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A harmincéves város ünnepe
lódnak a városhoz, a városban é- nem tevékenykedik városunkban, tében, sokan és hosszú időn át dol-
lőkhöz, hozzátartozókhoz, elszár- viszont a várossá válás folyama- goztak azért, hogy megkapja e cí-
mazottakhoz, valamennyi hely- tában tudományos munkájával, met. Munkájukért, törekvéseikért, 
színen emlékezünk, és előjön a ötleteivel sokat segített az akkori kitartásukért köszönet illeti őket. 
múlt, a jelen és a jövőbe néző gon- településvezetőknek. Az ő nevé- Köszönet illeti mindazokat, akik 
dolatok. hez fűződik többek között a azóta itt élnek, dolgoznak, építik a 
Az ünnepi hét programját áttekint- Mezőberény története két kötetes várost, tesznek az élhető kö-
ve tartalmas, gazdag látnivalók, monográfia szerkesztése. zösségért.  
többek között fotókiállítások, be- Ünnep! Állami ünnepünkön az A 30 éves város évfordulója, az idő 
mutatók, különféle találkozók vár- elismerések átadása mellett Szent múlása azt is jelzi, hogy közeledik 
ják a városlakókat és a városba lá- István napi felvonuláson, az új az újratelepítés 300. évfordulója, 
togatókat. A 30 éve város Mező- kenyér ünnepe programjain is amit 2023-ban a település tör-
berény története, értékei is bemu- részt vehetnek az érdeklődők. Az ténelmi hagyományait, kultúráját Tisztelt Mezőberényiek, tatásra kerülnek az értékek men- idén két nap és egy nulladik este 

figyelembe véve méltóképpen kell 
tén, amikor Értéktár-kiállítással szolgálja a szórakozni vágyók igé-Tisztelt Városunkba megünnepelni! Fontos és kie-
emlékezünk vasárnap délután az nyeit. A hagyományosan fellépő érkező Vendégeink! melkedő esemény elé néz a város.
évfordulóra. csoportok mellett vasárnap este a 

A Berényi Napok programjai mel-Állami ünnepünk alkalmából tisz- Kiemelten fontosnak tartom az Hooligans, hétfőn a Mystery 
lett az év hátralévő időszakában telettel köszöntöm Önöket. augusztus 20-i ünnepi testületi Gang, 20-án a Balkan Fanatik 

2019. évben már 23. éve, hogy az még számos esemény, program ülést a 30. évfordulóra emlékezve. együttes koncertjét hallhatják a 
augusztus 20-i nemzeti ünne- várható, mely alátámasztja, hogy Az ünnepi testületi ülésen a már könnyűzene rajongói, de lesz ta-
pünk, az államalapítás és az ál- Mezőberény 30 évvel ezelőtt meg-megszokott módon díszpolgári lálkozó az elszármazottakkal, ze-
lamalapító Szent István király kapta és azóta meg is szolgálta a címek átadására kerül sor. A két nei programok városunkhoz 
emlékére rendezett programok városi rangot.érdemes személy közül Kmetykó szorosan kötődő előadómű-
kapcsolódnak a Berényi Napok- E két évforduló jegyében is kí-János főépítészt nem kell bemu- vészekkel. Lesz tűzijáték és egy 
hoz. Az idei év ünnepi programjait vánok mindenkinek kellemes ün-tatni a mezőberényieknek, hiszen teljesen újszerű dolog Mezőbe-
azonban duplán hatja át az nepet, tartalmas szórakozást, önfe-tevékenységével nap mint nap rényben, az amerikai veteránau-
emlékezés, hiszen a várossá válás ledt kikapcsolódást egész augusz-találkozhatnak az itt lakók. Dr. tók bemutatója.
30. évfordulóját is ünnepeljük. A tus hónapra.Szabó Ferenc levéltárost, törté- Ünnep! A várossá válás nagy je-
szervezett programok kapcso- nészt inkább, hiszen ő már régen lentőséggel bírt településünk éle- Siklósi István polgármester

Jubileumi hétvége Münsingenben
Nehéz helyzetben vagyunk, hi- Mike Münzing pol-gármester úr sokat is. 2019. július 25-29. között lern-Sigmaringen-be, amely a Du-
szen a nemrég hazaérkezett mün- egy, a barátságra emlékeztető a jubileumi hétvégére a hivatalos na völgyében áll, a völgyet lezáró 
singeni delegációnak néhány ajándékkal érkezett  Mező- delegáció mellett a mazsorettek, a sziklákon. Este került sor a „Come 
mondatban kellene összefoglalni a berénybe, egy vasvirágot hoztak néptáncosok, a tűzoltók, gim- together“ elnevezésű hivatalos 
négy ott töltött napot. Nem lehet, számunkra. Az üzenet egy- nazista fiatalok, városlakók, ösz- ünnepségre az Alenberghalle-ben. 
hiszen ez több, sokkal több volt értelmű: a barátság akkor szűnjön szesen 84 fő utazott. A hosszú, 15 Először Mike Münzig polgár-
annál, mint utazás, kirándulás, fel- meg, ha a vasvirág elszárad. órás buszos út után nagyon jóleső mester úr köszöntötte a megjelen-
lépés. Egy újabb fejezet kezdete a Az ajándékot a Városházánál érzés volt a vendéglátóink foga- teket, emlékezett meg a 25 éve kö-
Münsingen-Mezőberény testvér- található parkban állítottuk fel, dása. A köszöntő után videó-be- tött partnerkapcsolatról, majd 
városi kapcsolatnak. ahol sokan megfordulnak és lát- mutató keretében megismer- Mezeiné Szegedi Erzsébet képvi-
Hivatalosan 1993. május 30-án hatják, hogy folyamatosan, télen, kedhettünk a város nevezetessé- selő, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
létesített testvérvárosi kapcsolatot nyáron „virágzik”, akár a két te- geivel, az utóbbi két év nagy- tolmácsolta Siklósi István polgár-
Münsingen és Mezőberény. Azóta lepülés között fennálló barátság. arányú városfejlesztéseivel. Ekkor mester úr gondolatait, és adta át a 
sok-sok találkozás zajlott hiva- Ekkor éltek egy meghívással még nem tudtuk, hogy a négy nap 25 éves jubileum alkalmából 
talos delegációk és civilek között, felénk, mely 2019 júliusára szólt: mennyi mindent tartogat vendég- Mezőberény Város ajándékát: - 
nőtt az ismerősök száma és ba- jubileumi hétvégére invitáltak látóink részéről. ”És valami konkrétat is hoztunk. 
rátságok erősödtek évről évre. bennünket Münsingenbe. Meg- Pénteken Münsingen saját nosz- Bár nincs olyan tartós, mint a vas, 
2018-ban a Mezőberényben szer- hívták a képviselő-testület tagjait, talgiavonatával Mike Münzing de legalább olyan jól jelképezi a 
vezett évfordulóra több mint 50 fő a mazsoretteket, a néptáncosokat, polgármester úr vezetésével ki- barátság kívánt hosszát, mint az 
münsingeni érkezett, hogy együtt a fúvósokat, a tűzoltókat, és szere- rándulást tettünk Németország Önöktől kapott vasvirág. 

folytatás a 2. oldalonünnepeljük a 25 éves jubileumot. tettel várták a mezőberényi lako- legszebb kastélyába, a Hohenzol-
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A nyomtatás k

folytatás az 1. oldalról Vasárrnap délelőtt kétnyelvű 
Egy tölgyfacsemetét hoztunk, evangélikus ünnepi istentisz-
mely a barátságunkat még kétszáz teleten vehettünk részt a Martins-
év múlva is hirdetheti. Egy olyan kirche-ben, amelyet Lázárné 
csemetét választottunk, amely egy Skorka Katalin mezőberényi lel-
legalább kétszáz éves fa termésé- késznő és dr. Salomo Strauß mün-
ből lett nevelve. Kérjük, ültessék singeni lelkész celebrált. Az isten-
el, vigyázzanak rá!”- szavakkal tisztelet színfoltja volt a berényi 
adtuk át a berényi kerámiák fiatalokból álló kiskórus. A jubi-
mellett a tölgyfacsemetét. leumi tábla leleplezése után bú-
Az esti ünnepi fogadás megle- csúztunk el vendéglátóinktól és 
petése és megható pillanata volt, indult haza a berényi küldöttség. A 
amikor átadták Siklósi István pol- négy nap élményét a megfo-
gármester úr, Mezeiné Szegedi galmazott tapasztalatok, az uta-
Erzsébet és Mezei József részére zóktól érkezett visszajelzések tük-
Münsingen Város Önkormány- rözik leginkább, és mindezt szám-
zatának Elismerő Oklevelét – talan fotó örökíti meg. (A bővebb 
Münsingen Város legrangosabb tudósítás és fotók a www.mezo-
kitüntetését – a testvérvárosi bereny.hu oldalon olvasható, 
kapcsolatért tanúsított elkötele- látható.)
zettségükért. A mezőberényiek Az utazásunk bizonyítja, hogy a 
mellett még egy münsingeni há- távolság nem lehet gátja a ba-
zaspár vehette át e rangos kitün- rátságnak, a közös gondol-
tetést. kodásnak. Hazaérkezésünk után 
Szombaton a felújított münsin- már sor került egy szűk körű 
geni strandon volt lehetőségünk megbeszélésre, ahol a delegáció 
különböző játékokat, szórakozási tagjai megosztották tapasz-
és sportlehetőségeket kipróbálni. talataikat, és arról is szó esett, 
Csapatokat alkotva felnőtt - gye- hogy miként tudnánk a Münsin-
rek, mezőberényi - münsingeni -  genben látottakat Mezőberényben 
beaupréaui együtt játszott,  is kamatoztatni. A delegáció tagjai 
vetélkedett, próbálta ki a felújított között minden korosztály képvi-
strand kínálta lehetőségeket. selve volt, és valamennyien egy 
Megtapasztaltuk a környezet- véleményen voltunk. Az ember 
tudatos életmód, környezettu- világképe, értékrendje tapasz-
datos magatartás, környezetbarát talatain alapul. Benyomásaink, 
életvitel követhető példáit, ami di- élményeink meghatározzák gon-
ákot, felnőttet magával ragadott. dolkodásmódunkat, életmó-
Szombaton este vette kezdetét a dunkat. A delegáció tagjai haza-
városi ünnepség, amelyen a hozták élményeiket Mezőbe-
mazsorettjeink és a néptáncosaink rénybe, és ennek lehetőségét kö-
fellépését – a szakadó eső ellenére szönjük Mike Münzingnek, kö-
is – nagy közönség és vastaps szönjük Münsingennek. Örök em-
kísérte. Büszkék lehettünk cso- léket hoztunk haza! 
portjainkra, fiataljainkra. Mezeiné Szegedi Erzsébet

önkormányzati képviselő

A Városi Ligetben július 27-én szöntő szavai után Kalap Jakab 
rendezte meg a Mezőberényi zenés műsorát, majd a Kacagó 
Szlovákok Szervezete, Mező- Bábszínház két előadását lát-
berény Város Önkormányzata „A hatták. Tíz éves évfordulójukat 
Város a Tiétek, a Város Értetek“ ünnepelve a Nagycsaládosok 
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Egyesülete apró tortácskával lepte 
pályázati programja támogatá- meg a résztvevőket. Jó hangulata 
sával a Kacagó Liget rendezvényt. volt a családi vetélkedőnek, a 
A Szlovákok Szervezete, a Tízvá- kismotor versenynek, de szívesen 
ros Alapítvány, a Nagycsaládosok rajzoltak és készítettek szélforgót 
Mezőberényi Egyesülete, a védő- a gyerekek. Az idő majdnem 
női szolgálat a közös gondolko- felborította a délutáni programot, 
dás, ötletelés után a feladatokat de a kitartóak megvárták a 
elosztva szervezték meg az egész szalonnasütést is, és lelkesen 
napos családi rendezvényt. sütöttek.
A szervezők számára legnagyobb Azt hiszem, egész napra elmond-
öröm a részvétel, és bizony még ható, hogy öröm volt látni a gyer-
mi is meglepődtünk, hogy 10 mekarcokat, az önfeledten játszó, 
órakor a meghirdetett I. Baba- majd a pihenő, elbóbiskoló gyer-
kocsis Felvonulásra több mint mekeket. Játszottak, kacagtak, 
száz család érkezett. Volt, aki új- együtt voltak a családok, szülők, 
szülött gyermekével, volt, aki nagyszülők, és ezt jó volt látni, 
gyermekével, játékkocsival, és nagyon jó. Gyönyörű ligetünkben, 
volt, aki húzós kocsival vonult a kitűnő környezetben, lelkes, 
kakaóivás és kalácsfalatozás után elhivatott szervezőkkel.
a Városi Ligetig. Talán kiemel- Felsorolni sem lehet mindazok 
hető Hőgye Mihályné, Marika nevét, akik segítettek, részt vettek 
jelenléte, aki régi babakocsival, a megvalósításban, dolgoztak 
korhű ruhában lepte meg a fel- azért, hogy mindez létrejöjjön. A 
vonulókat és sétált végig a vonu- szervezetek képviseletében kö-
lókkal. szönet Borgula Györgyné Juliká-
Minden szervezet gazdája volt a nak és csapatának, Tímárné Csák 
programnak, de pl. a szalmabála Tímeának és csapatának , Süveges 
kastély-labirintus kivitelezése, a Erikának és csapatának, Hőgye 
kicsik szigete, a limonádé a Tíz- Ildikónak és csapatának. Köszö-
város Alapítvány; a főzés, a sza- net többek között a Polgárőr 
lonnasütés, a népi játékok a szlo- Egyesületnek, az Önkéntes Tűz-
vákok szervezete; az Anyatejes oltó Egyesületnek, a Mezőberény 
Világnap programjai a védőnői '17 Kft-nek.                 Mertz Judit
szolgálat munkatársainak az el-
sődleges érdeme. Közös megva-
lósításként számtalan vizes és 
ügyességi játékot próbálhattak ki 
a gyermekek és a bátor felnőttek. 
A több mint 30 helyszínt azonban 
felsorolni sem lehet. A színpadon 
Siklósi István polgármester és a 
szervezetek képviselőinek kö-

Ezekért a pillanatokért 
érdemes dolgozni 

NYÁRESTI PROGRAMOK MEZŐBERÉNYBEN

Mozizzon a szabadban!

Különleges, a városban még nem látott programmal, 
óriás mozival várjuk Önöket.

Jöjjenek, látogassanak ki családjukkal, barátaikkal, 
és hozzanak magukkal piknik kosarakat, plédeket, babzsákokat!

18 órától zenével, 19.45- 20.30 óra között kezdődő 
Macskafogó című filmvetítésével várjuk Önöket.

A filmet a 

„Telekom tettek hálózata” 
mutatja be. 

 

Éjszakai fürdőzés
a Kálmán Fürdőben

2019. augusztus 10-én 19 órától hajnali 2-ig
Retro Party Roósz Ádámmal

Belépő: felnőtt: 990,- Ft, diák, nyugdíjas: 700,- Ft
A bérletek erre a rendezvényre nem érvényesek. 

2019. augusztus 17-én, szombaton Piknik Mozi a Városi Ligetben.
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Amerikai autók Berényben
A Berényi Napok keretében augusztus 19-én amerikai autók vo-
nulnak fel Mezőberényben az American Cars Club Hungary 
közreműködésével. Bemutatkozásként rövid interjút kértünk 
Mihálszky Tamástól, a klub elnökétől. Legelőször arról faggat-
tuk, mikor és hogyan ismerkedett meg az amerikai autókkal?

vényt csinálok. Az AmCars 
Roadshow sorozat igazolta az 
elképzeléseimet, és annyira 
sikeres lett, hogy már többezer 
embert is képes megmozgatni. 
Azóta az 1995-ben alakult Ame-

rosszfiúkat. Már akkor gondoltam rican Car Club Hungary elnö-
rá, milyen jó lenne nekem is egy kének is választottak, és a klub 
ilyen autó. Ezt az álmomat a 2000- találkozóinak szervezését is rám 
es évek elején váltottam valóra, bízták.
amikor sikerült vennem egy – Milyen rendezvényeket szervez 
harmadik generációs, 25 éves és milyen gyakorisággal?
jubileumra kiadott piros Corvette- – Évente három többnapos és négy 
t. Gyakorlatilag ezzel a kocsival egynapos eseményünk van, ezek 
vetettem bele magam a hazai mellett saját országjáró és Route 
amerikai autós életbe. 66 USA túránk. Továbbá részt 
– Mi adja az amerikai autók veszünk a legjelentősebb kiállí-
különlegességét? tásokon és talákozókon. Ezen 
– A legtöbb európai kocsitól ezek rendezvényeket pedig saját gon-
nagyobbak, erősebbek és kényel- dozásban megjelenő AmCars 
mesebbek. Továbbá az 50-es, 60- autós falinaptáron publikáljuk, 
as évek gazdagsága az USA-ban melyből Mezőberénybe is viszek.
olyan autók gyártását engedte – Mire számíthat a Berényi 
meg, melyet már nem láthatunk. Napok közönsége?
Olyan időszak volt ez, mintha – Ha az időjárás is kedvez, tíz-húsz 
manapság csak luxusautókat érdekes és látványos amerikai és 
tudnánk vásárolni átlagos árakon. veterán gépkocsival megyünk – Mint a legtöbben, én is az 
– Hogyan jött létre az első, ön Mezőberénybe, melyek között amerikai filmekben láttam őket által szervezett találkozó 2009- lesznek amerikai új és veterán 

először. Gyerekként kedvencem A ben Ajkán? járművek, továbbá európai old-
bűvész című filmsorozat volt, – Az volt a koncepcióm, hogy a timerek. A rendezvényre szere-

fesztiváljellegű autóstalálkozók melyben a főhős álomszép fehér, tettel várjuk a környékbeli old-
helyett inkább családi rendez-Chevrolet Corvette-tel üldözte a timereket is.                          M. L. 

segített az alapok elsajátításában. 
Érettségi után egy évet grafikus-
nak tanultam. Tavaly egy éves 
OKJ-s fotográfus tanfolyamot vé-
geztem, hogy hivatásommá vál-
hasson a hobbim.
– Mit ad Önnek a vizuális 
alkotómunka?

magam, igyekszem inkább más – Felszabadulttá tesz, hogy azzal 
módon hatni az emberekre, az foglalkozhatom, amit igazán 
érzelmek útján szeretnék hatást szeretek. Ilyenkor nem vagyok ke-
gyakorolni másokra. retek között, mindent én hatá-
– Mikor kezdett alkotni és melyik rozhatok meg. Csak én vagyok és 
műfajban? az eszközeim. Teljesen más szem-
– Gyerekkorom óta szeretek raj-

mel látom ilyenkor a világot, és ezt 
zolni, és ez a hajlam igazán az ál-

próbálom átadni a műveimen 
talános iskola vége felé teljesedett 

keresztül.
ki, ekkorra vált a hobbimmá. Pár 

– Miért tartotta meg mindkét évre rá kezdett érdekelni a fotózás, 
műfajt?14 évesen vettem meg az első 
– Mert mindkettő én vagyok.  A fényképezőgépemet. Ezzel új 
fotózásban a világ számomra ábrázolási témák és technikák 
érdekes részleteit akarom kira-nyíltak meg előttem. Eleinte csak 
gadni, a festészetben pedig a szí-ösztönösen fotóztam, később már 
nek és a formák a kifejező esz-jobban figyeltem a kompo-
közeim.zíciókra, a színek és a formák egy-
– Meddig élt Mezőberényben, és másra hatására, a képek kifejező 
jelenleg mi köti a városhoz? erejére.
Milyen sűrűn látogat haza?– Mikor és hol tanult festészetet, – Hogyan vette észre, hogy önnek – Tizenkilenc évig éltem Berény-fotózást?

fontos a vizualitás? ben, szüleim és nagyszüleim ma is – A gimnáziumban rajzszakkörre 
– Mióta az eszemet tudom, nem ott élnek, miattuk két-háromha-jártam, akkori rajztanáromhoz, 
igazán szeretem szóban kifejezni vonta látogatok haza.            M. L.Dávid László tanár úrhoz, aki 

Az érzelmekre akar hatni
Aki rákeres Winter Marica Facebook-profiljára, láthatja meg-
hökkentő, szokatlan látásmódú fotóit, és hasonlóan érdekes fest-
ményeit, azokat a színek játéka, egymásra hatása teszi érdekessé. 
A Berényi Napok keretében a Budapesten élő fiatal alkotó első, 
bemutatkozó kiállítása augusztus 17-én 17 órakor nyílik meg a 
Művelődési Központ emeletén. Ez alkalomból kértünk interjút 
tőle. 

Bölcsődei mulatság
Mezőberény, Puskin u. 11.

 
2019. augusztus 31-én, 

szombaton 14 órai kezdettel 
szeretettel várjuk volt, 
jelenlegi és jövendő 

bölcsiseinket testvéreikkel, 
szüleikkel, nagyszüleikkel 
együtt egy vidám, játékos 

délutánra!
 

A belépőjegy ára: 500 Ft/fő, 
mely feljogosít a programokon 

való részvételre, és a büfé 
kínálatának elfogyasztására.

6 éves kor alatt a belépés 
díjtalan

 
Program:

14 órától kézműves 
foglalkozás az udvaron

 16 órától 
Hevesi Imre zenés műsora

Köszönettel fogadjuk, ha ado-
mányaikkal büfékínálatunkat 
bővítik! 

A Könyvtár ajánlja 
Jasmina Trifoni: 
A világ legszebb 
túraútvonalai

 „Ha szabad vagy, készen állsz a 
gyaloglásra” – mondta egyszer 
Henry David Thoreau, a vadon 
szószólója. Nincs is jobb kikap-
csolódás, mint új helyeket fel-
fedezni, mozogni a szabadban, 
izgalmas élményeket gyűjteni 
távoli városokban. Ebben a kö-
tetben a világ száz különleges 
helyszínére látogathatunk el, az 
útleírások pedig nemcsak a 
földrajzi környezetről, illetve az 
állat- és növényvilágról szolgál-
nak részletes információt, 
hanem beszámolnak az adott 
területen tapasztalható kultu-
rális jellegzetességekről is, be-
pillantást engedve a helyi la-
kosság szokásaiba, sokszor év-
százados tradícióiba.

Városházi hírek



4.

Mezőberényben immár második masszázzsal frissítette a játé-
éve az augusztus első hétvégéje a kosokat, az önkéntesek vérnyo-
kosárlabdáról szól. A Mező- mást és vércukrot mértek, illetve 
berényi Kosárlabda Klub szerve- Lédig Gábor személyi edző vég-
zésében a "Város a Tiétek, a Város zett állapotmérést. A Fotó Color 
Értetek" EFOP-1.2.11-16-2017- Club jóvoltából pillanatképekből 
00002 program keretében ren- fotókiállítást tekinthettek meg az 
dezett fesztiválra mezőberényi érdeklődők, melynek eszközeiért 
fiatalok mellett számtalan kosár- a Kuttor Kft-nek jár a köszönet.  A 
labdát szerető tért haza, érkezett szervezett véradáson közel har-
városunkba. Szép számban voltak mincan vettek részt a piac-
a gyermek kosárlabdázók is, akik csarnokban. A meghirdetett játék-
régóta készülődtek erre a meg- gyűjtésen pedig több doboz ado-
mérettetésre. A piactér kitűnő mány gyűlt össze, melyek átadá-
helyszíne volt a mérkőzéseknek, sáról a szervezők hírt adnak a 
és ezt csak az időjárás borította fel, későbbiekben. A mérkőzéseken 
ezért a döntő mérkőzéseit a túl Iványi Laci bácsi által vezetett 
Molnár Miklós Sportcsarnokban dobóversenyen is összemérhették 
játszották le. A szurkolók, a ven- ügyességüket a játékosok. Kis 
dégek, a kilátogatók a mérkőzések Gergő, Zolnai Róbert, Hegedűs 
mellett a gyermekszigeten is Tibor adták át a díjakat, erről a 
eltölthették az időt, ahol ugráló- honlapon is olvashatnak.
várak, játék kosárlabda, rajz, A rendezvényen számtalan segítő, 
anyagfestés és arcfestés is várta önkéntes, támogató intézmény, 
őket az esély otthonos fiatalok munkatárs vett részt, közremű-
közreműködésével. ködött, munkájukért köszönet 
A téren az Eurodionett Kft. illeti őket.                   Mertz Judit

Két nap kosárlabda

fotó: Plavecz János

Berényiek Fehéregyházán
Példaértékű teljesítményt haj- vábbi tagjai mellett Siklósi István 
tottak végre az Alföld Turista polgármester köszöntötte őket.
Egyesület kerékpárosai a 20 évvel S, hogy mit adott számukra az út, 
ezelőtti kerékpártúrájuk és Petőfi azt Mocskonyi Judit kerékpáros e 
Sándor halálának 170. év- szavakkal foglalta össze: „11 nap, 
fordulójának emlékére, amikor az 10 elszánt bringás, egy jó csapat, 
idén is kerékpárral tették meg a 992 km, 7600 m szintkülönbség, 
Mezőberény- Fehéregyháza távot megerősödött test és lélek, felejt-
Pusztai László vezetésével. Az hetetlen élmények!”
érkezés után vasárnap részt vettek A csapat teljesítménye, kitartása 
először az Ispán-kútnál, majd a példaértékű, különösen az átlag-
Fehéregyházán található Petőfi életkor ismeretében és ennek fi-
Múzeum kertjében tartott meg- gyelembevételével. A csapat leg-
emlékezésen. Az egyesület nevé- idősebb tagja Hoffmann Ádám 
ben Váradi Lászlóné és Hoffmann közel 80 évesen tette meg a célul 
Ádám, Mezőberény Város Ön- kitűzött távot, kerékpárján a Me-
kormányzata nevében Siklósi Ist- zőberény-zászlóval.
ván polgármester helyezett el ko- Mezőberény Város Önkormány-
szorút. A közel 500 km távot ke- zata és a város lakói nevében elis-
rékpárral megtevő csapatot a he- merés a csapatnak és tisztelet a 
lyiek őszinte tisztelettel fogadták. teljesítményük előtt: Benedek 
Az egyesület tagjai hétfőn indul- Gábor, Farkasinszki Csilla, Hoff-
tak vissza, és kitérők után szom- mann Ádám, Mocskonyi Judit, 
baton érkeztek Mezőberénybe. A Provosinszki Ilona, Pusztai Lász-
határnál az egyesület 3 tagja lepte ló, Varga Judit, Váradi Lászlóné, 
meg őket sütivel, innivalóval, el- Szabó László sofőr, Szarvas János 
ismerő szavakkal. A Mezőberény kísérő.
táblánál pedig az egyesület to- Mertz Judit

Érték a Települési Értéktárból

A szlovák templom
A Mezőberényi II. kerületi Evangélikus 
Egyházközség templomát 15 évvel ezelőtt, 
2004 nyarán újították fel, illetve öt éve 
került a Települési Értéktárba. A templom 
az 1793-1797 közötti években épült, 
építője Früntz Pümberger nagyváradi 
kőművesmester. Az épület hossza 31, 
szélessége 18, a hajó gerincmagassága 
21, a torony 51 méter. Tornyában a világ-
háborús veszteségek után három harang 
lakik. A toronyórát 1805-ben szentelték fel. 
A toronysisak 1808-ban kapott bádogtetőt, 
a mai szószékoltár 1818-ban készült el.
A templom ékessége a 28 regiszteres 
orgona, melyet 1856-ban Saskó Márton 
Brezova-i orgonaépítő mester készített, 
1862-ben szentelték fel. Nagyjavítást 
legutóbb 1998-ban kapott. A padokat 1889-
ben Felberbauer István hódmezővásár-

helyi asztalosmester készítette. A 36 gyertyás üvegcsillár 1897 
óta szépíti a belsőt. A templom 200 éves fennállását 1997 
októberében ünnepelték meg, ekkorra sikerült belül felújítani. 

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Városmarketing Gyémánt Díjat nyert a megyei önkormányzat
 
A Békés Megyei Önkormányzat idén pályázott először az Országos 
Városmarketing Díjra két kategóriában. Az ünnepélyes átadót a 
budapesti MédiapiacON konferencia keretében tartották.
A Magyar Marketing Szövetség által ötödik alkalommal 
meghirdetett pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a városok 
fejlesztésében egyre fontosabbá és intenzívebbé váló 
marketingtevékenység eredményességére, sokszínűségére. A 
sikeres, hatékony megoldások elismerésével és széleskörű 
népszerűsítésével a szövetség hozzájárul az igényes, szakmailag 
helyes gyakorlatok elterjedéséhez, illetve segíti a tapasztalatcserét 
és az együttműködést a marketingesek, valamint a megyék, 
városok vezetői, szervezetei között. Az elismert szakemberekből 
álló zsűri a pályamunkákat a következő szempontok alapján 
értékelte: megalapozott tervezés, kreativitás, szakszerű 
megvalósítás, hatékonyság, célszerű forrásfelhasználás.
A Békés Megyei Önkormányzat rendezvény-esemény 
kategóriában a 2018. évi Megyenap rendezvényével pályázott, 
belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában pedig 
a Megyei Értékeink című kiadvánnyal. Mindkét pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, és Városmarketing Gyémánt Díjat nyert.
A Megyenap rendezvény – melynek mottója „Hagyomány, érték, 
közösség” – célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye 
értékeire, illetve erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. 
Az esemény középpontjában a megyei és települési értékek, a 
hagyományaikat őrző kézművesek és kistermelők, illetve az itt élő 
nemzetiségek állnak. A program hozzájárul a megye lakosságának 
közösségi életbe való bevonásához és a lokálpatriotizmus 
erősödéséhez. A Megyei Értékeink című kiadvány a Békés Megyei 
Értéktárba felvett értékeket ismerteti.

Városházi hírek 2019. augusztus



A 2018/2019. tanév a mezőberényi általános iskolában
Tanévzáró adatok: közösségi nevelését is magában tanulmányi átlaga: 4,07. elsősorban a csoport-, a szabad-
Általános iskolai tanulók száma: foglalja: 2-4. évfolyam: 4,37 idős, közösségfejlesztő és egyéni 
599 fő, alapfokú művészetoktatás: EFOP-3.2.3-17-2017-00035 Digi- 5-8. évfolyam: 4,16. foglalkozások során egyénre és 
176 fő, általános iskolai feladatel- tális környezet kialakítása a Gyulai Hat tanuló javítóvizsgát tehet 1-3 csoportra szabottan zajlik.
látási helyek tanulócsoportjai ösz- Tankerület intézményeiben tantárgyból. Évismétlésre bukott 

Egyéb foglalkozásokszesen: 32, egésznapos és napkö- EFOP-3 .2 .4 -16-2016-00001  tanulónk nincs. Iskolánk adatai 
Tanulóink eredményes felké-zis csoportok száma: 16, kollégi- Digitális kompetencia fejlesztése alapján 9 tanulónak lett 3 alatti a 
szülésére, felzárkóztatására, a te-umi csoport száma: 1 EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, tanulmányi átlaga (3,24%) az 5-8. 
hetségek gondozására az alábbi kiemelten az MTMI készségek és évfolyamon, akikről adatot szol-

Személyi, tárgyi, működési foglalkozásokat szervezzük: nap-kompetenciák fejlesztése a Gyulai gáltattunk az iskolai lemorzsolódás 
feltételek, pályázati programok: közis foglalkozás; felzárkóztatás Tankerületben megelőzését szolgáló korai jelző- 
Intézményünk fenntartója és mű- (1-4. évfolyam); előkészítő, fel-Az EFOP-3.3.5-17 Korszerű peda- és pedagógiai támogató rendszeren 
ködtetője, a Gyulai Tankerületi zárkóztató foglalkozás (8. évfo-gógiai módszerek alkalmazását keresztül.
Központ e tanévben is biztosította lyam); fejlesztő foglalkozások segítő iskolai közösségi program Az Alapfokú Művészeti Tagintéz-
az iskola eredményes működé- (sajátos nevelési igényű tanulók, kísérleti megvalósítása projekt mény tanulmányi átlaga: 4,99.
séhez, a tanulók neveléséhez- beilleszkedési, tanulási, maga-során tanulóink két hetet napközis Zeneművészeti ág: 4,99; képző- és 
oktatásához szükséges személyi, tartási nehézséggel küzdő tanulók); és bentlakásos táborokban tölt- iparművészeti ág: 4,99. Szöveges 
tárgyi, gazdálkodási feltételeket. tehetséggondozás (1-4. évfolyam); hettek. Az utóbbiról iskolánk hon- értékelés: kiválóan megfelelt: 
Nevelőtestületünkre jellemző a tehetséggondozó program (5-8. lapján olvashatnak az érdeklődők: 100%.
folyamatos szakmai megújulás évfolyam); szakkörök (nyelvi mai.mezobereny.hu/index.php/h
iránti igény – a felsőoktatásban, Jutalmazások, fegyelmező szakkörökkel, pénzügyi és gazda-irek/700-szanazug-ifjusagi-tabor
továbbképzéseken, szakmai napo- intézkedések sági ismeretekkel kiegészülve), A Határtalanul! nemzeti összetar-
kon, konferenciákon való részvétel Kiváló tanulmányi előmenetelű és tömegsportok – sportegye-tozás operatív programjának ke-
–, az újszerű tanulásszervezési kitűnő tanulóink száma: 81 fő sületekkel együttműködve.retében iskolánk hetedikes tanulói 
eljárások, az IKT eszközök napi (13,55%. Jeles tanulók száma 59 fő osztálykiránduláson vettek részt Mérésekgyakorlatban történő alkalmazása, (9,87%).  Tantárgyi dicséretben Erdélyben. Az erről szóló cikk az Országos kompetenciamérés 6-8. az együttműködés és a tudásmeg- 230 tanuló (38,46%) részesült, 488 alábbi hivatkozáson keresztül évfolyam, belső kompetencia-osztás. dicséretet kaptak. A tantárgyi di-érhető el: mérés a többi évfolyamon, orszá-E tanévben öt pedagógusunk vett cséretek mellett 390 tanuló 762 di-mai.mezobereny.hu/index.php/ gos nyelvi mérés 6-8. évfolyam, a részt sikeres minősítési eljárásban. cséretet érdemelt ki a tanév során. hirek/680-hatartalanul-utinaplo tanulók fizikai állapotának mérése Az önértékelések, a vezetői, in- 241 tanuló 707 figyelmeztetésben Az Erzsébet Táborok keretében (1-4. évfolyam), testi fejlettség tézményi pedagógiai-szakmai el- vagy intésben részesült.négy csoportunk vett részt Zánkán. (fittség) NETFIT rendszer (5-8. lenőrzések során visszajelzést kap- Az Emberi Erőforrások Minisz- Gyermekvédelem, kiemelt évfolyam), tehetséggondozó prog-tunk arról, hogy iskolánk kima- tériuma a sportiskolai feladatok figyelmet igénylő tanulók ramba válogató mérés (4. évfo-gasló szakmai színvonalon végzi ellátására biztosított keretet sport- Iskolánkban fontos feladat, hogy a lyam), Ma Talent 4 matematikai munkáját. eszközök, sportfelszerelések vásár- szociális hátránnyal küzdő  és a tehetségmérés (online) 4. év-A köznevelésben vállalt egyéb fel- lására. kiemelt figyelmet igénylő gyer- folyam.adatok ellátása is jelen van szak- A hangszercsere program kereté- mekek nevelése-oktatása a tanuló mai életünkben: szakértői, képzői Hagyományok, iskolai ünnepek, ben megvalósult a hangszerek javát szolgálja.tevékenység, a Nemzeti Pedagógus rendezvények, emléknapokjavítása, karbantartása, valamint új Feladataink: tudatos értékválasz-Karban és a Köznevelési Szakértők Különösen fontosak tartjuk azokat hangszerek vásárlása. tásra ösztönzés, a szociális kompe-Országos Egyesületében történő a rendezvényeket, ahol a tanul-tenciák fejlesztése, a fegyelem szerepvállalás. Eredmények mányi munkában kevésbé jeleske-javítását célzó intézkedési terv E tanévben a székhely mellett hat A tanév során 34119 órát mulasz- dő tanulóink is megmutathatják feladatainak megvalósítása, a telephelyen folytattuk nevelő- tottak tanulóink, 1 főre átlagosan magukat, tudásukat, képességeiket. veszélyeztetettség jelzése, az oktató tevékenységünket. 58,11 óra jutott, amely a tavalyi Rendezvénytől függően az élmény, „Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a Az EFOP-4.1.3-17-17-2017- évhez képest csökkenő tendenciát a kultúra, az értékmegőrzés, a ha-középiskolába” pályázaton belüli 00411 A Mezőberényi Általános Is- mutat. Az igazolatlan mulasztások gyományápolás, a nemzeti iden-mentorálás, az AJTP-ba jelentkez-kola, Alapfokú Művészeti Iskola és esetében a jogszabálynak megfe- titástudat is előtérbe kerül. Az is-tetés, egészségnevelési programok, Kollégium tanulást segítő tereinek lelően értesítettük az illetékeseket. kolai eseményekről, hagyomány-bűnelkövetés vagy a bűnismétlés infrastrukturális fejlesztése projekt ápolásról, rendezvényekről a kollé-Magatartás megelőzése céljából indított prog-kereteiből az utóbbi évek legki- gáink által készített cikkeket intéz-Az iskola tanulóinak magatartási ramok, a szülőkkel, gyermekjóléti emelkedőbb fejlesztése valósult ményünk honlapján minden érdek-átlaga: 4,2. szolgálattal, pedagógiai szakszol-meg iskolánkban, a Petőfi úti szék- lődő megtalálhatja.- 1-4. évfolyamokon: 4,15, gálattal való szoros kapcsolattartás, helyen. Kiemelkedő esemény volt a Bol-- 5-8. évfolyamokon: 4,25. konzultáció, a sajátos nevelési A projekt záróünnepélyén, 2018. dog Iskola program díjátadó ün-igényű és a beilleszkedési, tanulási, november 23-án átadásra kerültek Szorgalom nepsége, ahol átvettük a Boldog is-magatartási nehézséggel küzdő azok a beruházások, fejlesztések, Az iskola tanulóinak szorgalom kola címet. Ennek a programnak a tanulók fejlesztése érdekében amik ezen pályázatból kerültek átlaga: 4,04. fő célkitűzése: a pozitív pszicho-együttműködés a kollégákkal, a finanszírozásra, több mint 60 - 1-4. évfolyamokon: 4,22, lógia kutatásainak eredményeire fejlesztő- és a gyógypedagógu-millió forint értékben. Az avató - 5-8. évfolyamokon: 3,9. építve, annak módszereit alkal-sokkal. ünnepség díszvendége Hajnal A művészeti tagintézmény mazva az iskolás gyermekek cso-Tanulóink 65 %-a igényel étkezést Gabriella, a Klebelsberg Központ szorgalmi átlaga: 4,89. portosan és egyénileg ismerjék iskolai keretek között, akiknek 48,2 elnöke volt. Teleki-Szávai Krisz- A zeneművészeti ágon: 4,85. meg a boldogság fő összetevőit. %-a térítés nélkül, 25,77%-a ked-tina, a Gyulai Tankerületi Központ A képző- és iparművészeti ágon: mai.mezobereny.hu/index.php/hvezményes étkezésben részesül.igazgatója beszédében megosztotta 4,93. irek/488-boldog-iskola-cimatado
a közönséggel a nagyszabású Kollégium 2019 májusában Mezőberényben 

Tanulmányi teljesítményberuházás részleteit. További pá- A kollégiumi ellátást igénylő ta- került megrendezésre a DO60 
Elsős tanulóink 44,44 – 44,44,%-a lyázatok, amelyek az iskola és a pe- nulók hátrányos, halmozottan hát- Diáksportfesztivál a Gyulai Tan-
kiválóan és jól teljesített, 9,26%-a dagógusok digitális eszköztárának rányos, veszélyeztetett gyermekek, kerületi Központ és a Magyar 
megfelelően teljesített, felzárkóz-bővülését, módszertani megúju- rendezetlen családi háttérrel. A Diáksport Szövetség együttmű-
tatásra szorul 1,85%.lását, a tanulók pályaorientációját, személyiség- és közösségfejlesztés ködésével. A fesztivál célja: az is-
A 2-8. évfolyam tanulóinak 
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koláskorú gyerekek napi legalább Kiváló tanuló díjat kaptak, és a lett iskolánk egy pedagógusa: Tóth 
60 perces testmozgásának fontos- vele járó nevelőtestületi dicséret- Olivér. Tóth Olivért oktató munká-
ságára történő figyelemfelhívása. ben részesültek: ja, a testnevelés, a sport és az egész-
mai.mezobereny.hu/index.php/h ségtudatos nevelés területén vég-
irek/676-do60-diaksportfeszti- zett tevékenysége érdemessé tette a 
val-iskolankban. Versenyeredmé- Miniszter Elismerő Oklevele mi-
nyeink: mai.mezobereny.hu/ niszteri elismerésre. Az elismerő 
images/dok/osszesitett-verseny- oklevelet Kepenyes András, a Gyu-
eredmenyek-2018-2019.pdf lai Tankerületi Központ irodave-
 zetője adta át a Városi Pedagógus-
Beiskolázás, továbbtanulás napi ünnepségen.
Beiskolázási programunknak kö- Pedagógusnap alkalmából 2019. 

Balog Levente 8. e
szönhetően a 2019-2020. tanévben június 7-én Gyomaendrődön került 
Mezőberényben három osztály fog sor a tankerületi elismerések át-

További jutalmazottaink:
indulni: egy német nemzetiségi adására Teleki-Szávai Krisztina ál-

Jeles tanulmányi munkáért, ver-
nyelvet tanuló, egy sportiskolai és tal. Iskolánkból Kiváló Pedagógiai Tóth Pál Bendegúz 8. a-c senyeken való részvételért, a mű-
egy egész napos iskolai osztály. Munkáért elismerésben részesült: 

vészeti iskola képző- és iparmű-
E tanévben 65 nyolcadikos Csengeriné Ignácz Edit, akinek 

vészeti tanszakán nyújtott teljesít-
továbbtanuló sikeres középfokú szakmai felkészültségét, a tanítás 

ményéért könyvjutalomban ré-
beiskolázását segítettük elő. iránti elkötelezettségét sok-sok je-

szesült:
Iskolánk minden évben jutalmazza lenlegi és volt diák, szülő és kolléga 

Mester Gréta 8. a-cazokat a ballagó tanulókat, akik tapasztalatból jól ismeri. Követen-
Jeles tanulmányi munkáért, DSD eredményeikkel éveken át kima- dő példát adott és ad a mai napig.
I A2 szintű nyelvvizsgáért könyv-gaslottak a többiek közül. A „ki- A 2019. június 4-én városi szinten  
jutalomban részesült:magasláshoz” komoly eredmények – az OPSKMM szervezésében  – 
Vinkovics Ágnes Julianna 8. a-ckellenek, és ehhez az elismeréshez megrendezésre került Városi Peda-
Jeles tanulmányi eredményéért tanulóink méltón bizonyítottak. gógusnapi ünnepségen 8 peda-
és közösségi munkáért könyv-Kiváló tanuló díj jár azoknak, akik gógusunk Tankerületi elismerő 
jutalomban részesült:az 5-8. évfolyamon, év végén oklevél jutalomban részesült:  

Drenyovszki Réka 8. dlegfeljebb három jó érdemjegyet Ancsinné Franciszky Klára, Drenyovszki Zsóka 8. d, Fulajtár 
szereztek, a többi jegyük jeles, Csupászné Szűcs Edit, Jakabné Boglárka 8. e
magatartásuk, szorgalmuk példás Wagner Krisztina, Pándi Gáborné, Jeles tanulmányi eredményéért 
vagy jó, versenyeken rendszeresen Plavecz Jánosné, Siófoki Edit, könyvjutalomban részesült:
és eredményesen szerepeltek, Tímár Béláné és Vrbovszki Beáta.Papp Ákos 8. e
közösségi munkájuk kimagasló. Rigóné Boldis Valéria, Zajáczné Tanulmányi és közösségi munká-
Német nemzetiségi díjat olyan Panyi Ágnes és Henger Péter nyug-ért, művészeti iskola képző - és 
nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. díjba vonulásuk alkalmából, mun-iparművészeti tanszakán nyújtott 
évfolyamon 4,00 átlag feletti ta- kájuk miniszteri elismeréséért Pe-teljesítményéért könyvjutalomban 
nulmányi eredményt, német nem- dagógus Szolgálati Emlékérmet részesült:
zetiségi nyelvből az 5-8. évfolya- vettek át. Mindhárom kollégánk a 

Károlyi Zsanett 8. e
mon, év végén jeles eredményt ér- pedagógusi pályán eltöltött négy 

Tanulmányi és közösségi munká-tek el, és nyelvi versenyeken, be- évtized alatt tanítványai, szülői, 
ért könyvjutalomban részesült:mutatókon rendszeresen szerepel- kollégái által elismert szakember-Hoffmann Kata 8. d Jutalma a Kis Stella Valéria 8. d, Szűcs Gergő tek vagy sikeres nyelvvizsgát ként bizonyította tudását, ráter-„Szép magyar beszéd” olvasótá- János 8. d, Balogh Péter 8. etettek. mettségét, hivatásszeretetét.borba való ingyenes részvétel is. Közösségi munkáért és sport-Jó sportoló díjazásban részesülnek Gratulálunk az elismerésekhez! Jó sportoló díjat, valamint test- tevékenységéért könyvjutalomban azok a nyolcadikosok, akik az 5-8. Büszkék vagyunk kollégáink mun-nevelés és sport tantárgyból di- részesült:évfolyamon év végén legalább 4,00 kájára.cséretet kaptak:
Hoffmann Roland Mihály 8. d, átlagot értek el, magatartásuk,  
Tóth Márk Sándor 8. d, Horváth szorgalmuk példás vagy jó, s a Kapcsolatok
Krisztián 8. e, Lakatos Szandra 8. e, választott sportágban kiemelkedő Iskolánkban a pedagógus-diák 
Prekopa Pál 8. e, Sós Tibor 8. emunkát végeztek és kimagasló kapcsolatot az őszinte kommu-

eredményeket értek el. nikáció, példamutatás, követke-Versenyeken való részvételért és 
Kiváló tanuló és Német nemzeti- zetesség, tolerancia alapjaira he-közösségi munkáért könyvjuta-
ségi díjat kapott, és a vele járó lyezzük. Alapvető fontosságúnak lomban részesült:
nevelőtestületi és német nemzeti- tartjuk a szülőkkel történő kap-Hermeczi Márk Martin 8. e
ségi tantárgyból dicséretben csolattartást, a kölcsönös bizalmat Kiemelkedő közösségi munkájáért 
részesült: és a kommunikációt. Partne-könyvjutalomban részesült:

reinkkel elsősorban közös rendez-Tóth Bence 8. e
vényeinken találkozunk.

A német nemzetiségi nyelvet 
 

tanuló osztályból idén 3 nyolca-Solymosi Norbert  8. a-c Az idei tanév értékelése megerősít 
dikos tanuló tett sikeres nyelv-

minket abban, hogy munkánknak 
vizsgát.

megvan az eredménye. Köszönet a 
Kara Zsigmond 8. a-c DSDI B1 pedagógusainknak, akik becsü-
Solymosi Norbert 8. a-c DSDI A2 lettel, fáradhatatlanul végzik nap 
Vinkovics Ágnes 8. a-c DSDI A2 mint nap a munkájukat. Köszönet a 
Gratulálunk tanulóinknak! Büsz- szülőknek, amiért ránk bízták 
kék vagyunk eredményeikre. gyermekeiket és támogattak min-
 ket a közös cél érdekében, hogy a 
Pedagógusnapi elismerések gyermekek művelt, jól képzett, az 

Kara Zsigmond 8. a-c DSD I B1 A pedagógusnap alkalmából Prof. életben boldogulni tudó emberekké 
szintű nyelvvizsgát tett. A Művé- Dr. Kásler Miklós az Emberi válhassanak. 
szeti Iskola képző- és iparművé- Erőforrások Minisztere Miniszteri Öreg István
szeti tanszakán nyújtott teljesítmé- Elismerő Okleveleket adomá- intézményvezetőLáposi Zsanett 8. dnyért is dicséretben részesült. nyozott. Az idei évben is részese 
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2019. augusztus 19-20.30 éve város Mezõberény

XXIII.

MFC – NB III – 25 ÉV augusztus 15. csütörtök 
15.30 Emléktábla avatásNémet Közösségi Ház (Mezőberény, Orlai u. 3.)
16.00 MFC öregfiúk kispályás labdarúgó mérkőzés17.00 Ismét itt vagyunk - a Color Fotóklub kiállítása

Bajnokcsapat tagjainak 25 éves találkozójaA kiállítást megnyitja: Szonda István etnográfus
Kulturális élményeket az utcára!Közreműködnek: Frey Panna és Mikula Fanni 
11.00-12.00 Amerikai és veterán autós felvonulás 

Útvonal: régi Békési út, MOL kút mögötti szakasza augusztus 17. szombat - Békési út - Fő út - Kodály Z. u. - Kinizsi u. - 
Művelődési Központ Zrínyi sgt. - Rákócz sgt. - Vasút u. - Kálvin tér - 
17.00 Képtelenség - Winter Marica kiállítása Petőfi S. út - Kossuth téri körforgalom - Fő út - 

Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény város Liget u. - Hajnal u. - Békési út - régi Békési út, 
polgármestere MOL kút mögötti szakasza 
A kiállítást megnyitja: Balog Zoltánné Muzeális Gyűjtemény

18.00 Párhuzamos dimenziók - a VIII. Mezőberényi 14.00-16.00 Amerikai és veterán autós találkozó, bemutató
Művésztelep kiállítása 10.00 Berényi portékák – kézműves termékek bemutatója és 
Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény város Piactér
polgármestere 18.00 Malom Fitness DSE, Berényi Népdalkör, 
A kiállítást megnyitja: Ván Hajnalka Mezőberényi Mazsorett Együttes, Burai Antal
művészettörténész 19.50 Feyér Zita

20.20 Szabyest
21.00 ZumBrigád Team flashmob augusztus 18. vasárnap - 0. nap
21.40   MYSTERY GANG koncertPiaccsarnok (Mezőberény, Szent István u. 1.) 

16.00 Értéktár-kiállítás megnyitója 23.00 - 01.00 ROÓSZ ÁDÁM RETRO DISCO

Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény város  
polgármestere augusztus 20. kedd 
Történeti áttekintés: dr. Erdész Ádám történész, II. ker. evangélikus templom (Mezőberény, Luther tér 3.)
szerkesztő, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés 09.00 Szent István-napi ökumenikus ünnepi istentisztelet
Megyei Levéltára igazgatója Művelődési Központ
Települési Értéktár bemutatása: Körösi Mihály TÉB 10.00 Elszármazottak találkozója 
elnök Emlékidéző Mezőberény várossá válásának 30. 

Piactér évfordulója jegyében
20.00 HOOLIGANS koncert Művelődési Központ előtt

10.00 Berényi portékák – kézműves termékek bemutatója22.00 DJ LENNARD
Városháza
11.00 Ünnepi testületi ülés, díszpolgári cím átadásaaugusztus 19. hétfő Német Közösségi Ház udvara (Mezőberény, Orlai u. 3.)

Kálmán Fürdő 14.00 Kaffee-Kuchen baráti találkozó
07.00 III. Mezőberényi Triatlon Kóstoló Kossuth tér - piactér útvonal
09.00 Aqua-fitness felnőtteknek 17.00 Szent István-napi felvonulás
10.00 Malom Fitness DSE nyílt edzés, Sakkjáték a Piactér

szabadban, 17.20 Mezőberény Város díszpolgárának bemutatása
10.00 Strandröplabda bajnokság 17.30 Rigó Tamás és Veronika
13.00 Városi úszóverseny Henger Péter vezetésével 17.45 Városi Ifjúsági Fúvószenekar
16.00 Jóga a szabadban 18.45 A Leg a láb AMI, a Berény Táncegyüttes és az 
Martinovics u. ŐsBerény Táncegyüttes - kísér a Suttyomba zenekar
09.00 X. Városi asztalitenisz verseny

20.45 BALKAN FANATIK koncert Szalai Barna Teniszcentrum
22.15 TŰZIJÁTÉK09.00 Nyílt, páros, felnőtt teniszverseny

Városi Sporttelep

- SPORTÜNNEP

7.

PROGRAM

www.mezobereny.hu   opskk.mezobereny.hu   facebook.com/opskmm



KÁLMÁN FÜRDŐ VÁROSI ÚSZÓVERSENY
Nevezés a helyszínen 12.00 órától
Időpont: 13.00-16.00III. MEZŐBERÉNYI 

TRIATLONKÓSTOLÓ
JÓGA A SZABADBAN - Schäffer László Időpont: 07.00 – 13.00 óra

Információ: +36 30 312-9806 vezetésével
Előzetes regisztráció a Facebookon Hagyományos ősi jóga ászanák (testtartások) és légző 
Jelentkezés a helyszínen: 06.00-07.00 gyakorlatok (pranayama)
VERSENYSZÁMOK Időpont: 16.00
Sprint táv - úszás 750 m, kerékpározás 20 km, futás 5 km
Olimpiai táv - úszás 1,5 km, kerékpározás 40 km, futás 10 km VÁROSI SPORTTELEPGyermek táv - úszás 180 m, kerékpározás 2,5 km futás 1 km
A versenyen a szervezők saját időmérő rendszert alkalmaznak 

(manuális vagy RFID) MEZŐBERÉNYI FC – NB III – 25 ÉV
Kedves Sportbarátaink!

Tisztelettel meghívjuk 2019. augusztus 19-én (hétfőn)STRANDRÖPLABDA BAJNOKSÁG
a mezőberényi Városi Sporttelepen 

Információ és jelentkezés: Stibán Richárd +36 70 388-1191 15.30 órakor kezdődő találkozóra. 
Jelentkezés: 2019. augusztus 18. 20.00 óráig a VAD-ÁSZ Információ: +36 30 219 9705

Sörkertben személyesen
Időpont: 10.00 Szalai Barna Teniszcentrum
Nevezés: 3 fős csapatokkal
Nevezési díj: 2.000.- Ft/csapat (A nevezési díj tartalmazza: Nyílt, páros, felnőtt TENISZVERSENY

belépő, étel, ásványvíz, érem és kupa) Időpont: 9.00-15.00
Nevezés: a helyszínen 8.30-9.00

AQUA FITNESS felnőtteknek mélyvízben Nevezési díj: 2500.- Ft (amely egy ebédet tartalmaz)
Információ és jelentkezés: Leczkésiné Hőgye Katalin vezetésével

Károlyi János (Fáni) +36 20 9438-813, Időpont: 09.00 – 10.00 óra
Winter Attila +36 70 202-6744

MARTINOVICS UTCAI ISKOLAMALOM FITNESS DSE NYÍLT EDZÉS
Kurucz Erika vezetésével
Időpont: 10.00 – 12.00 X. VÁROSI ASZTALITENISZ VERSENY

Időpont: 2019. augusztus 19. 9.00 - 12.00
Nevezés: a helyszínen 8.30-tólSAKKJÁTÉK A SZABADBAN Információ és jelentkezés: Kolozsi Péter +36 70 778-7145

Jozaf Csaba vezetésével
Időpont: 10.00

2019. augusztus 19.
SPORTÜNNEP A 23. BERÉNYI NAPOKON

2019. augusztus 19-20.30 éve város Mezõberény

XXIII.

8.

A Sportünnep résztvevői, szervezői és közreműködői ezen a napon (2019. augusztus 19.) 
a Kálmán Fürdő belépőjegyét jelképes 30,- Ft-os áron vásárolhatják meg.
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Kutyik Tamás (Békéscsaba) és Csóka Tünde 
(Mezőberény), Kádár János (Mezőberény) és Baranyai Eszter 
(Mezőberény), Kopányi László (Mezőberény) és Turzó Gabriella 
(Mezőberény), Bodó Attila (Mezőberény) és Nagy Renáta Márta 
(Mezőberény), Laszli Pál (Mezőberény) és Palotás Erzsébet 
(Mezőberény), Bárdi Bence (Mezőberény) és Bajkán Szabina Vivien 
(Mezőberény), Harsányi Mihály (Mezőberény) és Gyányi Margit 
Ágnes (Vésztő), Bánfi Zoltán (Békéscsaba) és Seprenyi Nikoletta 
(Békéscsaba).
Eltávoztak közölünk: Czirbuly Ágnes Ilona (1968), dr. Makai 
Gyula Levente (1943), Kovács Lászlóné (1930), id. Szűcs István 
(1937), Gyulai Sándor (1968), Lukács Mihály (1955), Klement 
Mihály "Kuki" (1959), Kiss Andrásné Fesető Erzsébet (1932), Győri 
Tamás (1934).

Az OPSKMM és a Mezőberényi vigyék ki az utcára, majd ezeket a 
Orlai Népfőiskola Egyesület figurákat ki is világították. A 
július 26-án este Tánc-Fény-Játék rendezvény célja a közös játék és 
elnevezéssel közös hajtogatásra és tánc, hogy a berényiekkel bevon-
közös táncra hívta az érdek- va feldíszítsék a Kossuth teret, és 
lődőket a Kossuth térre. A vál- együtt táncoljanak a fellépőkkel. 
lalkozó kedvűek harangvirágot Az esemény az EFOP-1.5.3-16-
hajtogathattak, és azokba „szent- 2017-00097 „Humán szolgálta-
jánosbogarat”, azaz apró világí- tások fejlesztése térségi szemlé-
tást szereltek, és ezekkel díszítet- letben” projekt Kulturális élmé-
ték fel a szökőkút körüli fákat. A nyeket az utcára programsorozat 
ZumBrigád Team közös táncra keretében valósult meg.
invitálta a vállalkozó kedvűeket.  
Köszöntőjében Fábián Zsolt, az 
intézmény igazgatóhelyettese 
elmondta, sorrendben az idei a 
harmadik hasonló jellegű rendez-
vény. Az origamisok előbb azt ta-
lálták ki, hogy a papírhajtogatást 

Közös hajtogatás és tánc

Hímzett szakajtókendő
A hónap műtárgya – 2019. augusztus

A Mezőberényi Orlai Népfőiskola A kézműves tábor az EFOP-1.5.3-
Egyesület (MONE) kézműves 16-2017-00097 azonosító számú 
táborában július15-től 19-ig húsz Humán szolgáltatások fejlesztése 
gyerek vett részt, ahol a kéz- térségi szemléletben – kedvez-
ügyességüket, a kreativitásukat ményezet térségek című projekt 
fejleszthették.  A legtöbb fog- keretében valósult meg. 
lalkozást a Művelődési Köz-
pontban és a Muzeális Gyűjte-
mény udvarán tartották meg, de 
kedd délelőtt a Madarász-tanyára 
is kirándultak. Péntek délután a 
Művelődési Központ előtt az asz-
faltra rajzoltak, majd fagyiztak.

Kézműves tábor

Népszerű Kerítéstárlat

Kőszegi Ádámné Ancsa július 26- vák Attila békéscsabai festőmű-
án a házukhoz, a Madách utca 3. vésztől. Az első kiállítása 2015-
alá Kerítéstárlatra hívta barátait, ben a Művelődési Központban 
ismerőseit és a művészet iránt ér- volt Fülöp Antallal közösen. Több 
deklődőket. Itt a kerítésre füg- csoportos tárlaton is részt vett, az 
gesztve azokat az újabb festmé- első önálló kiállítását tavaly a Me-
nyeit állította ki, amelyeket a zőberényi Népfőiskola Alapít-
nagyközönség még nem láthatott. vány szervezte meg a Német Kö-
Sok érdeklődő nézte meg a ké- zösségi Házban, a jelenlegi a má-
peket. Az alkotó elmondta, 11 éve sodik önálló tárlata volt, ez hetven 
fest, kilenc évig tanult festeni No- festményből állt.

A learatott gabonából augusztus- mintás és hímzett változata is. A 
ban új kenyér került az asztalra. A muzeális gyűjteményben szép 
házi kenyérsütés fontos kelléke számmal találhatóak magyar, 
volt a szakajtókendő. A teknőben szlovák és német asszonyok által 
megdagasztott tésztából a ke-

készített darabok. A bemutatott 
nyértésztát szakajtókosárban ke-

hímzett szakajtókendőt két vé-lesztették, és tiszta textíliával,  
gében piros és kék színű, kereszt-szakajtókendővel takarták le. Ezt 
öltéses virágmintával díszítették. többnyire házilag kendervá-

szonból készítették. Volt szövött Csete Gyula

Nemzeti Értékek Napja Békés megyében 
Mezőberényi séta 2019. szeptember 6.

Épített örökségünk a Települési Értéktárban
Útvonal: Kossuth tér 1. – Petőfi Sándor utca – Puskin utca – 

Kossuth tér – Eötvös utca – Fő út – Luther tér – Fő út – Kossuth tér
Időtartama: 150-180 perc a résztvevők tempójától és 
érdeklődésétől függően. A csoport létszáma: 15-20 fő

Indulás: 10.00 óra a Városházától

Intézményi hírek2019. augusztus
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A versenyautók világa
Az Arrabona Racing Team a győri ki megoldásairól, előállításának 
egyetem hallgatói csapata, akik költségeiről, és egy gondolatbeli 
minden évben új FS versenyautót vállalkozás felépítéséről a csapat 
építenek a nyári versenyekre. köré. Hétvégén zajlottak a leg-
Lassan egy éve vagyok a csapat izgalmasabb versenyszámok: az 
tagja, ezért hatalmas élmény volt autocross, ahol az 1 km hosszú, 
számomra az első Formula rengeteg kanyarral színesített 
Student versenyemen dobogóra technikás versenypályán kell egy 
állni. Az autó teljes mértékben körön a lehető legjobb időt elérni. 
egyedi, általunk tervezett és Másnap ugyanezen a pályán futott 
gyártatott alkatrészekből áll. az endurance, ami 22 kört jelent, 
Csapatunk számára az idei szezon félidőben egy pilótacserével. A 25 
első megmérettetése a Zala Zone csapatból csak 9 autó tudta 
tesztpályán július 17- 21-ig 

befejezni ezt a számot, köztük a 
megrendezésre került Formula 

mi autónk is, ráadásul az előkelő 
Student East volt. 22 ország 70 

4. helyet sikerült elérnünk.  Csa-csapata regisztrált a versenyre. Az 
patunk az összes versenyszámban Arrabona Racing Team a belső-
a világ élcsapataival azonos szín-égésű kategóriában indult, másik 
vonalon teljesített, aminek kö-25 csapat riválisaként. A gépátvé-
szönhetően a következő dobogós tel után nagy sikerekkel szerepel-
helyezések születtek: az autó tünk a következő versenyszámok-
hatékonysága a 2. helyezést érte ban: gyorsulás, ahol a 75 m hosszú 
el, és a versenyszámok összesí-pályán kell a lehető legnagyobb 
tésében a belsőégésű kategóriában sebességet elérni, a skidpad, ahol 
a 3. helyezést értük el.egy nyolcas alakú pályán kell a 

Solymosi Lászlólegnagyobb oldalgyorsulást elér-
első éves mezőberényi ni, azután a statikus versenyszá-

mok: előadások az autónk mérnö- egyetemi hallgató

XXIX. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat anyagából június 28-
án nyílt kiállítás Mezőkövesden. A pályázaton harmadik díjat nyert a 
mezőberényi keresztszemes lakástextília együttes. Ezt Bogárné Szőke 
Erika, az OPSKMM Díszítőművészeti Körének vezetője tervezte, és a 
kör két tagja: Jakusovszki Jánosné és Berkesi Gáborné valósította meg.

Hímzők sikere

Polgárőrök elismerése

A XIX. Békés Megyei Polgárőr igazgatójától. Mezőberény önkor-
Napot július 20-án tartották meg mányzat ajándékcsomagját Sikló-
Újkígyóson a Wenckheim park- si István polgármester adta át Mar-
ban. Az ünnepség keretében ti Sándornak. Mezőberényi Pol-
elismeréseket adtak át, a mező-

gárőr Egyesület nevében Csipke berényiek közül Fülöp Judit okle-
Sándor elnök gratulált a két ki-velet és emléklapot vehetett át 
tüntetettnek, és köszönte meg ön-Kiss Andrástól, a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság zetlen munkájukat.   

Harmadik szlovák tábor
A szlovák nemzetiségi szerveze- rándultunk a Holt-Körösön.
tek július 7. és 13. között nyelvi, A tábor nyitó és záró rendezvé-
népismereti és zenei tábort szer- nyére sok családtag eljött, és bol-
veztek iskolás gyermekek szá- dogan nézték meg a táborzáró mű-
mára a Szlovák Közösségi Ház- sort. A gyerekek jól érezték ma-
ban. A nagy érdeklődés miatt gukat a táborban, és többen el-
hamar betelt a tábor létszáma. mondták, sajnálják, hogy már vé-
A gyerekek délelőttönként szlo- ge van. Bízunk benne, hogy lesz 
vák iskolában tanító pedagógu- folytatása, és a fiatalabb generáció 
soktól tanulták a nyelvet, termé- is tesz azért, hogy a szlovák nyelv 
szetesen játékos formában, délu- megmaradjon Mezőberényben.
tán pedig kézműves foglalko- A tábort támogatta a Miniszter-
záson vettek részt, az itt elkészült elnökség Egyházi és Nemzetiségi 
tárgyakat a záró napon kiállításon Kapcsolatokért felelős Államtit-

mutattuk be. A délutáni uzsonnát a kárság (NEMZ-TAB-19-0134 
Mamicska konyhában készítették. számú pályázat), Mezőberényi 
Pénteken kirándultunk Szarvasra, Szlovák Nemzetiségi Önkor-
ahol délelőtt a felújított Szlovák mányzat, mezőberényi magánem-
Tájházat tekintettük meg, és a berek és önkéntes segítők. 
Napra-Forgó Alkotó Egyesület Mindenkinek köszönettel tar-
tartott kézműves foglalkozást. tozunk: Borgula Györgyné elnök
Délután a Katalin nevű hajón ki-

Csendes 
megemlékezés

A Mezőberényi Németek Ha-
gyományápoló Egyesülete és a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Mezőberény 2019. 
szeptember 7-én 12 órakor csen-
des megemlékezést tart a Buda-
pestről kitelepítettek emlékére a 
budapesti kitelepítettek emlék-
művénél.

Kereki találkozó
2019. augusztus 25. 12 órától

a Berény Szállóban.
Információ: Mertz Mártonné, 

+36 20 588-0088.

V. dr. Fekete Nándor 
Emléktorna

Örökké él, 
kit nagyon 
szeretnek.

2019. szeptember 7.
Városi Sportpálya

9:00 Megnyitó
9:30 - 15.30 Utánpótlás 

labdarúgó torna 
16:00 Eredményhirdetés

A résztvevőket vendégül látja a 
Famíliatészta.

M.berényi Gyermekfoci Alapítvány

Civil hírek 2019. augusztus
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Zágrábban július 4. és 7. között Az igen népes kategóriákban, 
rendezték meg a XVI. Mazsorett rendkívül színvonalas versenyen a 
Sport Európa-bajnokságot, itt 10 berényi lányok helytálltak, amiért 
ország 102 csapatának több mint igen büszkék vagyunk rájuk! 
2000 mazsorettje versenyzett. Eredmények: Gyebnár Viktória 
Magyarországot 9 település senior botos solo 7. hely, „Ízisz” 
csapata képviselte. A Mező- csoport junior tradicionális csapat 
berényi Mazsorett Együttes 9 ver- menet 7. hely, Simcsik Szilvia 
senyszámban 18 fővel kvalifikálta senior pom-pon solo 8. hely, 
magát a kontinensviadalra. Simcsik Mónika - Csatári Bettina 
Sok-sok Európa-bajnokságot senior duo 9. hely, „Siva” csoport 
tudunk már magunk mögött, de ez senior tradicionális csapat menet 
alkalommal is csillogó szemek- 10. hely, Bárdi Regina junior solo 
kel, csupa szív lányok álltak szín- 12. hely, „Siva” csoport senior 
padra, akik igyekeztek mindent mini formáció 12. hely, „Ízisz” 
megtenni, hogy méltán büszkék csoport junior mini formáció 12. 
lehessünk rájuk. És azok voltunk! hely, Simcsik Orsolya - Kara 
Az nem lenne igaz, ha azt mon- Lina-junior duo 16. hely.
danánk, hogy maximálisan elége- A nevezés és az utazás igen költ-
dettek vagyunk, mert nehéz séges, ezért komoly segítséget je-
felvenni a versenyt a külföldi ma- lentett a Flavon Cégcsoport (Deb-
zsorettiskolák táncosaival, akik a recen), a Henkel Magyarország 
mozgásanyagot iskolai művészeti Kft. körösladányi gyára és a 
iskolai rendszerben, napi rendsze- Szekeres Kft. (Mezőberény) tá-
rességgel sajátíthatják el. mogatása. Köszönjük!

Mazsorettsikerek Országos bajnokságon 

Sukorón augusztus 3-4-én ren- (budapesti csapattársakkal), Tóth 
dezték meg a Gyermek, Kölyök Kinga U11 MK1 2000 m 13. hely, 
Magyar Bajnokságot, a Kolonics U12 MK1 vegyes 4X200 m váltó 
György Emlékversenyt. Az or- 3. hely.
szágos megmérettetésre 78 egye- Néhány számban a budapesti 
sület közel 1800 kajakosa és ke- anyaegyesület tagjaival alkottak 
nusa érkezett, és 118 futamban csapatokat a Gyomaendrődön ka-
mérhették össze erejüket a ver- jakozó gyerekek. A váltó futa-
senyzők. A KSI Gyomaendrőd mokban nagyon figyelni kellett a 
csapata is szép számmal képvi- pontos váltásra. Helytelen váltás 
seltette magát. Mezőberényből 7 miatt sok egységet, a mieink közül 
gyermek utazott el a Velencei-tó is többet kizártak a futamokból, 
partjára. A fiatalok keményen hiába érkeztek be akár harma-
készültek a nyár folyamán az or- dikként is a célba.
szágos bajnokságra, ahol az alábbi Sági Alízért 2019. augusztus 8. és 
eredmények születtek: Wágner 11. szurkolhatunk, hiszen a serdü-
Anna U14 K1 2000 m 6. hely, lő korosztály országos versenyére 
Vida Levente U13 MK1 2000 m akkor kerül sor, szintén Sukorón.
12. hely, Barna Gergő és Kis A kicsik számára véget ért a nyári 
Bálint U13 K2 2000 m 14. hely, versenyszezon. Egy hét levezetés, 
Tóth Menta (Köröstarcsa) U13 majd pihenő következik a mun-
MK1 3X200 m váltó 2. hely, U13 kával, megmérettetésekkel teli 
MK4 2000 m 5. hely (budapesti idény után. Az edzések, versenyek 
csapattársakkal), Konyecsni szeptembertől folytatódnak. 
Mi lán  U12 MK2 4 .  he ly  
(budapesti csapattárssal), U12 Kovácsné Kozma Diána és 
MK1 4X200 m váltó 1. hely Kovács Gábor edzők

Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető

Az Alföld Turista Egyesület június golhatott Óbányára: 14,5 km,300 
27. és június 30. között nyári m szint.
tábort szervezett a Mecsekben. A könnyebb útvonal kedvelői 
Csütörtök reggel indultunk útnak Óbányáról sétáltak Kisújbányára a 
a Mecsekbe Magyaregregy felé, a patak mellett festői környezetben, 
Vadgesztenye Panzióba. Zolnai útközben érintve a Ferde-vízesést 
Györgyné táborvezető-szervező és a Csepegő-sziklát. 
jóvoltából útközben Szekszárdon, Zengővárkonyban a Míves Tojás 
a méltán híres szőlő és bor vá- Múzeumot és a Szalma-Kincs-
rosában tartalmas városnézésben Tárat néztükmeg, majd tiszte-
volt részünk. letünket tettük Rockenbauer Pál 
A hosszú utazás fáradalmait egy sírjánál. János mutatta be nekünk pincé-
könnyű vacsora előtti sétával Szombaton Mánfáról indult a túra szetét.
szerettük volna oldani, és meg- a Melegmányi-forrásig, ahol a Vasárnap megnéztük Pécs főterét, 
másztuk Máré-várát. Ám a túra csodálatos természeti képződ- a Dzsámit, a Székesegyház kör-
messzebbre és magasabbra vitt ményt, a mésztufa-lépcsőket te- nyékét, a Barbakánt. Csapatunk 
bennünket, mint gondoltuk, így kinthettük meg: 8 km,150 m megcsodálta Liszt Ferenc nem 
igazi étvágycsináló program lett:7 szintet gyalogolva. Délután egy mindennapi szobrát, és az egyéb 
km, 150 m szintemelkedéssel. kis buszozás után Misina-tetőről köztéri szobrokat, pl. néhány 
Akinek nem szegte kedvét az elő- átgyalogoltunk a Kis-Tubesre. Zsolnai Porcelánmanu-faktúra 
ző esti „kis séta”, az másnap Zo- Vacsora előtt még belefért egy terméket is. Délutáni órákban 
bákpusztáról a Cigány-hegyen át, pincelátogatás Mecseknádasdon, élményekkel gazdagodva értünk 
Kisújbányát érintve átgyalo- ahol maga a tulajdonos, Hetényi haza.                         Szák Anikó

A Mecsekben táboroztak IX. Mezőberényi 
Töltött Káposzta 

Fesztivál
 
Az eseményt 2019. szeptember 
21-én rendezi meg a Baráti 
Egylet Mezőberényért és az 
Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ a Városi 
Ligetben.

Ízelítő a programból: töltött 
káposzta főzőverseny és a 
környezet dekorálása díjazás-
sal; helyi és meghívott előadók 
(a mezőberényi Silent Zenekar 
és Csocsesz) színpadi produk-
ciói; a „Legszebb konyhaker-
tek” mezőberényi versenyének 
eredményhirdetése.  

Civil hírek2019. augusztus



12.

A Római Katolikus Egyház annak érdekében, hogy népéről 
augusztus hónapban többek kö- gondoskodjon azáltal is, hogy 
zött két nagy személyiséget, méltó utódot hagy maga után. 
szentet ünnepel: Szűz Máriát – Szent Imre herceg minden te-
Jézus édesanyját – és Szent István kintetben alkalmas lett volna az 
királyt. utódlásra és az ország vezetésre. S 
Augusztus 15-én Mária menny- amikor Imre herceg meghalt, 
bevételét ünnepeljük, népies ne- Szent István király nehéz hely-
vén Nagyboldogasszony ünnepét. zetbe került. Mi mit teszünk 
A keresztény hagyomány szerint ilyenkor?…
Máriát – Jézus földi édesanyját és Szent István király ebben a nehéz 
a mi Mennyei Anyánkat –, földi é- helyzetben is tudta, hogy kihez 
lete végén a Mennyei Atya testes- érdemes fordulni segítségért, és 
től-lelkestől felvette a mennyor- olyat tett, ami egyedülálló a 
szágba. A test, amely magában világtörténelemben: felajánlotta a 
hordozta a Megváltót, nem látha- királyi koronát a Boldogságos 
tott romlást. A másik nagy szent, Szűzanyának, hogy ő legyen 
akit ebben a hónapban ünneplünk, királynője az országnak és védel-
Szent István király, akire gyakran mezője népünknek. Így lettünk 
mint államalapítóról emlékeznek nagyon sajátos értelemben Mária 
meg, háttérben hagyva vagy Országa. Ezt azóta is sokszor és 
szorítva mélyen vallásos életét és sokféleképpen kinyilvánították az 
egyházalapító mivoltát. Szent égiek, hogy a Boldogságos Szűz-
István király Isten-kereső, mond- anya a mi égi királynőnk.
hatnánk úgy is, hogy az igazságot Tanuljuk meg mi is Szent István 
kereső ember volt, aki megtalálta királyunktól, hogy életünk nehéz 
az Igazságot, vagyis azt, aki helyzeteiben van, akihez fordul-
elmondhatta magáról: „Én vagyok hatunk, és azt is, hogy jelenünk és 
az Út, az Igazság és az Élet”. jövőnk akkor van a legnagyobb 
És sajátos módon kapcsolódik biztonságban, ha az égiek párt-
össze e két ember élete. Szent Ist- fogására bízzuk.     Laczkó István
ván minden tőle telhetőt megtett római katolikus lelkipásztor

Szentségre hívattunk

Az I. kerületi (német) evangélikus mondásokat” tanultunk: „ Mindig 
egyházközség három nyári tábora szeret a barát, de testvérré a nyo-
közül az egyik, július 8. és 14. morúságban válik” (Példabe-
között a barátság témáját állította szédek 17, 17) Vasárnap szép 
a középpontba. Minden életkor- batikolt pólóinkban együtt örül-
ban fontos kapcsolatunk a barát- tünk és énekeltünk a templomban.
ság, de a gyerekek számára ez még Nehezen lehet elmondani, mennyi 
hangsúlyosabb. élményben volt részünk! Jézus 
Mitől jó egy barátság? Milyenek mondja: „Ti barátaim vagytok, ha 
egymáshoz a barátok? Lehet-e azt teszitek, amit én parancsolok 
erősebb egy barátság a vérségi kö- nektek” (János 15,14). Az ő 
teléknél? Mi az, ami megterheli és barátai a tőle kapott szeretet pa-
mi az, ami kiteljesíti a barátságot? rancsa szerint élnek. Bárhonnan is 
Ezekre a kérdésekre kerestünk és érkeztek a táborozók, pár óra 
kaptunk is választ a Biblia, azaz leforgása alatt egyértelművé vált, 
Isten igéje segítségével. A nap hogy – kicsik és nagyok – Jézus 
üzenetét kreatív módon dolgoztuk barátaiként lehetünk együtt, akik 
fel, csoportmunkával, kézműves- rá figyelnek, de meg is élik az 
séggel kiegészítve. Sokféle tech- egymás iránti szeretetet.
nikával készítettünk barátság kar- Köszönjük a felajánlásokat, a 
kötőt, énekeltünk, zenéltünk, szolgálatot, az ideszánt időt 
sportoltunk, kirándultunk, kerék- minden felnőttnek, hiszen így 
pároztunk. A szabadidőben lehe- segítségükkel egy gördülékeny, jó 
tőség volt legózni, csocsózni, hangulatú hetet tölthettünk együtt 
tollasozni és cicákkal játszani. a gyermekek örömére. 
Gyomára is eljutottunk baráta- Lázárné Skorka Katalin
inkkal a lombkorona tanösvényre evangélikus lelkész
és a strandra. Időközben „arany-

Barátság tábor

A Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség
szeretettel meghívja

2019. augusztus 17-én, szombaton 16 órára

ÜNNEPI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETÉRE
a mezőberényi tót/szlovák templomba

mindazokat, akik Isten színe előtt köszönik meg

FEJÉR SÁNDOR 
lelkész

27 év lelkészi szolgálatát
a Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközségben.

Igét hirdet: KONDOR PÉTER püspök

Kérjük, hogy aki az istentisztelet keretében szeretné 
megfogalmazni köszöntő szavait,

jelezze a 06208244902 telefonszámon, vagy a 
mezobereny2@evangelikus.hu e-mail címen.

Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes! Mt 5,48

Mezőberény, 2019. augusztus 23-25.

Mijo Barada: Lelkigyakorlat
Téma: Jézus, az irgalom forrása

Augusztus 23-án délelőtt 9 óratól augusztus 25-én estig.
A lelkigyakorlat helyszíne: római katolikus templom (Fő út 25.)

Szállás igényelhető: a helyi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
kollégiumában.

Ha kérdésed van, az alábbi email címen érdeklődhetsz: 
talithakum.hu@gmail.com.

Jelentkezés és tovább információ: www.lelkigyakorlat.hu.

malenykij robotra hurcoltak bá-
nyászlámpás emlékművénél, 
valamint a Városháza előtti Hősi 
emlékműnél is.
A hazatérés 72. évfordulóján 
együtt idézte a múlt eseményeit az 
emlékező közösség és a német 
nemzetiségi önkormányzatok 
képviselői a mélységeket megélt 
Testvérekkel, illetve az ő leszár-
mazottaikkal. A megmene-
külésért szóló hálaadás a 126. 
zsoltár szavaival foglalható össze: 
"Mikor jóra fordította Sion sorsát 
az ÚR, olyanok voltunk, mint az 
álmodók. Akkor megtelt a szánk Július utolsó vasárnapján a Me-
nevetéssel, és örömkiáltás volt zőberény I. kerületi Evangélikus 
nyelvünkön. Ezt mondták akkor a Egyházközség templomában 
népek: Hatalmas dolgot tett hálaadó istentiszteletre került sor 
ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot Lázár Zsolt szarvasi lelkész, a 
tett velünk az ÚR, ezért ör-Nyugat-békési Evangélikus Egy-
vendezünk." házmegye esperesének szolgá-

Lázárné Skorka Katalinlatával. Az alkalom után ebben az 
evangélikus lelkészévben is koszorúkat helyeztek el a 

Hazatérés napja

fotó: Körösi Mihály   

Hiélet 2019. augusztus
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Ünnepi hulladékszállítási rend Mezőberényben

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy az augusztus 20-i ünnepre 
való tekintettel a hulladékszállítás időpontja Mezőberényben az 

alábbi rend szerint változik: 
- augusztus 17-én, szombaton szállítják el a cég munkatársai a 

kommunális (vegyes) hulladékot augusztus 20-i, keddi gyűjtési 
nap helyett a II. körzetben.

Kérjük a kukákat, minden esetben reggel 6-ig megfelelő 
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

2019. augusztus

TÁJÉKOZTATÁS

Az orvosi ügyelet telefonszáma:
+36 66 998-612

(Mezőberény, Széchenyi u. 1. sz.)
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Ingyenes képzési kínálatunk 
2019/2020-as tanévre nappali és esti képzésben:

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (2 ÉV)
POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 ÉV)

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (2 ÉV)

Felnőttoktatásban, esti rendszerben is ingyenes oktatás.
Miért válaszd Iskolánkat?

Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
- Pénzügyi világ

- Informatika
- Kereskedelem

- Marketing
- Logisztika

- Szállítmányozás
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.

Továbbfejlődési lehetőség.
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.

Tanulmányi utak, kirándulások.
Kollégium ingyenesen biztosított.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.
Elérhetőségeink: web: http: // 

e-mail: , vagy 
telefon: 06-66-218-908 vagy 06-20-314-2323

www.adybaygyszc.hu
sarkad@gyszc.hu sarkadszakkepzes@gmail.com

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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