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XI. TÖLTÖTT KÁPOSZTA FESZTIVÁL
Közben az elkészült ételeket
értékelték a zsűri tagjai.
A szüreti felvonulást átszervezte
az időjárás. A rendezők a környező utcák bejárását tervezték,
ehelyett a résztvevők a kiskőrösi
szlovák és a gútai vendégekkel
együtt a liget színpadát járták
körbe.
A főzőhelyek dekorálásában kreativitásával, változatosságával
különdíjat érdemelt ki a német
nemzetiségi önkormányzat. A
főzőcsapatok közül, néhány a
versenyre nem nevezett, mások
több mintát is adtak, így összesen
22 étel érkezett be a zsűrihez. A
pontszámok szerint első lett a
Nyald meg a kanalam! elnevezésű, fiatalokból álló csapat, a
második helyen az Alföld Turista
Egyesület végzett, a harmadik

helyet a német nemzetiségi önkormányzat szerezte meg.
Az eredményhirdetés után ismét a
Glamour zenekar lépett színpadra, ez alkalommal gyermekeknek adtak koncertet úgy, hogy
a műsorba mozgással, énekkel be
is vonták őket.
Ezt követően a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete tagjai
szőlőt dolgoztak fel: daráltak,
préseltek, mustot készítettek, és
azt meg is kóstoltatták. Közben a
jó hangulatról a Kiskőrösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és
Citerazenekar gondoskodott. A
fröccsplaccon kiskőrösi borból és
berényi szódából fröccsöt kínáltak, illetve a borházban kiskőrösi
gazdák kóstoltatták a boraikat.

MEGEMLÉKEZÉS

A városi ligetben szeptember 17én a XI. Töltött Káposzta Fesztiválon 19 csapat főzött. Az ételeket
kéttagú zsűri, Marton Mihály és
Tánczos Imre bírálta el. A főzőhely díszítését Bálint Anna, Diószegi Eszter és Papp Zoltán értékelte.
Siklósi István polgármester a
megjelentek között köszöntötte
Fülöp Lászlót, Szováta polgármesterét. Siklósi István elmondta, a két település épp húsz éve írta
alá a testvérvárosi szerződést. Ez
alkalomból a két polgármester
emléklapot cserélt ki.
A legszebb konyhakertek verseny
díjait a zsűri tagjai, Dévényi Csilla, Hernádi Mihály és Magyar Pál
adta át. A díszkert kategóriában
Kerekes Józsefné végzett az élen,
második Bokorné Varga Katalin,
harmadik Bíró Sándorné lett. Az
50 négyzetméter feletti kategó-

riában Petneháziné Szűcs Katalin
győzött Vargáné Maléth Katalin
előtt. Az 50 négyzetméter feletti
vegyes kategóriában Plavecz József lett az első, Szabó Gyulát és
Rabb Annát előzte meg. A közösségi kert kategóriában a Mosolygó Központi Óvoda végzett
az élen a Mezőberényi Talentum
Református Óvoda és a Mécses
Egyesület előtt. A zsűri munkáját
Túri Andrea, az OPSKMM igazgatója köszönte meg.
Körösi Mihály alpolgármester, a
települési értéktár bizottság elnöke bejelentette, hogy a Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál
is bekerült az értéktárba, ez alkalomból gratulált Hoffmann Dániel elnöknek, a rendezvény főszervezőjének. A színpadon a
Derzsi zenekar örökzöld dallamokat játszott, őket a Glamour
együttes követte mulatós zenével.

az ’56-os forradalom és szabadságharc
66. évfordulója alkalmából

2022. október 21. (péntek) 1600
Mezőberény, ’56-os emlékpark
Beszédet mond: Dankó Béla országgyűlési képviselő
Megemlékező műsor: „Tisztelet a hősöknek” címmel
előadja Lakatos Dóra és R. Kárpáti Péter színművész
Katonai tiszteletadással elhelyezésre kerül
Mezőberény Város Önkormányzatának koszorúja a
Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató és a
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
által.
A megemlékezésen közreműködik: a Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely
Helyőrségi Zenekar

Most is lehetőség lesz elhelyezni a megemlékezés virágait.

Emlékezzünk együtt!
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Augusztus 30-án a Petőfi Irodalmi
Múzeum munkatársai jártak városunkban a Petőfi 200 programhoz
kapcsolódó mezőberényi fejlesztéseket egyeztetni. Megállapításra
került, hogy a kastély déli szárnyának akárcsak részbeni felújítására is kevés a forrás, ezért más lehetőséget néztek meg a könyvtár
épületében. Bizonyos feltételek,
elsősorban akadálymentesítés
megvalósulása esetén alkalmasnak találták a bemutatott helyszínt. Az újratervezés megindult.
Szeptember 7-én a művelődési
házban Sándor Gyula tervezővel,
Körösi Mihály alpolgármester
úrral és Túri Andrea intézményvezetővel egyeztetett Siklósi István polgármester a Petőfi 200
programhoz tartozó fejlesztések
építészeti, akadálymentesítési kérdéseiről; lift, mosdó stb.
Szintén szeptember 7-én Gyomaendrődön négy település képviselői egyeztettek a közös energiabeszerzés közbeszerzési kérdéseiről.
A négy település: Békés, Dévaványa, Gyomaendrőd, Mezőberény. Megegyeztek abban, hogy a
gesztortelepülés, a konzorcium
vezetője Dévaványa lesz.
Szeptember 7-én került sor a város
dél-nyugati részét érintő belvizes
program munkaterületének átadására. Másnap elkezdték a munkákat a Panoráma étterem mögötti
csapadék-víztároló kialakításával.
Szeptember 8-án az MVM munkatársaival, Petőfi Sándorral és Pálfalvi Gergellyel folytatott megbeszélést Siklósi István polgármester
a város közvilágításának korszerűsítésében cégüket jelenleg érintő
kérdéseiről. A beszélgetésből az
tűnt ki, hogy igyekeznek megakadályozni a beruházás megvalósulását. Feltételként szabnák,
hogy három jogcímen közel 10
millió forint összeget fizessen az
önkormányzat ahhoz, hogy a munkálatok megkezdéséhez hozzájá-

ruljon a cég. Ez a történet lassan
szövevényesebb és hosszabb, mint
egy teleregény, ugyanakkor kicsit
nevetséges is!
Szeptember 12-én Békéscsabán a
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elnökségi ülésén vett részt
Siklósi István polgármester. Az ülésen az egyesület aktuális feladatain kívül a jelenlévő elnökségi
tag polgármesterek – Békéscsaba,
Békés, Doboz, Mezőberény – az
energiahelyzetben tervezett intézkedésekről, megoldási lehetőségekről beszéltek, megállapítva,
hogy egyik településnek sincsenek
meg a forrásai a jövő évben
várható energiaárak kiegyenlítésére. Mindenki különböző megoldásokban gondolkodik, de egy
biztos, mindenki energiafelhasználás megtakarítására törekszik.
Szeptember 15-én a piaccsarnoknál részterület – a bútorbolt –
átadás történt annak érdekében,
hogy a bútorbolt visszaköltözhessen az eredeti helyére, és folytatni
lehessen a felújítást.
Szeptember 16-18-ig testvérvárosunk, Szováta delegációját látta
vendégül Mezőberény. Fülöp
László polgármester úr korábbi
egyeztetéseknek megfelelően két
szakembert hozott magával. Szóban megerősítette korábbi meghívását a szovátai tökfesztiválra.
Megegyezés szerint Mezőberényből két intézményvezetővel és egy
képviselővel fogadják el a meghívást és mennek tapasztalatokat
gyűjteni.
Szeptember 19-én Marton Mihályné, Ilonka nénit otthonában
köszöntötte Siklósi István polgármester 90. születésnapján. A
köszöntés alkalmából átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándékkosarat
és képeskönyvet. Ezúton is egészségben eltöltött éveket kívánunk
neki!

MIRŐL TÁRGYALT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Kállai-Csarnai Judit
jegyző tájékoztatását a 2022.
augusztus 29-i zárt, valamint a
2022. szeptember 08-i rendkívüli
nyílt és 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.
Elfogadták Mezőberény Város
Önkormányzatának 2023-2026.
évi stratégiai ellenőrzési tervét,
valamint a 2023. évi éves ellenőrzési tervét.

A képviselő-testület módosította a
2022. évi belső ellenőrzési tervet,
így a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának és pénzkezelésének ellenőrzésére 2022 novemberében kerül sor.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Mezőberény Város Közterületfelügyeletének 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Elfogadásra került a tervezett fásítások megvalósulásáról szóló beszámoló azzal, hogy a Városi Kertészetben faiskolát alakítsanak ki.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Térfigyelő kamerarendszer jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek című tájékoztatást. A
testület úgy döntött, hogy a 2023.
évi költségvetés tervezésekor
megvizsgálja, mekkora összeget
tud biztosítani az előterjesztésben
jelzett fejlesztési elképzelések
megvalósítására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárult a Magyar Vakond Zrt. bankgarancia törlési kérelméhez és
egyúttal elfogadja a jogutódja, a
Békés Vakond Kft. által megfizetett jóteljesítési biztosítékot
106.717.473,- Ft összegben a
KEHOP-2.2.2-15-2019-00143
azonosítószámú Mezőberény
szennyvíztisztító telep fejlesztése
megnevezésű projekt kivitelezése
kapcsán.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem kíván csatlakozni a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati fordulójához. Egyúttal felhívja az érintett fiatalok figyelmét,
hogy felsőoktatási tanulmányok
folytatásának támogatására –
indokolt esetben – a továbbiakban
is lehet kérelmet benyújtani Mezőberény Város polgármesteréhez
címezve.
Tudomásul vették 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.)
KM-PM együttes rendelet 18. §
(2) bekezdése értelmében az
2/2022-es törlési jegyzékében felsorolt könyvek törlési jegyzékét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Petőfi 200 kiállítás
helyszínének kialakításához a tervezési feladatokra a 082091-07
részletező számra maximum brut-

2022. október
tó 2.000.000,- Ft forrást biztosít az
Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ számára beruházási előirányzatként, a Kugler
József hagyaték kapcsán elkülönített felhalmozási célú tartalék terhére. Szükség esetén a kivitelezési
munkákhoz a pályázati forrás
mellett sajáterőt ugyanebből a
forrásból biztosít, később meghatározásra kerülő összegben.
Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások megszavazása után 3.
alkalommal került módosításra
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési
rendelete. A bevételek és a kiadások főösszege 8.976.132.871 Ft.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta a Kossuth tér – Széchenyi utca
kereszteződésében található Kossuth Lajos és Széchenyi István
mellszobrok áthelyezését a muzeális gyűjtemény előtt lévő parkba, a Szendrei Júlia szoborral egy
sorba. Egyúttal megbízta Körösi
Mihály alpolgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére és a 2022. októberi testületi
ülésen való beszámolásra.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
a 2022. október 14-16. között
megrendezésre kerülő szovátai
testvérvárosi találkozón négy fős
delegációval képviselteti magát,
melynek vezetőjeként a város polgármesterét jelölték meg. Az utazás költsége a város 2022. évi
költségvetésében kiadásként biztosítva van.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adta a 0104, 0108, 0225/1,
0105/31, 099/1, 098/34, 0100/1,
098/42, 0120/1, 083/79-101,
083/73, 083/74, 083/75, 083/44
helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlanok tulajdonosaként a Mezőberény 132 kV-os alállomás I. és
II. számú segédüzemi BHTR 22
kV-os ellátása megnevezésű közcélú elosztóhálózat létesítéséhez,
azzal a kikötéssel, hogy a vezetékek létesítése a többségében mezőgazdasági utak használatát nem
korlátozhatja. A testület tudomásul vette, hogy a vezetékjogi engedély jogerőre emelkedését követően a megjelölt ingatlanokra –
a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény 125. előírásának megfelelően – vezetékjogot jegyeznek be. A testület nyilatkozott arról, hogy a közcélú elosztóhálózat elhelyezésével (létesítésével), annak megközelítésével, azon való munkavégzéssel,
az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával

2022. október
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összefüggésben felmerülő – a
villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény 121. szerinti – kártalanításra igényt tart.

Szolgálat és a Prizma Food Kft.
bérleti szerződést kössön. Az
intézmény igazgatója felhatalmazást kapott a szerződés aláírására.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mécses
Szolgáló Közösség Egyesület
kérelmét megtárgyalva úgy határozott, hogy kéri az egyesületet,
mutassa be a kastély épületében
kialakítandó kávézó terveit. A testület ezt követően tud majd állást
foglalni abban a kérdésben, hogy
bérleti szerződést köt-e az egyesülettel.

Módosításra került Mezőberény
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata,
kiegészült a telephelyeket tartalmazó melléklettel.

Nem született döntés az energiacsőd elkerülését célzó intézkedések tekintetében, rendkívüli
ülésen kerül újratárgyalásra a
napirend.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte Mezőberény Város Óvodai
Intézménye 2022/2023. nevelési
évre szóló munkatervét, az abban
foglaltakat megfelelőnek tartotta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Mezőberény,
külterület, 0190 hrsz. alatt nyilvántartott, a Magyar Állam 1/1
részbeni tulajdonát képező kivett
országos közút tulajdonjogát térítésmentesen átveszi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdése alapján.
Hatályon kívül helyezték a 10536/2019. iktatószámú, 2019. november 25-én elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzatát, és elfogadták Mezőberény
Város Önkormányzata, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal,
illetve a Polgármesteri Hivatalhoz
gazdálkodási szempontból csatolt
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények: Mezőberény Város Óvodai Intézménye,
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos, 2022.
október 1. naptól hatályos Beszerzések lebonyolításának szabályzatát. A szabályzat közzétételéről dr. Kállai-Csarnai Judit
jegyző gondoskodik.
A képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat üzemeltetésében lévő Peugeot Boxer
használata vonatkozásában a Városi Humánsegítő és Szociális

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.
23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálati irányaival, a rendelettervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja.
Elfogadták a 2022. évi XXV. Berényi Napok szakmai, valamint
pénzügyi beszámolóját, egyben
megköszönték az OPSKMM, a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft., a civil szervezetek tagjainak, valamint a rendezvényeken
közreműködőknek a végzett tevékenységet. A pénzügyi megtakarításból 492.900,- Ft felhasználását engedélyezték az OPSKMMnek kis rendezvények finanszírozására, utólagos elszámolással.
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete visszavonta, egyben hatályon kívül helyezte Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló a 219/2022.
(VI. 27.) sz. határozatát, mivel a
jogszabály szerint azt a polgármester hagyja jóvá normatív utasításban.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Mezőberény Város
Önkormányzata részt vesz a villamosenergia és földgáz ellátás
beszerzésére irányuló feltételes
csoportos közbeszerzési eljárásokban, és hozzájárul, hogy a
közbeszerzési eljárások során
kapcsolattartóként, vezető ajánlatkérőként Dévaványa Város Önkormányzata járjon el Mezőberény Város Önkormányzata
nevében. Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott az
együttműködési megállapodás
aláírására és a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei, szervei
között a beszerzésre kötendő
külön együttműködési megállapodás aláírására és a további
intézkedések, jognyilatkozatok
megtételére, valamint arra, hogy a
villamosenergia- és földgázellátás

beszerzésére irányuló feltételes
csoportos közbeszerzési eljárások
becsült értékeinek tudatában,
tárgyalásokat kezdeményezzen a
kormányzattal, illetve az illetékes
minisztériumokkal Mezőberény
Város Önkormányzatának ezirányú költségeinek kompenzálásával kapcsolatosan.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
472/2021.(XII.20.) sz. határozatát
az alábbiak szerint módosította:
A Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésében lévő
busz díjszabását 2022. november
1. naptól az alábbiak szerint
határozza meg:
– 50 km megtételéig: 35.500 Ft+
áfa
– 50 km-t meghaladóan minden
további km megtétele után 710
Ft + áfa/km
– utánfutó használattal: 50 km
megtételéig: 39.050 Ft + áfa
– utánfutó használattal: 50 km-t
meghaladóan minden további
km megtétele után 781 Ft + áfa /
km
– A díjtételen felül a megrendelő
közvetlenül köteles megfizetni
az igénybevétel helyszínén
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi,
komp és az egyéb használattal
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás elhelyezéséről és ellátásáról is köteles
gondoskodni. A társaság a
felmerült költségeket és a futott
kilométereket figyelembe véve
a díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján
előterjeszteni.
A képviselő-testület megbízta a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az
árak alkalmazásáról intézkedjen.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyet
értett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján, a Gyulai Tankerületi Központ
által a 2023/2024. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásával. Az
EMMI rendelet hivatkozott
rendelkezése alapján a képviselőtestület fenti véleménye kiegészítéseként megállapítja, hogy
Mezőberény Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő Mezőberény
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hát-

3.
rányos és halmozottan hátrányos
helyzetű általános iskolába járó
gyermekek összesített létszáma 59
fő, akik közül 55 fő (18 fő
hátrányos helyzetű és 37 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek) a Mezőberényi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium, 4 fő (1 fő hátrányos
helyzetű és 3 fő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek)
pedig a Petőfi Sándor Evangélikus
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium tanulója.
A képviselő-testület által tárgyalt
napirendek és az elfogadott rendeletek megtalálhatók a www.
mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2022.
november 2. (szerda).
Fesetőné Sipos Judit
titkárság

Marton Mihályné köszöntése

Marton Mihályné Ilonka néni
szeptember 19-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!
Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Békés Megyei Kormányhivatal
mint élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben
eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt
állatjárványügyi intézkedésként
Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés megye közigazgatási
területén 2022. október 1 október 21. közötti időszakra
vonatkozóan ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendelt el.

* 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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MEZŐBERÉNY A VÁGTÁN

F

V

ELHUNYT DR. ANDOR LÁSZLÓ

Szomorú hírt kaptunk szeptember 12-én. Életének 86. évében
elhunyt dr. Andor László főorvos, bőrgyógyász szakorvos.
Orvosi munkája mellett, mint
önkormányzati képviselő három cikluson keresztül tevékenykedett a városért.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, majd a

Népjóléti és Szociális Bizottság
elnökeként dolgozott az egészségügyért. Szerette ezt a várost,
Mezőberényt, a múltjával és
jelenével együtt. Igazi lokálpatrióta volt.
Emlékezve rá, szemünk előtt
megjelenik derűs személyisége,
a türelmes és szerény doktor. A
kedves, csendes ember, aki itt élt
köztünk családjával. A gyógyításra esküdött fel, egész életét
végig dolgozta az egészségügyben és tevékenykedett még
nyugdíjasként is. Segített mindig, minden körülmény között,
saját mérhetetlen fájdalma ellenére is tovább gyógyított és
nem panaszkodott.
DOKTOR volt és EMBER,
csupa nagybetűvel. Sok-sok ismerőse és tisztelője búcsúzik
most Tőle. Hálával emlékezünk
rá! Mezőberény Város Önkormányzata és a magam nevében
fájó szívvel fejezem ki őszinte
részvétünket a gyászoló családnak!
Siklósi István polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik férjem, édesapám

dr. Andor László
temetésén megjelentek,
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek el,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége és leánya

A várost képviselve a mezőberényi Vámos Mercédesz indult október 1-2-án a Budapesten megrendezett Nemzeti Vágtán. Az
elődöntőt kimagasló eredménynyel nyerte meg, majd a középdöntőben második lett. Az ott elért kiváló eredménye, remek ideje is mutatta, hogy a döntőben is
megállta volna a helyét. Sportszerű, remek lovaglással méltán
lehetünk büszkék rá!
A verseny kísérőeseményeként
bemutattuk a várost a vágtára érkezőknek, felhívtuk a figyelmet

városunk értékeire. Az összefogás eredményeként lett a standon a gyerekeknek hintaló, valamint „Kojak” nyalóka, levendula
párna, családi életkép, illetve a fotózáshoz Vámos Mercédeszről
óriás kép. Ezek révén a két nap
alatt Mezőberény neve sokak számára vált ismertté, remélhetően a
jövőben vaendégként köszönthetjük is őket városunkban.
Köszönet a támogatóknak, a segítőknek és mindenekelőtt a mi
lovasunknak: Vámos Mercédesznek.
Mertz Judit

LOMTALANÍTÁS MEZŐBERÉNYBEN
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy társaság Mezőberényben 2022. november
5-én, szombaton lomtalanítási napot tart.
Kéri, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napon,
reggel 6 óráig a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő járművekkel jól
megközelíthető közterületre helyezzék ki – ne az úttestre tegyék, mert
azok akadályozhatják a forgalmat.
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása
alapján Mezőberényben a november 1-i munkaszüneti naptól
függetlenül a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott
rend szerint történik.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tájékoztató 2022. évi ebösszeírásról
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
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: mezobereny.hu. Elektronikusan kitölthető, beküldhető az E-önkormányzati portálon, https://ohp20.asp.lgov.hu, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók. Leadási határidő:
2022. október 31.
részletek: mezobereny.hu,
kiemelt cikkek

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Burai Attila (Mezőberény) és Szekeres
Dzsenifer (Mezőberény), Balog István (Mezőberény) és Maczkó
Dalma (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Károlyi Pál Jánosné született Pázsit Magdolna
(1955), Rónai Ádám (1947), dr. Andor László (1936), Bereczki József
(1932), Szabó Sándor (1928), Szicsek József János (1943), Mojzsis
János (1934), Németh Erazmus (1937), Rigó Imréné született Bukor
Irén (1936), Balog Benedekné született Hegedűs Katalin (1938), Kótai
Lajosné született Dógi Ilona (1935).
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Almából készült
Békés megye legjobb pálinkája
A Békés Megyei Önkormányzat és a Gyulai Pálinkafesztivál által felkért szakmai zsűri
döntése alapján idén a Békés
Megye Pálinkája kitüntető címet a Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. „Érlelt alma" pálinkája
érdemelte ki, melyet Fabulya
Attila vett át a manufaktúra
nevében.
A megye legeredményesebb
magánfőzője a békéscsabai
Szűcs Zoltán, míg a bérfőzetője dr. Ping József lett Újkígyósról.
Az elismeréseket Zalai Mihály,
a megyei önkormányzat elnöke és Bora Imre fesztiváligazgató adta át a díjazottaknak szeptember 16-án, a
Gyulai Pálinkafesztiválon.
Zalai Mihály kiemelte: a hagyományoknak megfelelően a
megyei önkormányzat megkülönböztető jelzést biztosít Békés Megye Pálinkájának, és
vállalja, hogy kizárólag ezt a
terméket vásárolja ajándékozási céllal.

Érték a Települési Értéktárból

Petőfi és Orlai barátsága
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍM: LEZÁRUL A
„NYITOTT TEREK” HELYI
KÖZÖSSÉG CÍMŰ PROJEKT
2022/09/19
Lezárul a „Nyitott terek” Helyi Közösség cím, TOP-7.1.1-16-201600043 azonosító számú projekt, melynek főkedvezményezettje a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal. A projekt a Széchenyi 2020
keretében európai uniós támogatásból valósult meg 2017.09.01. –
2022.09.30. között Mezőberény közigazgatási területén.
A TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra
benyújtott pályázat kedvező elbírálását követően az Irányító
Hatóság
- a támogató döntés alapján együttműködési megállapodást kötött a
Helyi Akció Csoporttal (HACS) a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia (HKFS) megvalósítására felhasználható 250 millió Ft
vissza nem térítendő támogatási keretösszegre,
- valamint támogatási szerződést kötött a munkaszervezeti funkciót
ellátó szervezettel (Mezőberényi Polgármesteri Hivatal) a
közösségvezérelt HKFS megvalósításához szükséges működési,
közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá a
program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a
keretösszeg összesen maximum 15%-áig vissza nem térítendő
támogatás formájában 37,50 millió Ft összegben.
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport, HACS) 2016.
május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférát, 4
a vállalkozói szférát és 8 a civil szférát képviseli. A projekt indulásakor
a HACS tagjai által megalkotott Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiában helyzet- és problémafeltárás történt, majd meghatározásra kerültek a kulturális és közösségi terek fejlesztésén, illetve a
helyi közösségszervezési tevékenységeken keresztül elérendő specifikus célok a helyi igények szerint:
– az értékteremtés és a kulturális örökség városa specifikus cél
– az együtt élő generációk városa specifikus cél, valamint
– a jóllét és a befogadás városa specifikus cél.
A célok megvalósítása a HACS által kiadott helyi felhívásokra beadott
helyi kérelmeken keresztül történt a kapott forrás felosztásával, a
CLLD alapelveinek megfelelően helyben a HACS döntéseinek
megfelelően, melynek keretrendszerét a munkaszervezet működtette a
projektgeneráló tevékenységtől kezdődően a támogatási kérelmek
bírálatán keresztül a monitoring, értékelési, kommunikációs és
beszámolási feladatokig.
A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia céljainak elérésére irányuló
helyi projektek megvalósításának támogatása (az úgynevezett
„animálás”) szintén a munkaszervezet által valósult meg: a tagok 8
építési (ERFA) projekt és 19 rendezvényeket tartalmazó (ESZA)
projekt lebonyolításához nyújtottak segítséget a helyi kedvezményezetteknek.

Októberben emlékezünk meg Orlai Petrics Soma festőművész
születése 200. évfordulójáról. A települési értéktárban
megtalálható az életműve, illetve a Petőfihez fűződő művészbarátsága.
Mindkettejük életében meghatározó szerepet töltött be
Mezőberény. Orlai Petrics Soma itt született, Petőfi pedig
többször látogatott ide. Dr. Kelényi István a költők és a festők
viszonyáról így írt (Szó és kép): …A költő és a festő
tevékenysége rokon egymással, az egyik szavakkal fest, mint
mondják a „képzelet vásznára”, a másik valóságosan színekkel,
vászonra, fára, kőre… és mindkettő a valóságot akarja
megragadni az elszálló pillanat hevében.
Petőfi Sándor és Orlai Petrics Soma művészbarátsága 2018
júniusában került be a települési értéktárba.

A megvalósított 27 helyi projekt segítségével Mezőberény 2016-ban
megfogalmazott küldetése valósággá vált, sikerült „a meglévő
értékekre épülő kulturálisan aktív és gazdaságilag fejlődő,
környezettudatos, értékmegőrző és értékteremtő nyitott közösségként
képessé vált az itthon maradás lehetőségét felkínálni a város fiataljai és
felnövekvő nemzedékei számára, ezáltal a 21. század kulturális,
természeti és társadalmi kihívásainak megfelelő élhető, lendületes,
nyüzsgő kisvárossá válnia”.
További információ kérhető:
Nagy László projekt asszisztens, sajtóreferens (20/378-6990)
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.)
info@mezobereny.hu
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BEIRATKOZÁS A BÖLCSŐDÉBE
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat értesíti a szülőket,
hogy a városi bölcsődében a
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás folyamatos.
A felvételi kérelem nyomtatvány
személyesen átvehető a bölcsődében (Mezőberény, Puskin u.
11.), vagy letölthető az intézmény
honlapjáról.
A beíratáshoz szükség lesz a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a gyermek TAJ számára, a
gyermek és a szülő lakcímkár-

tyájára. A felvétel elbírálásához
szükséges egyéb információkat,
nyilatkozatokat a szülőknek a
helyszínen írásos formában kell
majd megtenniük, melyekről
további tájékoztatást a bölcsődevezető nyújt.
Intézményünk belső világába betekintést személyesen, valamint
az intézmény weboldalán:
human.mezobereny.hu/bolcsodei
-ellatas/ biztosítunk a bölcsőde
iránt érdeklődő családok számára.
Megyeriné Pénzes Mária igazgató

SZENT MIHÁLY-NAP

POÓR PÉTER ÉNEKELT
Az idősek világnapja alkalmából
október 1-én a művelődési központban koncertet adott az 1967es Táncdalfesztiválban országosan ismertté vált Poór Péter. Az
ünnepelteket Siklósi István köszöntötte. A polgármester hangoztatta, az idős kort is mindenki
másképp éli meg, talán az a közös
tapasztalat, hogy az évek számával egyre bölcsebbé válunk.
Siklósi István megfogalmazta,
születésnapjuk alkalmából öröm-

mel köszönti a 90, 95 vagy 100
éveseket. Faggatja őket a hosszú
élet titkáról, és általában azt a
választ kapja, hogy egész életükben, még idősen is dolgoztak.
Poór Péter 1967-ben Utánam a
vízözön című dalával tűnt fel, és
jelenleg is aktívan koncertezik. A
legismertebb dalaiból adott elő
válogatást.
A műsor után az Orlai-ház kalácscsal és meleg teával vendégelte
meg az ünnepelteket.

A PETRICS-CSALÁD KAROSSZÉKE
A HÓNAP MŰTÁRGYA – 2022. OKTÓBER

Az OPSKMM szeptember 25-én
Szent Mihály-napra hangolódást
tartott a muzeális gyűjtemény udvarán. A Kacagó Bábszínház Rigócsőr királyfi című bábelőadásával szórakoztatta a gyerekeket. A Görbeszék Társulat zenés
interaktív előadással érzékeltette
a Szent Mihály-nap jelentőségét a
pásztorok életében. A társulat
tagjai: Mahovics Tamás néptánc

pedagógus, a népművészet ifjú
mestere és Nagy András Balázs
muzeológus, tanár, Örökség-díjas
népzenész.
Előadásukat szabadtéri tűz és tűztánc követte. A programot Animal
Cannibals, a magyar rap jeles
képviselőjének a koncertje zárta.
A résztvevők pusztapörköltöt
kóstolhattak.

BRÓDA LÁSZLÓVAL FŐZTEK

Bróda László szakácsmester főzőtanfolyama első alkalmát tartotta meg szeptember 27-én a művelődési központban. A résztvevőkkel együtt török töltött pa-

radicsomot készített burgonyapürével. Az ételt közösen ették
meg. A következő alkalom október 11-én 17 órától lesz, akkor
bakonyi húsgolyókat készítenek.

Kétszáz évvel ezelőtt 1822. október 22-én született Orlai Petrics
Soma. A bicentenárium alkalmából
a Petrics-házból származó szék bemutatásával emlékezünk a város
jeles szülöttére. A népies barokk
stílusú karosszék az 1830-as években diófából készült gyékényfonatos ülőlappal. A hagyomány úgy
tartja, hogy ezt a különleges bútordarabot Petőfi Sándor is többször
használta berényi látogatásai
során.
Csete Gyula
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍM:„KÖZÖSSÉGEK,
GENERÁCIÓK, KULTÚRA”
CÍMŰ RENDEZVÉNYEK

2022/09/19

Zágrábban szeptember 22-25.
között rendezte meg a Mazsorett-Sport Világszövetség
(MWF) a IV. World Majorette
Sport Championship megmérettetést. Bárdi Regina, a

Mezőberényi Mazsorett Együttes
kiválósága senior szóló botos
kategóriában a három földrész 17
legjobb szóló botforgatója között
a 6. helyezést érdemelte ki nívós
produkciójával.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍM: „MUZSIKÁLÓ
MÚZEUM UDVAR”
CÍMŰ RENDEZVÉNYEK

2022/09/19

A Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület 5 millió forint vissza
nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el, melynek célja, a
helyi társadalom minden rétegének és korosztályának megfelelő
közösségi és kulturális szolgáltatások kialakítása, amely magában
foglalja mind a meglévő, e célt szolgáló terek fejlesztését, mind a
szolgáltatások palettájának bővítését is.
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt pályázaton "Muzsikáló
múzeum udvar” című
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01963
kódszámmal nyert az egyesület.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.08.31.
A projekt során az alábbi tételek kerülnek támogatásra:
·
eszközbeszerzés – mobil kemence, fa pódiumok, lakatfal
·
családi mozi
·
rendezvények szakmai megvalósítása (5 db rendezvény)
·
kézműves foglalkozások megvalósítása (5 db foglalkozás)
·
gasztronómia (5 db gasztronómiai szolgáltatás)
·
hangtechnikai szolgáltatás (5 db)
·
nyomdai szolgáltatás (5 db)
·
1 fő szakmai vezető díjazása
·
nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A látványos – elsősorban a család, a gyermek és ifjúsági korosztály
számára szervezett – programok elősegítették, hogy a helyi ételek,
játszóházak, kézműves foglalkozások még jobban összekovácsolják a
város lakóit. A népi hagyományok felelevenítése mellett új kézműves
technikákat ismerhettek meg. Programjaink célja az volt, hogy
Mezőberény lakossága, családjai, gyermekei közt kialakuljon egy
olyan összetartatás, amely tagjai számára a sokoldalú fejlődési
lehetőségek mellett megteremti a szabadidő hasznos, szórakoztató
eltöltésének feltételeit.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Szegedi Mária elnök
Elérhetőség: +36 20 219-1109, email: monegyesulet@gmail.com

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ 5 millió forint vissza nem térítendő, európai
uniós támogatást nyert el, melynek célja hagyomány- és
értékteremtés terén: a cigányság nemzetközi ünnepén bemutatni a
helyi roma közösség tehetséges alkotóinak, előadóinak,
csoportjainak munkásságát. Helyi, a városhoz, megyéhez kötődő,
valamint országosan ismert, elismert roma előadókkal közönségtalálkozó megrendezésével egy évente visszatérő programsorozatot útjára indítani, amellyel a roma közösség nemzetiségi és
lokális identitása erősödhet.
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt pályázaton
"Közösségek, generációk kultúra” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA2020-01965 kódszámmal nyert az intézmény.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.08.31.
A projekt során az alábbi tételek kerülnek támogatásra:
·
előadássorozat (3 db)
·
kiállítás (1 db)
·
miénk a tér (6 db)
·
rendezvények szakmai megvalósítása (3 db rendezvény)
·
kézműves tábor (1 db foglalkozás)
·
együttműködési tréning (1 alkalom)
·
1 fő szakmai vezető díjazása
·
nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A rendezvények a hagyomány- és értékteremtés mentén lettek
megvalósítva, a cigányság nemzetközi ünnepén lett bemutatva a helyi
roma közösség tehetséges alkotóinak, előadóinak, csoportjainak
munkássága. Helyi, a városhoz, megyéhez kötődő, valamint
országosan ismert, elismert roma előadók által megtartott
közönségtalálkozók elősegítették a roma közösség nemzetiségi és
lokális identitása erősödését. A család társadalmi szerepének erősítése
a karácsonyi ünnepkör hagyományaihoz kötődve interaktív családi,
közösségi események által valósult meg. Gyermekek és fiatalok
képességeinek kibontakoztatásának előmozdítása érdekében MIÉNK
ITT A TÉR digitális játszóteret működtetünk több alkalommal. A
Berényi Napokhoz kapcsolódó Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál
(MAIFESZT) a fiatal amatőr alkotók, előadók számára biztosított
bemutatkozási lehetőséget a város közössége, nagyközönsége előtt. A
tevékenység pedig ösztönzőleg hatott a fiatalok közösségi, kulturális
programokban való részvételi hajlandóságára.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Túri Andrea OPSKMM igazgató
Elérhetőség: +36 20 246-1216, email: opskmm@gmail.com

A SZEGÉNYSÉG ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJA
Magyar Vöröskereszt Mezőberény Települési Alapszervezete
2022 október 16-án, vasárnap 10 órától
– a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából –

zsíros kenyeret oszt lila hagymával és egy pohár
meleg teával a Martinovics utca 25. szám alatti telephelyén, a
régi iskolaépületben. Ugyanakkor ruhaosztást is tartanak.

8.
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200 ÉVE SZÜLETETT MEZŐBERÉNYBEN ORLAI PETRICS SOMA FESTŐMŰVÉSZ

PROGRAMKÍNÁLAT A FESTŐ SZÜLETÉSÉNEK
200. ÉVFORDULÓJÁRA
2022. október 3-22.

ORLAI-KVÍZ
kvízjátékra hívjuk a város
járókelőit
Helyszín: Kossuth tér, SPAR
áruház ablaka
Szervező: Orlai-ház
2022. október 7. és 14. 15 óra

MERRE JÁRT ORLAI ÉS
PETŐFI? címmel postakocsi
túra a Körös-hídig
Szervező:
Nyeregben Alapítvány
Jelentkezni a +36 20 532-4531es telefonszámon lehet .
2022. október 9. 8 óra

KISVÁROSI
FUTÓVERSENY
az Orlai 200 év tiszteletére
Indulás: Mezőberény, Madarász
Lovastanya
Szervező: Berényi Futókör és a
Madarász Lovastanya
2022. október 16.

KERÉKPÁRTÚRA
az Orlai 200 év jegyében
Célállomás: Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
A résztvevők ingyenesen tekinthetik meg Orlai, Munkácsy és a
Terrakotta hadsereg kiállítást.
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata, Munkácsy
Mihály Múzeum, Alföld Turista
Egyesület

2022. október 17. 18 óra

"ORLAI 200" FELIRAT
KIHELYEZÉSE
a Kossuth téren a Városháza elé
Október 17-21. között minden
este 18 órakor „emlékzene”
csendül fel
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata

2022. október 21. 16 óra
MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 66. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Helyszín: Mezőberény, '56-os
emlékpark
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata, Orlai-ház

2022. október 18. 16.30

2022. október 21. 17 óra

ORLAI-SÉTÁNY

ORLAI PETRICS SOMA:

ÁTADÁSA

CÍMŰ ALKOTÁSÁNAK TERMÉSEKBŐL ELKÉSZÍTETT ÓRIÁS

Helyszín: Mezőberény, Kossuth
tér 1. (Városháza díszterme)
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata, Munkácsy
Mihály Múzeum (Békéscsaba),
Orlai-ház

ALKOTÁSOK LELEPLEZÉSE

a Városháza dísztermében
Helyszín: Mezőberény, Kossuth
tér 1.
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata
2022. október 22. 9 óra

2022. október 22. 19 óra

A BÉKÉS MEGYEI
SZIMFONIKUSOK

K OSZORÚZÁS O RLAI
PETRICS SOMA MELL-

KAMARAZENEKARÁNA
K ELŐADÁSA

SZOBRÁNÁL a Petőfi utcán
2022. október 22. 9.30
KOSZORÚZÁS a Városháza
falán található O RLAI EMLÉKTÁBLÁNÁL

ismert könnyű és klasszikus
zenei slágerek Mozarttól
Gerschwinnen át Michel Legrandig
Helyszín: Mezőberény, Fő út 6.
Szervező: Orlai-ház

REPRODUKCIÓJA a
Kossuth-téren
Szervező: Orlai-ház
2022. október 20. 9 óra

O RLAI

ÉLETRAJZ ÉS
ÉLETÚT KIÁLLÍTÁS

a Városháza előtt a Kossuth
téren és az Orlai arcképek
gyermek szemmel című kiállítás
megnyitója az aulában
Szervező: Mezőberény Város
Önkormányzata, Orlai-ház

OVIS NÉPTÁNCOSOK
FIGYELEM!

- A VILÁG AZ ELSŐ
AKADÉMIKUS MAGYAR FESTŐ
SZEMÉVEL címmel

Szent Erzsébet zárdába vonulása és Zách Felicián című

az Orlai-ház kertjében
Mezőberény, Fő út 6. - Petőfi
Sándor szobra mellett
Szervező: Orlai-ház
2022. október 19.
KIHELYEZÉSRE KERÜL
ORLAI PETRICS SOMA:
CSANAK RÓZA ÉS ESZTER

2022. október 22. 10 óra

"ORLAI 200"
EMLÉKKONFERENCIA

ORLAI-HÁZ
5650 Mezőberény, Fő út 6.
+36 66 515-553; +36 70 400-2474,
opskmm@gmail.com, opskmm.mezobereny.hu

Nyitva tartás 2022. október 15-től
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (Mezőberény, Fő út 6.)
hétfő - péntek
12.00 – 20.00
Egyéb időpontokban előzetes bejelentkezés alapján, programhoz
igazodva.
,

KÖNYVTÁR (Mezőberény, Fő út 4.)

A “LEG A LÁB” ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA sok szeretettel
várja jelenlegi és leendő ovis néptáncosait!
Jelentkezni négy éves kortól lehet!
Próbák: csütörtökönként 16:30 – 17:30 óra között
Helyszín: Orlai-ház (Mezőberény, Fő út 6.)
Foglalkozások díja: 1.800 Ft/hó
Oktató: Borgula Benedetta néptáncpedagógus
Elérhetőség: „Leg a láb” AMI +36 66 424-212, +36 20 329-5375

Gyertek, táncoljunk együtt!

hétfő - péntek 13.00 – 18.00
A fűtési időszak alatt a könyvtári szolgáltatásokat korlátozottan lehet
igénybe venni. Kiszolgálás a művelődési központ recepciós pultjánál
történik.

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY (Mezőberény, Fő út 1-3.)
2022. október 15-től – a fűtési szezon alatt – zárva tart. A muzeális
gyűjtemény munkatársai a művelődési központban találhatóak meg,
az alábbi időpontokban:
kedd
10.00 – 12.00
szerda
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
csütörtök
14.00 – 16.00
péntek
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
A Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató – és Szabadidő Központ (Mezőberény, Liget tér 1-3.), valamint a Civilfejlesztő Központ (Mezőberény, Békési út 3.) a fűtési szezonban zárva tart!

2022. október

9.
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KAJAKOSOK SIKEREI
SAJTÓKÖZLEMÉNY
CÍM:
„ÉRTÉKMENTŐK”
CÍMŰ RENDEZVÉNYEK

2022/09/19

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ 5 millió forint vissza nem térítendő, európai
uniós támogatást nyert el, melynek célja, hogy a pályázatban
résztvevő célcsoportok megismerjék Mezőberény lokális kulturális
örökségét, a háromajkú lakosság történetét, szokásait, hagyományát.
A tervezett programjaink: a hagyományőrzést, az értékmegőrzést és
értékteremtést szolgálják.
A programok megszervezésével hozzájárulunk: a helyi közösség
aktív részvételével létrehozott értékek megbecsüléséhez, az értékek,
a hozzájuk kapcsolódó ismeretek bővüléséhez.
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt pályázaton
"Értékmentők” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 kódszámmal nyert az intézmény.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.09.31.
A projekt során az alábbi tételek kerülnek támogatásra:
·
előadássorozat (6 db)
·
rendezvények szakmai megvalósítása (4 db rendezvény)
·
néprajzi tábor (1 db foglalkozás)
·
gasztronómiai szolgáltatás (4 db)
·
kézműves foglalkozás (4 db)
·
1 fő szakmai vezető díjazása
·
nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A rendezvények a helyi hagyományokhoz és jeles napokhoz
kapcsolódtak, farsang, húsvét, töltött káposzta fesztivál, Szent Mihálynap. Az előadássorozat a település történetéről és a három nemzetiség
hagyományairól szólt. A néprajzi táborba jelentkezők megismerhették,
meglátogathatták a helyi néprajzi értékeket, kirándulhattak és a helyi
értéktárban szereplő értékeket fedezhették fel. A programelemek
megszólították a település generációit, az egyének és közösségek
megismerhették a település kultúráját.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Túri Andrea OPSKMM igazgató
Elérhetőség: +36 20 246-1216,email: opskmm@gmail.com

Szeptember 10-én rendezték meg dobogóról éppen csak lecsúszva a
a Hanzók Örs Emlékverseny 4. helyen, majd K4 200 méteren a
Szegeden, a Maty-éren. A kiírás 6. helyen értek célba.
szerint csapathajóban lehetett Szeptember 17-én a gyerekek a
evezniük a lányoknak és fiúknak békési Kikötő Kupán vettek részt,
2000 méteren. Barna Balázs ez kajakozásból és futásból
(MB) – Tóth Csaba (GYE) U10- tevődött össze: Wágner Anna,
12 MK2 4. hely, Zámbori Zsolt Tóth Menta és Konyecsni Milán
(MB) – Garai Noel (GYE) U10- 1., Tóth Kinga, Pál Gábor 3.,
12 MK2 5. helyen végzett.
Barna Balázs 5., Zámbori Zsolt 7.
Szeptember 8-11. között zajlott helyezést ért el.
Pozsonyban az Olimpiai Re- Szeptember 24-én Szolnokon
ménységek Versenye, amelyen a rendezték meg a Nagy Zoltán
világ 40 országának 15-17 éves Emlékversenyt. 2000 méteren:
fiataljai küzdöttek a dobogós Sági Alíz 1., Wágner Anna 3.,
helyekért. Magyarországot – Tóth Menta 2., Vida Levente 20. ,
többek között – a mezőberényi Tóth Kinga 12., Barna Balázs
Konyecsni Milán képviselte, aki párosban 7. helyezést ért el. 200
K1 500 méteren ezüstérmet méteren Sági Alíz 2., Wágner
szerzett. Milán az egyes hajóban Anna és Tóth Menta 3., illetve
indulása mellett, a mezőny Wágner Anna K2 200 méteren
legfiatalabb egységeként (U15- mix számban 2. helyezést ért el a
17 korosztály) három 15 éves gyomaendrődi Gyetvai Mátéval.
társával K4 500 méteren a
Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

KICK-BOX EDZŐTÁBOR
A HED-LAND Sportcsarnok SE mogatják egymást. A fáradtság elkick-box szakosztálya szeptem- lenére is végigvitték az edzést, jó
ber 22-25-ig a parádfürdői hangulatban telt el minden nap.
ifjúsági táborban edzőtáborozott. A társaság kötelékét erősítették a
Az élet úgy hozta, hogy ebben az tábortűz körüli beszélgetések, a
évben sajnos nem indul verseny- közös gyalogtúra az Ilona-völgyzőnk az utánpótlás világbajnok- ben, illetve a látogatás a parádságon, így a válogatottak számára sasvári üveghutában. Dicséret
kötelező edzőtábor is kimaradt. illet minden táborlakót, amiért
Azonban nagy öröm számunkra, ilyen fegyelmezetten viselkedtek,
hogy egyre több érdeklődő fiatal ennek köszönhetően baleset- és
látogatja edzéseinket, akikben a sérülésmentesen telt el mind a
következő lehetséges versenyzői négy nap. Bízunk benne, hogy a
gárdát látjuk. Ezért határoztuk el, következő évben újra szervezni
hogy egy saját szervezésű tábor- tudunk egy hasonlóan sikeres,
ral fejlesztjük a jelentkezők tu- szakmailag nagyon hasznos progdását.
ramot.
A gyönyörű erdei környezetben Köszönettel tartozunk a szülőklévő táborban erőnléti edzés, fu- nek a bizalomért, hogy elengedtás és a technika csiszolása is he- ték a gyerekeket, valamint minlyet kapott. Nem titkolt célunk den támogatónak, aki bármilyen
volt a csapat összekovácsolása is. módon hozzájárult ehhez a jól
Nagy öröm volt látni, hogy a sikerült edzőtáborhoz!
résztvevők mennyire erősítik, táBarna Márton és Schäffer Katalin edzők

ELKEZDŐDÖTT AZ ÚJ BAJNOKSÁG
A HED-LAND Sportcsarnok SE
asztalitenisz szakosztályának
NB- I-es csapata fölényesen
megnyerte az előző NB I-es
bajnokságot, de az anyagi
korlátok miatt nem vállalta az
élvonalban, az Extra Ligában szereplést, maradtak az NB I-ben.
Hogyan készültek fel az új bajnokságra? – érdeklődtünk Jámbor
Zoltántól.
A szakosztály menedzsere elmondta, napi háromórás edzésekkel július közepén kezdték a
felkészülést, részben Mezőberényben, a Martinovics utcai tor-

nateremben, részben Kecskeméten. A csapatot Szabó Krisztián,
Kiss Dániel, dr. Varga Csaba,
Medvegy Ákos és az NB II-ből
felhozott Nagy Bence alkotja. A
tapasztalatot, a rutint 47 évével
Szabó Krisztián, az U21-es korosztályt Medvegy Ákos képviseli, a többiek valamennyien 30
év alattiak, tehát ez fiatal csapat.
A bajnokság jól indult a mezőberényieknek. Az NB I-es csapat az első fordulót szeptember
10-én játszotta Apagy ellen, itthon 14 – 0 –ra nyertek, ugyanakkor az NB II-es csapatuk 12-6-

ra győzött Mezőtúr ellen, az NB
III-as alakulat szintén 12 – 6-ra
diadalmaskodott Szegeden. Az
NB II-es keretben annyi változás
történt, hogy Lele Viktor kérte
átigazolását Szeged csapatához,
ugyanis ott edzőként is dolgozik,
így célszerű, ha ott is játszik. Őt
Molnár Gergely pótolja, aki
meghatározó tagja volt Cegléd
NB I-es csapatának.
Jámbor Zoltán szólt arról, hogy az
NB I-es csapat elé célként azt
tűzték ki, hogy az első három hely
valamelyikén végezzen. Igaz az

NB I és NB II mezőnyére is, hogy
lényegesen kiegyenlítettebbek
lettek az erőviszonyok, a rivális
csapatok megerősödtek, sok új
játékost igazoltak. Az NB III-ban
lényegében új csapatot indítottak,
ezt részben a volt megye I-es játékosok, részben most igazoltak
alkotják. A volt megye II-es csapat most a megye III-ban szerepel, ez csakis mezőberényi játékosokból áll. Ők szeptember
17-én és 18-án is játszottak, és
mindkét mérkőzésüket megnyerték.
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KÜZDELEM A MELLRÁK ELLEN 300

A Magyar Rákellenes Liga mezőberényi alapszervezete már hagyományosan közösen szervezi a
mellrák elleni küzdelem világnapját a város önkormányzatával.
Az eseményt megtisztelte Gál
Imre, a liga elnökhelyettese.
Szeptember 30-án közel százan
hallgatták meg dr. Varga Sándor
szívsebész, Mezőberény Város
Díszpolgára előadását a koszorúér-betegségek ellátásáról, az előadó felhívta a figyelmet a megelőzés fontosságára. Siklósi István polgármester Várkonyi János
festőművész, Mezőberény Város
Díszpolgára Udvaron című festményét ajándékozta dr. Varga
Sándornak.
Az előadás előtt a városháza aulájában Békésiné Mező Brigitta
Mezőberényből elszármazott amatőr festőművész csodálatos
festményeiből nyílt kiállítás. Pócs

József vizuális kultúra tanár
megnyitójában a nő, a szépség, a
természetesség erejét emelte ki.
Pócs Petra B. Habarics Kitty: A
szeretet ott van... című versét szavalta el.
A Mezőberényi Mazsorett Együttes által vezetett rózsaszín séta a
rózsaszín mécsesekkel a városházáról indult és dr. Bak Mihály
szülész-nőgyógyász szobráig tartott, itt megkoszorúzták a mellszobrot és elhelyezték az emlékezés virágait. Siklósi István
emlékező gondolataival a nagyszerű orvosra emlékezett. Gál
Imre a megelőzésre, a betegség
gyógyulási esélyeire hívta fel a
figyelmet.
Békésiné Mező Brigitta kiállítása
megtekinthető a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási ideje alatt.
Mertz Judit

Istentiszteletek új időpontban
A Mezőberény II. Kerületi (tót/szlovák) Evangélikus
Egyházközség értesíti a közösség tagjait és a lakosságot, hogy
2022. október 9-től az istentiszteleteink kezdési időpontja 10.30!
Az új időpontban is szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség presbitériuma
Mezőberény, Luther Márton tér

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
A Baráti Egylet Mezőberényért halottak napi megemlékezés
szervez a történelmi egyházak szolgálatával

2022. november 1-én 18 órától az
I.-II. világháborús emlékműnél.
Tisztelt szlovák nyelv iránt érdeklődők!
Nyelvtanfolyam indul!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kezdő és haladó szlovák nyelvoktatás
indul felnőttek számára, 5 alkalommal csütörtökönként
17 órától. A foglalkozásokat szlovák nyelvtanár tartja.
Az első találkozás időpontja: 2022. október 20. csütörtök 17 óra.
Helyszín: Mezőberény, Gyomai út 21. (szlovák közösségi ház)
Bővebb tájékoztatás: Cservenák János (+36 70 3343377),
Borgula Györgyné (+36 20 2222435)
Részvétel térítésmentes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
NCIV-KP-1-2022/1-000055 azonosító számú pályázathoz

A számról a legtöbb fiatalnak
Zack Snyder fantasy filmje jut
eszébe a thermopülai csatáról, a
görög mitológiából. Azonban
sokkal közelebbi kapcsolatunk is
van ezzel a számmal, amely nem
tűnik nagynak, de időben sokkal
nagyobb távlatokat és nemzedékek sokaságát ölelheti át és kapcsolhatja össze.
A XVII. századi török uralom során elnéptelenedett alföldi területekre az 1700-as évek elején
Felvidékről, de Németországból
is hívtak (tót) szlovák és német
családokat az érintett földbirtokosok, hogy megoldják a munkaerő hiányát. Így kezdődött 300
éve a mostani Mezőberény története is, amikor 1722 július 23-án
aláírták a letelepedési szerződést.
Ma, amikor természetessé vált,
hogy a fiatalok más városba vagy
országba költöznek munkájuk és
megélhetésük miatt, és megosztó
kifejezéssé vált a „migráció” szó,
el sem tudjuk képzelni, hogy mit
jelentett egy-egy közösségnek,
családoknak elindulni a bizonytalanság felé. A családtagokon
kívül egyetlen erőforrásuk volt
ebben a nehéz időben identitásuk
megőrzésére: (evangélikus) keresztyén hitük.
Elődeink 300 év távlatából (is)
tanítanak minket: változások
mindig lesznek az életünkben, és
ezek olyan új utakra (új helyzetekbe) hívnak bennünket, amelyeket nem ismerünk, ahol sok az
ismeretlen és bizonytalan, de
mennünk kell. Milyen bizonyosságot tudunk ezen az úton magunkkal vinni? Mi tarthat meg az
újban? A mindig és mindenhol
velünk lévő Mindenható és Örökkévaló Isten. Ő az, aki évszá-

zadok óta mellette áll övéinek,
akik bíznak Benne, és egyengeti
útjukat, hogy a nehézségek és bizonytalanságok során is elérjenek
ahhoz a célhoz, amit szán nekik.
300 év sok-sok nemzedéke él(t)
ebből az erőforrásból. Néha erősebben kapaszkodtak bele, máskor gyengébben, volt (van?),
hogy el is engedték hosszabb
vagy rövidebb időre. Volt, hogy
sok örömöt és áldást éltek át, máskor nehezebb időszakok tették
próbára a közösség erejét és hitét.
Amikor azonban lehetőségünk
van időnként megállni és visszatekinteni a megtett útra, sok minden értelmet nyerhet.
Az ünnepi időszakban lehetőségünk nyílik nem csak arra, hogy
hálával emlékezzünk a múltra, az
ősökre, hanem arra is, hogy ránézzünk saját életünkre. Hol tartunk? Hova jutottunk őseink
örökségével? Megvan-e még hitünk, vagy kicsúszott kezünkből?
Van jövőnk, vagy csak múltunk és
esetleg jelenünk? Elődeink megtartó Istene keres bennünket is az
ünnepi időszakban, hogy ne csak
múltunk és jelenünk, de jövőnk is
lehessen. Ő nem nélkülünk, hanem velünk szeretné igazi ünneppé tenni ezt az időszakot számunkra. Nemzetiségtől, felekezeti vagy akár hitbeli elköteleződéstől függetlenül, mert Ő már
kezdettől kiválasztotta nem csak
az ősöket, hanem minket is a vele
való közösségbe.
De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az
a nemzet, amelynek Istene az
ÚR, az a nép, amelyet örökségül
választott. (Zsolt 33,11-12)
Selmeczi Lajos Péter

LÁTVÁNYOS
MOTOROS BEMUTATÓ
A Bátszi Motor és a Motorosok
Baráti Köre Mezőberény Egyesület szeptember 24-én tartotta
meg a 16. Streetfighter Napot, a
magyar stuntriderek egész napos
bemutatóját a városi liget előtti
úton. Az eseményt ezúttal is óriási
érdeklődés kísérte, a sok száz
néző remek produkciókat láthatott. A motorosok számára a
mezőberényi esemény mindig
egyfajta szezonzárónak is számít,
hiszen ez nem verseny, így kicsit
elengedhetik magukat.
A motorosok jó hangulata a

nézőkre is átragadt, valamennyi
motorost óriási tapssal biztattak,
ők pedig igyekeztek mindent
megtenni a közönség szórakoztatásáért.
Kiegészítő programként Motorosok nem csak motorosokért
elnevezéssel ismét véradást tartottak, ahol negyvenhárman adtak
vért. Volt dragmotor-bemutató, a
köröstarcsai rallycross szakosztály autókkal vonult fel a rendezvényen, illetve lehetőség nyílt
elektromos motorok tesztelésére
is.

11.

2022. október
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VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Kihelyezett temetői ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. sírhely temetői
ügyfélszolgálatát kihelyezi a köztemetőbe 2022. október
29 - november 1. között. Ügyfélfogadási idő: 8 – 16 óra.

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
egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627.

Régi motorokat, veterán autókat keresek:
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb!
Lehet hiányos, üzemképtelen is!
+36 20 572-5142

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

Kapható zsákban, illetve ömlesztve:
cseh barnaszén, fekete kazánszén.
Cím: Békés, Kossuth Lajos utca 39. Telefon: +36 70 361-8959
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A HALLÓKÉSZÜLÉKEK NAPJA: 2022. OKTÓBER 11-12.
JELENTKEZZEN BE +36 66 634-167 MEZŐBERÉNY

+36 66 634-167

+36 66 634-167

