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Kerékpárral őseink földjén
A város újratelepülésének 300. évfordulója alkalmából 
Mezőberény Város Önkormányzata, az Alföld Turista Egyesület 
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Német 
Hagyományápoló Egyesület közös szervezésben egy 17 tagú 
kerékpáros csoport július 15. és 22. között a Körül – Belül 
Magyarországon című programot a Kerékpárral őseink földjén 
című résszel kiegészítve Baranya és Tolna megyében azokat a 
településeket kereste fel, ahonnan a svábok három évszázada 
érkeztek. A csoport az egy hét során mintegy hétszáz kilométert 
tett meg. A részletekről Pusztai Lászlót, a túra vezetőjét 
kérdeztük.

– Mi a Körül-Belül Magyar- gármester szervezte, a kerékpá-
országon program lényege, ho- ros túrát pedig én.
gyan kapcsolódott ehhez a mos- – Kik alkották a 17 tagú cso-
tani túra? portot?
– Az Alföld Turista Egyesület – Zömében az Alföld Turista 
tagjaiként tavaly kezdtük el ezt a  Egyesület tagjai tartottak velünk, 
programot. Ennek lényege, hogy mellettük jöttek olyan mezőbe-
a határ mentén összesen 350 rényiek, békéscsabaiak és a kör-
települést keresünk fel, és ott nyező településeken élők is, akik 
jártunkat a program füzetében nem tagjai az egyesületnek.  
hivatalos pecséttel igazoljuk. Az – Az egyes településeken milyen 
önkormányzattól azt az ötletet fogadtatásban részesültek?
kaptuk, ha már a Dunántúlon – Minden településen szíves fo-
járunk, akkor keressük fel azokat gadtak. A helyi adottságoknak 
a településeket, ahonnan a me- megfelelően hol a német közös-
zőberényi svábok származnak. ségi házat, hol a német tájházat 
– Pontosan mi volt a túra út- mutatták meg. Röviden ismer-
vonala? tették a településük történetét és 
– Mezőhegyesen keresztül Sze- vendégül is láttak bennünket. 
gedet és Bácsalmást érintve jutot- Siklósi István polgármester, a 
tunk el Mohácsra, és innen kere- Német Nemzetiségi Önkor-
keztünk a Dunántúlra: Hidasra, mányzat részéről Frei Zita elnök 
Tófűre, Dombóvárra és Varsádra, és Frey Mihályné elnökhelyettes 
illetve visszafelé a Dunán átha- később csatlakoztak hozzánk 
ladva Hartára. Kiskunfélegy- Gyönkön. Varsádon és Hartán 
házán vonatra, illetve kísérő- közösen helyeztünk el koszorút a 
kocsira ültünk és úgy érkeztünk német kitelepítettek emlékmű-
haza. A településeken a hivatalos vénél.

folytatás a 2. oldalonprogramot Körösi Mihály alpol-

Kicsit másként, 
de mégis megtartva
Kedves Mezőberényiek! dési központban láthatnak.
Tisztelt Olvasók! Kérem, figyeljék a rendezvénye-

ket, programokat beharangozó 
hirdetéseket, plakátokat.
Örvendetes, hogy a Szent István-
napi ünnepsorozat mellett a nyár 
utolsó és az ősz első hónapja is 
élményekben gazdagon telik. 
Augusztus 6-7-én a hagyomá-
nyos Street Jam Fest várta az ér-
deklődőket, szeptember 18-án 
rendezik a Töltött Káposzta 
Fesztivált, szeptember 25-én pe-
dig a Streetfighter Napot. Ezen 
események alkalmával civil 
szervezeteink oroszlánrészt vál-
lalnak.
Augusztus 20. állami ünnep. 
Méltó megünneplését városunk is 
kiemelt feladatának tartja. Ez A 2020-21-es évek jórészt a jár-
alkalomból Mezőberény Város ványról, annak következménye-
Díszpolgára címet két kimagasló iről, az elmaradt rendezvények-
eredményeket elért személynek ről, a bezártságról szóltak. Bár 

nem lehetünk biztosak afelől, adhatunk át: augusztus 19-én a 
hogy a pandémia veszélye örökre városházán tartandó előadását 
megszűnt, mégis bizakodva a követően dr. Ferencz Csaba űrku-
„normális” élethez tartozó ren- tatónak, a 20-i Ünnepi Képviselő-
dezvények megtartásának lehe- testületi Ülésen pedig dr. Varga 
tőségében, az idén is közös ösz- Sándor szívsebésznek.
szefogással szervezzük a Berényi Kívánom a Tisztelt Olvasónak és 
Napokat. Ha kicsit szerényebb a városunkba érkező vendégek-
körülmények között is, de sok- nek, hogy a 2021. évben is töltsék 
színű programlehetőséggel vár- nagyon kellemesen az ünnep 
juk Önöket. napjait, s ily módon emlékez-
Lesznek helyi fellépők, de váro- zenek államalapító Szent István 
sunkba érkezik– többek között – a királyunkra, valamint az újkenyér 
100 Tagú Cigányzenekar kama- ünnepére!
racsoportja is, akiket a művelő- Siklósi István polgármester

N
A

P
O

K

BERÉNYIEK A BERÉNYIEKÉRTAUGUSZTUS 18-22.

N
A

P
O

K



Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Botyánszki Pál (Mezőberény) és Tánczos 
Hanna (Dévaványa), Bálint Gergő (Mezőberény) és Durajda 
Nikolett (Mezőberény), Gál Richárd Zoltán (Csárdaszállás) és 
Horváth Bettina (Csárdaszállás), Horváth Sándor (Csárdaszállás) és 
Kovács Ilona Mária (Csárdaszállás), Sáli Tibor (Budapest) és 
Lukácsi Tímea (Nagykovácsi), Petneházi János (Mezőberény) és 
Pankotai Veronika (Békés), Székely Csaba (Mezőberény) és Győri 
Katalin (Mezőberény), Varga Tibor (Mezőberény) és Hajdú Réka 
(Mezőberény), Beregi István (Mezőberény) és Kutyik Ágnes 
(Mezőberény), Orgován László (Csökmő) és Frankó Zsanna 
(Budapest).

Eltávoztak közülünk: Weigert Ádám (1934), Anka János (1948), 
Székely Sándor (1933), Lendvai Józsefné született Lipták Anna 
Mária (1939), Bereczki Istvánné született Pap Róza (1940), Winter 
Ádámné született Nagy Margit (1930), Lipták József (1953), 
Hoffmann Ádámné született Hoffmann Julianna (1936).

2021. augusztus2. Városházi hírek

                                                     * közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Fő út 6. * Telefon: +36 66 515-553 * E-mail: ujsag@mezobereny.hu
Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Kiadja: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ * 

észült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégtulajdonos: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat HU ISSN 2063-5729
Felelős kiadó: Túri Andrea igazgató * Szerkesztő: Molnár Lajos * Tördelés: Makra Péter - OPSKMM 

A nyomtatás k

folytatás az 1. oldalról – A túrán Mezőberényt képvisel-
– Milyen élmény egy ilyen túra? tük, ezt jelezte az önkormány-
– Ekkora kirándulás alapos fel- zattól kapott, a város újratele-
készülést igényel. Nemcsak a pülésének 300. évfordulójára 
távval, hanem a 41 fokos káni- készített pólónk is. Látogatásunk-
kulával és a szakadó esővel is kal sikeresen vettük fel a kap-
meg kellett küzdenünk, ez fizikai csolatot a svábokat kibocsájtó te-
és mentális erőt is kíván. Ugyan- lepülésekkel. Vendéglátóink ígér-
akkor életre szóló élmény is. ték, hogy 2023-ban eljönnek Me-
– A város számára milyen ered- zőberénybe a város újratelepü-
ményt hozhat ez az út? lésének jubileumi ünnepségére.

Kerékpárral őseink földjén

Porajmos

Augusztus 2. a roma holokauszt ezer közé becsülik. Az auschwitz-
nemzetközi emléknapja. Ebből az birkenaui cigánytábort 1944. 
alkalomból a Mezőberényi Ci- augusztus 2-ról 3-ra virradó éj-
gány Nemzetiségi Önkormányzat szaka számolták fel. A Cigány 
tartott megemlékezést a muzeális Világszövetség 1972-es párizsi 
gyűjtemény udvarán. kongresszusának határozata alap-
Horváth Róbert, a nemzetiségi ján lett augusztus 2. a roma ho-
önkormányzat elnöke beszé- lokauszt nemzetközi emléknapja.
dében elmondta, a náci Német- A városi önkormányzat, illetve a 
országban 1935-ben fogadták el a cigány és a német nemzetiségi 
zsidók és a romák elleni törvényt, önkormányzat, valamint az 
és 1943-ban kezdték elhurcolni OPSKMM képviselői helyezték 
őket a munkatáborokba. A tör- el a gyűjtemény udvarán található 
ténészek a roma holokauszt ma- emlékműnél a megemlékezés 
gyar áldozatainak számát 50 és 70 virágait.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Idén is Megyenap
 
A Békés Megyei Önkormányzat 2016 óta minden év 
szeptemberének első szombatján szervezi meg a megyei 
összetartozás napját, a Megyenapot. A visszajelzések és a 
rendezvény alatt tapasztaltak alapján elmondható, hogy sikeres, 
sokakat megmozgató eseményen vehettek részt az előző 
években az érdeklődők. A koronavírus-járvány miatt 2020-ban a 
programelemek közül csupán a kézművesvásár és kistermelői 
piac várhatta a kilátogatókat.
– A járványhelyzet miatti korlátozások sajnos idén is átírják a 
Békés megyei összetartozás ünnepének megszokott for-
gatókönyvét. Az egyeztetések még zajlanak, de azt elmondhatjuk, 
hogy a programelemek közül várhatóan az előző évhez hasonlóan 
a kézműves vásár és kistermelői piac is megvalósul, kiegészülve a 
katonai hagyományőrzők bemutatóival és a gyermeksátorral. Az 
biztos, hogy szeptember 4-én lesz Megyenap. Várjuk a 
látogatókat Békéscsaba főterén, igyekszünk mindent megtenni 
azért, hogy mindenki jól érezze magát, és együtt fedezhessük fel 
Békés megye kincseit – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.
A kézművesvásár és kistermelői piac ezúttal is sok-sok termékkel 
várja majd a vásározókat: nem maradhat el a kolbász, a sajt, a 
tészta, a méz, a szörp, a lekvár, a kézzel készült ékszerek, textil 
játékok, kiegészítők és számtalan különlegesség. A Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjai kiállítással, mesterség-
bemutatókkal színesítik a programot. A gyermekeket egy 
hatalmas játszósátor várja kézműves foglalkoztatóval, interaktív 
játékokkal valamint népi játszótérrel. Ebben az évben újra 
bemutatkoznak a katonai hagyományőrzők, akik öltözködési 
szokásaikkal, eszközeikkel, fegyverzetükkel, harcmodorukkal 
ismertetik meg az érdeklődőket – tette hozzá Zalai Mihály.

Ünnepi hulladékszállítási rend
 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy Mezőberényben, az augusztus 20-i 
ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a 
megszokott rend szerint történik.
 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjenek megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni!
 
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.
 
Együttműködésüket ezúton is köszönik!

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
 
Tájékoztaták a lakosságot, hogy 2021. július 26. napjától (hétfő), a 
közszolgáltató ismételten a megszokott rend szerint – reggel 6 órától 
– gyűjti be a településen a hulladékot.
 
Kérik, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjenek 
megfelelő állapotban az ingatlan elé kihelyezni.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Mezőberény Város Óvodai Intézménye pályázatot hirdet

ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2021. 09. 01 - 2022. 08. 31-ig tartó.

Feltétel: főiskola, óvodapedagógus végzettség.
Benyújtási határidő: 2021. augusztus 13.

Részletek: www.mezobereny.hu

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázatot hirdet

SZAKÁCS
munkakör betöltésére.

Feltétel: középfokú képesítés, szakács.
Benyújtási határidő: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné 
Boros Krisztina a +36 70 400-2499-os telefonszámon nyújt

Részletek: www.mezobereny.hu

Szépkorúak köszöntése
Plavecz Jánosné Oláh Erzsébet 
július 22-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester kö-
szöntötte és adta át a miniszterel-
nök úr által aláírt emléklapot és az 
önkormányzat ajándékcsomagját. 

Malnicsek András július 23-án 
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István pol-
gármester köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját.

Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
pelteknek!

Arany oklevél a vezetőnek
Az OPSKMM Díszítőművészeti állítást. Mivel erre csak ötévente 
Szakköre a közelmúltban két kerül sor, ez a népművészet leg-
országos pályázaton is ered- nagyobb ünnepe. Az eseménynek 
ményesen szerepelt. A pandémia idén a fővárosban a Hagyo-
idején is tevékenykedtek: Bogár- mányok Háza adott otthont.
né Szőke Erika csoportvezető a A rendezvényen a berényi szak-
tagokkal telefonon, e-mailben, a kör az utóbbi évek legszebb 
közösségi médián keresztül, il- alkotásaival szerepel: mezőberé-
letve személyesen tartotta a kap- nyi szőr-, szűcs-, keresztszemes, 
csolatot. orosházi szálánvarrott, és komádi 
A kétévente meghirdetett Ki- hímzéssel, valamint bogácsi le-
tesszük a szűrét című IX. pedővéggel.
országos szűr-, szűrrátét-készítő, A pályázat anyagából össze-
szűcshímzés és nemezpályázatra állított tárlat Budapesten, a Ha-
a szarvasi ködmön motívumai gyományok Házában augusztus 
alapján ma is használatható 24-ig tekinthető meg. Ugyanitt 
igényes lakástextil kollekciót hí- közösségvezetői és alkotói mun-
meztek. Munkájukat az országos kásságáért Bogárné Szőke Erika, 
zsűri közösségi díjjal jutalmazta. a szakkör vezetője arany okleve-
Az alkotások Berettyóújfaluban let vehetett át.
láthatóak a Nadányi Zoltán Mű- A kitüntetett elmondta, hogy a 
velődési Házban megrendezett közeljövőben is szeretnék a helyi, 
kiállításon. a megyei és az országos közönsé-
Tizenhetedik alkalommal szer- get újabb Kárpát-medencei motí-
vezték meg az Élő Népművészet vumokat feldolgozó alkotásokkal 
– Országos Népművészeti Ki- meglepni.Áramszünetek

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében 
hálózati munkákat végeznek, így áramszünet várható 2021. 
augusztus 11. 7:30-16 óra között az alábbi területeken: 

Eötvös utca 2-24., 11.; Fő út 2-20., 1-35.; 
Gyomai út 4-24., 1-21.; Kicsi utca 1-5.; 

Kossuth Lajos tér 12-12/2/b., 11.;  
Nagymester utca 2. - 16., 3-11.; Széchenyi utca 6-10., 1. - 7.

Áramszünet várható továbbá 2021. augusztus 17-én 10 és 13 óra 
között az alábbi területeken:

Ady Endre u. 2-120., 1-39.; Békési út 4-36., 1-41.; 
Csabai út 2-46., 1-23.; Gyóni Géza u. 2-68., 1-65.;

József Attila u. 2-10., 1-23.; Petőfi Sándor út 2-54., 9-11-55.; 
Puskin u. 34-58., 31-51.; Tavasz utca 2-18/B, 1-19.; 
Vadász utca 2-20., 1/1-17/A.; Vasút utca 2-10., 1-9.

Hálózati berendezéseiket az áramszünet ideje alatt is feszültség 
alatt állónak kell tekinteni! 

Megértésüket és türelmüket köszönik!

Városházi hírek / Intézményi hírek

FŐZŐVERSENY
a mezőberényi városi ligetben

Jelentkezés: online az opskmm.mezobereny.hu oldalon, 
vagy személyesen a művelődési központban.

Nevezési díj: 2.000,- Ft/csapat
További információ: 

Szémán Diána +36 70 400-2474, 
Lestyánné Bartó Mónika +36 70 400-2477.

Bográcsos egytálételek főzéséhez főzőhelyeket biztosítunk.
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Könyvismereti tábor

Az OPSKMM július 26. és 30. dó kiállításait tekintették meg. 
között könyvismereti tábort tar- Délután kézműves foglalkozáson 
tott. Délelőttönként a gyerekek a ügyeskedtek. A résztvevők min-
könyvtár gyerekrészlegében ol- den nap játszottak a Tücsökvár 
vastak, rajzoltak, játszottak. Szer- Játszóházban, illetve hallhattak a 
dán a muzeális gyűjtemény állan- könyvtári alapismeretekről.

Érték a Települési Értéktárból

A Wenckheim-Fejérváry kastély

Mezőberényben a Fő úton, a városháza közelében található a 
Wenckheim-Fejérváry kastély. A kúria egykori öthektáros 
parkjának egy része városi ligetként maradt fent. Az épületben 
ma muzeális gyűjtemény működik.
A mezőberényi uradalmat a Wenckheim-család az 1790-es 
években – eladósodása után – gróf Siskovics Józsefné született 
Harruckern Borbálától vásárolta meg. Özvegy báró Wenckheim 
Xavér Ferencné családjával az uradalomba költözött, és copf-
empire stílusban kastélyt építtetett, mely Czigler Antal gyulai 
építész tervei alapján 215 éve, 1806-ban készült el. A kastély 
nyári rezidenciának épült, 14 szobája, két kamrája és egy nagy 
konyhája volt. Az istállókon és a kocsiszíneken kívül az udvar 
keleti részéhez csatlakozott egy kert is. Hozzá tartozott még egy 
kis remetelak, egy teknősbékató, egy cserjés, egy fűzfaerdő és 
két kút is.
Az építtető leánya, gróf Festetics Vincéné Wenckheim Franciska 
a kastélyból leánynevelő intézetet létesített. Szendrey Júlia – aki 
később Petőfi Sándor felesége lett – 1838 és 1840 között, nyolc-
tíz évesen az intézet növendéke volt.
A második világháború után az épületben iskolát alakítottak ki, és 
működött itt könyvtár is. A muzeális gyűjteménynek 2002-től ad 
helyet. A kastély 2015-ben került be a Települési Értéktárba.

Könyvet a könyvtáraknak

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a Petőfi Irodalmi Ügynökség (PIÜ) 
megbízásából meghirdetette a „Könyvet a Könyvtáraknak I.” 
programját, ahol térítésmentesen biztosított könyvválogatási 
lehetőséget intézményünk könyvtára részére. A program keretében 
összesen 34 darab szépirodalmi könyvvel és ismeretterjesztő 
dokumentummal bővült az állományunk.

Kenyértartó kosár
A hónap műtárgya – 2021. augusztus
A hagyomány szerint az aratás u- vesszőből vagy gyékényből fo-
tán Szent István-napra sütötték az nott kosarakban tartották. A be-
új búzából készült első kenyeret. mutatott gyékényből készült ke-
Ezen a napon országszerte arató- nyértartó kosár Hánis János, Me-
ünnepeket tartottak. zőberényben született 
Az új búzából Népművészet Mes-
először au- tere díjas gyé-
gusztus kényfonó 
ban munkája. Az
lehetett  igényesen ki-
sütni, vitelezett ha-
ezért a gyományos stí-
hónapot az lusú darabot Ujj 
újkenyér ha- Éva adományozta 
vának is neve- a gyűjteménynek.
zik. A kenyeret Csete Gyula

A könyvtár ajánlja
Hét ágra süt a nap? Nem bírja már a forróságot? Fogalma sincs, hogy 
mivel tudná lehűteni magát? Ajánljuk a skandináv krimiket, amitől 
biztosan libabőrös lesz a háta.

Dermesztő hideg a nyári hőségben

a 2021. augusztus 20-21-22-én tartandó rendezvényünkre.

F LHÍVÁSE
ÁRUSOK JELENTKEZÉSÉT

VÁRJUK A XXIV. BERÉNYI NAPOKRA

Információ, jelentkezés: Szegedi Mária
Telefon:+36 70 400-2476

E-mail:opskmm@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 15.

Intézményi hírek 2021. augusztus
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HELYBEN ÉRTÉKESÍT?

Hirdessen a 

hasábjain!

Barátságos árak!

A hirdetések különböző méretű felülettel és ahhoz arányosan igazított 
árszabás alapján jelennek meg, előzetes megállapodás szerint.

A lap A/4-es oldalainak megfelelően:

Hirdetési felület nagysága és ára (áfá-val)
1 oldal (180x260mm) 32.000 Ft

1/2 oldal (180x130mm) 16.000 Ft
1/4 oldal (130x86mm) 8.000 Ft
1/8 oldal (86x61mm) 4.000 Ft

1/16 oldal (86x29mm) 2.000 Ft

Hirdetés formátuma: jpg vagy pdf
 

3+1 KEDVEZMÉNY: három, egymást követő hónap 
hirdetési díjának egyösszegű kifizetése esetén a 4. hónapban 

ingyen jelentetjük meg a hirdetést.
 

Megjelenés száma: 2000 példány

Segíts nekünk város és intézményi marketinggel 
kapcsolatos videók készítésében!

Próbáld ki magad a munka világában!

Légy egy fiatalos csapat része!

Jelentkezés:

Intézményünk,
a mezőberényi Orlai Petrics Soma Könyvtár,

Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
 

diákokat keres
50 órás közösségi szolgálat keretében

személyesen a művelődési 
központ információs pultjánál
a +36 70 400-2485-ös 
telefonszámon vagy
a szantocintia21@gmail.com
e-mail címen

Jubiláltak a mazsorettek

A Mazsorett Varázs Alapítvány a Szövetségének elnöke és Marik 
Mezőberényi Mazsorett Együttes Lászlóné, a Békés Megyei Sport-
megalakulásának 25. évfordulója szövetségek Érdekszövetségi 
alkalmából július 23-án jubileumi Egyesületének elnöke köszön-
konferenciát és kiállítást tartott a tötte a résztvevőket.
városi ligetben, illetve másnap, A versenyprodukciókat szakértői 
július 24-én szintén ugyanott ju- zsűri, a Magyar Majorette Szer-
bileumi open mazsorett fesztivált. vezetek Szövetségének nemzeti 
A konferencián Mezeiné Szegedi és nemzetközi bírái értékelték.
Erzsébet, a Mezőberényi Ma- A fesztiválon résztvevők a kezdő 
zsorett Együttes művészeti ve- mazsorett előadásoktól a ver-
zetője rövid beszámolóban idézte senykoreográfiákig láthattak vál-
fel az elmúlt 25 év eseményeit, tozatos produkciókat. Minden 
ezeket fénykép- és videófelvé- versenyző éremmel térhetett 
telek tették szemléletesebbé. A haza: vagy dobogós helyezéses-
többi előadó szólt a jubiláló sel vagy minősítővel. A nagylét-
együttesről, mint helyi értékről, a számban kilátogatott mezőbe-
szakmai munkáról, e moz- rényi lakosok tapssal biztatták a 
gásforma fejlesztő hatásáról, to- hazai versenyzőket, meg-csodál-
vábbá egykori és jelenlegi ma- ták a versenyprodukciókat, élvez-
zsorettek, világklasszis verseny- ték a fesztiválhangulatot.
zők elevenítették fel emlékeiket, A jubiláló együttes volt csapat-
élményeiket. tagjai közül is sokan látogattak ki 
A Madarak Házában a két és fél a rendezvényre, szurkoltak a 
évtizedet relikviákkal, fényké- berényi lányoknak, találkoztak 
pekkel, újságcikkekkel idézték régi csapat- és versenytársakkal.
fel. Volt és jelenlegi tanítványok, A pályázat eszközbeszerzésén 
szülők, támogatók tekintették megvásárolt kellékek teljes kö-
meg a kiállítást. A rendezvényen rűen segítették a rendezvény le-
hozzátartozójával együtt több bonyolítását.
mint 30 egykori és 30 jelenlegi Az esemény a TOP-7.1.1-16-H-
mazsorett vett részt. ESZA-2020-01951 azonosító 
A másnap megtartott fesztivál számon „Jubileumi Open – Ma-
célja az volt, hogy a pandémia zsorett Fesztivál és Gála” című 
okozta kényszerszünet után ismét projekt keretén belül valósult 
versenyt szervezzenek, és ezzel meg.    Mezeiné Szegedi Erzsébet
motiválják, lelkesítsék a gyere-
keket, népszerűsítsék a műfajt, 
erősítsék az utánpótlást.
A rendezvényen 14 település 15 
mazsorett egyesülete vett részt 
közel 200 versenyzővel. A fesz-
tivált Siklósi István polgármester 
nyitotta meg, Vass T. Katalin a 
Magyar Majorette Szervezetek 

Csendes megemlékezés

Az 1951-ben Mezőberénybe kitelepített budapesti és az őket 
befogadó családok emlékére 2021. szeptember 4-én déli 12 órakor 
csendes megemlékezésre várunk mindenkit a Kitelepítési 
Emlékműhöz ( Mezőberény, Kossuth tér).

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

Intézményi hírek / Civil hírek2021. augusztus



6. 2021. augusztus

Kacagó Liget
2021. július 24-én ismét kacagás- eurobungee, ugrálóvár, bábszín-
tól volt hangos a mezőberényi vá- ház, óriás palacsinta és sok-sok 
rosi liget. A Nagycsaládosok Me- játék várta a családokat. A rendez-
zőberényi Egyesülete immár 11. vény a NEA-TF 20-0140229 pá-
alkalommal tartotta meg a Ka- lyázatának köszönhetően való-
cagó Liget elnevezésű rendez- sulhatott meg. Támogatóiknak és 
vényét. Kicsik szigete, vizifoci, segítőinknek külön köszönet.

Családi nap
Babakocsis felvonulás, játék, mó- való részvételért finom óriás-
ka, kacagás, szalonnasütés. Talán palacsintát kaptak. A Kacagó 
így is össze lehet röviden foglalni Bábszínház előadását sokan 
a július 24-én a városi ligetben kísérték figyelemmel. A prog-
megrendezett családi napot. ram zárasaként családi szalonna-
A Mezőberényi Szlovákok Szer- sütésre hívák az érdeklődőket a 
vezete a családok számára tar- Madarak Háza előtti térre, ahol a 
talmas, egésznapos programot népes csapat a finom falatokat 
állított össze, sok játékkal és élvezhette.
szórakozással. A babakocsis fel- Minden önkéntes közreműködő 
vonulást az óriás bábok: Mickey és támogató segítségét kö-
egér és barátai vezették el a li- szönjük!

A rendezvény TOP-7.1.1-16-H-getig, ahol a részvevők számára 
ESZA-2020-01946 azonosító játékhelyszínek lettek kialakítva. 
számú projekt keretén belül Siklósi István polgármester kö-
valósult meg.szöntője után trambulin, óriás-

bábok, kosárlabdapalánk, foci-
kapu, népi játékok, kicsik szigete, 
lovaglás, korongozás várta a 
gyerekeket, a szülőket és a nagy-
szülőket. A szlovákok szervezete 
a Mamicska konyhájában főtt 
öreglaskát és öregtarhonyát, mint 
arató ételeket kínált kóstolásra. A 
gyermekek a játékállomásokon 

Szlovák tábor

A szlovák nemzetiségi szerveze- hogy a nagymamák nagyon 
tek július 4. és 10. között nyelvi, finomakat tudnak készíteni. 

Ehettek fánkot, palacsintát, zenei és népismereti tábort tar-
haluskát és mákos gubát. A tottak. A szlovák nyelvet és zenét 
megnyitón kenyérlángost sütöt-pedagógusoktól tanulták a gyere-
tek, a záró rendezvényre öreglas-kek. Délután kézművesek segít-
kát készítettek. Sok családtag ségével gyöngyből és fonalból 
eljött és boldogan nézték meg a karkötőt készíttek. Nagy sikert 
táborzárók műsorát, amit egy hét aratott a papírszalagból készült 
alatt tanultak meg. Minden gyer-forgó, a kőfestés, a bagolyröptető, 
meknek ajándékkal kedvesked-a hűtőmágnes és az üvegdeko-
tek: egy kosárkával, amibe alko-rálás gyakorlása. Készült rongy-
tásaikat gyűjthették, illetve szlo-baba, fontak csuhéból díszeket és 
vák nyelvű emléklapot kaptak. A szőttek is. A gyerekek a kerámia-
gyerekek jól érezték magukat. tárgyak készítésében nagyon ak-
Bíznak benne, hogy lesz folyta-tívak voltak. Mezőberény város 
tás, és a fiatalabb generáció is tesz címerét puzzle-ből készítették el. 
azért, hogy a szlovák nyelv meg-A zárónapon a csodálatos kéz-
maradjon Mezőberényben.műves tárgyakat kiállításon mu-
A tábort a Miniszterelnökség tatták be. Kirándultak Békés-
Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-csabára a Frankó Haluska Ta-
latokért Felelős Államtitkársága,nyára, ahol megismerték a tanyasi 

életmódot, a tanya épületének és 
berendezésének történetét. Simo-
gathattak állatokat és megis-

az NTAB-KP-1-2021/1-000026 merhették az állattartás fontos-
számú „IV. Szlovák nyelvi zenei és ságát. Haluskatésztát gyúrtak, 
népismereti tábor Mezőberény-nyújtottak majd vittek haza. A 
ben” című pályázat, a Mezőbe-tanya háziasszonya túrós haluskát 
rényi Szlovák Nemzetiségi Ön-készített ebédre. Mezőberényben 
kormányzat, mezőberényi ma-Vrbovszki Pál és felesége hívta 
gánemberek és önkéntes segítők meg a táborozókat a kocsimú-
támogatták.zeumuk megtekintésére. A gyere-
Mindenkinek köszönettel tarto-kek a Mamicska konyha tésztáit 
zunk:    Borgula Györgyné elnökuzsonnázták, és megállapították,  

Kedves Mezőberényiek!

A X. (JUBILEUMI) MEZŐBERÉNYI 
TÖLTÖTT KÁPOSZTA FESZTIVÁL 2021-BEN 

MEGRENDEZÉSRE KERÜL.

Ízelítő a programból:
s  töltött káposzta-főzőverseny és a környezet dekorálása díjazással; 

s helyi és meghívott előadók színpadi produkciói;
s  a „Legszebb konyhakertek” eredményhirdetése.  

A főzéshez civil szervezetek, munkahelyi kollektívák, 
baráti társaságok, vállalkozók jelentkezését várjuk. 

Jelentkezni telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken 
lehet: Csók Imréné: +36 20 938-9165, csokne.urhegy@gmail.com 

Lestyánné Bartó Mónika:+36 70 400-2477 
opskmm@gmail.com

a BEM elnöksége
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2021. augusztus 18. Vadász Sörkert 14-es Pubfood (Szent István u. 1,)

19.00 CANDYMAN DUO koncert (Belépés ingyenes.)Művelődési központ (Fő út 6.)

18.00 MEZŐBERÉNYI AMATŐR MŰVÉSZEK 
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA 2021. augusztus 20.
Kiállítók: Kőszegi Ádámné - Schőn Anna - Fülöp Antal 

Katolikus templom (Fő u. 23.)- Kisari Miklósné
A kiállítást megnyitja: Körösi Mihály, Mezőberény 9.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE

város alpolgármestere

Martinovics utcai sportcsarnok (Martinovics u. 25.)
2021. augusztus 19. 9.00 VÁROSI EGYÉNI ÉS PÁROS 
Városháza díszterme (Kossuth tér 1.) ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG

16.30 DR. FERENCZ CSABA egyetemi magántanár, Nevezés a helyszínen 8.00 órától

mérnök, űrkutató ELŐADÁSA,
Városi liget előtt (Liget tér 1.)MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA 

elismerés ünnepélyes átadása 10.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG A 
Közreműködik: Binder Anikó pedagógus, Rázga Áron 

SZÉKELYKAPUNÁL
zongoraművész, "Leg a Láb" AMI táncosai 

Ünnepi beszédet mond: 

Dankó Béla országgyűlési képviselő és Művelődési központ (Fő út 6.)
Kajlik Péter, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke

17.30 KIÁLLÍTÁS a 20 éves Berényi Gyermek FC 
Áldást mond: 

relikviáiból az emeleti aulában
Fejér Sándor nyugalmazott evangélikus lelkipásztorA kiállítást megnyitja: Dankó Béla országgyűlési 

Énekel: Feyér Zitaképviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi 
Közreműködnek: a "Leg a Láb" AMI és a Berény tagja, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke

Táncegyüttes táncosai 
18.15 A 20 ÉVES BERÉNYI GYERMEK FC - 

konferencia az I-es klubteremben
Városháza (Kosssuth tér 1.)Előadók:

Jakab Péter, a Békéscsabai Labdarúgó Akadémia 11.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
szakmai igazgatója,

DR. VARGA SÁNDOR Csíki Zsolt, a Marosvásárhelyi Szász Albert 
Sportlíceum igazgatója, MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA - 

Mihály Sándor, a Marosvásárhelyi Szász Albert elismerés ünnepélyes átadása
Sportlíceum edzője, Ünnepi beszédet mond: Dankó Béla országgyűlési képviselő

Szabó Attila, a Székelyudvarhelyi Sportiskola Közreműködik: Rázga Áron zongoraművész, 
edzője, NBI-es Futsal játékvezető

Gulyás Attila színművész
Házigazda: 

Kajlik Péter edző, a Berényi Gyermek FC elnöke
Kis Kofa Piac (Luther Márton tér 12-13.)

19.00 A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR 12.00 KENYÉR ÜNNEPE
Gasztronómiai bemutató - magyar, erdélyi, roma KAMARAKONCERTJE a színházteremben

(Belépés védettségi igazolvány nélkül, azonban előzetes ételkülölegességek
regisztrációhoz kötött.) Fellép: Nagy Imre és barátai valamint az Akkord Band
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10.00 - 15.00 A Nyeregben Alapítvány lovas- és sportjátékai, Német Közösségi Ház (Orlai u. 3.)
kolbászkóstoló és palacsinta party

14.00 - 16.45 KAFFEE UND KUCHEN, valamint 
13.00 - 19.00 MAMICSKA KONYHA - ételkóstoló a 

GYÜMÖLCS PARTY, 
Mezőberényi Szlovákok Szervezetével

táncház: sramli zene, német táncok 
18.00 EBS BRINGA SULIVárosi liget (Liget tér 1.)
19.00 EXTRÉM BIKE SHOW

17.00 SZENT ISTVÁN-NAPI FELVONULÁS 

(Orlai u. - Gyomai út - Liget utca - városi liget)
színpadi előadások

A felvonulást kíséri a Kedvcsinálók Társulat 
12.00 MEZŐBERÉNYI MŰVÉSZETI CSOPORTOK (gólyalábas produkció)

18.00 ÜNNEPI MEGNYITÓ ÚJRA EGYÜTT A SZÍNPADON - megnyitó

Beszédet mond: A rendezvény fővédnöke: Dankó Béla országgyűlési képviselő
Siklósi István, Mezőberény polgármestere 12.15 Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
dr. Varga Sándornak, Mezőberény város 13.15 Mezőberényi Mazsorett Együttes
díszpolgárának bemutatása 14.00 Aerofit DSE

14.40 "Leg a Láb" AMI18.30 FEYÉR ZITA 
15.50 Berényi Népdalkör

19.30 DUPLA KÁVÉ ÉS KÖTELES CINDY 
16.05 

21.00 TŰZIJÁTÉK – a városháza előtt 16.10 Főzőverseny eredményhirdetése

16.50 Szlovák Páva21.30 TORONY BAND 
17.05 Malom Fitness DSE 

18.10 ZumBrigád Team

18.45 Burai Antal2021. augusztus 21.
20.00 SILENT zenekar 

Kálmán Fürdő (Tessedik S. tér 1.)
22.00 DJ. LENNARD-dal szabadtéri disco

7.00 TRIATLON-KÓSTOLÓ

9.00 VÁROSI ÚSZÓVERSENY

2021. augusztus 22. - CSALÁDI NAP
Városi sporttelep (Sport u. 1.)

Német Közösségi Ház (Orlai u. 3.)9.00-12.00 NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS 
14.00 PROGRAMZÁRÓ „NOSZTALGIA DÉLUTÁN"LABDARÚGÓ TORNA 

Zenés, beszélgetős, ismerkedős alkalom. 20 éves a Berényi Gyermek FC
Műveltségi totó a svábok életéről.

Városi Liget (Liget tér 1.)

Muzeális Gyűjtemény (Fő út 1-3.)színpad körüli programok

15.00-19.00 Kézműves és origami foglalkozások, népi 9.00 FŐZŐVERSENY 
játszótér, szörpöző, könyvkuckó, óriáspalacsinta, A zsűri elnöke: Ambrus György Krisztián 
óriásbábok és trambulinmesterszakács, a Békés Megyei Culinary Team tagja

A zsűri tagjai: Siklósi István, Mezőberény 15.30 és 17.30 PINCESÉTA 
polgármestere, Tánczos Imre, a Tópart Vendéglő és 

15.00-19.00 TÁRLATVEZETÉS 
Panzió tulajdonosa, Zolnai Róbert, a Vadász Sörkert 

a muzeális gyűjtemény anyagai között
14-es Pubfood tulajdonos, Marton Mihály, a Berény 

15.00-19.00 BABAJÁTSZÓ UGRÁLÓVÁRRALÉtterem és Szálloda tulajdonosa

A kísérő zenéről Rácz Béla és Farkas Károly 15.15 KÖRÖSÖK VÖLGYE VITÉZI BANDÉRIUM 
nosztalgiazenész gondoskodik. hagyományőrző bemutatója

10.00 LÁBTENGÓ- ÉS TOLLASLABDA BAJNOKSÁG 16.00 PASENKO BOHÓC műsora + lufihajtogatás
Versenybíró: Molnár Zsuzsanna és Stibán Richárd

17.00 TÜCSÖK PETI ÉS HANGYA LEVI 
Regisztráció 9.00-tól 

zenés gyermek műsoraJelentkezni 2021. augusztus 19-ig a 

richard.stiban.92@gmail.com email címen vagy a 17.00 MAMINBABA FOGLALKOZÁS népszerűsítése 
+36 70 388-1191-es telefonszámon lehet. Zsidják Erikával

Nevezési díj 500 Ft/fő, melynek befizetése a helyszínen a 
18.00 HEVESI IMRE zenés gyermekműsora

regisztáció időponjában esedékes. 
19.00 TÍZ KICSI BŰNJEL

9.00 - 20.00 
Gulyás Levente és Tatár Bianka zenés előadása

 Mezőberényi Német Hagyományápoló 
20.15 TŰZIDOMÁR - tűzzsonglőr előadásEgyesület jóvoltából helyi és környékbeli települések 

bevonásával
 Belépés az összes rendezvényre ingyenes. Kérjük a hatályos Népi mesterségek, népi játékok bemutatója Toma és 

Csapatával járványügyi szabályok betartását!

Lábtengó- és Tollaslabda Bajnokság eredményhirdetés

„SVÁBKONYHA”- német hagyományos ételek 

kóstolója a
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Integrált tenisz tábor
A Magyar Tenisz Szövetség Fogyatékossággal Élő Teniszezők 
Bizottsága nevében a Csepel-Szigeti Fogyatékosok 
Sportegyesülete és a Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület 
július 19. és 24. között integrált tenisztábort szervezett a Piknik 
Park Szabadidő Központban. Az edzéseket a Szalai Barna Tenisz 
Club pályáján tartották meg. Információt Orbán-Sebestyén 
Katalintól, a tábor szakmai, a szövetség gyermektenisz, és a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség teniszszakágának 
vezetőjétől kértünk.

– Mióta tartják meg a fogyaté- programba Mécses Egyesület 
kossággal élők tenisz táborát, és tagjai és a helyi óvodások is 

bekapcsolódtak a .korábban hol volt ennek a hely-
– Hányan vettek részt a tábor-színe?
ban és milyen korosztályt képvi-– 
seltek?tenisztáborokat 2013-ban és 
– A 48 sérült fiatal az ország szin-2014-ben külön rendeztünk 
te minden részéről jött. Vezetők-iskolásoknak és értelmi fogya-
kel, edzőkkel, kísérőkkel együtt tékossággal élőknek. Később, 
összesen 64-en voltunk. A Mé-2015 és 2017 között már integ-
cses Egyesülettől 25-en jöttek, to-ráltan tartottuk meg Zánkán. 
vábbá 10 óvodás is bekapcsoló-Sajnos ez a lehetőség megszűnt, 
dott a tevékenységünkbe.ott ma már csak általános 
– A tábor célját hogyan fogal-táborokat tartanak. Az Erzsébet-
mazná meg?táborok szakmai vezetésében 
– A különböző társadalmi csopor-ifjabb S. Nagy Imre dolgozott 
tok érzékenyítése, a fogyatékos mellettem, így jött a kapcsolat 
emberek megismerése és elfo-Mezőberénnyel. Idősebb S. Nagy 
gadása a cél.Imrével, a Mezőberényi Iskolate-
– Hogyan nézett ki egy napjuk?nisz Sportegyesület elnökével és 
– Napi két teniszedzést tartottunk. Medvegy Judittal, a Csepel-Szi-
A támogatóinknak köszönhetően geti Fogyatékosok Sportegye-
ezt különböző programokkal sületének elnökével úgy döntöt-
egészítettük ki. A TEQBALL jó-tünk, hogy idén a táborunknak 
voltából bemutatót láthattunk a Mezőberény ad otthont.
labdarúgás és az asztalitenisz ele-– Milyen fogyatékossággal élők 
meinek kombinálásával kiala-vettek részt a táborban?
kított új sportágakból: a teqisből, – A Magyar Tenisz Szövetség 
a teqpongból és ezek parasport megújult elnöksége úgy döntött, 
változataiból. Berente Judit, a 

anyagilag is támogatja a szö-
Szervátültetettek Szövetségének 

vetség Fogyatékossággal Élő Te-
elnöke és kollégái az ilyen jellegű 

niszezők Bizottságának tervét, 
operáción átesettek sportolásáról 

azt hogy megrendezzük az integ-
tartottak interaktív előadást. A 

rált tábort. Ennek köszönhetően a 
Tópart Étterem a tábor résztvevő-

résztvevőknek csak minimális re-
inek pizzát sütött. A Magyar Te-

gisztrációs díjat kellett fizetniük. 
nisz Szövetség részéről a tábort 

Magyarországon ez az első tábor, Sütő Csilla főtitkár és Gubacsi 
ahol négy fogyatékossági ág kép- Zsófia korábbi WTA győztes 
viselői találkoznak: értelmi fo- teniszező, az MTSZ Fogyatékos-
gyatékossággal élők, kerekes- sággal Élő Teniszezők Bizottsá-
székesek, szervátültetettek és gának elnöke látogatta meg.
hallássérültek. Az épeket a Mező- (Fotónkon balról jobbra: 
berényi Iskolatenisz Sportegye- Gubacsi Zsófia, Sütő Csilla és 
sület tagjai képviselték. A napi Orbán-Sebestyén Katalin.)

Erzsébet-program keretében 

Ismét a dobogón álltak

Július 10-11. között bonyolították Tamás Emlékversenyt Szarvason. 
le a Simon Fiala Emlékversenyt A viadalon 19 egyesület 370 
Békésszentandráson. Az össze- versenyzője vett részt. Az 
sített pontversenyben a 2. helyet összesítésben a KSI-Gyomaend-
szerezte meg a KSI Gyoma- rőd a 2. helyen végzett, melyhez a 
endrőd csapata. mezőberényi gyerekek is sok 
Sági Alíz K1 U17-18 1000 m 2. éremmel járultak hozzá: Sági Alíz 
hely, K2 U17-18 500 m 2. hely, K2 U17-18 500 m 1. hely, K1 
K1 U17-18 500 m 3. hely; U17-18 1000 m 3. hely, K1 U17-
Wágner Anna K1 U16 2000 m 1. 18 500 m 3. hely; Wágner Anna 
hely, K1 U16 1000 m 2. hely, K1 K1 U16 2000 m 1. hely, K1 U16 
U16 500 m 2. hely, K2 U17-18 

1000 m 1. hely, K2 U14 500 m 1. 
500 m 2. hely; Tóth Menta K1 

hely;
U15 2000 m 2. hely, K1 U15 1000 

Tóth Menta K1 U15 2000 m 3. m 3. hely, K1 U15 500 m 4. hely; 
hely, K1 U15 1000 m 4. hely, K1 Konyecsni Milán K1 U14 2000 m 
U15 500 m 4. hely; Konyecsni 1. hely, K1 U14 1000 m 1. hely, 
Milán K1 U14 2000 m 1. hely, K1 K2 U14 1000 m 1. hely; Tóth 
U14 1000 m 1. hely, K2 U14 1000 Kinga K1 U13 2000 m 4. hely; Pál 
m 1. hely; Tóth Kinga K1 U13 Gábor MK1 U12 2000 m 16. 
2000 m 3. hely; Pál Gábor MK1 hely; Barna Balázs MK1 U11 
U12 2000 m 18. hely; Barna 2000 m 4. hely; Zámbori Zsolt 
Balázs MK1 U11 2000 m 4. hely; MK2 U11 2000 m 2. hely.
Zámbori Zsolt MK2 U11 2000 m Július 17-18. között rendezték 

meg a Körös Kupa - Sándor 2. hely.

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

Az Egy hét a csillagok alatt országos 
rendezvénysorozat keretében távcsöves csillagászati 

bemutatót tart Szabó Álmos István.

A saját szemével láthatja a Hold krátereit, a Jupiter 
felhőcsíkjait és a Szaturnusz gyűrűjét.

A bemutató ingyenes, védettségi kártya nem szükséges hozzá. A 
rendezvény borult idő esetén elmaradhat. 

Csillagászati bemutató

002021. augusztus 14. 20 , Mezőberény, sportpálya

Egy hét a csillagok alatt

Civil hírek2021. augusztus
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Hiszek Egy Istenben!
Egység vagy megosztottság?

Így kezdődik a keresztény-ke- helyreállítsa az Isten és az Ember 
resztyén hitvallás. Egy Istent közösségét, egységét, a kegyelmi 
imádunk három személyben: állapotot.
Atya+Fiú+Szentlélek, Szenthá- Jézus Krisztus önmagában újból 
romság. A három isteni személy egyesítette a bűnös embert az Is-
tökéletes, szétválaszthatatlan tennel (Szentháromság). Aki ben-
egység, mert lényege a Szeretet. ne hisz, aki vállalja a bűn útja 
A szeretet pedig nem tűr széthú- helyett az Ő útját, az üdvözül. 
zást, megosztottságot. Örökké boldog egységet alkotva 
Isten szeretetből teremtette meg a Szentháromság egy Istennel.
az egész világot. Teremtett an- A Sátán nyilván nem nézi ezt jó 
gyalokat és teremtett embereket. szemmel. Ragaszkodik prédájá-
Mindennek törvényt adott, min- hoz, az Istentől elválasztott bűnös 
dent jól elrendezett. Be van fejez- emberhez. Ezért támadásba len-
ve a nagy mű, igen. A gép forog, dül, szétküldi seregét a világba, 
az alkotó pihen. (Madách: Az em- elvakítva, megzavarva, megté-
ber tragédiája) vesztve az embereket, könnyen 
Ez a rend akkor kezdett felborul-

szolgaságba hajtja őket.
ni, amikor a szabad akarattal is 

Napjainkban ez a szellemi harc 
megajándékozott teremtményei, 

zajlik a világban szembetűnő 
(angyalok és emberek) a Terem-

módon. Ekkora megosztottságot 
tővel való egységet megtagadták, 

megteremtése óta még nem látott 
és saját útjukat kezdték járni.

a világ, . Ha egy méhraj elveszíti Így lett Luciferből (neve: fényes, 
az anyát, zavarodottság, káosz fényhordozó) Diabolosz (neve: 
uralkodik el. Az emberiség tö-megosztó, szétválasztó) vagy Sá-
megesen veszítette el hitét, Iste-tán, (neve: ellenszegülő, félreve-
nét, Krisztusát, ezért zavarodott-zető, csábító).
ság és káosz uralkodik a világban. A Biblia leírja a bűnbeesés tör-
Már a legelemibb törvényt sem ténetét, a Sátán bűnre csábítja 
tiszteli, amit a Teremtő adott: Ádámot és Évát, elszakítván, 
Isten megteremtette az embert, szétválasztván őket is az Istentől, 
saját képmására, az Isten kép-megszüntetve a vele való egysé-
mására teremtette őt, férfinak és get, elveszítve hasonlóságát az Is-
nőnek teremtette őket.tennel.

A bűn tovább terjedt, mint a vírus, Ez a harc lesz a végső? Mindenki 
megállíthatatlanul. Megváltóra maga dönti el, melyik oldalon áll.
várt az emberiség, hogy újból Szigeti Antal plébános

Elhurcoltakra emlékeztek
A Hazatérés Napján, július 25-én 
emlékeztünk meg a málenkij 
robotra elhurcolt és hazatért me-
zőberényiekről. Ez alkalmából az 
I. ker. Evangélikus Templomban 
hálaadó istentiszteleten vettünk 
részt, melyet a Kossuth Rádió 
élőben közvetített. A MédiaKlikk 
internetes oldalon ez ismételten 
meghallgatható. A megem-
lékezés virágait, koszorúit az em-
lékműnél helyeztük el. Vendé-
günk volt Ritter Imre úr, az 
Országgyűlés német nemzetiségi 
képviselője, Zalai Mihály úr, a 
Békés Megyei Önkormányzat 

folyamatban lévő építkezést is.Közgyűlésének elnöke, Bayer 
Köszönjük mindenkinek, akik Mihály nagykövet úr, Körösi 
velünk emlékeztek ezen napon.Mihály alpolgármester úr, vala-

 mint a megyei német önkor-
Szurovecz Jánosné, mányzatok képviselői is. A meg-

Mezőberényi Német emlékezés után vendégeinknek a 
Hagyományápoló Egyesület  Német Közösségi Házunkat mu-

elnöketattuk be, és megtekintették a 

Újra együtt…
Immár harmadik alkalommal ta- ve, elsőként indította be az iskola 

lálkozott az egykori 1. sz. Álta- a megsegítésre szoruló gyer-

lános Iskola munkatársi közös- mekek fejlesztését.
Az intézmény egyik sikeres in-sége egy jó hangulatú, meleg nyá-
novációja a tehetséggondozás ri délutánon. Jó volt újra abban a 
beindítása az 1. sz. Általános Is-közösségben lenni, ahol a mun-
kolában.katársak szeretettel emlékeztek a 
A diákok jutalmazására, díja-közösen megélt évekre, a sikeres 
zására az iskola akkori tantes-rendezvényekre, a kirándulá-
tülete saját elvárásrendszert ala-sokra, az ünnepekre, egymásra és 
kított ki.saját életük akkori szakaszára. A a 
A környezeti nevelés területén is fő cél a gyermekek nevelése, 
új kezdeményezés volt a Zöld-oktatása volt. Az ott dolgozók 
szív mozgalom aktív munkájába ennek érdekében mindenben se-
való bekapcsolódás.gítették egymás munkáját.
Emlékezetesek a sportgálák, me- 
lyen a testnevelés tagozatos osz-„Hiszek benne, hogy az önálló 
tályok mutatták be tudásukat vi-munka is legfőképpen egy jó 
dám, humoros, de komoly sport-csapatban teljesedhet ki, tehát 
teljesítményen keresztül.elengedhetetlen egy kellően 
A sport területén kialakult – ma is biztató, egymást támogató és 
élő – nemzetközi sportkap-mégis ösztönzően kritikus, 
csolatok, sportbarátságok, a ugyanakkor előremutató és 
Molnár Miklós Nemzetközi Ko-kreatív közeg.” (Istenes Zoltán)
sárlabda Emléktorna elindítása,  

Nos, ez a gondolat nagyon igaz mely később – ne csak a test 
volt iskolánkra, hisz sok ott pallérozódjon – nemzetközi ma-
született szellemi kezdeményezés tematika versennyel bővült ki. 
– az eltelt évtizedek ellenére – Minden ennek a közösségnek a 
kiállta az idő próbáját, és a pe- munkájával, tenni akarásával jött 
dagógia területén történt válto- létre.

A fent említett néhány újítás, kez-zásokat.
Kimagasló eredményekkel szol- deményezés, csak csekély szelete 
gált az újításként bevezetett nívó- annak a kreatív munkának, amit 
csoportos oktatás – a matematika ez a közösség alkotott, amire 
és magyar nyelv és irodalom mindannyian szeretettel és büsz-
tantárgyaknál –, ez a középiskolai keséggel emlékezünk.

Örömmel tölt el bennünket, hogy beiskolázásnál jól mérhető volt.
Napjainkig élnek az alsótagozat akkori tevékenységünk ma is 
által megálmodott „Évszak- időtálló.

Jó volt együtt lenni. Boldog napok”, a „Tapsolj nekünk!” 

kulturális rendezvény, melyet sok mosollyal zártuk ezt a délutánt. 

más kreatív kezdeményezés elő- Bízom/bízunk benne, hogy még 

zött meg: naptár, évkönyv kia- sok ilyen vidámsággal eltöltött 

dása, iskolabál szervezése. közös alkalom lesz! 
A törvényi előírásokat megelőz- Kósáné Barna Magdolna

Szeretettel emlékezünk szüleinkre: 

Tóth Jánosra és Tóth Jánosnéra 
haláluk 25., illetve 20. évfordulója alkalmából. 

A szerető család

MEGEMLÉKEZÉS

Életetek elszállt, 

mint a virágillat,

de emléketek ragyog,

mint a fényes csillag. 

Civil hírek / Hitélet 2021. augusztus
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BÍZZA SZAKÉRTŐRE 
INGATLANA ELADÁSÁT!

Több, mint 15 éve a piacon PRÉMIUM megbízási 
szolgáltatásokkal. Élete egyik legfontosabb 
döntésében, az ingatlana eladásában nyújtunk 
szakértői támogatást teljes ügyvitellel:

l Ingatlana szakszerű és biztonságos eladása jegy-
zői nyilvántartásba vett ingatlanközvetítővel.

l Előminősített vevőkör, kockázatmentes vásárló.
l Ingatlan adózási és illetékfizetési tanácsadás.
l Energetikai mérnök által készített tanúsítvány.
l Ingatlanjogi tanácsadás, ügyvédi háttér.

BORSOS NOÉMI
ingatlanszakértő

DUNA HOUSE
+36 20 557-0478

SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• 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. 

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil

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: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT. 2 l 2499 Ft
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ 2 l 2699 Ft

MOL Hygi Flow Rapid felület fertőtlenítő 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!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KIÁRUSÍTÁS
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Cím: 5650 M ezőberény,
Luther Márton tér 12-13.

Tel.: +36 20 956-7817

Keresse
mezőberényi
átvételi 
pontunkat!
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