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Megáldották a kenyeret
Mezőberény négy történelmi
egyháza augusztus 20-án Szent
István-napi ökumenikus ünnepi
istentiszteletre hívta híveit a református templomba. Papp Tiborné református lelkész igehirdetésében hangsúlyozta, akárhogy is közelítjük meg augusztus
20. ünnepét, az a magyarok jeles

Az önkormányzat ágazati elismeréseit rendszeresen március 15-én
adják át, a járványhelyzet miatt erre ekkor nem kerülhetett sor. Ezért ezeket a kitűntetéseket augusztus 20-án ünnepi testületi
ülésen Siklósi István polgármestertől vehették át a kitüntetettek a Városházán.
Siklósi István polgármester az elismerések átadása előtt megfogalmazta, az önkormányzat számára fontos, hogy példaként állítsa a lakosok elé azokat, akik kimagasló munkát végeznek a
közösség számára.
Példaértékű munkája, a város
sportéletét gazdagító tevékenysége, a természetjárás, a sportturisztika, a túramozgalmak és a
szabadidős programok magas
színvonalú szervezése, közösségépítő tevékenysége és Mezőberény város jó hírnevének öregbítése terén végzett tevékenységéért
a város önkormányzata az Alföld
Turista Egyesület Mezőberény
részére a Mezőberény Sportjáért
elismerést adományozta. A kitüntetést Földes Péter, az egyesület elnöke vette át.
Szövőként végzett értékteremtő
munkájáért, a mezőberényi hagyományok megőrzéséért végzett
tevékenysége és 2019-ben elért
szakmai eredményei alapján a város önkormányzata Debreczeni

Klárát Mezőberény Kultúrájáért,
Nemzetiségi Kultúrájáért elismerésben részesítette.
A nevelés területén végzett kiemelkedő tevékenysége, példaértékű szakmai munkája alapján a
városi önkormányzat Borguláné
Balogh Emese óvodapedagógusnak Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért elismerő címet adományozta.
A szociális területen végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége, a város fejlesztésében és a
lakosság életkörülményeinek javításáért, a szervezetekkel való
példaértékű együttműködéséért a
városi önkormányzat László-Kovács Edinát a Mezőberény Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért
elismerésben részesítette.
Szakmájukban végzett magas
színvonalú munkájukért, vállalkozásuk folyamatos fejlesztéséért, a civil szférában tanúsított
sokirányú segítőkészségéért a
város önkormányzata az EURO
Mobil Plusz Kft., Kovács János és
fia, Kovács János Zoltán vállalkozók részére a Mezőberény Vállalkozója elismerést adományozta.
A kitüntetetteket rövid produkcióval köszöntötte Gulyás Attila
színművész, Rázga Áron zongoraművész, illetve Borgula Benedetta népdalokkal.

napja. Ez az állam ezer éve fennáll, van alkotmányunk és új kenyerünk.
Az új kenyeret Lázárné Skorka
Katalin evangélikus lelkész áldotta meg. Imát mondott Selmeczi
Lajos Péter evangélikus lelkész és
Szujó Antal nyugalmazott plébános.

Ünnepi megemlékezés

A Mezőberényi Erdélyi Kör 2020ban is megtartotta hagyományos
Szent István-napi megemlékezését a székelykapunál. Augusztus 20-án a megjelentekre áldást
mondott Fejér Sándor nyugalmazott evangélikus lelkész.
Körösi Mihály alpolgármester köszöntőjében elmondta, ma az
összetartozást ünnepeljük, és
Mezőberényben ez különösen
fontos. A mai település alapját

1723-ban rakták le, és 2023-ban
az újratelepülés 300. évfordulóját
ünnepelheti a város. Kajlik Péter,
a kör elnöke beszédében azt hangsúlyozta, legyünk büszkék őseinkre. Ha hagyományainkat, szokásainkat átadjuk utódainknak,
akkor egyszer majd büszkék
lehetünk leszármazottainkra is.
Közreműködtek a Leg a láb
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai és Feyér Zita énekes.
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Ez történt a két ülés között Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
Július 10-én Kiss Feri bácsit ott- tumokat írjanak. E sorok írásáig
honában, 17-én Reményi Miska
bácsit, augusztus 3-án Winter
Ádámné Magdi nénit a Református Szeretetotthonban köszöntötte Siklósi István polgármester
90. születésnapjuk alkalmából.
Szintén a Református Szeretetotthonban köszöntötték augusztus
18-án 100. születésnapja alkalmából Bányai Mihályné, Erzsike
nénit. A köszöntések alkalmából
Siklósi István polgármester átadta
az Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapokat, valamint
a város nevében egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk nekik!
Július 22-én Siklósi István polgármester eljárást megszüntető határozatot kapott kézhez a rendőrségtől, amelyben tájékoztatták,
hogy „a rendelkezésre álló adatok,
illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése” a kft.-től
eltűnt mintegy 407 mázsa tüzelőfa
ügyében. Azt azonban leszögezik,
hogy a tűzifa kiosztásával járó, az
adatok szerint 9,4%-os súlyveszteséget – darabolási veszteségre,
kiosztási pontatlanságra hivatkozva – a nyomozásban résztvevők
elfogadhatónak tartják!
Július 28-án a beol.hu-ról szerzett
információ után szóban is megerősítette a hírt Zalai Mihály, a Megyei Közgyűlés elnöke, hogy a Kodály úti „Nefelejcs óvoda” tornaszoba építéséhez Mezőberény
megkapta a többletforrást, amire
közel két éve vár! Az eredeti 50
millió Ft-ot 40,4 millióval egészítette ki az irányító hatóság, így
elgördült az akadály a beruházás
megvalósítása elől. Feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra még 2018-ban, így annak
adminisztrációjával nem kell most
időt veszteni.
Július 30-án Siklósi István polgármester újabb levelet küldött a
Gyulai Tankerületnek, amelyhez
konkrét szerződéstervezetet is
csatolt a Molnár Miklós Sportcsarnok használatának költségmegosztásáról. A levélben újólag
kérte, hogy amennyiben ez az ajánlat – amely a tényleges használat
bérleti díjjal történő kiegyenlítését
tartalmazza – nekik nem tetszik,
akkor éljenek viszontajánlattal, de
ne csak azt írják, hogy ez sok, hanem összegszerűségben konkré-

nem érkezett válasz a levélre.
Augusztus 13-án a város északnyugati részét érintő belvízelvezetési program keretében
elvégzett munkákat tekintették
meg. Gyakorlatilag néhány apróságtól eltekintve mindennel
készen volt a kivitelező, így egészen biztos, hogy a szeptember
30-i határidőt tartani tudják.
Augusztus 25-én újabb bejárást
végeztek, ahol minden korábban
kifogásolt, vagy hiányolt munka
elvégzését konstatálták. Elindulhat
a hivatalos átadási procedúra a
szakhatóságok részéről.
Augusztus 14-én bemutatásra
került a Mezőberényi pillanatok
című képeskönyv, amely az Esély
Otthon pályázat forrásaiból, annak
keretében került kiadásra, mezőberényi
fotósok felvételeiből
összeállítva. Az eddigi visszajelzések pozitívak, a kiadvány tetszik az embereknek. Ez a képeskönyv tekinthető a korábbi két
képeskönyv folytatásának is.
Augusztus 23-án a Gyenesdiáson
megtartott vágtán a Mezőberény
színeiben induló Vámos Mercédesz bejutott az október elején
Budapesten, a Hősök terén
megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágta döntőjébe. A verseny nevezési díját 13 magánszemély adta
össze. Gratuláció a versenyzőnek
és köszönet a támogatóknak.
Augusztus 24-én a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda
megküldte a 2021. évi költségvetéshez szükséges 2020. év
január 1-jei lakosságszámadatokat. Ezek szerint Mezőberény
lakosságszáma (a külterületi lakosokkal együtt), hivatalos MÁK
adatokkal: 2018. január 1-én
10354, 2019. január 1-én 10280, és
2020. január 1-én 10254 fő volt. A
csökkenés 0,965% volt az elmúlt
3 évben. A MÁK-tól kapott
megyei adatokból megállapítható,
hogy a hét 10 ezer lakos feletti
település közül Gyomaendrőd
lakosságszám-csökkenése hasonló
a mezőberényihez, 0,966%, a többi
10 ezer lakos feletti településnél
1%-nál nagyobb a csökkenés,
Szarvas esetében több mint 2%.
Békés megye lakosságszáma
összességében az elmúlt három
évben 1,9%-al csökkent.

A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2020.
június 29-i zárt ülésen, a 2020.
július 7-i és a 2020. július 31-i
rendkívüli nyílt testületi üléseken
hozott határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Ezt követően a beszámolóhoz kapcsolódó kérdések és válaszok
hangzottak el.

az állományból történő törlésről
szóló szabályzat kiadásáról szóló
3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes
rendelet 18. § (2) bekezdése
értelmében az 1/2020, 2/2020,
3/2020-as törlési jegyzékeiben
felsorolt könyveket törölte.

A képviselő-testület megköszönte
a Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium valamint a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium 2019/2020-as tanévben
végzett munkáját, mindkét intézmény tájékoztatóját tudomásul
vette.

Hatályon kívül helyezték a belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 17/2015.(IV.
28.) önkormányzati rendeletet, mivel felsőbb jogszabály alapján a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése 2021. január
1-től – kivétel nélkül – tilos.

Mezőberény Város Önkormányz ati Képviselő-testülete jóváhagyta az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ Alapító
Okiratának módosítását, az inElfogadásra került a Települési tézmény módosításokkal egységes
Értéktár Bizottság Mezőberény szerkezetbe foglalt Alapító Okvégzett munkájáról szóló XIV. iratát.
beszámoló.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2019/2020-as nevelési
évben végzett munkájáról szóló
beszámolót, munkáját megköszönte. Az intézmény módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint módosított
Házirendjét megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul vette.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a mezőberényi közkifolyók helyzetéről pontosított
információk beszerzését követően
kíván döntést hozni. Felhatalmazta
a napirend előterjesztőit, dr. Onody
Gyula és dr. Zuberecz Richárd képviselőket, hogy a 2020. szeptemberi testületi ülésre készítsék el a
pontosított anyagot.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
árajánlatot kérnek új Fásítási Terv
elkészítésére, továbbá felhatalmazták Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Tudomásul vették, hogy az OPSKMM Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és

A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kíván szerződést
kötni a Rádió1-gyel.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában,
illetve az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát.
Szintén jóváhagyták a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthonának Házirendjét, valamint az Idősek Nappali Ellátásának Házirendjét az
előterjesztéshez mellékelt formában.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását, valamint a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot
az előterjesztéshez mellékelt formában.
Jóváhagyták a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Szakmai Programjának módosítását,
valamint a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt, az előterjesztéshez mellékelt Szakmai Programot.
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2020. szeptember
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008. (V.26.) sz.
rendelet 16. § (1) bekezdés d)
pontja értelmében Debreczeni Gábor képviselőt delegálták, hogy az
Önkormányzatot, mint a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartóját, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény, Juhász Gyula utca 1. sz.
alatti Idősek Otthonában az ellátásban részesülők érdekvédelmét
szolgáló érdekképviseleti fórumban, tagként képviselje.
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008. (V.26.) sz.
rendelet 16. § (1) bekezdés d)
pontja értelmében Miklósik Ivett
képviselőt delegálták, hogy az
Önkormányzatot, mint a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartóját, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény, Puskin utca 1. sz. alatti
Idősek Otthonában az ellátásban
részesülők érdekvédelmét szolgáló
érdekképviseleti fórumban, tagként képviselje.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a vezetői
megbízással rendelkező szociális
szolgáltatást nyújtó személyek
vezetőképzéséről szóló 25/2017.
(X. 18.) EMMI rendelet 1. (2)
bekezdés e) pontja alapján felmentette Megyeriné Pénzes Máriát
– mint szociális szakvizsgával rendelkező személyt – a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
vezetőjét a kinevezésével egyidejűleg vállalt szociális ágazati vezetőképzésen való részvételi kötelezettsége alól.

Városházi hírek
nyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére az általa az EMET
felé korábbi években felhalmozott
működési támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt
fizetési kötelezettsége (892.680 Ft
tőke és kamatvonzata) teljesítéséhez a tényleges kamatigény függvényében maximum 1.100.000 Ft
vissza nem fizetendő működési támogatást biztosít a 2020. évi
költségvetése egyéb működési célú
tartaléka terhére.
Támogatták a Hed-Land Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztálya (5650 Mezőberény,
Luther tér 1.) kérelmét, és működésükhöz 500.000,- Ft összegű
támogatást biztosítottak a 2020.
évi költségvetés működési tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben
egyetértett az ELECTRAPLAN
Kft. kérelmével, mely szerint a
Mezőberény közigazgatási területén található 0103/9, 0105/29,
0105/27, 0105/28, 0103/8 hrsz.
ingatlanokat kiemelt fejlesztési
területekké nyilvánítsa.
A Helyi Építési Szabályzat és a
Rendezési terv módosítását abban az esetben kezdi meg a testület, amennyiben az ingatlantulajdonosok mindegyike kéri az
átminősítést, illetve ha a kft. bemutatja a valamennyi tulajdonossal megkötött adásvételi szerződést vagy adásvételi előszerződést.
A feltételek teljesülése esetén felhatalmazzák Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére azzal a megkötéssel,
hogy a módosításokkal kapcsolatos
költségek a kft.-t terhelik.

A Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat részére az eredeti létszám
előirányzathoz képest további két Módosításra került a pénzbeli és
fő teljes munkaidős közfoglalkoz- természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) öntatási álláshelyet engedélyeztek.
kormányzati rendelet, mely így új
Mezőberény Város Önkormány- támogatási formával, az iskolazati Képviselő-testülete a Városi kezdési támogatással egészül ki.
Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 2020. június 27. Mezőberény Város Önkormánynapjától engedélyezte 1 fő közal- zati Képviselő-testülete a Vízikalmazott fizioterápiás asszisz- közművek Energiahatékonyságátens áthelyezését a nappali ellátás nak Fejlesztése egyedi támogatás
lehetősége tárgyú pályázathoz
feladatra.
közbeszerzési lebonyolítói felaMezőberény Város Önkormány- datok ellátása tárgyú ajánlatkérési
zati Képviselő-testülete a közte és a eljárás nyerteseként dr. StumpfVolánbusz Zrt. között fennálló és Csapó Ágnest nevezte meg, aki a
2020. augusztus 31. napjával lejáró legalacsonyabb ellenszolgáltatást
helyi menetrendszerinti autóbusz- t a r t a l m a z ó a j á n l a t o t t e t t e
közlekedésre vonatkozó közszol- 260.000,- Ft + áfa = 330.200,- Ft
gáltatási szerződést további 1 évre, ajánlati áron.
azaz 2021. augusztus 31-ig meg- Mezőberény Város Önkormányhosszabbította. A képviselő-testü- zati Képviselő-testülete az összelet felhatalmazta Siklósi István get a 2020. évi költségvetés egyéb
polgármestert a szerződésmódo- működési tartalék terhére biztosísítás aláírására és a szükséges totta, valamint felhatalmazta Sikjognyilatkozatok megtételére.
lósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükA képviselő-testület a Mezőberé- séges intézkedések megtételére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége pályázat keretein
belül a kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban Közbeszerzési
Bíráló Bizottságot állított fel, és
tagjainak az alábbi személyeket
bízta meg:
dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tanácsadó – bizottság
elnöke,
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető – bizottsági tag,
Kis József beruházási ügyintéző –
bizottsági tag.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság
megbízatása a Víziközművek
Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége pályázat alapján a kivitelező
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás keretén belüli elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a bizottsági
tagok megbízatása megszűnik.
A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi
támogatás lehetősége pályázat
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan
Mezőberény Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 4.1. pontja alapján Siklósi István
polgármesterre ruházták az alábbi
jogköröket:
ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása,
az eljárást lezáró döntés meghozatala.
Döntöttek az Agacsi Bt. által készített Mezőberény Kossuth tér növény kiültetési tervnek megfelelő
megvalósítás mellett. A megvalósításra bruttó 3.500.000 Ft fedezetet
biztosítottak a 2020. évi költségvetés elkülönített intézményfejlesztési támogatás terhére, továbbá
megbízták Siklósi István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges kivitelezőkkel. A
383/2019.(XI.25.)sz. határozattal
elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. pontjában
foglaltak tekintetében a beszerzésről szóló döntés meghozatalát a

3.
polgármesterre ruházták. Megbízták Siklósi István polgármestert a
legelőnyösebb árajánlatot adó
kivitelezővel történő vállalkozói
szerződés aláírására, valamint a
szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött a
Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben című, TOP1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretein belül az ajánlattételi felhívás és dokumentáció visszavonása okán (61/
2020. (V.14.) sz. határozat) dr.
Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szakértőnek 300.000,- Ft + áfa, mindösszesen 381.000,- Ft megbízási díj
kifizetéséről a 2020. évi költségvetés működési tartalék terhére.
Támogatták a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. részére, az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőberény, Szarvasi u. 12. sz. (hrsz.:
689) alatti ingatlan 2020. szeptember 1. naptól határozatlan idejű, telephelyként történő használatát.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
A Város a Tiétek a Város Értetek című EFOP-1.2.11-16-2017-00002
azonosító számú pályázat keretein
belül a kapcsolódó projekt megvalósításához szükséges Ifjúsági
Cselekvési Program felülvizsgálatát.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 11/2020.(III.26.) MÖK rendelet tárgyalását a 2020. szeptemberi testületi ülésen újra napirendre
kívánja tűzni.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. szeptember 28. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Gulyás Endre Roland (Mezőberény) és Gurmai
Katalin (Mezőberény), Csikós Patrik (Mezőberény) és Hidvégi Mária
(Mezőberény), Váradi János (Kamut) és Csomós Erzsébet (Kamut),
Halász Máté (Mezőberény) és Schön Noémi (Mezőberény), Földesi
Balázs (Igrici) és Vékony Ilona (Mezőberény), Várhegyi Mihály
(Mezőberény) és Kovács Hajnalka (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Ráksi Ferenc Zoltán (1955), Tóth János (1928),
Katona Lajos (1952), Burai Sándor (1977), Sashalmi József (1936),
Harmati László (1958), Balog Imréné született Vígh Julianna (1934),
Schäffer József Mihály (1949), Slimbarszki Tamásné született
Mogyorósi Margit (1938), Szekeres József (1953), Szolár-Czúth
Mónika (1982), Hoffmann Magdolna (1929).
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Összetartozunk, 2020. augusztus 14-30.
Beszélgetés Mezei Réka Lédával

Kosárlabda 2020-ban is

Mezei Réka Léda színművészt
köszönthettük Mezőberényben,
akivel Papp Gábor újságíró beszélgetett. Rékát az Esély Otthon
program keretében hívtuk meg,
aki munkája révén elkerült Mezőberényből, de emlékei, gyökerei
ide kötik.
Réka itt élte a diákok mindennapjait, itt tanult, mazsorettezett,
de volt egy fiatalkori álma, mely
folyamatosan alakult ki benne. És

Harmadik éve szervezte a Mezőberényi Kosárlabda Klub, Kis
Gergő és csapata a Street Jam Festet, azaz Kosárlabda Fesztivált
Mezőberényben a Vadász Sörkert
14-es Pubfooddal. Az idén ezt
augusztus 22-én tartották meg.
Az elmúlt években a város pályázatának köszönhetően a lehetőséget kihasználva építettek fel
egy olyan kosárlabda fesztivált a
fiatalok, mely a sportot szerető városlakókat, az elszármazott fiatalokat és a városba érkező sportolókat is várta. A járványügyi helyzet kicsit felülírta az elképzeléseket, de így is egy remekül szervezett sportnapon vehettek részt a
jelenlévők. Pénteken már előkészítették a pályát, felfestették, és
a palánkok is jelezték, milyen
helyszín lesz a piactér a következő
napon.
A 23 csapatot az önkéntesek és
Winter Ilona 267-szeres válogatott
kosárlabdázó fogadta, és adta át
azt a fejkendőt, mely a nagy melegben sok játékosnak a mérkőzések egyik legjobb segítője
volt. Az elszármazott fiatalok az
eseményre családjukkal, barátaikkal látogattak haza, és a régi csapatok közül is többen összeálltak.
Látszott, hogy a játékszenvedély, a
kosárlabda szeretete elmúlhatatlan, és a verseny heve, a megmérettetés komolysága sem változott.
A családokra, gyermekekre is

ez a színművészet. Nehéz úton jár
ő is sok-sok fiatalhoz hasonlóan,
kitartása azonban példa lehet.
Augusztus 14-én a Városházán
rendezett közönségtalálkozón derűs őszinteséggel válaszolt kérdésekre, az indíttatásról, szüleiről,
hivatásról, szerepeiről és televíziós (pl. Barátok Közt) és színházi
szerepeiről.
Jó volt látni, hallani!

Előadás a netfüggőségről
Sokan nem ismertük nevét Mezőberényben, csupán azt tudtuk,
nagyszülei mezőberényiek, és sokat látogatott haza gyermekként.
Ma is rokoni szálak fűzik a városhoz. Mindezt Podani Krisztina
okleveles pszichológus bemutatásakor lehetett elmondani, aki
augusztus 18-án szakemberként
érkezett, és az hallgatóság részére
a netfüggőségről tartott előadást. A
téma apropóját az Esély Otthonos
fiatalok kapcsolatrendszere, a
telefon és az internethez való
kapcsolata hozta létre, illetve a

szülők, a családok félelme e
technika túlzott uralma miatt.
Beszélt többek között a feltöltött
fotók következményeinek rejtelmeiről, a téves, eltorzított információkról, melyet az internet
nyújt minden használó számára és
az egyensúly fontosságáról. Óva
intett a közösségi oldalakon olvasható tartalmaktól, a saját magunkról megosztott információk veszélyeiről, a véleménynyilvánításról, melyek a közösségi kapcsolatokat rontják, és az emberi kommunikációt gyengítik.

Sárkányok a levegőben
A szinte elviselhetetlen meleg ellenére családok, barátok látogattak
ki a Körös-parti piknikre augusztus 30-án, melyet a Spektrum
Alapítvány a Mezőberény Értékeiért Egyesület tagjaival valósított meg fiatalok, önkéntesek közreműködésével. A természetes
környezetben a jó levegőn megtartott program fő eleme a sárkányeregetés volt és az egészséges
életmódhoz kapcsolódó elemek.
Pálenkás György és neje sárkányeregetést és bemutatót tartott
a gátoldalon, majd sárkányt is
készíthettek az érdeklődők. Fábián
Zsolt papírsárkányokat segített
készíteni, de kész sárkányokat is
kipróbálhattak az eregetni vágyók.
A gyermekeknek napernyők
igyekeztek árnyékot biztosítani, és
a gyümölcs és Csávás-féle gyümölcslé oltani a szomjat. Ter-

mészetesen a játékok, a tetkókészítés, a rajzolás, a szlovákok
népi játékai, a vadászok bemutatója is kikapcsolódást nyújtott.
Rácz János amatőr festő munkáját
pedig alkotás közben láthatták az
érdeklődők a Körös-parton. A
meleg ellenére a gyümölcs mellett,
könnyű finomságot kóstolhattak
az eregetők. A Nyeregben Alapítványnak, Henger Péternek és
Hegedűs Andrásnak köszönhetően
a Kereki túra és a Bodoki Vízügyi
Múzeum látogatása valósulhatott
meg. Sajnos a szél, mely kedvezett
a sárkányoknak, nem kedvezett a
hőlégballonnak, és csak későbbi
időpontban tud majd megvalósulni. A hagyományteremtés
szándékával most megszervezett
rendezvény keresi helyét, hiszen a
jövőben is szeretnénk megrendezni arra alkalmas helyen.

Szikra László humorista előadását
sokan várták augusztus 19-én este
a Vadász Sör-kert 14-es Pubfoodban. A kortalan közönség jókat
derült a már ismert és újként
hallott humoros történeteken, és
igazán könnyed órát tölthetett el. A

Pacalfőző Verseny
A Vadász Sörkert 14-es Pubfood
együttműködve a Mezőberény
Értékeiért Egyesülettel augusztus
21-én rendezte meg a pacalfőző
versenyét, melyet a piactéren, illetve a Vadász Sörkert előtti területen tartott.
A csapatok a helyszínen készítették elő a pacalt, ott történt az abálás és ott főzték is. Voltak, akik
csülkös pacalt készítettek, és a
„titkos” receptjeik alapján készítették el az étket. Kiegészítő renAz oldal szövegeit írta:
Mertz Judit.

Győzött a humor
humor győzött ezen az estén, és aki
jelen volt, sikerült kikapcsolódnia.
Köszönjük a hálás közönségnek a
részvételt, a tapsot, Sebestyén-Kéki Imrének a hangosítást. Természetesen "Gizi néninek" a poénokat!

gondolva játszótérrel kedveskedtek a gyermekeknek, ahol a játék
lehetősége volt a döntő. A légvár,
az apró játékok kellemes időtöltést
nyújtottak az apróságoknak, a mini kosárlabda pedig már most láttatta, hogy mennyi piciny gyermek
van máris megfertőzve a kosárlabda szeretetével. A fotók önmagukért beszélnek és adják vissza a
pillanatokat, melyet a Color Fotóklub jóvoltából azonnal megkaphattak a résztvevők. A szűrőbusz pedig egy gyors egészségügyi felmérésre adott lehetőséget.
A felállított adománypont is számtalan ajándékkal gazdagodott,
melyet a tavalyihoz hasonlóan a
Legyen Ön is karácsonyi Angyalka programon osztanak szét.
Az idén továbbgondolva az egésznapos programot, Stibán Richárd
szervező focit és röplabda bajnokságot is hirdetett, melynek a közeli
Piknik Park adott kitűnő helyszínt.
A három helyszínen, a három
bajnokságon résztvevőket elnézve, bizony jó, hogy van ez a program nekünk. Ritkán látott arcok
tűntek fel, nagyszülők, szülők
örültek a hazatérő gyermekeknek,
unokáknak, ritkán látott rokonok
találkoztak, barátok ölelték meg
egymást és beszélgettek.
Jól kitalált történet, sok munka és
fiatalos lelkesedés, ez volt a jellemző az augusztus 22-i Street Jam
Festre.

A rendezvények az Esély
Otthon -"Város a Tiétek, a
Város Értetek" EFOP1.2.11-16-2017-00002
program keretén belül
valósultak meg.

dezvényként játszótér várta a kicsiket. Az esti közös vacsora után a
Ret-Rock Zenekar biztosította a
remek hangulatot. A nap folyamán
a Nyeregben Alapítvány jóvoltából lovas kocsi indult a Madarász tanyára, ahol nyitott tanya
program várta az érdeklődőket. A
lovaglás, a kézműves foglalkozás
lehetősége, a szabadtéri programok tökéletes kiegészítése volt a
piactéri rendezvénynek.

5.

#ujraegyütt

2020. szeptember

#ujraegyutt, 2020. augusztus 19-21.
Mezőberény mai textilkincsei
Az #ujraegyutt programok sora
az OPSKMM kézműves alkotóköreinek kiállításával kezdődött augusztus 19-én a Művelődési Központban. A tárlaton
négy alkotóközösség mutatkozott
be. A Mezőberény mai textilkincseit bemutató kiállítást Pál
Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a NESZ
elnöke nyitotta meg. Elmondta,
hogy Mezőberényben példaértékű a kézműves hagyományok
ápolása, újra örökítése, ami méltó
ahhoz a városhoz, ahol három
Népművészet Mestere él, alkot.

Madarak objektíven

Augusztus 20. a belvárosban
Az OPSKMM #ujraegyutt programsorozata keretében augusztus
20-án délután a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
sétát tett a belvárosban. A csapat
négy tagja a három belvárosi
fagyizó előtt humoros műsorával
szórakoztatta a gyermekeket.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Hagyományápoló Egyesület gyümölccsel,
süteménnyel, kávéval és üdítővel
várta vendégeit a Muzeális Gyűjtemény udvarán. Ismert komolyés könnyűzenei darabokból koncertet adott a Városi Ifjúsági Fúvószenekar.

Augusztus 20. a Városi Ligetben
Liszkai Sándorné Madarak objektíven című fotókiállítását Fábián
Zsolt, az OPSKMM igazgató-helyettese nyitotta meg augusztus 19én a Művelődési Központ emeleti
galériájában. Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, a
Medvefejes-tó különös madárvilággal bír. Most írják össze, hogy
jelenleg milyen madarak élnek itt.
Az ottani játszótéren szeretnék kiállítani a tó jelenlegi madarainak a
fotóit, ebben szeretnék kérni Liszkai Sándorné segítségét.
A kiállítás szeptember 15-ig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.

Augusztus 20-án délután a Városi
Ligetben Siklósi István köszöntötte
az érdeklődőket, megemlékezett
Szent István államalapító királyunkról, majd megszegte a délelőtt a református templomban
megáldott kenyeret.
A színpadon felléptek a Leg a láb
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei és a Mezőberényi Mazsorett Együttes tagjai.
Este két helyi kötődésű rockzenekar: a Silent és a Torony Band
adott koncertet. A két koncert
között tűzzsonglőrök szórakoztatták a közönséget.

Újra együtt családokkal, barátokkal
Az OPSKMM #ujraegyutt elnevezésű háromnapos programsorozata záró rendezvényét augusztus 21-én tartották meg a Muzeális
Gyűjtemény udvarán.
A eseményre kilátogató családokat színes program várta,
Berényi Portékákkal kipakoltak a
helyi kézművesek is. A színpadi
műsort – a Köszönjük Magyarország! program támogatásával –
Romwalter Éva kezdte gyermekdalokkal, Kőhalmi Ferenc Fütyülök a
világgal című varázslatos gyerekkoncertje zárta. A Berényi Népdalkör és a Szlovák Páva műsora között a ZumBrigád Team szórakoztatta a nézőket.

Asztalitenisz verseny
A Martinovics utcai tornateremben augusztus 21-én tartották meg
a XI. Városi asztalitenisz versenyt. A hagyományos megmérettetésre tizenheten neveztek. A legnépesebb a nők mezőnye volt, a
nyolc nevező versenyéből Tánczos Eszter került ki győztesen,
második Budai Lászlóné, harma-

dik Gyaraki Károlyné lett.
A férfiak ötfős mezőnyében Kósa
János végzett az élen, második helyen Gézárt Zoltán végzett, harmadik Gézárt Barnabás lett.
A versenyre négy diák nevezett,
ebben a csoportban Gézárt Barnabás győzött, őt sorrendben Prorok
Máté és Budai Cintia követte.

Mezőberény, Fő út 6. | +36 70 4002474
tucsokvarmezobereny@gmail.com
Jegy-, bérletár és kedvezmények
· Jegy egy alkalomra (30 perc): 500 Ft
· Általános bérlet (12 * 30 perc): 3.600 Ft
· Alternatív testnevelési óra 200 Ft/fő/30 perc
· Speciális fejlesztést és sajátos nevelést igénylő
gyermekeknek 2.400 Ft/fő
A bérleteket hétfőtől péntekig OPSKMM nyitvatartási
idejében 1500-ig lehet megvásárolni
Részletek a szórólapokon, plakátokon, illetve az
opskk.mezobereny.hu oldalon vagy az
OPSKMM információs pultjánál
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 1630-1830, szombat: 1000-1200
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Megvalósult a Városháza Geotermikus rendszer
energetikai korszerűsítése munkálatai

Mezőberény Város Önkormányzata 53,99 millió forint összegű
támogatást nyert a TOP-3.2.1-16
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelmével, melynek forrását az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A fejlesztés által megoldani kívánt
probléma legfőbb eleme, hogy az
önkormányzati fenntartású intézmények üzemeltetési költségei, a
felhasznált energiamennyiség
igen magas, míg az így biztosított
komfortérzet nem megfelelő.
Jelen beruházásnak köszönhetően
a működési költségek racionalizálhatóvá válnak, csökken a

működéshez szükséges energiamennyiség, valamint a megújuló
energiaforrások alkalmazása által
a fejlesztés hozzájárul a fenntartható fejlődéshez.
A beruházás megvalósításának
szükségességét az előzetes szakmai felmérések támasztották alá,
melyek az épület rossz szigetelését, a nyílászárók állapotának
és a fűtési rendszer korszerűtlenségét jelölték meg, mint a magas költségek, illetve a felhasznált
energiamennyiség okozóját,
melyhez az elvártnál alacsonyabb
komfortérzet biztosítása tartozik a
nagymértékű energiaveszteség
következtében. A fejlesztés ezen
problémákra fókuszált, a beruházás során megvalósult az épület
utólagos födém hőszigetelése,
nyílászáró cseréje, a fűtési rendszer és a hőtermelő berendezések
korszerűsítése. Mindezek mellett
napelem rendszer került kiépítésre, így a Polgármesteri Hivatal
épületének villamos energia ellátása ezentúl megújuló energiaforrás felhasználásával valósul meg.

További információ kérhető:
Mezőberény Város Önkormányzata
www.mezobereny.hu
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
info@mezobereny.hu

Előrehozott lomtalanítás

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy
Mezőberényben társaságunk a
hulladékgyűjtési naptártól eltérően – a novemberben meghirdetett időpontot előrehozva 2020. november 7. (szombat)
helyett, 2020. szeptember 12-én
(szombaton) tartja a lomtalanítást.
Társaságunk, mint közszolgáltató
a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek
méreteik miatt nem rakhatók a
hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti
össze és szállítja el.

A feleslegessé vált bútorokat,
használati tárgyakat, amelyek
mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet
másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel
óvva a környezetet. A lomtalanítás
ütemezésekor fokozott figyelmet
fordítottunk a hivatalos nemzeti,
vallási és kegyeleti ünnepekre,
közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.
DAREH BÁZIS NONPROFIT ZRT.

Részletek: www.mezobereny.hu kiemelt cikkek között

2009-2010-ben úgy döntött Mezőberény város önkormányzati
vezetése, hogy a közintézmények
fűtésére geotermikus hőerőművet
szeretne létesíteni, amely a talaj
mélyebb rétegeiből felszínre
hozott meleg vizet használ a város
számára, a Békési medencéből. A
célok között szerepelt, hogy egy
környezetbarát fűtőrendszert hozzanak létre, amely az addig
használt földgáz minél nagyobb
részét geotermikus energiával
váltaná ki, amely egy tiszta és
helyben kitermelhető energiaforrás.
2011 és 2012 között a geotermikus
rendszer kiépítésre került, a megvalósulását egy, az EU által szponzorált nemzeti program támogatta. Egy termelő és egy visszasajtoló kút, valamint az üzemeléshez
szükséges felszíni technológia
mellett a városban több hőközpont
is kialakításra került. Az üzemelés
során a termelő kútból forró vizet
termeltek, amely hőtartalmának
használata után a felszín alá került
a visszasajtoló kút segítségével. A
visszasajtolás azonban nem volt
sikeres, és több különböző megközelítéssel sem sikerült a lehűlt
vizet fenntartható módon a felszín
alatti rétegekbe visszajuttatni.
Most egy főként német és holland
kutatókból álló csapat keres
megoldást a geotermikus rendszer
teljesítményének javítására. Ez a
munka egy DESTRESS nevezetű,
Európai Unió Horizont 2020
kutatási és innovációs keretrendszere által támogatott projekt során zajlik. Mezőberény egy vizsgálati területe ennek a kutatási
projektnek.
A munka első lépéseként a

korábbi üzemelési adatok begyűjtése és elemzése történt meg,
valamint fluidum- és kőzetmintákat gyűjtöttek a terepről, amelyeket laboratóriumban megvizsgáltak. Számos tudományos
tanulmány szolgáltatja a kifejezetten Mezőberény helyi adottságaira kidolgozott technikai koncepció alapját.
A közeljövőben a geotermikus
rendszer visszasajtoló kútját
terepi munkálatok során fogják
vizsgálni a szakemberek. A tervek
szerint 2020 szeptemberében
kezdődnek majd el a kezdeti
tereprendezési munkálatok,
amely után egy fúrótorony és
hozzá tartozó eszközök fognak a
visszasajtoló kút köré települni. A
mérések és tesztek alapján a
kutatók egy új koncepciót dolgoznak majd ki a fenntartható,
szén-dioxid kibocsátásmentes
hőtermelésre Mezőberény városának. A programban dolgozó
szakemberek előzetesen semmilyen garanciát nem tudnak adni
a gazdaságos működtetésre, de
lehetőség kínálkozik egy esetleges működőképes rendszer kialakítására.
A munkálatokkal kapcsolatban
felmerült kérdésekkel, vagy a
terepi mérések során felmerült
problémákkal kapcsolatban keressék bátran Osvald Mátét (fenntartható energia mérnök, +30 30
2136953, osimate@gmail.com).
Projektvezető intézmény: Német
Geológiai Kutatóintézet (GFZ)
www.gfz-potsdam.de
Kapcsolat: angela.spalek@gfzpotsdam.de
A projekt honlapja:
www.destress-h2020.eu

Az OPSKMM először tavaly hirSzínezd újra! dette
meg Színezd újra! programját, a Művelődési Központ lépcsőjének és kerítésének festését a lakosok közreműködésével. A tavalyi
esemény sikerén felbuzdulva az
intézmény ez évben meghirdette a
programot, a tavalyi festés felújítását. Augusztus 14-én szép számmal érkeztek segítők, és ennek
eredményeként színesedett, megszépült a Művelődési
Központ külseje.
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Szépkorúak köszöntése
Winter Ádámné Nagy Margit
április 1-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester 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 kívánunk az
ünnepeltnek!
Bányai Mihályné Kemény Erzsébet augusztus 18-án ünnepelte
100. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester 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 kívánunk az
ünnepeltnek!

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § alapján
haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű
ingatlanokat:
051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak értékű
ingatlant, minimum nettó 7000,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti díjért, 5
éves időtartamra.
0369/29 hrsz.-ú 114.704 m2 területű, szántó művelési ágú, 438,17 Ak
értékű ingatlant, minimum nettó 2500,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti
díjért, 5 éves időtartamra.
677/1 hrsz.-ú 31.731 m2 területű kivett közterületet minimum nettó
80000,- Ft+áfa/ha/év használati díjért, 5 éves időtartamra.
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. október 3.
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére vagy különkülön is benyújtható pályázat.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat mezőgazdasági rendeltetésű
ingatlan haszonbérlésére”.
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a 66/515-515-ös telefonszámon vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

OPSKMM Sajtóműhelye
Érdekel az újságkészítés? Szeretnél cikkeket írni?
Kíváncsi vagy rá, mi a jó fotó titka? Kipróbálnád az újságtördelést?
Jelentkezz az OPSKMM Sajtóműhelyébe!
Az újságkészítés gyakorlatával ismerkedsz meg!
Jelentkezés: 2020. szeptember 22. kedd 12 óráig az
ujsag@mezobereny.hu címen. A tárgymezőbe írd be: sajtóműhely.
Első műhelyfoglalkozás: 2020. szeptember 24.
csütörtök 15 órakor a Művelődési Központban.
A műhely legalább hat résztvevővel indul.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Ünnepi közgyűlés a Megyenaphoz kapcsolódóan

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 3-án
ünnepi megyegyűlést tartott a Békés Megyei Kormányhivatal
Beliczey termében. A rendezvény ünnepi szónoka dr. Takács
Árpád kormánymegbízott volt.
Elnöki elismerést vett át Krizsán Jánosné, a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgató-helyettese; Oltenau Júlia, a Battonyai
Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda igazgatója;
Bajkán György Zoltán, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője; Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentőállomás vezetője; dr.
Mészáros László, a Békés Megyei Központi Kórház urológus
főorvosa és Pelleg József rendőr ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrségi főtanácsosa.
Békés megyéért kitüntetést vett át Gara Ágnes, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének
igazgatója; dr. Becsei László a Békés Megyei Központi Kórház
főigazgatója; dr. Duray Gergő, az Orosházi Kórház főigazgatója;
Kárász László Békés megyei vezető mentőtiszt, dr. Polyák Zsolt
dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya és dr. Sárosi Tamás megyei tiszti főorvos. Valamennyien kiemelkedő munkát végeztek a koronavírus-járvány elmúlt időszakában, tevékenységük hozzájárult a Békés megyei lakosság egészségének védelméhez, emberéletek megmentéséhez. Polgárokért díjat kapott Békés város volt polgármestere,
Izsó Gábor.

Érték a Települési Értéktárból

Koloniál bútorcsalád

A Mezőberényi Faipari Szövetkezet a mezőberényi koloniál
bútorral tett szert hírnévre, a mintaszériák gyártását 45 évvel
ezelőtt kezdték el.
A berényi asztalosok 1974-ben üzemlátogatásra mentek
Visegrádra, az ottani asztalosipari szövetkezethez, ahol koloniál
bútorokat gyártottak. Ott sok mindent megmutattak nekik.
Heccendorfer László, Munkácsy-díjas bútortervező összeállított
egy méretezett, azonos formára tekintő koloniál bútorcsaládot. A
jó funkciója, a megfelelő méretek miatt gyárthatóvá vált. El is
indult a mintaszériák gyártása 1974 végére, 1975 közepére. Ez
megvetette a mezőberényi koloniál bútorcsalád alapjait.
A koloniál bútor jellemzői: a csavart oszlopok, a világos
szerkezet, a faragott díszek. A mezőberényi koloniál bútor révén
a cég a megye egyik legismertebb, legsikeresebb
bútorgyártójává vált, neve országszerte és nemzetközileg is
ismertté és elismertté vált. A nagy hazai bútorexportálók közé
tartozott. A "Magyar Bútormárka" megkülönböztető minőségjelet
1996-ban nyerték el.
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Feliratos emlékpohár

A Könyvtár ajánlja

A hónap műtárgya – 2020. szeptember

Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában

A bemutatott kézzel festett, virágokkal
díszített emlékpoháron arany betűkkel
Mező Berényi Emlék szöveg látható. A
pohár az 1900-as évek elején készült. A
felirat a régi írásmód szerint került a
pohár falára, hiszen még száz évvel
ezelőtt a kéttagú településneveket
gyakran különírták. A pohár sérülése
ellenére is kedves, értékes helytörténeti
jelentőségű darab. Korábban a berényi
Schultz család tulajdonában volt. A
családi ereklyét Schultz Anna adományozta a gyűjteménynek.
Csete Gyula

Emlékezzünk régiekről
könyvbemutató
2020. szeptember 17. 17 órakor a Muzeális
Gyűjteményben.
A könyvet bemutatja: Henger Péter, a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület (MEHETE) elnöke és
Velkey Péter, a könyv szerkesztője.
Az írónőre emlékezik: Szásziné Fehérváry Anikó.
Közreműködik: Fehérváry Lilla előadóművész.
A Művelődési Központ aulájában
2020. szeptember 18-án 18 órakor

CSÁNYI-HAÁR GINA
ÁLOMKÖVEK
című kiállítását
Fábián Zsolt, az OPSKMM igazgatóhelyettese nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető 2020. október 30-ig
az intézmény nyitvatartási idejében.

CONVERSE AND LEARN
IN ENGLISH WITH US
You’d love to talk to someone in English, but you can’t find
anyone? Do you want to refine your knowledge with a prepared
teacher? Do you want to meet new people?
If yes, your place is here!

Our library starts speech-centric meetings from
September 23, Wednesday, two times a week.
Examples of topics: family, health, culture, travel.
One hour is 1500 Ft per person. The first meeting is free.
Place: Library, Fő street 4. Mezőberény
Time: from 4:30 to 5:30 p.m.
Go ahead, you can only gain from this!
Ask us in person in the library or
call us at the +36 70 400-2481 phone number.
We’re looking forward to meeting you!

Szendrey Júlia második házasságát, a 19. század történelmét,
irodalmát és kultúráját a Horvátgyerekek (Attila, Árpád és Ilona),
valamint Petőfi Zoltán levelezésein keresztül ismerhetjük
meg.
A gyermekek írásaiból megtudhatjuk, hogyan változott PestBuda városképe, milyen volt egy
értelmiségi család lakása, mit jelent az a kifejezés, hogy „flanerie”, milyennek gondolták a
Horvát-fiúk a városukat 2000ben, milyen volt a vidéki élet
Petőfi Zoltán szemével.
A könyvben helyet kapnak
Szendrey Júlia versei, amiket
gyermekei számára írt, valamint a
fiúk Tarka Művek című „folyóirata” is. A dokumentum gazdag
forrásjegyzékkel, korabeli fényképekkel ellátott tanulmánykötet.
(Gyimes Emese: Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában.
Budapest, 2019. 320 p.)

Csoportjaink 2020-2021
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ
szakkörei, foglalkozásai a 2020-2021-es
évadban:
Városi nyugdíjas klub:
rendezvénytől függően klubnap: pároshét szerda 16 óra
Vezeti: Borgula Györgyné
Pedagógus nyugdíjas klub:
hónap harmadik kedd 17 óra
Berényi Népdalkör:
hétfő 17 óra
Vezeti: Kmetykó Istvánné
Népi díszítőművészeti kör:
Hímzők: kedd 13 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika
Vászon- és gyapjúszövő
szakkör: kedd 15 óra
Vezeti: Debreczeni János
Foltvarró szakkör:
csütörtök 17 óra
Vezeti: Fehér Károlyné
Csipkekészítő szakkör:
péntek 15 óra
Vezeti: Hernádi Mihályné
Sújtásékszer készítő
hónap első péntek 17 óra
Nefelejcs Klub:
hónap első hétfője 15 óra
Vezeti: Vrbovszki Mártonné
Kertbarátok köre:
hónap második szerda 17 óra
Vezeti: ifj. Csávás István
Irodalmi kör:
páratlan pénteken 16.30
Jóga klub:
hétfő és csütörtök 17 óra
Vezeti: Schäffer László

ŐsBerény Táncegyüttes:
páros héten szombat 13 óra
Vezeti: Nehéz Attila
Berény Táncegyüttes:
szerda 17.30 és péntek 16.30
Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes
Kisberényke Táncegyüttes:
szerda 15.30 és péntek 14.30
Vezeti: Balogh Dávid Attila
és Borgula Benedetta
Babica - ovis néptánc:
kedd 16.30
Vezeti: Borgula Benedetta
Mazsorett együttes:
kedd és csütörtök 16.30,
péntek 18.00
Vezeti: Mezeiné Szegedi
Erzsébet
Tánciskola:
2021. januártól májusig
Vezeti: Hajas Tibor
Zumba:
hétfő 18.30
Vezeti: Csuta Éva
Salsa:
péntek 18.00
Vezeti: Clussmann Dorina
Gerinctorna pilates
elemekkel, meridián torna:
hétfő, csütörtök 8.30 és
hétfő 18.30
Vezeti: Leczkésiné Hőgye
Katalin

2020. szeptember

Intézményi hírek / Civil hírek

2019/2020-as
színházi évad
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A Bakonyban kirándultunk

Ajándékozzon színházjegyet!
Lepje meg szeretteit színházjeggyel!
aki belemegy, hogy szerepeljen
egy valóságshow-ban. Felszerelnek húsz rejtett kamerát a
lakásában. Felteszik az internetHarsányi Gábor:
re, és húszmillió ember nézi éjNejem a neten
jel-nappal. Elhiszi, hogy egy
vígjáték két felvonásban
hónap alatt megkeresheti a
pénzt, amivel tartozik. De nem
Egy mai kispolgár története, aki tudja mire vállalkozott…
súlyos anyagi gondokkal küzd, És elszabadul a pokol!

2020. szeptember 18.
19 óra

Jegy: 3.000.-Ft. Információ és jegyértékesítés:
Bartó Róbertné +36 20 424-3944

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
MEZŐBERÉNYBEN
2020. szeptember 19. szombat 9.30

KERÉKPÁROS VÁROSNÉZÉS
Ikonikus épületek megtekintése az útvonal mentén

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

Termőföld eladó vagy haszonbérbe kiadó
Mezőberény 0211/2 hrsz.
13,3113 hektár 340,42 Ak.
Érdeklődni lehet: Bauer Márton,
telefon +36 30 2510301.

Egyéves, jól tojó
BARNA TOJÓTYÚK 650Ft/db,
20 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
TEL.: +36 30 860-2627.

PECSENYE KACSA
6 hetes kb. 3 kg 1750 Ft/db,
ingyenes házhozszállítással megrendelhető.
TEL.: + 36 30 860-2627.

Az Alföld Turista Egyesület tagjai hegy irányába gyalogolt a kéktúra
június végén négynapos túrán a útvonalán. A 709 méteres hegyBakonnyal ismerkedtek. Útköz- tetőn a Vajda Péter kilátóról tekinben Dunaújvárosban az ötven tettünk szét. A csapatunk másik réalkotásból álló, Európa legna- sze Borzaváron tett sétát, majd
gyobb szabadtéri szoborparkját visszaérkezett Bakonybélbe.
tekintettük meg, Várpalotán pedig Útban hazafelé Zircen felkerestük
a hatszáz éves Thury-várat. Öskün a Természettudományi Múzeumegnéztük a település kilencszáz mot, ahol képet kaphattunk a Baéves körtemplomát is. Bakonybél- kony növény- és állatvilágáról, ásben szálltunk meg.
ványairól és a jégkorszaki óriások
Felkerestük a rómaifürdőnek ne- csontjairól. Székesfehérvár Hevezett többlépcsős vízesést, Pá- tedhét Játékmúzeuma visszavapán az Eszterházyak egykori fény- rázsolta a gyermekkorunkat. Élűző kastélyát. Csapatunk egyik ré- ményekkel gazdagodva érkeztünk
sze Borzavár településről Kőris- Mezőberénybe.
Zolnai Györgyné, Alföld Turista Egyesület

HA SZERETNÉL FOCIZNI,
VÁRUNK EGYESÜLETÜNKBE!
Tisztelt Szülők, Kedves Gyermekek!
A Berényi Gyemek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület 2020/21-es
tanévben a következő korosztályos képzést biztosítja:
U7 – ovifoci - Edzők: Geréd Erzsébet, Gézárt Zoltán, Zsíros Péter
U 9 - 1 – 2. osztály – Edző: Zsíros Péter
U 11 - 3 – 4. osztály – Edzők: Benyovszki Róbert, Oláh Zsolt
U 13 - 5 – 6. osztály – Edző: Tóth Olivér
U 15 - 7 – 8. osztály – Edzők: Benyovszki Róbert, Oláh Zsolt
U 17 - serdülő – Edző: Kajlik Péter
U 19 – ifjúsági – Edző: Kajlik Péter
Kapusedző: Kovács Antal, általános helyettesítő edző: Gál András
Amennyiben kívánják, hogy gyermekük a Berényi Gyermek FC
tagja legyen, jelentkezzenek edzőinknél, az alábbi elérhetőségeken:
Benyovszki Róbert (+36 70 6316018),
Kajlik Péter (+36 30 2802393), Oláh Zsolt (+36 70 2625588),
Tóth Olivér (+36 70 9410254), Zsíros Péter (+36 20 5314911).
SZERETETTEL VÁRUNK!
Kajlik Péter elnök
Részletek mezobereny.hu/kiemelt hirek

LEGYÉL TE IS MAZSORETT!
A Mezőberényi Mazsorett Együttes felvételt hirdet a
2020/2021-es évadra a kezdő mazsorett csoportjaiba.
Óvodásokat 4 éves kortól, iskolásokat 12 éves korig várják!
Beiratkozás ideje:
Óvodásoknak: 2020. szeptember 8., 15.,22.,29. (kedd) 16.15
Kisiskolásoknak: 2020. szeptember 8., 15.,22.,29. (kedd) 17:30
Helye: Művelődési Központ - Mezőberény, Fő út 6.
Információ kérhető: +36 30 303-9592 mobilszámon
Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni, csatlakozz közénk!
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Két labdarúgót támogatnak
Ebben az évben a Covid-19 járvány miatt nem kerül megrendezésre a Dr. Fekete Nándor
Emléktorna. A Fekete-családdal
egyeztetve az alapítvány a következő években két ifjú berényi

labdarúgó részvételét támogatja a
Juventus által szervezett labdarúgó táborba. A támogatásokat az
a l á b b i s z á m l a s z á m r a v á rjuk:11733144-20010472.

Kajlik Péter,
a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány kuratóriumának elnöke

Streetfighter Nap jövőre
A Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény Férfi extraligában szereplő asztalitenisz csapata – miként az előző esztendőben – a
2019/20-as bajnokságban is a negyedik helyen végzett, azzal a
különbséggel, hogy az idén volt
esélye a bronzérem megszerzésére – hangsúlyozta Jámbor Zoltán
az asztalitenisz szakosztály vezetője.
Jámbor Zoltán a részletekről elmondta, a bajnokság 18 fordulójából a csapatok 16-ot tudtak lejátszani, mert március közepén leállították a bajnokságot. Így az
alapszakaszt Mezőberény a harmadik helyen zárta. Mivel a negyedik helyen végző Szécsény
egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így mindkét csapat a megosztott harmadik helyezést kapta.
Az alapszakaszt követte az első
négy csapat hagyományos rájátszása. A berényiek az elődöntőben
Pécs csapatával kerültek össze.
Jámbor Zoltán hangsúlyozta, a
4:1-es eredmény nem fejezi ki hűen az összecsapás képét, ugyanis a
négy elveszített mérkőzést a pécsiek csak a döntő szettben nyerték meg. A sorsolás szeszélye
folytán ez volt az előrehozott döntő. A bronzéremért folyó összecsapáson Szécsény ellen már 3:2re vezettek, de sajnos az utolsó két
mérkőzést elvesztették, így 4:3-ra
kikaptak, és negyedikek lettek.
A szakosztály vezetője a többi
csapatról elmondta, hogy az NB
II-es gárdát a játékosok motiválatlansága miatt félévkor viszszaléptette. Ugyanis a csapat két
jogásza közül az egyik a vizsgájára készült, a másik akkor került új munkahelyre, ahol új kihívásokkal ismerkedett, egy
harmadik, szegedi játékos pedig
vállsérülést szenvedett. Így ők
nem tudtak rendesen edzeni, és félő volt, hogy ennek hiányában nagyobb vereségbe szaladnak bele.
A megye I. csapat a bajnokság
bezárásakor a negyedik helyen
állt, a megye III-as alakulat pedig
veretlenül állt az élen, így ők
feljutottak a megye II-be.
A szeptemberben induló új bajnokságról Jámbor Zoltán el-

mondta, a Férfi extraligában szereplő csapat összetétele nem változik, így továbbra is – immár három esztendeje változatlan felállásban – Szabó Krisztián, Vajda
Viktor, Sebestyén Péter és Kiss
Dániel játszik. A szakosztály változatlan célt tűzött ki eléjük, bekerülni az első négy közé.
A 2020/21-es bajnokságra az NB
II-ban olyan csapat jött össze, amely bajnoki címre esélyes. Külföldről hazatért két korábban NB
I-ben szereplő játékos, illetve Békésről jelentkezett egy fiatal tehetség. Így olyan öttagú csapat jött
össze, amely bármilyen összeállításban esélyes a győzelemre. Ráadásul az öt játékosból négy balkezes, ez nem lesz kellemes az ellenfelek számára. Tőlük a bajnoki
cím megnyerését várják. A megye
I-es csapat is jelentősen megerősödött, ugyanis csatlakozott hozzájuk a két volt NB II-es játékos, a
két jogász, ugyanis ezen a szinten
a kevesebb edzést tudják vállalni.
Számukra is a bajnoki cím megszerzése a cél. Az NB III-as, a megye II-es és az új megye III-as csapattól tisztes helytállást várnak.
Jámbor Zoltán kitért arra, a Férfi
extraligában jelentős változások
történtek, a bajnokság korai,
március közepi zárása miatt a tíz
csapatból nem volt kieső, de az
NB I-ből feljutott két csapat, így
tízről tizenkettőre bővült a csapatok száma. A négy – korábban
rájátszást játszó – csapat közül
kettő jelentősen megerősödött,
ugyanis Celldömölk csapatához
egy osztrák válogatott került, továbbá a BVSC teljes csapata átment Szécsénybe, az ottani gárdát
erősíti.
A szakosztályvezető szólt arról is,
hogy a megnövekedett költségek:
utazás, felszerelés, nevezési díj
miatt kénytelen póttámogatást
kérni az önkormányzattól. Ha
valamelyik mezőberényi vállalkozás támogatni szeretné az
asztaliteniszt, a segítséget szívesen fogadják.
Magyar Asztalitenisz Szövetség
szeptember 2-án Budapesten
megtartott éves közgyűlésén
Jámbor Zoltán életmű díjat vett át.

Az idén szeptember 26-ra tervezett XV. Streetfighter Napot a járványhelyzet miatt nem tartják
meg, azt jövőre halasztják. A szervezők remélik, akkor a rendezvénynek már nem lesz semmi akadálya – nyilatkozta Szikora András, a Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület elnöke, a Bátszi Motor Kft. ügyvezetője.
A halasztás indokaként Szikora
András elmondta, miként az egész
országban, a járványhelyzet a helyi és környékbéli vállalkozásokat
is meggyengítette, így ebben a
helyzetben nem szeretnének tőlük

a rendezvényre támogatást kérni.
Ez az egyik ok, a másik az, hogy a
helyszínen nincs beléptető rendszer, így az eseményen nem tudják
megoldani a távolságtartást. A nézőközönség számát csak becsülni
tudják, az bizonyos, hogy több ezren látogatnak ki az ügyességi motorosok szezonzáró rendezvényére. Szikora András hangsúlyozta, jövőre szeretnék folytatni
ezt a sokak által kedvelt évadzáró
motoros rendezvénysorozatot.
Mindenkinek jó motorozást, jó
egészséget kíván, és kéri, hogy vigyázzunk egymásra!

Éremeső a kajakosoknál

Augusztus 7-9. között került lebonyolításra a Budapest, Pest megye
Bajnokság a Velence-tavi Sukorón. A KSI Gyomaendrőd mezőberényi kajakosai is sok éremmel
járultak hozzá ehhez a sikerhez.
Sági Alíz U16 K1 1000 m 2. hely,
K2 1000 m 2. hely, K1 2000 m 2.
hely, K1 500 m 6. hely, Wágner
Anna U15 K1 2000 m 3. hely, K1
200 m 4. hely, K1 500 m 6. hely,
Tóth Menta (Köröstarcsa) U14 K4
2000 m 1. hely, U15-16 K4 1000 m
3. hely, K2 2000 m 8. hely, Vida
Levente U14 K1 2000 m 15. hely,
Konyecsni Milán U13 MK1 2000 m
1. hely, MK1 3X200 m váltó 1. hely,
Tóth Kinga U12 MK1 2000 m 8.
hely, Barna Balázs U10 MK2 2000
m 6. hely, MK1 4X00 m váltó 3.
hely, Zámbori Zsolt U10 MK2 2000
m 2. hely, MK1 4X00 m váltó 3.
hely.
Minden versenyző kivívta magának

a jogot, hogy részt vehessen az idén
szeptember 12-13. között megrendezendő országos bajnokságon.
Augusztus 27-30. között rendezték meg a Serdülő, Ifjúsági és U23
Magyar Bajnokságot Szolnokon.
A mezőberényi csapatból két fő
vett részt: Sági Alíz (A fotón középen.) K2 U16 1000 méteren 2.
helyezett lett a gyomaendrődi Fodor Napsugárral, és ezzel az eredménnyel indulási jogot szereztek a
szeptemberben Szegeden rendezendő nemzetközi Olimpiai Reménységek Versenyére, illetve K1
U16 2000 méteren 4. helyezett lett.
Wágner Anna K1 U15 2000
méteren a 6. helyen végzett.
A nyári szünetben a 12 évnél idősebb gyermekek napi két, a fiatalabbak heti négy edzésen vettek
részt, illetve közös edzőtáborozásra is sor került augusztus elején
Békés-Dánfokon.

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők
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Eperjesi Eiler András élete Akarunk-e újat kezdeni?

Eperjesi Eiler András: Életem története című könyvét Erdész
Ádám, a MNL Békés Megyei Levéltár igazgatója, a könyv lektora
mutatta be augusztus 15-én a
Pizza&Caffé teraszán. Az érdeklődők népes seregét Eperjesi András, a könyv szerzőjének unokája
köszöntötte.
Erdész Ádám elmondta, Eiler
András 1898-ban született Mezőberényben német középbirtokos
családban és 1968-ban hunyt el. A
könyv első részében a szerző arról
mesél, hogyan élt Mezőberényben
egy középbirtokos paraszt család.

A szociáldemokrata mozgalommal 1931-ben ismerkedett meg, a
párt képviseletében 1945-ben bekerült az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. A könyv második felében a
szerző a közéletben szerzett tapasztalatairól ír.
Henger Péter helytörténeti kutató,
aki Körösi Mihállyal együtt jegyzetekkel látta el a szöveget, elmondta, a könyv számos olyan
tényt tartalmaz, amely ma is tisztázásra szorul, továbbá hozzájárul
Mezőberény monográfiája 2023ra tervezett harmadik kötetéhez.

Csendesen emlékezés
A kitelepített budapesti és a befogadó családok előtt tisztelegtek
2020. szeptember 5-én a kitelepítési emlékműnél. Az 1951-ben
Mezőberénybe kitelepített budapesti és az őket befogadó családok
emlékére szervezett csendes megemlékezést a Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény. A dokumentumok alapján 69 évvel ezelőtt 251
családot, több mint kilencszáz embert telepítettek ki a fővárosból a
Békés megyei településre. A városi önkormányzat nevében Körösi Mihály alpolgármester helyezte
el a megemlékezés koszorúját.

Szeptember az újrakezdés hónapja. A nyári szünet, a szabadságok
és a pihenés, felüdülés után most
egy új tanév és munkaév veszi
kezdetét életünkben. Az elmúlt,
korlátozásokkal terhes időszak
után már alig várták az emberek,
hogy újra a régi módon találkozzanak, tanuljanak, dolgozzanak. Szeretnének újra személyes közösségben lenni egymással, szeretnénk visszatérni ahhoz, ami eddig megszokottan, jól
működött életünkben, ami
állandóságával nyugalmat és
biztonságot árasztott, amibe bele
lehetett kapaszkodni. Most azonban, amikor már-már úgy tűnt,
hogy visszatérhetünk a megszokotthoz – újra jön a vírus… A
„távolságtartás” és a „maszk”
kifejezések mindennapos részei
lettek az életünknek. Érezzük a
feszültségét annak, hogy ragaszkodunk szabadságunkhoz, jogainkhoz, vagy elfogadjuk a korlátozást, a változást/változtatást azért, hogy biztonságunk, egészségünk legyen?
Bár néha keresi az ember a nyüzsgést, a „pörgést”, a mozgalmas
életet, a mozgás energiát igényel.
Ha pedig elfáradunk, ha nyugalmat szeretnénk, ha elfogy az
erőnk, akkor visszavonulunk, leés megállunk. Ilyenkor valóban
lehet pihenni, megnyugodni, kikapcsolni, de egy idő után – ha
nincs mozgás, nincs változás – a
por szépen belep mindent. Épülés
helyett leépülés lesz: mind fizikailag, mind egészségileg, mind
szellemileg. Bármennyire is fá-

radtak vagyunk, bármennyire is
nehéz erőt mozgósítani a mozduláshoz és változtatáshoz, meg
kell(ene) tenni az erőfeszítést.
Hogyan lesz mozgó, élő az ember? Hogyan lesz képes változni
és változtatni? Hogyan lesz képes
a rombolás helyett építeni? Hogyan lesz képes a gyűlölet és harag
helyett szeretni? Hogyan lesz
képes saját érdeke kényelme és
vágya helyett erőfeszítéseket
tenni másért? Egyszóval: hogyan
lesz képes változni?
– Vedd észre milyen következménye van annak, ha nem teszel
semmit, ha nem változtatsz életeden.
– Vedd észre, hogy nehéz (lehetetlen) a természeted ellen küzdeni, mert az erő véges.
– Van segítség, de a segítség rajtad
kívül (felül) van. Sokkal kényelmesebbé és egyszerűbbé válik
minden, ha van, aki segít.
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával…”
(2Korintusi levél 5,19)
Mindez új helyzetet teremt. Az új
helyzetet fenntartani azonban
ismét erőfeszítést igényel. Ha nem
teszel azért, hogy az új megmaradjon, visszasüllyedsz a régibe. Van úgy, hogy muszáj változni, van úgy, hogy lehetőség a változás. Az új értékének felismerése, megértése, elfogadása, megőrzése azonban csak akkor lehetséges, ha kész vagyunk – különkülön és együtt is – a változásra.
Ezt pedig Isten ajándékaként
kapjuk.
Selmeczi Lajos Péter

A tények tisztázása
A Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület és az OPSKMM ebben az évben június 29én másodszor tartott megemlékezést a holokauszt mezőberényi áldozatai tiszteletére.
A visszaemlékezés során az egyik
ismert forrás alapján hat túlélő
embertársunk neve hangzott el.
Dr. Szegő György a könyvében
(Két ima egy Istenhez) azonban
csak kettő, a deportálást túlélő,
Mezőberényből elhurcolt személyről tesz említést.
Az eltérések tisztázására folytatott
kutatómunka során egyértelművé
vált, hogy az ebben a könyvben

leírtak a valós tények, a másik
forrásban szereplő személyek
közül ketten, Ulmer Istvánné és
Weisz Tiborné nem tért vissza
Auschwitzból Mezőberénybe, nevük szerepel az emlékművön is.
Egy személy (Bárdos Irén) túlélte
a deportálást, de nem Mezőberényből, hanem Hódmezővásárhelyről hurcolták el, és oda is tért
haza. A negyedik érintett (Spitzer
Erzsébet) is túlélő volt, de őt sem
Mezőberényből deportálták.
Az áldozatok és túlélők emléke
előtt tisztelegve fontos e tények
tisztázása.
Henger Péter, az egyesület elnöke

Szeretettel hívjuk és várjuk akár részben, akár a teljes programra!
Kérjük, hogy a védekezési szabályzatot (távolságtartás, maszk,
kézfertőtlenítés az ajtóban) tartsák be. A programok ingyenesek!
Adományokat a perselybe köszönettel fogadunk.
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SZEPTEMBER 1-JÉTŐL MEGNYITOTTUK
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS MOSODÁNKAT.

KOMFORT
KC

A

MOL HYGI FLOW RAPID felületfertőtlenítő
MOL HYGI FLUID kézfertőtlenítő

2l
2l

2999 Ft
3399 Ft

A MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő folyadék.
Használatra kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású
alkoholos fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA),
fungicid, virucid és tuberkulocid hatású.
MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül,
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat,
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Ingyenes képzési kínálatunk
2020/2021-es tanévre nappali és esti képzésben:
Érettségizetteknek
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS (2 év)
POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 év)
LOGISZTIKAI TECHNIKUS (2 év)
KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS (2 év)
Alapfokú végzettséggel, 16 év felettieknek
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ
SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ
Iskolánk jellemzői:
Aktív diákélet, sok program
Ösztöndíjrendszer
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.
Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján a felsőoktatásban.
Tanulmányi utak, kirándulások.
Jelentkezési határidő:
Biztosítsd a helyed! Jelentkezz minél hamarabb,
de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.
Elérhetőségeink: web: www.adybaygyszc.hu
e-mail: sarkad@gyszc.hu, vagy sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: +36 66 218-908 vagy +36 20 314-2323

