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Az időjárás nagy úr! Hol csepergett, hol esett, hol zuhogott, napot 
ritkán láttunk ezen a gyereknapon.

Délelőtt szitáló esőben, a legbátrabbak 
csak eljöttek a piactéren megrendezett 
kerékpáros ügyességi versenyre és az 
aszfalt rajzversenyre. A kerékpárosok 
versenyén helyezettek az alsósok 
körében Szota Szantina, Gyarmati 
Kriszti és Székely Csenge, a felső 
tagozatosoknál Szota Gergő, Gábor 
Levente és Gábor Zsombor.
A gyermekrajz versenyt a piac-
csarnokban rendeztük meg. Díjazottak az 
óvodások közül Farkas Bálint, Adamik 
Martin és Török Maja, az alsós korosztály körében Budai Balázs, 
Székely Csenge, Hajdú Viktor és Farkas Vanda és a felsős 
korcsoportban Jónás Bettina és Farkas Mercédesz. Külön gratulálunk 
a Tímár családnak ahol kislány, nagylány és anyuka egy közös rajzot 
készített.

A délutáni programok a 
piac csarnokban kerültek 
lebonyolításra. Ebben az 
évben történelmi időutazást 
tettünk a 290 évvel ezelőtti 
három nemzetiségű Mező-
berényben: régi német, 
magyar, szlovák játékokkal 
ismerkedhettek, mérhették 
össze ügyességüket (korosz-
tályonként) a gyerekek. 
Nagyon köszönjük a játékok 
kitalálásában és lebonyo-
lításában nyújtott segítséget a 
Mezőberényi Szlovákok Szer-
vezetének és a Német Hagyo-
mányápoló Egyesületnek. A 
játékok eredményeként meg-
választottuk az új Mező-
berény Főbíráját (Kovács 

György) és Gazdasszonyát (Csikós Dóra), Kisbírót (Hidasi Csaba) 
és Kisgazdasszonyt (Szabó 
Dorka), Pici-bírót (Palotás 
Ádám) és Pici-gazdasszonyt 
(Földi Fanni), majd tánccal 
ünnepeltük a beiktatást. 
Végül mindenki örömére, 
egy vásári komédiával 
zártuk a napot: volt akrobata, 
gólyalábas, táncos és még 
tűznyelő is.

A rendezvényen résztvevő gyerekek nevében is köszönjük a 
gyermeknap lebonyolításában résztvevők közreműködését,  
segítségüket.
Jövőre reméljük újra találkozunk!

Fábián Zsolt

Tanévzáró a „Leg a láb”-nál

Ez év május 31-én Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban zárta a tanévet a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola. 
A műsort a Berény Táncegyüttes „Az úgy volt, ahogy megtörtént” 
című nyírségi táncok bemutatásával kezdte. A köszöntő után a 
táncegyüttes utánpótláscsoportjaitól rendkívül színes és gazdag 
produkciókat (Moldvai, Dél-alföldi, Bodrogközi, Szilágysági) 
láthattak a zsúfolásig telt nézőtéren helyet foglaló lelkes gyermekek, 
szülők és meghívott vendégek. A Berény táncegyüttes lány kara is 
megmutatkozott, ők egy Kalocsai lányavatást táncoltak nagyon magas 
színvonalon. Szólótáncosaik szintén kalocsai táncokkal kiérdemelték 
a Csabagyöngye Kulturális Központban megrendezett IV. 
Békéscsabai Táncfesztivál 2013 kategória győztes díját, az együttes 
pedig arany minősítést szerzett. A műsort a Berény Táncegyüttes zárta 
„Nádasmenti mulatság” című koreográfiájukkal. Az együttes 
visszatapsolását követően a művészeti iskola tanári kara is 
bekapcsolódott a műsorba, ahol együtt táncolt a tanítvány és a 
pedagógus. Elmondhatjuk, hogy ismét fergeteges tanévzárót 
láthattunk, ahol Mezőberény apraja nagyja képviseltette magát.   Az 
est zenei kíséretét – mint a korábbiakban is oly sokszor – a 20 éves 
jubileumát ünneplő Suttyomba zenekar adta. A táncosok nyáron sem 
pihennek, hiszen számos fellépésen és fesztiválon vesznek részt. 
Szeptemberben újult erővel folytatják a „Leg a láb” oktatói a tanítást, 
ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Városi Pedagógusnap

2013. június 3-án Szekeres Józsefné alpolgármester asszony 
köszöntötte a pedagógusokat a Képviselő-testület nevében, majd 
Szabó Ila és Hajtman Ildikó verses, zenés Lélekmelegítőjét 
tekinthették meg pedagógusnap alkalmából az ünnepeltek. 
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Április 30-án Siklósi István polgármester levelet küldött Orbán 
Viktor miniszterelnök úrnak a vasúti rekonstrukció miatt keletkezett 
közúti állapotromlásról, valamint a felüljárón kialakításra kerülő 
közvilágítás költségviselése miatt. A levelet a lakosságtól a 2010-es 
választásokon kapott felhatalmazás alapján polgármesterként, és nem 
a testület nevében írta. A levél megküldésre került - többek között - 
Németh Lászlónénak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
vezetőjének, miniszter asszonynak, valamint a vasúti projekt 
beruházójának, a NIF-nek és Erdős Norbert Kormánymegbízottnak, 
körzetünk országgyűlési képviselőjének. A Miniszterelnökség 
titkárságától kapott levélben az a tájékoztatás szerepelt, hogy a kérést 
illetékességből továbbküldték a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba.
Május 4-én nyitották meg a Múzeumban Kiszely Jánosné, Zsuzsika 
néni Életmű kiállítását. Zsuzsika néni hivatalosan is átadta a város 
számára a mezőberényi szűcs és ferhérhímzéssel készült terítőkből és 
párnákból álló kollekcióját. A város nevében Siklósi István 
polgármester vette át az adományozásról szóló iratot, valamint 
köszönte meg az adományt.
Május 17-én tervközi egyeztetésre került sor a vasútállomás 
felújításához kapcsolódó P+R parkolók helyének kijelöléséről. Első 
sorban a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága miatt az 
önkormányzat által javasolt helyen nem lehet megvalósítani a 37 db 
parkolót, így a buszforduló helyett a vasúti pályával párhuzamosan 
kerülnek kialakításra. A parkolók közül 3 db mozgáskorlátozottak 
számára kerül kialakításra. Megegyezés született arról is, hogy az 
állomás épület kijárata előtt korlát kerül megépítésre a balesetveszély 
csökkentése értelmében. A megbeszélésről emlékeztető készült, így 
remélhetőleg a helyi javaslatokat ténylegesen megvalósítják.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 
27-én tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
tájékoztatója hangzott el a 2013. április 29-i zárt, május 6-i 
rendkívüli zárt és nyílt, valamint május 13-i rendkívüli nyílt 
képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István 
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről.
A két ülés közötti beszámolóhoz kapcsolódóan két képviselőtől 
érkezett kérdésfeltevés.
Harmati László képviselő kérdését a polgármester úr által - 
miniszterelnök úrnak a vasúti rekonstrukció miatt keletkezett közúti 
állapotromlásról, valamint a felüljárón kialakításra kerülő 
közvilágítás költségviselése miatt - írt levélhez kapcsolódóan tette fel, 
miszerint nem lett volna-e elég a problémák leírását tartalmazó levelet 
egyenesen az ágazati miniszternek címezni, nem pedig a 
miniszterelnöknek, továbbá nem gondolta-e polgármester úr, hogy 
egy a miniszterelnök úrhoz intézett levél megírásának szándékát 
közölni kellett volna a képviselő-testülettel? Ha már ilyen levél írására 
szánta el magát a polgármester úr, nem gondolta volna, hogy nagyobb 
súlya lett volna a levélnek, ha egy képviselő-testületi megerősítő 
határozat van mögötte, és az önkormányzat nevében lett volna 
elküldve? Nem gondolja-e a polgármester úr, hogy az utak javításáért 
többet kellene tenni, hiszen az elmúlt három évben nem fordítódott 
annyi útjavításra, mint az előző ciklus egy-egy évében?
Siklósi István polgármester válaszában elmondta, hogy véleménye 
szerint nem lett volna elég az ágazati miniszternek címezni a kérdéses 
levelet, hiszen a beruházóval vezérigazgatói szinten folytatott 
megbeszélés (amiről előző képviselő-testületi ülésen már beszámolt) 
eredménytelen volt, válasz azóta sem érkezett a felvetett problémákra. 
A második kérdésre reagálva elmondta, hogy nem gondolja, hogy a – 
mint polgármester – miniszterelnök úrnak írt levél megírásának 
szándékát közölni kellett volna a képviselő-testülettel. A harmadik 
kérdés tekintetében ismertette, hogy véleménye szerint nem lett volna 
nagyobb súlya a levélnek akkor sem, ha képviselő-testületi döntést 
követően az önkormányzat nevében lett volna elküldve, hiszen akkor 

is ugyanígy továbbították volna a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz a levelet.
Az útjavításhoz kapcsolódó kérdés kapcsán kifejtette, hogy könnyebb 
volt akkor utat építeni, illetve javítani, amikor az állam egy forint 
önkormányzati útépítéshez plusz egy forintot mellétett, mindemellett 
nem szeretne olyan utakat építeni, amiknek az alapja olyan állapotú, 
hogy azoknak a felújítása szinte lehetetlen, majdnem mindegyiket 
újonnan kellene készíteni a mezőberényi utak közül.
A másik kérdés Barna Márton képviselő úrtól érkezett e-mail-ben, 
miszerint május 14-i dátummal említett Békés Manifest közgyűlésen 
a két kilépő szállító cég, a Tappe és a Hulladékkezelő milyen 
következménnyel járhat a hulladékszállításra, kell-e több költséget 
mellétenni az önkormányzatnak, vagy sem az eddigi működéshez?
Siklósi István polgármester válaszában elmondta, hogy a két szállító 
cég csak a Békés Manifest Kft-től lépett ki, illetve jelentette be annak a 
szándékát; magát a szállítást, illetve a hulladék ártalmatlanítását 
továbbra is ugyanúgy végzi, mint ahogy eddig végezte. A Békés 
Manifest-nél a keletkezett kintlévőségnek a költségeit a két kft. állja, 
és azon túlmenően, hogy a teljes önkormányzati tulajdon 
megteremtését is célozza az ők kilépésük, többek között azt is célozza, 
hogy nem szeretnék tovább viselni ezeket a költségeket.
A válaszadást követően a Képviselő-testület az elfogadott napirendek 
megtárgyalásával folytatta ülését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta 
Siklósi István polgármestert, hogy a 2012. novemberi képviselő-
testületi ülésen megállapított közkifolyók ismételt üzembe helyezése 
érdekében a felújítás költségeiről az Alföldvíz Zrt-vel további 
tárgyalásokat folytasson.
A Képviselő-testület a Mezőberényben kialakításra kerülő 
Kormányablakhoz kapcsolódóan, mosdók kialakítása céljából az 1/1 
hrsz-ú, 5650, Mezőberény Kossuth Lajos tér 1. szám alatti Városháza 
épületéből, eddig tárolóként használt helyiségeket adott a Békés 
Megyei Kormányhivatal ingyenes - Mezőberény Város 
Önkormányzatával - közös használatába.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. 
novembertől 2013. májusig terjedő időszakra a képviselő-testületi, 
valamint bizottsági üléseken való megjelenésről készített 
kimutatást tudomásul vette, megállapította, hogy az adott időszakban 
kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági tag nem volt, így 
tiszteletdíj csökkentést nem alkalmazott.
Megtárgyalásra és elfogadásra került a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést 
tartalmazó 2012. évi beszámoló. A képviselő-testület a 2012. évi 
beszámoló elkészítésében közreműködők, valamint a kapcsolódó 
intézményi beszámolók elkészítésében részt vevők munkájáért 
köszönetét fejezte ki. (Mindegyik beszámoló megtalálható a 
www.mezobereny.hu honlapon, a 2013. május 27-i képviselő-testületi 
ülés anyagai között.)
A Képviselő-testület közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló önkormányzati rendeletet fogadott el. A rendelet keretében 
szabályozásra került az egyes közösségi együttélés alapvető 
szabályait megsértő magatartások helyi szankciórendszere. A 
rendelet 2013. június 1. nappal lép hatályba. (Megtalálható a 
www.mezobereny.hu honlapon.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 120.000 Ft 
egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesítette a 
Mezőberényi Horgászok Egyesületét. Az Egyesület a megítélt 
támogatást a Hosszú Tó haltelepítéséhez használhatja fel.
A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére 
engedélyezve lett 3 db hirdetőtábla elhelyezése Mezőberény Város 
közterületein (Vasútállomás előtti terület, Kossuth téren, Főút – Liget 
u. sarkon), továbbá 6 db rovásírással készült helységnév tábla 
kihelyezése a Városba bevezető utak mellé.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös-
Berettyói Vízgazdálkodási Társulat működőképességének 
megőrzése-, a település közigazgatási területén lévő legszükségesebb 
társulati és önkormányzati kezelésben levő csatornák vízszállító 
képességének fenntartása-, a belvízvédekezés hatékony 
végrehajtása érdekében a vízgazdálkodási közfeladat ellátásához 
2013. évben bruttó 36.657 Ft tagi hozzájárulást fizetéséről döntött.



Mezőberényi Hírmondó 2013. június 3.

A Képviselő-testülete határozata értelmében a magyar nemzeti 
értékekről és hungarikumokról szóló törvény szerinti települési 
értéktárat hoz létre.
A települési értékek azonosítására, a települési értéktár létrehozatalára 
és annak gondozására, valamint a további kapcsolódó feladatok 
ellátására Települési Értéktár Bizottságot alakít.
A Képviselő-testület megbízta az Oktatási és Kulturális Bizottság, 
valamint a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökeit, hogy a Települési 
Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos előkészületeket tegyék 
meg, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően készítsék elő, majd a 
működésével kapcsolatos javaslatot terjesszék a Képviselő-testület 
elé.
Jóváhagyásra került 2013.június 17 – július 13. időszakra 
vonatkozóan az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Könyvtárának részleges zárva tartása.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye 
villámvédelmi berendezés tervezéséhez és beépítéséhez maximum 
bruttó 1.000 E Ft-ot biztosított.
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. részéről 2014. évre tett villamos 
energiavásárlási ajánlata kapcsán arról határozott a Képviselő-
testület, hogy az Önkormányzat 2014. évi villamos energia 
beszerzéséről későbbi időpontban kíván döntést hozni.
Módosításra került a Mezőberényi Kistérségi Óvoda Alapító 
Okirata. A módosítás keretében a hatályos jogszabályi környezetnek 
megfelelő átvezetések történtek.
A költségvetési előirányzatok megnevezésének változása, valamint az 
eredeti részletezettség módosulása miatti átvezetések végrehajtása 
érdekében módosította a Képviselő-testület Mezőberény Város 
Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletét. A módosítások 2013. május 29-én léptek hatályba.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozott 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat rezsicsökkentés 
tárgyú nyilatkozatához, egyetértését fejezte ki az abban foglaltakkal 
kapcsolatban.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013-
2014. nevelési évben a város óvodájában 14 óvodai csoport indítását 
rendelte el, azzal, hogy a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 2013-2014. 
nevelési évben, Mezőberényben indításra kerülő új óvodai 
csoportjának, a Mezőberény, Liget téri, volt óvoda épületében 
biztosít helyet.

Elfogadásra került a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak 
módosítása. A módosításra a megváltozott jogszabályi környezetnek 
való megfelelés érdekében került sor.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az azonos 
tárgyban hozott határozatát visszavonva úgy döntött, hogy a 120-as 
vasútvonal mezőberényi szakaszán megépítendő felüljáró kibővített 
közvilágítási hálózatának üzemeltetésével járó költségeit magára 
vállalja.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, 
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek 
megtárgyalására került sor.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. június 24. 
(Hétfő)

Gulyásné dr. Sáli Henrietta

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttek:
Dombi Sándor Attila (Mezőberény) és Cseh Gizella (Budapest)
Zsiga László Mihály (M.b.) és Bordács Brigitta (Körösladány)
Hangrád Gábor (Csanádapáca) és Bősze Anita (Mezőberény)
Taba Márk Balázs (Mezőberény) és Gábor Gitta (Békéscsaba)

Horváth János " Csoki"(1951)
Galó Pálné szül. Fördös Ilona (1930)
Prorok Pál (1947); Winter József (1954)
Bobály Pálné szül. Weigert Ilona Julianna (1935)

Eltávoztak közülünk:

INTÉZMÉNYI HÍREK 
Lakossági Fórum

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetek hálózati együttműködésének fejlesztésére nyújt 
lehetőséget az a pályázati forrás, amit Mezőberény Város 
Önkormányzata nyert el a TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 
projekt keretében. 
 A komplex program, mely a különböző ágazatok – szociális 
szolgáltatások, gyermekvédelem, oktatás, egészségügy, 
foglalkozáspolitika, gazdasági és civil szereplők – fokozott 
és koordinált együttműködését célozza meg Mezőberény 
szociális ellátási területén 2013. május 30-án megrendezett 
Lakossági Fórum keretében került bemutatásra. 
Az együttműködő partnerszervezetek és intézmények 
vezetőit, munkatársait Siklósi István polgármester 
köszöntötte. A pályázat célkitűzéseit, a megvalósítandó 
tevékenységek körét - melyben helyet kapnak szociális és 
pedagógus akkreditált képzések, szervezetfejlesztési 
tanácsadások, szakmai foglalkozások, új típusú ágazati és 
intézményközi eljárások – Kovács Edina, a projekt szakmai 
vezetője mutatta be. 
A p rog ram megva lós í t á sá r a  Murony  Község  
Önkormányzatával konzorciumi partnerségben kerül sor, a 
rendelkezésre álló forrás több mint 34 millió Ft, futamideje 
16 hónap. A több mint 100 szakember bevonását 
eredményező projekttől a szolgáltatások minőségének 
javulása, gyorsabb és hatékonyabb ügymenet, új típusú 
hálózati együttműködés, hatékonyabb szolgáltatás-
koordináció várható. 

Nyári tábor
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálata
Nyári Napközis Tábort

szervez általános iskolás gyermekek számára.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék 
szabadidejüket tartalmasan és hasznosan eltölteni.

 A táborban a gyermekek számára kirándulásokat, kézműves 
foglalkozásokat, megelőzést célzó programokat, ügyességi 

játékokat szervezünk.
Sok szórakozás, jó csapat, 

aktív és hasznos időtöltés vár Rád!
Tábor időpontja: 

2013. 07. 29 - 2013. 08. 02. (hétfő-péntek), 8:00-16:00-ig
Helyszín: Városi Liget, Madarak Háza

Részvételi díj: 5000Ft/gyermek
Jelentkezni lehet 2013. június 30-ig a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál (Mezőberény, Petőfi utca 27.) 
személyesen, vagy a 66/352-462-es telefonszámon.

Várjuk szeretettel az Érdeklődőket!

Vakok és gyengénlátók májusi 
klubfoglalkozása az OPSKK Könyvtárában

Ismét számos érdeklődőt vonzott a mezőberényi könyvtárba a 
Vakok és  Gyengénlátók Békés  Megyei  Szervezete  
klubfoglalkozása. Az egyesület tagjai új hangoskönyvekkel, a 
rendelkezésükre álló könyvtári eszközökkel (felolvasógép, 
felolvasószoftver) ismerkedhettek meg, majd szervezetük aktuális 
dolgairól, programjairól beszélgettek.



Mezőberényi Hírmondó2013. június4.

        MEGHÍVÓ

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ AZ Új Széchenyi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 

„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális 
szerepének erősítése az élethosszig tartó  tanulás 

érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 
jelű pályázat programjaként foglalkozássorozatot indított

ÁLLÁSKERESÉS A NETEN CÍMMEL

A foglalkozásokat kéthavi rendszerességgel tartják az OPSKK 
Könyvtárában a helyi munkanélküliek, álláskeresők számára, 
azzal a céllal, hogy a könyvtár saját eszközeivel segítse őket a 
munkaerőpiacra való visszakerülésben: álláskereső oldalak, 
keresési technikák megismertetésével, számítógépes 
szövegszerkesztő használatával, álláskereséshez beadott 
pályázatok, önéletrajzok formai elkészítéséhez nyújtott 
módszertani támogatással.

A foglalkozások helyszíne: az OPSKK Könyvtára

A következő foglalkozások időpontjai:
2013. június 26. de. 10.00 2013. augusztus 28. 10.00 
2013. október 30. de. 10.00 2013. december 18. 10.00

Könyvbemutató

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában Dr. 
Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna „Felekezetiség – Iskola – 
Interkulturalitás. A mezőberényi szlovák evangélikus 
népoktatás 1723 és 1890 között” c. könyvének bemutatóját 
tartották 2013. május 31-én. A mezőberényi gyökerű szerzőt és a 

szerző munkás-
s á g á t  K ö r ö s i  
Mihály, Mező-
berény Önkor-
mányzata Okta-
tási és Kulturális 
Bizottsága elnöke 
mutatta be a kö-
zönségnek. A kö-
tetet dr. Szabó 
Ferenc levéltáros, 
muzeológus, a 
Békés Megyei  
M ú z e u m o k  

Igazgatósága nyugalmazott igazgatója méltatta, elhelyezte azt a 
mezőberényi helytörténeti kiadványok sorában, s a szlovákok 
történeti irodalmában is: „Nem csak a mezőberényi szlovákság 
néprajzának, történetének dokumentálásában meghatározó a 
szerző könyve, de az egész alföldi szlovákság irodalmának egyik 
alapműve.” A színes bemutatót baráti beszélgetés, a szerző 
dedikálása zárta. A kötet megvásárolható az OPSKK 
Könyvtárában, és hozzáférhető a könyvtár helyismereti 
gyűjteményében.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy az OPSKK Könyvtára 
2013. június 17-től 2013. július 13-ig részlegesen tart nyitva. Ez 
idő alatt szünetel a kölcsönzés, de igénybe vehetőek lesznek a 
folyóirat-olvasó, az olvasóterem és az informatikai részleg 
szolgáltatásai. Ebben az időszakban a könyvtár csak a 
hétköznapokon tart nyitva de. 10-12 és du. 13-16 óra között. 
Nyitás: 2013. július 15-én, hétfőn du. 13.00 órakor.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
amatőr művészeti csoportjainak eredményei, 

szereplései a 2012/13-as évadban 

A Berényi Népdalkör 2012-ben az Orosházán megrendezésre kerülő 
térségi minősítő versenyen kiváló minősítést szerzett, majd ez év 
őszén Mezőtúron, az I. Dömötör Napi Regionális Népdaléneklési 
versenyen Mezőtúr Város Önkormányzatának különdíját kapta. 2013. 
áprilisában  Nagyszénáson a  „Nyitnikék”  Népzenei Találkozón, 
majd Mezőtúron  léptek fel nagy sikerrel. A II. Mezőberényi 
Dalostalálkozóra új népdalcsokorral készültek, melyet Mezőberény 
újratelepítésének 290. évfordulója tiszteletére állítottak össze. 
Vezetőjük: Kmetykó Istvánné

A Berény Táncegyüttes 2013. májusában Békéscsabán, a 
Csabagyöngye Kulturális Központban megrendezésre kerülő IV. 
Békés Megyei Táncfesztiválon képviselte Mezőberényt, ahol az 
együttes néptánc kategóriában kategória-győztes, arany minősítést 
szerzett. Ugyanezen a versenyen néptánc szóló-duó kategóriában is 
elhozta a győztes serleget a Szugyiczki Julietta – Tóth Bettina páros. 
Ebben az évben Mezőberény Város Képviselő-testülete a Berény 
Táncegyüttes két pedagógusának: Szabóné Kukla Ágnesnek és Nedró 
Jánosnak a „Mezőberény neveléséért, oktatásáért elismerést 
adományozta. 

1. helyezett – Magyar – bajnok 
„Szivárvány”II. - junior csapat (Hajdú Zita, Mazán Zóra, Szegedi Zita 
Karolina, Roósz Mercédesz, Kozma Ágnes, Zavada Klaudia, Uhrin 
Beáta, Komócsin Dóra, Machó Alexandra, Huszka Bettina, Bracsok 
Anett,  Simcsik Mónika, Károlyi Cintia, Gulyás - Nagy Lilla
„Mini-Manók” cadet mini-formáció (Simcsik Szilvia, Gyebnár 
Viktória Csatári Bettina, Fekete Natália, Károlyi Zsanett Braun 
Noémi Hoffmann Kata)
Kozma Ágnes – Szegedi Zita – Roósz Mercédesz - junior trió

Mazsorett Együttesünk a 2013. május 18-20. között  Orosházán 
megrendezésre kerülő XIII. Magyar Majorette Bajnokságon mérette 
meg magát, amelyen 26 település 27 egyesülete vett részt három 
korcsoportban (cadet, junior, szenior), öt kategóriában (bot, pom-pon, 
mix, zászló, show) csapat és szóló-formációkban.

Múzeumok éjszakája 2013. június 21.

Kerékpártúra, lovaskocsikázás, templomlátogatás, 
ételkóstoló, múzeumlátogatás, Szent Iván éji túra, kulturális 

bemutatók, hagyományos és új programok.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Részletes program: www.mezobereny.hu
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2. helyezett: Gyebnár Viktória – Simcsik Szilvia cadet duó
 3. helyezett: „Szivárvány”II. – junior mini-formáció (Szegedi Zita 
Karolina, Roósz Mercédesz, Kozma Ágnes, Zavada Klaudia, Uhrin 
Beáta,Huszka Bettina, Bracsok Anett)

Hajdú Zita – Hoffmann Anna Szenior duó; Hajdú Zita szenior szóló; 
Zavada Klaudia junior szóló;  Gyebnár Viktória cadet szóló
 4. helyezett: „Szivárvány”I. – szenior mini-formáció (Hoffmann 
Anna, Hajdú Zita, Mazán Zóra, Balán Valéria Guth Réka Tóth Lilla 
Szegedi Dóra Mónika); Szegedi Zita Karolina junior szóló
VIII. helyezett:  Hoffmann Anna szenior szóló;  Simcsik Szilvia 
cadet szóló
 Különdíj: "A legtechnikásabb és legdinamikusabb botforgató" díjat 
Hajdú Zita kapta. Művészeti vezető: Mezeiné Szegedi Erzsébet

Az Orlai Színpad gyermek csoportja 2013-ban a Weöres Sándor 
Színjátszó találkozón bronz minősítést ért el Az iskolában című 
előadásukkal, melyet Karinthy Frigyes Tanár úr kérem novellája 
ihletett és saját ötleteikkel megfűszerezve adták elő a darabot. 
Vezetőjük: Szabóné Gecse Éva

Fantasztikus versenytánc eredmények

A Kner Tánc,- Sport 
Egyesület Mezőberényben 
két évvel ezelőtt kezdte meg 
a versenytáncosok képzését. 
Az elmúlt időszakban 
számos szép eredményt értek 
el a Mezőberényi táncosok.
Bokor Milán – Kiss Petra: 
Fregolina Kupa – Békés: 3. 
hely
II. Tiszavirág Táncverseny – 
Szolnok: 1 hely, 2. hely
Bokor Kevin – Palotai Petra: 
Fregolina Kupa – Békés: 2. 
hely
Bokor Kevin – Bozsányi 

Jenni: IV. Kner Kupa - ,,E '' Gyermek II Standard: 1. hely; IV. Kner 
Kupa - ,,E” Gyermek II Latin: 1. hely
Szegfű Kornél – Földi Anita:Hajdú Kupa:,,E” Junior I Standard: 
4.hely; Hatvan Kupa - ,,E” Junior I Latin: 5. hely
Gál Attila – Győri Nóra: II. Tiszavirág Táncverseny: 2. hely
Földi Attila – Beinschródt Alexa: IV. Kner Kupa - ,,D” Felnőtt 
Standard: 1. hely; ,,D” Felnőtt 8-tánc Országos Bajnokság: 2. hely
Szikora Balázs – Pogoszov Natália: IV. Kner Kupa - ,,D” Felnőtt 
Latin: 1. hely; Kelet-Magyarországi Területi Bajnokság - ,,D” 
Felnőtt Latin: 4. hely
Tóth Bence Ákos – Bondár Dóra: Kelet-Magyarországi Területi 

Bajnokság - ,,C” Ifjúsági Latin: 1. hely; Kelet-Magyarországi 
Területi Bajnokság - ,,D” Ifjúsági Standard: 1. hely; IV. Kner Kupa - 
,,C” Ifjúsági 10-tánc Országos Bajnokság: 2.hely
Reméljük, hogy az elkövetkezőkben ugyanilyen szép eredményekről 
számolhatunk be a Mezőberényieknek. Idén szintén indított 
versenytánc előkészítő foglalkozást az egyesület, ahol további 14 fő 
Mezőberényi gyermek 
tanulja szorgalmasan az 
alapokat, hogy jövőre az 
ő eredményességükről is 
beszámolhassunk.
A Kner Tánc, - Sport 
Egyesület június 22-én 
Mezőberényben az Orlai 
Petrics Soma Kulturális 
K ö z p o n t b a n  
J ó t é k o n y s á g i  
Versenytánc  Gálát  
s z e r v e z ,  a h o l  a z  
egyesület közel 100 
táncosának előadásában láthatnak standard illetve latin formációkat, 
valamint sztárvendégként Csonka András szórakoztatja közönséget. 

Mindenkit szeretettel várnak a táncosok.

Kiránduljunk és ismerkedjünk határainkon 
túli látnivalókkal!

Indulás: 2013. június 30.(vasárnap) reggel 7,00 órakor
 az OPS Kulturális Központ parkolójából
Részvételi díj: (belépők nélkül): 3300.-Ft

Útvonal: Arad megye, Mácsai kastély, Sofronyai Purgly kastély, 
Kürtösi kastély és minden más látnivalók…

Túravezetőnk: Szelekovszky László nyugalmazott Környezeti 
és Természetvédelmi főtanácsos

Jelentkezés és befizetés: 2013. június 24-ig a Kulturális 
Központban, (Bartóné Évi: 06/20-4243-944)

www.mezobereny.hu

TÁBORAINK 2013.

8-14 éves gyermekek számára
Kézműves tábor: 2013. június 24-28.

Képzőművészeti tábor: 2013. július 1-5.
A táborok 9-től 16 óráig tartanak. 

Részvételi díj: 8000 Ft/fő napi háromszori étkezéssel.

Részletes információk: OPS Kulturális Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6., Tel.: 06/66-515-553

Jelentkezési lap letölthető: 
www.opskk.mezobereny.hu

 www.mezobereny.hu
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A Mezőberényi Rendőrőrs lopás vétség elkövetése miatt nyomozást 
rendelt el, mert ismeretlen tettes 2013. április 28-án 20.00 óra és 2013 
április 29-én 09.00 óra  közötti időszakban Mezőberény egyik családi 
házának udvarába az utcai kerítésen keresztül bemászott, az ott levő 
záratlan fészerében 3 darab hosszabbítót, 1 darab sarokcsiszolót, 
illetve 1 darab crova-kulcs készletet vett magához, melyeket 
távozáskor eltulajdonított. 
A lopással okozott kár 30.000.-forint. 
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a cselekményt 
egy 24 éves mezőberényi lakos követte el, aki őszinte feltáró jellegű 
beismerő vallomást tett. Az eltulajdonított tárgyak felkutatása 
megtörtént.
Ugyancsak lopás vétség miatt került sor nyomozás elrendelésére, mert 
ismeretlen tettes 2013. május 28-án 17.15 és 2013. május 29-én 07.35 
közötti időben Mezőberény egyik családi házának udvarába az utcai 
kerítésen keresztül bemászott, az ott lévő záratlan kamrában 1 darab 
vastag kolbászt, 3 kg szalonnát, 2,75 liter pálinkát valamint 1 db fonott 
kosarat vett magához, melyet távozáskor eltulajdonított. 
A lopással okozott kár 10.000.-forint. 
A bejelentéstől számított 1 órán belül megállapítást nyert, hogy a 
bűncselekményt egy 17 éves mezőberényi lakos követte el. Az 
eltulajdonított tárgyak lefoglalása megtörtént, azok a sértett részére 
visszaadásra kerültek.
A Mezőberényi Rendőrőrs járőrei 2013. április 25-én a hajnali 
órákban mezőberényi lakásához közel intézkedés alá vontak egy 22 
éves férfit, akinél egy nagyméretű csomag volt. Az abban lévő 
különböző műszaki cikkekkel, használati tárgyakkal és iratokkal nem 
tudott hitelt érdemlően elszámolni. Ezen körülmény miatt a rendőrök 
az igazoltatott személyt előállították, majd elszámoltatása során 
megállapítást nyert, hogy a nála lévő tárgyak bűncselekményből 
származnak.  
Az eljárás során elismerte, hogy 2013. április 24-éről 25-ére virradó 
éjszaka a Mezőberény belvárosában lévő parkolóban álló két 
személygépkocsi ajtaját megrongálta, az ablaküvegeket betörte, majd 
a gépkocsik utasterében magához vette az ott talált rádiósmagnót, 
műszaki cikkeket valamint egyéb használati tárgyakat, illetve 
irattárcákat, melyeket a helyszínről eltulajdonított. Az egyik gépkocsi 
kerekein lévő dísztárcsákat ugyancsak eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 43.000 forint, a rongálással okozott kár: 
180.000.-forint. 

Megállapíts nyert, hogy az előállított személy ezeken kívül 2013. 
április 25-én 00.10 óra és 2013. április 25-én 06.10 közötti időben a 
Mezőberény egyik utcájában parkoló személygépkocsi ajtaját 
felfeszítette, az utastérben különböző műszaki cikkeket vett magához, 
majd távozáskor az irat tartárcával együtt a helyszínről 
eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 20.000 forint, a rongálással okozott kár: 2.000 
forint.
Az eltulajdonított tárgyakat az elkövetőtől lefoglaltuk, melyek a 
sértettek részére visszaadásra kerültek.  
A Mezőberényi Rendőrőrs lopás vétség megalapozott gyanúja miatt 
nyomozást rendelt el egy 16 éves és egy 21 éves mezőberényi lakos 
ellen, akik a rendelkezésre álló adatok szerint 2013. május 06-án 22.00 
óra és 22.30 közötti időben egy kerékpártartó állványhoz zárt 
kerékpárt a zár lefeszítését követőn a helyszínről eltulajdonították. A 
lopással okozott kár 15.000.-forint. 
Az elsődleges rendőri intézkedések során a kerékpár az elkövetőktől 
szétszerelt állapotban ugyan, de hiánytalanul lefoglalásra került.
A kerékpár tulajdonosa az eljárás eddigi szakaszában nem volt 
megállapítható.
Kérjük, hogy akinek szürke színű, 26-os méretű MTB típusú 
kerékpárját a fenti időben eltulajdonították, jelentkezzen a 
Mezőberényi Rendőrőrsön!

Tisztelt fürdőzők!

A nyári melegben aligha van kellemesebb felüdülés a hullámok között 
való fürdőzésénél. A nyári napsütés természetes módon az élővizek 
mellé, a folyók hűsítő hullámai közé csalja a fürödni vágyókat.
A vízparton pihenőknek gondolniuk kell az előre nem kiszámítható 
veszélyhelyzetekre a vizek és az időjárás veszélyeire is. 

A víz jó barát, de meggondolatlan ember számára végzetes 
ellenséggé is válhat!

Kérem, hogy a balesetek, és tragédiák megelőzése céljából 
maradéktalanul tartsák be a vízen tartózkodással, valamint a 
fürdőzéssel kapcsolatos alapvető szabályokat. 
Csak a kijelölt fürdőhelyen szabad fürödni!; Ne fürödjenek tele 
gyomorral!; Soha ne ugorjanak felhevült testel a vízbe !; Soha ne 
ússzanak egyedül!; Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret nélkül!; 
Figyeljenek a strand területét jelző bólyákat!; Figyeljenek a 
viharjelzésre!; Ne fürödjenek alkoholos állapotban!; Ne fürödjenek 
betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!; Aki nem tud úszni, ne 
használjon gumimatracot sem!; Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, 
hiszen a hazánkban található szabadvizek; nem átláthatóak, ezért  
fokozott veszélyt jelentenek a víz felszíne alatt lévő kövek, cölöpök!; 
Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy vezethet; 
Vízi biciklivel maradjanak partközelben, és figyeljék a viharjelzést; 
Vízi járművet ittas állapotban vezetni TILOS!; Csónakban állva 
utazni TILOS!; 10 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli 
gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet!; Gyermeket még a parton 
sem szabad felügyelet nélkül hagyni!; A karúszó nem nyújt kellő 
biztonságot!

Tilos fürdeni:  hajóútban, kikötőkben, vízisí pályákon, hidak 100 
méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben, éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között, viharban,  ahol azt tiltó tábla jelzi.

Jó tanács stardolóknak !
A tolvajok kedvenc nyári „vadászterülete” a strandok, uszodák 
környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tűnik fel, ha valaki 
felemel egy táskát, vagy egyéb értéket a földről és a kijárat felé indul 
vele. Az elkövetők leginkább mobiltelefont, videokamerát vagy 
pénztárcát próbálnak meg eltulajdonítani. Ezek a bűncselekmények 
egy kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetőek: Használjuk ki a 
strandon biztosított értékmegőrző lehetőségét!; A csomagokra, 
táskákra felváltva vigyázzunk!; A parkoló autókban ne hagyjunk 
látható helyen táskát, értéket!; A strandoláshoz nem feltétlenül 
szükséges, értékes tárgyakat hagyjuk otthon!; Fogadjuk meg az 
óvatosságra intő hangosbemondó rendszeresen figyelmeztetését !

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben gyanús személyt, 
vagy körülményt észlelnek, továbbra is tegyenek bejelentést a 
Mezőberényi Rendőrőrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 
107-es segélyhívó számon.

Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő IV. 
korcsoport (7-8. osztályosok)

A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Békés Megyei 
Diáksport Egyesület ebben az évben Mezőberényben rendezi meg 
a 7-8. osztályos lányok és fiúk kosárlabda országos döntőjét.
A rendezvény június 7-én, pénteken kezdődik és 9-éig, vasárnapig 
tart.A lányok mérkőzéseik nagy részét a Molnár Miklós 
Sportcsarnokban, a fiúk pedig a Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium tornatermében fogják játszani.
A legértékesebb, 1-4. helyezéseket eldöntő összecsapásoknak 
vasárnap azonban mindkét nem számára a Molnár Miklós 
Sportcsarnok ad otthont.
Mindannyiunk közös öröme, hogy a legjobb 8 csapat között a 
Mezőberényi Kistérségi Iskola lányait is ott találhatjuk.
Sikeres szereplést, sok győzelmet kívánunk nekik a hétvégére, 
szurkoljunk mindannyian eredményes szereplésük érdekében!

 Henger Péter
a diáksport egyesület elnöke

Éjszakai Fürdőzés
Az idei évben is megrendezésre kerül - a tavaly nagy 

érdeklődésnek örvendő - Éjszakai Fürdőzés, melyre minden 
kedves Vendéget szeretettel várunk.

Helyszín: Kálmán-Fürdő
Időpont: 2013.06.22. 19:00-02:00

Részletek a facebookon és a kozszolg.mezobereny.hu honlapon.
Rossz idő esetén a program elmarad!

Városi Közszolgáltató Intézmény

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
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CIVIL SZERVEZETEK 

Őrségben a polgároknál 
látogatóban a mezőberényi polgárőrségnél

A mezőberényi polgárőrség 1992-ben alakult Vagyonvédelmi 
Egyesületként, ami 2006-ban a mostani névre változott. A tagjai civil 
emberek, akik a lakóhelyük biztonságának növelése érdekében 
hajlandóak a szabadidejüket feláldozni a közös cél érdekében. 
Eredetileg azért alakult, hogy részt vegyenek a közrend, közbiztonság 
javításában, fenntartásában, növeljék a lakosság biztonság érzetét. 
Feladatainak zömét eleinte bűnmegelőzési céllal, a közterületi 
járőrözés képezte. Mára túlnőttek ezen a feladaton. Jelen korban már a 
gyermek- és ifjúságvédelem, drogmegelőzés, közlekedésbiztonság, 
katasztrófavédelem területén is helyt állnak. Sokat tettek a házaló 
kereskedők kiszűrésében, amiből korábban több bűncselekmény is 
származott. 
Taglétszámuk 53 fő, ebből 8 nő. Székhelyük Mezőberény, Békési út 3. 

szám alatt van. A 
rendőrséggel közös 
és az önálló szolgálat 
teszi ki a tevékeny-
ségük java részét. A 
különféle városi ren-
dezvények biztosí-
tásában, lebonyolí-
tásában is közremű-
ködnek. A civil szer-
vezetekkel, városi 
önkormányzat ta l ,  
humánsegítő szol-
gálattal példaértékű a 

kapcsolat, közösen segítik egymás munkáját. A Humánsegítővel 
együttmunkálkodva segítik a tanyán, külterületen élő egyedül álló, 
magányos embereket. A civil szervezetek közül leginkább az önkéntes 
tűzoltókkal, a vadászokkal és a horgászokkal van napi kapcsolatuk. 
Tevékenységét közhasznú feladatként végzi. Havi szolgálati beosztás 
alapján dolgoznak. A havi szolgálat 250-500  óra között mozog. A 
szolgálat a hétvégére, illetve az esti órákra fókuszálódik. A 
piacnapokon is jelen vannak a piactéren, illetve a város más részein is. 
Jelesebb családi rendezvények, lakodalmak esetén is védelmet 
nyújtanak lakossági kérésre. Kerékpárok gravírozását végzik évek óta 
több településen is, amely vagyonvédelmet szolgál. Ebben 
együttműködnek a rendőrséggel. Évente tagdíjat fizetnek, a 
tevékenységüket önkéntes alapon végzik, ezért pénzt nem kapnak. Az 
egyesületi tagság mellett létezik tiszteletbeli és pártoló tagság is. 
Önállóan gazdálkodó szervezet, fenntartásukat segíti az országos és 
megyei szakmai szervezet, kevéssel a város is hozzájárul a 
működésükhöz. A lakossági hozzájárulások is segítik az egyesület 
munkáját, az önkéntes felajánlások mellett az 1%-ból és a 
rendezvényeikből befolyt jövedelmek. A 11733144-20003184 OTP 
számlaszámon 
támogathatjuk a 
m e z ő b e r é n y i  
polgárőröket. Az 
adónk 1 %-kát a 
183755815-1-04 
számlaszámra 
utalhatjuk.
Talán sokan nem 
is tudjuk, hogy 
milyen munkát 
v é g e z n e k  a  
l akóközösség  
é r d e k é b e n .  
Folyamatosan vesznek fel tagokat, jelentkeznek is hozzájuk. Egy év 
után lehet valaki önálló polgárőr, miután letette a vizsgáit, és egyéb 
szempontokból is megfelel. Az egyesület vezetése: Szota Róbert 
elnök, Csipke Sándor gazdasági vezető, Marti Imre elnökhelyettes és 
Schäfer Gábor felügyelőbizottsági elnök. Szolgálatukat 
Mezőberényen kívül ellátják Köröstarcsa és Csárdaszállás területén 
is. A 06/30-621-2676 számon bármikor hívhatók. A közelmúltban 

vettek újabb kerékpár-gravírozó készüléket. Eddig négy esetben, 
ezáltal került vissza gazdájához a biciklije. Jelenlétüknek 
köszönhetően évente cca. 10-15 %-kal csökken a bűncselekmények 
száma. Szinte mérhető a lakosság jobb komfortérzete és biztonsága a 
helyi polgárőrség által. Működik a lakossági jelzőrendszer, ismerik 
őket, gyakran a lakosság segíti őket munkájukban. Részt vesznek a 
különféle közbiztonsági rendezvényeken, és az iskolai 
foglalkozásokon is. Fontosnak tartják a gyermekek és az ifjúság 
védelmét, erre fokozottabban figyelnek. Részt vesznek a 
drogprevenciós tevékenységekben is. 
Ez év márciusában volt a tisztújító közgyűlésük. Elmondják, hogy két 
italkimérőhelyen és környékén vannak gyakori rendbontások, a 
többinél szinte nincs probléma. Hozzáteszik, az a jó, ha nincs 
munkájuk. Önkéntesként őrzik Mezőberény lakosságának nyugalmát.

 Benyovszky Pál Márton

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület célja a 
Mezőberényi Ifjúsági Fúvószenekar tevékenységének támogatásán át 
a fúvószene népszerűsítése, a fiatalok kulturált szórakoztatása, 
rendezvényeken való fellépés megszervezése. Az egyesület nonprofit 
szervezet. A városban működő Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
tevékenységének támogatására jött létre. Vezető tisztségviselőink 
nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi munkában látják 
el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban, 
semmiféle juttatásban nem részesültek. Ennek megfelelően bér 
kifizetése, megbízási díjak tiszteletdíjak kifizetése nem történt.
Az egyesület elnöksége az alapszabályban rögzített számban a 
közgyűlést megtartotta.
2012. évben az alábbi események szervezésében működött közre: 
Nemzeti ünnepeken való fellépések (március 15. május 1.). 
Július 07-én zenekarunk meghívást kapott a Mesterszállás Község 
Önkormányzata önállóvá válásának 115. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő 18. Falunap-2012-Elszármazottak Találkozója 
elnevezésű rendezvényre, melyen zenével szórakoztatta a 
rendezvényre látogatókat. 
Augusztus 19 és 20-án OPSKK szervezésében a XVI. Berényi 
Napokon fellépet a zenekar.    
Szeptember 15-én Baráti Egylet Mezőberényért II. Töltött Káposzta 
Fesztivált rendezet a városi ligetben e rendezvények keretén belül 
zenével tettük színesebbé a programot.
Október 19-én a Városi Ifjúsági Fúvószenekar sikeresen szerepelt 
Békéscsabán a Csabai Kolbászfesztivál programjainak keretén belül 
melyen Mezőberény vendégváros volt. 
December 15-én Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 
„Karácsonyváró Ünnepségén” a Városi Ifjúsági Fúvószenekar is részt 
vett.  
December 26-án Mezőberény Német Evangélikus Egyházközség 
Karácsonyi Istentisztelet keretén belül kis hangversennyel működött 
közre.   
Köszönettel:                                        Matajsz János, a Mezőberényi 

Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület Elnöke

Közösségi Szolgálat Mezőberényben
Az ÉTA Országos Szövetség régóta szerette volna bevonni a 
diákokat a közösségi szolgálat önkéntesség, folyamatába. 
Támogatta ezt a szándékot, hogy 2016-ban már az érettségi 
megszerzésének feltétele bizonyos óraszámú önkéntes munka 
elvégzése egészségügyi, szociális, és egyéb területeken. Az 
előkészítő munkákat követően, 2012 december elsejével elindult a 
program. Jelenleg két intézményben, de 2013 második felétől 
további intézmények csatlakoznak majd. A két intézmény egyike, a 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Itt 22 fő, 9.-
10. osztályos diák vesz részt a programban. Az eddigi tapasztalatok 
szerint nagyon lelkesen. A cél, hogy a városban élő, rászoruló 
emberek – elsősorban otthonukban – kapjanak számukra szükséges 
alapvető segítséget.
A programmal kapcsolatos további információk az ÉTA Országos 
Szövetség munkatársától, valamint a mezőberényi intézmény 
koordináló pedagógusától kapható.
Klein Éva pedagógus: 0620/5565493
Papp Ágnes ÉTA Országos Szövetség: 06307461847
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Vöröskereszt Világnap volt május 8-án

Ebből az alkalomból  jutalmazták Békéscsabán a megye  
vöröskeresztes aktivistáit és itt került sor az "Alsó tagozatosok a 
véradásért" verseny eredményhirdetésére is. A mezőberényi  2. c 
osztály 99 véradóval I. helyezett lett. Jutalma a vándorserleg és az 1 
napos osztálykirándulás, mely június 10-én lesz. Ezúton mondunk 

köszönetet minden véradónak. Külön köszönjük Szota Nikoletta és 
Hoffmanné Rózsika önzetlen segítségét. A trófeát 1 évig birtokoljuk.
Ha azt szeretnénk, hogy a mi iskolánkban maradjon a vándorserleg, 
akkor meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy minél több
felnőtt menjen el vért adni az iskola - vagy éppen az aktuális osztály 
részére. Én szeretnék jövőre is benevezni ebbe a nemes és jó célt 
szolgáló versenybe. Adj vért – életet mentesz!

 Hegyiné Serfőző Mária

10 év a versek világában

A Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangé l ikus  G imnáz iumban  
működő Verskör az idén ünnepelte 
fennállásának és sikereinek 10. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk Szabó Ila Z. Szabó 
László-díjas tanárral, kulturális 
m e n e d z s e r r e l ,  a  Ve r s k ö r  
elindítójával, vezetőjével.
- Hogyan jött az ötlet, hogy a 
gimnáziumban Verskört indíts?
- 2002-ben kerültem ebbe az 
iskolába, és akkor nagyon aktív, 
lelkes osztályokat kaptam.  Sokan a 
tanítási órákon túl is érdeklődtek a 
v e r s e k ,  a z  i r o d a l o m  i r á n t .   

Különösen tehetséges volt néhány tanuló, rögtön feltűnt nekem jó 
kiállásuk, szép hangjuk, értő és érző versmondásuk. Hamarosan 
különböző versenyekre vittem őket, előbb kisebb, majd komolyabb 
megmérettetésekre  neveztünk, és ott is szépen megállták a helyüket.
- Milyen egy versköri foglalkozás, hogyan készültök a versenyekre?
- Először lazító majd légző gyakorlatokkal kezdünk, mert a levegővel 
való jó gazdálkodás mindennek az alapja. Aztán artikulációs és 
hangzógyakorlatok következnek, mert a helyes kiejtés a szép beszéd 
alapja. A ritmus- és hangerőgyakorlatok is nagyon fontos részei a 
beszédművelésnek.  Majd a versekkel való ismerkedéssel folytatjuk: 
olvasás, értelmezés és az érzelmek felismerése.  Végül jön az egyéni 
foglalkozás a választott művekkel.
- Hogyan válogatjátok ki a versenyekre a műveket?
- Mindig megadják a kötelező versek sorát, vagy költőt vagy kort kell 
választani, ill.  mindig van szabadon választandó alkotás is.  Nekik 
kell olvasgatniuk, válogatniuk, én nemigen szólok bele. Fontos 
ugyanis, hogy közel álljon hozzájuk a vers, hogy megfeleljen az 
egyéniségüknek, hogy a vers „belülről”, a lélekből szóljon. Előfordul, 
hogy több művet hoznak, mert nem tudnak dönteni, csak akkor segítek 
a választásban.
- És most lássuk a sikereket! Kikre vagy a legbüszkébb?
- A 10 év alatt szinte mindenkire.  Igaz ugyan, hogy nem mindenki ért 
el országos eredményeket,  de önmagukhoz képest valamennyien 
rengeteget fejlődtek a verskörben töltött évek során, és legalább egy 

megyei díjjal mindegyikük rendelkezik.  Az Arany János 
Tehetséggondozó Programban tanult
Nagy Róbert, aki versmondásból országos versenyekig jutott, a gyulai 
Simonyi-versenyen a dobogóra is felléphetett, és a Petőfi-iskolák 
Országos Találkozóján többször is nyert. De a legnagyobb sikert 
Győrben, az országos Kazinczy-versenyen érte el,  Kazinczy-
éremmel tért haza 2005-ben. Azóta már a Jókai Színház színművésze 
lett, és magyar szakon végzett a Szegedi Egyetemen.
Iván Rékát is meg kell említeni, aki több megyei siker után Tatabányán 
az országos József Attila versmondó versenyen lett különdíjas, ott, 
ahol nincs életkori kategória, érett felnőttekkel kellett versenyeznie. 
Ezért is kiemelkedő az ő teljesítménye is. 
A húga, Iván Kata is verskörösöm volt, ő is szép megyei versmondó 
eredményeket mondhat magáénak. Most érettségizik.
Osztálytársuk, Ménesi Melinda prózában jeleskedett, Miskolcon a 
Holokauszt prózamondó versenyen lett díjazott. 
Másik osztálytársuk, Alb Katalin az országos Tömörkény 
Alkotópályázaton több évben is dobogós helyen végzett meseírás 
kategóriájában.
Évekkel később, 2008-ban pedig szintén AJTP-s tanulónk, Hegedűs 
Bence kapott ugyanitt ezüst minősítést riport műfajban. Ő megyei 
versmondó versenyeken is eredményesen szerepelt.
Szintén az AJTP tanulója volt még Sárközi Csilla, aki 
prózamondásban ért el megyei sikereket, vagy Veres Renáta, aki 
versmondásban próbálhatta ki magát, sikerrel.
- Most is vannak ügyes gyerekek ebben a programban?
- Igen, az egyik legfrissebb eredményünk Vésztőn, a megyei Sinka 
István Versmondó Versenyen született, amelyet Reszelő Zoltán nyert 
meg.
- És mi a helyzet a két tannyelvű ágazatban tanulókkal?  
- Itt sincs okunk panaszra. A Hack lányok kiválóan teljesítenek. Anita, 
az idősebb már tanárnő, de ő is több megyei eredmény után az 
országos Ratkó József Versmondó Versenyen lett 3. helyezett, és az 
országos Kazinczy-versenyen különdíjat kapott. 
Húga, Dóra a megyei Justh Zsigmond Versmondó versenyen lett első 
nemrég. 
A Petőfi-iskolák országos találkozóján is megnyerte a versmondást, és 
az idén is már két szép országos eredményt gyűjtött be: a második 
legjobb lett Gyulán, a Simonyi Szavalóversenyen, és Győrben a 
Kárpát-medencei Szép Beszéd Versenyen az Anyanyelvápolók 
Szövetségének különdíját kapta kiváló teljesítményéért. 
A két tannyelvű tanulók közül meg kell említeni Bíró Gyulát, aki 
Debrecenben nyerte meg az országos Tóth Árpád Versmondó 
Versenyt nagy fölénnyel. 
Ő is színész lesz hamarosan, a Jókai Színház előadásaiban láthatjuk őt. 
Egykori osztálytársa, Köleséri Dóra is szép megyei versmondó 
eredményekkel büszkélkedhet, Orosházán lett díjazott a Justh 
Zsigmond Versmondó Versenyen.
- És még nem beszéltünk a mezőberényi gyerekek sikereiről. Rájuk is 
büszkék lehetünk.
- Igen. Az első verskörös generációhoz tartozik Grosz Nikolett, aki 
többször is dobogóra állhatott a megyei Sinka-versenyen, és eljutott az 
országos József Attila-versenyre is, Tatabányára. 
Nagyon szép eredményeket mondhat magáénak Mezei Réka, aki már 
érett színésznő lett, láthatjuk őt a tévében is. Verskörösként Orosházán 
nyert József Attila Szavalóversenyt, és Nagykőrösön, az országos 
Arany János Balladamondó Versenyen kapott bronz minősítést. 
Az országos Kazinczy-versenyről különdíjjal tért haza Nagy Vera, és 
van egy berényi Kazinczy-érmesünk is, Hegyesi Klári. Ő is több 
megyei és országos verseny díjazottja, nyertese volt. 
A Ratkó-versenyen  Nagykállóban különdíjat kapott, és Kiskőrösön, a 
Petőfi  Versmondó versenyt is megnyerte pár éve.
És a legfiatalabbak között meg kell említeni a szintén tehetséges Tóth 
Bettinát, aki máris a megyei Justh Zsigmond –versenyen a 2. helyezést 
érte el az idén.
- Öröm lehet ilyen tehetségekkel dolgozni. Persze az is kell hozzá, 
hogy értő „kezekbe” kerüljenek, hogy kibontakozhassanak. És 
milyen terveitek vannak a jövőben?
- A versekkel való foglalkozást nem lehet abbahagyni, ettől érezhetjük 
magunkat igazán embernek. A többit  majd meglátjuk.

- Gratulálok a nagyszerű eredményekhez, további sok sikert 
kívánok. Köszönöm a beszélgetést.

-sz-
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OLVASÓINK ÍRTÁK A Mezőberényi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat

és a  Hagyományápoló Egyesület májusi 
eseményei

Május elsején végre jó idő, melengető napsütés, gyönyörű pázsit és 
virágok a parókia udvarán, és jó, hogy együtt vagyunk egy kellemes 
beszélgetésre, szalonnasütésre.

Május 7-én a német kitelepítettek emlékművénél az 1946-os szomorú 
e s e m é n y r e  e m l é k e z t ü n k .  S o k a n  m e g t i s z t e l t é k  a   
rendezvényt,koszorút,virágokat helyeztek el az emlékműre.
Eljöttek a nemzetiségi óvodások és iskolások is, egy- egy szál 
virággal. Május 11-én Vésztőn a Békés Megyei Németek Anyanyelvi 
Kulturális Napja és Kiskőrösön a Déli Egyházkerület Missziós Napja 
került megrendezésre. Mindkét eseményen részt vettünk. Május 19-
én Pünkösd vasárnap jó hangulatú klubdélutánt tartottunk,  Pünkösd a 
magyarországi németek hivatalos ünnepe. Május 21 - 22-én 
klubhelyiségünkbe vártuk  azokat akiket a Szovjetunióba 
kényszermunkára hurcoltak  el. A 2013. ápr. 19-i Kormányrendelet 
szerint akik 1 évet, vagy hosszabb időt töltöttek  málenkij  
roboton,kiegészítő juttatás illeti meg. Az elhunyt házastárs után akkor 
igényelhető a juttatás, ha az legalább 3 évet töltött kényszermunkán. A 
juttatás igényelhető hadifogsággal és az 1956-os forradalommal 
kapcsolatban is. A jelentkezőknek segítettünk a nyomtatványok 
kitöltésében, postázásában. A kormányrendelet ilyen irányú 
kiterjesztése nagyban köszönhető Kisari Miklósné kitartó 
utánajárásának. A templomkertben lévő emlékoszlopra felvésettük a " 
MÁLENKIJ ROBOT " feliratot. Május 22-én a Békés - Csongrád 
Megyei Német Iskolaszövetség városunkban és egyesületünk 
segítségével rendezte meg a megyei német nemzetiségi iskolások 
vetélkedőjét, " Fedezzük fel Mezőberényt" címmel, amit a a város 
újratelepítésének 290-ik évfordulójára ajánlottunk. Huszonegy, 3 fős 
csapat vett részt a vetélkedőn, nagy örömünkre első helyezett egy 
mezőberényi csapat lett, talán ez így is illett. A résztvevőket 
köszöntötte városunk polgármestere is.

Május 26-án részt vettünk a városi gyermeknapon. Régi feledésbe 
merült játékokat ismertettünk meg a gyerekekkel,de nagy sikere volt a  
rongybaba  készítésnek és a gyöngyfűzésnek is.
Május 30-án a Német Nemzetiségi Önkormányzat űlésezett a 
szokásos rendben, az elvégzett és ránk váró feladatok 
megtárgyalásával. Szívesen tettünk eleget a feladatoknak, jól éreztük 
magunkat a rendezvényeken, és készülünk a következő eseményekre.

Frey Mihályné Kaiser Gizella

Gondolatok….
Kiszely Jánosné Zsuzsika népi iparművész, népművészet mestere 
köszöntéseként egy régi jegyzőkönyvi kivonatból idézek: (1988. 
május 22.)

„ A templom tata-
rozásának befejezése 
alkalmával, május 22-
én ismét közgyűlésre 
került sor. A pünkösdi 
együt tünneplésnek 
más örömteli oka is 
volt. A helyi Petőfi 
Sándor Művelődési 
Központ Díszítőmű-
v é s z e t i  S z a k k ö r e  
templomunk oltárára 
egy teljes terítőgarni-
túrát hímzett és ajándé-
kozott. Az oltárterítő 

vászon anyagát az 1987-ben konfirmáltak szülei adományozták.
Emlékezetes az oltárterítő elhelyezése is: az üres oltár fogadta a 
gyülekezet tagjait és az istentisztelet az oltár feldíszítésével indult. A 
terítőket a megfelelő sorrend szerint egy-egy, a hímzésben részt vett 
asszonytestvér hozta és tette az oltáron a helyére. Mikor az asszonyok 
sora minden terítőt a helyére tett, következtek a gyertyákat, feszületet, 
virágokat hozó Női Munkaközösségi tagok, utoljára az oltárra került 
az úrvacsora kenyere és bora is. Az adományhoz egy adomány-levél is 
tartozik, melyben leírásra került, hogy a szakkör vezetője és tagjai 
felkutatták és feldolgozták őseink hímzési motívumait a régi 
szűcsmunkákon.
„Minden nemzetiséghez tartozó szűcsmintán megtalálhatók azon 
nemzetiség megkülönböztető motívumai és színei.
Így a német eredetű szűcsminták fő motívumai: nefelejcs, pávaszemes 
tulipán, nagy tulipán, fűrészes levél, kis pávaszemek, melyeket 
virágként használtak a szűcsmesterek.
Érdekessége a német ködmönmintának, hogy a nagy tulipán 
sziromlevelei nem érnek össze és csak hegyes végű, dárdaszerű 
levelet találni kihímezve, és a színezés teljesen eltérő a 
Mezőberényben megtalált magyar és szlovák szűcsminták színeitől. 
Míg az utóbbi két nemzetiség mintáin a fekete, a bordó, lila, piros 
színekkel hímeztek, a német ködmönökön csak barnás árnyalatokat, 
okkersárga, sötétkék és kétfajta zöld színt találni. (Már beszéltünk 
arról, hogy templomunk oszlopain is megtalálhatók ezek a 
motívumok).
A motívumokat Borgula Györgyné „német ködmönén” találta a 
szakkör vezetője. A ködmönt 1916 körül készítette a „német 
szűcsmester”. A terítőgarnitúra 12 db-ból áll. A terítőket tervezte 
Kiszely Jánosné, a szakkör vezetője, hímezték: Barna Mihályné, 
Kaiser Mártonné, Rau Andrásné, Erdős Józsefné, Enyedi Józsefné, 
Oláh Ambrusné, Hoffmann Julia, Balogh Józsefné, Bacsó Györgyné, 
Pázsit Lászlóné.(az adománylevél szövegéből).
A közgyűlésen a lelkész (Csepregi Zsuzsanna) megköszönte az 
asszonytestvérek sok munkával készült adományát.
A felügyelő a templomtatarozás munkájáról számolt be részletesen és 
kifejezte örömét, hogy a megújult templomot új oltárterítő díszíti. (Az 
idézett szöveg a „Történetünk” c. kiadvány részlete.)
Megjegyzem, hogy nemcsak az I. kerületi templomban találjuk meg 
Kiszelyné Zsuzsika tervezésével és irányításával készült oltárterítőt, 
hanem Mezőberény mind a négy temploma kapott ilyen nemes 
ajándékot. 
Az I. kerületi templom oltárára még a népművész gyűjtése és tervei 
alapján u.n. „fehérhímzéssel” is hímeztek oltárterítőt a gyülekezet 
asszonyai.
A mezőtúri Evangélikus Templom oltárát is a tervei szerinti 
„fehérhímzéssel” csak gépi munkával készült terítő díszíti.

Köszönjük városunk szülöttének a sok-sok öltést, rajzot, gyűjtést, 
kitartást és az emlékét évtizedekig megőrző „H A G Y A T É K O T”!
Legyen áldás életének további évein! 

K.J.
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK

A II.ker. evangélikus /szlovák/ templomról, egyházról és hívekről.
Valamikor gyerekkoromban megszokott dolog volt, hogy 
vasárnaponként a templom megtelt ünneplőbe öltözött emberekkel.
Vasárnap nem dolgoztunk.”A vasárnapi munkán nincs áldás.” 
Mondták az akkori öregek..Szombaton estefelé fellocsoltuk és 
felsepertük az udvart és a járdát az utcán. Vasárnap a férfiaknak a 
jószág etetése, a nőknek a főzés volt a dolguk. Mire a harang 
megszólalt, ezzel már el is készültek. Új ruhában először a templomba 
illett menni, ott minden korcsoportnak megvolt a helye, nemre és 
foglalkozásra nézve. A déli bejárati ajtótól balra az 1. sorban a 
lelkészek feleségei, a tanítónők és a tanítók feleségei ültek. Ez volt a 
PAPNÉK padja. Ide más nem ülhetett. A mögötte lévő két sor és a 
bejárattól jobbra az első két sor az iparosasszonyok padja volt. Az 
oltártól keletre ültek a polgári iskolás és más középiskolás lányok. A 
fiúk az ellentétes oldalon ültek. A kereskedelmi iskolában gyorsírást is 
tanítottak, a fiúknak gyakorlásként a lelkész beszédét le kellett írniuk. 
Az elemi iskolások a nyugati bejárattól jobbra ültek. A bal oldal a 
férfiaké volt, a legényes pedig az oldalsó karzaton. Az elemi 
iskolásokat tanítójuk kísérte a templomba. Gyülekező az iskolában 
volt. Télen a Gyomai úton lévő központ iskolában tartott 
Istentiszteletet számukra Miklóssy Endre hitoktató. Minden vasárnap 
a templomban először szlovák, majd magyar nyelvű Istentisztelet 
volt, délelőttönként és délután csak szlovák nyelvű. Hétköznaponként 
reggel MOLIDBI voltak, szlovákul. Öreg mamókák ballagtak erre az 
áhitatra. Sokan a templom padjában tartották az énekeskönyvüket. 
Sárgaréz fedelű kapcsos, gót betűkkel írt szlovák nyelvű könyveket 
lehetett látni a padokban. Amikor az egyháztagok közül meghalt 
valaki, kisharanggal pompáztak neki. PÚSZÚJU, mondták szlovákul. 
Ha férfi halt meg, annak 3-szor, a nőnek 2-szer, gyereknek 1-szer 
harangoztak, azután az összes haranggal összeharangoztak. 
VIZVÁNYÁJU. Az öregek, akik otthon voltak, a kapuban állva 
lesték, ki jön az utcán, attól kérdezték, hogy ki halt meg, KTO 
ZOMREV? Ha ismerős volt az illető, elmentek virrasztani feketébe 
öltözve, majd a temetésre is. A toronyóra negyedóránként ütött. A 
toronyban egy őr ült, aki negyedóránként a torony ablakaiból minden 
égtáj felé kinézve belefújt egy dudába. Ezzel jelezte, hogy nem alszik, 
figyeli, nincs-e tűz a községben. Ha tűz volt, félreverték a harangot. 
Csak egy oldalán kongott a harang. A nádtetős házak könnyen 
meggyulladtak, gondatlanságból, villámcsapástól és ilyenkor 
könnyen leégett egy egész sor ház is.Az 1870-es évek vége felé a 
KELETI SOR /most Martinovics utca/ páros oldala volt a szélső sor, 
házai szinte mind nádtetősök voltak. Majdnem az egész sor leégett. A 
kemencéből kitett hamu még parázslott, a szél felszította a parazsat és 
a szikrát a nádtetőre fújta. Ugyanekkor a Körös is áradt és kiöntéssel 
fenyegette a községet. Félreverték a harangot. Félelmetes volt a tűz és 
a víz fenyegetése a harangzúgással, mesélte az öreg Hajkó Pali bácsi, 
aki szomszédunk volt. 1880-ban megépítették a körgátat, majd a 
Körösnek a védő nyulgátat. Ezzel védték a községet a Körös 
áradásától. Az iskolákban, a Polgári iskolában is  az 1943/44-es tanév 
végéig a tanítás kezdete előtt és a tanítás végén felállva, közösen 
imádkoztunk. Mindegy, ki milyen vallású volt, együtt mondtuk az 
imát. Ima tanítás előtt:
Kérünk téged, jóságos Istenünk, segíts bennünket és add ránk 
áldásodat, hogy buzgók és figyelmesek legyünk a templomban és 
mindenben kövessük szent akaratodat. Légy velünk, hogy 
méltóképpen éljünk felebarátaink javára, lelkünk üdvösségére és a Te 
szent neved dicsőségére! Ámen.
Ima a tanítás végén:
Hálát adunk Neked, Mennyei Atyánk, hogy kegyelmedből ma is 
előbbre jutottunk magunknak és világodnak megismerésében. Vezess 
kérünk tovább az igaz élet útján a jóság és boldogság felé! Áldd meg jó 
Atyánk édes hazánkat, szüleinket, nevelőinket és áldj meg 
mindnyájunkat, hogy mi is áldjunk téged, mindörökké! Ámen
1944. ápr.11-i dátum szerint a tanítás befejeződött a Polgári iskolában 
a sokszori és egyre sűrűsödő légiriadók miatt. A konfirmációra való 
felkészítés tovább folyt a Kozsuh féle iskolában, a templommal 
szemben. Légiveszély, légiriadó esetén, ha megszólalt a Községháza 
tetején a sziréna, futottunk haza toronyiránt, ki milyen gyorsan csak 
tudott. A háborús viszonyokhoz alkalmazkodva a konfirmációs vizsga 
és az úrvacsoravétel két részre lett tervezve. Egyik vasárnap a vizsga, 
másik vasárnap az úrvacsoraosztás. Emléklapot kaptunk, de fénykép 

nem készült. Amikor a szertartásnak vége lett, még haza sem értünk, 
megszólalt a sziréna. 1944 májusában még itt teljesített szolgálatot 
BISZKUP FERENC lelkész Úr. Én nála konfirmáltam. A lelkész 
felesége és gyermekei féltek a háborútól és az oroszok 
előrenyomulásától, szeptember elején elhagyták a községet. 
Kegyetlen híreket hallottunk arról, hogy az orosz katonák miként 
bántak a papokkal és azok családjával. Ezért ők elköltöztek előbb 
Pestre, majd Dunántúlra, végül külföldre.Ott találtak menedéket. A 
lelkész úr lányai sűrűn hazajártak Mezőberénybe. Ilyenkor 
felkeresték a szülők sírját a tót temetőben. Régi kedves ismerősöket 
felkeresve elbeszélgettek velük…
Ennyit tudtam összeszedni a régi emlékek közül.
Mezőberény, 2013.május

 Serfőző Mihályné
Lovász /Konyár/ Mária

HITÉLET

„KÖSZÖNÖM
Amikor úgy éreztem

nem tudom majd átvészelni
a közelgő katasztrófát, 

te mellém álltál, és azt mondtad, 
hogy meg tudod csinálni…

ÉS ÍGY IS LETT”
(Clara Ortega)

Ezúton szeretném köszönetemet nyilvánosan is kifejezni 
mindazon személyeknek, akik adományaikkal, tetteikkel 

támogattak, és őszinte kézfogással segítettek a gyógyulás felé 
vezető úton. Hálás vagyok mindazon adományért, mely 

segítségével a terápiához szükséges feltételek 
megvalósulhattak. Még egyszer nagyon köszönöm az értem 
való összefogását mindenkinek, és jó egészséget kívánok!

Dombi Éva

Az áldás szívből jön
Tex: 1 Pt3,10-11.

„Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a 
gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságokat:…cselekedjék 
jót, keresse és kövesse a békességet”

Mindent elsöprő mértékben zúdul ránk a negativitás. Szinte mindegy, 
merre nézünk, társadalmunk életének legfőbb területein –a 
gazdaságban, a politikában, a közéletben, a kultúrában, a 
tudományban- már-már korszellemmé duzzasztva borít el mindent a 
gyűlölködéssel, ellenségeskedéssel, viszálykodással, paranoiával és 
görcsbe merevedett tagadással fertőző negatív gondolkozás. 
Péter apostol elfordul a világ negativitásától és arra szólít fel, hogy mi 
is ezt tegyük. Azt mondja, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a 
gyalázkodásért gyalázkodással. De a túlságosan is emberi reagálás 
leküzdhetetlen.
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok 
akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”
Szeretnék örülni az életnek? Szeretnék jó napokat látni, örömteli és 
boldog élményeket átélni? Ügyeljünk gondolataink, szavaink és 
tetteink tisztaságára.
Örömteli, tiszta, igaz és jóságos gondolatokkal megváltoztathatjuk 
életünket.
És ez még akkor is így van, ha az életben sok megpróbáltatással és 
szenvedéssel kell megküzdenünk, és sokszor nehéz keresztet kell 
cipelnünk az úton. A szív örömei ugyanis már most, a 
megpróbáltatások közepette is biztonságot és lelki békét adhatnak az 
igazság cselekvőinek, hiszen arra hívattunk el, hogy áldást és örök 
életet örököljünk.
Krisztus a mi végtelen erőforrásunk abban az önmagunk ellen 
folytatott harcban, hogy napról napra mi is legyőzzük magunkban a 
bűnt, szívünk sötétségét és gondolataink tisztátalanságát, és egyre 
inkább haladjunk a lelki-szellemi tisztaság felé. A felé a mennyei 
szféra felé, ahonnan táplálkozva lényünk megtisztulhat, s rajtunk 
keresztül, szolgálatunkat eszközül használva új, békés és tiszta világot 
teremthet körénk a Teremtő.

Fejér Sándor
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Nyár végére kész a mezőberényi felüljáró
Jelentős infrastrukturális fejlesztések Békés megye közepén

Elkészült a kamuti csomópont, egy 
s z a k a s z o n  m e g e r ő s í t e t t é k  é s  
szélesítették a 47-es főutat,  a 
mezőberényi felüljáró építésének pedig 
éppen a felénél tartanak – számolt be 
Erdős Norbert országgyűlési képviselő, 
kormánymegbízott .  A felüljáró 
bekerülési költsége 1, 2 millárd forint. 
A fej lesztés  az Európai  Unió 
támogatásával, az Európai Regionális 
F e j l e s z t é s i  A l a p  ( E R F A )  
társfinanszírozásával, a Közlekedés 
Operatív Program (KÖZOP) részeként 
valósul meg. A kivitelezés 15 százaléka 
az operatív programon belüli hazai 
forrás, 85 százaléka származik az ERFA 
keretből.

A projekt három, különálló építési feladatból áll: a körforgalom 
kialakítása a kamuti csomópontban már megtörtént, tavaly elkészült a 
47-es számú főút Mezőberény-Békéscsaba közötti szakaszának 
burkolatmegerősítése, szélesítése, jelenleg pedig épül a mezőberényi 
felüljáró, amelynek kivitelezése a Gyoma-Békéscsaba vasútvonal 
felúíjítása miatt vált szükségessé.
Erdős  Norber t tő l  megtudtuk:  a  47-es  főút  eml í te t t  
burkolatmegerősítésének műszaki átadása 2012. december 4-én 
lezárult, a forgalomba helyezési eljárás most zajlik. Itt 4 helyen épül új 
járműosztályozós csomópont: a 46168. jelű útnál és nagy forgalmú 
ipari létesítményeknél. A felújítandó útszakasz korábban a 4643. jelű 
összekötő út volt, amelyet 2006-ban minősítettek át főúttá. A korábbi 
sűrű földútcsatlakozások, kapubejárók nem felelnek meg a főúti 
paramétereknek, ezért az út menti ingatlanok megközelítésére 
párhuzamos szervizutak tervezésére volt szükség.
A második ütemhez tartozik a mezőberényi közúti felüljáró építése, 
amelyet éppen kiviteleznek, a műszaki készültség 49%-os, a 
bekerülési költség 1, 2 milliárd forint. A munkaterületet tavaly 
júniusban adták át, s ha minden jól megy, idény nyár végére 
elkészülnek vele.
Az országgyűlési képviselőtől megtudtuk: a Gyoma-Békéscsaba 
vasútvonalszakasz felújítása és 120 km/h sebességű közlekedésre 
alkalmassá tétele miatt vált a különszintű keresztezés kiépítése 
szükségessé. Ehhez a jelenlegi átjáró helyett – az állomás épületének 
irányába mintegy 210 méterrel elhúzva, a Csabai út folytatásában – 
különszintű átvezetést és hozzá kapcsolódó úthálózatot terveztek. A 
47. sz. főút műtárggyal érintett szakasza az eredetitől eltérő 
nyomvonalra kerül. A mezőberényi állomás megközelíthetőségét a 
csomóponti ág, a vasúti rakterületekét a műtárgy alatt átvezetett 
rakodó út, a környező lakóházakét pedig a 47. sz. főúttal 
párhuzamosan vezetett szervizút biztosítja. A 47. sz. főút teljes 
tervezési szakaszának bal oldalán, belterületen a műtárgyon átvezetett 
közös gyalog- és kerékpárút, külterületen pedig önálló kerékpárút 
épül, amely csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. Ezek a 
létesítmények a szintbeli keresztezés megszűnése miatt megváltozott 
közlekedési kapcsolatok megoldását szolgálják.
A tervezett felüljáró 2 nyílású, folytatólagos, 90 cm magas, üzemben 
előregyártott, feszített vasbeton hídgerendákkal együttdolgozó 
szerkezet.
Jelenleg zajlik a töltésépítés, ezt követően megkezdődik a 
pályaszerkezet építése, valamint a híd aszfaltozása. A töltésen 
cserjetelepítés lesz és füvesítés. A tranzitforgalmat a 470-es útra, 
Békés irányába terelték. 

TOVÁBB BŐVÜLNEK AZ OPSKK 
KÖNYVTÁRA WEBES SZOLGÁLTATÁSAI

''Tudásdepó-Expressz'' – A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében pályázaton „A mezőberényi városi könyvtár 
nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 
jelű pályázat keretében az OPSKK Könyvtára webes 

A 116/ 2013 ( ápr. 19.) Kormányrendelet a 
tartós időtartamú szabadságelvonást 

elszenvedettek juttatásáról
Ennek alapján azok, akiket 1944. október 1-jét követően a 
Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak és egy évet vagy egy 
évnél hosszabb időt töltöttek málenkij roboton, azokat megilleti a 
juttatás. A juttatást kérelmezni kell, ehhez ki kell tölteni a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapjáról egy Igénybejelentő 
lapot, csatolni kell hozzá a személyi igazolvány és a lakcímkártya 
másolatát, valamint a kárpótlásról szóló jogerős határozatot vagy 
bármiféle dokumentumot, amivel igazolni lehet a málenkij 
roboton eltöltött időszakot. Az elhunyt házastárs után a juttatás 
akkor jár, ha az legalább három évet töltött málenkij roboton. 
Ebben az esetben szükséges a házasságlevél és a halotti 
anyakönyvi kivonat. A volt hadifoglyokat is megilleti a juttatás, ha 
igazolni tudják (pl. katonakönyvvel), hogy egy évet, vagy annál 
több időt töltöttek fogságban. Szükséges az Igénybejelentő lap, 
személyi igazolvány, katonakönyv és lakcímkártya másolata. Az 
igénybejelentő lap letölthető a következő helyről:
http://beta.onyf.hu/m/pdf/18-760-002-6_sajat.pdf
http://beta.onyf.hu/m/pdf/16-760-011-5_hazastars.pdf
A kész anyagot küldjék el a következő címre:
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Budapest, 1820

szolgáltatásai újabb, távolról szolgáltatásokkal egészülnek ki.
Összefoglaló tájékoztatónkból megismerhetik olvasóink ezeket a 
szolgáltatásokat, s bízunk benne. hogy a gyakorlatban is minél 
többen fogják igénybe venni az új lehetőségeket, melyek még 
kényelmesebbé teszik könyvtárunk használatát.Az új 
szolgáltatások a könyvtár honlapján, ill. katalógusán keresztül 
érhetők el: http://mbkatalog.mezobereny.hu/

A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer online katalógusa az OPSKK 
Könyvtára szinte valamennyi dokumentumát tartalmazza. 
Tájékoztatást ad a művek szerzője, címe, sorozati címe, témája és ezek 
kombinációjával feltett keresésekre, de akár böngészni is lehet a 
rendszerezett listáiban.  Online olvasószolgálat, Olvasói állapot: A 
TextLib Integrált Könyvtári Rendszer lehetővé teszi, hogy az olvasók 
az interneten keresztül megtekinthessék a könyvtár rájuk vonatkozó 
adatai t  (kölcsönzések,  előjegyzések,  tar tozások stb) .
Távoli beiratkozás és kölcsönzés: A beiratkozás modullal a 
könyvtári beiratkozást lehet kezdeményezni egy távoli számítógépes 
munkaállomásról. A távoli kölcsönzés pedig az internetes 
katalógussal lekeresett és a könyvtárban bent lévő dokumentumot 
t e s z i  a u t o m a t i k u s a n  f é l r e  a z  o l v a s ó n a k .
Olvasói értesítések e-mail rendszere: Az olvasószolgálat működése 
során keletkező értesítések és felszólítások elektronikus küldésének 
rendszere. Használatával a kapcsolattartás rendkívül gyorssá és 
ingyenessé válik. az olvasó kérésére e-mailben küldünk értesítését a 
kölcsönzési határidő lejárta előtti napon, a késedelmi díjakról, a 
könyvtár újdonságairól és a fontosabb könyvtári eseményekről, 
h í r e k r ő l .  I n t e r n e t e s  e l ő j e g y z é s  é s  h o s s z a b b í t á s
A leggyakoribb olvasói kérés egyes dokumentumok előjegyzésére 
illetve a kölcsönzések hosszabbítására vonatkozik. A modul 
segítségével ezeket a tranzakciókat tudja az olvasó akár otthonról is 
kényelmesen a könyvtár nyitvatartási idejétől függetlenül elvégezni.
Autolink: A szolgáltatással az elektronikus katalógusban való keresés 
eredményéhez a dokumentumok bibliográfiai adatain kívül a borító 
képe, fülszövege vagy akár a könyv digitalizált szövege (e-book) is 
elérhetővé válik. Ezeket az adatokat egy háttérben futó alkalmazás 
gyűj t i  össze az interneten.  Intézményi  kölcsönzés:  
A könyvtári kölcsönzést igénybe vevő városi és kistérségi 
partnerintézmények adminisztrációs felületét kezeli a modul. E-
tájékoztatás: Elektronikusan továbbított írott üzenetváltás az olvasó 
és a TextLib-felületet használó könyvtáros között. Segítségével 
találati halmazokat lehet közvetlenül a TextLib-programból 
továbbítani, ill. kommunikálni lehet a könyvtárossal. Megosztás 
közösségi oldalakon: A katalógusban keresett és megtalált 
dokumentumokra felhívhatjuk ismerőseink, barátaink figyelmét a 
különböző közösségi oldalakon is, a találatok mellett látható 
megosztó gombok segítségével.
Többnyelvű webszerver: angol vagy német nyelvre váltás 
lehetősége
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Szeretettel meghívjuk
 2013. június 13-án csütörtökön 19.30-tól 

AGÁRDI SZILVIA (Voice)

 előadására az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ színháztermébe.

A belépés díjtalan.

2013. június 12-én 8.00-12.00-ig 
ingyenes hallásszűrés, hallókészülékes 

betegek gondozása, tanácsadás, 
elemkiadás. Ezen ellátásokat 

szakrendelésünkön munkanapokon 
12.00-14.00-ig folyamatosan végezzük. 

2013. június 20-án 8.00-12.00-ig ingyenes légúti 
allergiaszűrést szervezünk a fül-orr-gégészeti 

szakrendelőben  Telefonos bejelentkezés 06-66/423-733

Épített örökségünk emlékei 2013

A Vasút utca 8. szám alatti lakóépület a régi Magyargát utcában áll. 
Jellegzetes tornácos magyar parasztház. A tornácát részben 
beépítették, felsőkapuját befalazták. A homlokzat ennek ellenére 
megőrizte eredeti karakterét. Az oromfalat a tetőszék alatt, kétoldalt 
letisztult geometrikus mintájú vakolt díszítés szegélyezi. Ezekből 
kevés hasonló maradt meg az átalakítások során. A 
szemöldökpárkányos ablakkeretek is megőrizték régi formájukat. 
Az épület a magyar településrész hagyományos népi építészetének 
szép példája.

Csete Gyula

HORGÁSZVERSENY

2013. június 21-én 16 órától, június 23-án 12 óráig

A Mezőberényi Horgászok Egyesülete a Boldisháti Holtágon

az egyesület tagjai részére horgászversenyt rendez. Nevezni 2013. 
június 21-én 15 órától folyamatosan lehet az üdülőknél.

Horgászni lehet: 
a Mezőberényi Horgászok Egyesülete minden tagjának.

Akinek nincs területi horgász engedélye a kifogott halakat a 
mérlegelés után azonnal vissza kell engednie a vízbe. Az a tagunk 

aki vendégjeggyel horgászik a megengedett mennyiséget 
megtarthatja.

Vasárnap a kifogott halakból halászlé ebéd.

www.mezobereny.hu

Nagymamáink sütötték 
290 év a mezőberényi konyhákban

Torta kategóriában I. helyezett (Tímár Patrícia)
Dédimama diótortája 

Hozzávalók:
10 tojásból piskótát készítünk 

kerek tortaformában.

Töltelék: 40 dkg dió darálva, 
5  evőkanál  cukor,  1  
r u m a r o m a ,  2 5  d k g  
margarin, 2 evőkanál liszt, 2 
dl tej.

Elkészítése:
A diót a tejjel, cukorral, 

l i s z t t e l  e l k e v e r j ü k ,  
sűrűsödésig főzzük. Ha 

kihűlt, hozzákeverjük az aromát és a margarint. A piskótatortát 
kettévágjuk, rumaromával meglocsoljuk, majd rákenjük a krémet. 
Tetszés szerint díszítjük pirított dió szemekkel.

Jó étvágyat!

Textilvarázs

Textilvarázs címmel nyílt kiállítás az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Művelődési Központjának aulájában.
A Tóth Zsuzsa óvónő patchwork alkotásait bemutató tárlatot Nagy 
Ferenc nyitotta meg. A Kodály úti óvoda kis- és nagycsoportja 
anyák napja alkalmából műsorral kedveskedett a Városi Nyugdíjas 
Klub jelenlévő tagjainak. Köszönjük az óvodapedagógusoknak és 
a gyerekeknek a közreműködést.
Ősztől minden foltvarrót várunk egy klubba, ahol egymástól és 
tapasztalt patchwork varróktól lehet ellesni majd az újabb 
mintákat, technikai tudást.
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BESZÉLGETÉS DR. NOVÁKNÉ DR. 
PLESOVSZKI ZSUZSANNÁVAL

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában Dr. 
Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna „Felekezetiség – Iskola – 
Interkulturalitás. A mezőberényi szlovák evangélikus népoktatás 
1723 és 1890 között” c. könyvének bemutatóját tartották 2013. 
május 31-én.A mezőberényi születésű, sokáig Mezőberényben élő 
szerzőt és munkásságát Körösi Mihály, Mezőberény 
Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága elnöke mutatta 
be a közönségnek. A kötetet Dr. Szabó Ferenc levéltáros, 
muzeológus, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 
nyugalmazott igazgatója méltatta. A könyvbemutató kapcsán 
beszélgettünk a szerzővel.

- Milyen indíttatást adtak 
tanulmányaidhoz, 
érdeklődésedhez a gyökerek, a 
család? 
- Tősgyökeres evangélikus 
családból származom, szüleim 
anyanyelvi szinten beszélték a 
szlovák nyelvet. Édesanyám 
szlovákul szólt hozzám először, 
csak utána magyarul.  Én 
anyanyelvemnek tartom. A 
családi környezet, a generációk 
egymás  me l l e t t  é l é se ,  a  

mindennapokat, és az ünnepnapokat meghatározó szokások, az 
anyanyelven zajló vallási ünnepek, az ősök tisztelete, a közösség belső 
törvényei, erkölcse nagy hatással voltak rám, s a mai napig bennem 
élnek. Ezt az áthagyományozó tudást, mely egy nyelvi-vallási-
nemzetiségi közösség kulturális emlékezetében létezik, most is 
nagyon fontosnak tartom. A szüleim hatására választottam a szlovák 
tanári szakot. Akkor, 17 évesen úgy éreztem, hogy folytatnom kell, 
amit a szüleim elkezdtek. A szlovák nemzetiségi közösség egységes 
kul túrája ,  hagyományápolása ,  val lás i -nyelvi  egysége 
gyermekkoromban még megvolt, nagy hatással volt rám, s 
elhivatottságot éreztem, hogy ez folytassam, majd átadjam. Az otthon 
tanult nyelvjárási ismeretekhez a gimnázium 3-4. osztályától 
különórában tanultam a szlovák irodalmi nyelvet.
- Számos publikációd mellett, a most megjelent kötet a második a 
2003-ban megjelent „Jeszenszky Károly és műve” után. Mi 
késztetett a most megjelent kötet megírására?
- E kötetben saját nemzetiségem arculatát mutatom be az anyanyelvi 
népoktatás történetén keresztül. Néprajzi, iskolatörténeti, nemzetiségi 
téma egyszerre, melynek írásakor azt kerestem, hogy hogyan alakult 
ki és változott kisebbségem kultúrája, milyen volt, miben kereshető a 
nyelvvesztés folyamata, s így jutottam el az iskolákhoz.
- Első végzettséged magyar nyelv és irodalom szakos tanár, később 
az ELTE BTK irodalomtudományi doktori iskola szlavisztikai 
programjában szereztél (PhD) tudományos fokozatot. A doktori 
iskola befejezése után a Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékén 
néprajz szakot is végeztél. Érdeklődésed, kiemelkedő tudományos 
tevékenységed mellett jelenleg is pedagógusként dolgozol. Miért? 
Hol? 
- Jelenleg középiskolai tanárként dolgozom Nagykőrösön, a Toldi 
Miklós Középiskolában. Bár kaptam máshová is felkérést, de az 
utazás, és a család miatt nem vállaltam.
- A most bemutatott kötetről kérdezlek tovább. Ahogy az olvasó 
csupán a tartalomjegyzéket felüti, rögtön szembe tűnik, hogy milyen 
óriási tárgykört fog át a mű. Összefoglalja a mezőberényi szlovákság 
történetét, kitekint az elemi népoktatás országos és megyei 
történetére, műveltségére és igen részletesen bemutatja a 
mezőberényi szlovák nemzetiség oktatásügyét, kultúráját ebben az 
időszakban. Mekkora kutató- és gyűjtőmunka előzte meg a dolgozat 
létrejöttét, honnan sikerült ezt a tengernyi adatot összegyűjteni?
- Több éves kutatás eredményei az összehasonlító és helyi adatok, 
melyek levéltári kutatásból, forrástanulmányokból, szlovák és 
magyar nyelvű több tudományág szakirodalmából álltak össze.
- S hogyan lehetett mindezt feleségként, családanyaként is helyt 
állva megalkotni?
- Nehezen, áldozattal, kitartással. A szerepeket mindig tudni kell 
időben felcserélni, hogy ne menjenek egymás kárára.

- Milyen volt az iskolai nyelvhasználat a kötetben bemutatott 
időszakban?
- Anyanyelvi iskoláról szorosabb értelembe véve csak 1820-ig 
beszélhetünk, ettől kezdve csak anyanyelvet is használó iskoláról, 
mert benne kétnyelvű oktatás folyt. Ettől kezdve felgyorsult a magyar 
nyelv térhódítása, és a nemzetiségi kultúra fokozatosan a magyar 
nyelvhasználat felé tolódott, – vagyis az anyanyelvhasználat háttérbe 
szorult. 
- Mit jelent a kötet címében is szereplő interkulturalitás 
Mezőberényben?
- A három nemzetiségű Mezőberény nemzetiségi elkülönülése 
ellenére mutatott kulturális kölcsönhatásokat. A céhek, olvasókörök, a 
község közigazgatása, a bábák szerepe, a tanítók, lelkészek 
műveltsége, az idegen nyelvek hatása, az esperességi latin 
gimnázium, a tananyagok tartalma, a kulturális és szellemi 
kapcsolatokat jelentették. Vagyis kulturális elemek átvételét és hatását 
általában közvetett módon.
- Hogyan hatott a helyi evangélikus népoktatásra, a helyi 
kultúrára az 1802-ben Mezőberényben megalakult evangélikus 
gimnázium néhány évtizedes működése?
- Az ország különböző megyéiből érkező szlovák, magyar, német, 
szerb diákok egymás mellett élést és kölcsönhatást mutattak. Az 
iskolai nyelvhasználat, a tananyag tartalma, a megvalósult pedagógiai 
irányzatok fontos kultúraközvetítők voltak.
- Milyen szerepe volt a tárgyalt időszakban az idegen nyelvek 
oktatásának?
- A nemzetiségi népiskolákban a szlovák volt az anyanyelv. Az 
egyháztörténet, a hittan tantárgyak oktatása biblikus cseh nyelven 
folyt, mellette folyamatosan, főleg a bevezetett új tárgyakat magyarul 
tanították. Skolka András az esperességi gimnáziumban az anyanyelvi 
oktatást és a magyar nyelvet egyaránt fontosnak tartotta, itt a magyar 
nyelv és irodalmat 1819-1820-tól vezetik be hivatalosan. Latin, 
szlovák, német, magyar, görög és héber nyelveket tanítottak.
- A nemzetiségi identitás megőrzése szempontjából van-e máig 
érezhető hatása a XVIII. – XIX. századi szlovák népoktatásnak?
- Az anyanyelv térvesztése, a magyar nyelv megtanulása még nem 
jelentette az asszimilációt. A napjainkig megmaradó nemzetiségi 
tudat, amely gyakran nyelvismeret és nyelvhasználat nélküli, hűen 
tükrözi ezt.
- Lesz-e folytatása ennek a témának terveid szerint?
- Igen, tervezem.

Dr. Szabó Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató a könyvet 
bemutató méltatásában kiemelte: „Nem csupán a mezőberényi 
szlovákság kultúrájának, történetének dokumentálásában 
meghatározó a szerző alkotása, de az egész alföldi szlovákság 
irodalmának egyik alapműve.”

 Pallagi Mária

ELKÖZTÖZTÜNK!
NÉVJEGYKÁRTYÁK, SZÓRÓLAPOK

MEGHÍVÓK, AUTÓ ÉS KIRAKAT
DEKORÁCIÓ, GRAVÍROZÁS

REKLÁMTÁRGYAK, SZÓRÓAJÁNDÉKOK
EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK

TAMPONNYOMÁS, SZITANYOMÁS
FRUIT OF THE LOOM PÓLÓK

GRAFIKAI ÉS ARCULAT TERVEZÉS
KIÁLLÍTÁSI ESZKÖZÖK

KRUZICS PAPÍR KKT
 MEZŐBERÉNY, GYOMAI ÚT 13

E-MAIL: MEZOBERENY@KOPIREX.HU
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KOMFORT ABC 

CBA  Ételízesítő                            500g       199Ft   (398Ft/kg)
Cerbona müzli mézes                     200g       199Ft   
Majonéz Globus                             400g       399Ft   

3000Ft

ajándékokat

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Készlet erejéig:

(995Ft/kg)
(998Ft/kg)

Napraforgó étolaj „linco Family”   0,9L       399Ft   (443Ft/L)
Delikát 8 ételízesítő                       450g        499Ft   (1109Ft/kg)
Muskátli virágföld                           50L       499Ft          

Vásároljon alkalmanként  felett.
A blokk hátuljára írja rá a nevét, címét.
Dobja be a blokkot a kihelyezett ládába.

Értékes  sorsolunk ki!

Nőgyógyászat magánrendelés

Mezőberény  Luther  u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és 
terápiája,  komplex ultrahang diagnosztika,

nőgyógyászati rákszűrés.

Ne hagyja ki a lehetőséget a felzárkózásra!
Bizonytalan a számítógép használatában? S emiatt érzi magát 

kellemetlenül?

Létezik rá megoldás!

Itt a lehetőség: fejlessze tudását állami támogatással!

90.000 Ft értékű, három lépcsős, informatikai képzés 
lakóhelyéhez legközelebb

600 forintért!

Digitális világ I.
30 órás

informatikai képzés indul
heti két alkalommal,

júniusban.

Részletek:
www.tudasodajovod.hu

Széplaki Andrea
Telefon: +36-30-621 88 57;

E-mail:andrea.szeplaki@peregrum.hu

A digitális otthon mindenkinek elérhető

A legmodernebb interaktív tévé-, a gyors internet- és a költséghatékony telefonszolgáltatás az Invitellel nem 
luxus. Gondolt már arra, hogy milyen lenne olyan modern, digitális otthonban élni, ami az Ön és családja 
igényeire van szabva? Ahol a tévécsatornáit szabadon kiegészítheti olyanokkal, amelyek igazán érdeklik, 
ahol a biztonságos vezeték nélküli internetet vírusvédelmi szoftver őrzi, és ahol úgy beszélgethet vonalas 
telefonján, hogy nem kell számolnia a perceket? Az Invitel megújult Invilág csomagjaival most Ön is 
berendezheti saját digitális nappaliját. A tévét-, internetet- és telefont egyben tartalmazó csomagokkal 
számos hasznos extrát díjmentesen használhat, továbbiakat pedig 90 napig díjmentesen kipróbálhat. Az 
Invilág bevezető akciójában az új ügyfeleknek, annyi havidíjat enged el az Invitel, ahány szolgáltatásból álló 
csomagra fizettek elő. Így adott esetben, tévé, internet és telefon együttes előfizetése esetén akár három 
havidíjat is megspórolhat! 

Keressen minket személyesen békéscsabai Telepontunkban: 
Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) és Szent 
István tér 1. Hívja személyes kapcsolattartóját:Varga Anita, 
tel.:06 66 444 957

Ajándékfilm tőlünk Önnek
Nézze meg a Receptdaráló és az On the Spot műsorok egy-egy 
epizódját! Receptdarálóban olyan ételek elkészítését mutatjuk be, 
amelyek megkönnyítik a háziasszonyok dolgát a család heti 
menüjének összeállításában. Az On The Spot riporterei bejárják New 
York multikulturális negyedeit és egy-egy bevándorló karakterén 
keresztül megpróbálják kideríteni, hogy mitől működik a 
multikulturalizmus New Yorkban. Mit kell tennie?

1. Olvassa el alaposan cikkünket, majd töltse ki a 
keresztrejtvényt. A keresztrejtvényben szereplő összes kulcsszó 
dőlt betűvel megtalálható fenti cikkünkben.

2. Látogasson el a www.invitel.hu/mozizzazinvitellel 
weboldalra és adja meg jelszóként a keresztrejtvény megfejtését. 

A filmet 2013. május 15. és június 20. között bármikor és akárhányszor 
megnézheti. Jó szórakozást!

A keresztrejtvényben megoldáskor az ékezeteket ne vegye figyelembe.
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