenyző a hazai 
képünkön jobb szélen) szeptember viadalokon kick-light, illetve 
15. és 22. között az olaszországi light-contact szakágakban kva-
Jesoloban megrendezett utánpót- lifikálta magát a vb-re. A nyáron 
lás világbajnokságon junior kor- itthon, illetve két edzőtáborban 
osztályban bronzérmet szerzett. készültek fel a nemzetközi meg-
Ugyanitt Szeleczki Lilla kadet mérettetésre. A világbajnokságon 
korosztályban ért el nagyon szép népes mezőny gyűlt össze, 65 
eredményt, ő az 5. helyen végzett. ország 2319 versenyzője vett részt 
Mint azt Barna Márton szak-

rajta. Enikő kick-light szakágban 
osztályvezető elmondta, immár 

a döntőbe jutásért mérkőzhetett, 
évtizedek óta érnek el hasonló 

végül a harmadik helyen végzett. 
kimagasló eredményeket. Jelen-

Light-contactban nem jutott a leg 35 igazolt versenyzővel dol-
legjobb négy közé, ott 5-6. lett. goznak, közülük tizenketten in-
Lilla mindkét szakágban az 5-6. dulnak rendszeresen hazai és 
helyen végzett.   nemzetközi versenyeken. A szak-

Barna Márton szólt arról is, hogy a mai munkát ketten végzik Schäf-
fer Katalin edzővel. Az óvodá- vb-re való kiutazásuk jelentős 
sokkal Schäffer Katalin, a na- költséggel járt, ezt támogatók 
gyobbakkal pedig maga fog- nélkül nem tudták volna meg-
lalkozik. Hetente kétszer tartanak oldani. Segítségükre volt Mező-
edzéseket a Martinovics utcai berény Város Önkormányzata, a 
tornateremben, illetve Fejér Sán- Kolozsi József Kft., a Fábafém 
dor lelkész támogatásával a II. ke- Kft., a Hed-Land Sportcsarnok 
rületi Evangélikus Egyház lelké- SE, illetve az Euro Mobil Plus Kft. 
szi hivatala melletti épületben Támogatásukat ezúton is köszöni.
alakítottak ki edzőtermet, ebben 

Bronzérem a kick-box vb-n

A Mezőberényi Református Szeretetotthon 

MENTÁLHIGIÉNÉS VÉGZETTSÉGGEL 
rendelkező munkatársat keres teljes munkaidőben való 

foglalkoztatással, azonnali kezdéssel.

Érdeklődni Papp Tibor ref. lelkésznél lehet személyesen vagy a 

+36 20 5996864-es telefonon

A mezőberényi Laposi kertekben a 7-es kapun 

1634 négyzetméter alapterületű, 

bekerített kert, kis házzal, gyümölcsfákkal, fúrt 

kúttal, villannyal ellátva eladó. 
Érdeklődni lehet: +36 66 423-542, +36 30 502-0182. 

A Berényi Méhészek meghirdetik a

MÉHEK ÉS VIRÁGOK
című rajzpályázatot 

alsó tagozatos diákok körében.

A pályázat célja: a környezetünkben élő és az ember számára 
kifejezetten hasznos méhek köztudatba bevonulása, a méhek 
fontosságának felértékelődése. 
A pályázók a rajzaikat 2018. november 6-ig adhatják le a rajz-
tanáraiknál, név, osztály és iskola megjelölésével. A pályamunkák 
témája a Méhek és virágok. Technikájuk lehet ceruzarajz, zsírkréta 
vagy festmény, mérete A/4-es legyen. A beérkezett pályamunkákat 
szakmai zsűri értékeli. 
Eredményhirdetés november 15-én, illetve 16-án lesz a már 4. 
alkalommal megrendezendő Mézes Reggeli keretén belül. 

Civil hírek 2018. október
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Az ősz az emlékezés hónapja. És ott van az ősz mindent embert 
Akik tehették, friss nyári em- emlékezésre indító ideje is, 
lékképeiket idézik fel, várva a kö- amikor halottaink emlékét 
vetkező nyár élményeit. Akiknek idézzük, s virágainkkal fejezzük 
inkább csak a munkára futotta, ki irántuk való hálánkat és kö-
azok remélik, hogy volt értelme a szönetünket mindazért, amit ér-
pihenésmentes fáradozásoknak. tünk, velünk tehettek egykoron.
Történelmünk is bőven ad okot az A keresztyén embernek feladata 
emlékezésre. Az aradi vértanúk az emlékezés: „Emlékezz vissza 
áldozata soha el nem múló az egész útra, amelyen vezetett 
tiszteletet érdemlő módon késztet Istened, az ÚR” (V. Móz. 8,2). Ha 
minket évről évre főhajtásra. Az ennek engedelmeskedve gondo-
56-os forradalom még köztünk élő lunk vissza akár a történelem 
harcosai vagy mártírjai szintén eseményeire, akár saját életünk 
arra késztetnek, hogy álljunk meg történéseire, a szép és örömteli 
mindennapi rohanásunkban. vagy éppen fájdalmas emlékekre, 
Gondoljunk azokra, akik a le- akkor lehet hasznunkra az em-
hetetlent vállalták, hogy ez a nem- lékezés. Mert az emlékekben fel-
zet szabadon élhessen, s lettek fedezhetjük Isten vezetését, aka-
szabadságharcuk áldozatai, ül- ratát, megengedését. Nem kapunk 
dözöttjei, vagy éppen egész feltétlenül választ a miértjeinkre, 
életükre megbélyegzett osztály- de kaphatunk békességet arra, 
ellenségek egy istentelen, hamis hogy Istennek köszönjük meg azt, 
ideológiától megfertőzött rend- ami szép volt és jó, s Istennek 
szernek. tudjuk kimondani azt, hogy „Igen, 
A világ protestánsai október 31-én Atyám, mert így volt kedves 
arra emlékeznek, hogy elindult előtted”. Az Isten előtt emlékező 
egy, a keresztyén hit igazságait a ember tud alázatos szívvel többé 
Szentírás alapján felszínre hozni válni az emlékei által, mert tovább 
akaró, és az embereket Krisz- tud nézni azokon az „ígéret 
tushoz vezetni akaró folyamat, a- földjére”, azaz a Krisztusban neki 
mit immár 501 éve reformációnak felkínált örökkévalóságra. Nem 
nevezünk, és annak részei akarunk kell – az ismert dal szerint – csak a 
lenni korunk nemzedékének szépre emlékezzünk, mert Krisz-
tagjaiként. tusra figyelve, és magunkat Neki 
Mi, berényi reformátusok az erre a átadva az is igazzá lesz minden 
folyamatra való hálás emlékezés emlékeink közepette, amit Ezé-
kapcsán szervezett ünnepi isten- kiás király mondott: „Bizony 
tiszteletünkön emlékezni szeret- javamra vált a nagy keserűség” 
nénk gróf Tisza István minisz- (Ézs. 38,17) Mert így lehet újra és 
terelnökre is, kinek szobra temp- újra tanulni az emlékekből, 
lomunk kertjében is megtalálható. azoktól jobbá is lehet a szívünk, ha 
Benne nemcsak a kiváló ál- magunkat múltunkkal együtt 
lamférfit látjuk, aki ellenséges átadjuk a jövendő Urának, 
politikai erők mártírja lett éppen Krisztusnak. Áldott emléke-
100 évvel ezelőtt, hanem re- zéseket kívánok minden Kedves 
formátus egyházunk egykori fő- Berényi Lakosnak!
gondnoka előtt is tisztelgünk, aki Papp Tibor református 
reformátusságunkért is sokat te- lelkipásztor
hetett egykoron.

Az emlékezés hónapja

A megye legjobb íjásza
 
A Mezőberényi Íjászegyesület szeptember 28-án rendezte meg a „2. 
Békés megye legjobb íjásza" versenyét, sorrendben ez volt az 
egyesület által szervezett 40. verseny. Erre nemcsak a Békésből, hanem 
Csongrád, Szolnok és Hajdú-Bihar megyéből is jöttek íjászok.
A helyi versenyzők nagyon jól teljesítettek. A mini lány kategóriában 
Várhalmi Molli szerezte meg az 1. helyet. Gyermek kategóriában 
Tímár Kevin 1., Emrick Ádám 2. lett. A nőknél Csipkéné Bihari Andrea 
1., Budai Gyöngyi 2. helyen végzett. A férfiaknál 1. helyezett lett 
Csipke József, 2. Tímár János. Csigás kategóriában Borgula Pál 
végzett az élen. A tradicionális női íjászok között 4. lett Hajós-Szabó 
Dóra. Békés megye legjobb vadász íjásza kategóriában Csipke József 
győzedelmeskedett. A legjobb csigás íjász Borgula Pál lett. 

Fehér Csaba, az egyesület vezetője

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 
Ignácz János (Mezőberény) és Smiri Dalma (Köröstarcsa), Komlódi 
Albert Mihály (Mezőberény) és Jevuczó Márta (Mezőberény), 
Hegyesi Gábor László (Mezőberény) és Barna Katalin 
(Mezőberény), Winter Adrián (Szeged) és Kopányi Márta 
(Köröstarcsa), Roósz Ákos (Mezőberény) és Komoroczki Zita 
(Mezőberény), Dobra István (Bélmegyer) és Csáki Dorottya 
(Budapest)

Eltávoztak közölünk: 
Mados Julianna (1930), Varga László (1960), Nagy János (1941), 
özv. Czinkóczki Mártonné (Palsa Ilona) (1929), Kovács Ilona (1942), 
Andor László (1960), Beján Irén Márta (Lázár Irén Márta) (1955), 
özv. Deák Jánosné (Hack Mária Ilona (1930), Papp József (1960) 
Hoffmann Mártonné (Bálint Magdolna) (1932), Tomonyicka 
Józsefné (Győri Zsuzsanna) (1936).

megtanulnák, épp ezért bemutató-
kat tartanak a házban. Szólt arról 
is, a tárlat bejelentkezéssel 
október 10-ig tekinthető meg, 
bejelentkezni a +36 30 6920-411-
es telefonszámon lehet. 
Kovács Gabriella az általa ké-
szített speciális sapkákat mutatta 
be. Elmondta, akik kemoterápiás 
kezelésben részesülnek, azoknak 
jellemzően kihullik a hajuk. Mivel 
nagyon érzékeny a fejbőrük, ezért 
parókát nem hordhatnak. Ezzel a 
speciális sapkával az interneten 
találkozott. Egy-egy darab két nap 

Ezer csillag elnevezéssel  szep- alatt készíthető el. Azt gondolta, 
tember 29-30-án 10 és 17 óra nem is lesz rá igény, de már egyre 
között csipkekiállítást tartott a többen keresik. Ezért a rászoru-
Mezőberényi Német Hagyo- lóktól pénzt nem kér. Hogy a meg-
mányápoló Egyesület és a Német növekedett igénynek eleget tudjon 
Nemzetiségi Önkormányzat a tenni, ezért egy csapatot szervez. 
Német Közösségi Házban. Kisari A segítőket a Művelődési Köz-
Miklósné, az egyesület elnöke pont csipkekészítő szakkörébe 
megnyitójában elmondta, szeren- várja minden pénteken 16 órára, a 
csés lenne, ha a horgolást és a speciális sapkákat készítő csapat a 
kötést a fiatalabb generációk is szakkör keretében működik.

Csipkekiállítás október 10-ig

Mezőberényben a Kis Kofa Piacon 

(Mezőberény, Luther tér 12.)

füstölni való fűrészpor 

még tavalyi áron eladó.
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Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés
Vasadi Tibor

+36 20 588-4535

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.

Eladó Mezőberény központjában, 

a Gyomai úton első emeleti háromszobás, 

ebédlős, klímás, nagy erkélyes társasházi lakás. 

Érdeklődni lehet: +36 30 5588-558-as telefonon.

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékezzetek,
s kérlek ne felejtsetek!

Emlékezzetek,
és a végen túl is szeressetek!

Emlékezzetek,
s akkor talán örökké veletek 

lehetek!

Emlékezzünk özv. Frey Ádámné
h a l á l á n a k  1 .  é v f o r d u l ó j a  
alkalmából.

Megemlékeznek: lányai a 
párjukkal együtt, unokái és 

dédunokái.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek...
Szemünkben tükrözik tekintetük még

S a boldog órák drága tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt

És élnek ők tovább...“
Juhász Gyula

  
Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik gyermekünk, testvérem,

ANDOR LÁSZLÓ
búcsúztatásán részt vettek, együttérzésükkel, virágaikkal 

gyászunkban támogattak és fájdalmunkban osztoztak.

a gyászoló család


