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GRONAUI VENDÉGEK

XI. Mezőberényi

Töltött Káposzta
Fesztivál
2022. szeptember 17. Mezőberény, városi liget
7.00 A

káposztafőző verseny kezdete
XI. Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztivál megnyitója

10.00 A

Beszédet mond:
Siklósi István, Mezőberény polgármestere
Hoffmann Dániel, a BEM elnöke
10.15 "Legszebb

konyhakertek" verseny díjátadása

11.00 Derzsi zenekar koncertje
A XXV. Berényi Napok keretében az Orlai utcától a városi ligetig tartó Szent István-napi felvonulást augusztus 20-án a kiadós eső sem mosta el, a résztvevők esernyők alatt sétáltak. A
liget színpadán Siklósi István
polgármester megnyitójában külön köszöntötte a gronaui vendégeket. Kifejtette, tavaly ünnepelték volna a testvérvárosi kapcsolat felvételének harmincadik
évfordulóját, de a pandémia miatt
erről csak online tudtak megem-

lékezni. A polgármester emléklapot nyújtott át a hivatalos delegáció két tagjának. Augusztus 18.
és 22. között közel negyven
vendég tartózkodott a városban
Gronauból.
Siklósi István szólt arról is,
augusztus 20-án Szent István
mellett az új kenyeret is ünnepeljük. E szavak után a színpadon megszegte az új búzából
sütött, megszentelt kenyeret, és
azt felszeletelve a néptáncos fiatalok kínálták a közönségnek.

12.15 GLAMOUR zenekar mulatós

műsora

13.30 Felvonulás, útvonal: liget bejárata - Hősök útjaKölcsey utca Liget utca - liget bejárata
14.30 Főzőverseny

eredményhirdetése

15.00 GLAMOUR zenekar

interaktív gyermekkoncertje
16.00 - 21.00 Szőlőfeldolgozás, fröccsplacc,
Mamicska konyha
A jó hangulatról a szervezők gondoskodnak.

Kísérő program:
helyi kézművesek kirakodó vására, kézműves foglalkozás
Diószegi Eszterrel, Orlai-sarok, büfé.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes.
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Városházi hírek

2022. szeptember

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT MIRŐL TÁRGYALT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Július 6-án a Roden Mérnöki
Iroda Kft. részéről kérelem
érkezett a Kettős-Körös híd felújítása miatti „ideiglenes forgalomtechnikai terv” elfogadására.
A kérelemben a felújításra vonatkozóan nincsenek időpontok,
határidők, csak annyit lehet tudni,
hogy teljes lezárás mellett folynak majd az építési munkák.
Terelőút kiépítésével valósulna
meg a közlekedés biztosítása.
(Néhány éve Gyomaendrődön
pontonhidat építettek a felújítás
idejére.)

Július 13-án a 47-es, 46-os másodrendű főutak belterületi szakaszainak felújításához készülő
tervekről egyeztetett Siklósi István polgármester a tervezőkkel,
valamint a közút szakembereivel.
Elmondták, hogy a felüljárótól
nagyjából a katolikus templomig
terjedő szakasz, valamint a
Gyomai út belterületi szakasza
érintett a tervezéssel. A terveknek
ez év december végéig kell elkészülniük, a kivitelezésről nem
tudható semmi.
Július 23-án Békésen a Megyei
Polgárőr Napon a Mezőberényi
Polgárőr Egyesület két tagjának
adott át Siklósi István polgármester ajándékcsomagot Mezőberény Város Önkormányzata nevében, ezzel is megköszönve a
munkájukat, velük együtt a teljes
egyesület munkáját is. A csomagokat Marti Sándor és Zavadáné Balogh Szilvia kapták. A
rendezvényen Marti Imre mezőberényi polgárőr – kiemelkedő
munkája elismeréseként – az
Országos Polgárőr Szövetség
ezüst érdemkeresztjét vehette át.
Munkájukat ezúton is köszönjük,
az elismerésekhez gratulálunk!
Július 25-én Békéscsabán sajtónyilvános „kerekasztal” megbeszélést tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jégkármérséklő rendszerről. Mintegy 120150 jelenlévő hallgathatta meg a
rendszer előnyeit az előadóktól,
többek között Jakab Istvántól az
Országgyűlés alelnökétől, Győrffy Balázs NAK elnöktől, Herczeg
Tamás országgyűlési képviselőtől. Ezt követően kérdésekre
kerülhetett sor, de azon a sajtó
már nem vehetett részt. Igazi
beszélgetés a létszám miatt nem
alakulhatott ki, illetve a feltett

kérdésekre adott válaszokra a
kérdezők nem tudtak reagálni.
Mezőberényből többen kaptak
meghívót az eseményre. A
képviselő-testület tagjai közül
Siklósi István polgármesteren
kívül jelen volt Dévényi Csilla és
Hőgye Szabolcs.

Július 29-én Bereczki József
bácsit a Juhász Gyula utcai idősek
otthonában, augusztus 10-én
Orosz Pali bácsit otthonában
köszöntötte Siklósi István
polgármester 90. születésnapjuk
alkalmából. Augusztus 22-én
Chovanyecz Pálné, Magdi nénit
alpolgármester úr otthonában
köszöntötte 95. születésnapja
alkalmából. A köszöntéseken
á t a d t á k a z O r b á n Vi k t o r
miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint a város
nevében egy-egy ajándékkosarat
és képeskönyvet. Ezúton is
egészségben eltöltött éveket
kívánunk nekik!
Július 31-én dr. Hegyi Ibolya
főorvos asszony, fül-orr-gégész
fejezte be állami ellátásban
végzett tevékenységét a városban, illetve az ellátási területéhez
tartozó településeken. Augusztus
31-ével pedig dr. Dóczy Balázs
háziorvos adta vissza praxisát.
Mindketten több mint harminc
éven át szolgálták a mezőberényi
embereket, gyógyítottak, prevenciót végeztek. Ezúton is köszönet
mindkettőjüknek áldozatos munkájukért!
Augusztus 25-én érkezett az
értesítés, hogy a településen az
országos központi szúnyoggyérítés keretén belül földi kémiai
védekezés 2022. augusztus 31-én
a napnyugta utáni időszakban
kerül elvégzésre. Tartaléknapok:
2022. szeptember 1-2. Amennyiben a város a szúnyoggyérítést
nem kívánja igénybe venni,
jelezni kell. Az idei évben az
aszályos időjárás miatt a nagyon
kevés vízállás (tócsa, pocsolya
stb.) eredményeként nem volt
jelen-tősebb szúnyogpopuláció,
így eddig még nem került sor sem
országos központi gyérítésre, sem
helyi finanszírozású védekezésre
Mezőberényben. Mindezek alapján megelőzési céllal fontos lehet
a most bejelentett gyérítés.

Az ülés kezdete előtt a képviselőtestület egy perces néma főhajtással emlékezett meg az augusztusban elhunyt Halász Ferenc volt
önkormányzati képviselőről. A
napirend megszavazása után elfogadták dr. Kállai-Csarnai Judit
jegyző tájékoztatását a 2022.
június 27-i zárt, valamint a 2022.
augusztus 9-i rendkívüli zárt ülésen hozott határozatokról, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönte a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, valamint a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium 2021/2022-es tanévben végzett munkáját, és tudomásul vette az intézmények tájékoztatóját.
Elfogadták a Mezőberény Város
Óvodai Intézménye 2021/2022-es
nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót, és megköszönték az intézmény munkáját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a bérlakások 2022. I. félévében
megvalósult felújításáról, illetve a
II. félév felújítási terveiről szóló
beszámolót.
Elfogadták a Mezőberény Város
Önkormányzata és Volánbusz Zrt.
között fennálló helyi menetrend
szerinti autóbusz-közlekedésre
vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását további
6 hónapra, azaz 2022. december
31-ig. A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert a szerződés-módosítás aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az OPSKMM Könyvtára egyes könyveinek természetes
elhasználódása miatti, a könyvtári
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő
törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VII.17.) KMPM együttes rendelet 18. § (2)
bekezdése értelmében az 1/2022-

es törlési jegyzékében felsorolt
könyvek törlési jegyzékét, valamint jóváhagyta az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
módosított szervezeti és működési szabályzatát 2022. szeptember 1. hatályba lépési dátummal.
Kijelölték értékesítésre az 5650
Mezőberény, 07/18 hrsz. alatt
nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlant, azzal, hogy az
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló
16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§
(3) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. A teljes hirdetmény a városi honlapon olvasható.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az MVM DÉMÁSZ
Áramhálózati Kft. Önkormányzati
Kapcsolatok Osztály tevékenységéről szóló 2021. évi települési
tájékoztatót.
Jóváhagyták a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, illetve a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és
működési szabályzatának valamint szakmai programjának a
módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete név szerinti szavazással (11:1 arányban)
úgy döntött, hogy az EuroSpa
Hungary Turisztikai és Pályázati
Tanácsadó Kft. árajánlatát elfogadva, a mezőberényi Kálmán
Fürdő fejlesztési koncepciójának
és tervezési programjának kidolgozására 6.000.000 Ft+áfa, azaz
bruttó 7.620.000 Ft fedezetet
biztosít a 2022. évi költségvetés
egyéb fejlesztési tartaléka terhére.
A képviselő-testület megbízta
Siklósi István polgármestert, hogy
az EuroSpa Hungary Turisztikai és
Pályázati Tanácsadó Kft-vel a
Kálmán Fürdő fejlesztési koncepciójának és tervezési programjának kidolgozására vonatkozóan
szerződést kössön és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
A képviselők támogatták a
Mezőberény 0193, 0105/26 és
0204/1 hrsz-ú területeken napelempark és kettő „5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű
tervezett erőmű” megyei területrendezési tervbe történő beillesz-
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tését lehetővé tevő területrendezési hatásvizsgálat kidolgozását. Megbízták Siklósi István
polgármestert, hogy az elkészült
hatásvizsgálat alapján a területrendezési hatósági eljárás megindításáról, valamint a térségi területfelhasználási engedély megkéréséről intézkedjen. Megállapították, hogy mind a hatásvizsgálat
elkészíttetése, valamint az ahhoz,
illetve a területrendezéshez kapcsolódóan felmerülő költségek az
azt kezdeményező Hunotep NY
Alpha Kft-t terhelik.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata értelmében – a kapcsolódó
területrendezési hatósági eljárás
eredményes lezárultát követően –
módosítja Mezőberény város
településrendezési eszközeit
(TESZK 13.sz. módosítás). A
módosítás célja a Mezőberény
0193, 0105/26 és 0204/1 hrsz-ú
földrészletek területének különleges, beépítésre nem szánt egyéb
terület, naperőmű (K-Ne) övezetbe sorolása. A képviselő-testület a
Mezőberény 0193, 0105/26 és
0204/1 hrsz-ú területeket kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Szalai Barna
Tenisz Club Mezőberény részére
100.000 Ft egyéb működési
támogatást biztosít a 2022. évi
költségvetés egyéb működési
tartaléka terhére.
A képviselő-testület hozzájárulását adta a Packeta Hungary Kft.
részére, hogy a haszonkölcsön
szerződés szerinti feltételekkel ZBOX csomagautomatát telepítsen
és üzemeltessen Mezőberényben a
piactéren, valamint a Vasút utca
melletti közterületen.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta Siklósi István polgármestert
a „Villamos energia beszerzésére”
valamint a „Földgázellátás beszerzésére” irányuló önálló vagy –
amennyiben kedvezőbb feltételek
elérése lehetséges – más önkormányzatokkal közös feltételes
közbeszerzési eljárás előkészítésére, a szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok megtételére.
Elfogadásra került Mezőberény
Város Önkormányzata 2022. évi
közbeszerzési tervének 2. számú
módosítása.
Kormányzati funkció szerinti
alaptevékenységek felvétele miatt
módosították Mezőberény Város
Önkormányzatának szervezeti és
működési szabályzatát.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat felülvizsgálta a
szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjait, és
kérelmezte azok módosítását.

Városházi hírek
Ennek következtében módosításra
került a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 18/2008.
(V.26.) rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
20/2016.(V.31.) önkormányzati
rendelet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
elidegenítési és terhelési jog
jogosultja hozzájárult a Mezőberény, belterület, 3872/15. hrsz.
alatt nyilvántartott ingatlanra
vonatkozó ajándékozási szerződés
alapján keletkező tulajdonszerzéshez, valamint a tulajdonjog bejegyzéshez.
Az önkormányzat fenntartásában
lévő utak kátyúiról elkészült felmérést követően a képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendőrség
javaslatai mellett a Mezőberény
’17 Városüzemeltetési Kft. tapasztalatai szerint legrosszabb állapotban lévő területek kerüljenek
javításra, 350-400 m 2 nagyságban.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 460/
2021.(XII.20.) számú határozatával elfogadott 2022. évi munkatervében az október havi testületi
ülés dátumát 2022. november 2.
napra módosította.
Támogatták a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok
elindítását Mezőberény Város Önkormányzata, Mezőberény Város
Óvodai Intézménye és az Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ vonatkozásában, melyre a
teljes költség fedezéséhez szükséges önerő biztosított a 2022. évi
költségvetésben.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosította 258/2022. (VII.22.) sz.
határozatát, mivel a Szent Margit
zárdába vonulása című Orlai Petrics Soma festmény Mezőberénybe történő szállítását a Maurice
Ward & Co. Kft. kedvezőbb áron
vállalta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kálmán Fürdő üzemeltetését augusztus 31-vel határozatlan időre beszünteti. A felszabaduló források átcsoportosítása a
2022. szeptemberi képviselőtestületi ülésen kerül tárgyalásra.
A képviselő-testület által tárgyalt
napirendek és az elfogadott rendeletek megtalálhatók a www.
mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2022.
szeptember 26. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megvalósult a „Kulturális
rendezvénypavilon létesítése
Mezőberényben” című projekt
2022/08/16
Megvalósult a „Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 azonosító
számú projekt, melynek kedvezményezettje az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. A projekt
megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 50,01 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosított, melyet Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6.266.721 Ft önerővel
egészített ki.
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 váltak
a Helyi Közösség által 2016-ban megfogalmazott Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégia célkitűzései. A CLLD konstrukció keretében
Mezőberényben megvalósuló 8 építési projekt egyike a
városközpontban felépült kulturális rendezvénypavilon. A projekt
során egy 89,3 m2 nettó alapterületű nyitott, mindenki számára
hozzáférhető közösségi tér jött létre a hozzá tartozó zöldfelület
rendezésével és fedett kerékpártároló építésével.
A projekt célja a helyi társadalom minden rétegének és korosztályának
megfelelő közösségi és kulturális szolgáltatások lehetőségeinek
szélesítése volt, a szolgáltatási paletta bővítése egy hiánypótló nyitott
rendezvénypavilon létesítésével.
Az új, nyitott közösségi tér létrehozásával az eddig állandó helyet nem
kapó kiállításoknak és rendezvényeknek tudunk teret adni, illetve a
Piac téren megvalósuló nagyrendezvények kísérő programjainak is
megfelelő helyet biztosít majd a pavilon.
A létesítmény 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.
További információ kérhető:
Túri Andrea igazgató
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ (5650 Mezőberény, Fő út 6.)
opskk.mezobereny.hu, opskmm@gmail.com

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (3) bekezdése
alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az
alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlant:
- 07/18 hrsz.-ú, 1142 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 400.000 Ft + áfa eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje:
2022. szeptember 30.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlan vételére”.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
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TÁJÉKOZTATÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Mezőberény Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
Mezőberény Város közigazgatási
területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez az
állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B.
§ (1) bekezdés alapján.
Az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal kerül sor. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére
bocsátani (az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga
után).
Az Ebösszeíró adatlap példányai
beszerezhetők a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban (5650
Mezőberény, Kossuth tér 1. fsz. 9.
iroda, valamint a hivatal portáján), vagy letölthetők Mezőberény város weboldaláról:
www.mezobereny.hu.
Elektronikusan kitölthető, beküldhető az E-önkormányzati
portálon, ohp-20.asp.lgov.hu,
illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként

Bereczki József július 29-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte és adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!

kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatal részére levélben postai úton vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatal portáján,
illetve a 9. irodában leadható. Leadási határidő: 2022. október 31.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése szerint – 2013. január
1-től – a négy hónaposnál idősebb
eb csak transzponderrel (chippel)
megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel még
esetlegesen meg nem jelölt ebeket a szolgáltató állatorvosnál haladéktalanul megjelöltetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
amennyiben az ebösszeírást követően az Ebösszeíró adatlapon
szereplő adatokban változás állna
be, továbbá amennyiben ezt
követően kerül az eb a felügyelete
alá, azt be kell jelenteni a
Polgármesteri Hivatal részére, a
változást követő 15 napon belül.
Az ebösszeírással kapcsolatos
adatszolgáltatás elmulasztásának
jogkövetkezményét az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet szabályozza.
Együttműködésüket előre is köszönjük!
Mezőberény Város Önkormányzata

Orosz Pál augusztus 7-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István Mezőberény
város polgármestere otthonában köszöntötte a korát meghazudtolóan fiatalos Pali bácsit. Ő ismert Mezőberényben, hiszen munkája és a zenélés kapcsolatokat, ismertséget jelent. Pali bácsi családja körében ünnepelte az évfordulót, gyermekei,
unokái körében. Születésnapjához
gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Chovanyecz Pálné Magdi néni
augusztus 15-én ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból
Körösi Mihály alpolgármester köszöntötte Magdi nénit családja és
barátai körében, és adta át Orbán
Viktor miniszterelnök oklevelét és a
város ajándékát. Magdi nénit lánya
Magdi, veje Miklós, unokája és
családja is köszöntötték. Az ünnepségen többek között jelen voltak a
református szociális otthon munkatársai is, akik – a családja mellett – a
mindennapi életben segítik. Magdi
néninek jó egészséget kívánunk
Mezőberény város nevében!

† HALÁSZ FERENC
1953-2022

Életének 69. évében elhunyt

Halász Ferenc,
volt önkormányzati képviselő.
Először 2006. október 16-án
tette le az esküt és kezdett dolgozni a város lakóiért, majd további két cikluson keresztül is
megválasztották képviselőnek.
2006-2019. között 13 éven át a
Fidesz-KDNP színeiben tette

dolgát, hiszen ízig-vérig mezőberényiként ismerte a várost, ismerte az embereket, ismerte a 8.
számú körzet lakóit, a családokat, akiktől a bizalmat kapta. Ott
nőtt fel, ott élt. Képviselősége
alatt évekig tagja volt a Szociális
és Egészségügyi Bizottságnak,
segítette annak munkáját.
A helyi politikai életben meghatározó szerepet töltött be. Képviselősége alatt is kiállt elvei, meggyőződése mellett, de minden
körülmény között megmaradt
embernek, így egész életében a
szüleitől látott, megtapasztalt értékeket képviselte, vitte tovább.
2019-ben már nem indult el a választásokon, pihenni akart, a családjának élni.
Felesége, két fia és unokái gyászolják.
Mezőberény Város Önkormányzata nevében ezúton is részvétünket fejezzük ki Halász
Ferenc családjának!

Szitás Sándor augusztus 27-én
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 az
ünnepeltnek!

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti
az alábbi Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat:
2. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
2. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
A pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos
tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. További információ
kérhető Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös
telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben.
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A XXV. BERÉNYI NAPOK ESEMÉNYEI
SZEMTŐL SZEMBEN

A FOLTVARRÓK KIÁLLÍTÁSA

Szemtől szemben címmel
augusztus 16-án – Siklósi István
polgármester köszöntője után –
Ván Hajnalka művészettörténész
nyitotta meg a IX. Mezőberényi
Művésztelep zárókiállítását a művelődési központban.
Az idén hat művész vett részt a
közös munkában: Bakos Ferenc,
Bácskai Bertalan és Wrobel Péter
festményeket, Bereznai Péter,
Kovács Bence és Papp Zoltán
pedig grafikákat alkotott. Az idei
művésztelepre két festő: Holo
Hóbel László és Pataki Ferenc
nem tudott eljönni, de a kiállításon egy-egy alkotással képviseltetik magukat, hiszen ők is
fontos tagjai ennek a közösségnek.
Siklósi István polgármester, a
program fővédnöke szerint a
művésztelep egy magvalósult
álom. Még a kilencvenes évek
elején látogatta meg Bereznai
Péter és testvére, Bereznai Miklós, és fölvetették a művésztábor
ötletét. A tervből igaz nem azonnal, de később valóság lett.
Ván Hajnalka egyenként szólt az
alkotókról. Elmondta, Bakos
Ferenc újabb képein kilépett a
tárgyi ábrázoláson túlra, és
elindult az elvont világ fel-

Ügyes kezek tűvel és cérnával
címmel augusztus 17-én nyitotta
meg Túri Andrea, az OPSKMM
igazgatója az intézmény foltvarró
szakköre kiállítását a művelődési
központban.
Túri Andrea kifejtette, a szakkör
jelenleg kilenctagú, szakmai
munkájukat Fehér Károlyné irányítja. A tagok az elmúlt évet
kulcstartó, pénztárca és ferdepánt
készítéssel kezdték. Szakmai tudásukat a kecskeméti foltvarró kiállításon gyarapították.

fedezésére. Bácskai Bertalan
művei az erőről és a határozottságról tanúskodnak, a művész
megingathatatlan világnézetét
közvetítik. Bereznai Péter geometriai kérdésekkel foglalkozó
alkotásait a szimmetria és aszimmetria ellentétes, mégis
egymáshoz közelálló tézise alapján komponálja. Kovács Bence
először erősíti a művésztelep
névsorát, személyében egy olyan
rokon alkotó üdvözölhető, aki érti
és érzi a művészet nyelvét, aki
mestere a technikának. Papp
Zoltán szerzetesi módon elmerül
művei legapróbb részleteiben és
mítoszt teremt. Wrobel Péter
alkotásai arra adnak lehetőséget,
hogy átengedjük magunkat a
képekből álló végtelen érzésének,
és megérezhetjük, ahogy művészete révén elanyagtalanítódunk.
A művészettörténész elmondta,
az elmúlt években Holo Hóbel
László szilaj erejével, Pataki
Ferenc pedig bölcsességével
építette ezt a csapatot, ezért
hiányukat nagyon megérezték az
alkotótársak.
A tárlat – nyitvatartási időben –
megtekinthető szeptember 30-ig.

Alkotásaik a társadalmi szerepvállalást is kifejezik. Télen a gyerekek részére macikat készítettek,
melyeket a mikulás ajándékozott
oda. Feldíszítették a liget két
padját munkáikkal, ezek később a
Kossuth teret ékesítették. Készültek húsvéti díszek, kipróbáltak
újabb technikákat: transzferáltak,
vízben oldódó flízt készítettek
konfetti technikával.
A tárlat az elmúlt termékeny
időszakot mutatja be, és nyitvatartási időben szeptember 29-ig
tekinthető meg.

MAIFESZT

AZ ELSŐ KUTYASZÉPSÉGVERSENY
A Kutyabarátok Egyesülete először szervezett
kutyaszépségversenyt.
A XXV. Mezőberényi
Napok keretében augusztus 20-án a Liget
utcában kölyök és felnőtt kategóriában versengtek a négylábúak.
A versenyt fegyelmező
és őrző-védő bemutató
egészítette ki.

A XXV. Berényi Napok programja augusztus 19-én a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivállal (MAIFESZT) kezdődött a
városi ligetben. A rendezvényt
Körösi Mihály alpolgármester, a
helyi értéktár bizottság elnöke
nyitotta meg. Hangsúlyozta, az
elfogadott 139 érték a mezőberényi közösség egyik összetartó
erejét adja. Az Orlai 200 év és a
mezőberényi helyi értéktár jegyében a fiatalok hét feladatot ol-

dottak meg: a sárga erdei tulipánt
rakták ki háromszáz darabos
puzzle-ból, gubakenyeret főztek,
a muzeális gyűjtemény épületét
rakták ki Famíliatészta Kft. termékeiből, városnézésre mentek
Csete Gyula etnográfussal, Petőfi
poharának másolatát készítették
el agyagból, illetve Orlai-portrét
rajzoltak és az egyik festményét
rakták ki természetes anyagokból.
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A FÉLÉVSZÁZADOS TENISZ KLUB ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG

A Szalai Barna Tenisz Club
megalakulása 50. évfordulója alkalmából augusztus 18-án kiállítás nyílt a művelődési központ
emeletén. A jubileumra emlékezve beszédet mondott Valentinyi
Károly, a klub elnökségének tagja
és Mózsa-Szalai Adrienn, a klub
alapítójának és névadójának a
lánya.
Valentinyi Károly arról szólt, az
első pályájukat 1972-ben építették, a másodikat1978-ban, majd
folyamatosan bővült a pályák
száma, ma már hattal rendelkeznek. Valamennyi komoly összefogással, társadalmi munkában
valósult meg. A fejlesztések tovább tartanak, elkészült a két
centerpálya fedetté tételének
terve is.
A klub sorra rendez különböző
versenyeket pedagógusoknak,
egészségügyi dolgozóknak, fiataloknak és gyerekeknek. A legismertebb versenysorozatuk a Téli
tízek bajnoksága és a Coloniál
kupa volt.
A város teniszezői 1994-ig különböző sportegyesületek tenisz
szakosztályához tartoztak, ekkor
alakították meg a Mezőberényi
Tenisz Clubot, 1998-re elkészült
a klubház is.
Valentinyi Károly megemlékezett
Szalai Barnáról, aki 37 éven keresztül vezette a szervezetet, a
mezőberényi teniszélet lelke,

motorja volt. A közösség 2009ben veszítette el Szalai Barnát, és
azonnal névadójának választotta.
Az ünnepségen köszöntötték a
klub legidősebb tagját, Balázs
Pált, illetve Nagy Imrét is, aki 38
éve teniszezik a klub keretében. A
megnyitón Otto Lohle vezetésével részt vett Gronau hét tagú delegációja, ők is gratuláltak a tenisz klubnak a félévszázados jubileumhoz.
A Szalai Barna Tenisz Club félévszázados történetét bemutató
tárlat megtekinthető – az intézmény nyitvatartási idejében –
szeptember 15-ig.
Az 50 éves a Szalai Barna Tenisz
Club jubileumi rendezvénysorozat 5. állomásaként augusztus 20-án rendezték meg a Téli
tízek, retro nyáron elnevezésű
meghívásos páros versenyt. A
családias hangulatban, tíz nevezővel, országos, megyei és helyi
résztvevőkkel lezajlott verseny
eredményei.
Győzött a Szelezsán Róbert,
Kovács Zoltán (Gyula) páros, a
második helyen a Kis Lajos, Kis
Barnabás (Mezőberény) kettős
végzett, a harmadik helyet megosztottan a Grósz Ferenc, Boczonádi László (Mezőberény) és az
S. Nagy Imre, Széder Ákos (Mezőberény, Győr) szerezte meg.

A XXV. Berényi Napok keretében augusztus 20-án a Martinovics utcai sportcsarnokban
tartották meg a 13. városi egyéni
és páros asztalitenisz bajnokságot. Szép számmal neveztek a
megmérettetésre.
A férfiak egyéni versenyében
hatan indultak. Az első helyen
Kósa János végzett, második lett
Benyó György, a harmadik helyet
Sebastian Theil szerezte meg. A
nők egyéni versenyére kilencen

neveztek, Tánczos Eszter végzett
az élen Rása Ildikó, Szentmiklósi
Erzsébet és Budai Lászlóné előtt.
A párosok versenyét a Bagi József
– Bagi Kata kettős nyerte meg,
második lett a Benyó György –
Török Dávid páros, a harmadik
helyen a Koncsag Ferenc – Barna
Márton és a Kósa János – Tánczos
Eszter kettős végzett. Ifjúsági
korcsoportban Kiss Kevin győzött Török Dávid, Budai Bence és
Kiss Linda előtt.

VÁROSI ÚSZÓVERSENY

A XXV. Berényi Napok keretében augusztus 20-án a Kálmán
Fürdőben tartották meg a hagyományos városi úszóversenyt.
Az elmúlt évekhez képest most
nagyobb érdeklődést váltott ki a
megmérettetés, több Németországból itt nyaraló is rajtkőre állt.
A fiú mell kategória első csoportjában Plavecz Lóránt végzett
az élen Maléth Hunor és Solevic
Miló előtt. A fiú mell második
csoportjában Köhle Florian
győzött, Best Maximilian lett a
második, a harmadik helyen
Nyisztor József végzett. A fiú
mell kategória harmadik csoportjában az alábbi sorrend alakult ki:
Szeder Áron nyert Varga András
és Várhalmi Máté előtt. A fiú hát
versenyét Varga András nyerte
meg, Maléth Hunor végzett a
második helyen, a harmadik
Patrov Szamuil lett.

A szenior női mell kategóriában
Gulyás Imréné nyert, a női mell
versenyben Hekk Andrea győzött
Papné Kőszegi Ilona és Várhalmi
Márta előtt.
A férfiak között teljesítményével
kiemelkedett Csirmaz Sándor. Ő
nyerte meg a gyorsúszást, itt Szeder Áront és Dávid Gyulát előzte
meg. A hátúszásban is Csirmaz
Sándor nyert, Várhalmi Zsolt lett
a második. A pillangó-úszásban is
ő győzött Szeder Áron és Szabó
József előtt.
A lány mell első csoportjában
Balázs Emma végzett az élen,
Maléth Zselyke lett a második. A
lány mell második csoportban Six
Vera győzött Vágvölgyi Fruzsina
és Vári Nelli előtt. A lány ifjúsági
mell kategóriában Varga Lili
győzött, a második helyen Varga
Sára végzett. A lány hát versenyt
is Varga Lili nyerte meg, miként a
pillangót is.
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ÜNNEPSÉG A SZÉKELYKAPUNÁL

A Mezőberényi Erdélyi Kör augusztus 20-án a székely kapunál
tartotta meg hagyományos Szent
István-napi ünnepségét. Áldást
mondott Selmeczi Lajos Péter
evangélikus lelkipásztor.
Siklósi István polgármester köszöntőjében arról szólt, akik annak idején a székelykaput emelték, üldözöttként kénytelenek
voltak elhagyni hazájukat, és Mezőberényben találtak otthonra,
kultúrájukkal erősítik háromnem-

zetiségű városunkat.
Kajlik Péter elnök elmondta, 15
éve emlékeznek meg nemzeti
ünnepünkről a székelykapunál, és
épp harminc éve alakult meg a
Mezőberényi Erdélyi Kör. Az
elnök sajnálattal említette meg,
hogy az elmúlt évben elvesztették Fejér Sándor alapító tagjukat.
Az ünnepségen közreműködött
Feyér Zita énekesnő és a KisBerényke Táncegyüttes.

KAFFEE UND KUCHEN

Városházi hírek
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Elismeréseket adtak át az ünnepi
megyegyűlésen

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ünnepi megyegyűlést
tartott Békéscsabán, a Jókai Színház Vigadó termében, augusztus 31-én. Zalai Mihály elnök megnyitója után a rendezvény díszvendégeként dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára mondott köszöntőt.
A beszédeket követően a Békés megyéért kitüntetéseket adták át
az arra érdemeseknek. Az ünnepi megyegyűlésen a Békés
Megyei Népművészeti Egyesület részesült ilyen elismerésben,
melyet Pál Miklósné az egyesület elnöke vett át. A Szarvasi
Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület szintén a Békés
megyéért kitüntetést kapta, a díjat és a gratulációkat Szigeti Erika,
az egyesület tagja fogadta. Ugyanezen kitüntető cím tulajdonosa
lett Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető
főispán.
Ezt követte a Polgárokért kitüntetés átadása. A Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése még 2015-ben alapította a díjat,
melyet minden évben egy olyan polgármester kaphat, aki legalább
egy cikluson keresztül töltötte be tisztét úgy, hogy munkássága a
megye történelmi hagyományaira épül, a megye fejlődését
mozdítja elő. A kitüntető címet idén dr. Görgényi Ernő, Gyula város
polgármestere vehette át.

Érték a Települési Értéktárból

A három nemzetiség együttélése

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület immár hagyományosan augusztus 20-án a
német közösségi házban vendégül látja a felvonulókat, így volt
ez az idén is. A Kaffee und Kuchen elnevezésű rendezvényükön

kávéval, kaláccsal, hideg narancslével és gyümölccsel kínálták a betérőket. Nagy örömmel
fogadták a gronaui delegáció tagjait, megmutatták nekik a közösségi házukat és új büszkeségüket,
a muzeális gyűjteményt.

SZTÁRFELLÉPŐ: A REPUBLIC

A XXV. Berényi Napok sztárfellépője a Republic együttes volt
augusztus 20-án a városi liget
színpadán nagyon látványos

koncertet adott.
A hátteret ledfal világította meg, a
zenei élmény mellé tűzijáték és
konfetti ágyú társult.

Jövőre ünnepeljük a város
újratelepülésének 300. év-fordulóját, a három: magyar, német,
szlovák nemzetiség együttélése
pedig öt évvel ezelőtt, 2017-ben
került be a települési értéktárba. A
részben Szarvasról áttelepült,
részben Nyitra, Liptó és Árva
megyékből leköltöző evangélikus szlovákoknak már 1723ban templomuk volt Berényben. A
szintén evangélikus Elzászból és
Frankföldről származó, és hartai,
soltvadkerti továbbköltözőkkel is
szaporodó németek 1721 és
1725 között telepedtek le. A
lakosság jól elkülönült egymástól,
és szinte három egymás mellett
levő falut alkotott. A község északi részén a tótok, déli részen a
magyarok laktak, és a kettő között helyezkedtek el a németek. A
saját területükön külön temetőjük, iskolájuk, boltjaik, kocsmáik,
olvasóköreik voltak. A legmódosabban a németek éltek, ez jól
meglátszott a házaikon és az öltözködésükön is.
A lakosság a legnagyobb békében élt egymással, és az 1800-as
évekre – az anyanyelvén kívül – már szinte mindenki tudott
magyarul is. Ma az identitás-megőrzésben nagy szerepet
játszanak a nemzetiségi önkormányzatok és a hagyományőrző
egyesületek.
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GYÉKÉNYFONATOS ETETŐSZÉK

A HÓNAP MŰTÁRGYA – 2022. SZEPTEMBER

Az etetőszék az 1800-as évek
második felében terjedt el a polgárság, majd a mezővárosi parasztság körében. A kisgyerekek etetését
nagyban elősegítette ez a magas
lábú támlás karosszék.
Ezzel a praktikus bútordarabbal az
asztalhoz ültethették a gyereket,
így a szülők számára is kényelmesebb volt az étkeztetés.
A bemutatott etetőszék keményfából gyékényfonatos ülőlappal
készült. Idős Berg Mihály tulajdona volt, Zolnai Magdolna adományozta a gyűjteménynek.
Csete Gyula

HENTZ LAJOSRA EMLÉKEZTEK
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ munkatársai szeptember 5-én a száznyolc évvel
ezelőtt született Hentz Lajos néprajzkutatóra, a helytörténeti gyűjtemény megalapítójára emlékeztek.
Ebből az alkalomból koszorút helyeztek el a kastély belső homlokzatán található emléktáblán.
Csete Gyula

ORLAI
200
Időpont:

.25.
2022.09

17.30 Rigócsőr királyfi című bábelőadás a Kacagó
Bábszínházzal
18.30-19.30 A Szent Mihály-nap jelentősége a pásztorok életében
címmel zenés interaktív előadás és táncház a
Görbeszék Társulattal
19.30 Szabadtéri tűzgyújtás és tűztánc
20.00 - 21.00
Animal Cannibals koncert
Pusztapörkölt kóstoló a készlet erejéig.
A részvétel ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk.
A projekt az Értékmentők TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01964
kódszámú pályázat keretében valósul meg.

A KÖNYVTÁR AJÁNLJA

101 DOLOG, AMIT JÓ, HA TUDSZ…

TÁBOROZÁS A CSALÁDSEGÍTŐNÉL
Amennyiben érdekel a technika, a
történelem, az állatvilág vagy
akár a varázslatos lények, akkor
ajánlóm neked szól. A sorozat
egyes darabjaiból megtudhatod,
hogyan működnek a kikötői
daruk vagy azt, hogyan mutatható

ki a mágneses mező, esetleg azt,
milyen volt az élet a középkori
erődített falak között. De arra is
választ kaphatsz, hogyan alkalmazzák a repülőgépeket mentésre, és megtudhatod azt is, hogy
hány kilós egy bálna szíve.

MEGVILÁGOSODÁS NAPJA 2022
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az iskolai
szünidőben két alkalommal
tartott napközis tábort egy-egy
héten hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az első tábor
júniusban Mezőberény Város
Önkormányzatának hozzájárulásával, míg júliusban az Erzsébet-tábor pályázati támogatásából valósult meg. Kollégáink
igyekeztek változatos programokat biztosítani a gyermekeknek,
ezekben szerepelt sport, kulturális program és kreatív szabad-

idő eltöltése. Mindkét táborban a
muzeális gyűjtemény állandó
kiállításait tekintettük meg Csete
Gyula szakszerű tárlatvezetésével. Strandolás és fagyizás színesítette a tábori programokat. Két
kirándulást is sikerült megszerveznünk, Gyulán a Független
Egyesületnél vehettek részt a
gyerekek lézerharcban, míg a
második turnusban a pusztaottlakai szafari parkban láthattak egzotikus állatokat. A tábor
zárásaként bűvész produkcióval
szórakoztattuk a táborozókat.
Nagy Judit szakmai vezető

Kerékpáros akció
a rendőrség és a kerékpáros szaküzletek összefogásával.
A Berény Bringa szaküzletében, Mezőberény, Fő út 2.
2022. szeptember 30-án, pénteken 8-től 17 óráig kedvezményes áron vásárolhatja meg kerékpárja világítását,
és azt a helyszínen díjmentesen felszerelik.
Részletek: www.mezobereny.hu

2022. szeptember
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Az OPSKMM kiscsoportjai 2022-2023
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a következő
szakköröket, foglalkozásokat hirdeti meg a 2022-2023-as évadra:
Foltvarró szakkör:
csütörtökönként 17- 20 óráig;
első foglalkozás: 2022.
október 6.
Vezeti: Fehér Károlyné
Népi díszítőművészeti kör:
keddenként 13-16.30 óráig;
első foglalkozás: 2022.
október 4.
Vezeti: Bogárné Szőke Erika
Csipkekészítő szakkör:
péntekenként 15-től 17 óráig
első foglalkozás 2022. október
14.
Vezeti: Hernádi Mihályné
Gyöngyfűző szakkör
egyeztetés alatt
Vezeti: Kissné Wagner Mária,
Hanó Krisztina és Szabóné
Gecse Éva
Maminbaba – hordozós latin
fitness: hétfőnként 9.30-11.30
Vezeti: Zsidják Erika
Zumba:
hétfőnként 18.30-19.30 óráig;
Vezeti: Csuta Éva
Malom Fitness:
hétfőnként ovis és iskolás
gyerekeknek 16.3018.30óráig;
első alkalom: 2022.
szeptember 5.
Vezeti: Lészkó-Kurucz Erika
Malom Fitness: szerdánként
felnőtteknek18.30-19.30
óráig.
első alkalom: 2022.
szeptember 7.
Vezeti: Lészkó-Kurucz Erika
Intenzív Cardio Aerobic:
csütörtökönként 19-20 óráig;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 22.
Vezeti: Csete Szinőve
Spine Care Synee –
tartásjavtó torna:
csütörtökönként 18-19 óráig;
első foglalkozás 2022.
szeptember 22.
Vezeti: Csete Szinőve
Kondícionáló gerinctorna:
hétfőnként 8.30-9.30-ig és 1819 óráig, illetve
csütörtökönként 8.30-9.30
óráig; első foglalkozás 2022.
szeptember 12.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye
Katalin

Kímélő gerinctorna: hétfőnként
és csütörtökönként 9.30-10.30
óráig; első foglalkozás 2022.
szeptember 12.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye
Katalin
Jóga klub
egyeztetés alatt

Mézeskalácskészítő szakkör
egyeztetés alatt
Vezeti Jeneiné Földi Andrea

Nefelejcs Klub: hó első hétfője
15-16 óráig
első foglalkozás: 2022.
szeptember 5.
Vezeti: Vrbovszki Mártonné

Berényi Népdalkör:
hétfőnként 17-19 óráig;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 12.
Vezeti: Kmetykó Istvánné

Városi Nyugdíjas Klub:
rendezvényektől függően: havonta egy alkalom 16-tól 18
óráig; első foglalkozás: 2022.
szeptember 21.
Vezeti: Borgula Györgyné

Berény Táncegyüttes:
szerdánként 17.30-19.30 óráig
és péntekenként 16.30-19.30
óráig;
első foglalkozás 2022.
szeptember 1.
Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes

Tánciskola: 2023. januártól
Vezeti: Hajas Tibor

Kisberényke Táncegyüttes:
szerdánként 15.30-17 óráig és
péntekenként 14.30-16 óráig;
első foglalkozás 2022.
szeptember 1.
Vezeti: Borgula Benedetta

Mazsorett együttes:
keddenként és
csütörtökönként 16-20 óráig;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 6.
Vezeti: Mezeiné Szegedi
Erzsébet

Pedagógus Nyugdíjas Klub:
minden hónap második
keddjén 17-18 óráig;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 13.
Vezeti: Frei Zita és Földesi
Lajosné
Kertbarátok köre:
minden hónap harmadik
szerdáján 17-19 óráig;
első foglalkozás: 2022.
október 19.
Vezeti: Hernádi Mihály
Color Fotóklub:
minden második kedden
17.00-20.00 óráig.
Irodalmi műhely:
minden páros pénteken 16.3017.30 óráig;
első foglalkozás 2022.
szeptember 30.
Vezeti: Molnár Lajos
Varázsceruza: szerdánként
16.30-17.30 óráig;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 21.
Vezeti: Diószegi Eszter
Felnőtt amatőr képzőművész
kör
péntekenként 18.00-20.00
óráig
Vezeti: Papp Zoltán
Kerámia szakkör felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt
kéthetente hétfőn 17.00-20.00
óráig
első foglalkozás: 2022.
szeptember 19.
Vezeti: Kisari Miklósné

Főzőtanfolyam nem csak
kezdőknek
2022. októberétől
Vezeti: Bróda László

ORLAI
200
Berecske
keddenként és péntekenként
16.30-18.00
első foglalkozás: 2022.
szeptember 9.
Vezeti: Balázs Viola
Babica – ovis néptánc: a tervek
szerint csütörtökönként 16.30tól 17.30 óráig; első
foglalkozás: 2022. szeptember
15.
Vezeti: Borgula Benedetta
Szenior örömtánc:
szerdánként 17.30-18.30;
első foglalkozás: 2022.
szeptember 7.
Vezeti: Boruzsné Szatmári
Erzsébet

POÓR PÉTER
KONCERT
az egykori Táncdalfesztivál
jegyében az
IDŐSEK VILÁGNAPJA

alkalmából
Köszöntőt mond: Siklósi István,
Mezőberény polgármestere
Időpont:
2022. október 1. 14 óra
Helyszín: OPSKMM,
(Mezőberény, Fő út 6.)
Támogató:

.

A belépés ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
2022. október 3-9.

Hajdú Kati: Varázslat, valamint Rút és Hel című
mesés könyveinek bemutatója zenés, interaktív,
jelmezes meseelőadással egybekötve
Időpont: 2022. október 8. (szombat) 10-11 óra
Helyszín: OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
A belépés ingyenes. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
További előadások egyeztetés alatt.
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A SZLOVÁKOK JUBILEUMA
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete 1992-ben alakult meg,
augusztus 5-6-7-én a közösség 30
éves jubileumát ünnepelte. A három nap hivatalos programja a
gútai vendégek érkezésével, majd
Vrbovszki Pál kocsigyűjteményének megtekintésével kezdődött. A vacsorához a Gyomai úti
közösségi házban harmónika
szólt. A művelődési központ
aulájában Cservenák János fotóiból nyílt kiállítás, a képek a
szervezet elmúlt 30 évét mutatták be. A kiállítást Körösi Mihály
alpolgármester nyitotta meg. Az
eseményt megtisztelte Emil Kuchár főkonzul úr, Paulik Antal
szlovák szószóló, Mucsi András,
a Békés Megyei Önkormányzat
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Zelman Ferenc,
az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese, Siklósi
István, Mezőberény város polgármestere. A 30 év emlékeinek felelevenítését Borgula Györgyné
elnök ismertette a vendégekkel.
Emlékeztünk azokra a tagokra,
akik már nem lehettek közöttünk.
Közel 350 fő érdeklődő kísérte
figyelemmel a 30 év emlékeit és a
kisfilmet életünkről. A Motiva
együttes Boldog születésnapot
című népzenei feldolgozásával
fejeződött be az ünnepség. És ami

más volt, hogy az idén az Ízek utcája – Mamicska konyha gazdagította a programot a városi
ligetben, itt 11 főzőhely várta a
vendégeket. A liget jelképesen
gazdaudvarrá változott, és kellemes, kék sátrakban kóstolhatták
meg a nemzetiségi finomságokat.
A Békés megyei szlovákok összefogásának jó példája volt, hogy az
Ízek utcájában a szlovák ételek
elkészítéséhez is kaptak más
településtől segítséget.
A színpadon a szlovákság zenei
hagyományait felidéző dalokat és
citeraegyütteseket hallhatott az
érdeklődő közönség. A nagy melegben sokan a ligeti fák árnyékába húzódtak és ott hallgatták a fellépő együtteseket.
Az este a Gútáról érkezett barátok
és a berényi szlovákok találkozójáról szólt, a zenéről, a beszélgetésről, a szeretetről. Vasárnap
Orlai 200 emlékév keretében Orlaira és Petőfire emlékeztünk,
majd elhelyeztük a koszorúkat. A
tót temetőben az ősök sírkertjénél
a hála virágait, a többi sírnál az
emlékezés koszorúit tettük le. A
méltó jubileumi ünnepségsorozatot a vendégek köszönő szavai
zárták. Búcsúzáskor elmondták,
hogy szeretnek Mezőberényben
lenni, szeretik Mezőberényt.
Borgula Györgyné elnök

ANYATEJES TÁPLÁLÁS
Az anyatejes táplálást augusztus
1-én ünnepeljük. A védőnői szolgálatnál augusztus 12-én a nap
tiszteletére ebben az évben is rendezvényt szerveztünk. A védőnői
munka egyik legfontosabb része a
csecsemők egészséges táplálásának segítése, az anyák felkészítése
a szoptatásra. Sokszor nehéz, göröngyös az út a boldog szoptatásig,
a védőnők ezekben a nehéz helyzetekben próbálnak segítséget
nyújtani a babáknak és az anyukáknak. Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából megtartott
családi délután programjában a tudomány és a játék egyaránt szerepelt. A szülőknek ismereteik gazdagítására előadásokat szerveztünk. Idén dr. Sziráczki Magdolna
főorvosnő adott segítséget a korszerű csecsemőtáplálásában. Ter-

mészetesen nagy hangsúlyt kapott
az anyatejes táplálás, az igény
szerinti szoptatás. Előadást hallhattunk az Allegro Kft. munkatársától, Szilbereisz Ádámtól a
sebgyógyításról, újszülöttek köldökének kezeléséről. Zsidják Erika hordozási tanácsadó és Maminbaba fitneszoktató egyéni hordozási tanácsokkal, hordozókendők
és hordozók bemutatásával készült. A résztvevők a latinos zenére
koreografált fitnesz táncot is
kipróbálhatták. Az udvaron a gyermekeknek gyurmázás, színezés,
csillámtetoválás és szabadtéri
mozgásos játékok biztosították a
szórakozást. Az egy év alatti gyermekek fotóiból kiállítást rendeztünk, ezt a tanácsadóban nézhették
meg az érdeklődők.
Mezőberényi védőnők
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40. KEREKI TALÁLKOZÓ

A Mezőberényi Szlovákok
Szervezete augusztus 28-án az
egykor Kerekiben lakók emlékére keresztet avatott a Körös
túlpartján. Az átadón Benyovszky Pál Márton Benedek Elek Az
öreg faültető éneke című versét
szavalta el. Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke Kereki
rövid történetéről szólt, hangsúlyozta, hogy a lakosság számának
növekedése szükségessé tette a
Kereki iskola megépítését, és az
1960-as évek elejéig működött.
Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, újabb
olyan emlékkel gyarapodik Mezőberény Kereki területe, ami
arra fogja emlékeztetni a helyieket, hogy valamikor ezen a részen
olyan emberek éltek, akik ragaszkodtak a szülőföldjükhöz és
ragaszkodtak ahhoz, amit a tanyasi, a Kereki lét biztosított
számukra. A keresztet Benjamin
atya és Selmeczi Lajos Péter
lelkész áldotta meg. Borgula
Györgyné, a szervezet elnöke elmondta, hogy a keresztet Mórocz

Sándor fafaragó mester készítette, és Magyarország Kormányának támogatásával valósították meg.
A program a Kosjár-tanyán a Kereki találkozóval folytatódott,
ahol hagyományos birka pörkölt
mellett indult útjára a beszélgetés. Emlékeztek Zolnai Jánosra
és Varjú Sándorra, akik elindították a találkozó ötletét, majd
köszönet mondtak Adamik Mihálynénak és Mertz Mártonnénak, akik ezt a hagyományt tovább folytatták, és megteremtették a lehetőséget a 40. találkozóra. Köszönjük mindenkinek,
hogy velünk voltak!
A megvalósítást segítette a Borgula Ép Kft., Kosjár György,
Borgula György, Bartó Márton,
Egeresi Ferenc.
Támogatók: Magyarországi
Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványa,
Magyarország Kormánya –
Útmenti Keresztek NKER-KP-12022/1-000134 projekt keretében
valósult meg.
Borgula Györgyné elnök
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KOSÁRLABDA PIACTÉREN

Meghívó
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete
szeretettel hívja és várja az érdeklõdõket
2022. szeptember 17-én 12 órától
a városi ligetbe

SZÜRETI RENDEZVÉNYÉRE

12.15 GLAMOUR zenekar Dáridó mulatós műsora.
13.30 A szüreti felvonulás útvonala: Liget bejárata-Hősök
útja-Kölcsey utca-Liget utca- Liget bejárata.
Régi szüreti felvonulás hangulatának felelevenítése
a résztvevőkkel.
15.00 GLAMOUR zenekar interaktív gyermekkoncertje.
16.00-21.00 Szőlőfeldolgozás a kiskőrösi szlovákokkal,
szüretelés, darálás, préselés, mustkészítés és
-kóstolás.
A hangulatról a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi
Népdalkör és Citerazenekar gondoskodik .
Fröccsplacc – a kiskőrösi borból és a
berényi szódából készült fröccs fogyasztása.
A Borház ünnepélyes megnyitása, majd kiskőrösi
borosgazdák borainak kóstolása.
Mamicska konyha ételeinek bemutatója.
A jó hangulatról a vendégcsoportok: a kiskőrösi szlovákok,
gútai vendégeink és a szervezők gondoskodnak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes!
A rendezvény a
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01945
Múltidéző Kulturális Rendezvények
Mezőberényben című projekt keretén
belül valósul meg.

A Motorosok Baráti Köre
Mezőberény Egyesület szervezésében

2022. szeptember 24-én,
szombaton

16. STREETFIGHTER NAP
lesz a Liget előtti útszakaszon!

A „14-es Street Jam Fest” Kosárlabda Fesztivál keretében augusztus 12-én és 13-án a piactér újra
kosárlabdázókkal népesült be.
Pénteken a szervezők a Mécses
Szolgáló Egyesület tagjait hívták
meg játékra, másnap pedig elszánt csapatok játszottak a győzelemért, sportszerű küzdelmet
láthatott a közönség. Míg a piactéren folyt a kosárlabda mérkő-

zés, addig a Piknik Park Szabadidő Központ adott helyet a röplabdának. Az OPSKMM-ben véradás várta a sportolókat, illetve a
piactéren a gyermeksziget a családokat. A korábbi évek hagyományának megfelelően a szervezők az idén is adománygyűjtést
hirdettek, ennek eredményeként
több zsáknyi játékot adtak át a
rászorulóknak.
Mertz Judit

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
Július 28-31. között Szegeden
zajlott a Serdülő, Ifjúsági és U23as Országos Bajnokság. Az országos viadalon 72 egyesület közel 1000 kajakosa és kenusa vett
részt, köztük a KSI Gyomaendrőd
csapata öt mezőberényi fiatallal.
A versenyzők elő- és középfutamok után kerülhettek döntőbe,
hiszen az ország legjobbjai szálltak hajóba az érmekért.
Eredmények: Sági Alíz U17-18
K4 1000 méter 1. hely, U17-18
K1 1000 méter 2. hely, U17-18
K1 5000 méter 6. hely, Wágner
Anna U17-18 K2 1000 méter 4.
hely, K4 U17-18 500 méter 4.
hely, U17-18 K2 500 méter 5.
hely, Tóth Menta K1 U16 500
méter 9. hely, K1 U16 2000 méter
11. hely, Vida Levente K1 U16
2000 méter 24. hely.
Konyecsni Milán K2 U15 1000
méter 1. hely, K2 U15 2000 méter
1. hely, K1 U15 500 m 3. hely, K1

U15 1000 m 5. hely. Milán idén
ismét a válogatott keret tagja lett,
illetve kijutott az Olimpiai Reménységek Versenyére, Pozsonyba.
2022. augusztus 6-7. között szintén Szegeden rendezték meg a
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékversenyt. Az országos viadalon
79 egyesület több, mint 1500 kajakosa és kenusa vett részt, köztük a KSI Gyomaendrőd csapata
négy mezőberényi indulóval.
Eredmények: Tóth Kinga K1 U14
2000 méter 28. hely, Pál Gábor
MK1 U13 2000 méter 24. hely,
Barna Balázs MK4 U12 2000
méter 2. hely, MK4 U12 1000
méter 3. hely,
Zámbori Zsolt MK4 U12 2000
méter 2. hely, MK4 U12 1000
méter 3. hely.
Mindkét alkalommal a KSI
összesítésben a 3. helyen végzett.

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

Régi motorokat, veterán autókat keresek:
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb!
Lehet hiányos, üzemképtelen is!
+36 20 572-5142
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MONDJUNK IGENT!
Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét,
kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon
járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De ők ezt mondták:
Nem megyünk! Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt
szavára. De ők ezt mondták: Nem figyelünk! Ezért halljátok, ti,
népek, és tudjátok meg, akik egybegyűltetek, hogy milyen sors vár
rájuk! Halld meg, te, föld! Íme, veszedelmet hozok erre a népre:
saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és
tanításomat megvetették. (Jeremiás 6, 16-19)

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola augusztus 28-án délután családi napra várta a néptáncosokat. Közel száz táncos kellemes délutánt töltött el a muzeális
gyűjtemény udvarán. Négy bográcsban mindenki megfőzte a
kedvencét: a babgulyást, a tarhonyás húst, illetve a sertés- és a

csirkepörköltet. Közben a gyerekek geoládát kereshettek vagy
táncolhattak a Talléros zenekar
muzsikájára. Aki szeretne a néptáncosokhoz csatlakozni, megteheti, 5-103 éves korig várják a jelentkezőket. Figyeljék a plakátjaikat, honlapunkat, Facebookoldalukat és a KTV-t!

MEGHÍVÓ

Mezőberény Város Önkormányzata és a
Magyar Rákellenes Liga mezőberényi alapszervezete
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
2022. szeptember 30-án, (pénteken) 18 órától

a városháza dísztermébe
DR. VARGA

SÁNDOR szívsebész

KOSZORÚÉR-BETEGSÉGEK
ELLÁTÁSA NAPJAINKBAN
című előadására.
Az előadás után kerül sor dr. Bak Mihály szülész, nőgyógyász
szobrának megkoszorúzására, mécses gyújtására az
Oroszlán Gyógyszertár előtti téren.
Emlékező beszédet mond Siklósi István polgármester.
Közreműködik a Mezőberényi Mazsorett Együttes.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Bíró Szabolcs István (Mezőberény) és
Zahorán Helga (Mezőberény), Mucsi Lajos (Békés) és Ollé Ildikó
(Békés), Kocsis Tamás (Szeged) és Hajdu Zsanett (Mezőberény),
Lakatos Gábor (Mezőberény) és Darócz Karolina (Mezőberény),
Marton Tamás (Köröstarcsa) és Püski Claudia (Köröstarcsa), Nagy
Gergő Attila (Mezőberény) és dr. Kovács Natália Lilla
(Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Eiler Mártonné született Weigert Zsuzsanna
(1931), Klein Ádámné született Lánczi Teréz (1929), Jagicza
Györgyné született Pántya Ilona (1936), Tokaji Sándorné született
Fábián Anna Ilona (1962), Fazekas Kálmánné született Nyíri Mária
(1935), Gulyás Antal Lászlóné született Kelemen Zsuzsanna (1952),
Halász Ferenc (1953).

Amikor arról beszélgetünk egymás között, kinek mi volt az első
szava, akkor mindannyian hasonlókról számolunk be. Persze
nem mi emlékezünk rá, hanem a
szüleink, testvéreink elmondásából tudjuk, hogy mama, baba, papa…, de rögtön ezeket követi a nem. Mivel a gyerekeket
ezerszer figyelmeztetik, óvják és
próbálják megvédeni a veszélyektől, korán megtanulják a tiltó
szót. Egy kis idő múltán már maguk is ellenkeznek, aztán a dackorszakukban remekül alkalmazzák, jelezve, hogy nem akarnak
együttműködni, nem akarnak
egyes tevékenységeket úgy csinálni, ahogyan azt tőlük kérik.
Tizenévesen a lázadás és a személyiség önállósodásának idején
már professzionális szinten mondanak nemet a fiatalok. Szavaikon túl az öltözködésük és döntéseik hirdetik, mit nem akarnak
úgy tenni, ahogyan azt a felnőttek
tőlük várnák. Felnőttként viszont
sokaknak meg kell tanulniuk
nemet mondani, a határainkat, az
egészségünket családunkat védendő. Nemet mindig azért mondunk, mert függetlenek akarunk
lenni, szabadok valamitől, valakitől.
Az eredendő bűn kifejezést gyakorta hallani. Ez azt jelenti, hogy
az ember úgy születik, hogy
nemet mond az Istenre. Az ember
úgy véli, hogy az Úr nem létezik,
nem szól, nem figyel… Az ateizmus azt jelenti, hogy az ember
alapjában véve istentagadó állapotban van. Pedig az Isten él, szól,
figyelmeztet, irányt mutat és célt
ad az ember életének. Az Isten hív
önmagához, megáld, megbocsát
és szeret. Mennyei Atyaként öleli
át az egész világot, és próbál
bennünket jó úton tartani. Ő igent
mondott ránk, amikor ebbe az

életbe hívott, bizony Tőle van az
élet lehetősége! Az Úr minden
nap igent mond, amikor esélyt
kapunk tőle, hogy felismerjük,
meglássuk szeretete, irgalma
jeleit.
Sokat panaszkodunk, sajnos. Mi
nem jó, elégedetlenek vagyunk.
Magányosak vagyunk. Kritikusan fogalmazunk mindennel és
mindenkivel szemben. Aggódunk
és nyugtalankodunk. Félelmek
uralkodnak rajtunk. A fentebb
idézett bibliai részben azt olvassuk, hogy ennek van magyarázata: az ember nemet mond az
Isten szavára, aminek egyenes
következménye, hogy veszélybe
kerül. Ahogyan az az autós, aki
nem veszi komolyan a közlekedési jelzéseket, táblákat. Ha
ezeket figyelmen kívül hagyja,
eltévedhet, könnyen szembe
találja magát más járművel és
halálos baleset történik… Isten
akarja a bajokat? Isten akarja a
rosszat? Nem. Nem, Isten nem
akar nekünk rosszat. De ha
tagadjuk, ha nem halljuk meg a
hívó és óvó szavait, akkor ne
csodálkozzunk, hogy életünk
vakvágányra jut. Nem Isten
akarja a pusztulást és a kárhozatot
sem. Az ember a maga döntése
következtében jut oda, mert nem
akarta a szerető Isten közelségét,
nem akarja meglátni Őt Jézusban,
nem akarja a szívét odaadni a
benne való bizalomra. Független
akar lenni Istentől, meg akar
szabadulni tőle.
Nem helyett mondjunk igent
Istennek. És akkor más színben
látjuk a világot, másképp éljük a
mindennapokat, jó úton, a helyes
úton maradunk, aminek a végén
biztos hazatalálásunk lehet, igazi
mennyei otthonunkba.
Lázárné Skorka Katalin
lelkész

Hatvan év fölötti férfi
vagyonőri vagy állatgondozói állást keres.
Más megoldás is érdekli.
Telefon: +36 70 782-9424, +36 30 425-6485.
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KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

Kapható zsákban, illetve ömlesztve:
cseh barnaszén, fekete kazánszén.
Cím: Békés, Kossuth Lajos utca 39. Telefon: +36 70 361-8959

BARNA TOJÓTYÚK
750 Ft/db, egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627.

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

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
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INGYENES
ELEMAKCIÓ
Widex hallókészülék elem

10

Ft/db*

*Egy személy maximum 3 levél (18db) elemet
vásárolhat akciós áron. Az akcióban való
részvétel feltétele, hogy hozza magával a
hallókészülék nyilvántartási kiskönyvét. Ha a
fenti feltétel nem teljesül, az akciós ár nem
érvényes.
Az akció időtartama: 2022. 09. 1-31.

HALLÁSVIZSGÁLAT
HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁS

