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Középpontban Mezőberény város intézményei, 
vállalkozásai, civil szervezetei
Így főzünk mi - 2014. május 1.

Siklósi István polgármester úr pohárköszöntőjében elmondta, hogy: 
Barna Márton képviselő úr szorgalmazására az idei pörköltfőző nap a 
Mezőberény Város 25 éves évfordulója alkalmából nagyszabású 
közösségi eseménnyé vált, ahol a főzés fontos volt ugyan, de központi 
szerepet a munkahelyi, baráti társaságok együttléte kapott. 

2014. május 1-én kora reggeltől zajos volt a liget. A város vállalkozói, 
civil szervezetei, intézményei vették birtokba erre a napra a teret. 

A látogatókat egész nap  Települési Értéktár kiállítás, népi 
kismesterség bemutató, a Famíliatészta Kft., a rendezvény 
fővédnökének ételkóstolója, vásár, gyermekfoglalkozások, változatos 
színpadi programok várták. 

A vállalkozások, civil szervezetek bemutatták tevékenységüket, 
vendégül látták munkatársaikat, vendégeiket. 

A rendezvény legnagyobb értéke, hogy a jelenlévő szervezetek 
minden tőlük telhetőt megtettek, hogy ez a nap felejthetetlen legyen 
mindannyiunk számára.

Főszerepben a kortalan sport - 2014. május 2.
A hosszú hétvége második napján sportolni hívtuk a szervezeteket. 
Csaknem 300-an neveztek be a különböző sportágak versenyeire. Az 
érdeklődők a Városi Sporttelepen kispályás focit, előtte a túrázókat, 
majd a futók versenyét láthatták. A Martinovics úti tornaterem pedig 
az asztalitenisz  és a kosárlabda versenynek adott otthont. A tenisz 
mérkőzések - a pályák felázott talaja miatt - későbbi időpontban 
kerülnek megrendezésre. 

Információs sátor a Városi Sporttelep előtt. 

Rövid pihenő két mérkőzés között

folytatás a 7. oldalon...
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Április 3-án "Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát" 
program keretében a Ligetben a Madarak Háza mögötti területen 122 db 
fa került elültetésre a 2013-ban született mezőberényi gyermekek és 
szüleik tiszteletére. Hosszú évek óta nem volt ilyen magas születési 
szám Városunkban. Az eseményen képviseltette magát a Gemenc Erdő 
és Vadgazdálkodási Zrt. is, a cég adományozta a facsemetéket. Az 
eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Csarnai Judit a Békési Járási 
Hivatal vezetője, valamint Dr. Farkas László a Járási Hivatal vezető-
helyettese.
Április 9-én a Közgép Zrt. képviselőjével egyeztetett Siklósi István 
polgármester a vasúti építkezéshez szükséges szállítási útvonalakról. A 
kis terhelést bíró utakon tervezett "üres" gépjármű forgalmat sem 
engedélyezte a városvezetés, ezzel az önkormányzati utakat kívánják 
védeni a megrongálódástól. Így két rövidebb útszakasz kivételével 
kizárólag a Közútkezelő Kht. üzemeltetésében lévő utakon 
közlekedhetnek a vasúti munkálatok kivitelezői. (46-os, 47-es 
főközlekedési utak, Vasút utca, Szabó Árpád utca, Szarvasi út a szállítási 
útvonal, illetve az önkormányzat kezelésében lévő utak közül a Szarvasi 
úttól a volt II. sz. téglagyár bejáratáig vezető korábban megerősített 
szakasz, valamint a Gyomai út külterületi szakaszán a Téglagyári 
gödrökhöz vezető földút.) Az engedélyben előírásra került a munkálatok 
befejezését követő helyreállítási kötelezettség. Természetesen az 
önkormányzat segíteni kívánja a vasúti rekonstrukció, benne az állomás 
felújítási munkáit, de ennek ellenére kéri a lakosságot, hogy amennyiben 
azt tapasztalják, hogy az itt fel nem sorolt utakon, utcákon látják 
közlekedni az építőket, azt jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, 
lehetőleg a gépjármű rendszámát is tartalmazó fénykép, vagy mozgókép 
felvétellel. 
Április 9-én a Művelődési Központ színháztermében lakossági 
fórumot hívott össze Siklósi István polgármester, mert időszerűnek 
tartotta az evangélikus egyház általános iskolát érintő elképzeléseiről 
tájékoztatnia a lakosságot. A tájékoztatás föltétlenül szükséges volt 
ahhoz, hogy a szülők véleményét kérhessék az önkormányzat későbbi 
állásfoglalásának kialakításához. Polgármester Úr hangsúlyozta, hogy a 
kérdésben az önkormányzatnak semmilyen döntési jogköre nincs, az 
ingatlanokat érintő kérdésekben véleményezési joga van.
Április 11-én érkezett meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal Szociális Főosztálya által február 17-21. között lefolytatott 
hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv. A helyszíni ellenőrzés a 
támogató szolgálat, az idősek otthona, idősek nappali ellátása, 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szociális ellátások területeire terjedt ki. Az ellenőrzést 
követően a testület elé került két, térítési díjmegállapítással kapcsolatos 
javaslat, melyet elfogadott a Képviselő-testület. Egyéb dolgot a 
jegyzőkönyvben nem jeleztek, amely további intézkedést tenne 
szükségessé.
Április 14-én értesítés érkezett az Emberi Erőforrások 
Minisztériumából, hogy Mezőberény Város Önkormányzata az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye 
infrastrukturális fejlesztésére 1.000.000,- Ft támogatást nyert.

Április 14-én Virág Jánosné Zsuzsika nénit, majd 22-én Bojtár 
Józsefné Lídia nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából. 
Születésnapjuk alkalomból adtuk át Orbán Viktor miniszterelnök úr 
emléklapját, valamint a város nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton is 
jó egészséget és derűs éveket kívánunk nekik.
Április 15-én a mentőállomást érintő e-mail érkezett dr. Gyarmati 
István projektiroda vezetőtől. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás folyik, ezért a korábban említett lakossági fórumra 
valamint az áprilisra tervezett alapkőletételre egy későbbi időpontban 
kerül sor.
Április 18-án hivatalos értesítés érkezett, hogy a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a 
Városháza előtti hősi emlékmű és környezete felújítására benyújtott 
pályázatot a maximális 5.000.000,- Ft-os, vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette.
Április 25-én Békéscsabán került megrendezésre a Rendőr- és 
Tűzoltónap. Ez alkalomból Siklósi István polgármester a 
hagyományoknak megfelelően egy-egy Mezőberényben szolgálatot 
ellátó rendőrnek és tűzoltónak adott át ajándékcsomagot. Az 
ajándékozottak: Bódi Tamás és Csávás Tibor. Csávás Tibor rengeteget 
dolgozott azon, hogy a Mezőberényben megalakult hivatásos 

Katasztrófavédelmi Őrs és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai között 
zavartalan együttműködés alakuljon ki.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 
28-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2014. március 31-i zárt, valamint az április 4-i 
rendkívüli nyílt és zárt ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István 
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi zárszámadást, az erre 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, a 2013. évben végzett belső 
ellenőrzésről szóló beszámolót, valamint a Pénzügyi Gazdasági 
Bizottság beszámolóját a választási ciklusban végzett munkájáról.
Siklósi István polgármester ismertette az általános iskolával 
kapcsolatos felmérés eredményét; a részletes táblázat a 
www.mezobereny.hu oldalon megtekinthető. A megkérdezett szülők 
46%-a adta le nyilatkozatát a kért határidőig. A beérkezett válaszok 
ismeretében Mezőberény Város Képviselő-testülete elvben 
támogathatónak tartja egy egyházi fenntartású iskola indítását a 
városban. Az állami fenntartásban maradó intézménnyel jogviszonyban 
álló tanulók érdekeit szem előtt tartva a számára kötelező feladatok 
ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon biztosíthatóságáért 
további tárgyalásokat tart szükségesnek az önkormányzat.
A Tízváros Alapítvány 5 db külkapcsolatának felvételével módosult 
Mezőberény Város Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014. 
melléklete.
A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium átszervezéséről határozott a testület. Az iskola jelenlegi 
működése nem változik, adminisztratív hiányosságok kerültek 
pótlásra.
A kerekítés szabályait alkalmazva módosították a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait. A napi 
intézményi térítési díj 25,- Ft/nap összegre, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás térítési díja szociálisan nem rászorult személyek 
esetében 110,- Ft/nap összegre változott 2014.május 1-től.
Módosításra került a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító 
Okirata és Szakmai Programja, valamint Mezőberény Város Óvodai 
Intézményének Alapító Okirata.
A 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról 
szóló rendelet alapján döntés született támogatási igény benyújtásáról, 
ezzel 205 rászoruló mezőberényi gyermek 54 napi melegétkeztetése 
lesz biztosított a nyári szünetben.
A Képviselő-testület hozzájárulását adta Mezőberény Hatályos 
Területrendezési Eszköz módosításához, és biztosította a módosításhoz 
szükséges anyagi fedezetet. 
A SZEMP Air Kft. – RSZ-COOP Kft. Konzorciummal kötött szerződést 
az Önkormányzat szúnyoggyérítésre.
Elfogadták Dr. Hantos Katalin bizottsági tag 2013. novembertől 2014. 
március hónapig tartó időszakra vonatkozó tiszteletdíjáról történő 
lemondását.
Jóváhagyásra került a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványa a 
Szavazat Számláló Bizottság póttagjairól.
A „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” projekt 
kivitelezési határidejét 2014. június 30-ra módosította a testület.
A Képviselő-testület építő, karbantartó munkák elvégzésére ebben az 
évben maximum 5 fő foglalkoztatásáról döntött. 

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 
2014. május 26-a (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Pályázati felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített 
örökség helyi értékeinek védelméről szóló 28/2011.(X.25.) 
önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet Mezőberény Város 
épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a városkép 
védelme és javítása, a leromlott állapotú építmények felújításának 
tárgyában.
A részletes pályázati kiírás és a benyújtáshoz szükséges adatlap 
elérhető a  honlapon.www.mezobereny.hu
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Tisztelt Mezőberényiek!
 Helyi termékek piacra jutását segítendő, kereskedelmi 
forgalomba hozható termékek listáját kívánjuk elkészíteni, majd 
ennek alapján piackutatást végezve az értékesítést segíteni. 
Minden helyi terméket keresünk, legyen az élelmiszer, 
mezőgazdasági-, ipari áruféleség, vagy bármilyen más termék, 
amely kiskereskedelmi forgalomban is érdeklődésre tarthat 
számot. Bármilyen termék számításba jöhet, amelyet városunkban 
készítenek, akár végtermék, akár félkész termék, alapanyag, vagy 
idehozott alapanyagból, félkész termékből állítanak elő 
végfelhasználásra, forgalmazásra. Kérjük Önöket, hogy felkínált 
termékeiket jelezzék felénk „Helyi termék” megjelöléssel az 
info@mezobereny.hu e-mail címre. Kizárólag névvel és 
elérhetőséggel megjelölt termékeket tudunk regisztrálni. Az 
információszolgáltatást segítő táblázat a 
oldalról letölthető.

Siklósi István polgármester

www.mezobereny.hu 

Felhívás
 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet 
és „Mezőberényért” kitüntetést

alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.) 
önkormányzati rendeletben szabályozta. Kérjük a beadás előtt, a 

beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez, tekintse meg a 
vonatkozó helyi rendeletet:

www. mezobereny. hu/ menü/önkormányzat és 
közigazgatás/jogtár

„Mezőberény Város Díszpolgára” cím
A beérkező javaslatok beadási határideje:

2014. május 15.

„Mezőberényért” kitüntetés
A kitüntetésre beérkező javaslatok beadási határideje:

2014. május 31.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az 

alábbi címre:
Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Mezőberény, Kossuth tér 1.

Ballagók a Városházán

2014. április 25-én, a Városháza dísztermében fogadta Siklósi István 
Mezőberény Város polgármestere és Szekeres Józsefné 
alpolgármester a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ballagó 
diákjait. Molnár Zita, Kristóf Viktória, Pócs József, Barna István 
osztályfőnökök vezetésével a négy osztály 110 tanulója vehette át a 
város ajándékát. A KTV Stúdió Mezőberény által összeállított kisfilm 
a középiskolai évek emlékezetes pillanatait örökítette meg és a város, 
számukra talán legfontosabb helyszíneit.

Kosarasok a Városházán

2014. április 11-én Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere a 
Városháza dísztermében fogadta a XXV. Molnár Miklós Nemzetközi 
Kosárlabda Emléktornára érkezett csapatok delegációját.

Megye Futás

Mezőberénybe 2014. április 17-én érkeztek a Megye Futás 2014. 
résztvevői Tóth László vezetésével a Berény Szálló előtti térre. A 
futókat Siklósi István polgármester köszöntötte, majd Szűcs Ákos, a 
Földi Harmónia Ház gondozottja mondott verset. Mezőberényt már 
Köröstarcsától több futó és kerékpáros képviselte és Lestyánné Éva 
vezetésével a Mezőberény zászlót. A lelkes futócsapattól a 
Gyomai úti Mezőberény táblánál köszönt el a város. Köszönet a 
Mezőberényt képviselő futóknak, akik Köröstarcsától Mezőberényig, 
majd Gyomaendrődig kísérték az ötletgazdát. A teljesség igénye 
nélkül: Lestyánné Éva, Zuba Magdolna, Szabó László, Károlyi János, 
Földes Péter, Dr. Magyar László, Barna Márton, Földi Mihály és az 
egyik legfiatalabb futó, Cservenák Csaba, a Gyermek FC focistája.

hozták 

Előzetes programajánló

Megyei Vadásznap Mezőberényben
2014. szeptember 6. Városi Liget

2014. évben a „25 éve város” Mezőberény a helyszíne a Békés 
Megyei Vadásznap rendezvénynek. A megyében hagyományosnak 
számító programot a Megyei Vadászkamara, a Mezőberényi 
Vadásztársaság és Mezőberény Város Önkormányzata 
együttműködésével valósítja meg. A Megyei Vadásznap programjai 
között új vadászok eskütétele, fegyver- és íjászbemutató, solymász- 
és kutyabemutató, kézműves vásár, játszóház, kürt bemutató, 
főzőverseny, kiállítás és egész napos kulturális program várja a 
látogatókat a Városi Ligetben és környékén. Az esemény egyik fő 
programja a helyszínen megrendezésre kerülő koronglövészet 
illetve a vadételek főzőversenye.

A részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
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Virág Pálné 
Litauszki Zsuzsanna 

2014. április 12-én ünnepelte 

90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester és Szekeres Józsefné 
alpolgármester  köszöntöt ték 
o t thonában ,  é s  ad ták  á t  a  
miniszterelnök úr által aláírt 
e m l é k l a p o t  v a l a m i n t  a z  
önkormányzat ajándékcsomagját. 
Az Önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Bojtár Józsefné Tóth Lídia 

2014. április 22-én ünnepelte 

90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester otthonában 
köszöntö t te  és  ad ta  á t  a  
miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
a j á n d é k c s o m a g j á t .  A z  
Önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek.

Közlekedik a Család!
Jelentkezzen Ön is családjával a 

Békés Megyei fordulóra!

A verseny helye és ideje:
AutóMobil Körös Kft. (Skoda szalon), 

Békéscsaba, Szarvasi út 74., 
2014. május 24. (szombat)

 09.00 – 13.00 óra között.

Jelentkezés és regisztráció a helyszínen!
Jelentkezési feltételek: az egyik szülő rendelkezzen érvényes „B” 
kategóriás vezetői engedéllyel, a gyermek(ek) életkora 6 és 17 év 

közötti legyen.

További információk: www.kozlekedikacsalad.hu

Felhívás
kisfilm készítésére

25 ÉVE VÁROS MEZŐBERÉNY
az értékek őrzője, a hagyományok ápolója

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a várossá nyilvánítás 25. évfordulója 
alkalmából a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium diákjai  számára Mezőberény város  
népszerűsítése, helyi értékeinek, érdekességeinek, 
látványosságainak, különlegességeinek, eseményeinek 
bemutatására, szabadon választott műfajú filmek készítésére.
A pályázat célja:A pályázat célja, hogy az alkotások elkészítésével 
a diákok felhívják a figyelmet a város sokszínűségére és olyan 
aktuális témákat, lehetőségeket is bemutassanak, amelyek a diákok 
látásmódját tükrözik az értékek őrzésével, a hagyományok 
ápolásával kapcsolatban.
Pályázók köre: A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium diákjai
Pályázati kiírás: www.mezobereny.hu oldal Hírek menüjében 
olvasható.
További információ: Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.)  Olejné Mertz Juditnál.

Mezőberényi Hírmondó

Költészet napi megemlékezés

A Költészet Napja alkalmából 
2014. április 11-én Mezőberény 
Város  Önkormányzata  a  
Kulturális Közfoglalkoztatási 
P r o g r a m  k e r e t é b e n  
fog la lkoz ta to t t  ko l l égák  
bevonásával valósította meg az 
"Álljunk meg egy versre" 
elnevezésű rendezvényt. 

A Kossuth téren, a "Népek 
barátsága" szobornál megtartott 
emlékezésen közreműködött 
Frankó Márta, Orvos Beáta, 
Benyovszky Pál Márton és 
Bondár Zsolt.

„Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!”
- együtt a biztonságosabb közlekedésért -

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon, valamint a 
rendőrkapitányságokon működő baleset-megelőzési bizottságok 
évente több programot is szerveznek annak érdekében, hogy minél 
többen megismerjék a biztonságos közlekedés szabályait és 
fontosnak érezzék az előírások betartását. A legkülönfélébb 
forgalmi helyzetekben döntő fontosságú kérdés, hogy a közlekedő 
betartja-e a szabályokat, mennyire figyel a saját és mások 
biztonságára. Emellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a 
gyalogosok, kerékpárosok és más járművezetők a lehetőségekhez 
képest legjobban kialakított csomópontokban, átkelőkön, 
kereszteződésekben közlekedhessenek. Hiszen a megfelelő és jól 
látható jelzések nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez. 
Ennek érdekében a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
2014. május 1. és 31. között „Figyelje a táblákat és jelezze a 
hibákat” címmel kampányt indít Békés megye útjainak 
biztonságosabbá tétele érdekében, melyhez a lakosság segítségét 
kéri. A kampány időszakában az alábbiakban megjelölt 
elérhetőségeken a rendőrség fogadja a közlekedők javaslatait 
egy-egy közúti jelzőtábla kihelyezésére vagy eltávolítására, 
balesetveszélyesnek vélt kereszteződésben, útszakaszon a 
forgalmi rend felülvizsgálatára. A rendőrség közlekedési 
szakemberei az észrevételeket rögzítik, és a helyszíneket 
megvizsgálják. Ha valóban szükséges változtatás, akkor 
intézkednek arról, hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a 
telefonáló vagy levélíró jelzése. A hatóság lehetősége szerint a 
rendelkezésére álló eszközökkel orvosolja is a felvetett problémát. 
A megadott címekre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg 
pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevételük vonatkozik. 
Fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanák szükségesnek a 
változtatást. A hasznos észrevételeket megfogalmazók között a 
kampány végén a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 
láthatóságot elősegítő kellékekből összeállított ajándékcsomagokat 
sorsol ki. Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi elérhetőségeken 
fogadják: 
Szamos Péter r. tzls., 5630 Békés, Rákóczi u. 11-13., 
tel.: 06-66/411-644; E-mail: 
2014. május 31-ig várják az észrevételeket.

bekes.rk@bekes.police.hu

Sziráczki Györgyné 
Bartalus Zsuzsanna 

2014. május 1-én ünnepelte 

90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester köszöntötte 
o t thonában,  és  adta  á t  a  
miniszterelnök úr által aláírt 
e m l é k l a p o t  v a l a m i n t  a z  
önkormányzat ajándékcsomagját. 
A z  Ö n k o r m á n y z a t  é s  
településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek.

http://bekes.rk@bekes.police.hu
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A gyomaendrődi Körös Kajak Sportegyesület és
a Gyomaendrődi Víziszörnyek csapata

Mezőberény Város Önkormányzat támogatásával megrendezi:

a IV. Tópart bajnokságot Mezőberényben
2014. május 31-én 10 órától

Csapatlétszám: 16-20 fő + dobos (kormányost biztosítunk)
Kategóriák: A nevező csapotoktól függően több kategória, 
(profi, amatőr, önkormányzati, céges, iskolai)
Nevezési díj: 10.000 Ft / csapat
Díjazás: Minden csapat oklevelet kap és az első helyezettek 
tárgyjutalomban részesülnek.
Nevezés: E-mailben, csapatnév feltüntetésével május 20-ig, vagy 
a helyszínen.
E-mail: timarimre@upcmail.hu
Helyszíni regisztráció: 8.30 - 9.30, regisztrációt követően 
gyakorlási lehetőség 9.45-ig

A rendezvényre a belépés ingyenes!
 A helyszínen büfé üzemel.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
nézőnek és evezősnek egyaránt!

További információ: Csatári Mihály 06-20-356-1854, 
Kutas Ferenc: 06-20-218-8280.
A verseny előtti héten időpont egyeztetés alapján edzési 
lehetőséget biztosítunk Gyomaendrődön, min. 14 fő esetén, 500 
ft/fő.

INTÉZMÉNYI HÍREK 
Húsvét, kicsit másképp

Idén is újból beköszöntött a Húsvét. Mezőberényben a fiatal 
néptáncosok, a Berecske, a Kis-Berényke és a Berény 
Táncegyüttes tagjai újból vödröt ragadtak, hogy ne csak kölnivel, 
hanem vízzel is meglocsolhassák városunk szép néptáncos 
hölgyeit. 
Lovas kocsival indultunk meg a várost átszelve egyik lányos háztól a 
másikig. Nagyon izgalmas volt helyszínről helyszínre érkezni. Vajon 
kik lesznek ott, és hogyan várnak minket, ezek a gondolataim tették 
még csodásabbá a locsolkodást. Zenekar kísért minket a jókedvünk 
fenntartásáért.  Egy húsvéti locsolóvers elhangzása után már nem 
sokáig maradhattak a lányok szárazan. Sikítva menekültek a víz elől, 
de azért örültek nekünk.  A rózsa is csak akkor marad szép, ha 
locsolják. A lányok ezek után megvendégeltek minket, mindenkit 
megajándékoztak piros tojással, amit mi csak „zsákmánynak” 
neveztünk. 
Estefele összegyűltünk a vadászházban, hogy egy esti 
kézműveskedős-játékos-táncos összejövetel keretében zárjuk le 
húsvét napját. Először húsvéti játékokat játszottunk, csapatokban és 
egyénileg is versenyeztünk. Jól szórakoztunk, nagyokat nevettünk. 
Ami nekem igazán tetszett, az az utána következő, éjfélig tartó táncos 
mulatság, ahol a Suttyomba Zenekar játszott, és amit persze végig 
táncoltam. Nekem úgy tűnt, hamar vége lett, de remélem, hogy jövő 
Húsvétkor is együtt leszünk, és ilyen jól fogunk szórakozni. Mindig 
irigykedtem a nagyszüleimre, hiszen amikor ők fiatalok voltak, még 
élő volt e csodás szokás. 
Hiszem, hogy képesek vagyunk továbbvinni, és általunk újjá tud 
születni ez a gyönyörű hagyomány.

Bokor Zoltán (Kis-Berényke Táncegyüttes)

Mezőberény Város Óvodai Intézményei Tóparti Tagóvoda Napsugár 
csoportja látogatást tett a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrsön.

Ovisok tűzoltósisakban

Kerékpárosbarát Települések 
találkozója városunkban

 A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal adott helyet 2014. május 7-én a 
KETOSZ évi közgyűlésének.  A vezetőségi, majd a közgyűlés ülése 
után sajtótájékoztatóra került sor, melyen Izsó Gábor, a KETOSZ 
elnöke, Békés város polgármestere ismertette a szövetség munkáját, 
feladatát. A cél az, hogy a települések és munkahelyek minél inkább 
igyekezzenek úgy alakítani környezetüket, hogy az a közlekedési és 
szabadidős célú kerékpáros közlekedés számára minél kedvezőbb 
feltételeket biztosítson. 2011-ben a címet elnyerő települések úgy 
gondolták, hogy ezt a munkát egy szövetség keretében még 
eredményesebben lehet elvégezni, ezért létrehozták a 
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségét. A szövetségnek, 
azóta 21 tagja van. A KETOSZ részt vesz kerékpáros szakmai 
munkában, képviseli az önkormányzatok érdekeit, segíti tagjait a cím 
elnyerése és megtartása érdekében. Jelenleg folyik a 2014-2020 EU 
támogatási időszak megalapozó tanulmányának kidolgozása, 
amelyben részt vesznek. Fontos feladatnak tartják a tagság 
kiterjesztését és felmerült a Kerékpárosbarát Munkahelyek bevonása 
is. Ebben az évben elkezdték kialakítani a Körösök térségében 
Kerékpáros Útőr Szolgálatot, amelynek a keretében civil 
kerékpárosok bevonásával történik majd a kerékpáros hálózat 
fenntartásának támogatása, ellenőrzése.

A Jövő bajnokai nálunk kajakoznak!
Gyomaendrődön a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesületnél!

Kajakozz te is! Belőled is lehet olimpiai bajnok!
Jelentkezés Kovácsné Kozma Diána edzőnél: 06/30-291-3626

Szabadidő és versenysport központ: Gyomaendrőd, 
Kölcsey Ferenc u. 6., Körös Hotel mögött

Gyermekek ingyenes szállítása Mezőberényből 
Gyomaendrődre a KSI Egyesületi Toyota buszával.

Indulás: Mezőberény, Piac tér, hétfő, szerda, péntek 14.30 óra, 
szombat 8.30 óra
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III. Dalostalálkozó Mezőberény
Szeretettel meghívjuk a 2014. május 11-én 10 órakor kezdődő 
III. Dalostalálkozóra, amelyet Szabó Antal és Szabó Antalné 

karvezetők emlékére rendezünk meg az 
OPSKK Művelődési Központjában. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Szerelmem, Erdély

A fenti címmel tartott Wass Albert  Mezőberényben, 
az OPSKK Művelődési Központjában Rékasi Károly 
színművész. A színvonalas előadást mintegy 200 középiskolás 
tanuló hallgatta meg.

előadói estet

Táncvizsga 2014

2014. április 25. péntek

Bálkirály: Balogh Gergő      Bálkirálynő: Roósz Mercédesz

 2014. április 26. szombat

 Bálkirály: Rónai Viktor         Bálkirálynő: Styaszni Krisztina

Az OPSKK
programajánlója

május 11. 10 óra III. Dalostalálkozó 
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja

május 13. 15 óra Mesélj nekem! Altatok- Dalok, versek 
Álomország kapujában és azon túl – vendégünk 
Palya Bea. Helyszín: OPSKK színházterme

május 13. 18 óra Ismeretterjesztő előadás 
középiskolásoknak: Rendhagyó énekóra 
Palya Beával. Helyszín: OPSKK színházterme.

május 25. Városi Gyermeknap Helyszín: Városi Liget
május 27. 18 óra Az önértékelés és önismeret szerepe a 

baráti- és párkapcsolatainkban.
 Dr. Almási Kitti pszichológus előadása. 
Helyszín: OPSKK színházterme.

május 29. Múzeumi esték: Fejezetek a mezőberényi 
cigányság történetéből levéltári források alapján. 
Előadó: Henger Péter. 
Helyszín: OPSKK Muzeális Gyűjteménye.

május 31. 17 óra OPSKK csoportjainak évadzáró műsora. 
Helyszín: OPSKK színházterme

június 2. Pedagógusnap: ajándékműsor Mezőberény 
város pedagógusainak az OPSKK Művelődési 
Központ színháztermében

Honvédelmi Kötelék 
csapatverseny középiskolásoknak

Egyre több gimnazistánk jelentkezik katonatiszti pályára, ezért 
örültünk a felhívásnak. A verseny előtt két héttel megkaptuk a 
feladatokat, amelyeket el tudtunk gyakorolni felkészítőnkkel, Hidasi 
László tanár úrral. Két csapattal indultunk el április 9-e reggelén.  Az 
egyik csapatunkat Szőcs Viktória, Kovács Tamás, Barta Zoltán és 
Reszelő Zoltán, a másikat Mihala Rebeka, Mizsik Beáta, Gyaraki 
Ákos és Nyéki Máté alkotta. Kíváncsian és izgatottan vártuk a 
versenyt. Békéscsaba repülőterén egy nagy hangárban volt a megnyitó 
ünnepség, ahol megtudtuk, hogy a tizenkilenc jelentkező csapattal a 
mi megyénk volt a legaktívabb. A feladatok némiképp eltértek az 
előzetes kiírástól, de volt: elméleti teszt a honvédelemről, tereptanról, 
lőelméletről, elsősegélyről; 4x400 méteres fegyveres váltófutás 
terepen; gránáthajítás fekve 5, térdelve 10 és állásból 15, illetve 20 
méterről célra, (ha két dobásból nem volt találat, akkor büntetőkört 
kellett futni);  lövészet légpuskával; tájékozódási futás. A feltételeket 
nehezítette, hogy mindezeket szakadó esőben és nagy szélben kellett 
végrehajtani! Ez a verseny remek lehetőséget adott arra, hogy 
kipróbáljuk magunkat és megtudjuk, hogy mire vagyunk képesek. A 
nehézségektől függetlenül nagyon jó hangulatban telt a nap. A 
versenyfeladatok végrehajtása után megvendégeltek bennünket egy 
„gulyáságyúban” főtt, ízletes babgulyással. A középmezőnyben 
végeztünk, amely elsőre jó eredménynek számít, ugyanis az ellenfelek 
közül sok volt a rendészeti szakiskolás, akik gyakran látogatják az 
ilyen jellegű versenyeket. A rendezők megleptek minden csapattagot 
egy-egy pendrive-val és egy-egy Honvédelmi Kötelék feliratú 
pólóval. Hazafelé a meleg kisbuszban a vacogásunkat felváltotta a 
harsány éneklés. Nagyon jó volt betekintést nyerni a katonai életbe, 
reméljük, hogy sikeres felvételi után többen gyakorolhatjuk e szép 
hivatást. Gimnáziumunknak köszönjük a lehetőséget és reméljük, 
hogy jövőre is elmehetünk erre az embert próbáló versenyre!

Mizsik Beáta a PSEG 12.d osztályos tanulója

Gyerekek!
Május 25-én 25 helyszínre várunk benneteket 
a 25 éves városunk ajándékaként gyermeknapi 

programjainkra

A programból: délelőtt 10 órától a Piactéren
Aszfaltrajzverseny; kerékpáros ügyességi verseny (A Mb-i 

Rendőrőrs és Polgárőr Egyesület szervezésében) /óvodásoknak – 
ovis pályával/

délután 14 órától a Városi Ligetben 
játékos ügyességi- és erőpróbák több helyszínen, korosztályonként: 

diótörő, békaugrató, bajvívás, zsákbanfutás, patkós erőpróba, 
mocsárjárás, malachajtó, birkagyűjtés. A végén a legjobbakat 

díjazzuk. A nap végén meglepetés színpadi programra várjuk a 
gyerekeket.

E mellett óriási csúszda és vásár színesítik a napot.

KICSIK, NAGYOK, FIÚK, LÁNYOK VÁR A MÓKA, 
KACAGÁS, NE KÉSLEKEDJ, GYERE HÁT!



Mezőberényi Hírmondó 2014. május 7.

Jeles napok
Május – Pünkösd hava, Ígéret hava

Május régi magyar nevén Ígéret hava, az év ötödik hónapja. A népi 
kalendáriumban Pünkösd hava. Nevét Maia, görög istennő római 
alakjáról kapta, aki ősi termékenység istennő volt a római 
mitológiában. 
Május 1. A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa 
állításának ideje. A XV. századtól kezdődően 
szólnak forrásaink májusfa állításáról. Az 
idegen eredetű szokás  bizonyosan régebbi. 
Egy XIX. századi szokásgyűjtemény a 
májusfa eredetét így írja le: „Szent Jakab és 
Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, útitársuk 
lett Walburga nevű szűz hajadon; ezt ebbeli 
cselekedetéért a pogányok tisztátalan 
személynek nyilvánították s rágalmazták. A 
leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, 
elővette vándorbotját, letűzte a földbe, előtte 
letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el 
egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára a leszúrt bot kizöldült. Ez 
volt Szent Jakab apostol napja (május elseje) virradójára. Nőtlen ifjak 
ez időtől szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka 
előtt felállítani, még pedig ha lehet, észrevétlenül”. Éjszaka vágták ki 
az erdőn a fát, és május elsejére virradóra többnyire titokban állították 
fel. A két világháború között – polgári hatásra – divatba jött május 
elsején a szerenád, az éjjeli zene. A májusfa lehet sudár, esetenként 
kérgétől megtisztított fa, amelynek csak a tetején hagyták meg a 
lombját, vagy virágzó, zöldellő ág. Az udvarlási szándék komolyságát 
jelentette a fa fajtája, nagysága. A Ny-Dunántúlon valamint a 
Felvidéken az elsején állított fát többnyire pünkösdkor bontották le.
Flórián napja, május 4. Flórián a tűzoltók védőszentje. A legenda 
szerint ugyanis imádságával már gyermekkorában megmentett egy 
égő házat az elhamvadástól. Tisztelete az újkorban élénkült meg és 
elsősorban Közép-Európára volt jellemző. Patrónusuknak 
tekintették más, tűzzel dolgozó mesterek is: sörfőzők, fazekasok, 
kovácsok, pékek, kéményseprők. Szegeden ezért nevezték a sört 
tréfásan  flóriánvíznek. Század eleji göcseji leírás szerint néhol ősi 
módon tüzet gyújtottak ezen a napon: napfelkelte előtt az élőfa 
vastagabb, száraz ágán át kötelet dobtak és addig húzogatták, míg 
lángot vetett. A falu ezután erről gyújtott tüzet.

Madarak és Fák napja, május 10. A Madarak és Fák Napját a 
világon először Chernel István ornitológus szervezte meg, 1902-ben 
hazánkban. Ennek a napnak - különösen az diákok körében-, a 
természet védelme iránti elkötelezettséget kell szolgálnia. Az iskolák 
rendszerint olyan programokat szerveznek, amelyeken a diákok a 
természet szépségét, a környezeti értékek megvédésének fontosságát 
helyezik előtérbe.

A fagyosszentek: Pongrác, Szervác, Bonifác, május 12-13-14.
Szent Pongrác és Szent Bonifác ókeresztény vértanúk voltak (304-
ben), Szent Szervác püspök, hitvalló volt (360 k.). Évszázados 
megfigyelés és tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás május 
közepe felé hirtelen hidegre fordulhat. A kalendáriumokban olvasható 
rigmusok is erre figyelmeztetnek: Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a 
fagyosszentek, Hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kentek!

Nepomuki Szent János napja, május 16. A gyónási titkot megőrző 
cseh vértanú ünnepe, akinek a szobra többnyire vizek közelében áll. 
A hajósok, dereglyések, hídvámosok, vízimolnárok védőszentje 
volt. Tiszteletére valóságos vízi körmeneteket rendeztek. Estefelé 
kihozták a szent szobrát, zöld ágakkal, templomi zászlókkal, 
fáklyával, égő gyertyákkal dereglyére vagy kompra vitték és egy 
feldíszített emelvényre állították. A dereglyét kivilágított, feldíszített 
csónakok követték. 

Orbán napja, május 25. Szent Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, 
kocsmárosok patrónusa. A néphagyomány a fagyosszentek közé 
sorolja. Orbán, a negyedik fagyosszent. Névünnepén viszont a 
néphit szerint kívánatos az eső, mert az ígér jó termést. „Ha Orbán 
nevet a szőlő sír, ha sokat dörög, úgy jó.” Az Orbán-napi hideg a 
szőlőnek árt leginkább, ezért sokfelé szobrot emeltek számára a 
szőlőben, és ezen a napon körmenetben keresték fel. A szőlőtermelő 
falvak a szőlőhegy védelmét és a bő termés biztosítását várták tőle.

Csete Gyula

...folytatás az első oldalról
A sportnap versenyeinek eredményei:

Futás: 3x1000 m váltó futás:1. M és T Paradigma; 2. Fábafém 
csapata; 3. Szőtt-Ker csapata
5 km egyéni:nők: 1. Zolnai Ágnes; férfiak: 1. Cservenák Csaba
10 km egyéni:nők: 1. Zuba Magdolna; férfiak: 1. Vida Ferenc
A két legnagyobb létszámmal megjelent cég illetve civil szervezet: 
Szőtt-Ker, Alföld Turista Egyesület

Asztalitenisz:1. Barna Márton; 2. Kisari Miklós; 3. Koncsag 
Ferenc

Kosárlabda: 1. Sünök; 2. Famíliatészta; 3. Zolnai és társai 
Mezőberény kupa (labdarúgás): 1. Berényi Gyermek FC; 2. 
Berény-Color Papír Kft.; 3. Lúzer FC
Gólkirály: Kajlik Alpár; Legjobb mezőnyjátékos: Balogh Zsolt; 
Legjobb kapus: Braun Gyula; Legidősebb játékos: Balta Ádám; 
Legfiatalabb játékos: ifj. Mezei Róbert.
A győzteseknek Szekeres Józsefné alpolgármester adta át a város 
emléktárgyait és a Páka-Duplex Bt., valamint a Famíliatészta Kft. 
által felajánlott ajándékokat. 

Május 3-án hivatalosan is megnyitotta kapuját a Piknik Park 
Szabadidő Központ, ahol játékokkal, ételkóstolóval, bemutatókkal 
várták az érdeklődő közönséget.
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Mezőberény értékei

A Famíliatészta Kft. 2014 
márciusában megkapta a 
„Mezőberény vállalkozója” 
díjat valamint szinte legelőször 
vált tevékenységük a települési 
értéktár részévé. Mit éreztek, 
gondoltak, amikor kiderült, 
hogy cégük kapja meg ezt a 
fontos városi kitüntetést?- 
kérdeztem Kovács Lajostól, a 
F a m í l i a t é s z t a  K f t .  
ügyvezetőjétől.

- Nagyon örültünk ennek az 
elismerésnek, mert azt igazolja, 
hogy az évek hosszú sora alatt a 
v á l l a l k o z á s b a  f e k t e t e t t  

munkánkat Mezőberényben is értékelik. A cég működésének 22 éve 
alatt nap mint nap azon dolgozott és dolgozik, hogy egy stabil, egyre 
bővülő  vállalkozást hozzon létre. Pontos munkával, szorgalommal 
építettük fel a néhány fős családi vállalkozásunkat a ma már közel 50 
főt alkalmazó céggé, melyben főként mezőberényi lakosoknak 
biztosítunk munkát. A vállalkozás hitvallása a kezdetektől fogva a 
minőségi értékek megteremtése a gazdasági változások figyelembe 
vételével és az innovatív megoldások alkalmazásával. Azt gondolom, 
ezeknek az értékeknek köszönhetem Mezőberény Város Képviselő-
testülete által ítélt díjat.

- Miért tartották fontosnak az értéktárba való bekerülést? Jelent-e ez 
valamiféle előrelépést egy ilyen cég életében? Tervezik-e a települési 
értéktárból való továbblépést? Gondolok itt a megyei értéktárba való 
bekerülésre, vagy a hungarikumok közé való besorolásra.
- 2013 augusztusában merült fel az a gondolat, hogy 4 termékünkkel 
pályázunk a Hungarikum címre. Tudtuk, hogy ennek elérése hosszú 
folyamat és nagyon sok munkát igényel, hiszen egyre magasabb 
szintű megmérettetést jelent. Ugyanis a termékeket bemutató 
dokumentumoknak a Települési Értéktártól a Megyei, majd a Nemzeti 
Értéktáron túl a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek 
Szövetségig kell eljutnia minősítésre.  A bizottságok értékelik a 
beküldött anyagot és döntenek a továbbjutás tekintetében. A 
Famíliatészta termékei: a lebbencs, a tarhonya, eperlevél és a sodort 
csigatészta ennek a hosszú folyamatnak még az elején vannak. A múlt 
év szeptemberében megalakult Települési Értéktár első feladatai közé 
tartozott a Famíliatészta Kft. által elkészített dokumentumok 
értékelése. A bizottság felvette a Települési Értéktárba és javasolta a 
Megyei Értéktárba. A Megyei Értéktár döntését október vége óta 
várjuk.

- Mik a jövőbeni, távlati céljaik? Várhatnak-e a Famíliatészta 
vásárlói, kedvelői egy esetleges új terméket, újdonságot?
- Természetesen, hiszen egy vállalkozás tervek nélkül nem tud jól 
működni. Mindig készen állunk rövid és hosszú távú tervekkel, 
melyek az üzem fejlesztésén túl termék innovációkat, a marketing-és 
reklám területen is újabb ötleteket foglal magába. Minden újítás 
nagyon sok munkával jár, szakmai egyeztetések, szervezések sora 
követi egymást, így akár egy-egy dolog egy év munkájának 
gyümölcse is lehet. Az új termékcsaládjaink fejlesztése is ezek közé 
tartozik, hiszen egy évvel ezelőtt kezdtük el a szakmai egyeztetést Dr. 
Kovács Árpád élelmezéskutató professzorral, aki a komoly 
szaktudását adta a néhány héten belül megjelenő Vitale nevű 
termékcsaládunkba tartozó termékeink kifejlesztéséhez. A Vitale szó 
életet, létet jelent. Ezen a fantázianéven jelennek meg a teljes kiőrlésű, 
a kalcium+D vitaminos, az 50 %-ban, később a 100%-ban csökkentett 
szénhidráttartalmú termékeink. Ezeket a termékeket az egészséges 
életmódot kedvelőknek, fogyni vágyóknak és sportolóknak 
fejlesztettük ki, hiszen a tészták összetételét ennek a célcsoportnak 
állította össze a professzor úr.  De azt gondolom a közétkeztetésbe 
bevezetett kalcium+D vitaminos tésztáink „Kicsiknek és Nagyoknak” 
is egyaránt egészségesek. Ezzel a szlogennel vezetjük be új 
csomagolással a kereskedelembe is. 

- Köszönöm a beszélgetést, munkájukhoz további sok sikert és 
kitartást kívánok.

Elek-Pap Viktória

CIVIL SZERVEZETEK 
Csoportos üdülést szervezünk Harkányba!
2014. november 2 – 8. (vasárnaptól- szombatig) 6 éj/7 nap

Szállás: Termál 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 szobákban 
telefon, TV és mini hűtőszekrény, széf és hajszárító is található. A 
szálloda mindenkinek biztosít 2 db törölközőt, 1 db fürdőköpenyt. 
A szoba ára tartalmazza a szállodai beltéri medence (7 – 19 - ig) 
és  szauna használatot. A gyógykezelések a szállodai Gyógy 
centrumában vehetők igénybe. Beutalót nem kell vinnünk. 
Törvényi rendelkezések szerint a vendégeknek kezelési díjat kell 
fizetni.
Indulás: 2014. november 2. (vasárnap) 
Utazási költség: kb. 3000 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: 2014. november 8. (szombat) kb. 19 órakor
Az autóval érkezők számára a szálloda zárt parkolójában 
biztosítanak helyet. Jelentkezés és előleg befizetés június 11.-én 
szerdán 16 órától. Előleg összege 10000 forint/ fő a befizetés a 
Jeszenszky úti klubban.

További információ:
Borgula Györgyné 06-20/2222  435, esti órákban: 66/ 423 - 289

Megemlékezés és könyvbemutató

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület a mezőberényi 
németek kitelepítésének 68. évfordulóján 2014. május 7-én 10 órakor 
megemlékezést és koszorúzást tartott a Kitelepítési Emlékműnél, 
majd 11 órakor az MNHE klubhelyiségében A MEZŐBERÉNYI 
NÉMETEK KITELEPÍTÉSE című könyv bemutatójára került sor. 
A könyvet szerkesztette Kisari Miklósné. A rendezvényen Siklósi 
István városunk polgármestere köszöntötte a jelenlévőket.

A könyvet Dr. Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés 
Megyei Levéltár igazgatója mutatta be.
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Díjnyertes fotós

M e g h í v á s o s  f o t ó p á l y á z a t t a l  
emlékezett  a gyulai fotóklub 
névadójára, Székely Aladárra. 31 
alkotó küldött 114 képet a pályázatra.
Kritérium az emberábrázolás volt. 
Mezőberényből, Békéscsabáról, 
Gyuláról kértek fel 31 fotóst. 

A fotóversenyen második lett 
Zolnai Györgyné „Utcazenész" 
című fotója.

                   HITÉLET
 Tex: Jn 15,1-8v.

Maradjatok Krisztusban.

Drága testvéreim az Úrban ebben az igében a golgotai útra Jézus 
búcsúbeszédet intéz tanítványaihoz. AZOKHOZ AKIK AZ ÖVÉI. 
Azokhoz, akik vele jártak három éven keresztül bélpoklosok között s a 
kánai menyegzőn, a köveket ragadozó tömegben és megdicsőülés 
hegyen. 
Nekik mondja: Maradjatok meg énbennem. Jézus tehát ezt hagyja 
testamentumként tanítványaira: Maradjatok meg énbennem. Nagy 
szüksége volt erre a figyelmeztetésre Péternek, aki akkor még nem 
tudta, hogy hitének bátor lobogása csak szalmaláng, s kialszik egészen 
nagypéntek hajnalán. Kellett ez Júdásnak. Aki akkor már mérlegelni 
kezdte, vajon mi ér többet: keresztfára menni Jézussal, vagy elárulni őt 
harminc ezüstpénzért. Szükségük volt erre a testamentumra a 
többieknek is mind, akikben titkolt csalódásuk és rejtett szorongások 
éltek, hiszen akkor már mindnyájukra rávetődött a kereszt árnyéka. 
N e k i k  m o n d t a : k í s é r t é s e k  i d e j é n  s ö t é t s é g  ó r á i n ,  
csalódások,szenvedések és félelmek útján is maradjatok meg 
énbennem. De miért jó az nekem, ha Krisztusban maradok? Mi 
szükségem van arra, hogy az ő tanítványának találtassam? Így felel 
Jézus a mai Igében: Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 
Botorság lenne letagadni, hogy az emberi tudás és emberi akarat sokat 
és nagyot alkotott a történelem évezredei alatt. 
Kiszárította az ingoványokat, városokat épített az őserdők helyére, 
uralma alá hajtotta a tengert és a levegőt, legyőzte a távolságot, 
meghódította az atomokat összetartó roppant erőt s a tudomány álmai 
már idegen bolygókon járnak. Ámde van egy hely, ahol mégis éreznie 
kell tudásának és akaratának tehetetlenségét. A temető ez. Megállunk 
egy-egy sír mellett és emlékezünk arra, aki abban pihen. 
Emlékezetünkbe idéztünk a haldoklásnak, a búcsúzásnak utolsó kínos 
óráit. Ott állunk a halálos ágy mellett. Látjuk az életbe kapaszkodó 
kezek görcsös vonaglását, akartuk (AKARJUK MI IS, HOGY 
ÉLJEN) és semmit sem tudunk tenni. Amikor a temetőből jön haza az 
ember, akkor mindig tisztább és féltőbb szeretettel tekint azokra, 
akiket Isten adott. Ilyenkor mélyebb, igazabb és remegőbb érzésekkel 
kívánjuk, bárcsak megmaradnának egészségben és életben nekünk és 
velünk, bárcsak ne jönne el a búcsúzás órája, bárcsak ne jönne olyan 
idő, amikor gyászban és árvaságban kell élnünk nélkülük. Hiába 
minden! A halál kemény szorításában semmivé válik élet és 
boldogság, mint a hó a forró tenyérben. Csak egy realitás van a 
könyörtelen halálnak ebben a birodalmában, csak egyetlen 
múlhatatlan valóság: Jézus Krisztus. 
A legnagyobb jó, amit kívánhatunk magunknak és szeretteinknek: 
maradj meg Krisztusban. Ő mondta, hogy ,,övéit az ő kezéből soha 
senki nem ragadhatja, ,, s mi azzal a hittel fogadjuk ígéretét, hogy,, az ő 
szeretetéből sem élet sem halál soha el nem szakíthat”. Aki 
Krisztusban van életében, Krisztusban marad a halálban is. Aki az ő 
tanítványaként járja végig élete útját, az az ő kezében marad a halálban 
is, akkor is mikor sírjára bánatosan hullanak a könnyek és az őszi 
levelek.S még egy kérdés van hátra. Mi haszna van a világnak abból, 
ha én megmaradok Krisztusban? Miért jó az az embernek, ha én 
Krisztus tanúsítványaként járok közöttük? Így felel Jézus: „Aki 
énbennem marad, az terem sok gyümölcsöt.” Sok rideg és képmutató 
keresztény láttán sokan joggal azt vélik, hogy a keresztény ember 
tüske és bogáncs a világ és az élet nagykerjében. Sok hazug keresztény 
élet azt a véleményt táplálja, hogy olyan gyom a keresztyénség az 
emberiség történelmében, amelytől meg kell szabadulni a jó termés 
érdekében. Krisztus azt mondja, hogy az ő követője gyümölcsöt termő 
szőlővessző. Igen, mi keresztyének azért vagyunk, hogy gyümölcsöt 
teremjünk Isten dicsőségére és annak a világnak a hasznára, melyben 
élünk. Ahol a kenyerünk terem, vagy ahol a gépek zúgnak, ott a 
keresztény embernek a szorgalom, becsület és hűség gyümölcseivel 
kell gazdagnak lenni. Ahol háborúság és gyűlölet mérgezi az életet, ott 
a szeretet és békesség gyümölcseit kell kínálnia. Ahol önzés és 
durvaság sötétlik, ott áldozatkészségének és szelídségének kell 
fénylenie. Ahol a félelem szorongatja a szíveket, ott bizonyságot kell 
tennie a Krisztusban való élet bátor és bizakodó nyugalmáról. 

Atyánk, tarts meg minket Krisztusban, aki számunkra erő, békesség, 
fény, kegyelem és örökélet. Ámen.

Fejér Sándor

Szuper győzelem a Szupermaratonon
Beszélgetés Szabó Lászlóval

- Mióta sportol? 
- Békéscsabán kezdtem középiskolai tanulmányaimat. Az iskolában 
röplabda volt a fő sport és mellette az atlétika. A Békéscsabai Előre SE 
tagja voltam, középtáv futó voltam. Az iskola befejezése után a futás is 
elmaradt. Később 90-es évek elején a két nagyobbik gyermekemmel 
elkezdtük a futást, de a sok munka miatt megint abba hagytam. 10 
évvel ezelőtt a két legkisebb fiam kick-boksz edzésre járt. Plusz 
edzésként kimentünk a sportpályára futni és labdázni. Játék közben 
elkezdtem előbb öt, majd tíz kört futni. A futást egyre jobban 
megszerettem és egyre több időt töltöttem futással. Akkoriban már a 
javában futó Hoffmann Misivel együtt edzettünk és  egy-egy 
futóversenyre eljártunk. ( Misi azóta is elkísér minden hosszú távú 
versenyre, ahol a kellő frissítést biztosítja.) Ezután a mezőberényi 
futófiúkkal eljártam nagyobb futóversenyekre, ahol csapatban szép 
eredményeket értünk el. (Ultrabalaton 212 km első helyezett, 
Békéscsaba-Arad korcsoportban első.) A hosszabb távú 
futóversenyeken láttam az egyéni teljesítőket és megfogadtam, hogy 
én is megpróbálom. 8 évvel ezelőtt futottam le az első maratonomat. A 
futás csak 9 hónapig tart, mert a nyári nagy meleg miatt nincsenek 
versenyek. Ezért választottam a triatlont, amely úszásból, 
kerékpározásból és futásból áll. Eleinte rövidebb, majd középtávú 
versenyeken vettem részt. 5 éve már a hosszabb „ironman” 
versenyekre járok. (3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás.) 
Ezeknek a versenyeknek a hangulata, és az hogy ezeket teljesítettem, 
egy csodálatos érzés. 

-  Mennyi időt tölt futással egy átlagos héten?
- Heti 8-10 órát edzek, ahogy a munkám megengedi.

- Legutóbb 2014 márciusában a 7. SPURI Balaton 
Szupermaratonon korosztályában minden versenynapon 1. 
helyezést ért el, amihez ezúton is szívből gratulálok. 
- Az elmúlt években is részt vettem Spuri Balaton Szupermaraton 
félbalaton távján, ahol állandó 3. helyezett voltam. A tavalyi évben 
nem tudtam elmenni, mert térdműtétem volt, ezért az idei verseny 
komoly kihívás volt számomra. A 7. Spuri Balaton Szupermaraton 
195,4 km-es távján korosztályban első lettem, amelynek nagyon 
örültem.

- Milyen céljai vannak még? Készül-e még valamire idén?
- Nyáron két triatlon versenyen veszek részt Kaposváron és 
Nagyatádon. Ősszel a Spar Budapest Maratont futom. Az évet a 
mezőberényi szilveszteri futással zárom. Hét évvel ezelőtt a futók és 
mozogni vágyók tiszteletére megszerveztem az első szilveszteri 
futást. Azóta minden évben megtartjuk az Alföld Turista Egyesülettel 
közösen. Egész évben jó futást kívánok mindenkinek. 

Elek-Pap Viktória
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Eltávoztak közülünk:
özv. Forró Józsefné szül. Lanka Anna (1927)
özv. Hoffmann Henrikné szül.Vígh Gizella (1946)
özv. Fekete Mihályné szül. Tóth Julianna (1926)
Varga Sándorné szül. Tóth Ilona Judit (1942)
Kertész István (1936); Barna Róbert (1964)
Kis Lászlóné Czinkóczki Mária (1941)
Frei Ádámné szül.Tusz Margit (1931)
Oláh Sándor Márton (1943)

Házasságot kötöttek:

Pikó Beáta és Fördös Csaba (Mezőberény)
Kohut Judit és Telegdi Zoltán (Mezőberény)

                   OLVASÓI LEVÉL
 Köszönet kedves Virág Mihály Igazgató Úr !

Azt hiszem kevés alkalom volt, amikor berényi barangolásaink során 
ne mentünk volna végig a Kettős Körös hídjához vezető úton. 
Eszternek (szülőföldje Békés) nem tűnt fel, de nekem „ordított” az út 
melletti sivárság, a fák hiánya. Gyerekkoromban nagyapám tanyájára 
tartva, vagy később készülve fürödni Sószughoz, gyakran megálltunk 
eprezni a fák mellett. Később jött a hernyó tenyésztés divatja, amikor 
levéllel látták el a rendkívül éhes selyemhernyókat. Zsákszámra 
szedtük a leveleket. Az amerikai szövőlepkék hernyói is imádták őket, 
pusztítva, ahogy csak tudták. Nem vettem észre, amikor eltűntek a fák. 
Balesetveszély, elöregedés, változó klíma? Engem is máshova sodort 
az élet. Most, amikor felfedeztem hiányukat, valami „varázslaton” 
kezdtem gondolkozni, amely visszahozhatná az eperfákat.  Az elmúlt 
évben, a Berényi Napok alkalmából Siklósi polgármester úrral 
beszélgetve, óvatosan megkérdeztem, hogyan lehetne egy kis, fákra 
váltható pénzt előteremteni a város kasszájából. Felségterületet 
sértettem! Az országút melletti fák ültetésére alkalmas terület nem a 
város felügyelete alatt áll! A Békés Megyei Közút Zrt. kezelésében 
van. Mindjárt megkaptam az „Illetékes” nevét is, aki esetleg tudna 
segíteni. Az őszi, ismételt látogatások meggyőztek, nem szabad 
hagyni. A kopárság elrettentő. Igyekeztem jól, meggyőzően 
fogalmazni a levélben a bánatomat. Október végén elment a levél. 
Sok-sok eperfát láttam magam előtt. Hernyók nélkül. Jött a válasz, a 
költségvetéstől függően esetleg a tavasszal. A remény hal meg 
utoljára. Tavasz messze volt. December elején hívott Polgármester Úr. 
Fákat ültetnek a kedves „utamon”!! A baj az, hogy nem epreket, 
hanem jegenyéket. Hess múlt… minden fának örülni kell. A jegenye 
nyárfák jó anyám kedvencei voltak. Jelzők az Alföldön. Gyorsan 
nőnek, van esélyem rá, hogy megérjük, mire szép sor lesz belőlük. Az 
esti telefonnal meggyőztük egymást polgármester úrral, a lényeg a fa. 
Mint később kiderült Szelekovszky Lászlóval, a kedves „zöld 
emberrel” is  történt egyeztetés. Szeretni fogják a fák a környezetet. 
Remélem az emberek is őket. Hihetetlen szám. Több mint 800!! Látni 
kellett. Az év végén, az ünnepek között, randit beszéltünk meg Virág 
úrral, mert hogy ő a fent említett „Illetékes”. (Milyen véletlen, éppen 
berényi ő is). Mindhármunk kedvencénél, a hídnál volt a találkozás. 
Ahogy közeledtünk, elénk bukkant a fák végtelennek tűnő sora. Igaz, 
van még egy kis üres rész a körgátig, de tavasszal biztosan kerül még 
egy kis pénz. Gyönyörű napos időben sétáltunk át a hídon, bánatosan 
nézve az egyre jobban rozsdásodó híd-szerelvényeket. Jól esett az 
Igazgató Úr kocsijából elővarázsolt forró tea. Ittunk a fák egészségére. 
Igazi karácsonyi ajándék volt! Köszönjük Igazgató Úr !
Rákoskert/Mezőberény  2014 januárjában

dr. Gschwindt András

Fa – és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok, 
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.

Bobály András, faipari technikus
Tel.: 06/30-225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu

Hűtőgépek-fagyasztók – kombinált hűtők 
és kereskedelmi hűtők javítása

Szívós Ferenc hűtőgépszerelő

Tel.: 06/70-311-9907

Családi ház eladó 
Mezőberény, Jókai u. 79. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet: 06/20-667-0959.

MEGHÍVÓ

Mesélj nekem!
programsorozat óvodásoknak és kisiskolásoknak 

2014. május 13-án 15.00-kor 
„Altatok – Dalok, versek  

Álomország kapujában és azon túl –”

 Palya Bea  
előadásában az OPSKK színháztermében

„A világ 10 árnyalata” 
előadássorozat

középiskolásoknak programjai:
2014. május 13-án 

18.00 órai kezdettel.

Palya Bea tart rendhagyó énekórát a 
OPSKK Művelődési Központjában.

2014. május 27-én
18.00 órai kezdettel

dr. Almási Kitti 
pszichológus előadása:

Az önértékelés és önismeret szerepe
 a baráti- és párkapcsolatainkban címmel
 az OPSKK Művelődési Központjában.

A belépés minden előadásra díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MÚZEUMI ESTÉK
2014. május 29-én 17.00 órakor 

Henger Péter tart előadást 
Fejezetek a mezőberényi cigányság történetéből 

levéltári források alapján címmel
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.

Festményt, régi bútort, parasztszekeret, 
porcelánokat, fali órát,
 hagyatékot vásárolok.

Telefonszám: 06 70 / 609-1670
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KOMFORT ABC 

Soproni dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Steffl dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Kaiser dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Mustár Univer 640g 299Ft (467Ft/kg)

Cremo kávéfehérítő utt. 400g 329Ft (823Ft/kg)

Ketchup Univer 390g 339Ft (869Ft/kg)

Delikát ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)

Paloma őrölt kávé 225g 399Ft (1773Ft/kg)

Coccolino öblítő 1L 499Ft
Arany kakaó 250g 599Ft (2396Ft/kg)

Bankkártyát elfogadunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Májusi akció:

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Watt energiaital 0,25L 99Ft (396Ft/L)

Szalon alk. mentes dob. sör 0,5L 129Ft (258Ft/L)

Steffl dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Sió rostos üdítőitalok 1L 229Ft

Tchibo Family őrölt kávé 250g 369Ft (1476Ft/kg)

Rákóczi sör PET 2L 469Ft (235Ft/L)

Ballantines whisky 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

Jagermeister 0,2L 1299Ft (6495Ft/L)

Unicum 0,5L 2399Ft (4798Ft/L)

Bankkártyával is fizethet!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Májusi akció:

Nőgyógyászati 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
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