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A vállalkozók köszöntése Ajánlja fel adója 1+1 %-át!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról.

A Városházán január 11-én tartották meg a vállalkozók hagyományos újévi köszöntőjét. A találkozón Siklósi István polgármester
köszöntötte a vállalkozókat, és
tájékoztatta őket az elmúlt év
történéseiről, a 2019. év terveiről.
Kiemelte a vállalkozók fontos
szerepét a város életében, és meg-

köszönte az adófizetés mellett
végzett számtalan egyéb tevékenységüket. A találkozón a 2018.
évben “Mezőberény Vállalkozója” elismerést kapott Kolozsi
József is köszöntötte a jelenlévőket. Az aulában fotókiállítás keretében mutatta be a céget és a cég
munkáját. forrás: mezobereny.hu

Civilek köszöntése

A Városházán január 25-én köszöntötték a mezőberényi civil
szervezetek képviselőit, önkénteseket. A már hagyományosnak
számító újév köszöntőn Siklósi
István polgármester méltatta azt a
pótolhatatlan munkát, melyet a
civil szervezetek végeznek a városban. Tájékoztatást nyújtott a
2018. év történéseiről és a 2019.

év terveiről. Az eseményt megtisztelte Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki felhívta a
figyelmet a már kiírt pályázatokra,
melyek segítséget jelenthetnek az
egyesületek működésében. Nagy
köszönet illeti a Csabai Színistúdió fiataljait, akik műsorukkal
lepték meg a jelenlévőket.
folytatás a 4. oldalon

Alapítvány a Missziókért
18389382-1-04
Alföld Turista Egyesület Mezőberény
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület
18391187-1-04
Berényi Biliárd Klub
18394867-1-04
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület
18385113-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete
18385618-2-04
Erős Vár Alapítvány
18376438-1-04
„Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület
18388491-1-04
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete
18393756-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete
18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány
18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
18382828-1-04
Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorl. Egyesület 18393536-1-04
Mezőberényi Általános Iskola DSE
19052256-1-04
Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04
Mezőberény Értékeiért Polgári
Együttműködés Egyesület
18751897-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület
18392975-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci – Iskolai
Labdarúgást Támogató Alapítvány
18379981-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
18394427-1-04
Mezőberény Horgászok Egyesülete
19977946-1-04
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület
18655234-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub
19058582-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
19059741-1-04
Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány
18398115-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány
18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
19061522-1-04
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium
Öregdiákok Baráti Köre Egyesület
18872044-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete
18377178-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület
18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület
18393220-1-04
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény
18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesülete
18380606-1-04
Spektrum Alapítvány
18380747-1-04
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület
18382756-1-04
Szalai Barna Tenisz Club
18374292-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány
18393282-2-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
18388965-2-04
(szerkesztőségünknek bejelentett adószámok)

Kiemelt költségvetési irányzat
Nemzeti Tehetség Program
Egyházak:
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház

Technikai szám
1823
0011
0035
0066
forrás: nav.gov.hu
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Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
2018. december 21-én Siklósi István polgármester Szekeres
Józsefné alpolgármester asszonynyal otthonában köszöntötte Ollé
Istvánt, majd január 23-án Vasas
Pálné Ica nénit 90. születésnapja
alkalmából. Január 2-án Szabó
Sándort szintén otthonában
köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából. A köszöntésen adták
át Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk nekik!
2019. január 9-én megkeresés
érkezett Münsingenből az idei
nagyrendezvényük programtervezetéről. Kérdésük volt, hogy
a rendezvényeken kb. hányan
vesznek majd részt Mezőberényből. Korábban már jelezték, hogy
szívesen látnák a fúvósokat, a
mazsoretteket, a tűzoltókat, a
néptáncosokat. 100 fő körüli
létszámra számítanak.
A városvezetés a négy érintett
szervezettel felvette a kapcsolatot,
valamennyien örömmel vették az
invitálást. A kiutazók végleges
létszáma, a fellépők műsora, az
utazás részletei a későbbiekben
kerülnek véglegesítésre.

duplája szolgáltatási díjért látná el. Az egészségügyben dolgozók véleménye az összegszerűségről az volt, hogy a jelenlegi orvos, ápoló díjakat alapul
véve ez reális is lehet. Felajánlották, hogy az általuk befizetett
HIPA önkormányzat által az
egészségügybe, orvosi eszközökre visszaforgatott részét – ha
szükséges – használják fel a
megnövekedett költségek egy részének fedezetére. A megbeszélésen több képviselő is jelen volt.
Január 21-én „Zöld Óvoda” címet vehetett át első alkalommal
a Mezőberény Város Óvodai Intézménye Mosolygó Központi
Óvoda kollektívája nevében
Kreiszné Szilágyi Tünde. A
kollektíva a kisgyermekkori
környezeti nevelés terén végzett
tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat. Az óvoda 2021.
december 31-ig jogosult a cím és a
logó használatára.
Gratulálunk az elismeréshez!
Január 22-én a magyar kultúra
napja alkalmából a Hagyományok Házában tartott ünnepség
keretében rangos szakmai díjakat
adott át prof. dr. Kásler Miklós,
az emberi erőforrások minisztere és Fekete Péter kultúráért
felelős államtitkár. „Minősített
Közművelődési Intézmény
Cím”-re érdemesült az Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ.
Az elismeréshez gratulálunk!

Január 17-én Siklósi István
polgármester levélben fordult
az Országos Mentőszolgálathoz.
Kérte, tájékoztassák arról, hogy
van-e valamilyen lehetőség az
orvosi ügyelet általuk történő
ellátására. Kérte azt is, hogy ha
ilyen lehetőség van, akkor annak
kereteit, illetve költségeit is
közöljék. A levélre eddig nem Január 25-én Siklósi István polérkezett válasz.
gármester levélben fordult
Varga Tamás szobrászművészJanuár 18-án Kulcsár László, a hez a „La Charogne” szobor
Nemzeti Agrárkamara Békés állapotának alaposabb megvizsmegyei elnöke tájékoztató leve- gálása érdekében. Előzmény:
let küldött a falugazdász ügyfél- Mint azt sokan tudják, 2018.
fogadási idejéről. Mezőbe- december 25-én éjjel egy részeg
rényben minden héten kedden személy megrongálta a szobrot,
és szerdán 7.30-16 óráig, a béké- Varga Imre alkotását. Január
si állandó ügyfélszolgálati irodá- elején a rendőrség a kameraban pedig hosszított nyitva- felvételek és más információk
tartással várják az ügyfeleket a segítségével felderítette a rongáló
Verseny u. 4. I. emeleten.
személyét. A szobor állapotának
felméréséhez, helyreállításához –
Január 21-én a Városházán a mivel az alkotó 96 éves – a
háziorvosokkal, a gyermek há- Mezőberényben több alkotással is
ziorvosokkal, a szakorvosokkal, rendelkező Széri-Varga Géza
valamint a gyógyszerészekkel szobrász segítségét kérte Siklósi
ötleteltek az ügyeletről. A Békés István polgármester. Ő kapMedical Kft. az általa ellátott csolatba lépett a szobrász fiával,
feladatot a jelenleginek közel aki maga is szobrász, s a tőle

kapott felhatalmazás alapján
Mezőberényben járva megszemlélte a szobrot, és az alábbi véleményét fogalmazta meg: „A
szobor külső sérülést nem szenvedett. Az eredetileg megépített
konstrukció egész stabil. Azonban
erőteljesebb nyomásra érzékelhető bizonyos belső (a krómacéllemez alatt rögzített) bronzöntvény

2019. február
esetleges sérülése. Az alkotás ettől
még statikus, csak félő, hogy az
ehhez hasonló jövőbeli rongálás
komolyabb sérüléshez, esetleg
balesetveszélyes helyzet kialakulásához vezethet. Hasznos lenne, ha a szobor belső kialakítását
ismerő személy megvizsgálná a
mű állapotát.”

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2018.
december 17-i zárt és 2019. január
23-i rendkívüli nyílt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Barna Márton képviselő a
szennyvíztisztító telep korszerűsítésével kapcsolatban azt
kérdezte, hogy egy folyamatában teljesen új rendszer lesz-e
felépítve, vagy a régi telep műszaki állapotára épülő, annak
részbeni hasznosításával történik a felújítás? A felújítás során
teljes vagy részleges üzem működik? Siklósi István polgármester úgy válaszolt, hogy teljes
mértékű működés lesz a felújítás alatt is. Olyan rendszer kiépítését fogják megvalósítani a
jelenlegi helyszínen, amely a
megyében talán egyedülállóan
korszerű technológiát alkalmaz.
Bízik benne, hogy hosszú időre
megoldja Mezőberény szennyvíztisztítási problémáit ez az
elég nagy összegből megvalósuló
beruházás.
Barna Márton képviselő másik
kérdése a költségvetéssel volt
kapcsolatos. Siklósi István polgármester elmondta, hogy a két ülés
között egyeztettek a Pénzügyi
Osztály vezetőjével, jegyző úrral
és dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálóval az áfa kérdésekről,
melyek a képviselő úr számára
megválaszolásra vártak. A költségvetés kapcsán a felmerült kérdéseire megnyugtató választ
kapott.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatói beosztását ellátó
Schäffer Mártonné részére az
illetményalap 500%-a szerinti
magasabb vezetői pótlékot álla-

pított meg 2019. január 1. naptól
2019. február 15. napig.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál meghirdetett
igazgatói beosztás ellátására
pályázók meghallgatására és a
pályázatok véleményezésére létrehoztak egy, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező ad hoc
bizottságot. A bizottság tagjai:
- dr. Földesi Szabolcs, Mezőberény Város Jegyzője
- a SZIME Békés Megyei Tagozata által kijelölt egyesületi képviselő
- Mezeiné Szegedi Erzsébet,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és
Esélyegyenlőségi Bizottságának
elnöke
- dr. Burján Katalin, képviselő
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Kissné Wagner Máriát – az
(óvodapedagógus munkakörben)
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát megtartva, a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv.
alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
alapján, valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet alapján – megbízta a
Mezőberény Város Óvodai
Intézménye intézményvezető
beosztás (magasabb vezető)
ellátásával 2019.02.01. napjától
2024.07.31. napjáig terjedő
időtartamra.
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2019. február
A képviselők továbbtárgyalásra
alkalmasnak találták a Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetet.
Felhívták az illetékes vezetőket a
rendelet-tervezet következő képviselő-testületi ülésre történő átdolgozására, illetve az addig beérkező információk alapján a
változások beépítésére.
Elfogadták a 2019. évi Városi
rendezvények tervét és megbízták az OPSKMM igazgatóját,
hogy az év közben történt változásokat kísérje figyelemmel, a
módosításokat végezze el és a
honlapon jelentesse meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019.
évben is a március 15., május 1.,
Berényi Napok rendezvény – ezen
belül augusztus 20. – és az október
23. rendezvényeket tekinti városi
nagyrendezvénynek.
A testület megbízta az OPSKMM
intézmény igazgatóját a városi
nagyrendezvények megszervezésével, lebonyolításával.
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megrendelésére 2018. január 2-án
megkötött Vállalkozási Szerződés
6./ pontjában a bérleti díjra
vonatkozó összeget 15.420,- Ft +
ÁFA/hó, a szolgáltatás díjára
vonatkozó részt pedig bruttó
421.500,- Ft összegre módosítják.
Továbbá módosították a 6./ pont 5.
passzusát a következőre a „felek
megállapodnak abban, hogy a
mindkét fél által fizetendő díjakat
minden évben automatikusan
növeljék a KSH által meghatározott infláció mértékével”. A
vállalkozói szerződés további
pontjai változatlanok maradnak.
Felhatalmazták a polgármestert a
Vállalkozási Szerződés módosításának aláírására

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 0365/2
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan
vonatkozásában felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy
annak tulajdonjogának megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, amennyiben
az ügyintézés során költségek

Vasas Pálné köszöntése
Vasas Pálné Kocsik Ilona január
23-án ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester köszöntötte, és adta
át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Elfogadták az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
2018. évi beszámolóját.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
jóváhagyta az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
2019. évi munkatervét a funkMezőberény Város Önkormány- cióterv, a terembeosztás és szolzati Képviselő-testülete hozzá- gáltatási tervvel kiegészítve.
járulását adta ahhoz, hogy a Módosításra került a lakások és
Berényi Gyermek FC székhe- helyiségek bérletéről és elidelyeként használja a Mezőberény genítéséről szóló önkormányzati
Város Önkormányzata tulaj- rendelet. „A Város a Tiétek, a
donában levő, 5650 Mezőberény, Város Értetek” elnevezésű EFOPSport u. 1. sz. alatti Sporttelepet, 1.2.11-16-2017-00002 azonosító
szívességi használat jogcímen.
számú projekt keretében adható
támogatások pályázati kiírásaiban
Mezőberény Város Önkormány- törlésre került a mezőberényi
zati Képviselő-testülete egyetér- területi megkötés a foglalkoztatási
tett a nevelési-oktatási intézmé- jogviszony vonatkozásában.
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasz- Mezőberény Város Önkormánynálatáról szóló 20/2012.(VII.31.) zati Képviselő-testülete úgy
EMMI rendelet 24.§ (1a) be- döntött, hogy „A Város a Tiétek,
kezdése alapján, a Békés Megyei a Város Értetek” című EFOPKormányhivatal Békéscsabai 1.2.11-16-2017-00002 azonosító
Járási Hivatala által megállapított számú pályázat keretein belül
kötelező felvételt biztosító álta- határozott időre, 2019. február
lános iskolák körzethatárainak 15. napjától 24 hónapon kemeghatározásával a 2019/2020. resztül, a 2012. évi I. törvény a
munka törvénykönyvéről szatanévre vonatkozóan.
bályai szerint teljes munkaJóváhagyták a Mezőberény Város időben 2 fő Ifjúsági referenst
Önkormányzati Képviselő-tes- alkalmaz, 195.000.- Ft /fő bruttó
tülete és a Mezőberényi Cigány munkabérért.
Nemzetiségi Önkormányzat kö- A bér és járulék költségeinek
zötti, a Német Nemzetiségi Ön- 100%-os forrása az EFOP-1.2.11kormányzat, Mezőberény közötti 16-2017-00002 azonosító számú
és a Mezőberényi Szlovák Nem- pályázat. Siklósi István polzetiségi Önkormányzat közötti gármester felhatalmazást kapott a
együttműködési megállapodást az beérkezett pályázatok elbíráelőterjesztéshez mellékelt formá- lására, a szükséges intézkedések
ban. A képviselő-testület felhatal- megtételére.
mazta Siklósi István polgármestert az együttműködési megál- Elfogadták dr. Hantos Katalin
bizottsági tag 2018. 12. havi és
lapodások aláírására.
2019. 01.-10. havi (21.100,A képviselők úgy döntöttek, hogy Ft/hó) tiszteletdíjáról történő lea KTV Stúdió szolgáltatásainak mondását.

merülnek fel, terjessze a képiselőtestület elé.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2019.
február 25. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit Titkárság

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Új megyei értékek
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének határozata
értelmében Békés megyében 2013 őszén alakult meg az értéktár
bizottság. Feladata, hogy a megye területén lévő nemzeti
értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa
és nyilvántartásba vegye. Bárki kezdeményezheti nemzeti
értéknek a Békés Megyei Értéktárba történő felvételét, a
kezdeményezés ingyenes és önkéntes alapon történik. A megyei
értéktár bizottság 7 főből, többségében szakemberekből áll,
munkájukat nyolc szakmai albizottság segíti, az albizottságokban
40 fő dolgozik. A Békés Megyei Értéktárban 2014 őszéig 13
megyei értéket vettek lajstromba, mostanáig 52 érték kapott
helyet, melyek közül kettő – a csabai és a gyulai kolbász –
hungarikum is, a Csabai Kolbászfesztivál és a Békés-Tarhosi
Énekiskola pedig bekerült a Nemzeti Értéktárba. Az évek alatt –
köszönhetően a megyei értéktár bizottság ösztönző munkájának –
sok településen jött létre értéktár, jelenleg 52 települési értéktár
működik, melyekben 1078 értéket tartanak nyilván. A települések
szívesen kapcsolódnak be az értékgyűjtésbe, ezzel hozzájárulnak
kincseik megőrzéséhez és a helyi identitás erősítéséhez. A Békés
Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén 15 értéket vett
lajstromba, ezeket a megyei értéktár bizottság elnöke, Zalai Mihály
közgyűlési elnök mutatta be a sajtó képviselőinek a Megyeházán.
Ezek: a Csabagyöngye szőlő és Stark Adolf szellemi munkássága,
Békéscsabai Jókai Színház épülete, az egykori Igazságügyi
Palota épülete Gyulán, a Munkácsy Mihály Múzeum épülete és
gyűjteménye, Thék Endre munkássága, a Balassi Táncegyüttes
tevékenysége, Munkácsy Mihály művészeti öröksége, Tevan
Andor könyvművészeti és kiadói tevékenysége, a Tranoscius, a
békési vesszőfonás, dévaványai táncok, a Szarvasi Arborétum, a
Békéscsabai István malom, a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum és
Orosháza-Gyopárosfürdő.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Temesvári Gábor Tamás (Mezőberény) és
Várdai Anetta Erzsébet (Mezőberény), Plavecz Róbert (Mezőberény)
és Kertész Boglárka (Mezőberény), Balogh Gábor József
(Mezőberény) és Lakatos Regina Magdolna (Mezőberény)
Eltávoztak közölünk: Csarnai Sándorné Czinkóczki Margit (1950),
Erdélyi Mihályné Elek Erzsébet Lídia (1919), Horváth László
(1965), Szabó Kálmánné Bodó Mária (1957), Mezei Ádámné Varga
Irén (1934), Maléth Márton (1940), Telegdi Zoltán Béla (1959),
Hajdu Antal (1934), Ábelovszki Jánosné Prorok Judit (1923), Kiss
Andrásné Litavecz Mária (1941), Plavecz Györgyné Hudák Mária
Anna (1935), Baksai Mátyásné Weigert Katalin (1923)
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Életműdíj Gschwindt Andrásnak

Civilek köszöntése

Mint arról januári számunkban beszámoltunk, dr. Gschwindt
András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) címzetes egyetemi docense, városunk
szülötte és díszpolgára december 13-án Gábor Dénes életműdíjat
vehetett át az országgyűlés felsőházi termében. A kitüntetettel
Mezőberényben beszélgettünk.

folytatás az 1. oldalról

– Hét éve, 2012. február 13-án
indult útjára a Masat-1, az első
magyar műhold. Ennek ön volt az
egyik szülőatyja. A Masat
jelentőségét az adta, hogy az űrbe
felvitt hét kis műhold többsége
felmondta a szolgálatot, ezzel
szemben a Masat a terveknek
megfelelően küldte adatait a
Földre. A Masat meddig
működött?
– A tervezés szempontjából lényeges, hogy a műholdakat a világon mindenhol speciálisan gyártott, nagy figyelemmel ellenőrzött, rendkívül drága alkatrészekből építik föl. Ezeknek az alkatrészeknek, részegységeknek az
ára a közforgalomban lévőknek
többszöröse, néha százszorosa. A
mi költségvetésünk nem tette lehetővé, hogy ilyen drága egységeket szerezzünk be, így közönséges alkotórészekkel dolgoztunk.
Ezért, hogy az extrém körülmények között is működjenek, tartalék részegységeket építettünk
be. Ez azt jelentette, ha valamelyik
egység meghibásodott, akkor
feladatát a tartalékegység vette át,
és ez be is következett a felügyelő
automatikánál. A tervezés során a
műholdat igyekeztük olyan körülmények között is kipróbálni,
amely majd az űrben vár rá. A
startnál az indító űrhajó rázza a
szerkezetet, ezért mi is ezt tettük,
az űrben pedig a szélsőséges
hőmérsékletet kell kibírnia, ezért
hűtöttük és fűtöttük rendesen.
– A Gábor Dénes-díj célja a kimagasló szellemi alkotásokat
létrehozó és az új ismereteket a
gyakorlatba átültető szakemberek – mérnökök, kutatók, feltalálók – fokozott erkölcsi megbecsülése. December 13-án ön a
Gábor Dénes-életműdíjat vehette
át. Már számos kitüntetésben részesült, például 2008-ban a Bay
Zoltán-díjat, 2010-ben a Magyar

Örökség-díjat kapott. A Gábor
Dénes-életműdíj milyen helyet
foglal el elismerései között?
– A legtöbb kitüntetés általános,
emberi kvalitások szerint ismeri el
a tevékenységemet, de én mérnök
vagyok. Ezt a díjat pedig a
szakmától kaptam, ráadásul az
életművemért, ez számomra a
legnagyobb szakmai elismerés.
– A méltatás szerint a díjat az
űrtechnológia hazai fejlesztésében betöltött több évtizedes
kiemelkedő szerepe, az Interkozmosz műholdak fedélzeti
berendezéseinek eredményes
fejlesztése, az első hazai műhold,
a Masat-1 létrehozásában és
üzemeltetésében betöltött irányító
szerepe, a felbocsátás előtt álló
SMOG-1 műhold innovatív
megoldásainak kidolgozása és
integrálása terén végzett munkája miatt érdemelte ki. Bemutatná nekünk a Smog-1 műholdat? Ennek mi a feladata, és
mennyivel fejlettebb a Masatnál? A tervek szerint a Smog-1
mikor indul útjára?
– Mikor a Masat-1 2015-ben
befejezte tevékenységét, rögtön
azon gondolkodtunk, hogy munkánkat miként folytassuk? Mivel a
Masat-1 volt az első magyar
műhold, erre könnyebben kaptunk
pénzt a szponzoroktól, de a második már nem részesült ilyen figyelemben. Ahhoz, hogy a Smog1-hez mégis támogatókat nyerjük,
újabb kihívásokat vállaltunk, az egyik a méretcsökkentés. A Masat1 10x10 centiméteres élhosszúságú kocka volt, a Smog-1 élhosszúsága ennek épp a fele. A
Masat-1 technológiai kísérlet volt,
azt próbáltuk ki, hogy a beépített
technológia hogyan működik az
űrben. A Smog-1 már mérést is
hívatott végezni, még pedig a
Földet körülvevő mesterségesen
kibocsátott rádiósugárzásokat. Ezt
eddig még senki sem mérte a
világon. Bolygónkon több ezer
rádió- és tévéadó üzemel, és ezek
sugárzásának csak kis része hasznosul, nagy része a légkörbe kerül.
Ezek szennyezésként veszik körbe
a Földet. Ezért ha esetleg a Föld
felé érkeznének jelek, ennek elvi
lehetősége nem zárható ki (sic!),
akkor ezeket a jeleket nem lennénk képesek észlelni. Úgy döntöttünk, hogy a televízióadók su-

gárszennyezését mérjük. Előzetes
kísérletként egy meteorológia ballont juttattunk fel 32 kilométer
magasba, mely bizonyította a
feleslegesen kisugárzott jelek
meglétét. Már ebben a magasságban is megtapasztaltuk, hogy nem
hiába küldjük fel a műholdat. A
Smog-1 sikere érdekében megalkottuk a Smog-P-t, az előfutárt.
Ezt nyár elején, közepén Új-Zélandról juttatjuk fel az űrbe, hogy
valós környezetben teszteljük a
Smog-1-en használt műszereket.
A Smog-1 pedig ez év decemberében, vagy jövő év elején indul
útjára Oroszország egyik keleti
kilövőhelyéről. Így a Smog-P
fellövése után közel fél évünk
lesz, hogy a tapasztalatok alapján
tökéletesítsük a Smog-1-et.
– Jelenleg min dolgozik?
– Ezen a két projekten, a csoport
munkájában egyetemi oktatók és
hallgatók vesznek részt, ugyanis a
projekt egyaránt szolgálja a kutatást és az oktatást. Az utóbbi évtizedekben tapasztalható, hogy az
űrkutatás iránt csappant a hallgatók figyelme, ugyanis sok tehetséges fiatal az autógyártásban,
az informatikában, a robotikában
látja a jövőjét.
– Milyen időnként látogat el
szülővárosába, Mezőberénybe?
– Mivel Békésen élek és Budapesten dolgozom, így gyakran
átutazom Mezőberényen, ugyanis
itt szállok le és fel a vonatról. Négy
éve a Köröshöz vezető út mentén
kétszáz eper- illetve nyárfa
ültetését sikerült megszervezni,
ezeket a fejlődésük érdekében
évente metsszük. Feleségemmel
szeretünk a Körös-gáton és az árterén sétálni. Kedvenc kiránduló
helyünk a Sebes- és a KettősKörös összefolyása.
M. L.

A találkozón Siklósi István polgármester és 2018 év "Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi
Kultúrájáért" elismerés díjazottja, a Nefelejcs Óvoda képviseletében Ollé Mária óvodapedagógus kívánt boldog újévet.
Köszönet a városban tevékenykedő civileknek, önkénteseknek,
akik gazdagítják a város rendezvényeit, programjait, tesznek,
segítenek, őrzik hagyományainkat, tanítanak, nevelnek, oktatnak, közösséget építenek, eredményeiket mezőberényiként érik
el, és akár csak apró odafigyelésükkel, tetteikkel teremtenek
értéket és mutatnak példát.
Mertz Judit
A 2018. június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi
létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása
(Új határidő: 2020. 12. 31.!)
A hatályos törvényi szabályozás
értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 2018. december
21. napját megelőzően engedély
nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (ásott,
illetve fúrt kutat), ha
• a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást
2020. december 31-ig
kérelmezi, és
• az engedély megadásának
feltételei fennállnak.
Részletek:
www.mezobereny.hu,
/kiemelt cikkek

Lakossági fórum
Elkészült Mezőberény Város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete, a Településképi rendelet. Elfogadásához kapcsolódó eljárás következő szakaszaként a munkaközi
tájékoztatóra, illetve partnerségi egyeztetésre kerül sor.

A Településképi rendelet partnerségi egyeztetésére
lakossági fórum kerül megtartásra a Városháza 15.
számú termében február 12-én (kedden) 17 órakor.
Az önkormányzati honlapon (www.mezobereny.hu) közzétett
Településképi rendelet tervezet véleményezhető, kapcsolódóan
módosítási javaslat tehető a lakossági fórum során személyesen;
illetve az azt követő 8 napon belül papíralapon a Polgármesternek
címezve, Mezőberény Város Önkormányzatának címére (5650,
Mezőberény, Kossuth tér 1.) történő megküldéssel, vagy
elektronikus levélben az info@mezobereny.hu e-mail címre.
Részletek: www.mezobereny.hu /kiemelt cikkek
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Újra minősített címet kaptak Zöld óvodai cím átvétele

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Budapesten, a Hagyományok Házában tartott központi
ünnepség keretében január 22-én
– a megyében egyedüliként – az
Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ képviseletében
Smiriné Kokauszki Erika igazgató
vette át a Minősített Közművelődési Intézmény Címet Fekete
Péter kultúráért felelős államtitkártól. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere
gratulált a 14 kitüntetettnek.
Az intézmény igazgatója elmondta, első alkalommal három éve,
2016-ban nyerték el a Minősített
Közművelődési Intézmény Címet, amely három évre szólt.
Újabb pályázatukban négy szakmai területre (tábor, kiállítás művelődő közösségek, ismeretterjesztés) kérték a minősítést. Az

igazgató hangsúlyozta, nagy
figyelmet fordítanak a partnerek, a
közönség kulturális igényének,
véleményének megismerésére.
Ezért kérik a rendezvényeket követően az elégedettségi kérdőívek
kitöltését a résztvevőktől.
A
www.mezobereny.hu honlapon
megtalálható egy másik kérdőív,
amely a lakosság kulturális,
szabadidős szokásait, igényeit
tárja fel.
Az intézmény munkatársai köszönetüket fejezik ki a képviselőtestületnek, amiért nagy figyelmet
fordítanak a város közösségi,
kulturális életének alakítására, a
partnereiknek berényi közösségi,
kulturális események megvalósításában közösen végzett munkáért, a rendezvényeken való részvételért, a támogatásért, az együttműködésért.

Érték a Települési Értéktárból

A 230 éves templom
Mezőberény városa templomépítészeti különlegességgel bír,
hiszen a Kossuth téren találjuk az
ország egyetlen zsindelyfedésű
evangélikus kőtornyát. A késő
barokk templomépület tervezője
L. Ch. Sturm volt. A keleti homlokzaton a torony alattihoz hasonló,
homokkőből készült, kőkeretes,
félköríves ablak látható, szegletkövén a felszentelés éve: 1789.
Az oltárasztal felett Orlai Petrics
Soma oltárképe látható, melynek
témája: Jézus megáldja a gyermekeket. Érdekessége, hogy a
gyermekek alakjában az akkori
környékbeli evangélikus lelkészek gyermekeinek arcát örökítette meg.

A II. körzet fogászati ellátása
2019. január 1-től dr. Patzer Tímea végzi
a II. körzet fogászati ellátását. (Mezőberény, Gyomai út 1/A.2.)
Telefon: +36 20 225-2027, +36 70 709-6677
Rendelési idő: hétfő: 7-13.30, kedd: 12.30-19.30, szerda:
iskolafogászat 7-13.30, csütörtök 12.30-17, péntek: 7-13.

A „Zöld Óvoda" és „Örökös Zöld
Óvoda" címeket tanúsító oklevelek átadására január 21-én a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
és Könyvtárnak otthont adó
Vajdahunyadvárban került sor. Az
ünnepélyes címátadás szakmai
nap keretében zajlott.
A Mosolygó Központi Óvoda az
első alkalommal pályázók díjazottjai között szerepelt. Az okleveleket László Tibor Zoltán, az
Agrárminisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára és Pálfi Erika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosz-

Télűző családi
táncház

tályvezetője adta át.
A Mosolygó Központi Óvoda apraja és nagyja hitvallását tükrözi
ez a cím, hiszen mi nem csak
beszélünk a környezetvédelemről,
de teszünk is érte.
A cím elnyeréséhez hozzájárultak
a gyermekeink, szüleik és minden
partnerünk. Külön köszönjük a
Color Fotó Klub rendszeres tárlatait és Földes Péternek, az Alföld
Turista Egyesület elnökének a
szakmai méltatást!
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön” – szól a mondás, mely
David Browertől, a híres környezetvédelmi aktivistától származik.
Ezt a mondatot szem előtt tartva
dolgozunk tovább, és megyünk a
megkezdett úton.
Mosolygó Központi Óvoda
alkalmazotti köre

Meghívó

Szeretettel várjuk a kedves
érdeklődőket idei
Időpont: 2019. február 22.
(péntek) 16 órától
Helyszín:
Magyarvégesi Óvoda,
Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Jelmezbe bújás: 15.30-tól
Programunk:
• Jelmezes felvonulás
• Maszkabál • Tréfás játékok
• Kézműves tevékenységek
• Eszem-iszom, farsangi fánk
A részvétel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdet

IKTATÓ

- IRATTÁROS

(közszolgálati ügykezelő)
munkakör betöltésére.
A munkakör legkorábban
2019. április 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Földesi Szabolcs jegyző
nyújt, a +36 70/400-2410-es
telefonszámon.
Részletes információ a
www.mezobereny.hu
honlapon.

Sándor-bálunkra
2019. március 9-én
szombaton 18 órára
a Művelődési Központba.
A műsort követő bál a Berény
Szállóban kerül
megrendezésre.
Belépőjegyek a gimnázium
titkárságán válthatók március
4-től, munkaidőben, Frankóné
Gubis Ida iskolatitkárnál.
a PSG 11. évfolyamának
diákjai és osztályfőnökei
A Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal pályázatot hirdet

RENDSZERINFORMATIKUS
munkakör betöltésére
Pályázat benyújtásának
határideje: 2019. március 18.
Pályázat elbírálásának
határideje: 2019. március 31.
Munkakör betöltésének
időpontja: 2019. április 1.
A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos
próbaidő kikötése mellett.
Részletes információ a
www.mezobereny.hu
honlapon.
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Magyar Kultúra Napja 2019 Hurkatöltő
A hónap műtárgya – 2019. február

A Magyar Kultúra Napját az idén
is méltó módon ünnepelte meg az
OPSKMM. A Művelődési Központ színpadán január 18-án a
Pesti Művész Színház Kálmán
Imre klasszikus operettjét, a
Csárdáskirálynőt mutatta be, ez
Kálmán Imrének minden idők
legnépszerűbb és legtöbbet ját-

szott operettje. A darabot nagy
érdeklődés előzte meg, még a
pótszékekre is minden jegy elkelt
hetekkel az előadás előtt. A
közönség nem csalódott, gyönyörű dallamokat halhatott, jó humorú előadáson szórakozhatott,
és vastapssal hálálta meg a színészek játékát.

Február még igazi
téli hónap, és még
javában tart a disznóvágások ideje. A
régi disznótorok egyik fontos eszköze
volt a hurka- és
kolbásztöltő. A töltőt
helyi iparosok vagy
mesterek készítették
bádogból és valamilyen puhafából. A
hagyományos disznótorban megoszlottak a tennivalók
nemek között. A kolbászt sokáig csak fér-

fiak gyúrták és töltötték, a hurkakészítés és hurkatöltés többnyire a nők feladata volt. Napjainkban a hagyományos hurkatöltőket teljesen felváltották a korszerű
gépi változatok. A
bemutatott töltő az
1920-as, ’30-as években készült Mezőberényben. A patinás családi darabot
Borgula Pál adományozta a gyűjteménynek.
Csete Gyula

A Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében
2019. február 28-án, csütörtökön 17 órától
Utazó múzeum:

KÉPCSINÁLÓK ÉVSZÁZADA
címmel vetítéssel egybekötött előadást tart
Ván Hajnalka,
a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze
a Muzeális Gyűjteményben.
Január 23-án a Mesélj nekem!
rendezvénysorozat keretében a
Könyvtárban Siklósi István polgármester három mesét mondott
el a gyerekeknek, illetve Tamkó

Sirató Károly egyik humoros
versét. Ezt követően a kicsik papírt hajtogattak, társasjátékoztak
és ismerkedtek a könyvekkel.

A Magyar Kultúra Napja jegyében, a Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében január 24én Mit üzen a Himnusz a 21. század emberének? címmel Bagita
Attila középiskolai tanár tartott
előadást a Muzeális Gyűjteményben.
Az előadó elmondta, mivel Kölcsey nagy műveltséggel bírt,
ismerte a filozófiát, a jogot és a

magyar történelmet, sőt, kortársai
erkölcsi zseniként tekintettek rá,
ezért őt tartották alkalmasnak a
magyar himnusz megírására.
Bagita Attila kifejtette, a magyar
himnusz egyszerre Istenhez könyörgő ének, ugyanakkor perlekedés is a büntetések súlyossága
miatt, illetve védőbeszéd is, azzal
a céllal, hogy kiengesztelje a
Teremtőt.

A Könytár ajánlja
Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság

Ma már talán nem gondolunk így
rá, de a modern magyar történelem meghatározó alapeseménye az 1918-as októberi forradalom. Az első világháború négy
pusztító éve után a történelmi
Magyarország 1918. október 31én összeomlott.
Ez a modern magyar történelem

kezdete. Mindaz, ami előtte történt, hirtelen múlttá lett. Mindaz,
ami a Károlyi Mihály nevével
fémjelzett forradalom kitörésével
elkezdődött, máig sem jutott
nyugvópontra a magyar történeti
emlékezetben. 1918 őszének lázas
korszaka a maga részleteiben, a
maga konkrét személyiségeivel és
emberi mozgatórugóival mégis
feledésbe merült, csak legendák
élnek róla a köztudatban.
Ez az olvasmányos könyv utólagos igazságtevés helyett a források izgalmasan sokrétű beszámolóit szembesítve hozza közel
ennek az alapvető eseménysornak, az őszirózsás forradalomnak
a főbb személyiségeit, és teszi jól
megfoghatóvá az egyre radikálisabb és anarchikusabb történetét
egészen az 1919. március 21-i
kommunista hatalomátvételig,
elősegítve, hogy árnyaltabban és
mélyebben gondolkozzunk azokról a dolgokról is, amelyek azóta
történtek velünk.
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2018/2019-es
színházi évad
Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ meghirdeti
a Pesti Művész Színház következő előadását.

2019. március 1. 19 óra
Giulio Scarnacci-Renzo Tarabusi

Kaviár és lencse kétrészes vígjáték
Leonida Papagatto, szélhámos, főállású „vendég”. Ünnepségekre,
lakodalmakra és úri fogadásokra jár vacsorázni. Még ez sem elég,
Szeretetligát alapít, ami miatt egyre több mulatságos helyzetbe
keveredik. A legkínosabb, amikor egy milliomosnő megkéri, rejtse
el otthonában a gyilkossággal vádolt fiát.
Szereposztás (a színrelépés sorrendjében):
Leonida Papagatto, családfő Egyházi Géza
Valeria, Leonida párja
Fogarassy Bernadett
Matilda, Leonida testvére
Borbáth Ottília
Fiorella, Leonida lánya
Fritz Éva
Velluto, nyugállományú tolvaj Bodrogi Attila
Nagypapa, rokkant öreg
Várkonyi András
Antonio, szomszéd
Csengeri Attila/Czető Roland
Helena Vietoris, nagyvilági hölgy Sáfár Anikó
Nicola Vietoris, Helena fia Hajnal János/Kelemen Ákos
Alfonso Chioccia báró, nagyvilági úr
Harsányi Gábor/Benedek Gyula
Alexis, inas
Bodrogi Attila
Jegy: 2900 Ft
Információ és jegyárusítás: Művelődési Központ,
Bartó Róbertné, telefon: +36 20 4243-944

2019. február 16.

Művelődési Központ

Ezt jól
kifőztük

Miből lesz a cserebogár?
Néptánc Szólótáncfesztivál döntője január 25-26-án Békéscsabán, ahol képviseltette magát a
Kárpát-medence szólistáinak
színe-virága. Ezért nagyon nagy
megtiszteltetés, hogy a fesztivál
gálája előtti Miből lesz a cserebogár? című programrészbe meghívást kaptak a 2018. évi országos
Gyermek Néptánc Szólóverseny
díjazottjai is. Iskolánkat és a
Berény Táncegyüttest Szabó Dorka Pántlikás táncos és kísérőAz idei évben 24. alkalommal ke- partnere, Hajzer Sándor képvirült megrendezésre az Arany- selte.
„Leg a láb” A. M.I.
sarkantyú és Aranygyöngyös

A néptánc antológián
Iskolánk és a Berény Táncegyüttes kiemelkedő sikereként
értékeljük, hogy Balogh Dávid
Attila-Vrbovszki Julietta-Borgula
Benedetta Dél-alföldi mulatság
című koreográfiáját a neves
szakmai zsűri beválogatta az év
legjobb produkcióit felvonultató
Országos Ifjúsági Néptánc Anto-

lógia műsorába. Külön öröm számunkra, hogy már másodjára
kerültünk be az antológiába. Az
előadás február 24-én (vasárnap)
14 órai kezdettel megtekinthető a
Békéscsabai Jókai Színházban.
A jegyek kaphatók a színház
jegyirodájában.
„Leg a láb” A. M.I.

Szövő szakkör

Hagyomány - Gasztronómia - Cselekvés - Érték

09.00
10.00

10.30
11.00
11.30
13.00
13.30

14.30
15.00
16.00

Bor-, kolbász- és savanyúságverseny
Köszöntőt mond • Siklósi István polgármester
A rendezvényt megnyitja
• Körösi Mihály, a TÉB elnöke
közreműködik Rigó Tamás és Veronika
Értéktár kiállítás - tárlatvezetés
A liget fái - Szelekovszky László előadása
Barna Ádám főzésbemutatója
Értéktári kóstoló
Eredményhirdetés
Érték-tér • Családi értéktár kvíz • Értéktári játszóház
• Interaktív játék bemutató • Savanyítás bemutató
• Épített értékeink - lovaskocsis túra
Viseletbemutató a Berény Táncegyüttessel
Táncház - közreműködik a Suttyomba zenekar
Értéktári estebéd
• berényi becsinált leves
• töltött káposzta

Az OPSKMM szövő szakköre a téli szünet után folytatja munkáját. A
szakkör tagjai Debreczeni János műhelyében január 31-én találkoztak
újból. A foglalkozásokat csütörtökönként 15 órai kezdettel tartják a
Luther tér 12-13. szám alatt.

Legszebb konyhakertek 2019
Mezőberény az idén is
csatlakozik a
Legszebb konyhakertek
országos programhoz.
A jelentkezési lapok még nem
érkeztek meg,
előzetes jelentkezés
Bartóné Évánál a
+36 20 4243-944-es telefonon.

8.

Intézményi hírek / Civil hírek

Vers- és novellaíró pályázat
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Évadzáró a BEM-nél

Az OPSKMM Irodalmi Műhelye vers- és novellaíró pályázatot
hirdet Mezőberényben és a környező településeken élő irodalmi
alkotók számára 16 éves kortól. A vers kategóriában maximum öt
művel pályázhatnak, egy-egy szöveg terjedelme nem haladhatja meg
az 1500 karaktert. A novella kategóriában legfeljebb három szöveg
küldhető be, ezek terjedelme egyénként maximum 5000 karakter.
A pályázatokat az opskmm@gmail.com címre kérjük Wordformátumban, a tárgymezőbe írják be: vers- és novellaíró pályázat.
A beküldés határideje 2019. március 20.
A beküldött szövegeket az intézmény honlapján közöljük.
További információ kérhető a +36 20 226 9690-es telefonszámon.

Körös téli túrák

Az Alföld Turista Egyesület téli
rendezvénye, a XVII. Téli Körös
Teljesítménytúrák január 5-én
rekordérdeklődés mellett, 301 fő
részvételével, kimondottan télies
időjárásban zajlott le.
Az eseményen 10, 20 és 30 km-es
gyalogos távokon indulhattak a
túrázók és – egy fő kivételével, aki
sajnálatos baleset miatt félbehagyni kényszerült – mindannyian teljesítették is választott
távjukat. A távok Mezőberény
központjából indulva érintették
városunk és környéke épített és
természeti értékeit, úgymint: Petőfi-emlékművet, Bodoki Károly
Vízügyi Múzeumot és a KettősKörös lefűzött holtágait is. A túra
során zsíros, lekváros kenyérrel,
édességgel, valamint teával és
forralt borral kínáltuk a havas,
szeles időben átfázott turistákat. A
célban pedig átvehették megérdemelt oklevelüket és az évente
megújuló kitűzőiket is.
A résztvevők többsége Békés megyéből érkezett és a leghosszabb

távot választotta. A túrázók kb.
20%-a Mezőberényből jött, és
inkább a rövidebb távokon
indultak, bár a 30-as távot a
mezőberényi Földi Mihály nyerte.
Az ország távolabbi részeiből,
Pest és Csongrád megyéből is
sokan minket választottak.
A túra „házi” rendezvénynek
indult 17 évvel ezelőtt, de az évről
évre növekvő érdeklődés odáig
fokozódott, hogy 2012-től a
„bejáró” (együtt gyalogló) jelleget
fel kellett adni a tömeg nagysága
miatt. Azóta több rajthelyszínt is
kinőttünk, a túra népszerűsége
töretlen.
Eseményünkről több megyei
média is tudósított, így bízunk
benne, egyre több emberben kelti
fel az érdeklődést a természetjárás
iránt. Köszönjük a támogatását:
Berény Étterem és Szálloda,
Vadász Sörkert 14-es Pubfood,
Berény Nyomda, Sziráczki
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Magyar Pál.
Földes Péter

Ismét manikűr, pedikűr a
megújult fodrászaton belül (Eötvös u. 2.)
• GÉLLAKK • GYÓGYPEDIKŰR
• ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
• MANIKŰR• OROSZ MANIKŰR
Szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Pécsi Andrea +36 70 372-2631

Az 1986-ban alakult Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület hagyományos évadzáró összejövetelét a
Berény Szálló és Étteremben tartotta meg december 7-én. A közös
ebédre érkezetteket Hoffmann
Dániel, az egyesület elnöke köszöntötte, külön üdvözölve a szegedi és hódmezővásárhelyi Berényből Elszármazottak Baráti
Köre küldöttségét, a delegációt
Perényi János elnök vezette.
Az elnöki köszöntők keretében
Hoffmann Dániel röviden érté-

kelte a 2018. évben végzett egyesületi munkát, kérve a tagságot a
2019. évi tervek megvalósításának segítésére. Pohárköszöntőjében a közelgő ünnepekre
jókívánságát fejezte ki, és sikeres
újévet kívánt az egyesület
tagságának és a meghívott vendégeknek.
Az ebédet követően kellemes
hangulatú beszélgetés során
elevenedtek meg az emlékek, és
cseréltek gazdát gondolatok.
Nagy Ferenc

Berényi íjászok aranya

fotó: www.mezobereny.hu

A Mezőberényi Íjász Egyesület
január 27-én rendezte meg a 3.
Mezőberényi Teremíjász Versenyt
a Martinovics úti tornateremben.

A rendezvényen hatvan íjász vett
részt, ugyanis ennyit engedett a
hely befogadóképessége, sajnos
még egyszer ennyi versenyzőnek
nem tudtuk fogadni a nevezését.
Egy teljes budapesti csapat mellett
jöttek versenyzők Abádszalókról,
Kecskemétről, Szegedről, sőt
Romániából is.
A résztvevőknek húsz célra kellett
három értékelt lövést leadniuk. A
célok között volt történelmi
jellegű, illetve állatalakos is. A
versenyen három íjászunk vett
részt, és sikeresek voltak: Vincze
Levente és Borgula Pál aranyérmet szerzett, míg Szabó-Hajós
Dóra 4. helyen végzett.
Fehér Csaba szervező

Köszöntés
Szívből köszönti az egész család

Nagy Mihályt és
Nagy Mihályné
Komiszár Zsuzsannát
50.házassági évfordulójuk
alkalmából!
Két szerető lélek hosszú évek óta
együtt megy az úton, egymás mellett szépen.
Bár a tűz már nem perzsel, úgy mint akkor régen,
mégis szépen ragyog, mint csillag az égen.
Szívetekben béke, lelketekben nyugalom,
Legyetek boldogok, mint sok-sok éve e napon!

2019. február
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Miért éppen a Bibliát?

Istennek terve van vele

Teszik fel sokan ezt a kérdést,
amikor eligazítást keresnek vagy
éppen valami megnyugtató üzenetre vágynak, s ezeket – az ajánló
szerint – a Bibliában meg is találhatják, ha azt elkezdik olvasni.
De hát a Biblia a régmúltat idézi,
üzenete már nem aktuális, a tudomány régen túlhaladta azt, válaszolják sokan. Igen, lehet így is
olvasni, mint egy letűnt korszak
irodalmi termékét, amiben vannak
szép dolgok és nehezen érthetők
éppúgy, mint hihetők és hihetetlenek. De lehet úgy is, hogy
az olvasó valódi nyitottsággal és
bizalommal böngészi sorait, s ráadásul még azzal a készséggel,
hogy hisz is az ott leírtaknak. Az
első esetben elfogadható választ,
megoldást, bátorítást nemigen
remélhet az olvasó. A második esetben viszont kinyílik előtte egy
világ, abban felismeri saját magát,
rátalál élete forrására éppúgy,
mint múltbéli vagy jelenlegi
hibáira s legfőképpen lehetőségeire. Az ilyen embernek a
Biblia a mindennapi kenyérré
válik, lelki eledellé.
Nagy- és dédszüleink sárgára olvasott Bibliái arról tanúskodtak,
hogy számukra a legfőbb erőforrás volt abban a könyvben, amit
nemzedékről nemzedékre továbbadtak, hogy az utódok is olvassák. Egy időben a hivatalos álláspont az volt, hogy a Biblia ismerete az általános műveltség
része kell legyen. Bizonyos történetek, szereplők esetei által könynyebben érthető a kultúra számos
terméke vagy éppen a filozófiai
gondolkodásmódok némelyike.
De semmi több, túl sokat nem kell
foglalkozni ezzel a könyvvel. Ma
pedig ott vannak a Bibliát helyettesítő modern pótlékok, az
ezoterikus írások, a megtévesztő
horoszkópok, a celeb életű emberek „követése”. Ott vannak a

Áprilisban lesz 27 éve, hogy Fejér Sándor, a II. kerületi
Evangélikus Egyházközség lelkésze Mezőberényben szolgál. A
közel három évtized alatt sokan megkedvelték a városban,
többen közvetlen módon Sanyi bácsinak szólítják. Legelőször
arról kérdeztük, hogyan került Mezőberénybe?

közösségi oldalakon eltöltött
órák, az ott olvasható hírek és
kommentek, amik – kimondva és
kimondatlanul, de – formálják az
ember identitását és kapcsolatait.
„Azzá leszel, amit megeszel!” –
tartja a mondás, amit egészségünkre nézve állapítottak meg,
tudva azt, hogy a bevitt táplálékokban található alapanyagok
jelentős mértékben meghatározzák szervezetünk egészségi
állapotát. Azzá, és olyanná leszel,
amit olvasol! – állíthatjuk a szellemi táplálékra nézve, hiszen gondolkodásmódunkat és személyiségünk előre- vagy visszafejlődését leginkább az határozza meg,
amit olvasunk, illetve hallhatunk.
A református gyülekezetben azért
indítunk el egy általános ismereteket nyújtó sorozatot a Bibliáról és a keresztyén hit alapigazságairól, hogy felmutassuk: milyenné válhat az ember, ha lelkiekben azzal táplálkozik, ami az élet
Forrásától származik. Az életet
Tőle kaptuk, és Ő tartja azt meg, s
mi több, táplálni is tudja, ha engedjük. Nem általános műveltséget szeretnénk közvetíteni, hanem lehetőséget arra, hogy bárki
megismerhesse, miért nem érdemes kihagyni a Bibliát az életünkből, ha valóban kiegyensúlyozott és boldog életre vágyunk.
Jöhet bárki, akinek még sohasem
volt a kezében, és jöhet az is, aki
már sokszor olvasott belőle, de
nem igazán érti. Várjuk azt is,
akinek megvannak a maga kérdései, akár ellenvéleménye is a
bibliai kijelentéssel kapcsolatban.
Senkit nem akarunk „megtéríteni”, hanem mindenkinek azt szeretnénk továbbítani, amitől másképpen tud majd belelapozni a
Könyvek Könyvébe azért, hogy az
élete számára mindennapi lelki
kenyérré váljon.
Papp Tibor református lelkész

Bibliaiskola felnőtteknek
A Szentírás és a keresztyén hit alapvető tanításairól
címmel két részből álló sorozat indul a Mezőberényi Református
Egyházközségben Papp Tibor lelkipásztor szolgálatával.
Szeretettel várunk Mindenkit, felekezeti hovatartozástól függetlenül
- aki szeretne megismerkedni a Biblia alapvető tanításaival,
- aki szeretné felfrissíteni és bővíteni korábbi ismereteit,
- aki szeretné (jobban) érteni a keresztyén hit tanításait,
- aki nem tudja, hogy is kezdjen hozzá egy másfajta élethez,
- aki fiatalon szeretne életre szóló segítséghez jutni,
- aki idős korban érzi, hogy szüksége van egy biztos támaszra,
- aki egyszerűen kíváncsi a címben foglaltakra.

– Családommal huszonhét évvel
ezelőtt, 1992. április 1-én
érkeztem Mezőberénybe, ugyanis
Petor János lelkész elhunyt, Surányi Zsuzsa segédlelkész pedig
kiment Németországba. Temesvárról érkeztünk Berénybe, ott
voltam lelkész, de a feleségem
munkahelye megszűnt, és úgy
döntöttünk, hogy kérjük az áttelepülésünket, és ebbe Harmati Béla
püspök is beleegyezett. Egyébként Brassóban születtem, apám
hétfalusi csángó, édesanyám Bukarestben született.
– Visszatekintve, hogyan értékeli
az itt eltöltött éveket?
– Az egyik eredménynek azt tartom, hogy sikerült felújítanunk a
templomot, ez nagy feladatnak
bizonyult, a presbiterek is dolgoztak rajta. A munkák elvégzésére kevés pénzünk volt, pályázati támogatásokból oldottuk
meg, így a kivitelezés 12 évre elhúzódott, összesen 140 millió forintot fordítottunk rá. A legnagyobb eredménynek azt látom,

hogy – kórházi kezelésem kivételével – folyamatosan tudtam
hirdetni Isten igéjét. A sikerek
közé sorolom, hogy Mezőberényben nagyon jó a történelmi
egyházak együttműködése, ezt
bizonyítja évenként az ökumenikus imahét, illetve, hogy
augusztus 20-án ökumenikus
szellemben egymásnál prédikálunk.
– Hogyan látja most a mezőberényi szlovák evangélikus gyülekezetet?
– Nálunk is olyan a hitélet, mint a
többi gyülekezetben. Vasárnaponként negyvenen-hatvanan
vagyunk az igehirdetésen. Nekem
fáj, hogy csak ilyen kevesen.
– A mezőberényiek látják, hogy az
utóbbi időben nehezen mozog.
Mit tud mondani azoknak, akik
érdeklődnek egészségi állapota
felől?
– Az orvosok szerint betegségem
genetikai eredetű, pedig hasonló
problémára se szüleim, se nagyszüleim nem panaszkodtak. Korábban sohasem voltam beteg, sohasem kaptam el az influenzát,
még a fejem se fájt. Mindig mozogtam, sokáig bokszoltam. Barna Márton képviselővel kick-box
edzéseket tartottunk a fiataloknak,
most már kénytelen egyedül
csinálni.
– Milyen tervei vannak az elkövetkező évekre?
– Én most sem tudok egy helyben
ülni, tovább dolgozom, megtartok
minden hittanórát, minden istentiszteletet. Bár a lelkész sorsa a
püspöktől és az esperestől függ, de
hiszem, hogy Istennek még terve
van velem.
M. L.

A 17 részből álló sorozat
2019. február 14-én kezdődik és június 6-ig tart.
A második rész
2019. szeptember 5-től december 12-ig kerül megrendezésre.
Kéthetente, csütörtökön 17.30-tól a Kálvin tér 9. szám alatti
gyülekezeti teremben hangzanak el a kb. 45 perces előadások,
amelyek után lehetőség lesz kérdezésre, beszélgetésre
az elhangzottakkal kapcsolatosan.
A bibliaiskola teljes programtervezetét a
www.refmezobereny.hu /Gyülekezeti élet/Rendezvények,
programok című oldalon olvashatják.
Az alkalmakon való részvétel ingyenes.

10.

2019. február

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Hosszú volt szenvedésed,
mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi honodba.“
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk,

ÖZV.

MEZEI ÁDÁMNÉ

(Varga Irén)
búcsúztatásán részt vettek,
részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.

MINŐSÉGI CSOKOLÁDÉ AKCIÓ:
MILKA HÓEMBER
KINDER MIKULÁS TOJÁSSAL
MILKA MIKULÁS
KINDER CSILLAG CSOKIVAL
KINDER TÖLTÖTT FIGURÁK
MILKA NAPTÁR CSOKIVAL
SZALONCUKOR kimért 3 féle íz

50 g
36 g
100 g
42 g
102 g
200 g
kg

.

99 Ft
99 Ft
199 Ft
199 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés
és lakatosmunkák
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

