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2012. augusztus 10-11-12-én Gúta város meghívására 6 fős delegáció 
vett részt a testvérváros ünnepi testületi ülésén és a XXVIII. Gútai 
Vásár és Búcsú rendezvényen. Kovács Edina, Halász Ferenc, Harmati 
László, Körösi Mihály képviselők, Dr Földesi Szabolcs jegyző, 
Szekeres Józsefné alpolgármester vezetésével tisztelték meg az 
eseményt. Forrás: http://www.mezobereny.hu/s/cikk/467

Berényi Napok tizenhatodszor. Az évtizedes hagyományok mentén 
szerveződve a szórakozás, kikapcsolódás, helyi értékek bemutatása 
céljából széleskörű összefogással és együttműködéssel valósult meg a 
XVI. Berényi Napok rendezvénysorozat. Folytatás a 9. oldalon. A 
teljes képanyag a www.mezobereny.hu oldalon, „események 
képekben” a dátumra kattintva található.

Nagy érdeklődés övezte a Berényi Napokon Gschwindt András 
Mezőberény és Masat-1, avagy az első magyar műhold születése 
címmel az OPSKK Könyvtárában megtartott előadását. 

A 
lengyelországi EB-n ismét a dobogó legfelső fokára állhattak a 
lányok. Folytatás a 8. oldalon.

Senior mini-formáció megismételte a tavalyi eredményét. A 

2012. szeptember 1-jén déli 12 órakor a Kitelepítési Emlékműnél 
csendes megemlékezést tartottak a Budapestről kitelepítettek és a 
mezőberényi befogadó családok. A résztvevők megkoszorúzták az 
emlékművet. Ezt követően közös ebédnél folytatták az emlékezést, 
beszélgetést. Képanyag a www.mezobereny.hu oldalon, 
„események képekben” a dátumra kattintva található.

Nagy sikerrel szerepelt Olaszországban a Berény Táncegyüttes.  
Tudósítás a 12. oldalon.



Mezőberényi Hírmondó2012. szeptember2.

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2012. június 27-én Nagy Gábornét, Ilonka nénit köszöntötte 
Szekeres Józsefné alpolgármester asszony és a hivatal dolgozói 90. 
születésnapján. Ez alkalomból átadták Orbán Viktor miniszterelnök 
úr emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú, 
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Július 12-én Siklósi István polgármester Szekeres Józsefné 
alpolgármester asszonnyal, valamint Olejné Mertz Judit 
közművelődési referenssel Lakitelken járt és „Családbarát 
Önkormányzat 2012.” díjat vehetett át a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete vezetőitől. Az ünnepségen jelen voltak a Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesületének képviselői is, akik az önkormányzatot 
felterjesztették erre a díjra.
Július 22-én a II. kerületi (tót) evangélikus templomban 
Mezőberény újratelepítésének 290. évfordulójához kapcsolódóan 
ünnepi Istentisztelet megtartására került sor. A Mezőberényi II. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség, mint tót eredetű egyházközség 
ez alkalommal emlékezett meg arról a tényről, hogy 290 évvel 
korábban, 1722. július 23-án letelepedési szerződést kötött a 
letelepedni kívánó evangélikus tótok egy csoportja nevében 
Matheidesz Lőrincz és Grenerzius János evangélikus tanítók és 
Harruckern báró megbízásából Sporer János a gyulai uradalom 
jószágigazgatója.
Augusztus 15-én Siklósi István polgármester Izsó Gáborral, Békés 
Város polgármesterével a kistérségi informatikai hálózat 
üzemeltetési kérdéseiről tárgyalt. Az ügy apropója, hogy közel két évi 
tárgyalássorozat után az Antenna Hungária haszonbérleti 
szerződésének megszüntetésére kerül sor augusztus 31-i hatállyal. Ezt 
követően a Békési Kistérség üzemelteti tovább a hálózatot, valamint 
rendelkezik ennek hasznaival. Az üzemeltetést az eddigi – AH-val 
szerződött – Polar-Net Kft.-vel kívánja megoldani. A megbeszélésen 
részt vett Dr. Földesi Szabolcs jegyző úr is.
Augusztus 16-án szerződést írt alá a polgármester a Telenor 
képviselőjével a mobil flotta további üzemeltetési feltételeiről. 
A megállapodás tartalmazza azokat a pontokat, melyről a 
legfontosabb információk az alábbiak:
- az alapdíj bruttó 2.160,- forintról bruttó 2.915,- forintra változott, 
amely díj tartalmaz egy új (a Szolgáltató részéről kötelezően 
alkalmazandó) szolgáltatást: 100 Mb internet elérhetőséget biztosít 
(ennek díja a 2.915,-ból bruttó 795,- Ft)
- az alapdíjból lebeszélhető összeg bruttó 1.905,- Ft-ra emelkedett ez a 
lebeszélhető összeg mintegy 117 percnyi beszélgetésnek felel meg
- a percdíj mértéke 16,25 Ft-ra csökkent 17,65 Ft-ról (minden esetben 
és időben ennyi)
- a számlázás MÁSODPERC alapon történik
- a flottán belüli ingyenes beszélgetés havi 1000 percben – több, mint 
16 és fél óra – került meghatározásra hívószámonként
- a flottán belüli hívás átirányítás továbbra is ingyenes
- az ingyenes sms-ek számát 20-ban határozza meg és az ingyenesség 
csak a Telenor hálózatán belül indított sms-ekre vonatkozik.
A szerződés előnyösebb feltételeket biztosít, mintha a cég a többletadó 
terhet teljes egészében áthárítaná a fogyasztóra, a flottában 
előfizetőként lévő személyekre.
Augusztus 18 – 20. között került lebonyolításra a Berényi Napok 
programja. A rendezvény színvonalának megítélése kinek-kinek más 
lehet, azonban megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrásokból 
az OPSKK-nak sikerült kihoznia a legtöbbet. Sokrétű, több féle 
érdeklődési körnek megfelelő igény kielégítésre volt lehetőség. 
Köszönet illeti mindazokat, akik a rendezvény előkészítésében, 
lebonyolításában részt vettek, valamint a lakosságot, akik az 
időnként túlságosan is hangos zenét tolerálták, elviselték.
Augusztus 20-i ünnephez kapcsolódóan állami kitüntetések átadására 
került sor Budapesten a Néprajzi Múzeumban. Nagy öröm 
számunkra, hogy két mezőberényi szakember is átvehetett magas 
elismerést Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások Miniszterétől. 
Jelentős hagyományátörökítő és értékmentő tevékenységéért a 
Népművészet Mestere Díjban részesült Debreczeni János szövő, 
népi iparművész; a korszerű művelődést és a művészi ízlés 
fejlesztését szolgáló szakembereknek adományozható Wlassics 
Gyula-díjban részesült Fábián Zsolt általános igazgatóhelyettes, 

népművelő, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dolgozója. 
Kitüntetésükhöz gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk 
nekik.

MIRŐL TÁRGYALT A
 KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. 
augusztus 27-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2012. június 25-i zárt, július 10-i rendkívüli nyílt, 
valamint zárt, és a július 31-i rendkívüli nyílt üléseken hozott 
döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A testületi ülésen döntés született Mezőberény Város Kulturális 
Koncepciójának érvényben tartásáról a 2013. évi módosításáig, 
majd tájékoztatás hangzott el a Petőfi Sándor Gimnáziumban lezajlott 
2011/2012. évi tavaszi érettségiről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem 
engedélyezte a Városi Közszolgáltató Intézmény részére a kért 1 
fő álláshelyet (takarítási feladatok ellátására).
A Képviselő-testület vállalta a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító 
számú, „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex 
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekthez 
kapcsolódó áfa kompenzáció kapcsán szükséges 2.540.000 Ft többlet 
önerő finanszírozását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a 
2012. évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint a 2012. 
I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.
„A 2013. évi szemétszállítás és a közterületek rendben tartásának 
kérdései” napirendi pont tárgyalása el lett halasztva legkésőbb a 
2012. októberi képviselő-testületi ülésig.
Elfogadásra került Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciója a 
2012-2014. időszakra vonatkozóan.
A Képviselő-testület új rendeletet fogadott el a talajterhelési díjra 
vonatkozóan. A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség esetköre 
ki lett bővítve az ingatlanán csak kerti csappal rendelkezők 
mentességére 4m3/fő/hó fogyasztási mennyiségig, valamint a 2012. 
évi díjra vonatkozóan a 2012. december 31-ig csatornahálózatra 
rákötők mentességére.
A díjkedvezmények tekintetében a jogosultsági határok lettek 
megemelve, a családban élők esetén a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150%-ra (100%-ról), egyedülálló esetén pedig 
200%-ra (150%-ról).
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a szennyvízcsatornára 
való rákötés után fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendeletet.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület 
elfogadta a Mezőberény Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az 
etikai eljárás szabályait.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtár egyes 
könyveinek természetes elhasználódása miatti törlési jegyzékeit 
tudomásul vette a Képviselő-testület.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtását célzó 
pályázati felhívásra a 1016770 azonosító számú „Promóciós és 
marketing tevékenységek támogatása a térségi turizmus 
fellendítésére” célterületre benyújtott, majd elnyert pályázat 
előfinanszírozásához hozzájárul és annak költségeit összesen 
859.447,- Ft - a következők szerinti bontásban 2012. október: 
57.296,- Ft; 2013. január: 630.261,- Ft; 2014. február: 171.889,- Ft – 
összeget elfogadja azzal, hogy a szakaszosan átadásra kerülő 
összegeket a szervezet legkésőbb 2014. novemberében az 
önkormányzat részére egy összegben visszafizeti.
A Képviselő-testület a következő alapítványok támogatásáról 
döntött a 2012. évi városi rendezvények és kulturális értékek 
teremtésének, nemzetközi kapcsolatok pályázat keretében: a 
Spektrum Alapítvány (5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.)  kérelmét - 
az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. november 
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25 - december 6. közötti Légy Te is karácsonyi angyalka! rendezvény, 
részben támogatja, és a kérelmező részére a program megvalósítására 
30.000,- Ft összeget biztosít; valamint a Mazsorett Varázs Alapítvány 
(5650 Mezőberény, Belencéresi u. 14.) kérelmét - az alapítványi 
támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. szeptember 26-30. 
közötti Testvérkapcsolati meghívás khmelnitskyi-i Nemzetközi 
Mazsorett Fesztiválra (Ukrajna), szintén részben támogatja, és a 
kérelmező részére a program megvalósítására 100.000,- Ft összeget 
biztosít. 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. azzal a kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz, hogy a Csabai út nyugati végén épülő felüljárón a 
tervezett közvilágítás a mezőberényi közvilágítási hálózatra legyen 
csatlakoztatva, és kérték, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatban 
nyilatkozzon az Önkormányzat. A testületi ülésen a képviselők 
megvitatták a kérést, melynek eredményeképpen a Képviselő-testület 
felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a NIF Zrt.-vel 
folytasson további tárgyalásokat a kérelem tárgyában, azzal a 
kikötéssel, hogy a felüljáróra tervezett közvilágítás miatt 
megnövekedett költségek ellentételezését, a beruházó a városban más 
területen történő közvilágítás korszerűsítés megvalósításával 
biztosítsa.
2012. október 1. hatállyal módosításra került a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről, 
valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
önkormányzati rendelet. A módosítások keretében felülvizsgálatra 
került a rendeletek tartalma a hatályos jogszabályok tükrében, 
valamint változtak az étkeztetésért fizetendő térítési díjak.
(Az önkormányzat hatályos rendeletei az elfogadást követően 
fr issí tésre kerülnek Mezőberény Város honlapján,  a  
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/187/Rendeletek hivatkozásnál.)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 5. függeléke bővítésre került „Az 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok” szakfeladattal.
A Képviselő-testület elfogadta a Városi Közszolgáltató Intézmény, 
valamint a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítását.
Szintén módosításra került a házi segítségnyújtásra, az idősek 
nappali ellátására, a családsegítés kötelező feladatainak ellátására, 
valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátásra 
vonatkozó társulási megállapodás. A módosítás keretében a 
hatályos jogi szabályozás tekintetében kerültek felülvizsgálatra a 
megállapodások.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére biztosítja a szervezet 
2012. október 12-14. között megrendezésre kerülő jubileumi 
ünnepségéhez a piaccsarnok ingyenes használatát azzal, hogy a 
rezsiköltségek mellett a Mezőberényi Szlovákok Szervezete a 
takarítást is vállalja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank 
felé az alábbiakról nyilatkozzon:
Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény 
bevételből származó betéti állományból kívánja igénybe venni a 
következő beruházások esetében az alábbi pályázati saját forrás 
összegeket:
- 10738 eFt: a Kálvin utcai óvoda korszerűsítése (Azonosítószáma: 
DAOP-4.2.1-11)
- 12430 eFt: Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása – „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat 
(Azonosítószáma: DAOP-2.1.1/J-12): Megvalósíthatósági 
tanulmány: 5000 eFt, Építési engedélyezési tervdokumentáció: 7430 
eFt
- 1300 eFt: a Piaccsarnok és a Luther téri Sportcsarnok épületének 
tetőfelületén napelemek telepítése – „Helyi hő, hűtési és villamos 
energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című 
pályázat
- Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben (Pályázati 
azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046) – Geotermikus energia 
felhasználására pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása: 
178.455.375 Ft.
A Képviselő-testület engedélyezte a Kálmán Fürdő 2012. 
szeptember 1-16-ig történő –meghosszabbított – nyitva tartását, 
amely csak a termálvizes medence használatát érinti. 

A medence használatát az alábbiak szerint határozza meg:
- 8-14 óráig az iskolások használhatják az úszásoktatás 
meghatározott feltételeivel (Helyi oktatási intézményi jegyárak: 
osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás keretében 
szervezett úszásoktatása ingyenes) 
- 14 órától 18 óráig a fürdőzők igénybe vehetik a termálvizes 
medencét, a jegy ára 480 Ft.
- hétvégeken a fürdőzők 10-18 óráig vehetik igénybe a termálvizes 
medencét, a jegy ára 480 Ft.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, 
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek 
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja: 2012. szeptember 24. (hétfő).

Gulyásné dr. Sáli Henriett

Eiler Mihályné Jászai Mária

Nagyon sok boldog 90. 

születésnapot kíván férje, Mihály

90 éves köszöntése

 Fazekas Istvánné Orosz Juliannát 90. 
születésnapja alkalmából 

Orbán Viktor miniszterelnök 
emléklappal köszöntötte.

Ezúton kívánok neki a magam és a 
városvezetés nevében hosszú, 
egészségben és boldogságban 

töltött éveket.

Siklósi István
polgármester

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: 
Schupkégel Péter (1936), Szabados Márton (1930)
ViaElysium Kft. adatközlése szerint: 
Bereczki László József (1956), Martincsek Andrásné szül. 
Komiszár Mária (1920), Szerencsi Gábor (1954), Gazsó Pálné 
szül. Sisika Elvíra (1946), Horváth Gézáné szül. Hantos Katalin 
(1943)
Házasságot kötöttek: Frey Tibor (Mezőberény) és Tóth Erika 
(Mezőberény); Kiss Zoltán (Békés) és  Burai Alexandra 
(Mezőberény); Suhajda Zoltán Attila (Békéscsaba) és Sajgó Anikó 
Józsa (Mezőberény)

KÖZLEMÉNY

Gázszolgáltatási szünet
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználókat,

hogy a MOL Földgázszállító Zrt.
2012. 09. 19. 10.00 – 2012. 09. 19. 14.00 közötti időszakban 
Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás településeket 
érintően az üzemeltetésben lévő földgázszállító rendszeren 
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez. 
Kérjük Tisztelt Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet 
megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása 
érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot 
zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni 
szíveskedjenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
GDF SUEZ



Kálmán Fürdő nyitva tartása!

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy a 
Kálmán Fürdő termálvizes medencéje 

2012. szeptember 16-ig üzemel.
Nyitvatartási idő:

Hétköznapokon: 14:00-től 18:00-ig
Hétvégente: 10:00-18:00-ig

Jegy ára: 480 Ft
Várjuk kedves Vendégeinket!

Városi Közszolgáltató Intézmény

Mezőberényi Hírmondó2012. szeptember4.

A Mezőberényi Rendőrőrs lopás vétség miatt rendelt el nyomozást, 
mert ismeretlen tettes 2012. augusztus 22-én 17.45 óra és 17.55 
közötti időben a Mezőberény Vasútállomás mellett elhelyezett és 
lakattal összezárt két darab kerékpárt eltulajdonította, melyek 
együttes értéke kb. 30.000.-forint.
A bejelentést követő rendőri intézkedések során beszerzett adatok és 
információk alapján megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény 
elkövetésével egy 30 éves és egy 26 éves mezőberényi férfi 
gyanúsítható megalapozottan.
Kihallgatásuk során a bűncselekmény elkövetését elismerték. Az 
eltulajdonított kerékpárok közül egy lefoglalásra került, a másik 
felkutatása jelenleg folyamatban van. 

Tisztelt Mezőberényiek !

A 2012/2013. évi tanév megkezdésével a közlekedés minden 
résztvevőjének fel kell készülnie és számítania kell arra, hogy a nyári 
hónapoktól eltérően - elsősorban a napi oktatások kezdeti és befejező 
időszakában - több gyermekkel, iskolással találkozik az utcákon.

A Mezőberényi Rendőrőrs az oktatási intézmények környékén történő 
fokozott közterületi jelenléttel, illetve megelőzési tevékenységével a 
jövőben is segíteni kíván a biztonságos és folyamatos közlekedés 
fenntartásában, valamint abban, hogy a gyermekek a biztonságos 
közlekedés érdekében elsajátítsák a közlekedési szabályokat, s így 
megelőzhetőek legyenek a balesetek. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az 
iskolák környezetének közlekedés-
biztonságát jelentősen befolyásoló 
közúti jelzések meglétére, valamint 
állapotára. Ennek érdekében a közutak 
kezelőivel forgalomszervezési és 
forgalomtechnikai bejárást hajtottunk 
végre.  A közlekedési  balesetek 
megelőzése,  valamint  a  helyes  
közlekedésre nevelés céljából szeptember hónapban végrehajtásra 
kerül a „Zebra-Zsaru” program, mely során egyenruhás rendőr 
jelenlétében a Mezőberény Luther téren lévő Általános Iskola előtt az 
erre a feladatra felkészített iskolás gyermekek segítik a kijelölt 
gyalogos átkelő helyen történő biztonságos áthaladást. 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

KITÜNTETETT MEZŐBERÉNYIEK

Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riuma minisztere és L. 
Simon László kultúráért 
felelős államtitkár nemzeti 
ünnepünk, augusztus 20. 
alkalmából közművelődési 
és közgyűjteményi díjakat 
adott át a Néprajzi Múze-
umban.
A korszerű művelődést és a 
művészi ízlés fejlesztését 
szolgáló szakemberek kö-
zül Wlassics Gyula-díjban 
(Wlassics Gyula a 19. és 20. 
sz. fordulójának vallás- és 
közoktatásügyi minisztere, 
kora nagy formátumú 

oktatás- és kultúrpolitikusa) részesült Fábián Zsolt, az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ általános igazgatóhelyettese, 
népművelője.

– Kollégádként is gratulálok a díjhoz és egyben a Mezőberényi 
Hírmondó olvasói nevében is. A népművelő szakma igen rangos 
elismerését vehetted át a napokban több, mint harmincéves 
népművelői tevékenységed után. Milyen ma a „korszerű 
művelődés”? 
– Mai gyorsan változó világunkban meg kell látni az igényeket, tudni 
kell rájuk szakmai eszközeinkkel reagálni, és olykor eléjük is kell 
menni. Fontos a mai közművelődésben az élethosszig tartó tanulási 
alkalmak, a közösségi művelődési lehetőségek, az iskolarendszeren 

TÁJÉKOZTATÁS
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület 
Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy 2012. 
augusztus 01-től 2012. november 15-ig, a Mezőberény Város 
Önkormányzata tulajdonát képző, Mezőberény (Boldishát) 082/4a 
helyrajzi számon nyilvántartott, erdő művelési ágú területen 
fakitermelésre kerül sor, mivel az erdőt alkotó olasz nyár fafaj 
egyedei meghaladták a vágásérettségi kort. A fakitermelést követően 
a terület 2012. december 31-ig újraerdősítésre kerül nemes nyár 
fafajjal.

Mezőberény város polgármestere

Továbbra is folytatni kívánjuk az „Iskola rendőre” programot, mely a 
Rendőrség és az Általános Iskola közötti kapcsolat fenntartására 
hivatott. Feladata az Általános Iskola vezetésével, tantestületével, a 
tanulóival, valamint a tanulók szüleivel történő kapcsolat fenntartása a 
jogsértő cselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése 
érdekében. 
Ennek céljából osztályfőnöki órákon, esetleg szülői értekezleten ad 
hasznos tanácsokat. Ezen kívűl bármilyen konkrét ügyben vagy 
felmerült esemény miatt is segítséget nyújt. Az „Iskola rendőre” 
Gergely Gábor r.zls. Mezőberény város körzeti megbízottja, aki a 
Mezőberényi Rendőrőrsön személyesen, vagy a 352-522-es 
telefonszámon érhető el.

A gyermekek helyes közlekedésre nevelésében azonban jelentős 
szerepe van a szülőknek, a hozzátartozóknak, és Mezőberény város 
teljes felnőtt lakosságának, ezért kérjük, hogy mutassanak személyes 
példát a közlekedési szabályok betartásával,
Fordítsanak kiemelt figyelmet 
- a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok 
betartására, 
- a gépkocsiban történő passzív biztonsági eszközök használatára. 
Kérjük Mezőberény város lakosságát, hogy a gyermekek biztonságos 
közlekelésének elősegítése érdekében tanúsítsanak előzékeny és 
körültekintő magatartást!

Mezőberényi Rendőrőrs
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kívüli szabadidős tevékenységek biztosítása, a hagyományápolás, a 
civil közművelődés segítése. 
– Hogyan maradhat korszerű a népművelő hosszú éveken keresztül?
– Követi a mindenkori igényeket, mely a fenntartó és a 
szűkebb/tágabb környezetünk felöl érkezik. Együtt él a 
környezetével.
– Találkozott-e a hivatás és a hobbi az életedben (pl. origami)?
– Ha nem így lenne, talán már rég nem ezt csinálnám. A hobbim a 
munkám, és a munkám része a hobbim. Egy-egy rendezvény sikeres 
lebonyolítása nagy örömöt jelent számomra. E mellett megtalálom 
azokat a lehetőségeket, hogy a munkám során hasznosíthassam, 
beépítsem a gyakorlati hobbijaimat: az origamit, a papírsárkány-
építést, a népi kézművességet, a régi népi játékok gyűjtését, a 
természetjárást, a gombaszedést…
– Mire vagy a legbüszkébb szakmai tevékenységedben?
– Természetesen az origami területén elért sikereimre, hogy két 
könyvet megjelentethettem és origami találkozókon sokan úgy jönnek 
oda hozzám, hogy a te könyvedből szerettem meg az origamit; arra, 
hogy 1995-ben egy országos kampány keretében 40 ezer papírdarut 
gyűjtöttünk össze, és küldtünk ki Hiroshimába az atombomba 
ledobásának 50. évfordulóján. A hétvégi kézműves műhelymunkára 
és hogy kb. 15 éve tanítom a papírsárkány-építést népi 
játszóházvezető képzésen. A sikeres, nagy rendezvényekre melyben 
részt vehettem: a Berényi Napokra, egy régi Megyei 
Horgásztalálkozóra, a két éve megrendezett IMA „A” Kategóriás 
Nemzetközi Mazsorett Versenyre…
– Hogyan látod a közművelődés jövőjét Mezőberényben?
– A modern technika életünk részévé válik, ennek hatására egy új 
kultúra: a digitális kultúra világa van kialakulóban. Az interneten ma 
már sok minden megtalálható: kiállítást nézhetünk, tanulhatunk, 
szórakozhatunk. Ez a világ izgatja a fantáziámat. Szinte 
ellentételezve, úgy gondolom, hogy a virtuális világ mellett mindig 
lesz a helyük a kézzelfogható gyakorlati dolgoknak: a népi és modern 
kézműves-foglalkozásoknak, a népi játékok szeretetének.
- Vannak-e még megvalósítatlan szakmai céljaid, terveid?
– 2014-ben Nemzetközi Origami Találkozót szeretnék 
Mezőberényben megrendezni. 
– Eredményes munkát kívánok a jövőben is.

Ugyanezen az ünnepsé-
gen adták át a Népmű-
vészet Mestere és Nép-
művészet Ifjú Mestere 
díjakat a népművészet 
terén kimagasló ered-
ményt elért alkotó- és 
előadóművészeknek is. A 
Népművészet Mestere 
díjjal 1953 óta ismerik el 
Magyarországon a kie-
melkedő teljesítményt a 
népi iparművészet és a 
népi előadóművészet 

terén. A cím rangját jelzi, hogy a Népművészet Mestere díj 
kitüntetettjeinek tevékenysége és tudása 2008-ban felkerült a 
Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listájára.
E díjat vehette át Debreczeni János mezőberényi szövő, népi 
iparművész is, aki már számos szakmai elismerés, rangos 
kitüntetés birtokosa (pl. legutóbb a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkeresztje, 2009).

– Gratulálok a díjhoz a magam és a Hírmondó olvasói nevében is. 
Hogy érzi, miért kapta ezt a kitüntető címet?  Mi volt az indoklás?
– Köszönöm. A rövid indoklásban „a jelentős hagyományátörökítő és 
értékmentő tevékenység” szerepelt. (A bővebb indoklás szövege 
elolvasható a http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11035/ oldalon)
– Honnan ered érdeklődése, elhivatottsága a textiles szakma iránt?
– Érdeklődésemet a szomszéd bácsi Plavecz Pál, az akkori Takács 
KTSz elnöke keltette fel, a szövetkezetben takács-szakmunkástanuló 
voltam, mestereim Nun József és Boros Károly voltak, az alapokat 
tőlük sajátítottam el, erre építkeztem, folyamatosan képeztem magam.
–  A hagyományőrzés nem egyszerűen gyűjtés, kutatás, hanem 
folyamatos alkotói munka. Milyen alkotások kerülnek ki ma 
műhelyéből?

– A mintagyűjtés és a kutatás pályám korábbi szakaszában nagyobb 
hangsúlyt kapott, ma már ezeket használom fel az alkotások során. A 
felkérések, megrendelések teljesítésekor ma már van mihez 
visszanyúlni, a vászonszőttesek esetében a régi motívumok mai 
alkalmazásával készülnek szőttesek. A gyapjúszőnyegeknél a 
klasszikus régi motívumokat alkalmazom, itt a színezés lehet kicsit 
maibb, de a mintázat minden esetben hagyományos.
– Textíliái a mai otthonokat is díszítő használati tárgyak. Minek 
köszönhető ez, a természetes alapanyagoknak vagy a felhasznált 
motívumoknak? Van reneszánsza ma a népművészetnek, a népi 
ihletésű szőttesnek?
– Munkáim kizárólag természetes alapanyagokból készülnek: pamut, 
len, kender és gyapjú, az alapanyagoknak és a felhasznált 
motívumoknak összhangban kell lenni a tárgy funkciójával, sok 
alkotó nem gondol erre. A régi paraszti kultúrában sem voltak funkció 
nélküli tárgyak, ezért én ilyeneket nem is készítek. A kérdés másik 
felére válaszolva: a jól elkészített minőségi kisszériás termékekre, 
egyedi alkotásokra van igény, természetesen a válság hatása e 
területen is jelen van, de mivel „tucatáru” gyártásával nem 
foglakozunk, így ez kevésbé érinti termékeinket. Munkáink 95%-a a 
Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya által zsűrizett népi 
iparművészeti alkotás.
– Munkáiban a régi mintákat egy az egyben felhasználja, vagy saját, 
modernebb elemekkel is kombinálja? Készül-e pl. eredeti 
mezőberényi motívumokkal díszített szőttes a Debreczeni-
műhelyben?
– A munkáimon a régi mintákat ugyanúgy használom, mint az ezekből 
tervezett egyszerűbb, a mai kor igényeinek megfelelő modernebb 
elemeket is. A mai kornak megfelelés az alapanyagoknak köszönhető, 
ma már természetes igény a mosógépben moshatóság, a színtartóság, 
a könnyen vasalhatóság. A mai kornak történő megfelelés a 
színállásnak is köszönhető, így jelen van a fehér alapon fehér díszítés, 
a nyers alapon nyers díszítés, valamint a színes csíkritmusok 
letisztítása, amitől a szőttes modernebbnek tűnik. Természetesen 
készülnek eredeti mezőberényi motívumok felhasználásával készült 
szőttesek, kedveltek a szlovák szőttesek, több termékcsalád is készült 
eredeti szőttesek alapján, pl. 2011-ben egy törtsávoly kötéssel készült 
szlovák derékalj alapján tervezett termékcsalád „Magyar Kézműves 
Remek” Díjat kapott, a díj kapcsán két kiállításra kaptam meghívást 
Brüsszelbe.
– Vannak-e egyedülálló mintái, technikai megoldásai, melyek 
szakmai körökben is különösen elismertek?
– Számos ilyen létezik. Ilyenek a hímző vásznak, a népi hímzők 
számára kb.10-12 féle került kikísérletezésre a Kárpát-medence 
hímzéseihez, vagy például a székely rokolyaszövetek a 
néptáncegyüttesek számára, amelynek tervezését komoly erdélyi 
kutatómunka előzte meg. És ilyen a két színoldalas szőttes, ami 
szakmai bravúr, a textil mindkét oldala önálló életet él, pl. az egyik 
oldala piros a másik fekete. Vagy említhetném még például a táblás 
takácsszőtteseket, amelyek már majdnem feledésbe merültek.
– Átadható-e a fiatalabb generációknak ez a tevékenység, 
érdeklődés? Van-e ma igény erre?
– A Békés Megyei Népművészeti Egyesület keretein belül 
folyamatosak a képzések és a továbbképzések, a gyapjúszövésre 
folyamatos az érdeklődés, a takácsszövésben is folyik jelenleg OKJ-s 
végzettséget adó képzés, ahol az oktatásban részt veszek.
Az egyesület nyári táboraiban is évtizedek óta folyamatos az 
érdeklődés a szakma iránt, az egyéni érdeklődők számára saját 
műhelyünkben biztosítunk lehetőséget a szakma alapjainak 
elsajátítására. A tehetséges alkotók kiteljesedése több évet vehet 
igénybe, de kitartó munkával a siker nem marad el. Utoljára, de nem 
utolsósorban meg kell említenem, hogy a számomra átadott díjjal 
Mezőberény immáron három Népművészet Mestere címmel 
kitüntetett alkotóval (korábban Tóth Sándor és Kiszely Jánosné – 
szerk.) rendelkezik, nem sok ilyen település van az országban, Békés 
megyében biztosan nincs. Eredményeimet nyugodt alkotói légkör 
nélkül nem értem volna el, ezért köszönettel tartozom a családomnak, 
akik munkámban támogattak, a munkatársaimnak, akik a kezem alá 
dolgoztak, továbbmenve a társasházi szomszédaimnak, akikkel 
elmélyülve a népi gasztronómiában, közösen lazítunk, hogy az 
alkotáshoz szükséges hétköznapok eredményesek legyenek.
– Munkájához további sok sikert kívánok.

Pallagi Mária
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I. Mezőberényi Művésztelep

Augusztusban, öt alkotóművész (Bácskai Bertalan festőművész 
/Túrkeve/, Bereznai Péter Munkácsy- díjas festőművész /Szentendre/, 
Papp Zoltán grafikusművész /Mezőberény/, Pataki Ferenc Príma- 
díjas festőművész /Szeged/, Tóth Péter grafikusművész /Visegrád/) 
részvételével, sikeresen valósult meg az első Mezőberényi 
Művésztelep. 
A program Siklósi István polgármester úr, továbbá a képviselő-testület 
kezdeményezése mentén került előkészítésre, lebonyolításra. A 
tervezet célja a kortársművészet megismertetése, népszerűsítése, 
támogatása, továbbá egy helyi kortársművészeti gyűjtemény 
alapjainak megteremtése. Az alapötlet a '90-es években merült fel 
először, Dr. Hantos Katalin részéről. A több évi várakozást követően, 
2012 nyarán, végre eljuthatott a terv a megvalósításig.
A művészek egy héten keresztül (augusztus 12-19-ig) 
vendégeskedhettek, alkothattak szálláshelyükön, a Petőfi Sándor 
Gimnázium Kollégiumában. A folyamatos alkotás mellett a 
résztvevők megismerkedtek  városunk értékeivel, épített 
környezetével, településünk vendégszeretetével, valamint egy rövid 
kirándulás kapcsán, a Kettős-Körös szépségével.

 A művelődési központban, augusztus 17-én nyílt kiállítás szerves 
részét képezte a szakmai programnak, amely bemutatni hivatott a 
művésztelepen résztvevő alkotók vizuális világát, valamint a 
művésztelep célját.  Zárásaként, augusztus 19-én, minden alkotó egy-
egy művet hagyott Mezőberény városának.

Kereki találkozó

2012. augusztus 26-án XXX. alkalommal szervezték meg a  Kereki 
találkozót a Körös-parti Százszorszép Pihenő helyen. A közel 170 fő 
nemcsak Mezőberényből, hanem az ország különböző pontjáról tért 
haza erre az alkalomra.
Az évről évre bővülő eseményre a régi lakók gyermekei, unokái, 
dédunokái is kilátogattak már.  A szervezők, Zolnai János és Varjú 
Sándor, akiknek nagyon sokat jelent a múlt, a gyökerek ilyen módon 
történő ápolása, minden évben igyekeznek felejthetetlenné tenni a 
találkozásokat.
Évekkel ezelőtt -Fejér Sándor lelkész által megáldott - harangot 
állítottak, az idén zászlót készítettek, melyet Lázárné Skorka Katalin 
lelkésznő áldott meg. Siklósi István polgármester szavai után  a helyi 
szlovákok képviseletében Borgula Györgyné, a Mezőberényi 

Szlovákok Szervezetének vezetője, a németek képviseletében, 
Wagner Márton a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket. Emlékül mindhárman szalagot helyeztek 
el  a zászlón, melyet  harangszó mellett felvontak.
A jó hangulatú összejövetelen elhangzott, hogy nemrég köszöntötték a 
90. éves születésnapját ünneplő Fazekas Istvánné Orosz Juliannát és 
Majdán Anna nénit is, akik Kerekiben éltek, dolgoztak nagyon sokáig.
A találkozásokkal előjöttek az emlékek és a mosolyok és könnyek, 
amelyek ezeket a beszélgetéseket mindig is jellemzik. Meséltek 
egymásnak  az elszállt ifjúságról, az egykori vidám mulatságokról, a 
Kerekiben töltött hosszú estékről. Szóltak a történetek a fosztókákról, 
a régi szerelmekről, iskolai évekről, tanítókról, bálokról és az 
elmaradhatatlan disznótorokról. Jó volt látni az érkező vendégek  
arcát,  a találkozások, egymásra ismerés örömét és azokat a 
felejthetetlen pillanatokat, ahogy családjaikról, unokáikról beszéltek 
és bemutatták őket egymásnak. Sokat jelentő pillanatok voltak. 
Nagyon jó volt látni a fiatalokat is, akik megtisztelve a kis közösséget, 
a szülők, nagyszülők érzéseit, kötödéseiket Kerekihez, eljöttek és 
részeseivé váltak az emlékezésnek. Emlékeztek a jelenlevők azokra a 
Kerekiben lakókra is, akik már nem élhették meg a találkozókat, vagy  
egészségük miatt nem lehettek jelen, de emlékeikben, történeteikben 
ott élnek, hiszen tudják, hogy: a múlt emlék, a jövő titok, a jelen 
ajándék. A szervezők köszönetüket fejezik ki a támogatóknak.
A teljes képanyag a www.mezobereny.hu oldalon, „események 
képekben” a dátumra kattintva található.

Nagykorú lett a „Kapaszkodó” tábor!

Ahogyan egy szülő büszkeséggel néz felnőtté vált gyermekére, úgy töltötte el 
megelégedettséggel az MKÁI Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának 
munkatársait, hogy az idén már 18. alkalommal szervezték meg a 
„Kapaszkodó” tábort.

A tábor afféle 0. hét a tanévkezdés előtt azoknak a tanulóknak, akiknek nehéz 
az iskolai kötöttségekre ráhangolódniuk.
A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat közös rendezvényén 
az idén 21 gyerek vett részt. Az augusztus 27-30-a között délelőttönként zajló 
táborban a szakszolgálat munkatársai foglalkoztak a tanulókkal.

Konyecsni-Sziklai Cili gyógytestnevelő – aki a 
kezdetektől részt vesz a rendezvény 
megszervezésében, és ezidáig ő volt a tábor 
vezetője – Miklósik Béláné gyógypedagógus, 
Sebők Márta pszichológus, Szilágyiné Molnár 
Ildikó és Binder Anikó logopédusok játékos 
fejlesztő foglalkozásokat szerveztek a 
táborlakóknak. Munkájukat Mészáros 
Gáborné segítette.
A tábor minden napjára jutott könnyedebb 
program is: hétfőn Onody Gyuláné, az OPSKK 
munkatársának vezetésével kézművesedtek a 
gyerekek, kedden Puskelné Ollé Ilona védőnő 
adott tanácsokat az egészséges életmódhoz, 
szerdán lovaskocsis kiránduláson vehettek 
részt a tanulók. Csütörtökön egy vidám 
hangulatú vetélkedővel zárult a tábor.
Köszönjük a támogatók segítségét, akiknek 
jóvoltából tízórait kaptak a gyerekek, 

ajándékcsomaggal térhettek haza a táborból, lovaskocsis kiránduláson 
vehettek részt: Vereckei Patika, Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó 
Kft., Varga Bálint vállalkozó, Berény-Color Papír Kereskedelmi Kft., Berényi 
Téglaipari Kft., Tópart vendéglő, Szabó László kereskedő, Tóth János 
vállalkozó, Madarász Ferenc vállalkozó

Binder Anikó táborvezető
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Áltudományos babonák: ezotéria, homeopátia, szeientológia és 
hasonlók azért veszélyesek, mert a tudományosság látszata alatt 
babonás praktikákat alkalmaznak.
Miért veszélyes?
Mert az igazi megoldás helyett hamisat, részlegest és átmenetit kínál. 
Tüneti kezelést, mely elzárja az utat a valóságos megoldástól, sőt 
egyre bonyolultabb és félelmetesebb labirintusba viszi az embert. 
A babona a sátán csalija: aki ráharap, horogra akad, és nagyon nehezen 
tud tőle szabadulni.
A babona biztos következménye a bizonytalanság. 
A babonafüggő ember: 
- könnyen kihasználható, félrevezethető,
- kevésbé tud megfelelni a követelményeknek, energiáit föláldozza 
egy telhetetlen zsarnok oltárán,
- nem lehet élő kapcsolatban Krisztussal a megváltás számára 
feleslegessé, elégtelenné válik,
Egy ponton elveszti képességét arra, hogy igazi szeretetben éljen, 
kényszerpályán mozog ( pl. párválasztásnál fontosabbak a jelek, mint 
a személyes kapcsolat kialakítása),
- önmagát bilincseli meg, és minden energiáját a szabadulásra tett 
reménytelen kísérletek emésztik föl. 
Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se 
halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet 
cselekszik.(5Móz 18,10-12)
Újszövetség: „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, 
gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, 
és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő 
tóban: ez a második halál.”(Jel 21,8)
Szabadulj a bilincsektől!
A szabadulás útja: az ördög igézetéből az Isten igéjéhez menekülhetsz. 
Jézus éppen azért jött, hogy az ördög munkáit lerontva (1Jn 3,8) 
megszabadítsa a megkötözött embert. Amikor gyógyít, egyben 
feloldozást ad a bűnből. Jézus ma is jelen van, és képes legyőzni a 
babona rejtett, de valóságos hatalmát. Csak benne higgy, csak Ő 
bizonyította kereszthalálával, hogy nem kihasználni akar téged, 
hanem megszabadítani. „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 
szabadok lesztek”.(Jn 8,36)

Fejér Sándor

HITÉLET
A babonáról józanul

„Ábrándozás az élet megrontója,
Mely kancsalul, festett egekbe néz”

(Vörösmarty: A merengőhöz)
Szólni kell a babonák megtévesztő, tömegeket veszélyeztető 
jelenségéről. Egyáltalán nem igaz, hogy a modern, felvilágosult 
ember megszabadult letűnt korok sötét babonáitól, sőt talán nagyobb 
érdeklődéssel fordul feléjük mint valaha. A babona valójában egyfajta 
életszemlélet és életvitel. Ha szemünk egészséges- nem vagyunk 
rövidlátók, csőlátók, színtévesztők stb.-, ha szemünket nyitva tartjuk, 
és arról amit látunk, becsületesen gondolkodunk, akkor jól 
tájékozódunk az élet dolgaiban. A babonás embernek a világlátásával 
van baj. Vörösmarty szavait kölcsönvéve: „Kancsalul festett egekbe 
néz”- tehát nem az igazi valósághoz igazodik. 
A babona homályos jelentésű, szláv eredetű szó. Német megfelelője 
az  Aberglaube, ami eltorzult, fonák hitet jelent. Rokon fogalmai: 
varázslás, mágia, kuruzslás, boszorkányság hiedelem. A lexikon 
(Keresztény bibliai lexikon, Budapest, 1/147-148.) a babona az 
emberi képzelet sajátos megnyilvánulási formája, amely 
természetfeletti erőkkel ruház fel bizonyos tárgyakat, jelenségeket, 
cselekményeket. A babonában hívő ember, varázslással, titokzatos 
szertartásokkal halott idézéssel igyekszik vélt vagy valóságos 
csapásokat elhárítani, a jövőt feltárni, a természetfeletti hatalmak 
jóindulatát elnyerni.
Mi okból lesz babonás az ember?
A vallásra való nyitottság velünk született képesség. Életünk 
folyamán kialakul bennünk valamilyen hit, ami irányulhat Istenre, de 
szinte minden másra is. Személyek, tárgyak, jelenségek kaphatnak 
különös hangsúlyt. Nem mindegy, hogy kit vagy mit ajándékozunk 
meg bizalmunkkal. Az ember csak a Teremtőjében bízhat kockázat 
nélkül. Minden más hit többé- kevésbé fonák, kifordult, amely az 
embert megtéveszti és a pusztulás felé sodorja.
Milyen céllal hódol babonáinak az ember?
Gyakran csak a szórakozás kedvéért. Szórakoztató szándékkal írta 
Krúdy Gyula a népszerű Álmoskönyvet. Bár a szerző óv attól, hogy az 
álmok babonás értelmezését komolyan vegyük, ezek mégis hatással 
vannak gondolkodásunkra, viselkedésünkre.
Vannak akik nem jókedvükben, hanem valamilyen külső vagy belső 
kényszer hatása alatt fordulnak a babonákhoz. Különféle vágyaktól 
űzve, félelmek elől menekülve, főként szerelmi vagy anyagi 
sikerekért, az egészség megőrzéséért vagy a gyógyulás érdekében 
alkalmaznak titkos praktikákat. Sokan úgy gondolják, a babonás 
eszközök, ügyeskedések nem használnak, de nem is ártanak. Sajnos 
nem így van. A babona olyan vallás, mely egyre több áldozatot követel 
attól, aki beengedi az életébe. 
Mikor hajlik az ember a babonára?
Akkor, ha Istentől elfordult, ha nem bízik benne mindennél jobban. Ha 
nem hisz az ember örök élet valóságában, de minden árat hajlandó 
megadni a földi boldogulásért. Fordított értékrend alakul ki, melyben 
Isten szerepe, hogy sikert egészséget adjon az embernek a földön. 
Mivel Isten nem úgy működik, mint egy automata, sokan kiegészítik 
valamivel, vagy keresnek helyette mást. A babona tehát az 
elégedetlen, boldogtalan emberek pótcselekvése, mely előbb-utóbb 
középponti szerephez jut, és az egész életre kihat. 
A babona megjelenési formái.
Szóbeli, írásbeli: álmok értelmezése, horoszkóp, illetve különféle 
kiszólások, mint pl. „Hogy jó órában mondjam”, vagy: „El ne 
kiabáljam”…a regölés az imádságot helyettesítő mágia, melynek célja 
a rontás elkerülése, a szerencse elnyerése.
Tárgyi: kabala, amulett, frászkarika, szerencsepatkó, varázsvessző, 
Luca széke stb. A frászkarika talán már ki ment a divatból, de a 
különféle szerencsét hozó kabalák, kövek, amulettek népszerűek még 
a fiatalok körében is. Nehéz helyzetben sokan várnak segítséget ilyen 
eszközöktől. 
Cselekmény: jóslás tenyérből, kávézaccból, lekopogás, 
csirkeszegycsont törés, szemmel verés, szenes vízben mosdatás, ball 
lábbal kelés stb. 
A lekopogást gyakran alkalmazzák meggondolatlanul keresztények 
is, pedig ezzel Isten gondviselő szeretetét vonják kétségbe. 
Bizonyos események babonás értelmezése: bagolyhuhogás, bútorok 
recsegése, fekete macska, tányér leesése a falról, csillaghullás stb. 

Iskolakezdő tábor

A szeptemberi iskolakezdés minden kis és nagyobb diák számára 
várakozás és kíváncsiság. Ez különösen így van az első osztályba 
induló gyermekeknél.
A kezdetekhez  nyújtottunk egy kis segítséget a Kistérségi Általános 
Iskola német nemzetiségi elsőseinek és az őket fogadó 
pedagógusoknak.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományápoló 
Egyesület a Kistérségi Általános Iskolával közösen szervezve 
tartottuk meg a tábort aug. 27 - 30. között, délelőttönként.
Első nap minden kisgyermeknek átadtunk egy fehér pólót, amire 
színes betűkkel a nevük volt ráfestve, a tanító nénik így azonnal 
nevükön tudták szólítani őket. Ismerkedés az iskolával, fagyizás, 
lovaskocsizás, múzeum látogatás, városnézés volt a program. Ezen 
kívül meglátogatták a polgármesteri hivatalt és a templomunkat is.
A tábor végén a Német Hagyományápoló Egyesület klubhelyiségében
-  ahova meghívtuk a szülőket is - köszöntünk el tőlük.
Szép iskolai éveket és jó tanulást kívánunk nekik!

Frey Mihályné Kaiser Gizella
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PROGRAMAJÁNLÓ

Az OPSKK szeptemberi 
programajánlója

Szeptember 8. 9-13 óráig Baba-börze 
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében  
Szeptember 10-26. GDF SUEZ - Az Év Természetfotósa 2011  - 
országos vándorkiállítás az OPSKK Művelődési Központjában  
Szeptember 15. II. Töltöttkáposzta Fesztivál  a Városi 
Ligetben; részletek a www.mezobereny.hu  és a 
http://opskk.mezobereny.hu honlapokon és a plakátokon
Szeptember 17. Véradás  az OPSKK Művelődési 
Központjában  
Szeptember 21. 16 órától Mesélj nekem: Berta János és 
Czumbil Örs, a Napsugár Bábszínház bábművészei 
mondanak mesét a gyerekeknek az OPSKK Könyvtárában
Szeptember 22-én III. Hosszú-tavi sárkányhajó verseny             
a Hosszú-tónál; részletek a www.mezobereny.hu  honlapon és a 
plakátokon
Szeptember 29-én VIII. Streetfighter Nap a Városi Liget 
előtti területen; részletek a www.mezobereny.hu  honlapon és a 
plakátokon

Októberi program előzetes: 

Október 1. Idősek napja – kiállítás és szórakoztató műsor  
városunk idős lakosai részére az OPSKK Művelődési 
Központjában  
Október 1-6. Könyvtári Napok az OPSKK Könyvtárában; 
részletek a http://konyvtar.mezobereny.hu/kh/kh.php honlapon és a 
plakátokon
Október 5. Mesetarisznya a Népmese Napján, Benedek Elek 
születésnapján  az OPSKK Könyvtárában; részletek a 
http://konyvtar.mezobereny.hu/kh/kh.php honlapon és a plakátokon
Október 5. Véradás az OPSKK Művelődési 
Központjában  
Október 6. 13. 22. 27.  9-12 és 14-17 óráig Családi foglakozások 
az OPSKK „Madarak Háza” Látogatóközpontban  
Október 7. Kulturális turizmus: buszos kirándulás; 
részletek a www.mezobereny.hu  és a http://opskk.mezobereny.hu 
honlapokon és a plakátokon
Október 7. Nordic Walking túra Mezőberényben és 
környékén Leczkésiné Hőgye Katalin szervezésében
Október 19-22. Csabai Kolbászfesztivál, a rendezvény 
díszvendége Mezőberény
Október 22. Beszélgetés Szöllősi Antal (Stockholm) az Északi 
Magyar Archívum alapítójával az OPSKK Könyvtárában  
http://www.ungerska.se/

MESETARISZNYA A NÉPMESE NAPJÁN,
BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJÁN

Mesemondók a jelentkezését várjuk 
kiválasztott mese címével a könyvtárban személyesen, vagy 
telefonon (66) 515-558. A mesemondók bármilyen korú gyerekek, 
fiatalok, felnőttek (pl. szülők, nagyszülők is) lehetnek. A mese 
elmondása, előadása lehetőleg ne haladja meg az 5 percet, s az 
elmondott mű magyar népmese legyen!
A rendezvény időpontja, helye: 2012. október 5. (péntek) du. 3 óra, 
OPSKK Könyvtára

2012. szeptember 28-ig a 

A Könyvtárpártoló Alapítvány és az 
OPSKK Könyvtára szeretettel várja az 

ovisokat, kisiskolásokat
2012. szeptember 21-én du. 16 órára

A BÉKÉSCSABAI NAPSUGÁR 
BÁBSZÍNHÁZ

CSACSIFOGAT
c. előadására.

Mazsorett siker az EB-n

2012. augusztus 23-26 között került megrendezésre a IX. 
EUROPEAN MAJORETTES CHAMPIONSHIP  (IX. Mazsorett 
Európa-bajnokság) az INTERNATIONAL  MAJORETTSPORT 
ASSOCIATION (IMA) (a Nemzetközi Mazsorett Szövetség) 
szervezésében Lengyelországban, Opole városában.
10 nemzet legjobb 137 csapata és  346 szóló-formációja mérette meg 
magát botos, pomponos, zászlós, mix és show kategóriában cadet-
junior-senior korcsoportban.
A legnépszerűbb ebben az évben is a botos kategória volt, ebben a 
kategóriában volt a legtöbb induló.
A Mezőberényi Mazsorett Együttes csak botos kategóriákban 
nevezett a magyar Mazsorett Bajnokságra, így az Európa-bajnokságra 
kijutott produkciók nagy megmérettetésen vannak túl. Egy 
korcsoportban 20-22 versenyző volt. A berényi lányok ebben az évben 
is szép eredményeket értek el. Cadet soló kategóriában Zavada 
Klaudia megosztott első helyezést ért el (második helyezést nem adtak 
ki). 
A senior mini-formációnak sikerült megvédenie a 2011-es Európa-
bajnoki címét. A felkészülés jól időzített volt, a legjobb formájukat 
tudták nyújtani a lányok az Eb-én. 
A siker pikantériájához hozzátartozik, hogy az egyik mazsorettnek 
produkció közben leesett a szemüvege, aki szemüveg nélkül nem lát. 
Csak a bot végén lévő fehér gumik fehérlettek előtte. A csoportvezető 
szerint akkor jól begyakorlott egy koreográfia, ha csukott szemmel is 
meg tudják csinálni. Ez a tény is igazolja a berényi lányok tényleg jól 
felkészültek, hiszen botesés nélkül, remek összhangban, magas 
színvonalon tudták a versenykoreográfiát bemutatni, hogy ebből a kis 
balesetből közönség és a zsűri semmit nem észlelt, sőt a lányok arra is 
oda tudtak figyelni, hogy a szemüvegre rá ne lépjenek.
Remekül szerepelt a többi berényi versenyző is. A csoportvezető 
nagyon büszke a junior csapat 7.(20 csapatból) és a senior csapat 9. 
helyére (22 csapatból). Hajdú Zitára, aki junior solóban remek 
produkcióval a 6. helyen végzett. 
Több fiatal versenyző nyitogatta szárnyait és szinte mindenki az első 
tízben benne volt.

Végeredmény:

1.hely: Zavada Klaudia cadet soló bot
1.hely: Senior mini-formáció bot
6. hely: Hajdú Zita junior soló bot
7 hely: Kozma Ágnes – Szegedi Zita – Roósz
Mercédesz  junior duó/trió bot
7 hely: Szivárvány II. junior team bot
8. hely: Károlyi Cintia – Simcsik Mónika
Zavada Klaudia  cadet trió bot
8. hely: „Mini-Manók”
 cadet mini-formáció bot
8. hely: Mazán Zóra – Hajdú Zita junior duó bot
9. hely: Szivárvány I. senior team bot
9. hely: Hoffmann Anna senior soló bot
10. hely: Szegedi Zita junior duó bot
11. hely: Mezei Gréta – Szőcs Viktória – Varga Anita
 senior duo/trio bot 
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A Baráti Egylet Mezőberényért ismét fogadta augusztus 20-án a 
Mezőberényből elszármazottakat. A rendezvény a hivatalos találkozót 
követően kötetlen formában a Berény Szállóban folytatódott. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 20-án délután gyümölcspartin 
fogadta a város vendégeit.

Novák László Ferenc A „Mező Berényi Evang Tótajkú Egyházban 
Létező” id. Kisjeszeni Jeszenszky Károly lelkipásztor 
számadáskönyve (1848-1890) című munkáját mutatta be a szerző, Dr. 
Szatmári Imrével, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 
igazgatójával és Körösi Mihállyal az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökével, helytörténésszel.

Aikido, kick-box és zumba bemutatón ismerkedhettek az érdeklődők 
ezekkel a különleges, ám népszerű sportágakkal. 

XVI. Berényi Napok versenyeinek 
eredményei

Női foci eredményei
Augusztus 19-én  Szent István kupa női keresztpályás tornát 
szerveztek 8 csapat részvételével.
1. Mórahalom TSE; 2. Szeged AK; 3. Szolnoki Góliát;
4. Mezőberény; 5. Békéscsabai NLSC; 6. Kisújszállási SE;
 7. Wanted SC; 8. Battonyai TK

Városi asztalitenisz verseny eredményei
2012. augusztus 18-án került megrendezésre a városi asztalitenisz 
verseny, melyen 12 felnőtt és 4 gyermek iduló vett részt.
Gyermek végeredmény: 1. Magyar Bálint; 2. Kordik Levente; 
3. Magyar Benedek Máté; 4. Szentmiklósi Erzsébet
Felnőtt végeredmény: 1. Krizsán Anikó; 2. Bauer László;
 3. Kozma Géza; 4. Dinya Tamás

Kolozsi Péter

Ebben az évben, a Berényi Napok keretében ismét megrendeztük a 
hagyományos úszóversenyt.
Az elmúlt évhez képest lényegesen több versenyző indult a különböző 
versenyszámokban, közülük néhányan Németországból és más hazai 
településről érkezett vendégek voltak.
Az 1-2. osztályos korosztálytól a felnőttekig 18 versenyszámban 
hirdettünk győztest.
A verseny győztesei azonban nem csak az első helyezettek lettek, 
hanem mindenki, aki résztvevője volt az izgalmas futamoknak, 
bizonyítva a sportág népszerűségét annak ellenére, hogy városunkban 
nincs versenyzőket foglalkoztató szakosztály.
A megjelent szép számú közönség, szülők, családtagok, barátok a 
versenyzőkkel együtt jó hangulatban töltötték el ezt a szép délelőttöt.
Köszönjük mindenkinek, hogy jelenlétével megtisztelte 
rendezvényünket!
A  győztesek:
Mellúszás: 1-2. osztályos lányok: Hoffmann Kata; 3-4. osztályos fiúk: 
Bokor Dániel; 7-8. osztályos fiúk: Wagner Vendel; 7-8. osztályos 
lányok: Bartó Boglárka;  5-6. osztályos lányok: Madarász Karola
Felnőtt női: Zuba Magdolna; Felnőtt férfi: ifj. Kósa György
Gyorsúszás: 3-4. osztályos fiúk: Máthé Gábor; 5-6. osztályos fiúk: 
Virág Levente; 5-8. osztályos lányok: Madarász Karola; Ifjúsági fiúk: 
Christian Linemann (német); Felnőtt férfi: ifj. Kósa György
Hátúszás: Gyermek: Kordik Levente; Felnőtt női: Kőszegi Ilona
Felnőtt férfi: ifj. Kósa György
Búvárúszás:  Szémán András
Vegyes váltó (3 X 33 m) 
 gyermek: Szabó Zoltán - Wagner Vendel - Faragó János; 
felnőtt: ifj. Kósa György – Langbein Thomas – Kósa György

Henger Péter

A 20. alkalommal megrendezett Nemzetközi 
Labdarúgó Torna végeredménye

1. LPS Marosvásárhely; 2. Székelyudvarhelyi Sportiskola;
3. Békéscsaba UFC; 4. Termál FC Gyula; 5. Mezőberény;
 6. Békési FC
Különdíjak:
Legjobb mezőnyjátékos: András Bálint(BUFC)
Legjobb kapus: Molnár Dániel(Udvarhely)
Gólkirály: Petri Barnabás (Gyula) 4 góllal
Legjobb berényi: Balogh Gergő 
(forrás: http://www.gyermekfc.hu/news.php?newsid=411)

 

Úszóverseny
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XVI. Berényi Napok

Nagy Ferenc, a Baráti Egylet 
Mezőberényért elnöke nyitotta 
meg az Emlékoszlopok és népi 
ihletésű kis plasztikák kiállítást 
2012. auguszus 16-án az OPSKK 
Muzeális Gyűjteményének 
udvarán. 
Az alkotó Szelekovszky László, 
természetvédő és fafaragó.
 A  t e l j e s  k é p a n y a g  a  
www.mezobereny.hu oldalon, 
„események  képekben”  a  
dátumra kattintva találhatók.

Papp Zoltán grafikusművész nyitotta meg augusztus 17-én Kőfalvi 
Lászlóné „Berényi csend-életképek” és Fülöp Antal „Színek és 
vonalak” kiállítását. 

A Gösser Pizzéria adott otthont Gyaraki Lívia és Vozár M. Krisztián 
könnyűzenei dalestjének pénteken. A hangulatos környezetben 
megrendezett eseményen a résztvevők az igényes, léleknek szóló zenét 
finom ételek és kitűnő borok társaságában hallgathatták. A pizzéria 
mellett a Spar előterében is, a Color Fotóklub jóvoltából,  találkozhattak 
a mezőberényiek látnivalóval. Köszönet a helyszínek biztosításáért. 

Osztálytalálkozó

Dr. Rück András nyitotta 
meg a Gyöngyösi Károly 
Tájak és virágok szerelmese 
c í m ű  k i á l l í t á s á t .  A z  
eseményen megjelentek az 
alkotó családtagjai, barátai 
é s  vo l t  közép i sko la i  
osztálytársai. A nyugal-
mazott pedagógus nagy 
szeretettel köszöntötte a 
megnyitón megjelenteket, 
barátokat, rokonokat és 
elmondta, hogy a festés 
fontos, testi lelki egészségét 
megőrző szerepet játszik az 
életében. 

Nagy sikere volt a kézimunka kiállításnak, amelyet Szekeres Józsefné 
alpolgármester asszony nyitott meg. Bemutatkoztak a 
Díszítőművészeti Kör tagjai hímzéseikkel, horgolásaikkal, 
különleges technikával készült munkáikkal. Krcsmarik Jánosné Soós 
Anna keresztszemes terítőit hozta el. Az érdeklődők megtekinthették 
Csók Sándorné, Rózsika néni gobelinjeit és Pauló Györgyné 
kézimunka hagyatékából kiállított keresztszemes hímzéseket. 

Augusztus 19-én, vasárnap TÁMOP találkozón nagy sikerrel 
mutatkozott be az Orlai Színpad felnőtt és gyermek csoportja. 

Kajlik Péter, az Erdélyi Kör elnöke a jelenlévők mellett köszöntötte az 
ünnepre érkező erdélyi barátokat Marosvásárhelyről és 
Székelyudvarhelyről. Köszöntőjében elmondta: „2007. augusztus 20-
a különösen fontos ünnep az Erdélyi Kör 20 éves történetében. Akkor, 
egyesületünk fennállásának 15. évfordulóján állítottuk ezt a 
csodálatos székely népművészeti alkotást. Az avatás napja azért esett e 
Nemzeti Ünnepünkre, mert úgy gondoltuk, hogy államalapító 
királyunk szellemi öröksége, intelmei ma is örök érvényűek. A világon 
élő, összes magyar ebből meríthet erőt. Aki székelykaput állít, tiszteli 
múltját és a jövőt építi. Őrzi felmenői hagyományait, kultúráját. A 
Mezőberényi Erdélyi Kör is a fenti gondolatok szerint tevékenykedik.” 
Felhívta a jelenlévők figyelmét: „Ne kételkedjünk egymásban, ne az 
ellentéteket keressük, ami elválaszt, hanem a közös pontokat találjuk 
meg, ami összeköt bennünket. Amikor a székelykapu állításának 
gondolata megfogalmazódott bennünk, tettünkkel éppen erre 
törekedtünk.” Az ünnepségen beszédet mondott Fejér Sándor 
evangélikus lelkész, közreműködött a Berény táncegyüttes.

5 éves a Székelykapu
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A munka meghozta zöldségét
Mezőberényben több szervezet összefogásával 

valósult meg az Élelmiszerlavina

2012-ben harmadik alkalommal 
írták ki az Élelmiszerlavina és a 
Syngenta Kft. közös önkormány-
zati pályázatát, amit idén 23 
önkormányzat és alapítvány nyert 
el. A nyertesek között szerepelt 
Mezőberény Város Önkormány-
zata is, amely három civil szer-
vezettel és egy intézménnyel 
összefogva valósította meg a 
programot. A pályázat keretében 
kapott vetőmag adományból, a 
mezőberényi munkások által 
megtermelt termés, a létminimum 
közelében élő - az önkormányzat 
és a szervezetek javaslata alapján – 
rászoruló közel 250 család 
számára került kiosztásra. 

2012. szeptember 01-én megrendezésre került a 
Mezőberényi Gyermek Teniszbajnokság!

4 kategóriában indultak gyerekek, különböző méretű pályákon. 
Érkeztek hozzánk: Békéscsabáról, Gyuláról, Sarkadról, Orosházáról, 
Békésről és természetesen indultak helyiek is. Körülbelül hatvan 
versenyző nevezett be, ami azt jelentette, hogy a korosztályokat 
csoportokra kellett bontani, ahol körmérkőzéses formában zajlottak a 
meccsek. A verseny sikeres lebonyolításáért köszönet az edzőknek és 
a lelkes szülőknek!!!
A következő eredmények születtek:
8 éves fiúk: 1. Pacsika Mátyás (Békéscsaba); 2. Mihály Levente 
(Békéscsaba); 3. Vas Imre (Sarkad)
9 éves fiúk: 1. Székács Márk (Gyula); 2. Pacsika Mátyás 
(Békéscsaba); 3. Székács Kristóf (Gyula)
8 éves lányok: 1. Beer Jázmin (Sarkad-Lendület); 2. Révész Anna 
(Békéscsaba); 3. Bende Odett (Sarkad)
10 éves fiúk: 1. Andrékó Roland (Orosháza); 2. Kiss Barna 
(Mezőberény); 3. Kovács Marcell (Sarkad-Lendület)
10 éves lányok: 1. Juhász Dorisz (Sarkad); 2. Beer Jázmin (Sarkad-
Lendület); 3. Szamos Kitti (Sarkad)
12 éves fiúk: 1. Kiss Barna (Mezőberény); 2. Pacsika Márton 
(Békéscsaba); 3. Krizsán György (Békéscsaba)
12 éves lányok: 1. Tóth Gréta (Békéscsaba); 2. Révész Eszter 
(Békéscsaba); 3. Papp Daniella (Gyula)
14 évesek:1. Labos Péter (Békéscsaba); 2. Tóth Gréta (Békéscsaba); 
3. Révész Petra (Békéscsaba)

S. Nagy Imre
SZBTC elnök

KÖNYVTÁRI NAPOK 2012
AZ OPSKK KÖNYVTÁRA 

PROGRAMAJÁNLÓJA OKTÓBERRE
október 1. és 6. között

– ingyenes beiratkozás – késedelmes könyvek késedelmi díjának 
elengedése – játékok, fejtörők kicsiknek és nagyoknak 

október 5-én 15.00 órától Mesetarisznya 

október 16-án 17.00 órától Jókai Anna Kossuth-díjas írónő 
beszélget olvasóival régebbi és legújabb könyveiről

október 19-én 16.00 órától Mesélj nekem! – Vendégünk
Boldizsár Ildikó Királylány születik c. meséjével

Pörköltfőző verseny eredményei 
Mezőberényben immáron XVI. alkalommal 
rendeztük meg a Berényi Napok programjai között 
a Pörköltfőző versenyt. Az idei évben csak 12 
csapat mérte össze főzőtudományát. A délelőtt 
folyamán igen jó hangulat alakult ki a főző 
csapatok között a versenyen baráti társaságok és 
civilszervezetek vettek részt. 
Az étkek elkészültével a zsűri tagjai megkezdték 
munkájukat, bár igen nehéz helyzetben voltak, 
majd megszületett a végső döntés. 

I. helyezett: Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet csapata
(sertés, csülök, lapocka pörkölt)
II. helyezett: Összetartás csapata (krumplipaprikás)
III. helyezett: Kolbász csapat (muflon pörkölt)

Kutyaszépségverseny eredményei 

Idén ismét megrendezésre került 
a II. Kutyaszépségverseny, ahol 
két kategóriában nevezhettek a 
kutyusok gazdái, kistestű 22, a 
nagytestű kategóriában pedig 
16versenyző vett részt.
Kistestű kategória helyezettjei: 
I. helyezett: Vámos László 
yorkshire terrier kutyájával; II. 
helyezett: Bognár Andrea keverék kutyájával; III. helyezett: Zsolnai 
Cintia máltai selyemkutyájával
Nagytestű kategória helyezettjei: I. helyezett: Tóth Szilvia dobermann 
kutyájával; II. helyezett: Arteellán Márta ír farkas kutyájával; III. 
helyezett: Somlyai Ildikó német juhász kutyájával
 A közönség által megszavazott Közönségdíjas: Tóth Szilvia 
(dobermann kutya) tulajdonosa.

Gratulálunk mindenkinek!

Ebben az esztendőben, - amikor a mezőberényi sportélet 100. 
évfordulóját ünnepli a város -, a Berényi Lovas Barátok Egyesülete 
ezen jubileumi sport rendezvényekhez kapcsolódóan egy meghívásos 
Szabadidős Fogathajtó Verseny megrendezésével tiszteleg az eltelt 
évszázad sport eseményeinek. Ugyanakkor ez a rendezvény az 
egyesület rövid, 10 éves életében a 3. fogathajtó verseny.
Változatosságot jelentett a nézők számára, hogy több kategóriában, 
összesen 36 fogat nevezett. Láthatták póni és nagylovak versenyzése 
közötti különbséget.
Ebédszünetben a Mezeiné Szegedi Erzsébet által vezetett 
mezőberényi mazsorett csoport csodálatos műsora színesítette a 
programot. Továbbá még egy ritkán látható Koch ötös bemutatót is 
megtekinthetett a közönség. Két ló hátán állva további hármat hajtott 
maga előtt az egyesület meghívott vendége, Karajos Antal 
Nagykőrösről. A legkisebbeknek lehetősége volt póni lovaglásra.
A nap végén az eredményhirdetés után fogatos karusszellel zárult az 
esemény. A rendezvényre kilátogató nézők számából, az 
eredményességből arra lehet következtetni, hogy sikeresnek 
mondható fogathajtó versenyt bonyolított le az egyesület. 
Eredmények és fotók a 
képekben” a dátumra kattintva találhatók.

www.mezobereny.hu oldalon, „események 

Szabadidős Fogathajtó Verseny
Mezőberény 2012. szeptember 2.

Véradás 2012. szeptember 17-én 8.00-11.00-ig.
Helye: Mezőberény, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Fontos: személyi igazolvány, TAJ kártya szükséges
Véradás előtt feltétlenül étkezzen!
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KOMFORT ABC 
Szeptemberi akció

Hey-ho almalé, szőlőlé                           0,2L     39Ft       (195Ft/L)
Rágó Happy Gum gyümölcsös      28szemes   149Ft      (5,3Ft/db)
Knorr Házias leves alap tyúk                   56g   169Ft   (3018Ft/kg)
Tibi Kid tejkrémes, körtés csoki            100g   179Ft   (1790Ft/kg)
Kakaópor Globetti                                  120g   249Ft   (2075Ft/kg)
Pickwick gyümölcsteák 20-féle         20filter   299Ft       (15Ft/db)
Nestlé Ricoré 3in1 inst. kávékev.       10x16g   349Ft   (2181Ft/kg)
Napraforgó étolaj „Premiol”                      1L   399Ft
Nesquik kakaópor                                   800g   999Ft

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

www.komfortabc.hu

Tisztelt Lakosság!

A húsz éves szakmai múlttal rendelkező Schäffer és Wagner 
Temetkezési Kft. továbbra is arra törekszik, hogy minőségi és 
megbízható szolgáltatással hálálja meg azon hozzátartozók 
bizalmát, akik segítségünkkel kívánják utolsó útjára kísérni 
szeretett családtagjukat.
Feladatainkat teljes körű ügyintézéssel végezzük.
Megújult ügyfélszolgálattal, ügyfeleinket színvonalasan 
berendezett irodánkban segítőkész munkatársak fogadják méltó 
kegyeleti körülményeket biztosítva a zavartalan temetéssel 
kapcsolatos ügyintézésre.
Részletes információ: www.sw-temetkezes.hu
Szolgáltatásainkról, árainkról készséggel tájékoztatjuk 
Önöket ügyfélszolgálati irodánkban, minden további 
kötelezettség nélkül!
Mezőberény, Fő út 18.sz.
Tel: 06-66-352-154 (éjjel-nappal)
Munkanapokon: 7.30-16 óra

Tisztelettel:
Schäffer és Wagner Temetkezési Kft.

Túra a Gyalogló Világnapon!
Mindenkit várunk 2012. október 7-én vasárnap délután egy 
egészségmegőrző túrára. Mindenki igénye és ereje szerint válasszon 
útvonalat, a táv teljesíthető Nordic Walkingosan, vagy sporteszköz 
nélkül gyalogosan is. Célunk a mozgás, kellemes kikapcsolódás jó 
társaságban, próbatétel fizikai erőknek, mindez a szabadlevegőn!
Távok: 1. kb. 5-6 km  lassúbb, kényelmes túra, tervezett idő: 2 óra 
2. közepesen erős túra kb. 7-8 km, tervezett idő: 2 óra
3. erős, gyors gyaloglású túra kb. 11-12 km, tervezett idő: 2 óra
Mind három túrának pihenő állomása a Medvefejes tónál a madár 
megfigyelőnél lesz.
Gyülekező 13,30 órakor a mezőberényi Ligetben a Madarak 
Házánál, érkezés ide vissza. 
Kérek mindenkit, hozzon magával legalább fél liter vizet és öltözzön 
rétegesen időjárásnak megfelelően, továbbá kérek mindenkit, hozza 
magával a jókedvét is! A rendezvény szervezői: A Békés Megyei 
Szabadidős Klubok Tanácsa, az OPSKK Mezőberény, és a helyi 
Nordic Walking szabadidős klub vezetője Leczkésiné Hőgye 
Katalin .

Harkány
2012. november 4. – 10. 6 éjszaka/7nap
Szállás: Thermál Hotel Harkány
Elhelyezés: 2 – 3 ágyas szobákban.
Térítési díj: 7 nap 6 éjszaka: 2 ágyas szobában: 51 000.  Ft/fő
3 ágyas szobában: 47. 000 Ft/fő
Fizetés módja: készpénz és / vagy Széchényi pihenő kártya.
Ellátás: félpanziós, svédasztalos reggeli, vacsora. A szoba ára 
tartalmazza a szállodai medencék, kültéri és beltéri (7 – 19 - ig), 
szauna és pezsgőfürdő (8 – 18 – ig) használatot.
Indulás: 2012. november 4. (vasárnap) 
Utazási költség: kb. 2.700 Ft/fő
Idegenforgalmi adó mindenkinek): 430 Ft/fő/éj
Fakultatív programok egyéni szervezéssel: Pécs – kirándulás,
Siklós – vár, Máriagyüd – kegyhely látogatás
Hazafelé megállunk: Villány – borkóstolás
Hazaérkezés: 2012. november 10. (szombat) kb. 19 órakor
Az autóval érkezők számára a szálloda zárt parkolójában 
biztosítanak helyet.Előleg befizetés és jelentkezés szeptember 19.-
én szerdán 17 órától
10 000 forint a Jeszenszky úti klubban.
További információ: Borgula Györgyné 06-20/2222 – 435

este: 66/ 423 - 289

Holland cserepesvirág és kertinövény vásár
100 fajta növény 30-50 %-al olcsóbban

szeptember 11-én kedden Mezőberényben 
a Művelődési központban 8-12-ig 

Magnólia 699 Ft-tól
Selyemakác 499 Ft

Örökzöldek 399 Ft-tól

Sárkányhajó népszerűsítő verseny
A gyomaendrődi Körös Kajak Sportegyesület és a Gyomaendrődi 

Víziszörnyek csapata, a Mezőberény Város Önkormányzat 
támogatásával megrendezi: a III. Tópart  bajnokságot, 

Mezőberény, 2012. szeptember 22-én 10 órától 
Csapatlétszám: 16-20fő + dobos (kormányost biztosítunk)
Kategóriák: A nevező csapotoktól függően több kategória,

Nevezési díj: 10000 Ft / csapat
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

további információ: Csatári Mihály 06-20-356 1854
E-mail: timarimre@upcmail.hu

Edzési lehetőséget biztosítunk Gyomaendrődön (min.14 fő) 500 ft/fő
www.mezobereny.hu

A Berény Táncegyüttes 
Olasz Csizmában ropta

Nagy nap volt a csapat számára az augusztus 10., hiszen a „Leg a láb” 
A.M.I. és az OPSKK közös tánccsoportja, a Berény Táncegyüttes 
útnak indult egy egyhetes olaszországi CIOFF fesztiválra 
Calvelloba. A fesztivál ideje alatt lehetőségünk volt fellépni a 
környék több településén is, így Calvelloban, Moliternoban és 
Lagopesoleban is, ahol színvonalas műsorunkkal örvendeztettük 
meg az olasz közönséget. Menettáncaink során a bámészkodó 
olaszok gyönyörködhettek szebbnél szebb viseleteinkben és spontán 
táncelőadásainkban. Táncainkat a Kárpát-medence széles 
tárházából választottuk ki. Előadtunk kalotaszegi, mezőségi, 
moldvai, szásznagyvesszősi, méhkeréki és dél-alföldi táncokat. Az 
együttes zenei kíséretéről és a jó hangulatról a Suttyomba zenekar 
gondoskodott. A fesztiválon a mezőberényieken kívül részt vettek 
még moldávok, oroszok, dél-koreaiak, kolumbiaiak, brazilok is, 
akikkel barátságok is kötődtek. De azért maradt idő a pihenésre is. 
Megmártózhattunk a tengerben illetve felejthetetlen sétát tettünk 
Velencében. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy részt 
vehettünk egy ilyen felejthetetlen utazáson és reméljük, hogy jövőre 
is sikerül ellátogatnunk egy hasonlóan különleges országba.
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