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A roma kultúra világnapja
Az OPSKMM és a Mezőberényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat április 8-án közösen tartotta meg a roma kultúra világnapját a művelődési központban.
Városunkban először emlékeztek
meg erről az alkalomról.
Rácz János kiállításának megnyitóján Siklósi István polgármester
köszöntötte az érdeklődőket. Elmondta, az amatőr alkotó tárlatát
korábban is nyitotta már meg,

akkor szóvá tette, hogy nagyon
sötét színeket használ, nyilván ez
az akkori lelki állapotából adódott. Örül neki, hogy képein most
világosabb, élénkebb, vidámabb
színeket lát.
Horváth Róbert, a nemzetiségi
önkormányzat elnöke megnyitójában kifejtette, 1971. április 8-án
ült össze az I. Roma Világkongresszus. A különböző cigány népcsoportokat képviselő jelenlévők

elfogadták a zászlót és a himnuszt. Ennek emlékére tartják
meg a roma kultúra világnapját,
ekkor országszerte kulturális
programokat rendeznek. A kiállítás megnyitóján Rácz János
Csőke Istvánnal és Makra Péterrel néhány dalt is előadott. A tárlat
megtekinthető az intézmény
nyitvatartási idejében.
A színházteremben a Berény
Táncegyüttes a Talléros Zenekar

kíséretében ritmusjátékot és
szászcsávási cigány táncot adott
elő. A Vésztői Fiúk zenekar a
helyi Napsugár Táncegyüttesnek
játszotta a talpalávalót. Ezt követően Horváth Róbert köszönte
meg mindazoknak a munkáját,
akik segítették a nemzetiségi önkormányzat tevékenységét, és köszöntötte a város legidősebb romáját is, egy közel száz éves
nénit.
Az est sztárvendége az X-Faktor
harmadik szériájának győztese,
Oláh Gergő volt, a színpad előtt
többen táncra is perdültek. A
színes program zárásaként Ásós
Géza gasztronómiai vállalkozó,
az ország első cigányvendéglőse
töltött káposztát kóstoltatott,
ebből mindenkinek jutott.
A műsorok mellett kísérő programként Lakatos Mihály a kosárfonást mutatta be, a nemzetiségi
önkormányzat tombolatárgyakat
sorsolt ki, a gyerekeknek volt arcfestés és ingyenesen használhatták a Tücsökvárat is.
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Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
Április 12-én a Versünnep című
OPSKMM rendezvényén vett részt
Siklósi István polgármester. A
szervezők a helyi amatőr verskedvelők mellett egy profi színészekkel megvalósított műsorral is kedveskedtek a jelenlévőknek. Erről
azért kívánt beszámolni a polgármester a lakosság felé is, mert még
mindig akadnak olyanok, akik hiányolják, hogy nincsenek rendezvények, programok a városban. Ha
valaki végigolvassa az OPSKMM
programkínálatát az intézmény
honlapján, vagy az általuk a város
több pontján kihelyezett hirdetőtáblákon, akkor látható, hogy milyen
sok, szinte minden napra jutó
programkínálatról gondoskodnak

az intézmény munkatársai. Ha
ehhez hozzávesszük a civilek által
szervezett programokat is, akkor
igencsak bőséges választék, kínálat
tárul az érdeklődők elé.
Április 13-án Salamon Anna nénit a
Református Idősek Otthonában, 19én pedig Reményi Márton bácsit
otthonában köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Siklósi István polgármester. A köszöntések
alkalmából átadta az Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, valamint a város nevében
egy-egy ajándékkosarat és képeskönyvet. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk nekik!

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Kállai-Csarnai Judit
jegyző tájékoztatását a 2022.
március 28-i zárt, valamint a 2022.
április 11-i rendkívüli nyílt ülésen
hozott határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete rendeletet alkotott az avar és kerti hulladékok
nyílt téri égetéséről. Az avar és kerti
hulladék nyílt téri égetését –
szombat, vasárnap és ünnepnapok
kivételével – 8-19 óra között lehet
végezni. Közterületen, illetve
védetté nyilvánított természeti területeken az avar és a kerti hulladék
égetése nem megengedett.
Jóváhagyták Mezőberény Város
Településrendezési Eszközeinek
12. számú módosítását. A Mezőberény külterületén elhelyezkedő
040/9 hrsz-ú bányató környezete
különleges beépítésre szánt területfelhasználású Kp jelű pihenőpark
övezete került kibővítésre a 040/30
hrsz-ú földrészlet „b” alrészletének
egy részével, illetve Mezőberény
igazgatási területén a kertvárosi és a
falusias lakóterületeken a meglévő
lakóépületek bővítése esetén
lehetővé válik az előírt oldalkert
méretének csökkentése – az egyéb
építési- és tűzvédelmi szabályok
betartásával – az építési telken
kialakult oldalkert méretéig.
Elfogadták a Humánügyi Bizottság,

valamint a polgármester által,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő testülete úgy döntött,
hogy a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló
2019. LXXI. törvény 3. melléklet
II.2. pont a), b), c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt felhíváson elnyert pályázat
vonatkozásában, a BMÖFT/68/2021. számú támogatói okirat
módosítását kezdeményezi, mely
szerint útfelújításra az alábbi
megvalósítási helyszíneket jelöli
meg:
1. Körgát utca, Dózsa György
utca, Tulipán utca 690 m
(2857/3, 2903, 2956 hrsz.)
2. Luther Márton tér 75 m
(2427/4 hrsz.)
3. Hősök útja 50 m (3559 hrsz.)
4. Gyár utca (Szántó Kovács
János u. - Hattyú utca között),
Békési út (Békési út - Vadász
utca közötti öböl), Árpád utca
(Luther u. - Madách utca
között) 80 m, 12 m, 319 m
(1621, 3723/4, 1170 hrsz.)
5. 3727 hrsz-ú közterület (Kereki
utca 31. - Sport utca közötti
szakasz) 224 m (3727 hrsz.)
összesen: 1450 m
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete megismerte és
jóváhagyta Mezőberény Város
Önkormányzata és költségvetési
szervei vonatkozásában a 2021.
évben elvégzett belső ellenőrzés

tapasztalatairól szóló összefoglaló
éves ellenőrzési jelentést, és megköszönte a belső ellenőr munkáját.
A képviselők megköszönték a Békési Járási Hivatal városért, lakosságért végzett munkáját, és tudomásul vették a hivatal 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a következő rendes testületi
ülésre készüljön el egy olyan
felmérés, amely tartalmazza az
önkormányzati tulajdonban lévő
belvízelvezető csatornákat, különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylő területekre, a
tulajdoni és egyéb szolgalmi
jogviszonyok tisztázásával. A felmérés alapján készüljön egy prioritási sorrend az elvégzendő munkákról, meghatározva a munka
elvégzésének módját (felújítás,
helyreállítás, burkolás), valamint
kerüljön felmérésre az elvégzendő
munkák költségvonzata. A testület
felkérte a polgármestert a költségvetési fedezet biztosításával
kapcsolatos lehetőségek felmérésére.
Elfogadták a VOLÁNBUSZ Zrt.
2021. január 1. - 2021. december
31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját, és Siklósi
István polgármester felhatalmazást
kapott a beszámolóban kimutatott
280.285 Ft költségkülönbözet
kifizetésére, mely az önkormányzat
2022. évi költségvetésében már
biztosításra került.
Módosításra került az anyakönyvi,
valamint a családi események
lebonyolításával kapcsolatos helyi
szabályokról szóló önkormányzati
rendelet. Hivatali helyiségen kívül,
zárt térben anyakönyvi esemény
minden év február 1. és november
30. napja között engedélyezhető,
melynek díja 60.000,- Ft. Hivatali
helyiségen kívül, szabadtéren
anyakönyvi esemény kizárólag
május 1. és szeptember 30. napja
közötti időben engedélyezhető.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete hozzájárult a
Városi Bölcsőde (5650 Mezőberény, Puskin u. 11.) Szolgáltató
Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyei számának 56-ról 70-re
történő módosításához, valamint
jóváhagyta a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat egységes
szerkezetbe foglalt szakmai programját az előterjesztéshez mellékelt
formában és tartalommal. Szintén
jóváhagyták a Városi Bölcsőde

2022. május
Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát. A Városi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába Mezőberény
Város Önkormányzata, mint fenntartó képviseletében Hőgye Szabolcs képviselőt delegálták.
Felülvizsgálatra kerültek a Mezőberény ’17 Kft. dokumentumai.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2022. május 1.
napjával új feladat-ellátási szerződést köt a kft.-vel, melynek könyvvizsgálatára dr. Orosz Tivadar
könyvvizsgálót jelölték ki 5 éves
határozott időtartamra. A kft.
alapító okiratában egységesítésre
kerültek a telephelyekre és az egyéb
tevékenységekre vonatkozó adatok.
Módosították a köztemetőről és a
temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A temetkezési
tevékenységet a 683/4 hrsz-ú
ingatlan területére is kiterjesztik,
ahol kijelölésre került a parcellák
beosztása (ezen belül urnasírhelyek
kijelölése is), valamint elfogadásra
kerültek az „új” területre vonatkozó
díjak.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Magyarország Kormányának 1879/2020. (XII.4.), a
koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő
károk hatékony enyhítéséről szóló
Korm. határozata alapján, a
Szakmai Döntőbizottság döntése
értelmében Mezőberény Város
Önkormányzatát kulturális támogatásként bruttó 24.588.178 Ft megillető forrást a mezőberényi művelődési központ és könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítésére fordítja. A képviselő-testület A mezőberényi művelődési központ és
könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítése projekthez szükséges
kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában indított ajánlatkérési
eljárásban nyerteseként a ZGépészet Kft.-t nevezte meg, aki a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tette összesen
1.746.000 Ft + 27% Áfa =
2.217.420 Ft ajánlati áron. A
tervezési díj összege a támogatás
terhére elszámolható a támogatási
szerződés aláírását követően.
A képviselő-testület által tárgyalt
napirendek és az elfogadott rendeletek megtalálhatók a www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2022.
május 30. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

* 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 * Felelős kiadó: Túri Andrea igazgató * Szerkesztő: Molnár Lajos * Tördelés: Makra Péter
A nyomtatás készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégtulajdonos: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat HU ISSN 2063-5729
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Emlékhelyek találkozója Rendezvénypavilon épül

Az Országos Petőfi Sándor Társaság április 23-án a mezőberényi
városházán tartotta meg 35.
Nemzetközi Találkozóját. Legutóbb városunkban hasonló eseményre 2013-ban került sor. A társaság célja a Petőfi hagyományok
ápolása.
A találkozó résztvevőit – dr. Tóth
Ákos tárogatójátéka után – Siklósi István polgármester köszöntötte, majd Körösi Mihály alpolgármester Orlai Petrics Soma és
Petőfi barátságáról, dr. Gyimesi
Emese Szendrey Júliáról, dr.
Sirató Ildikó pedig Egressy
Gábor és Petőfi Sándor színészi
tevékenységéről tartott előadást.
A nap folyamán a résztvevők több
alkalommal hallhatták dr. Tóth
Ákost, aki Petőfi megzenésített
versét adta elő, illetve édesanyja
Petőfi-díj átadásánál is közremű-

ködött. Tóth Imre Gyuláné elnökségi tag hosszú ideje meghatározó tagja a társaságnak és kiemelkedő munkája elismeréseként
vehette át a Petőfi-díjat.
Az ország több területéről és a határon túlról érkezett vendégeknek Körösi Mihály mutatta be
városunkat, a Petőfihez köthető
emlékhelyeket. Koszorút helyeztek el a Petőfi-szobornál és a Körös-parti Petőfi Emlékműnél is.
Köszönet az Országos Petőfi
Sándor Társaságnak, hogy Mezőberényt választotta 2022. évben helyszínül, hiszen városunk
szülöttének, Petőfi rokonának,
Orlainak ebben az évben ünnepeljük születésének 200. évfordulóját, és a találkozó méltó
pontja volt e rendezvénysorozatnak.
Mertz Judit

Szépkorúak köszöntése
Salamon Anna tanárnő április
14-én ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester köszöntötte és adta át az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt
oklevelet és az önkormányzat
ajándékcsomagját.
Reményi Ádám Márton április
16-án ünnepelte 95. 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 mindkettőjüknek!

Mezőberény Város "Nyitott Terek" Helyi Közösség című CLLD
projektje keretében Mezőberény
város területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkező civil és
nonprofit szervezetek, egyházak,
önkormányzati intézmények
részére nyílt lehetőség közösségi
és kulturális terek kialakítására,
fejlesztésére pályázatot benyújtani a városnak megítélt forráskeret felhasználásra, mellyel elérhetővé válnak a Helyi Közösség
által 2016-ban megfogalmazott
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia célkitűzései. A megvalósuló
nyolc építési pályázat közül az
egyik a TOP-7.1.1-16-H-ERFA2021-00919 azonosító számú,
Kulturális rendezvénypavilon
létesítése Mezőberényben című
projekt, melynek kedvezményezettje az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ. A
projekt tervezett befejezése 2022.
augusztus 31.
A szerződött támogatás összege
50.016.497 Ft, melyet az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosít. A megnövekedett építőipari költségek miatt a 2021
júniusában készített költségbecslés alapján benyújtott pályázat megvalósításához Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 6.300.000 Ft
önerőt biztosított a 2022. évi
költségvetés terhére.
A projekt célja a helyi társadalom
minden rétegének és korosztályának megfelelő közösségi és
kulturális szolgáltatások lehetőségeinek szélesítése, a szolgáltatási paletta bővítése egy hiánypótló nyitott rendezvénypavilon
létesítésével. A pandémia idején
tapasztaltuk, hogy az online tér
mellett a városlakók szívesen
fogadták, és kifejezetten keresték
a szabadtéren megjelenő kiállí-

tásokat, installációkat, játéktereket. Az új, nyitott közösségi
tér létrehozásával az eddig állandó helyet nem kapó kiállításoknak és rendezvényeknek fogunk
helyet, teret és lehetőséget adni,
nem szezonális jelleggel, hanem
állandó nyitvatartással, amellyel
biztosítani kívánjuk, hogy az
korlátlanul, mindenki számára
(korosztálytól és rétegtől függetlenül) elérhetővé és használhatóvá váljon.
A pavilon elhelyezkedését tekintve a nagyobb lakóközösség, üzletek, elsősorban fiatalok által kedvelt vendéglátóhely, piactér,
buszmegállók közvetlen szomszédságában épül meg, a változatos környezet hozzájárulhat a
projekt eredményes és széles
körű kihasználtságához. A közelben lakóknak, az ügyeiket intézőknek napközben, este vagy
akár hétvégéken is lehetőségük
lesz a pavilon felkeresésére, találkozni barátokkal, ismerősökkel.
A rendezvénypavilon centrumbeli elhelyezkedése rendkívül
kedvező, a település középpontjában bárki számára könnyen
megközelíthető. A földszintes,
akadálymentes kialakítás a
mozgásukban korlátozottak és a
kisgyermekes, babakocsival
érkező családok számára is
elérhetővé teszi a közösségi teret.
A projekt során egy 89,3
négyzetméter nettó alapterületű
nyitott, mindenki számára hozzáférhető közösségi tér jön létre a
hozzá tartozó zöldfelület rendezésével és fedett kerékpártároló építésével.
A rendezvénypavilon munkaterület átadása a kivitelező Borgula-Ép Kft. részére megtörtént, a
terület előkészítése után a vállalkozó már meg is kezdte az épület
alapozását. Várhatóan 2022. július 31-re fejeződhet be a kivitelezés.
Nagy László
beruházási csoportvezető

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Burai János (Mezőberény) és Nagy Elizabet
(Mezőberény), Weidmann Csaba (Mezőberény) és Borsi Nicoletta
(Mezőberény), Bozsányi Benjámin István (Mezőberény) és Czinanó
Klaudia (Mezőberény), Szász Tibor (Köröstarcsa) és Bozsányi
Roxána Mária (Mezőberény), Török Tamás Ferenc (Mezőberény) és
Holik Ibolya (Mezőberény), Hoffmann Dániel (Mezőberény) és Oláh
Anna (Debrecen).
Eltávoztak közülünk: Barta Mihályné született Pikó Julianna
(1940), Schultz Mártonné született Tóth Mária (1950), Szántó Zsolt
Sándor (1972), Takács Imre (1954), Liska Jánosné született
Feldmüller Julianna (1938), Prorok Pálné született Hermán Julianna
(1937), Szurdi Istvánné született Komiszár Judit (1933), Csákó
Sándor Gábor (1956).

4.

Intézményi hírek
Érték a Települési Értéktárból

A Berényi Népdalkör

A Berényi Népdalkör negyvenöt évvel ezelőtt, 1977 májusában
alakult meg a közel nyolcvan éves múlttal és országos hírnévvel
rendelkező énekkar utódjaként. A már országosan is sikeressé
vált pávaköri mozgalmak hatására született meg 1977. május 8án a Mezőberényi Pávakör olyan két nagyszerű zenei szakember vezetésével, mint Szabó Antal és Szabó Antalné. A vezetők a fejlődést egy közös, népzenei együttesben látták, amely
magába foglalta a pávakört, a népzenei csoportot és a citerazenekart. Ez óriási feladat volt, hiszen nagy létszámú, hatvan fős
tagság együttes működését kellett megvalósítaniuk. Az
elkövetkező időszak fellépések sorozatát hozta, 1978 és 1984
között sikert sikerre halmoztak. A népdalkör 2002-ben ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját, és ekkorra már újra önállóvá vált.
Majd következett a tragédia, 2008-ban az együttes vezetői
néhány hónap különbséggel örökre búcsút vettek dalosaiktól. A
népdalköri tagok 2009 áprilisától Lőrincz Zsuzsanna vezetésével
újra elkezdték a próbákat, de 2011 nyarától ismét vezető nélkül
maradtak. Ezen év októberétől a népdalkör szakmai vezetője
Kmetykó Istvánné lett, akivel a kórus azóta is folytatja sikeres
tevékenységét. Tíz esztendeje, 2012 óta évente megrendezik a
Dalostalálkozót, mellyel a népdalkör két elhunyt vezetőjére
emlékeznek. Idén ez május 21-én lesz.

2022. május

„CseppetSem!” program

A Biotrans Kft. lakossági használt
sütőolaj begyűjtést szervez az
egész ország területén a „CseppetSem!” program részeként.
Ehhez a programhoz csatlakozott
intézményünk, a Mezőberényi
Talentum Református Óvoda.
Pedagógiánkban fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás formálását, a társadalmi
felelősségvállalással a környezetvédelemre neveljük gyermekeinket. Az épített infra-

struktúrát súlyosan szennyező
anyag szelektív gyűjtését májustól kezdjük meg óvodánkban.
A „CseppetSem!” rendszer célja
az, hogy minél több használt
sütőolaj gyűjtőpont létesüljön az
országban, hogy a lakosságnak
kisebb erőfeszítésébe teljen az,
hogy környezetbarát módon
helyezze el ezt a hulladékot. A
240 literes, kifejezetten használt
sütőolaj begyűjtéséhez kialakított sárga kukát az intézmény
bejáratánál helyeztük el, mindenki számára könnyen hozzáférhető helyen.
Kérjük a szülőket és a lakosságot,
hogy PET palackokba gyűjtsék a
háztartási használt sütőolajat
(napraforgóolaj, kókuszolaj,
pálmaolaj), sütőzsiradékot és
helyezzék el a gyűjtőedénybe.
Együttműködésüket előre is
köszönjük!
Az óvoda dolgozói

Ismét zöldágjárás

A Mosolygó Központi Óvoda az
OPSKMM-mel és a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskolával
közösen április 22-én, a Föld napja jegyében zöldágjárást tartott. A
rendezvényt – a pandémia miatt –
legutóbb 2019-ben szervezhették
meg.
A menet a Mosolygó Központi
Óvodától indult és a Berény Szállóig tartott. Itt Kreiszné Szilágyi
Tünde óvodavezető köszöntötte a

megjelenteket, elmondta, 2015
óta tartják meg a rendezvényt, a
tavaszköszöntés üde színfoltja a
városi rendezvényeknek. Kiáltás
a Földért címmel műsort adtak az
óvodások. A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
egy karikázót jártak, végül a zöldágjárást táncolták el.
Az érdeklődőket a Kossuth téren
kézművesek és termelők vására
fogadta.

Megújult az emlékmű
A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából április 19-én a mezőberényi áldozatokról emlékeztek
meg a muzeális gyűjtemény udvarán.
Köszöntőjében Siklósi István
polgármester elmondta, miként a
többi népirtás, a holokauszt is értelmetlen volt, és köszönetét fejezte ki, hogy a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület (MEHETE) és az OPSKMM évek óta megemlékezik
róla.
A holokausztról rövid történeti
áttekintést adott Henger Péter, a
MEHETE elnöke kifejtette, az
első zsidók a 19. század közepén
érkeztek Mezőberénybe, 1865től már képviselőt küldtek a
községi elöljáróságba. Sajnos, az
1930-as évektől megerősödtek a
szélsőséges szervezetek, már

1942 tavaszán húsz férfit
munkaszolgálatra hívtak be. A
Weisz-féle szövőgyárban 1944.
május 12-én alakították ki a
gettót. Innen előbb Békéscsabára
vitték őket, és onnan kerültek
Auschwitz-Birkenauba. Közülük
csupán ketten tértek vissza,
egyikük, a 94 éves dr. Szegő
György Ausztráliában él.
Henger Péter felolvasta dr. Szegő
Györgynek a visszaemlékezőkhöz írott üzenetét. A MEHETE
elnöke szól arról is, hogy a
mezőberényi zsidók emlékműve
1947-ben készült el, ezt most
nagyrészt dr. Szegő György
adományából, illetve egy intézmény, egy civilszervezet és több
magánszemély hozzájárulásával
újították fel.
A jelenlévők a megemlékezés
köveit helyezték el az emlékművön.

Kovácsoltvas lakat
A hónap műtárgya – 2022. május
Az emberiség több
ezer éve használ
zárakat és lakatokat
értéktárgyainak védelmére, őrzésére.
Igaz tökéletes zár
sem lakat nem létezik, hiszen
mindet fel lehet
törni.
A lakat a néphitben
mágikus tartalommal
bírt. Egy hiedelem sze-rint,
ha a menyasszony az esküvő
alatt bezárt lakatot tart magánál,
majd hazaérve a kútba dobja,
akkor ő lesz az úr a háznál. Ha
ugyanezt teszi meg a lakoda-lom
éjszakáján, akkor az első év-ben
nem lesz gyermeke.
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A bemutatott
kovácsmunka az
1800-as évek
elején készült,
pajzs alakú vastag, kovácsolt
lemezből összeszegecseléssel
alakították ki.
Jellegzetes,
hogy az előlap
közepén a kulcslyuk
rejtett, a fedele klasszicista stílusú timpanont és
ajtót idéz, fölötte vízszintes
„S” minta található.
A ritka, jó állapotban megőrzött
kovácsoltvas kézműves darabot
Hoffmann András adományozta
a gyűjteménynek.
Csete Gyula

Népművészet és értéktár

Az együttélés évszázadai – sorozat keretében Népművészeti értékeink a Települési Értéktárban
címmel április 28-án Debreczeni
János Népi iparművész, a Népművészet Mestere tartott előadást
a muzeális gyűjteményben.
Az előadó hangsúlyozta, Mezőberény népművészeti öröksége
rendkívül gazdag és sokszínű. A
városban Népművészet Mestere
címmel hárman rendelkeznek,
sajnos a közelmúltban Tóth Sándor faműves eltávozott közülük.
Alkotó tevékenysége főként bútor és használati tárgy készítésére
terjedt ki. Kiszely Jánosné hímző
beleszületett a népi kézművességbe, városunkban hímző szakköröket vezetett, majd 1974-ben
hímző szakkörvezetői tanfolyamot végzett, és tudatosan kutatta
a hímzéseket. Debreczeni János
már gyerekként kapcsolatba került a helyi magyarok, németek és
szlovákok hagyományos szőttes
kultúrájával. Első tanult szakmája
takács, majd technikusi oklevelet
szerzett, folyamatosan továbbképezte magát, több felsőfokú
képesítéssel rendelkezik. Első

szakmáját évtizedek óta oktatja.
Népi iparművészek közül is többen dolgoznak a városban, így
Debreczeni Klára szövő, Gulyás
Imréné szövő, illetve családi
vállalkozásként a Berényi Textil
Kft. Településünkön szerencsére
több alkotó is magas színvonalon
műveli a tárgyalkotó népművészet valamelyik ágát. Debreczeni
Jánosné viseletkészítő, Hernádi
Mihályné csipkeverő, Hernádi
Erzsébet kézi és gépi hímző, Kiss
Lajosné Martincsek Ilona csipkeverő és Váradi Lászlóné bőrműves az elkészült alkotásait folyamatosan zsűrizteti és nívós kiállításokon mutatkoznak be.
Népművészetünk tárgyi örökségeit szemlélve szembeötlik, hogy
valamennyi a textíliákhoz kapcsolható. Ez nem véletlen, hiszen
– a szakértők szerint is – Békés
megye textil nagyhatalom. Városunk tárgyi örökségéből kiemelkedik a fehér-, a szőr- és a
szűcshímzés, valamint a magyar,
a szlovák és a takács szőttesek, illetve a német és a szlovák női
viselet, továbbá a vertcsipke.

AZ EGYÜTTÉLÉS ÉVSZÁZADAI
előadássorozat
A SOKNEMZETISÉGŰ TELEPÜLÉS KIALAKULÁSA
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK) 17 ÓRA
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY, Mezőberény, Fő út 1-3.
Az előadók: HERCZEG LÁSZLÓ családkutató,
HENGER PÉTER, a Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület elnöke és CSETE GYULA, a muzeális
gyűjtemény szakmai vezetője
Az előadással egyidőben ízelítőt láthatnak a
német telepes családfők származási
helyeiről és letelepedésükről
Herczeg László gyűjtése alapján.
A belépés díjtalan, minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!
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Húsvéti mesedélután

Az OPSKMM április 16-án húsvéti interaktív mesedélutánt tartott a Madarász lovastanyán. A
program keretében a kicsik előbb
Berényi Nagy Péter gyermekműsorán énekeltek, tapsoltak,

majd Kecskés Tímea és Sándor
Dávid színművészek interaktív
zenés meseelőadásán vettek aktívan részt. Mindezek mellett húsvéti kézműves foglalkozást tartott
Diószegi Eszter grafikusművész.

2022. május

Versünnep pályázattal
A magyar költészet napja alkalmából az OPSKMM április 12-én
versünnepre hívta a művelődési
központba a líra mezőberényi
kedvelőit. A megjelenteket Siklósi István polgármester köszöntötte. Elmondta, fiatalon maga is
írt verseket. Talán ma már alig
hihető, de akkor nehezen kommunikált. A versekben kiírta magából azt, amit nem tudott másoknak elmondani.
Ez alkalommal adták át az Orlai
200 év jegyében meghirdetett
vers- és novellaíró pályázat díjait.
A háromtagú zsűri tagjai: Körösi
Mihály alpolgármester, Bálint
Etelka, a könyvtár vezetője és
Molnár Lajos író, a Mezőberényi
Hírmondó szerkesztője voltak.
Molnár Lajos elmondta, örömükre szolgált, hogy a pályázat
kiírásával sikerült megmozgatniuk a városban és környékén élő

irodalmi alkotókat. Verskategóriában tízen pályáztak, novellákat pedig öten küldtek be.
Túri Andrea az intézmény igazgatója ismertette az eredményt. A
vers kategóriában Katona Katalin
győzött, második lett BereczkiÖkrös Anett, a harmadik helyen
Kovács Máté végzett. Különdíjban részesült Bancsi Árpád István. Novella kategóriában Molnár Katalin végzett az élen Andó
István és Székely Dániel előtt. A
beérkezett pályamunkák hamarosan az OPSKMM honlapján lesznek olvashatók.
Helyi verskedvelők olvasták fel
kedvenc szövegüket, majd Kecskés Tímea és Sándor Dávid, a
Madách Színház művészei József
Attila szerelmi költészete címmel
adták elő összeállításukat.

Nő a tét

Alessandro Capone és Rosario
Gall Nő a tét című zenés vígjátékát április 26-án mutatta be a
művelődési központban a Gergely Theater.
Négy jóbarát helyzetkomikumokban bővelkedő, nem mindennapi kalandján jól szórakozott a
mezőberényi közönség. A publikum a kiváló fiatal művészek
mellett olyan neves színészek

játékát évezhette, mint Gergely
Róbert és Heller Tamás. A Gergely Theater céljának tekinti a
közönség igényes szórakoztatását, ezt kedd este maradéktalanul megvalósították.
A hálás tapsok fogadása után Némedi-Varga Tímea színésznőt
születésnapja alkalmából köszöntötték színésztársai.

KÖNYVMOLY TÁBOR
8-12 éves gyerekeknek
Időpont: 2022. július 11-15.
Helyszín: Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
Részvételi díj: 5000 Ft/fő
(Jelentkezési és befizetési határidő: 2022. június 15.)
Jelentkezés: Bálint Etelka: +36 70 400-2481
email: opskmm@gmail.com

A könyvtár ajánlja
Elena Favilli, Francesca Cavallo:
Esti mesék lázadó lányoknak
A könyv szereplői mind egyszerű emberként élték életüket.
Aztán valami történt, ami arra
késztette őket, hogy kimozduljanak a megszokott útjukról.
Amelia Earhart, első női pilóta az
alábbi üzenetet hagyta, mielőtt
elindult földkörüli repülőútjára:
„… a nőknek ugyanazokat a
dolgokat kell kipróbálniuk, mint a
férfiaknak. Ha elbuknak, a bukásuk legyen kihívás mások számára.”
A könyvben szereplő lányok,
asszonyok mind elsők voltak a
maguk területén. Lehetsz matematikus, súlyemelő, cukrász,
festő vagy főemlőskutató, a
lényeg, maradj mindig kíváncsi,
érdeklődő, és vívd meg a csatáidat.
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Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató, Karcag város
alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei –
Magyar Örökség-díjas országos programhoz csatlakozva
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ meghirdeti

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK"
programot
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.
Bővebb információ és jelentkezési lap kérhető: OPSKMM
információs pultjánál (5650 Mezőberény, Fő út 6.)

2022. május 10. 15.30
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
A kiállítást megnyitja: dr. Burján Katalin, a Mezőberényi
Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke
Megtekinthető:
2022. május 24-ig az intézmény nyitvatartási idejében
A belépés ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Telefon: +36-70/400-2475, +36-70/400-2474
E-mail: opskmm@gmail.com
Web: opskmm.mezobereny.hu

Eredményhirdetés:

2022. szeptember 17.

2022. május 21. 9.30
OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
• A BERÉNYI TÁNCEGYÜTTES BERECSKE
CSOPORTJÁNAK BEMUTATÓJA
Köszöntőt mond: Siklósi Isvtán, Mezőberény polgármestere
• ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS:

45 ÉVES A BERÉNYI NÉPDALKÖR
• NÉPDALKÖRÖK, CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA

Megemlékezés
2022. június 4.

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM

102. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
18.00VELÜNK ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK
címmel zenés irodalmi emlékműsor
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas, érdemes művész
és Udvarhelyi Boglárka, valamint Kiss Tivadar operaénekesek
előadásában
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Belépés díjtalan.
19.30 MEGEMLÉKEZÉS a Városháza előtt a Kossuth téren
Beszédet mond: András Gyuricsin Attila, Csantavér polgármestere

SZAVALAT, MÉCSESGYÚJTÁS
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Tiszta sváb

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon január
23-án mutatták be Sós Ágnes és
ifj. Petróczy András Tiszta sváb
című filmjét, az alkotást azóta
több településen is levetítették. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény és a Mezőberényi Német Hagyományápoló
Egyesület meghívására a filmmel
és Sós Ágnes rendezővel április
27-én találkozhattak a mezőberényiek a művelődési központban. Két vetítést is tartottak, a
délelőttin főleg fiatalok vettek
részt.
Az esti beszélgetésen Sós Ágnes
elmondta, bár a történészek már a
’70-es években írtak a málenkij
robotról, az oktatás hiányosságának köszönhetően ez mégse
kerülhetett be a köztudatba. A
’90-es évektől a történelemkönyvek épp csak megemlítik. Ha
mindenki tudna a svábokról,
akkor nem lett volna értelme
elkészíteni a filmet.
A rendező kifejtette, a svábok kálváriája nem a második világháború után kezdődött, hanem
korábban. Horthy idejében állami
hivatalt nem viselhetett az, aki
német nevet viselt. Pedig büszkék
lehettek volna a svábokra, hiszen
ők honosították meg a mező-
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Világnap az elfogadásért

gazdaság kultúráját, ezen belül is
a földművelést.
A film készítéséről Sós Ágnes elmondta, hét megye sok településén megfordulva hat évig forgatott, a megszólaló idősek nagy
rész már nem is él, de legalább a
filmkockák megőrzik őket. Örültek neki, hogy valaki kíváncsi
rájuk, valakinek elmondhatják
történetüket. A rendező szólt arról
is, Békés megyei történet azért
nincs benne, mert gyulai
kapcsolata arról tájékoztatta,
hogy a városban már csak egy
idős él, aki mesélhetne a tapasztalatairól, de ő is gyengélkedik.
Végül azért nem szorgalmazta a
békési forgatást, mert bőven volt
anyaga, így sokfelé járt, sokakkal
beszélgetett.
A rendező hangsúlyozta, az
országot járva már eddig is több
ezer fiatal látta a filmet, és ezt
követően is sokan nézik majd
meg. Őket tartja a film legfontosabb közönségének, ugyanakkor az alkotás nem csak lexikális
ismeretet ad, érzelmileg is hat a
nézőkre. A délelőtti vetítés után a
fiataloknak lelkükre kötötte, ne
hagyják, hogy hülyét csináljanak
belőlük, járjanak utána az
igazságnak, azt ismerjék meg.

Városi Pedagógusnap

A Fogjunk Össze Közhasznú
Egyesület az autizmus világnapja
alkalmából tartott rendezvényt
április 2-án – az OPSKMM
szervezésében – a művelődési
központban.
Siklósi István polgármester
köszöntőjében háláját fejezte ki,
hogy az egyesület felvállalta a
megemlékezést az autizmus
világnapjáról.
Nagyné Varga Bettina elnök beszédében kifejtette, a testi és szellemi elváltozás önmagában nem
fogyatékosság, ha mások is vagyunk, de lényegében egyformák. Épp a fogyatékkal élők
taníthatnak meg bennünket arra,
hogy társainkat akkor is fogadjuk
el, ha mások, mint mi.

Az elnök szólt arról, az autizmust
1943/44-ben regisztrálták önálló
betegségként egy 1933-an született férfin, aki ma is él. A tapasztalat szerint ott jó az autisták
ellátása, ahol a szüleik összefognak. Végezetül Nagyné Varga
Bettina megköszönte a tizenhét
év után leköszönő elnök, Miklósik Béláné munkáját.
Balog Dávid egy autistákról szóló
verset szavalt el, Balázs Gergely
pedig Boncz Géza néhai humorista egyik szövegét adta elő.
Koncertet adott a mezőberényi
Silent zenekar, a közönség a
magyar rock legjobb számait
hallhatta tőlük, többen táncra is
perdültek.

TÖRTÉNELMI ÉS

LOVAGI JÁTÉKOK

2022. június 11-én 10-16 óráig
a városi ligetben (Mezőberény, Liget tér 1-3.)
a Mezőberényi Íjász- és Hagyományőrző
Sportegyesület szervezésében
Program:
10.00 - 10.15 Megnyitó
10.15 - 11.00 A honfoglaláskor bemutatása, íjászat
11.15 - 12.00 A lovagkor bemutatása, lovagi párbaj
12.30 A mai kor katonaságának bemutatása
13.00 Szabadfoglalkozás
Mai lőfegyverek megtekintése, íjászat, lovaglás, airsoft
fegyverek kipróbálása, akadálypálya stb.

Tisztelettel meghívjuk

2022. június 13-án
az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.) színháztermében megrendezésre kerülő

Városi pedagógusnapi ünnepségre
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Közreműködik: Gábor Anita színművésznő

Víz-, gáz-, fűtésszerelés és
lakatosmunkák
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535
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Ismét van sakkutánpótlás Sikeres kvalifikáció
A 2021/22. évi tanév diákolimpiai
küzdelmei során városunk tanulói
több év kihagyást követően indultak el újra a megyei versenyeken. A PSEG I-II. korcsoportos fiú sakkcsapata március 19-én
Szarvason mérette meg magát a
csapatversenyben és kellemes
meglepetésre bronzérmet szerzett
a hét induló csapat között. A
berényi részvevők: Jozaf Gergő,
Sziráczki György Zétény, Varga Márk és Makra Bence
Bendegúz voltak.
Három héttel a csapatversenyt
követően április 9-én Gyulán
rendezték meg a megyei sakk
diákolimpia egyéni versenyét. A
23 indulót számláló fiú II. korcsoportban városunk öt tanulója
indult. Érmet nem sikerült nyerniük, de nem vallottak szégyent,
mert Jozaf Gergő (PSEG),
Sziráczki György Zétény (PSEG)
és Márki Csanád (Mb. Ált. Isk.)
végig harcban voltak a dobogós
helyekért, míg Tóth Csaba Titán
(Mb. Ált. Isk.) és Nyisztor József
(PSEG) a középmezőnyben

végzett. A verseny sok tanulsággal járt, amiből az látszik, hogy
van még hová fejlődni, de biztató
a jövőre nézve, hogy sok éves
szünetet követően ismét van
utánpótlása a mezőberényi sakknak. Jövőre újra visszatérünk és
igyekszünk még jobb helyezéseket elérni.
Végeredmény – 23 induló:
5. Jozaf Gergő - Mezőberényi
Petőfi Sándor Evangélikus
Gimn., Koll. és Ált. Iskola,
4,5 pont
6. Sziráczki György Zétény Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimn., Koll. és
Ált. Iskola, 4,5 pont
7. Márki Csanád - Mezőberényi
Általános Iskola, 4,5 pont
11. Tóth Csaba Titán - Mezőberényi Általános Iskola, 4,0 pont
12. Uhljár Károly - Evangélikus
Általános Iskola, Békéscsaba,
4,0 pont
13. Nyisztor József - Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimn., Koll. és Ált. Iskola,
3,0 pont

A Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége és a hódmezővásárhelyi Crystal Dance Club április
23-án rendezte meg Hódmezővásárhelyen az MWF Kvalifikációs Országos Bajnokság és
Hódtó Open mazsorett versenyt.
A maratoni hosszúságú megmérettetésen 19 mazsorett egyesület
188 produkciója versenyzett a
bajnoki címekért és a zadari EB
kvalifikációért.
Remek teljesítmények, izgalmas
verseny jellemezte a napot.
Fantasztikusak voltak nagylányaink ebben a rendkívül erős
mezőnyben.
Eredményeink: Bárdi Regina –
senior botos solo I. helyezés;
Simcsik Orsolya – senior botos
solo II. helyezés; Fekete Natália –
senior botos solo III. helyezés;

Bárdi Regina – Fekete Barbara
senior botos duó/trio kategória II.
helyezés;
SÍVA csoport (Bárdi Regina Fehér Viktória - Fekete Barbara Fekete Natália - Sántha Dóra Simcsik Orsolya) – senior botos
mini-formáció I. helyezés.
A berényi lányok öt versenyszámban neveztek a bajnokságra,
mind az öt produkció dobogós
helyezést ért el, és kvalifikációt
nyert a 2022. június 22-26. között
Zadarban megrendezésre kerülő
MWF-XVII. European Majorette
Sport Championship-re.
Köszönet illeti a szülőket, hogy
segítették, támogatták a lányokat
a felkészülésben, alkalmazkodtak
programjaikkal az edzésekhez,
fellépésekhez!

Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető, Mezőberényi Mazsorett Együttes

HED-LAND Sportcsarnok SE,
asztalitenisz szakosztály - Férfi NB I. Kelet
14. forduló
Debreceni AK-DEAC I. – HED-LAND Sportcsarnok SE I. 3:11
Debrecen, 2022. március 6.
15. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – Félegyházi ASI
8:6
Mezőberény, 2022. március 19.
16. forduló
Ceglédi VSE I. – HED-LAND Sportcsarnok SE I.
3:11
Cegléd, 2022. április 2.
17. forduló
HRT Spedition Egri AK I. – HED-LAND Sportcsarnok SE I. 5:9
Eger, 2022. április 23.
18. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – Apagy Sportegyesület I. 7:7
Mezőberény, 2022. április 16.
A HED-LAND Sportcsarnok SE I. 17 meccs lejátszása után a tíz
csapat bajnokságában az élen áll.
forrás: moatsz.hu

NÉPTÁNC ÉVZÁRÓ
A "Leg a láb" Alapfokú Művészeti Iskola évzárója

2022. május 27-én, pénteken 16.30-tól
az OPSKMM-ben
(Mezőberény, Fő út 6.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Régi motorokat, veterán autókat keresek:
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb!
Lehet hiányos, üzemképtelen is!
+36 20 572-5142
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Családoknak György-napi Mi a fontosabb?
Rengeteg szemrehányást teszünk getni kezd, aki ugyancsak azzal a
Megajátszóház
egymásnak. Sajnos könnyen ész- szemrehányással szólítja meg:

Kicsik, nagyok, gyerekek és
szülők, nagyszülők érezhették jól
magukat április 24-én a Martinovics utcai tornateremben és környékén a Mezőberényi Szlovákok Szervezete által rendezett
György-napi Megajátszóházban.
A szervezők családias környezetet alakítottak ki a területen,
ahol elfértek a Mamicska konyhában öreglaskát főzők, a közel
négyszáz palacsintát sütő szupercsapat, illetve kézműves bemutató, a kosárlabda és a népi játékok
is. Volt vattacukor, popcorn és
jutalomajándék az ügyes játékért.
A tornaterem megtelt az ugrálóvárral, a népszerű mesefigurákkal, a csúszdákkal, illetve a soksok ugráló, vidám, mosolygó
gyermekkel. Az egésznapos programot számtalan önkéntessel,
lelkes segítővel sikerült megvalósítanunk, és ezzel kellemes
tavaszi kikapcsolódást szereznünk a résztvevőknek.

Köszönet minden közreműködőnek, illetve szülőnek,
hogy élt a lehetőséggel! A rendezvény számára a Martinovics utcai
tornaterem jó helyszínnek bizonyult. Mindenkinek ízlett a palacsinta és az öreglaska. Kellemes
volt a zene. A segítőknek köszönet az előkészítésért, a ki- és bepakolásért, az egésznapos munkáért!
Borgula Györgyné
elnök
A program megvalósítása a TOP7.1.1-16-H-ESZA-2020-01946
kódszámú projekt támogatásával
valósult meg.

revesszük a másik hibáját és ebből a kritikus hangvételből számonkérés is következik. Hamarabb tesszük szóvá a rosszat,
semmint értékeljük a jót. Istennel
szemben is ilyen a hozzáállásunk.
Úgy véljük, mi jobban tudjuk,
mikor mit kellene Istennek tennie
és hogyan kellene hozzánk
fordulnia. Néha imádkozunk és
bosszankodunk, ha nem jön
rögtön a segítség. Aztán pedig
nem látjuk meg a tőle jövő jót, áldást, amit kérésünk nélkül is megkapunk, amire a hálaadás szavaival válaszolhatnánk.
János evangélista lejegyzett egy
történetet, amelyben egy Jézussal
közeli barátságban álló családot
ismerhetünk meg. Mária, Márta
és Lázár – három testvér –
története ez. Lázár súlyosan megbetegedett, ezért sietnek a hírrel
Jézushoz, aki éppen egy másik
településen tartózkodik. Szólnak
neki, de Ő nem kerekedik fel,
hogy mielőbb segítségére lehessen a barátjának. Mennyi kérdést
és gondolatot generál ez a történet! Ha Jézus így bánik a barátaival, akkor hogyan törődik
azokkal, akik csupán az ismeretségi körébe tartoznak? Hogyan
lehet az, hogy szólnak neki a barátja betegségéről és Ő mégsem
siet oda? Lehet-e valami fontosabb a testi egészségnél? Hiszen ma is ezt szoktuk mondani,
hogy „csak egészség legyen, és
akkor minden van.”
A történet folytatása szerint Lázár
meghal, eltemetik. A kor szokása
szerint egy sírbarlangba helyezik
el a testét, és Jézus csak a halála
utáni negyedik napon érkezik oda
a nővérekhez. Először Mártával
találkozik, aki azt mondja neki:
„Ha itt lettél volna, nem halt meg
volna a testvérem.” Aztán egy kis
idő múlva a Máriával is beszél-

„Ha itt lettél volna, nem halt meg
volna a testvérem.” Mi bizonyára
ezeket a mondatokat is Jézusnak
szegeznénk: hol késlekedtél?
Ennyire értékes neked a barátságunk? Nem érdekel, mi történik
velünk? Miért nem igyekeztél,
amikor szóltunk, hogy gyere?
Most kell ideérni, amikor már
késő? Lehet valami fontosabb
annál, hogy meggyógyíts valakit?
A szemrehányás számtalan betegágy mellett, megannyi koporsó
mellett elhangzik ma is. Ha Isten
létezik, akkor idejében kapunk
tőle segítséget. Ha van Isten, akkor nem engedi ezt a sok szenvedést, ha itt lett volna, akkor nem
halt volna meg a szerettünk…
A történet szerint, amikor megmutatták Jézusnak barátja sírhelyét, akkor Ő könnyekre fakadt.
Elsírta magát. Fájt neki is Lázár
halála. Isten Fia nem állt közönyösen a gyászolók között, pedig
tudta, hogy pillanatokon belül
megtörténik a csoda. A halál
mindig borzalmas valóság és
Jézus szíve is beleremegett. De Ő
meg akarta mutatni mindenkinek,
hogy a hatalma annál nagyobb,
mint csak egyes betegségeket
gyógyítson. Ő az élet és halál Ura!
Kiszólította a sírboltból Lázárt.
Egy teljesen reménytelen és
visszafordíthatatlan helyzetben
megmutatta, hogy neki, Jézusnak
nincs lehetetlen és az élet több,
mint amit mi látunk belőle. Ő a
feltámadás és az élet!
Lehet-e valami fontosabb a testi
egészségnél? Igen, a lelki élet,
hitünk Jézus hatalmában. Lehet- e
valami fontosabb az evilági
dolgoknál? Igen, az örök élet
reménysége. Ezért tanított Jézus
így: „keressétek először Isten
országát és igazságát”.
Lázárné Skorka Katalin
lelkész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Anna
és

Tibor

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Varga Ferenc
temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

50 éve,
1972. május 1-én
kötött házasságot.

Addig vagy boldog,
míg van, aki szeret,
Aki a bajban is megfogja a kezed.
És hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor tudod, ha már nincs veled.
A jó lelkek csillagként élnek tovább.
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KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Pegazus Kegyeleti Iroda
Pegazus - Humán Kft.

Hricsovinyi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48
Telefon: +36 66 635-138
5650 Mezőberény, Luther tér 12-13
Telefon: +36 66 647-692
0-24 órás ügyelet: +36 20 562-0740
e-mail: pegazusirodabcs@gmail.com • www.pegazustem.wednode.hu

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com,
www.bobaly.5mp.eu
BARNA TOJÓTYÚK
750 Ft/db, egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627.
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ÍGY ELŐZHETI MEG A BETEGSÉGEK 70 SZÁZALÉKÁT!
Tele a padlás az olyan elcsépelt kijelentésekkel, hogy az
“egészségünk megtartásához elengedhetetlen a megfelelő
táplálkozás.” Nem is csoda, hogy magyarázat nélkül az
emberek többsége már a téma hallatán is csak legyint. Ez
alkalommal segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy Ön
könnyedén eligazodhasson a megfelelő táplálkozás
“útvesztőjében”.
Ebben nyújt megbízható szakmai segítséget számunkra dr.
Újházi László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara
hajdú–bihari elnöke.
Az egészség a konyhában kezdődik! – szól a már jól ismert
szólás. Ám arra már csak kevesen térnek ki, hogy az
ajánlások betartásának hiánya a testsúlygyarapodás mellett
sokkal komolyabb problémákat is okozhat. Ilyen
rendellenesség lehet például a metabolikus szindróma,
amely több tünetegyüttesből tevődik össze. Ide tartozik az
elhízás, és az ennek következtében kialakuló magas
vérnyomás, valamint emelkedett vércukor- és koleszterint
szint is.
Sajnálatos tény, hogy hazánkban a túlsúly a felnőttek 65
százalékát érinti – hangsúlyozza dr. Újházi László.
Az összes krónikus betegség 70-80 százalékának
kialakulása az egészségtelen táplálkozáshoz vezethető
vissza. Ez azonban rendkívül magas szám ahhoz képest,
hogy a megelőzésért a mozgás mellett csupán az étkezési
szokásaink változtatásával is nagy lépést tehetünk.
A tápanyagdús étrend rendkívül fontos az egészséges
öregedéshez, valamint a minőségi évek megtartásához.
Tehát a hosszú élet egyik legmeghatározóbb “kulcsa”.
De akkor mégis mit fogyasszunk?
Ebben segít a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének táplálkozási irányelve, az okos tányér. Az itt
leírtak felhívják a figyelmet arra, hogy a napi étrendünk
tartalmazzon zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket,
rostokat és magvakat. Ugyanakkor ügyeljünk a megfelelő
folyadékbevitelen túl arra is, hogy fogyasszunk a vörös
mellett fehér húsokat, de tojást, tejet és tejtermékeket is.
(Bővebb információk: okostanyer.hu)

Ám be kell lássuk, hogy a fent említett irányelvek betartása
amellett, hogy rendkívül költséges, még roppant
megterhelő is. Naponta új menü megfőzéséhez nem csak
fáradságos bevásárlásra, de több órás konyhai főzésre is
szükség van. Így válik a napi változatos étkezés szinte
teljesíthetetlenné egy idős számára.
Van azonban megoldás: a nyugdíjasok államilag
támogatott, kedvezményes étkeztetése! Az Ön számára is
naponta házhoz szállítjuk a kétfogásos, finom ebédet
(leves+főétel). Önnek csupán változatos étlapunkról kell
választania és csatlakozhat 7000 Önhöz hasonló, nálunk
étkező kedves nyugdíjashoz.
Válasszon jövő heti étlapunkról, majd hívja a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió zöld számát: +36 80 900 368
05.09. HÉTFŐ
A: Zöldséges kelbimbó leves - Vadas pulykatokány főtt
tészta
B: Köménymag leves - Rakott zöldbab
05.10. KEDD
A: Hagymaleves -Rántott s. karaj rizibizi
B: Tarhonya leves - Vegyes sertéspörkölt főtt burgonya
05.11. SZERDA
A: Zöldséges gombaleves - Sült csirkecomb hagymás
burgonya
B: Vegyes gyümölcsleves - Hentes tokány főtt tészta
05.12. CSÜTÖRTÖK
A: Húsleves - Sertésvagdalt finomfőzelék
B: Brokkoli krémleves - Csülkös csusza
05.13. PÉNTEK
A: Frankfurti leves - Túrós csusza
B: Babgulyás - Lekváros bukta

