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Hálaadó istentisztelet

2014. június 29-én ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a 
Mezőberényi Református Egyházközségnél a templom fennállásának 
210. évfordulója, valamint a 2011 és 2014 között elvégzett teljes 
felújítása alkalmából. Az eseményen részt vett, igét hirdetett 
Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök és ünnepi köszöntőt 
mondott Balog Zoltán miniszter, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke. 
Folytatás a 12. oldalon.

Városi Gyermeknap

Mezőberény várossá nyilvánításának 25. évfordulójára a Városi 
Gyermeknapon 25 helyszínnel tisztelegtünk. Az egész napos 
rendezvény a piactéren és a ligetben, valamint a Piknik Parkban és a 
Tűzoltóságon zajlott.

Mezőberény Települési Értéktára Békéscsabán

2014. június 13-15. között rendezték meg a XIV. Csabai Sörfesztivál 
és Csülökparádé keretein belül a Kárpát-medence Nemzeti Értékei 
és Hungarikumai Kiállítást és Vásárt. Mezőberény Értéktár 
Bizottsága - élve a Békés Megyei Önkormányzat felkérésével – a 
három nap alatt ízelítőt adott a már felvételt nyert helyi értékeiből. 
Folytatás a 4. oldalon.

Múzeumok Éjszakája negyedszer

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, és a Mezőberényi 
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület június 20-án negyedik 
alkalommal rendezte meg a Múzeumok Éjszakája mezőberényi 
programjait.                                                       Folytatás a 7. oldalon.

Berény utónevű Települések Szövetsége 
Egyesület 

Az egyesület Siklósi Istvánt, Mezőberényi város polgármesterét 
választotta elnökének.                                              Cikk az 5. oldalon
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Május 30-án került sor a gimnázium előtti jelzőlámpák műszaki 
átadására, amelyek június 16-tól működnek. A gyakorlat 
tapasztalatait leginkább szeptembertől lehet összegezni, amikor a 
diákok újból birtokba veszik az iskolákat, és rendszeresen használják 
az átkelőt.
Június 3-án Siklósi István polgármester a Fő utca 2. sz. alatti 112 
lakás lakóközösségének képviselőivel tárgyalt a lakóház 
felújításának az önkormányzatot - vagy inkább a várost is - érintő 
kérdéseiről. Többek között az engedély nélkül épített előtetőkről, 
amelynek megítélése a városlakók részéről sem egyértelmű. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a nyugati oldal homlokzat felújítását 
követően folytatják az épület homlokzatának felújítását a déli és a 
keleti oldalon is, amelyhez a városképi véleményezés lefolytatását 
fogják kezdeményezni.
Június 12-én Békéscsabán a Körösök Völgye Natúrpark Látogató 
Központban rendezett a "Viharsarok Kincsét kinccsé tesszük" 
TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0004 pályázat zárókonferenciáján vett 
részt Siklósi István polgármester, amelyen egy többek között 
Mezőberényben is végzett kutatás és munka alapján készült 
helyzetelemzést és javaslatokat kaptak az érdeklődők a Mécses 
Egyesület munkatársaitól. Az anyagot érdemes áttanulmányozni, 
elérhető a városi honlapon.
Június 16-án Budapesten a Belügyminisztériumban Siklósi István 
polgármester aláírta a térfigyelő kamerarendszer bővítésére 
kapott pályázati támogatásról szóló megállapodást. A pályázati 
támogatásnak köszönhetően a már működő kamerákon kívül további 
18 kamera segítheti a városlakók biztonságérzetének növelését, 
valamint a közrend betartatását.
Június 18-án érkezett a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala visszajelzése A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékeléséről. A 
Gyámhivatal összegzése: "az átfogó értékelésben hiányosságot nem 
állapított meg..." Fontos visszajelzés ez a testület felé arra nézve, hogy 
az értékelés megfelelő módon és színvonalon történt. A májusi 
testületi ülésen ugyanis két napirend is kapcsolódott a szociális 
területhez; "Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről", valamint "A 
szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat munkájára, valamint a más 
szervezetek által ellátott szociális munkára" címmel. Ezek a 
törvényességi ellenőrzési feladatokat ellátó Kormányhivatal szerint is 
a jogszabályokban foglalt "tartalmi követelményeknek megfelelnek".
Június 20-án a Cinalaposon végzett villamoshálózat bővítés 
műszaki átadása történt meg, a tanyák vezetékes áramellátása 25-től 
folyamatos.
Szintén június 20-án a Református Szeretetotthonban köszöntötte fel 
Siklósi István polgármester és Szekeres Józsefné alpolgármester 
Dusik Józsefet 90. születésnapja alkalmából. Ez alkalomból átadták 
Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város nevében 
egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és derűs éveket 
kívánunk neki.
Június 23-án Siklósi István kezdeményezte, hogy Dán Márton 
bélmegyeri és Molnár Sándor vésztői polgármesterekkel közös 
levélben forduljanak Dankó Béla útügyi biztoshoz a Mezőberény-
Bélmegyer (4237.sz.) út állapotának javítása érdekében. A levél 
elküldését az indokolta, hogy az út állapota a viszonylag enyhe tél 
folyamán kevésbé, de a májusi esőket követően olyan mértékben 
romlott, hogy hamarosan a Szarvasi "alsóúthoz" hasonlóan járhatatlan 
kategóriába fog tartozni. Korábban több alkalommal fordultak szóban 
a közút kezelőjéhez, illetve a térségek országgyűlési képviselőihez, 
eredménytelenül. A levelet, és a hozzá csatolt fényképeket másolatban 
megküldték Tasó László infrastruktúráért felelős államtitkárnak, Dr. 
Kovács Józsefnek Bélmegyer, Vésztő országgyűlési képviselőjének, 
valamint Virág Mihálynak a Közútkezelő Zrt. megyei igazgatójának.
Június 25-én Simon Lukáccsal a Telenor területi képviselőjével 
tárgyalt Siklósi István polgármester az októberben lejáró 
flottaszerződésről. Kérte, hogy a lejárat előtt, legkésőbb 
augusztusban tegyék meg szerződési ajánlatukat a további 
együttműködésre. Kérte, hogy a tervezet térjen ki a percdíjak 
csökkentésére, az internet sávszélesség bővítésére és az egymás közti 

ingyenes beszélhető idő emelésére, azzal, hogy az alapdíjak ne 
emelkedjenek. A Telenor képviselője jelezte, hogy a percdíjak és az 
egymásközti ingyenes beszélgetések időkeretének bővítésében nem 
lát akadályt, az internetnél elképzelhető, hogy új, esetleg sávos 
ajánlatot tesznek. A flottában jelenleg 1538 előfizető van.
Először a médiákból értesülhettünk arról, hogy az állam minden 
eddiginél nagyobb arányú támogatást nyújt az idei évben 
szúnyoggyérítéshez. Mezőberényben 3 alkalommal 600 Ha légi és 
200 Ha földi kezelést finanszíroz az állam. Ez közel lefedi az 
önkormányzat által szerződött területet. A további tennivalók részben 
egyeztetésre kerültek a Közszolgáltató és a vállalkozó között, de 
részletek letisztázása érdekében további egyeztetésre még szükség 
van.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 
30-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
tájékoztatója hangzott el a 2014. május 26-án tartott zárt, 
valamint a 2014. június 17-i és 23-i rendkívüli ülésen hozott 
döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
Szóbeli kiegészítést is tett: a Békés-Medical Kft. június 22-én küldte 
meg a mezőberényi központi orvosi ügyelet elindításáról és az első 
hónap tapasztalatairól szóló beszámolóját, mely megtekinthető a 
www. mezobereny.hu oldalon is. Június 29-én ünnepi hálaadó 
istentiszteletet tartottak a Mezőberényi Református Egyházközségnél 
a templom fennállásának 210. évfordulója, valamint a 2011 és 2014 
között elvégzett teljes felújítása alkalmából.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos 
szavazással Kissné Wagner Máriát választotta meg Mezőberény 
Város Óvodai Intézménye vezetőjének, megbízása 2019. 06.30-ig 
szól.
Megtörtént a közlekedési táblák állapotfelmérése, ezek alapján 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi 
Közszolgáltató Intézményt felhatalmazta, hogy 
a Thököly utca és az Ilyés Gyula útkereszteződéshez 1 db 
elsőbbségadás kötelező táblát helyezzen ki,
a Thököly utca 56. számú ingatlan előtti közlekedési utak 
csatlakozásainál 1 db elsőbbségadás kötelező táblát helyezzen ki,
az Oltványkert utca, Szántó Kovács János utca, Gyár utca 
kereszteződéséhez 1 db zsákutca táblát helyezzen ki,
a Nagymester utca és a Zámenhof utca kereszteződésébe 1 db 
elsőbbségadás kötelező táblát és 1 db zsákutca táblát helyezzen ki,
az Ókert u. 24. sz. előtti kereszteződésbe 1 db zsákutca táblát 
kihelyezzen, és az ingatlan védelme érdekében 2 db. 1000*500 mm 
méretű terelőtáblát helyezzen el,
a Gutenberg utca mindkét végére tehergépjárművel behajtani tilos 
forgalomirányító jelzőtáblát alatta kivéve célforgalom jelzőtáblával 
helyezzen ki,
a József Attila utca mindkét végére tehergépjárművel behajtani tilos 
forgalomirányító jelzőtáblát alatta kivéve célforgalom jelzőtáblával 
helyezzen ki,
a Laposi kert és a Vésztői út kereszteződésébe 1 db elsőbbségadás 
kötelező táblát helyezzen ki,
a Liget úti buszforduló piaccsarnok felőli végéhez 1 db minkét 
irányból behajtani tilos táblát helyezzen ki,
a Tulipán utcai parkoló tábla alá 1 db 3,5 tonna súlykorlátozó 
kiegészítő táblát helyezzen ki,
a Galilei utcán (Korona utca, Kinizsi utca sarok) 2 db 30 km/h 
sebességkorlátozó táblát helyezzen ki.
A képviselők döntöttek a Spar előtt egyirányú út bal oldalán történő 
parkolás megtiltásáról, és felhatalmazták a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a körforgalom és a Kossuth tér 2. sz. társasház 
előtti út kereszteződéséhez 1 db megállni tilos táblát helyezzen ki. 
Döntés született arról, hogy 2014. december 31-ig megvizsgálják a 
Spar előtti egyirányú út baloldalán szembeforgalomként, 
kerékpáros sáv kialakításának lehetőségét.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a Liget utcai 
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buszfordulóra nyíló gépkocsibejáró ingatlantulajdonosának 
bejárhatóságának megvizsgálására.
A Városi Közszolgáltató Intézmény köteles 3 db elsőbbségadás 
kötelező táblát pótolni a következő helyeken:
- Deák Ferenc utcáról a Vásártér utcára hajtva
- Szénáskert utcáról a Vésztői útra hajtva
- Báthory utcáról a Laposikert utcára hajtva.
Pótlásra kerül a Szent János utca és a Malom utca 
kereszteződésének északi részéről hiányzó elsőbbségadás kötelező 
jelzőtábla is.
A Képviselő-testület kiegészítette a Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal a Munkácsy u. 10. sz. alatti volt bölcsődei épület 
átadásáról szóló megállapodást. A 1060 hrsz. alatt nyilvántartott, 

2összesen 1709 m  területű ingatlan is a Katicabogár Evangélikus 
Német Nemzetiségi Óvoda használatába kerül.
A „Leg a láb”Alapfokú Művészeti Iskola kérelmének helyt adva 
2014. december 31-ig meghosszabbították a szakszolgálati 
tornaterem bérleti díjának mérséklését 2.100 Ft/óráról 700 Ft/órára.
Támogatták Mezőberény Város Óvodai Intézményének kérését, 
hogy az Új Széchenyi Terv keretei között megvalósuló TÁMOP 
pályázatban részt vegyen egy fő megváltozott munkaképességű 
munkavállaló foglalkoztatására. A pályázati kiírásban foglalt 
legmegfelelőbb feltételek miatt a korábban elfogadott 6 hónap helyett 
7 hónapra engedélyezték az említett munkavállaló foglalkoztatását.
„A Luther téri iskolaépület nyílászáróinak cseréje, utólagos 
falszigetelés, házi nap erőmű felszerelése, és kazánok cseréje” című 
pályázat benyújtásáról döntött a testület.
Módosításra került a Kálmán Fürdő körmedence felújításával 
kapcsolatos határozat, a munkák elvégzésére a Fülöp Zsolt által 
átadott, a Lengyel-Vill Kft. által készített árajánlatot fogadta el a 
Képviselő-testület.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete új eljárás 
keretében tett közzé ajánlati felhívást a Mezőberény Város Hatályos 
Településrendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódó tervezési 
feladat ellátására.
Megköszönve a végzett munkát, elfogadták a Polgármesteri 
Hivatal munkájáról, az ügyfél kiszolgálásban bekövetkező 
változásokról valamint a Mezőberény Város sportéletéről szóló 
beszámolókat .  A dokumentumok a  városi  honlapon 
(www.mezobereny.hu) olvashatók.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2014. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetésről. Ebben az évben 54 munkanapra összesen 197 
rászoruló gyermek részére biztosít ingyenes ebédet az 
Önkormányzat.
Módosításra került a helyi elismerésekről szóló rendelet. A 
„Mezőberényért” posztumusz kitüntetésre 2014. évben július 15-ig 
lehet javaslatot benyújtani.
Módosították a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 
rendeletet és a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mivel 2014. 
július 3. napjával bevezetésre került a méltányossági 
közgyógyellátás. 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal erdőtelepítési 
támogatása miatt a boldisháti ingatlanok művelési ágát szántó 
helyett erdő művelési ágra módosították a vagyonrendeletben.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 2014. évi költségvetésben az önkormányzat és a 
fenntartott intézményei tekintetében a II. félévre biztosítandó nem 
kötelező cafetéria juttatásokról a 2014. I. félévi költségvetési adatok 
lezárását követően hoz döntést. 
Módosításra került Mezőberény Város Óvodai Intézményének és a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okirata.
A tevékenységi napló vezetésével kapcsolatosan mentesítették a 
tanyagondnokot a nyilvántartási lapon a szolgáltatást igénybe vevők 
aláírása alól.
A Békés Drén Kft.-vel kötött „Komplex belvízrendezési program – 
Mezőberény” című többször módosított vállalkozási szerződésben 
szereplő kivitelezési határidőt 2014. szeptember 30-ra módosította 
a Képviselő-testület. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 
továbbra is fenntartja a szándékát, hogy a megszerzett 
területeken ipari ingatlanokat alakít ki, amellyel támogatni kívánja 
Mezőberény fejlődését és segítséget kíván nyújtani új munkahelyek 
teremtéséhez. 

A mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét támogatva 
136.000,-Ft összeget biztosítottak Mezőberény, Liget tér 2/a. sz. alatt, 
a laktanya mögötti területen pihenőterület kialakításához.
Módosításra került a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Programhoz nyújtott önerő mértéke, Mezőberény város önrésze 
összesen (2014. és 2015. évben) 123.865.670,- Ft.
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére 
maximum 104.288,- Ft biztosításáról döntött a nyári diákmunka 
önerejének fedezeteként. A program keretében összesen maximum 10 
fő 1-1 havi, napi 6 órás foglalkoztatása válik lehetővé.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. augusztus 
25. (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

Felhívás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
elismerések keretében "Mezőberényért" posztumusz 
kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását a 
4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.
Kérjük a beadás előtt a beadás feltételeihez és az adatlap 
eléréséhez tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletetet. 
(www.mezobereny.hu/menü/önkormányzat és közigazgatás/jogtár)

A posztumusz jelölésre 
a beérkező javaslatok beadási határideje:

2014. július 15.

A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez 
eljuttatni az alábbi címre:

Siklósi István polgármester
Mezőberény Város Önkormányzata
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőberény városban 
a méltányossági közgyógyellátás az alábbi feltételek alapján 
igényelhető.
Méltányossági közgyógyellátásra jogosult lehet az, aki alanyi 

vagy normatív alapon közgyógyellátásra nem jogosult, és
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150%-át (42.750.- Ft), és a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a 20%-át (5.700.- Ft);

b) aki egyedül élő, és havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 
(57.000.- Ft), és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20%-át (5.700.- Ft).

Kérelemnyomtatvány kérhető a Polgármesteri Hivatal 
portaszolgálatánál. További tájékoztatást a Szociális Iroda (9. 
sz.) dolgozói nyújtanak.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Dusik József 2014. június 20-án 
ünnepelte 90. születésnapját.

Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester és Szekeres Józsefné 
alpolgármester a Református Idősek 
Otthonában köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Az Önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó egészséget 
és további békés, boldog éveket kíváunk 
az ünnepeltnek.
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Tanyagondnoki Szolgálat – Mezőberény
Mi is ez?
A szolgáltatás célja: „az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb 
belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából 
eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közsazolgáltatáshoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az 
egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.”
Ezen szolgálat keretében igénybe vehető segítségnyújtási 
módok közé tartozik például: ügyintézési feladatok.
A tanyagondnokok oly módon segítenek az ellátottaknak a 
különböző hivatali, vagy postai ügyintézésben, hogy az ellátottakat 
elkísérik az érintett helyekre, vagy személyesen intézkednek, ha ezt 
az ellátottak igénylik: szociális ellátások (nyugdíj, segély, szociális 
étkeztetés, fűtőanyag-támogatás, TB kártya, lakcímkártya) 
intézésében segítséget nyújt: szociális információs szolgáltatás, 
·családsegítésben való közreműködés,·intézmények és az ellátott 
közötti kapcsolattartás elősegítése,·bevásárlás,·orvoshoz való 
eljutás·gyógyszer kiváltás,·gázpalack csere, takarmány 
házhozszállítása,·házkörüli segítségnyújtás, ami lehet fűnyírás, 
favágás,·temetőbe kisérés,·mentális segítségnyújtás,·napi egyszeri 
meleg étel házhozszállítása,·kórházi szakrendelésre való szállítás,·a 
szolgáltatás által ellátott település külterületén élő gyermekeknek 
helyben vagy településen működő közoktatási intézménybe illetve 
hazaszállítása
Kik vehetik igénybe?
„Mezőberény Város közigazgatási területén az egyéb belterületi, a 
lakott külterületi részekre, tanyákra, életvitel-szerűen külterületen 
tartózkodó személyekre, működő egyes meghatározott 
tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra, egyéb 
szervezetekre terjed ki.” A szolgáltatás tehát, külterületen élőknek 
alanyi jogon jár.

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes!
Hogyan vehetik igénybe?
A lakosság igényeit a szolgálat igénybevétele iránti közvetlenül a 
tanyagondnoknak jelezheti, vagy bejelentheti kérelmét a 
Polgármesteri Hivatalban is.

Cím: Mezőberény, Békési út 3. 
(Civil Fejlesztő Központ  - 1. sz. iroda)
E-mail: tanyagondnok@mezobereny.hu

Tel.: +36 20/487 9990
 Tanyagondnok: Papp Attila

Natura 2000 fenntartási tervek készülnek a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
A BioAqua Pro Kft. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködve Natura 2000 területek fenntartási terveinek 
készítését végzi, amely munkában a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület is közreműködik. A közös munka során külső szakértők 
bevonásával 2014 nyár végéig 13 db fenntartási terv készül el.
A tervezéssel érintett Natura 2000 területek: Száraz-ér; Deszki 
gyepek; Mágocs-ér; Maros; Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös; Sebes-
Körös; Holt-Sebes-Körös; Gyepes-csatorna; Köles-ér; Korhány és 
Holt-Korhány; Tóniszállás-Szarvasi gyepek; Szentesi gyepek; 
Kurca. A fenntartási tervek elsődleges célja nem újabb korlátozások 
bevezetése, hanem a jó gyakorlat rögzítése, kialakítása! Sok Natura 
2000 területen a természetvédelmileg értékes élőhelyek 
kialakulásában és fennmaradásában fontos szerepet játszik az emberi 
tevékenység (gazdálkodás, fenntartható hasznosítás). Ezeken a 
területeken a természetkímélő gazdálkodási, hasznosítási formák 
fenntartása illetve közös kidolgozása a természetvédelem fontos 
törekvése.
A fenntartási tervek kialakításánál cél, hogy a gazdálkodókkal és az 
illetékes hatóságokkal történő részletes egyeztetés eredményeként az 
érintettek számára alkalmazható, egyezményes terv szülessen. 
A tervek készítői a területek gazdálkodóinak (tulajdonosok, bérlők), 
vagyonkezelőinek és önkormányzatainak együttműködését kérik. 
Az érintett földhasználók, természetvédelmi civil szervezetek és 
érdeklődők a helyi fórumokon, hirdetményekben és internetes 
honlapon is tájékozódhatnak illetve véleményeikkel, javaslataikkal 
bekapcsolódhatnak a tervezés folyamatába.

Mezőberényi delegáció Szovátán

2014. június 13-16. között Szováta meghívására 4 fő képviselő és 5 fő 
tűzoltó képviselte városunkat a Medve-tó 139. évfordulóján.
A rendezvényen Szováta többi testvértelepülése is jelen volt: a 
lengyelországi Brzeskó, Magyarországról Sümeg, Szikszó, 
Százhalombatta, Tata és Budapest XIII. kerület delegációja. A 
kellemes időtöltés mellet lehetőség nyílt a kapcsolatok építésére is.
Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben ezeket az ismeretségeket 
gyümölcsöztetni tudjuk.

Szekeres Józsefné 
alpolgármester

Mezőberény Települési Értéktára Békéscsabán

A város vezetése a bemutatkozáson kívül lehetőséget látott a helyi 
termékek piacra jutását is segíteni ezzel a megjelenéssel. A 
mezőberényi települési értéktár mellett bemutatkozott a békési, 
mezőberényi, békéscsabai, gyulai, vésztői, battonyai, gyomaendrődi, 
kötegyáni, csanádapácai, lökösházi, kondorosi, mezőhegyesi, 
szarvasi helyi értéktár is. A kiállítás fővédnöke dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter és Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke, védnöke pedig Farkas Zoltán, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke volt. A 
megnyitóra 2014. június 13-án 15 órakor került sor, melynek 
keretében a berényi standot meglátogatta Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke és Farkas Zoltán a Békés Megyei 
Èrtéktár elnöke is, és találkozott a helyi Értéktár Bizottság elnökével, 
Körösi Mihállyal és az Értéktár Bizottság tagjával, Kovácsné Nagy 
Krisztinával is. A fesztiválon megtalálható volt a Berényi Méz is, mely 
2013. év aranyfokozat méz 
címet kapta, a fesztivál 
idejével egy időpontban pedig 
az Év sikerterméke 2014. díjat. 
Köszönet illeti a mezőberényi 
c é g e k e t ,  t e r m e l ő k e t ,  
művészeket, polgárokat, akik 
a helyi értéktár részeként részt 
vettek a kiállításon, és 
gazdagították, színesítették a 
város érték palettáját.



Mezőberényi Hírmondó 5.2014. július

Berényiek együtt

Folytatás az 1. oldalról.
2014. július 5-én - szombaton - Karancsberényben rendezték a Berény 
utónevű települések 19. találkozóját. A színvonalas kulturális 
programok mellett az eddigi laza szövetséget jogi személyiséggé 
alakították, létrehozva a "Berény utónevű Települések Szövetsége 
Egyesület"-et. Az ország több tájegységén található 13 település - 
köztük Jászberény, Balatonalmádi (Vörösberény városrész 
képviseletében) - vezetői megválasztották a tisztségviselőket. Az 
Egyesület elnöke Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere 
lett. A találkozón a várost a " Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosai képviselték nagy sikerrel. A delegáció tagja volt Siklósi 
István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester és Körösi 
Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. A táncosokat 
elkísérte Szabó Csaba az iskola igazgatója.  Köszönet nekik  a város 
méltó képviseletéért, a szép műsorért. 

Mezőberényi Művésztelep alkotásai Szegeden

2014. június 5-én Szegeden az EDF Galériában nyílt  kiállítás 
PRIVÁT TEREK címmel a III. Mezőberényi Művésztelep alkotóinak 
munkáiból. Siklósi István polgármester köszöntője után Szuromi Pál 
művészeti író nyitotta meg a kiállítást. Az érdeklődők Bácskai 
Bertalan, Bereznai Péter, Henn László András, Kótai Tamás, Papp 
Zoltán, Pataki Ferenc, Tóth Péter és Wróbel Péter alkotásait 
tekinthetik meg.

Magyarországi Szlovákok Napja Kesztölcön

2014. július 5-én az Országos Szlovák 
Önkormányzat, a Kesztölci Szlovák 
Önkormányzat és Kesztölc Község 
Ö n k o r m á n y z a t a  s z e r v e z é s é b e n  
rendezték meg a MAGYARORSZÁGI 
S Z L O V Á K O K  N A P J Á T .  A  
mezőberényi szlovákságot Borgula 
Györgyné vezetésével a Mezőberényi 

Szlovákok Szervezetének delegációja képviselte.
A találkozón minden régió és majd minden szlovák lakta település 
képviseltette magát, és mutatta be tevékenységének egy kis szeletét. A 
békéscsabai régió a népviseletét, a Csabagyöngye bort, a házi 
szappant, a csigatésztát és annak készítését mutatta be. Emellett a 
mezőberényi Famíliatészta Kft. Szlovákok Szervezete által ajánlott 
tarhonyáját és a házias csigatésztáját is megismerhették az 
érdeklődők. A Telekgerendási Pávakör pedig a kulturális műsorban 
szerepelt. A tartalmas program része volt a Cirill és Metód kiállítás 
megnyitója a Községi Klubban, az Ökumenikus áhítat, OSZÖ 
"Nemzetiségünkért" díjainak átadása a római katolikus Szent 
Kelemen Templomban, majd az egész délután tartó gálaműsor. A 
rendezvényt többek között megtisztelte Soltész Miklós, egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár és 
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara Békés megyei 
S z e r v e z e t e  p a r l a g f ű  i r t á s r a  
vonatkozóan hirdetményt tett közzé:

A törvényi előírások szerint június 30-ig 
meg kell akadályozni a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását, mivel 
virágpora nagyon sok embernek súlyos 
betegséget okoz.

Ha valaki nem tesz eleget a védekezési 
kötelezettségének, a 2008. évi XLVI. 
törvény értelmében 15 ezer Ft-tól 5 
millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújthatják a hatóságok.

A parlagfű elleni hatékony védekezéshez segítséget nyújt:

Földesi István (+36 30 334 3727)
Balázs Péter (+36 70 569 1159) növényorvosok.

24. Békés Megyei Vadásznap
Mezőberény 2014. szeptember 6.

A rendezvény fővédnöke: dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-
helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke
A rendezvény díszvendége: Seregi Zoltán, a Békéscsabai 

Jókai Színház rendezője, helyettes igazgatója

2014. szeptember 6-án Mezőberényben, a Városi Ligetben kerül 
megrendezésre a 24. Békés Megyei Vadásznap az Országos Magyar 
Vadászkamara Békés megyei Területi Szervezete, a Mezőberény 
Vadásztársaság, Mezőberény Város 
Önkormányzata  szervezésében.
A rendezvényen a hagyományos 
vadásznapi programok: 

· ünnepélyes megnyitó
· vadászavató, 
· vadászkürtösök bemutatkozása, 
· koronglövészet, 
· vadétel főző verseny, 
· trófea kiállítás, 
· solymász és vadászkutya bemutató, a vadászkultúrához 

kapcsolódó kiállítások mellett,
a 25 éves Mezőberény Város 

· tészta- és vadétel kóstolóval, 
· népművészeti kiállításokkal, 
· 2013. legszebb természetfotói bemutató tárlattal, 
· a Mezőberényi Értéktár értékeivel, 
· népi kismesterség bemutató és vásárral, 
· nemzetközi és országos versenyeken kiváló 

minősítéseket szerzett művészeti csoportjainak, 
előadóinak színpadi produkcióival, lovas kocsis 
városnézéssel várja a vadászokat, az érdeklődőket. 

www.mezobereny.hu
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INTÉZMÉNYI HÍREK 
Tanévzárás a Mezőberényi Általános Iskolában

A 2013/2014-es tanév végét jelezte június 14-én a ballagók tiszteletére 
megszólaló csengő. 
Végzőseink utoljára mentek fel a tantermekbe, és utoljára vehették át 
az osztályfőnökötöktől a bizonyítványt.  Ebben nyolc év 
teljesítményét, eredményét vitték magukkal. Közülük többen is 
kimagasló eredményt értek el az eltelt évek alatt a tanulásban, 
sikeresen szerepeltek különböző pályázatokon, lettek elsők 
versenyeken, és a sportban is felállhattak a dobogó legmagasabb 
fokára. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulók ekkor 
vehették át jutalmukat.
Kiváló tanuló díj jár azoknak, akik az 5-8. évfolyamon, év végén 
legfeljebb három jó érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, 
magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, versenyeken rendszeresen 
és eredményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló.

Német nemzetiségi díjat, olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. 
évfolyamon 4,00 átlag feletti tanulmányi eredményt, német 
nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év végén jeles eredményt 
értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen 
szerepeltek vagy sikeres nyelvvizsgát tettek. 

Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik az 5-8. 
évfolyamon, év végén legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, 
szorgalmuk példás vagy jó, s a választott sportágban kiemelkedő 
munkát végeztek és kimagasló eredményeket értek el.

 

Borgula Blanka 
8.f

 

Csicsely Bianka 
8.a

 

Holop Ágnes Katalin 
8.f

 

Molnár Orsolya 8.g
 

Szilágyi Sára 8.a
 

Uhrin Beáta 8.d

Tóth Réka 8.a Weigert Teodóra 8.a

Balogh Gergő 8.c Barna Nikolett 8.c Borka Enikő Mária 8.c Győri Viktória 8.c

Liska Dominika 8.c Rónai Viktor 8.c Styaszni Gréta 8.c

Styaszni Krisztina Kármen 
8.c

Vas László Zsombor 
8.c

Zuba Botond 
8.c

Kiváló tanuló és Jó sportoló díjat, és a 
vele járó tantestületi és testnevelés 
tantárgyból dicséretben részesült:

Kohut Zsóka Tekla 
8.c

Ez a tanév a köznevelési rendszer átalakulásához való igazodás, 
alkalmazkodás tanéve, tanulóéve volt. A tanévben történt változások: 
2013. szeptember 1-jétől intézményünk neve: Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium. A szakszolgálati 
intézményegység e tanévtől már nem a mi iskolánk része. A 
főigazgató munkáját pedig 3 főigazgató-helyettes és 3 tagintézmény-
vezető segíti. 
Az 1. és az 5. évfolyamon, felmenő rendszerben az új Nemzeti 
alaptanterv nyomán elkészült kerettantervek és az arra épülő helyi 
tanterveink szerint kezdtük meg a tanítást.
A Magyar Olimpiai Bizottság akkreditált sportiskolává minősítette 
iskolánkat. Ennek feltétele volt, hogy a Pedagógiai Programunkba 
beépítettük a jogszabályban meghatározott sportiskolai 
kerettantervet, az arra épülő helyi tantervet. Együttműködési 
megállapodást kötöttünk a sportiskolai program megvalósításában 
köz reműködő  he ly i  egyesü le t ekke l  é s  az  o r szágos  
szakszövetségekkel, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, tenisz 
sportágakban. A sportosztályok váltják fel az emelt testnevelést tanuló 
osztályokat, felmenő rendszerben. 
Az 1. és az 5. évfolyam „c” osztályos tanulói a sportiskolai 
kerettanterv szerint kezdték meg tanulmányaikat, új tantárgyakkal és 
új testnevelés tananyaggal. Az 5 testnevelés óra mellett az 1. c 
osztályban bevezetésre került a sportágválasztó, küzdelem és játék 
tantárgy. Az 5. évfolyamon a küzdelem és játék óra mellett pedig a 
tanulásmódszertan. A sportiskola beindításával kapcsolatban 
ellenőrző látogatást tett intézményünkben a Magyar Olimpiai 
Bizottság egyik munkatársa.
Bevezetésre került az egész napos iskola is. Az 1. d osztály tanulóinak 
így délelőtt és délután egyenletesen lettek elosztva a tanórák és a 
másnapra történő felkészülési órák.
Az 1. és az 5. évfolyamot érintően életbe lépett az erkölcstan/hit- és 
erkölcstan oktatás, a szülők előzetes nyilatkozatainak megfelelően. 
Az erkölcstant alsó tagozaton a tanító nénik, felső tagozaton az 
erkölcstan továbbképzésen részt vett pedagógusok, a hit- és erkölcstan 
órákat pedig egyházi jogi személyek, lelkészek, hitoktatók tartják.
Körültekintő, alapos munkát igényelt a pedagógusok kötött és 
tanítással le nem kötött óráinak elosztása. A 16 óráig tartó kötelező 
foglalkozások megszervezése, a szülők nyilatkoztatása a 
foglalkozások igénybevételéről, illetve az ezeken való részvétel alóli 
felmentésekről is új feladatként jelentkezett. 
A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben e tanévtől már a 1-2. 
és a 5-6. évfolyamot érintette.
A jogszabályi előírásnak megfelelően az ebédszünetet is beiktattuk az 
órák után, az órák közé.
A délutáni foglalkozásokat ennek megfelelően 14 órától tartottuk.
Bemutatót tartottunk a Tehetséggondozás jó gyakorlatunk 
témakörében, egy hódmezővásárhelyi általános iskola részére.
Decemberben tankerületi nevelési értekezletet szerveztünk, ahol a 
tankerület pedagógusai előadásokat hallhattak a pedagógusok 
szakmai ellenőrzési rendszeréről, a tanfelügyeletről, a minősítésről, az 
e-portfólióról. A konferencia előadói között volt a Békés Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetője, a Békési Járási 
Hivatal, és a KLIK Békési Tankerületének vezetője is. 
A megújuló rendszer része a pedagógus-életpályamodell is, amelynek 
köszönhetően 2013. szeptember 1-jétől beléphettünk a Pedagógus I. 
fokozatba.

 

Berta Dorina Vivien 
8.a
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A szakvizsgával és 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező 
pedagógusok 2014. április 30-ig feltöltötték portfóliójukat, amely 
következtében 2015. január 1-jétől jogosulttá válhatnak a Pedagógus 
II. fokozatba lépésre. A minősítés alól azonban nem mentesülnek.
2014. április 30-ig azok a kollégák, akik 30 év szakmai gyakorlattal 
rendelkeznek, jelentkezhettek a 2015. évi minősítésre. 
A Gyakornoki évek szakmai program keretében lebonyolításra kerülő 
próba minősítővizsgán vett részt egy kolléganőnk a Muronyi 
tagintézményből.
A TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzés támogatása pilot program keretén 
belül három szaktanácsadó látogatta meg tizenegy kollégánkat. A 
szaktanácsadók a nyolc pedagógus kompetencia alapján összeállított 
egységes szempontrendszer alapján nyújtottak visszajelzést a 
kollégáknak, s készítettek el a pedagógusokkal közösen egy 
személyre szabott fejlődési tervet a szakmai fejlődés támogatására, az 
egyéni igényeknek, szükségleteknek megfelelően.
Iskolánk vezetőségéből Mihalik Árpádné és Babinszki Szilárdné 
vezetőtársaimmal sikeresen részt vettünk ugyanezen program keretén 
belül a tanítói, illetve a tantárgygondozói szaktanácsadói képzéseken. 
Babinszki Szilárdné négy hónapon át a 2. sz. alprojektben az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadójaként végzett 
látogatásokat más intézményekben.
A vezetőség ugyanezen három tagja bekerült az Oktatási Hivatal által 
meghirdetett „Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-
szakmai ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a 
pedagógusminősítésre” című továbbképzések első 1000 résztvevője 
közé. A hathetes képzés a nyár folyamán lesz.
Már két éve veszünk részt partneriskolaként a Szegedi 
Tudományegyetem Oktatáselméleti  Kutatócsoportjának 
"Diagnosztikus mérések fejlesztése” című felmérés-sorozatában az e-
Dia mérésekkel.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet évenként ismétlődő országos 
mérésében is másodjára vettünk részt. Az eLEMÉR idén is február 28-
án, Elemér napon rendelkezésre álló, egy évnél nem régibb adatok 
alapján készít pillanatképet a magyar iskolák IKT-alkalmazásáról.
A tanév végén a TÁMOP-3.1.2-12/2 „Új tartalomfejlesztések a 
közoktatásban” c. pályázat keretében megvalósuló „Tudatos 
pénzkezelés oktatási-nevelési program” című projekthez 
kapcsolódóan egy új felületet tesztelhettünk.
A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekthez kapcsolódóan a 
Szegedi Tudományegyetem által vezetett Mentor(h)áló 2.0 program 
keretében a dél-alföldi régió 95 köznevelési intézménye kap 
támogatást a tanulószervezetté válás folyamatához. A mi 
intézményünk aközött a kiválasztott 15 intézmény – Békés megyei 
szinten abban a 4 kiválasztott intézményben – között van, ahol a teljes 
tantestületre készül majd el a tényekre épülő szervezetdiagnózis és -
fejlesztés, diagnosztikus és fejlesztő eszközök, eljárások kidolgozása, 
validálása.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Németországi Szövetségi 
Köztársaság Kultuszminiszterek Állandó Konferenciája 2010-ben 
elindított projektjének keretében a jövőben bővíteni kívánják a 
világszerte elismert A2/B1 szintű ingyenes DSD I. (Deutsches 
Sprachdiplom I.) nyelvvizsgába bekapcsolódó 8. évfolyamos diákok 
körét. A programba a német nyelvű nemzetiségi, illetve az emelt szintű 
idegen nyelvi képzési profillal rendelkező általános iskolák is 
bekapcsolódhatnak. Ez kiváló lehetőséget teremt a szakmai 
megmérettetésre és fejlődésre, amelynek az érdeklődő, tehetséges 
gyerekek csak haszonélvezői lehetnek a vizsgabizonyítvány 
megszerzése által. 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti tankönyveinek 
kipróbálásába is bekapcsolódtunk, a következő tanévben az első, 
második, ötödik és hatodik évfolyamon néhány tantárgy esetében 
ezekből a tankönyvekből fogunk tanítani.
Megalakult a Nemzeti Pedagógus Kar. Békés megye 5 tagú 
küldöttjeinek egyike jómagam lettem, így képviselhetem a Békés 
megye állami és önkormányzati fenntartású intézményeiben dolgozó 
több mint ötezer pedagógus szakmai érdekeit.
Természetesen a változások, az újdonságok mellett továbbra is úgy 
gondoljuk, azt valljuk, hogy az eddig közösen kialakított értékeinket 
továbbvisszük, megerősítve, hogy az iskola jelene a múltból átvett 
értékekre épül. Arra törekszünk, hogy a szakmailag jól felkészült 
pedagógusok kezei alatt felnövekvő generáció olyan alapokat kapjon, 
hogy felnőtté válva megtalálják helyüket a társadalomban.  
Diákjaink legfőbb feladata az volt, hogy képességeiknek megfelelően 

tanuljanak. Ennek eredményeképpen kiváló tanulmányi előmenetelű 
tanulóink száma az 1-2. évfolyamon: 29. A kitűnő tanulók száma 3-8. 
évfolyamon: 66, együttesen 95 fő. Jeles tanulók száma 54 fő. 12 tanuló 
nem teljesítette a követelményeket, ők augusztusban bizonyíthatják, 
hogy bepótolták az éves tananyagot. 
A tanórákon kívül különböző tanulmányi és sport versenyeken is 
megmutathatták felkészültségüket a gyerekek.  Az elért eredményeket 
megtekinthetik iskolánk honlapján: 
mai.mezobereny.hu/versenyek link alatt.
A csengő hangja elszállt, kitört a vakáció. Diákjaink bizonyára gazdag 
családi programokkal töltik el a szünidőt. Élményekkel gazdagodva 
várjuk vissza őket szeptemberben.
Büszkék vagyunk tanulóink lelkiismerettel, szorgalommal végzett 
munkájára, tanulásban, sportban elért eredményeire. Köszönöm az 
intézmény valamennyi dolgozójának és az intézményben 
dolgozóknak azt a lelkiismeretes munkát, odafigyelést, amellyel 
hozzájárultak a tanév sikeres zárásához. Köszönöm a szülők és 
minden támogató segítő munkáját.

Öreg István, főigazgató

Múzeumok Éjszakája Mezőberényben

Folytatás az 1. oldalról.
A sikeres szervezést segítették a helyi 
egyházak, az Önkormányzat, számtalan 
civil szervezet és magánszemély.
A rendezvény központi helyszíne a 
Muzeális Gyűjtemény volt, ahol szó volt a 
Települési Értéktárról, az érdeklődőknek 
bemutattuk a kastély alatti pincét, 
helytörténeti totót tölthettek ki a vállalkozó 
szellemű látogatók, felléptek az Orlai 
Színpad gyermekszereplői, és egészen este 
11 óráig nyitva volt a gyűjtemény is.

Ezzel párhuzamosan a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
háziasszonyainak jóvoltából hagyományos berényi szlovák ételek, 
laska leves és mákos guba kóstolására volt lehetőség, zenés kísérettel.
Az este érdekes színfoltja volt a kukoricapattogatás, szerencsére az 
időjárás „megkegyelmezett” az egész nap fújó erős szél estére 
lecsillapodott.

Felléptek a néptáncosok, ismét megszólalt a tárogató, Kádár Ferenc 
népzenész tolmácsolásában a sötétedés után fellobbanó Szent Iván éji 
tűz lángjai mellett.
A templomok este fél 7-től várták az érdeklődőket különböző 
programokkal, amelynek egyik érdekessége a toronylátogatás volt a 
német templomban, felidézve azokat az időket, amikor őrök vigyázták 
a régi Berény éjszakáit.
Ismét túrát szerveztünk az Ókerti pince meglátogatására is, amely már 
Petőfi korában is létezett, igaz lényegesen nagyobb volt abban az 
időben. Az elmúlt évekhez képest tovább volt nyitva a Patika 
Gyűjtemény és a Városháza épülete is.
Már hagyományosan a Helytörténeti Gyűjteménytől indult a Szent 
Iván éji túra az Alföld Turista Egyesület szervezésében, Boldisháton át 
a Körös gáton, Köröstarcsát érintve vissza Mezőberénybe. 
Összességében elmondhatjuk, sikeres programmal köszöntöttük a 
beköszöntő nyarat, a reméljük sokak számára pihenést is hozó szép 
évszakot!
Köszönet illet minden segítőt, közreműködőt, hogy élményekben 
gazdag programokhoz juttatták városunk érdeklődő lakosait!

A szervezők nevében: Henger Péter és Csete Gyula
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Ha végre itt a nyár és meleg az idő, 
a gyermek strandra jár…

A kánikulai napok beköszöntésével a Tóparti Tagóvoda Napsugár 
nagycsoportosai az Egészségmegőrző projekt és a nevelési év 
lezárásaként vidám, játékos vízhez szoktató strandoláson vettek rész a 
Mezőberényi Kálmán Fürdőben.

A Tóparti Óvoda Napsugár nagycsoportos gyerekek ballagási műsora 
2014.06.07.

Kis-Berényke Táncegyüttes tábora 
2014. június15-20. 

1. nap: vasárnap Fél hatkor biciklivel megérkeztünk Dánfokra, a 
táborhelyre. Vacsora után sárkányhajóztunk, és eljött az 1 éjszaka. 
Alien-eztünk (bújócska-fogócska). 22 órakor volt a takarodó, de mi 
még csak akkor kezdtük a játékot.
2 nap: hétfő Picit fáradtan, de korán felkeltünk hajat fonni, majd 
elkezdődött a próba, ahol Magyarpalatkai táncokat tanultunk. Délután 
a lányok kalárist fontak, a fiúk nyársat faragtak. Próba után strandolni 
mentünk. Este, vacsora után Croodékat néztünk.
3 nap: kedd Reggeli után következett a megszokott próba, egyre több 
új lépést tanultunk. Ebéd után strandoltunk egyet. Mindenki jól érezte 
magát. Strand után készülődtünk a szalonnasütéshez. Tomi bácsi 
megcsinálta a tüzet és kezdődött a szalonnasütés. A végén volt egy kis 
sült alma, ami finomra sikeredett. Zuhanyozás után éjszakai túrára 
mentünk. 23 óra után értünk vissza a szállásra. Mindenki kimerülten 
feküdt le aludni.
4 nap: szerda A próbán már egyedül improvizáltunk és nagyon jó 
érzés volt. Délután kézműveskedtünk, megcsináltuk a számokat a 
számháborúhoz, majd kiválasztottuk a csapatokat. Tomi bácsi és 
Gergő volt a két csapatkapitány. Tomi bácsiék voltak a”Jedi-k és 
Gergőék Shit-ek. Este fele elkezdődött a küzdelem, nagyon erős volt 
mind két csapat, de a végén „Jedi-k” nyertek.
5 nap: csütörtök A tánc már nagyon jól megy és pénteken a szülők 
előtt is bemutathatjuk tudásunkat. Ebéd után elmentünk strandolni, 
rengeteget fürödtünk és csúszdáztunk, amiről sok fénykép készült. 
Ezután pihenésképpen kézművesedtünk. Este jöttek a Berény 
Táncegyüttesből is és együtt csináltunk egy nagy táncházat, melyet 
Gergő zenekara kísért végig. Rengeteg újfajta tánccal ismerkedtünk 

Múzeumok Éjszakáján megrendezésre került 
Kolbász, savanyúság és pogácsaverseny

Eredmények:
Vastagkolbász kategóriában: I. helyezett Szokola János,
II. helyezett Gulyásné Székely Éva, III. helyezett Schäffer Ágnes
Vékonykolbász kategóriában: I. helyezett Stephan László,
II. helyezett Schäffer Ágnes, III. helyezett Szokola János
Pogácsa kategóriában: I. helyezett Kissné Péter Nóra, II. helyezett 
Frey Lajosné, III. helyezett Budainé Borbély Krisztina
Savanyúság kategóriában: I. helyezett Mikó Ida (csalamádé), II. 
helyezett Borgula Györgyné (hordós savanyúság), III. helyezett Bartó 
Györgyné (kovászos uborka)

Mezőberény természeti értékei
A sárga erdei tulipán és a nyúlánk sárma

Mezőberény külterületén található rétek és legelők, kevésbé 
bolygatott földterületek ritka növényfajok élőhelyeit őrizték meg. A 
jégkorszaki maradványfajok és növénytársulások különleges értéket 
rejtenek, ha figyelmesen járjuk a vidéket, feltárul előttünk a 
növényvilág gazdag tárháza. Az elmúlt években két eddig nem 
azonosított virágot sikerült meghatározni. Ma már ezek helyi 
védettség alatt állnak. A sárga erdei tulipán és a nyúlánk sárma csak 
egy a sok itt található változatos vadvirág közül. 
A  s á r g a  t u l i p á n  
ritkaságával, a nyúlánk 
sárma pedig tömeges  
megjelenésével hívja fel 
magára a figyelmet. Egyik 
növény sem volt ismeretlen 
előttünk, csak nem kaptak 
kellő nyilvánosságot. 2014-
ben pedig Békés-megye 
helyi jelentőségű ter-
mészetvédelmi területei 
térképén is szerepelnek, 
növelve ezzel településünk 
értékeinek sorát. A tulipa 
sylvestris, azaz a sárga erdei tulipán egyik élőhelye a helyi köztemető 
mellett található. A növény meghatározása a Körös-Maros Nemzeti 
Park munkatársainak segítségével történt, melynek során kiderült, 
hogy egy Magyarországon ritkán előforduló tulipánfajtáról van szó. A 
köztemető melletti gyep korábban a felekezeten kívüliek temetője, a 
tulipán elsőként megjelölt élőhelye. Ezt a területet Mezőberény Város 
Képviselő-testülete 2012-ben helyi védettség alá helyezte. Azóta már 
megtalálták a növényt a helyi tót és német temető melletti részeken is.

A nyúlánk sárma természetvédelmi 
területen több helyen is előfordul sok 
ezer példányban, de a mezőberényihez 
hasonlóan tömegesen nagyon ritka. 
Különlegességét növeli, hogy nem 
szórtan, hanem nagy egyedszámban, 
jelentős populációt alkotva található 
meg ezen a területen. Közös feladatunk 
megóvni a mezőberényi élőhelyeiket, 
lehetőséget adni a következő nemze-
déknek, hogy természetes környeze-
tükben gyönyörködhessenek a virágok-
ban. Életterük helyi védettséget élvez, a 
védelmüket jelző táblák segíthetnek 
abban, hogy megismerjük eme ritka és 
különleges növények élőhelyeit.

Csete Gyula
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Újabb sikerek a „Leg a láb” Iskolában

Táncosaink újabb versenyen mérették meg magukat, ez alkalommal a 
Berecske és a Kis-Berényke Táncegyüttesek szólistái képviselték 
iskolánkat Gyomaendrődön, a II. Suttyomba Népművészeti Verseny, 
Gyermek és Ifjúsági Szólisták Versenyén június 21-én.
A versenyen ismét szép eredmények születtek, arany, ezüst és bronz 
minősítést is sikerült elhozniuk diákjainknak:
Arany minősítés: Machó Flóra- Borgula Bendegúz, Felkészítőjük: 
Szabados Tamás, Ezüst minősítés: Kurilla Zsófia, Szabó Dorka, 
Székely Erik, Felkészítőjük: Hanó Krisztina, Baracsi Gergő, Bronz 
minősítés: Ábelovszky Zsóka, Benyó Gréta, Hajzer Sándor, 
Komiszár Gréta, Verasztó Katalin (ének), Felkészítőjük: Hanó 
Krisztina, Baracsi Gergő, Bronz minősítés: Budai Anna, Győri Attila, 
Tímár Gerda, Felkészítőjük: Szabados Tamás
Mindannyiuknak gratulálunk!

Körös-völgyi Sokadalom

Ezen a hétvégén, június 27-29. között Gyulán került megrendezésre a 
Körös-völgyi Sokadalom. A Sokadalom keretein belül tartották 
szombaton a Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek 3. 
Néptáncversenyét, melyen a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
csoportjai és táncosai ismét kiemelkedő eredményeket értek el.

A csapatok versenyében első helyezést ért el a Hanó Krisztina és 
Baracsi Gergő vezette Kis-Berényke Táncegyüttes „Nyárád-menti 
táncával”, különdíjas lett két Biharugrai csoportunk: az utánpótlás 
csoport a „Vásár” , valamint a Báró Bölönyi József Táncegyüttes „Az 
én apám kerékgyártó, fia vagyok én” című koreográfiáikkal Turiné 

meg, de voltak ismerős koreográfiák is. Éjfél után feküdtünk le.
6 nap: péntek reggeli után még tartottunk egy rövid próbát, majd 11-
kor a tanultakat be is mutathattuk szüleinknek. Jó volt a hangulat, a 
zenekar is nagyon jól játszott. Délután még volt egy kis strandolás és 
utána elindultunk haza. 6 órára értünk vissza Berénybe, ahol a szülők 
már izgatottan vártak bennünket.
Ez az egy hét nagyon összehozta a csapatot. Ez a tábor felejthetetlen. A 
fantasztikus programok: táncház, számháború, szalonnasütés, Alien, 
strandolás…ezek mind olyanok, amiket nem lehet elfelejteni. Ennél 
jobb helyre nem is mehettünk volna.

„Ez a tábor olyan jó, akár csak egy nyaraló,
benne minden szuper jó. Hátha visszakapható.”

Köszönjük a lehetőséget szüleinknek és a „Leg a láb” iskola 
tanárainak és vezetőinek: Hanó Kriszti néninek, Baracsi Gergőnek, 
Szakálos Kittinek, Szabados Tomi bácsinak és Szabó Csaba bácsinak.

Tímár Tímea, Szabó Dorka, Kurilla Zsófia táncosok

Agárdi Margit és Szabó Csaba vezetésével. A szólisták között a Petri 
Dominika-Sándor Zsombor páros III. helyezést ért el Hajdu Gergő és 
Szugyiczki Julietta felkészítésével. A versenyt követően a 
Néptánctalálkozóra került sor, melyben a Berecske együttesünk is 
bemutatta Szabados Tamás Moldvai táncát, valamint a Berecske 
szólistái, Győri Attila- „Somogyi eszközös, Borgula Bendegúz és 
Tímár Gerda „Somogyi ugrós és friss csárdás” táncot. A szombati 
napot egy színvonalas Békés Megyei Néptáncgála zárta, melyen részt 
vett iskolánk Szabóné Kukla Ágnes által vezettet Berény 
Táncegyüttese, melynek tánckarvezetői Baracsi Gergő és Szugyiczki 
Julietta.

Gratulálunk kiemelkedő teljesítményükért! A „Leg a láb” táncoktatói

XVIII. Berényi Napok
2014. augusztus 19-20.

Tervezett kiállításaink

Farkas-Pap Éva szobrász. 2008-ban végzett a 
Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Farkas 
Ádám tanítványaként.  Tanárként,  majd 
díszletkészítőként dolgozott, 2013 óta szabadúszó, 
a Misija Design és az Almádi Kézműipari 
Szövetkezet (AX) tervezője. Rendszeres 
résztvevője hazai és külföldi kiállításoknak, 
legutóbb a szentendrei Művészetmalomban 
találkozhatott munkáival a közönség. Szent-Györgyi Albertről készült 
portrédomborműve a SOTE központi épületében látható.

Farkas Vajk üvegművész. Tanulmányait a győri Kovács Margit 
Művészeti Iskolában, a budapesti Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemen (Iparművészeti Egyetemen), valamint Helsinkiben, az 

University of Art and Design-ban folytatta. Tanárai, 
többek között Hefter László, Bohus Zoltán, Horváth 
Márton és Kazushi Nakada volt. Farkas Vajk 
jelenleg volt iskolájának, a Kovács Margit Ámk-nak 
szaktanára. Üvegmunkái országszerte több helyen 
megtalálhatók, kiemelendőek a győrzámolyi 
templom ólmozottüveg ablakai, illetve a siófoki 
Tour in fo rm I roda  üveg  t é r e lvá l a sz tó i .
http://pap-eva.blogspot.hu

Helyi kiállítások:

      Díszítőművészeti Kör                         Foltvarró Kör: 

Bemutatkozik  Mezőberény Települési értéktára:

A jól ismert mezőberényi művészeti csoportok mellett 19-én 
kedden találkozhatnak a következő előadókkal:

Pintér Béla: 1996-ban adta ki első cd-
jét.Melynek címe Mienk a menny. Csapatun 
második albuma 1999-ból. A merészebb 
stílusjegyeket magán hordozó album hamar 
közkedvelté vált kicsinyek és nagyok körében 
egyaránt. Olyan, sokak számára kedves 
dalokkal, mint: Little Yoe, Fel is út, le is út, 
Szeretet. Pintér Béla zenéi a Homokba írva 
cd-n a hitről, reményrõl, szeretetről, 
megbocsátásról szólnak, az életről.
Forrás: http://starity.hu/sztarok/pinter-
bela/#ixzz36xUU05Vk
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Csík zenekar: “Negyed évszázada, hogy a magyar népzenei élet 
egyik lelkesen tanuló, tudását szeretettel továbbadó, bátran igényesen 
alkotó, elismerten népszerű együttese a Csík zenekar.

Ahogyan a szerelem is tud gyönyörű 
ugyanakkor gyötrelmes lenni, úgy a népzene 
szeretetében eltelt 25 év is tudott göröngyös 
útra vinni, illetve egekig felemelő 
boldogságot adni. Kívánom mindazoknak, 
akik kíváncsian figyelemmel kísérik a 
munkánkat, hogy még sokáig leljenek 
örömet koncertjeinken az általunk játszott 
dallamok hallgatásában. Ezzel magunknak 
is kívánom ezt, hiszen hosszú ideig 
szeretnénk még mosolygó szemű, boldog, meghatott arcokat látva 
játszani, tudva, hogy van kinek muzsikáljunk.”
Forrás: http://csikband.hu/a-zenekarrol/

Augusztus 20-án díszpolgári cím átadásán, sporteseményeken, 
civil szervezetek találkozóin, gyümölcspartin, Szent István napi 
felvonuláson találkozhatnak egymással a berényiek és az 
elszármazott vendégek. A színpadon helyi csoportok zenés,  táncos 
bemutatói és a következő előadók lépnek fel:

Feyér Zita: Édesapám hegedült, édesanyám meg 
sokat énekelt nekem. Temesváron születtem, ott 
jártam operába, és hazafelé már az úton 
kornyikáltam az ott hallott dalokat. Emellett az 
operaénekesek körül forgolódtam folyton, akik 
tippeket adtak az énekléshez. Úgyhogy szinte 
azóta énekelek, mióta megszülettem. Én igazából a 
színpadon tudok csak önmagam lenni. 
Forrás: http://divatikon.hu/a-szinpadon-tudok-igazan-
oenmagam-lenni-interju-feyer-zitaval/ - Széles Gábor 
2012.11.10.

Bruti: A gitár és a rockzene avatott szakértője, 
Banderas-hasonmás, egy igazi fotelpatkány. 
Humorista, zenész, dalszerző, műsorvezető, 
fűtésszerelő, hangszergyűjtő. Kedvenc állata a 
Csempe maci, de nála lehet leghamarabb tetten érni a 
sánta kutyát is. Igazi nevére kevesen emlékeznek, bár 
a krónikások szerint valaha Tóth Imrének hívták. 
Forrás: http://dumaszinhaz.hu/fellepo/Bruti

Rekop György:
A Dumaszínház királykategóriájának 
tagja, (Ez a nehézsúlyt jelenti, még mielőtt 
félreértés történne), mivel súlyra, 
Klitschkóval, magasságra Tysonnal 
azonos. Humorista, de tanárként 
diplomázott, és a szakmában is dolgozott. 
A haj nélküli lovag, aki egyszer már 
visszanyerte Erdélyt pókeren. A XX. 

kerület baseball-sapkás réme, ex-birkózó, népes családdal és szigorú 
elvekkel. Nem felejti honnan jött, de ha öccsével iszik, akkor általában 
nem tudja hova tart... Kedvence a függőleges négy betű. Ami 
lehangolja: Az egyiptomi síugrók elégtelen edzéskörülményei. 
Forrás: http://dumaszinhaz.hu/fellepo/Rekop-Gyorgy

Kökény Attila magyar énekes és zenész. Énekelt a 
Fain nevű együttesben a 2000-es évek elején. A 
Megasztár 5. szériája meghozta számára a várva 
várt sikert. Első albuma 2011 Májusában jelent 
meg. 
Forrás:  ht tp:/ /s tari ty.hu/sztarok/kokeny-
attila/#ixzz36xa5yslb

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar az ország 
első, úttörő Retro csapata. Retro. Nem nosztalgia! 
Viki és a Zenekar 2003 óta rendületlenül terjeszti a 
Retro tanait. Dalaikat az elmúlt ötven év 
hagyományai alapján alkotják, nemegyszer régi 
slágerek korhű, de progresszív feldolgozásával.
http://sztarpont.hu/marot-viki-es-a-nova-kultur-zenekar/

MEGHÍVÓ
Tisztelt Mezőberényiek!

Mezőberény várossá nyilvánításának 25. évfordulójáról
EGYÜTT EMLÉKEZÜNK

címmel emlékülést tartunk
2014. augusztus 20-án 10.30 órakor

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.

A rendezvényre tisztelettel hívjuk és várjuk városunk lakóit!
Baráti Egylet Mezőberényért

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő Testülete

XXV. NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS 

ORIGAMI TALÁLKOZÓ

Mezőberény ad helyet 2014. augusztus 8-9-10-én 
a XXV. Nemzetközi és Országos Origami Találkozónak. 

A rendezvény díszvendége Paulo Bascetta olasz origami mester.
 A találkozóra várjuk az origami iránt érdeklődő magyar és 

külföldi vendégeket egyaránt. 
Helyszín az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. 

A programból: 3 nap alatt közel 50 különböző nehézségű origami 
foglalkozás a téma magyar és külföldi mestereitől, Retró origamis 
játékok, vetélkedők, Kreatív kézműves műhely, logikai és készség 
fejlesztő játékok: a Vár-játék Kreatív Hobbi Áruház foglalkozásai, 
„Vizes” hajtogatás, Kézműves és origami kellékek boltja, Horváth 
Hella tesszalláció kiállítása,Kiállítás a találkozó résztvevőinek 
munkáiból

Részvételi díj a három napra: 4500.-, napijegy szombatra: 2000.-, 
mezőberényiek részére 1000.-

További információ
 Fábián Zsolt szervezőnél (06-20/5638-400; 

fzsolt61@gmail.com),  jelentkezési lap a 
www.opskk.mezobereny.hu honlapon.

Évadzáró bemutató a Kulturális Központban

Siklósi István, városunk polgálmestere 
nyitotta meg a Kulturális Központ művészeti 
csoportjainak évadzáró bemutatóját. A 
színpadi produkciók mellett a közönség 
bepillantást nyerhetett a díszítőművészeti 
kör és foltvarrók éves munkájában. (Nagy 
kiállítással a két szakkör a Berényi Napokon 
jelentkezik.) Nagy tapsot kaptak a  
Mezőberényi Mazsorett Együttes csoportjai, 
a Berényi Népdalkör, az Orlai Színpad 
tagjai,  Kis-Berényke és a Berény 
Táncegyüttes, a  versenytáncosok és Alicia 
hastáncbemutatója.
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Fölényes győzelem
2014.  június 6-8 között rendezték meg 
Gyulán a HDH-IAA Történelmi Íjász 
Nemzetközi Grand Prix versenyt. A 
magyarok mellett lengyelek, szlovákok, 
németek, osztrákok, szerbek és román 
í jászok is  a  versenyzők között  
voltak.Több, mint 140 versenyző küzdött 
az elsőbbségért. A három napos 
versenyen történelmi és vadászreflex íjjal 
lehetett versenyezni. A selejtezőből akkor 
juthatott tovább a versenyző az 
elődöntőbe, ha a pontoknak az 50 %-át 
teljesítette, és a  döntőbe csak a legjobb 6 
juthatott. Mezőberényt Sotus Gizella 
képviselte vadászíjász kategóriában, aki 
Európa- bajnokhoz méltóan fölényesen 
nyerte a versenyt.

Teljesítménye azért is kiemelendő, mert a férfiak között is a 7.  helyen 
végzett volna.  Fehér Csaba pályabíróként vett részt a versenyen.

PING-PONG Tábor gyerekek részére 
Időpont:  2014. augusztus 4-8. és augusztus 11-15. 

naponta 9.00 - 12.00 óra között
Helyszín: Mezőberény, Martinovics úti tornaterem

Információ: 70-778-7145

Berény Napok Asztalitenisz Verseny
2014. augusztus 16. 09.00 

Helye: Mezőberény, Martinovics úti tornaterem
Nevezés a helyszínen.

Információ: 70-778-7145

 

Teniszverseny
A Szalai Barna Tenisz Klub 2014. 
június 7-én tartotta meg a minden 
n y á r i  s z e z o n b a n  s z o k á s o s  
háziversenyét. A verseny egyébként 
a Mezőberény várossá avatásának 
tiszteletére tartott május 2-i városi 
sportnap utórendezvénye volt, akkor 
a rossz idő miatt a háziverseny 
elmaradt. Ezúttal azonban az 
időjárás kegyes volt és a 22 játékos 
k i tűnő  körü lmények  közö t t  
küzdhetett a győzelemért. 

A szeniorok egyéni versenyében 
Szabó István nyert Tripon György 
előtt. A sorsolt párosok két ötös 
csoportban versenyeztek. 

A végső győzelmet a Dorogi János-Hidasi László páros szerezte meg, 
második a Károlyi János-Kossuth Tamás duó lett, míg a dobogó 
harmadik fokára a Dr. Dorogi Rajmund-Nagy Imre páros állhatott. A 
remek marhapörkölt Kiss László klubtagnak volt köszönhető. A 
pályákat is dicsérték a klubtagok, ez Szabó Lajos gondnok érdeme. 
Gratulálunk a győzteseknek, a szervezőknek pedig köszönet.

FELHÍVÁS
2014. szeptember 20-án rendezzük meg

a IV. MEZŐBERÉNYI TÖLTÖTT KÁPOSZTA 
FESZTIVÁLT a Városi Ligetben.

A nap programja: főzőverseny, színpadi produkciók
A rendezvényre a civil szervezeteken kívül várjuk 

munkahelyi kollektívák, baráti társaságok részvételét is.
Bővebb információk és jelentkezés telefonon 

Csók Imrénénél: 06-20/9389165
Töltsünk együtt egy kellemes napot!

Baráti Egylet Mezőberényért
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

CIVIL SZERVEZETEK 
A BERÉNYI GYERMEK FC HÍREI

Sikeres évet zártak a Berényi Gyermek FC csapatai. A 2013/2014-es 
bajnoki szezonban az egyesületben sportoló közel száz gyerek több 
korosztályban tevékenykedett. Az MLSZ tavaly átszervezte az NB II-
es korosztályokat, így hat év sikeres szereplés után kénytelenek 
voltunk a megyei bajnokságban indulni, ahol a kiírásnak megfelelően 
a nagyobb, U 16 korosztályban neveztünk. Csapatunk, ősszel még 
veretlenül vezette a tabellát. 
A tavaszi szezonban gyengébb teljesítményt nyújtott, végül a 
negyedik helyen végzett. Több korosztályunk továbbra is a 
Nemzetközi Bajnokságban, az Interligában versenyzett, jó 
eredményekkel. Legjobban U 13 korosztályunk szerepelt, ötödik 
helyen végzett a tabellán, megelőzve több nagyváros utánpótlás 
csapatát. Nemrég Gödöllőn, nagyszabású tornán szerezték meg a 
győzelmet. U7, U9 és U11 csapataink a Bozsik programban 
képviselték Mezőberényt.

 A szezon zárásaként U 13 csapatunk július 1-8 között Gronau-Epe-be 
utazik, testvérvárosunk utánpótlás egyesületének meghívására, ahol 
német és holland fiatalokkal találkozik a Vorwarts Epe által rendezett 
nemzetközi tornán. Korosztályos csapatainkba a helyi tehetségek 
mellett a környező településekről is sokan látogatják edzéseinket. 
Többen tagjai a megyei korosztályos válogatottaknak: Hursán Gergő, 
Kovács Mihály, Szántó Milán, Szuróka Róbert. Egyesületünk az 
utóbbi években sikeresen vett részt a TAO pályázati rendszerben. 
Ennek köszönhetően, zökkenőmentesen tudta biztosítani a gyerekek 
felkészülését, versenyeztetését. Mindez a jövőben is biztosított, mert a 
napokban az MLSZ további támogatásáról értesítette egyesületünket 
sikeres pályázatunkkal kapcsolatosan. 
A biztos anyagi háttér tudatában a 2014/2015-ös bajnoki szezonra, egy 
év megszakítás után, U 15 és U 14 korosztályunk újra az BN II-es 
bajnokságba adta be nevezését. Egyesületünk jó kapcsolatok ápol a 
környező települések utánpótlás csapataival. Ennek köszönhetően, az 
Interligában a Gyomaendrődi Gyermek Labdarúgó Egyesülettel 
közösen indultunk.
Utánpótlás csapatainkat az előző bajnoki szezonban is 
térítésmentesen biztosítottuk a Mezőberényi FC részére.
A 2014/2015-ös bajnoki szezonban hasonló eredményekkel tervezzük 
egyesületünk működését.

Kajlik Péter
szakmai vezető
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Jótékonysági Táncgála

Parádés műsorral zárta az évet a Kner Táncsport 
Egyesület a Mezőberényi OPS Kulturális 
Központban megrendezet t  gálaes ten.  A 
gyomaendrődi, dévaványai, köröstarcsai,  
körösladányi és mezőberényi táncosok magas 
sz ínvonalú  produkciókban mutat ták  be  
tánctudásukat. Gratulálunk a táncosoknak és 
oktatóiknak.

                   OLVASÓI LEVÉL
 

                   HITÉLET
 

Tisztelt Iparosok, Vállalkozók!

A 129 éves Mezőberény és Körzete Ipartestület várja tagjai 
sorába a helyi iparosokat, és vállalkozókat

LEGYEN ÖN IS TAGUNK!
Tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink:

• szakmai érdekképviselet, pályázatfigyelés
• tanfolyamok, képzések szervezése
• terembérlési lehetőség
• informatikai szolgáltatásnyújtás: internet-használat, gépelés
• tájékoztatás időszerű tudnivalókról, eseményekről
• angol nyelvből korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészítés, 

fordítás (NEM csak tagoknak!)
VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL!

Tiba Mihály elnök
Mezőberény és Körzete

Iparosok és Vállalkozók Egyesülete 
5650 Mezőberény, Fő út 14.

Telefon: 06/66-352-427 06/30-566-60-45
Email: ipar.testulet@freemail.hu

Hálaadó istentisztelet
Folytatás az 1. oldalról

A templom múltjára Nagytiszteletű Román János lelkipásztor 
emlékezett, megköszönte a kapott támogatásokat, segítséget és 
méltatta név szerint azokat, akik a munkában közvetlenül is részt 
vállaltak és szakértelmükkel, a legjobb megoldásokkal újjá tették a 
templomot. Siklósi István Mezőberény város polgármestere 
megköszönte azt a munkát, amit a Református Egyházközség végzett, 
azt a közösségi munkát, mely lehetővé tette, hogy a város 25. éves 
évfordulójának évében a templom megújulhatott. Kiemelte a három 
nemzetiség békés együttélését, a Miniszter Úr szavaihoz kapcsolódva 
a vidéki élet értékét, nehézségét, a közös célokat, azért a városért, ahol 
mi élünk és élni szeretnénk. A köszöntők sorában Ábelovszki László 
az építők szavait tolmácsolta és Dr. Rück András is több felszólalóhoz 
hasonlóan elismerését fejezte ki az elvégzett munkáról. Mészáros 
János Elek meghívott vendégként könnyeket csalva a résztvevők 
szemébe énekelte el többek között a Hazám, hazám dal sorait.

Az istentisztelet után a templom-
kertben leleplezésre került Szegedi 
Kis István mellszobra Balog Zoltán 
miniszter és Nagytiszteletű Katona 
Gyula esperes közreműködésével.  A 
megújult templom, a szoborpark, a 
város felajánlása a Gerle Margit által 
készített csobogó, a tölgykerítés, a 
székely kapu mind, mind egy új 
környezetet eredményezett, értéket 
képviselve a város meghatározott 
pontján. Balog Zoltán szavait 
idézve:„a történelmi hit és a jövő 
találkozik… itt van a régi és itt van az 
új, amit hozunk a történelemből és 
hozzá tesszük, amit tudunk, ami előre 
mutató”.

(forrás: szöveg és kép: http://www.mezobereny.hu/s/hir/1170/Unnepi-
halaado-istentisztelet-a-Mezoberenyi-Reformatus-Egyhazkozsegnel; 
http://www.mezobereny.hu/s/galeria/20140629-Halaado-istentisztelet)

Horgászverseny
A Mezőberényi Horgászok Egyesülete a hagyományos Boldisháti 
horgászversenyét rendhagyó módon a Tópart Vendéglő mellett 

00található Hosszú Tónál rendezte meg 2014 június 28-án 6 -tól 
00június 29-én 12 -ig. A 30 órás versenyen 30 horgász vett részt. A 

részvevők között 7 fiatal is megméretette magát. Szép fogások 
születtek, és a dobogós helyekért kiélezett küzdelem folyt. Vasárnap 
délben derült ki igazán, hogy mennyire szoros volt a verseny. A 
fiatalok is kitettek magukért, még éjjel is sokan horgásztak, hogy 
minél több halat fogjanak. A verseny eredményhirdetése után 
minden horgász elfogyaszthatott egy jó babgulyást, melyet a Tópart 
vendéglő készített el, és nagyon finomra sikerült. A verseny 
helyezettjei ajándékutalványokat és okleveleket vehettek át. 
A verseny eredménye a következő módon alakult:
gyermek – ifi kategória: I.hely: Fábián Vince 7,94 kg, 
II.hely: Kordik Levente 7,12 kg, III.hely: Kovács György 5,58 kg
felnőtt kategória:  I.hely: Nagy István 26,44 kg, 
II.hely: Szalai Zsolt 23,86 kg, III.hely: Kolozsi Tamás 23,22 kg
Legnagyobb hal kifogója:
Hanzó Pál 2,1 kg

200 - és nem 800!
A Köröshöz, a hídhoz, amikor időnk engedi, elzarándokolunk. A 
város felől  az utunk a Vésztői úton vezet. Lassan megszokott kép: 
új fák az út mentén. Szerencséjük volt, nem volt kemény tél. 
Néhány ugyan hiányzik, de higgyünk benne, hogy csak 
„átültetésre” kerültek. Majd ősszel pótolják.
Mérnökségemmel jár a szorosabb kötődés a mennyiségekkel. Kicsi, 
nagy-sok, kevés. Ahogy a fák sorát néztem valami megindult 
bennem. A parton, a táj, a folyó szépségét csodálva, nem bírtam 
tovább. Eszter véleményét kértem, aki a klasszikus megoldást 
javasolta: számoljuk meg a fákat! Kocsival lépésben haladva - 
papír, ceruza és vonalak minden húsz után. A harmadiknál már 
éreztük, hogy valami nagyon nem egyezik az előzetes számmal. A 
kilencediknél elfogytak a fák! Ha a letörteket és az 
„áttelepítetteket” is hozzászámítjuk, összesen KÉTSZÁZ fa. A 
decemberi öröm NYOLCSZÁZRÓL szólt.
Másnap telefon Virág igazgató úrnak. Megállapodtunk, valószínű 
munkatársai a megyében telepített összes fáról tájékoztatták az év 
végén.
Közel 2 km távolságon vannak fák. Még kb. 100 db kellene, hogy a 
körgáttól a hídig terjedjen a fák sora. 
Reménykedjünk, hátha még ez évben megtelik a hely, és a 
jelenlegiek is teljes létszámban megérik a következő éveket. Szép 
fasor lesz.

Dr. Gschwindt András
Mezőberény város díszpolgára



ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Lakatos Ferencné szül. Földesi Julianna (1945 )
özv. Bak Imréné szül. Váradi Margit (1933)
Braun György (1944), Szöllősi Mihály (1956)
Dávid Mátyás ( 1937), Gál Imre ( 1942)
Szombati István (1948), Juhos Andrásné szül. Makkos Irén (1933)
Bereczki Istvánné szül. Vas Irén (1927)

Házasságot kötöttek: Vetési Csaba (Békés) és Szász Csilla
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Én csak kis, fatornyú templom vagyok…
A nyár a hálaadás ideje, hiszen ilyekor már láthatjuk munkánk 
eredményét, legyen szó bizonyítványosztásról, vagy a termények 
betakarításáról.  Ezen a nyáron két gyülekezet hálaadásának és 
örömének is tanúja lehet városunk. A két templom megszépülésén túl 
remélem, hogy a keresztyén közösségekben rejlő erő, tenni akarás és 
lelkiség is hatást gyakorol településünk lakóira. 
Mi augusztus 17-én fogunk ünnepelni a templom felszentelésének 
225. éves évfordulóján, egyháztagok, elszármazottak, vendégek, 
érdeklődők közösen. Bár nálunk szerényebb és kevésbé látványos a 
külsőségekben tapasztalható megújulás, mint testvéregyházunknál, 
de a szívünk mégis tele van örömmel.
Az utóbbi évtized sok áldásáért is köszönetet mondunk Urunknak, 
hiszen az oktatás nevelés területén evangélikus egyházi fenntartású 
intézményeinkben képviselhetjük az evangéliumot és Jézus Krisztus 
Urunkat, és hisszük, hogy így épülhetünk az Ő segítségével közösen 
lelki házzá. Hálát adunk azokért a felnőttekért és családokért, akik 
nálunk találtak rá Jézus Krisztus végtelen szeretetére, és 
megkeresztelkedtek, lettek hittanosaink, egyháztagjaink. Hálát adunk 
őseink hitéért, az évtizedek óta hűséges, imádkozó gyülekezeti 
tagjainkért, azért, hogy mindeddig megsegített minket az Úr.

Reményik Sándor Templomok című, gyönyörű verse jut eszembe 
templomunkról, s ennek kapcsán a lelki házról. Hiszen Isten 
elsősorban nem kőből készült építményekben akar otthon lenni, 
hanem a szívünkben. Azt akarja, ha mi az Ő Lelkének lennénk 
temploma. Ha bárki úgy tekintene ránk, hogy Isten Lelke betölt, 
megszenteli életünket. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy hagyjuk, 
vezesse Ő a sorsunkat. Azt jelenti, hogy bízunk benne és 
ráhagyatkozunk, mert tudjuk, Ő bölcs és szeret minket. Azt jelenti, 
hogy készek vagyunk engedelmeskedni neki, az ő örömére élni, neki 
tetsző, embertársaink javára való életet folytatni. Ha nem a magunk 
önzése, hanem a másik szeretete töltene el, ha vágynánk jót cselekedni 
és elfordulnánk a bűntől, a gonoszságtól. 
Ha egy templomba belépünk, akkor hatást gyakorol ránk az a tisztaság 
és csend, amit ott átélhetünk. Ha egy istentiszteleten részt veszünk, 
akkor hatást gyakorol ránk a közösség éneke, imádsága, az együtt 
elmondott hitvallás. A templom nem csak egy ódon épület, amit 
tatarozni és megbecsülni kell, hogy a település éke és az ősök 
örökségének jele legyen. A templom olyan tér, ahol azok lehetünk, 
akik vagyunk. Megsebzett lelkű, vagy éppen boldogságban úszó 
emberek. Helyet foglalhatunk és őszintén kifejezhetjük mindazt, ami 
a lelkünknek fontos. Lehetjük a terheket, hogy aztán 
megkönnyebbülten, indulhassunk újra a feladataink közé. Kitárhatjuk 
a szívünket, hogy a jelenlévő Isten töltse el azt áldásával, erejével. 
Megvallhatjuk gyengeségünket, sírhatunk gyászunkban és 
elrejtőzhetünk Urunk kegyelmes szeretetében.
Gyakorta hallani: „Nem járok templomba, otthon is tudok Bibliát 
olvasni, imádkozni”. De van e közösség, Istent dicsérő ének, 
bibliamagyarázat és úrvacsora? Ugye ez nem lehetséges?! Pedig ezek 
azok, amikben igazán kifejeződik az Isten előtti összetartozásunk és 
az ő intenzív jelenléte, szeretete. Ezért azok, akiknek megvan a helyük 
a templomban és lelki otthonukként vannak jelen, erősebben élhetik 
meg Jézus Krisztus valóságát, és egyre inkább maguk is lelki 
templommá lesznek. Őáltala. 
„ Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek 
Istennek Jézus Krisztus által.” 1 Péter 2,5

Lázárné Skorka Katalin

Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő,
A szellemóriások fénye rámragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erő.
S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma
És Isten minden templomban lakik.

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk
2014.augusztus 17-én vasárnapra,

hálaadó napunkra

10 óra ÜNNEPI ISTENTISZTELET
           Igehirdető:Gáncs Péter elnök-püspök
           Magyarországi Evangélikus Egyház
           Zenei szolgálat: Mössingeni és Mezőberényi
           Evangélikus Rézfúvós Együttes
12 óra Ebéd a Berény Szállóban
14 óra ''Beszédes múlt”
           Mezőberény és az evangélikusság
           helyzete a türelmi rendelet útán
           Dr. Harmati Béla igazgató
           Evangélikus Országos Múzeum
           Kávé,sütemény
16.30  ,,Énekeljetek az Úrnak új éneket!”
           Evangélikus Egyházmegyei Zenei Tábor
           előadóinak és növendékeinek koncertje
           a Berény Szálló előtt

Gyermekprogramot délelőtt és délután
a parókia udvarán biztosítunk

Ebédet 1300 Ft-os áron lehet rendelni
személyesen vagy a lelkészi hivatal telefonszámán 

66/ 352-040 ill. a 30/691-9466-os 
és a 30/239-3683 számokon.

Parkolási lehetőség a templom előtt és mellett.

Erős vár a mi Istenünk!
Mezőberényi I.kerületi Evangélikus Egyházközség

Presbitériuma

Őszinte szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Vécsei Dániel 

mezőberényi lakost, az egykori 
Aranykalász Mgtsz volt 

főagronómusát 2014. május 17-én 
utolsó útján elkísérték, sírjánál 

kegyeletüket lerótták, tőle szóban, 
gondolatban, imádságban, írásban, 

virággal elbúcsúztak. 

Hálás köszönettel: a gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen szerettünk 

Czirbuly András
 temetésén megjelentek, 

sírjánál virágot helyeztek el, 
mély gyászunkban bármilyen 
módon, együtt érző szívvel 
osztoztak, elvesztése miatt 

érzett fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család
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Munkálatok a Városháza előtti területen

2014. áprilisában született döntés alapján a Közép- és Kelet- 
Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a 
maximális 5.000.000,- Ft-os vissza nem térítendő támogatásban 
részesítette a Városháza előtti I. világháborús emlékmű és 
környezete felújítását.
A munkálatok elkezdődtek, az emlékművet körülvevő kerítés 
kiemelésre és felújításra kerül, a zöld területek átszabása, 
megnövelése is megtörténik, öntöző rendszer kerül kialakításra a 
beültetett növények jobb gondozása érdekében.  Átrakásra kerül a 
térburkolat, biztosítva a csapadékvíz jobb elvezetését és  
korlátozásra kerül a városképet rontó parkolás is, olyan formában, 
hogy az esküvők alkalmával az ifjú pároknak továbbra is 
lehetőségük legyen a városháza elé behajtani. A parkolási lehetőség 
a Békési úti lakások mögötti parkolóban továbbra is biztosított.

Jeles napok

Július-Szent Jakab hava, Nyárhó 
„Mag, mag, búzamag, Benne aluszik a Nap.”

Júniusban megszakadt a búza töve, ahány fajtája csak 
létezik, mind érik, megérik. Júliusban „Isten terített asztalává lesz a 
határ, melyet körbeülhet az élők nagycsaládja”. Ez a hónap a nyári 
mezőgazdasági munkák időszaka, a jeles napok száma kevesebb 
ezekben a hetekben, mint az év egyéb hónapjaiban.
Július 2. Sarlós Boldogasszony napja a gyermekét váró Máriának 
Erzsébetnél, keresztelő Szent János édesanyjánál való látogatásának 
ünnepe, számos vidékeken az aratás kezdete.
Sarlós Boldogasszony a szegények és a szükségben szenvedők 
gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők pártfogója, a 
halottak oltalmazója. Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Vigíliáján 
emlékeztek meg Mária anyaságáról. 

A csíkrákosi templom mondája mesél nekünk a sarló 
eredetéről. Zablya Péter kegyetlen úr hírében állt, akit csak áldott lelkű 
felesége miatt fogadtak el az emberek. Péter folyton féltékenykedett 
asszonyára, s egy alkalommal, amikor nem hitt neki, tűzpróbára ítélte 
a menyecskét, akinek tüzesített ekevason kellett volna átsétálnia 
sértetlenül, h bizonyítsa ártatlanságát. Az asszony Sarlós 
Boldogasszonyhoz imádkozott, mire férje azt mondta neki, h eltekint a 
tűzpróbától, ha felesége egyedül learat. Az asszony álomba sírta 
magát. 
Ekkor Péter látta, hogy az égből száz meg száz csillagba kapaszkodva 
angyalok ereszkedtek a búzába, előttük királynői alak haladt, feje 
körül glória, kezében sarló. Learattak az asszony helyett.
Péter hálából búcsút járt és megépíttette a rákosi templomot.

„Isten áldása van azon a helyen, ahol a szent Szűz keresztül 
megyen..”-tartották a régiek.

Egy legenda szerint, amikor az Egyiptomba menekülő 
szentcsaládot Heródes emberei üldözték, a búzaszemmé változott 
Máriát és Jézust egy szántóvető elvetette. Amikor aratott, Mária 
kérésére kereszt alakot formált a kévékből, s Mária és Jézus arca ott 
ragyogott minden learatott búzaszemen.

A régi ember annyi termést kért minden esztendőn az Úrtól, 
hogy a mindennapi kenyérre való mellett jusson a szegényeknek, -a 
kalászok összegyűjtése az ő joguk volt-, az ég madarainak, az 
anyaföldnek, s a rontó erőknek is belőle.
A XVIII. században még az asszonyok arattak sarlóval, a férfiak pedig 
kötözték a kévéket. Később a férfiak arattak kaszával, az asszonyoké 
pedig a kévék kötözése maradt. Fárasztó munka volt. Már a hajnal 
hűvösében megkezdték, és késő délutánig is eltartott, csak a nap 
legforróbb részét töltötték pihenéssel. Lefeküdtek a földre, mégpedig 
úgy, hogy arccal a Napnak forduljanak. Ezt az időszakot a palócok 
delelésnek hívják. „Apáinkró' maradt ránk, hogy a minden jónak 
teremtő apját, a Napot tiszteljük, azé' hát minden jóravaló munkás 
arccal fekszik a Napnak.” (Pintér Sándor gyűjtése)
A búza Isten ajándéka, a Nap pedig Jézust idézi. A régiek hite szerint 
Szűzanya arat, és Fiára hagyja, hogy gyűjtsön, a konkolyt a búzától 
elválassza. 
Amikor mindennapi kenyerünkért imádkozunk, nem csak testünk 
táplálékáért fohászkodunk, hanem azért is, hogy Jézus minden nap 
velünk legyen.
Szinte minden vidéken készítettek aratókoszorút, amit Jézuskévének 
is hívtak.

Július dőjárásjósló napjai: 5-e, Sarolta napja, ha ekkor esik, akkor 
rossz dió- és mogyorótermés várható. Illés napján, július 20-án, ha 
dörög az ég, azt mondják, Illés szekere zörög. Szegeden azt tartják, ő 
hajigálja le a kevély angyalokat az égből, s haragos mennyköveivel 
örökké célozgatja őket. A gonosz angyalok gyakran a jó emberek 
mellé húzódnak, így a nyilak őket is elérhetik.
Július 22. Mária Magdolna napja, aki az Úr lábát drága kenettel 
kente, s hajával törölgette. Ő a züllöttségükből szabaduló nők 
védőszentje. Napján általában esik az eső, mert Mária Magdolna a 
bűneit siratja. Jakab a mennydörgés egyik fia, július 25-e az 
emléknapja, mely hosszú távú előrejelzésre is alkalmas: ha 25-én 
menetelnek a hangyák, nagy hidege lesz a télnek.

Hanó Krisztina

Párakapu a Muzeális Gyűjtemény előtt

A nagy melegre való tekintettel a 
Városi Közszolgáltató Intézmény 
egyszerű eszközök felhasználásával 
készített egy párakaput. A Muzeális 
Gyűjtemény előtt felállított kapu - 
elsősorban a gyermekek nagy 
örömére - közel egy hete működik, és 
felüdülést jelent az arra járók 
számára. 

A kora reggeltől üzemelő párakapu a tervek szerint a legnagyobb 
melegben egész nyáron folyamatosan működik majd.

Tornagyőzelem Németországban

Lassan már hagyománnyá válik, hogy a mezőberényi csapat első a 
Gronau-Epeben rendezett nemzetközi utánpótlás tornán. Az U 13 
korosztály minden mérkőzését  megnyerve,  25-1-es  
gólkülönbséggel végzett az élen.
A csapat tagjai: Bokor Péter,Eiler Tibor,Fekete Jácint, Geszti 
József ,Hursán Gergő, Kardos Dániel, Kokavecz László, Kovács 
György, Kovács Mihály, Mucsi Lajos, Pocsaji Alex, Szalkai Martin, 
Szántó Milán, Szuróka Róbert, Vincze Dávid  és a Gyomaendrődi 
Gyermek Labdarúgó Egyesület négy labdarúgója: Barna Viktor, 
Gyomai Ákos, Hanea Márkó, Hunya Kristóf.
A csapat edzője: Kajlik Péter
Segítői Benyovszki Róbert, Kanó Balázs, Zsíros Péter.
A vendéglátók jóvoltából a labdarúgótorna mellett  látogatást tettek 
a Borussia Dortmund Stadionjában, a Signal Iduna Parkban,  
múzeumban és Enschedeben.
Szemtanúi voltak a Németországban és Hollandiában tapasztalható 
fantasztikus VB láznak. A 2000 óta tartó cserekapcsolat 
folytatásaként a Vorwarts Epe korosztályos csapata 2016-ban 
látogat Mezőberénybe.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Új Széchenyi Terv segítségével Uniós támogatásból 
megvalósult Balta Roland egyéni vállalkozó 
telephelyfejlesztése
2014.05.14.

A mezőberényi Balta Roland – egyéni vállalkozó 2013 
áprilisában  13 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv „Telephelyfejlesztés” című pályázati 
kiíráson. A 19 millió forint összköltségvetést meghaladó 
beruházásból a vállalkozás telephely felújítást és technológiai 
f e j l e s z t é s t  h a j t o t t  v é g re ,  m e l y n e k  s e g í t s é g é v e l  
versenyképességét jelentősen növelte a fémiparban.

A mezőberényi Balta Roland – egyéni vállalkozó, több mint 15 éve 
foglalkozik bútorvasalatok gyártásával és forgalmazásával. A 
vállalkozás elsősorban fémtömegcikkeket és műanyagipari 
kiegészítőket gyárt a hazai kárpitosipar számára.  

A vállalkozás a 19 230 247 forint összköltségvetésű projekthez 13 
461 002 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv Dél-Alföldi Regionális Operatív Program 
„Telephelyfejlesztés” című pályázat keretében.
A projekt megvalósításával teljesült a vállalkozás fő célkitűzése, a 
meglévő telephely felújítása valamint a gyártási tevékenység 
bővítéséhez szükséges termelő eszközök beszerzése. A beruházás 
eredményeként sikerült elérni két épületrész tejes villamos 
hálózatának felújítását, továbbá megújult a tetőszigetelés is. 
Kiépítésre került egy szellőztető rendszer, valamint több nyílászáró 
cseréje is megtörtént. Ezen kívül az eszközbeszerzések során 
megvételre került 2db szemcseszóró, 1db szalagfűrész gép és 1db 
ipari porfestő kabin.

A beruházással elérhetővé vált egyrészt az árbevétel és 
eredménynövelés, valamint a jövedelemtermelés - és 
versenyképesség növelés. A beszerzett eszközökkel a gyártási 
tevékenység tovább bővült a gyártási idő lerövidült, növelve ezzel a 
gyártási technológia minőségét és az ügyfelek elégedettségét. A 
fejlesztés útján létszámunkat közel 100%-ban növelni tudtuk.

Balta Roland – Egyéni Vállalkozó
Cím: 5650 Mezőberény, Gutenberg u. 3-5.
E-mail: baltar.axe@polarnet.hu
Honlap: www.bútorvasalat.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Kristály Patika
5650 Mezőberény, Fő u. 2-4.    Telefon: 66/424-040

A szőlőmagról másként

Először Nobel-díjas tudósunk, Dr. Szentgyörgyi Albert írta le 1936-
ban a szőlőmag emberi szervezetre kifejtett kedvező hatását. Ő 
mondta ki azt is először, hogy a szőlőmag tartalmazza valószínűleg 
a legtöbb természetes antioxidánst.
A szőlőmagból egyrészt szőlőmag olaj, másrészt pedig szőlőmag 
őrlemény készül. Az összegyűjtött magból először kipréselik az 
olajat, majd ezután megőrlik. Mivel a szőlőmag egészben vagy csak 
szimplán szétrágva nem tudja kifejteni jótékony hatását, ezért 
mindenképpen szükséges a porítása. Így a benne rejlő hatóanyagok 
a felszínre kerülnek, és a szervezetbe jutva sokkal egyszerűbben és 
nagyobb felületen tudnak érintkezni a bélrendszerünkkel, 
felszívódásuk is könnyedén végbemegy.
Villányi vörösborokban 2004-től vizsgálták a hatóanyagokat. Ezek 
az anyagok védik a szív- és érrendszert, s mint kiderült, kettes típusú 
cukorbetegségben csökkentik az inzulinrezisztenciát. Ezekben az 
anyagokban található a híres anyag, melynek tulajdonítható az a 
tény, hogy annak ellenére, hogy a franciák sok zsíros ételt 
fogyasztanak, a szív- és érrendszeri betegségek kockázata és a 
megbetegedések száma náluk mégis viszonylag alacsony. A 
kutatások szerint mindez a kulturált vörösborfogyasztásra vezethető 
vissza, ugyanis a borból felszívódnak a polifenolok, és védik a 
szervezetet. A szőlőmagporok vizsgálata során végül ugyanezek a 
pozitív hatások igazolódtak.
A mag további, jótékony alkotóelemei közé tartozik a boron, 
bioflavin, P-vitamin, a kálium, nátrium, kalcium, magnézium, 
illetve bizonyos nyomelemek, mint a vas, réz, molibdén, mangán 
stb, amik védik idegrendszerünket, illetve a laboratóriumi 
körülmények között tenyésztett leukémiás sejtek 76%-át kerek egy 
nap alatt elpusztították.
Hangsúly a mértéktartó kulturált borfogyasztás.
Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

5650 Mezőberény, Fő u. 2-4.
Alma Partner - Szakértelem, kedvezmények, Önhöz közel!

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

Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón

2014. szeptember 7-13-ig 7 nap/6 éjszaka, 21.000 Ft/fő+450 Ft/nap 

idegenforgalmi adó, félpanziós ellátással. Beutaló nem szükséges. 

Jelentkezni lehet 2014. július 31-ig 5000 Ft/fő befizetésével. 

Kiszely Zsuzsanna 06/30-454-7149.
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A Bank házhoz megy - Mobilbankárok az Ön kényelméért

Az OTP Bank mobilbankári hálózata – a piacon egyedülálló szolgáltatásként –

díjmentesen, egyedi kiszolgálást biztosít Önnek az ország bármely településén. 

- Tudta Ön, hogy minden családtagjának jár akár 720 e Ft támogatás az államtól lakáscélra? 

- Szeretne Ön is támogatáshoz jutni?

- Hitelre van szüksége céljai megvalósításához?

- Szeretné csökkenteni számlavezetési költségeit?

Mindezeket mobilbankárunk segítségével kényelmesen és gyorsan intézheti el.

Munkatársunk az Önnek ideális időpontban és helyen – akár hétvégén, az otthonában is – 

felkeresi,

    Szakértő segítséget nyújt a legkedvezőbb megoldás kiválasztásában és 

    a szükséges papírok kitöltésében.

    A szolgáltatás igénybevételével így időt takarít meg!

Ingyenes mobilbankári szolgáltatásunk igénybevételéhez hívja a  +36 (70) 708-0558 

számon Juhász Adrienn mobilbankárt vagy érdeklődjön 

az  OTP Bank mezőberényi fiókjában

(Mezőberény, Kossuth tér 12.)

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)

500g 299Ft (598/kg)

500g 399Ft (798Ft/kg)

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

250g 399Ft (1596Ft/kg)

Coccolino öblítő 1L 499Ft
Trappista sajt                                 kg     1399Ft

Bankkártyát elfogadunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Bomba Árak akció:

Ultra mosogatópor

Ráma csészés margarinok

Tchibo Family őrölt kávé

Paloma őrölt kávé 225g 399Ft (1173Ft/kg)

NEMZETI DOHÁNYBOLT

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

Steffl dob. sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Borsodi ízesített dob. sörök 0,5L 189Ft (378Ft/L)

Tchibo Family őrölt kávé 250g          399Ft        (1596Ft/kg)

Rákóczi sör PET 2L 469Ft (235Ft/L)

0,2L 699Ft (3495Ft/L)

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

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

Bankkártyával is fizethet!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Júliusi akció:

Watt Energy italok

Pécsi Szalon dobozos sör 0,5L 159Ft (318Ft/L)

Royal vodka

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

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

Telefonszám: 06 70 / 609-1670
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