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szűnt, mégis ennek is köszönhető, 
 augusz- hogy Mezőberényben az úthálózat 

tus 20-án a Városháza díszter- közel száz százaléka szilárd, tel-
mében megtartott ünnepi ülésén jesen kiépült a gázhálózat.      
megemlékezett a várossá nyilvá- Siklósi István szólt arról is, hogy 
nítás 30. évfordulójáról, illetve az ünnepi testületi ülés jó alkalom 
díszpolgári címet adományozott elismerések átadására, 2013-tól 
Kmetykó János főépítésznek és dr. tízen kapták meg a díszpolgári 
Szabó Ferenc történésznek, levél- címet. Az idén Kmetykó János 
tárosnak, a Békés Megyei Levél- városkép-alakító tevékenységé-
tár nyugalmazott igazgatójának. ért, dr. Szabó Ferenc pedig a 
Az elismeréseket Siklósi István várossá nyilvánítást segítő mun-
polgármester és Szekeres József- kájáért kapja meg az elismerést.
né alpolgármester adta át. A méltatásban elhangzott, hogy 
Siklósi István ünnepi beszédében dr. Szabó Ferenc 1935-ben szü-
kifejtette, Mezőberényben még a letett Orosházán.  Előbb, 1965-
hatvanas évek elején fogalma- ben a gyulai levéltár, később a 
zódott meg a várossá válás álma, Békés Megyei Múzeumi Szer-
de az álom megvalósításáért tettek vezet igazgatója lett. Szerkesz-
is: fejlesztették az infrastruktúrát tésében 1973-ban jelent meg a 
és az egészségügyi ellátást, illetve Mezőberény története című két-
újraindították a gimnáziumot.  A kötetes monográfia. Ezzel segí-
várossá nyilvánítást 1974-ben tette a település várossá nyilvání-
megszigorították, a feltételek tását. Mint a Békés Megyei 
közé bekerült a nyolcezres lélek- Múzeumok igazgatója közremű-
szám és a harmincezres von- ködött a Hentz Lajos-hagyaték át-
záskörzet. Végül ezeken a fel- vételében, az Orlai Petrics Soma 
tételeken enyhítettek, ez tette Gyűjtemény szakmai kialakí-
lehetővé, hogy Mezőberény be- tásában, elhelyezésében, berende-
adja a várossá nyilvánítási pá- zésében, elismertetésében és mú-
lyázatát. A polgármester kitért zeumként való megnyitásában.
arra, bár a városi státusszal járó e-

folytatás a 4. oldalonlőnyök nagy része 1990 után meg-

Díszpolgári címet kaptak 
 dr. Szabó Ferenc és Kmetykó János

XXIII. Berényi Napok – Mezőberény, a 30 éves város
A megye leggazdagabb 
értéktára
Mezőberényben 2013 októbe- lesz az addigi rendszernek. Ennek 
rében alakult meg a Települési ellenére az elmúlt harminc év a 
Értéktár Bizottság, és először öt városnak mégis sikeres volt. Be-
éve mutatta be az elfogadott rény 1723-ban települt újjá erős 
értékeket, azóta jelentősen bővült önkormányzatisággal, illetve 
az értéktár. A piaccsarnokban együttműködési és munkakul-
augusztus 18-án megnyílt ki- túrával. A rendszerváltás után a 
állításon 122 települési értéket város ehhez a természetes foly-
tártak az érdeklődők elé. tonossághoz csatlakozott, ezt vitte 
Siklósi István polgármester kö- tovább. Az elfogadott 122 tele-
szöntőjében hangsúlyozta, büsz- pülési érték erős közösségre vall.
kék lehetünk értékeinkre, és arra, Körösi Mihály, a Települési Érték-
hogy Mezőberényt 30 évvel tár Bizottság elnöke elmondta, az 
ezelőtt nyilvánították várossá. A értéktár gyarapítására civilszer-
címet nem elnyertük, hanem vezeteket kértek fel. Ezek javasla-
megdolgoztunk érte. Bízik benne, taikkal jól dolgoztak, ezt mutatta 
hogy 30 éves városi hagyomá- az öt évvel ezelőtt megtartott kiál-
nyunkkal és értékeinkkel itthon lítás is. A Berényben folyó mun-
tudjuk tartani fiataljainkat, illetve kára máshol is felfigyeltek, tevé-
haza tudjuk csábítani őket. kenységük bemutatását kérték a 
Dr. Erdész Ádám történész, a megye több településén, két 
MNL Békés Megyei Levéltára alkalommal országos rendez-
igazgatója az eltelt 30 évről adott vényen, sőt Erdélyben és Szlová-
áttekintést. Megfogalmazta, Me- kiában is. A megyei értéktárban 
zőberény várossá nyilvánításának jelenleg öt mezőberényi érték 
30 éves évfordulóját nem ünne- található.
pelhetné méltóbban, mint értéke- Végül Siklósi István megemlí-
ivel. A hetvenes években a várossá tette, a megyében Mezőberény 
nyilvánítás több pénzzel járt, több rendelkezik a legtöbb települési 
állami támogatást kaptak az értékkel. A megnyitó után a ki-
infrastruktúra fejlesztésére. Be- állítás résztvevői az értéktárban 
rényt 1989. március 1-én nyilvání- található néhány finomságot 
tották várossá, és már március 15- kóstolhattak meg. Közreműködött 
én a tüntetések jelezték, hogy vége az ŐsBerény Táncegyüttes.  
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között Július 25-től 28-ig Münsingen működtetett köznevelési intéz-
város meghívására Mezeiné mény(ek) állami működtetésbe 
Szegedi Erzsébet vezetésével a vételével összefüggő, a fel-
mazsorettek, a néptáncosok és Június 22-én Balatonföldváron épületeket, munkacsarnokokat adatellátáshoz kapcsolódó lét-
az önkéntes tűzoltók mintegy 20 a XXV. Polgárőr Napon Polgár- építenek. Az átadás óta egy számátadásról, valamint a fel-
mezőberényi lakossal részt vet-őr Város kitüntető címado- harmadik vállalkozással is szer- adatellátáshoz kapcsolódó va-
tek a városi ünnepségen, a-mányozási ünnepségen vett ződéskötésre került sor. Ezzel a gyon, jogok és kötelezettségek 
mellyel a két település között részt Siklósi István polgár- vállalt indikátorok legfonto- átadás-átvételéről” című szer-
létrejött testvérvárosi kapcso-mester. Csipke Sándor a Mezőbe- sabbika – legalább három ződés felülvizsgálatát – elsősor-
latok 25 éves évfordulójára rényi Polgárőr Egyesület elnöke betelepülő cég, vállalkozás – 

ban a 13. sz. melléklet –, valamint emlékeztek. A rendezvényen a akadályoztatása miatt Szlaukó teljesült.
annak záros határidőn belüli testvérvárosi kapcsolatok ápo-Melinda alelnök asszonnyal vették  
módosítását kezdeményezve. A lásáért Münsingen város leg-át az elismerést. Ezúton is gratulál Július 9-én Siklósi István pol-
módosításkérés oka, hogy a magasabb elismerését kapta Me-a mezőberényi polgárőröknek, gármester újból levelet írt Ko-
Sportcsarnok fűtése leválasz-zeiné Szegedi Erzsébet, Mezei valamint köszöni áldozatos mun- csis Savanya Andrásnak, a volt 
tásra kerül az iskolaépületről, József és egy német házaspár. El-kájukat! A város, az önkor- Patex épület jelenlegi tulajdo-
így az eddigiekkel szemben nem mondásuk szerint nagyon jól mányzat az együttműködést nosának az épület és környé-

érezték magukat a kint járt az iskola végzi a fűtést a Sport-továbbra is folytatni fogja velük, kének állapotával kapcsolatban. 
személyek, a vendéglátók nagyon s nem a kitüntetés, de még csak Jelezte, hogy az épületbe bárki csarnok rendezvényein, hanem 
figyelmesek voltak!nem is a Polgárőr Egyesület által a bejuthat, mert ajtók, ablakok fordítva, a kft. üzemeltetésében 
 kitüntetéshez kapott működési vannak kitörve. Jelezte az épület lévő csarnok a gyermekek által 
Július 30-án érkezett az értesítés támogatás miatt, hanem a város körüli rendezetlenséget is. Ugyan történő használat során a fűtést 
nyertes TOP pályázatról. A lakói szempontjából fontos az ő válasz e sorok írásáig nem érkezett az újonnan kialakított fűtési 
Luther téri iskolaépület teljes munkájuk. a tulajdonostól, de az épület rendszerrel oldják meg. Válasz a 

 nyílászáróinak OSB lapokkal való körű energetikai korszerűsítése mai napig nem érkezett.
Június 25-én tartották a Körös- fedését megoldatta egy békés- valósulhat meg jelentős, 310 

 
tarcsa felé vezető kerékpárút csabai vállalkozóval. millió Ft pályázati forrással. A fő 

Augusztus 16-án tájékoztatást 
felújítása utáni használatba  elemek: nyílászárók cseréje, 

kapott a városvezetés arról, hogy vételét. A Mezőberényből, illetve Szintén július 9-én lett elküldve utólagos falszigetelés, fűtés 
az Innovációs és Technológiai Köröstarcsáról induló kerék- az a levél, amelyben a 47-es szá- korszerűsítése, födém szigetelése, 
Minisztérium Környezeti és párosok a csatornánál találkoztak. mú főút nyomvonalával kap- napelemes rendszer telepítése. A 
Energiahatékonysági Operatív A helyszínen rögtönzött sajtó- csolatos véleményüket fogal- kivitelezés előreláthatóan a kö-
Programok Irányító Hatósága tájékoztatóra került sor, amely mazták meg Cseresnyés Péter vetkező évben kezdődhet, termé-
Támogatási Szerződést kötött a keretében Virág Mihály, a Békés miniszterhelyettesi feladatokat szetesen az épületben folyó ok-
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Megyei Közútkezelő Kht. igaz- ellátó államtitkár felé az In- tató-nevelő munka lehető leg-

gatója, Lipcsei Zoltán Köröstarcsa novációs és Technológiai Mi- kisebb zavarásával, döntően a Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
polgármestere és Siklósi István nisztérium Parlamenti Állam- nyári szünetben. A 2018 októ- Társasággal a „Mezőberény 
polgármester mondták el gon- titkárságára. Továbbra is a tele- berében beadott pályázat elbírá- szennyvíztisztító telep fejlesztése” 
dolataikat a felújítás fontos- püléseinket elkerülő nyomvo- lása történt meg most. A döntést projekt támogatására, a források 
ságáról, a két település lakóinak nalat tartják ésszerűnek!!! A követően a támogatási szerződés biztosítására.
kapcsolatát is segítő jelentősé- levelet Dankó Béla országgyűlési aláírása, majd az alapján közbe-  
géről. Sajnálatos, hogy az úttesten képviselő, Kardos Károly Körös- szerzés lefolytatására lesz szük- Augusztus 22-én a szabad Wi-Fi 
már több helyen hosszanti repe- ladány, Lipcsei Zoltán Körös- ség. Hosszú még az előkészítési 

hozzáférésről tárgyalt Siklósi 
dések találhatóak, melyek javí- tarcsa, Macsári József Szeghalom szakasz addig, mire az épületben, 

István polgármester a Vodafone 
tását a kivitelezést megrendelő polgármestere és Siklósi István épületen a munkások az első 

képviselőjével, Havas Balázzsal. szerv kezdeményezheti garanci- polgármester írta alá. „kapavágáshoz” hozzákezd-
A megbeszélésen részt vett Nagy ában. (A beruházó nem az önkor-  hetnek.
László beruházási előadó, aki a mányzat volt.) Július 19-én a temetőben tett lá-  
projekt gazdája, valamint Török  togatást Siklósi István polgár- Augusztus 1-jén érkezett meg az 
Tamás informatikus. A megbe-Június 28-án – bár nem ön- mester Pallag Péter ügyveze- ügyeleti ellátásról szóló ha-
szélésen elhangzottak alapján a kormányzati feladat lenne – tővel és megtekintette az elvég- tározat a Békés Megyei Kor-

Siklósi István polgármester zett munkát. A temető állapota polgármester aláírta a szerző-mányhivatal Békéscsabai Járási 
megrendelte a Mezőberény ’17 jelentősen javult a korábbi ál- Hivatala Hatósági Főosztály dést, amely értelmében az EU 
Kft-től a kerékpárutak mindkét lapotokhoz képest, de még van Népegészségügyi Osztályától, WIFI beruházást a városban 10 
oldali fűkaszálását több mint 8 tennivaló jócskán. A ravatalozó amelyben a korábbi feladat- helyszínen valósítják meg. Kül-
km hosszban. A kft. a feladatot felújítása viszont igen jó minőség- ellátás változása okán módo- téri lehetőségek a Kálmán Fürdő, a 
elvégezte, de a megrendelés egy ben valósult meg! sították a Békés-Medical Egész- Mezőberényi Polgármesteri Hiva-
alkalomra szólt. A nyár folyamán  ségügyi Kft. működési engedé- tal, Berény Étterem és Szálloda, 
nem a szükségesnek megfelelő Július 20-án Újkígyóson tar- lyét a mentőtiszttel való feladat- Liget (nagyszínpad), Gyomai-
sűrűséggel végezte, végeztette el tották a Megyei Polgárőr Napot. ellátásra. Mátyás király utca volt óvoda 
az útüzemeltető Közútkezelő Kht. Az ünnepségen Siklósi István  

épületen, Alapszolgáltatási Köz-a kaszálást. polgármester Marti Sándornak Augusztus 7-én Siklósi István 
pont Hősök útja, Civil Fejlesztő  adott át egy ajándékcsomagot, polgármester levélben fordult 
Központ, piaccsarnoknál mindkét Július 3-án a 47-es út melletti megköszönve a településért Teleki-Szávai Krisztina igazgató 
oldalra, valamint egy beltéri az ipari terület átadására került végzett önzetlen munkáját. asszonyhoz az önkormányzat és 
OPSKMM-ben. A kivitelezés sor. Az átadó ünnepségen aláírásra Ajándékot vehetett át Fülöp az általános iskolát üzemeltető 
időpontja még nem ismert, és lehet került két vállalkozással is szer- Judit is munkája elismeréséül Gyulai Tankerületi Központ 
a helyszínekben is módosítás, ződés a beköltözésükről, arról, Kiss András tü. ezredestől, a között 2016. december 15-én aláírt 

hogy a következő időszakban a Megyei Katasztrófavédelmi amennyiben a műszaki para-„Megállapodás a Mezőberény 
saját munkájukhoz szükséges Igazgatóság vezetőjétől. Város Önkormányzata által méterek azt megkövetelik.
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Miről tárgyalt a képviselő-testület? Társaság alapító okiratában meg-
határozott
a) Gabonaféle (kivéve: rizs), 

hüvelyes növény, olajos mag A napirend megszavazása után visszaváltása. A felújított münsin- előterjesztés mellékletében foglalt, 
termesztése főtevékenységet elfogadták dr. Földesi Szabolcs geni strandon kipróbálhatták a a 2018. évben készített belső el-
Zöldterület kezelés jegyző tájékoztatását a 2019. június játékokat, az új medencéket. Sok lenőrzésről szóló beszámolókat 
főtevékenységre módosítja.24-i zárt ülésen, valamint a 2019. praktikus ötletet láttak amellett, elfogadta, továbbá felhatalmazta 

b) az egyéb tevékenységi július 25-i rendkívüli nyílt és hogy nagyon szép élményekben Siklósi István polgármestert, hogy 
körökhöz felveszi a következő rendkívüli zárt üléseken hozott volt részük. A fiataloknak lehe- vizsgálja ki a tűzifa felhasználás 
tevékenységi köröket:határozatokról, majd Siklósi Ist- tőségük volt gyakorolni a tanult jogszerűségét.

- 0111 Gabonafélék (kivéve: ván polgármester számolt be a két nyelveket, francia, angol, német  
rizs), hüvelyes növény, olajos ülés között történt fontosabb ese- nyelven beszélhettek, új kap- Módosításra került a közösségi 
mag termesztéseményekről, intézkedésekről. A csolatok szövődtek, sőt meghívást együttélés alapvető szabályairól 

- 1623 Épületasztalos ipari beszámolót szóban is kiegészí- is kaptak Franciaországba, Né- szóló 16/2013.(V.28.) önkor-
termék gyártásatette: augusztus 26-án aláírta azt metországba. Mindenféleképpen mányzati rendelet. A módosítások 

- 3822 Veszélyes hulladék a megállapodást, amely értel- hasznos volt az út. Hazaérkezésük a rendelet eljárási rendszerét, azon 
kezelése, ártalmatlanításamében a magyar államtól Mező- után már sor került egy szűk körű belül a közösségi együttélés alap-

- 4399 Egyéb speciális berény város tulajdonába kerül 4 megbeszélésre, ahol a hivatalos de- vető szabályainak megsértőivel 
szaképítés mnsolyan ingatlan, amelyeket a 120- legáció tagjai megosztották tapasz- szembeni jogorvoslati rendben 

- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet as vasútvonal felüljárójának épí- talataikat, és arról is szó esett, eredményeztek változást.
építéstése után szerettek volna önkor- miként tudnák a Münsingenben  

- 4329 Egyéb épületgépészeti mányzati tulajdonba megsze- látottakat Mezőberényben is kama- Felülvizsgálat után átdolgozásra 
2 szereléstoztatni. került a Mezőberényi Polgár-rezni. Az összterület 49.807 m , 

- 4333 Padló- és falburkolás mesteri Hivatal Szervezeti és értéke a megállapodásban 
- 4520 Gépjárműjavítás, -Mezőberény Város Önkormány- Működési Szabályzata. Módo-rögzítettek szerint összesen 

karbantartászati Képviselő-testülete elfogadta sításra került a Beruházási Cso-21.876.292,- Ft. A Mezőberény 
- 4752 Vasáru-, festék-, üveg-„A város Tiétek, a város Értetek” port szervezetben betöltött helye. 0356/1, 0357/2, 0365/2 és 0355/1 

kiskereskedelemelnevezésű EFOP-1.2.11-16-2017- A Beruházási Csoport pályázati hrsz-ú, a régi 47-es út és a mellette 
- 4673 Fa-, építőanyag-, 00002 azonosító számú pályázat ügyintézéssel kapcsolatos feladat-lévő területek kerültek az önkor-

szaniteráru-nagykereskedelemkeretében 2019. évben nyújtott köre megnövekedett, amely sok mányzat tulajdonába.
- 4942 Költöztetésösztönző támogatásokról szóló esetben rövid határidőhöz, gyors Harmati László képviselő a be-
- 5422 Rakománykezelésbeszámolót. A beszámoló tartal- ügyintézéshez és döntéshozatalhoz számoló 3. oldalán található be-
- 7712 Gépjárműkölcsönzés mazza a három támogatási forma: a kötött. A hatékony ügyintézés jegyzéshez írta: „Július 23-án a 

(3,5 tonna fölött)képzési, a letelepedési és a lakha- érdekében a Beruházási Csoport Felügyelő Bizottság tagjaival 
- 7721 Szabadidős, sporteszköz tási támogatási döntés meghoza- – megtartva a Polgármesteri Hi-áttekintették a Mezőberény ’17 

kölcsönzéstalát a képviselő-testület 404/2018. vatal szervezetén belüli jegyzői ve-Kft. költségvetésének időarányos 
- 9524 Bútor, lakberendezési (X.29.) sz. határozatának megfele- zetés alatt álló helyét, de ezzel pár-részét. Mit lehet kiolvasni az első 

tárgy javításalően. huzamosan kiemelve az osztály-féléves adatokból? Milyenek a 
- 9603 Temetkezés, temetkezést  struktúrából – közvetlenül a bevételi és kiadási adatok? Ho-

kiegészítő szolgáltatásElfogadták a Települési Értéktár polgármester irányítása alá is gyan alakultak a tervezettekhez 
- 9604 Fizikai, közérzetjavító Bizottság végzett munkájáról kerül.képest?” Siklósi István polgár-

szolgáltatásszóló 12. beszámolót. Tudomásul Mezőberény Város Önkormány-mester elmondta, hogy az első 
A képviselő-testület felhatalmazta vették az Értéktár Bizottság zati Képviselő-testülete az állam-félév adatai egyáltalán nem jók, 
Siklósi István polgármestert a tagjainak: Körösi Mihály elnök, háztartásról szóló 2011. évi CXCV. viszont az új ügyvezető tevékeny-
szükséges dokumentumok alá-Kovácsné Nagy Krisztina tag és törvény 9.§ (1) bekezdés a) sége alatt több olyan feladatot, 
írására.Kisari Miklós tag 2019. szeptem- pontjában kapott felhatalmazás munkát láttak el, amivel a kft. 
 ber 30. nappal történő lemondását, alapján – figyelemmel az Áht. 10.§ bevételhez jut. Jó néhány dolgozó 
Mezőberény Város Önkormány-megköszönték értéktári munká- (5) bekezdésére, valamint az nehezen viseli azt, hogy egy másik 
zati Képviselő-testülete a válasz-jukat. államháztartásról szóló törvény rendszerű munkavégzésre van 
tási eljárásról szóló 2013. évi  végrehajtásáról szóló 368/2011. szükség, mint ami eddig volt. 
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Mezőberény Város  Önkor- (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) Nehézségekkel, de az idei évben 
helyi választási bizottságba tagként mányzati Képviselő-testülete bekezdésében foglaltakra – a Me-kezd helyreállni a rend. A prob-
a következő személyeket válasz-megköszönte a Mezőberényi Petőfi zőberényi Polgármesteri Hivatal lémák nem a jelenlegi vezetés alatt 
totta meg:Sándor Evangélikus Általános Szervezeti és Működési Szabály-alakultak ki. Ehhez valószínűleg 
HVB választott tagjai: Földesi Iskola, Gimnázium és Kollégium zatát az előterjesztéshez mellékelt kell némi önkormányzati segítség 
Lajosné, dr. Gézárt Fanni, Szilágyi-2018/2019-es tanévben végzett formában jóváhagyta.is majd, de összességében az irány 
né Kemény Mária,munkáját, a tájékoztatóját tudo-  lényegesen jobb, mint amit a 
HVB választott póttagjai: Frei Zita, másul vette. A képviselő-testület hozzájárult a korábbi időszakokban tapasztaltak.
Wéber Károlyné. Kölcsey Garázsszövetkezet önkor-Mezeiné Szegedi Erzsébet kép-
 Megköszönték a Mezőberényi mányzati területeket is érintő út viselő a münsingeni útról szóló 
Jóváhagyták Mezőberény Város Általános Iskola, Alapfokú Művé- felújításához 100.000,- Ft + áfa beszámolót egészítette ki. Pon-
Önkormányzata és a Mezőberényi szeti Iskola és Kollégium 2018/ összeggel. Az összeg fedezetére a tosította: nem ketten, hanem 
Polgármesteri Hivatal képernyő 2019-es tanévben végzett mun- 2019. évi költségvetés általános hárman vehették át Münsingen 
előtti munkavégzés minimális káját, a tájékoztatóját tudomásul tartaléka szolgál. A képviselő-város elismerő oklevelét, Siklósi 
egészségügyi és biztonsági kö-vették. testület felkérte a szövetkezetet, István polgármester is megkapta 
vetelményeiről szóló szabályzatát,  hogy a térképvázlaton neonzöld a kitüntetést. 84 fős delegáció 
figyelemmel a képernyő előtti Elfogadásra került Mezőberény színnel jelölt területek üzemel-utazott Münsingenbe, minden 
munkavégzés minimális egész-Város Óvodai Intézménye 2018/ tetéséről a jövőben saját hatás-korosztály képviselve volt, fellépő 
ségügyi és biztonsági követel-2019-es nevelési évben végzett körében és költségén gondos-táncosok, gimnazisták, tűzoltók, 
ményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) munkájáról szóló beszámoló, a kodjon.városlakók és hivatalos delegáció 
EüM rendelet előírásaira.képviselők megköszönték az intéz-  tagjai. Az utazók többsége először 
 mény munkáját. Mezőberény Város Önkormány-járt Münsingenben. Volt alkalmuk 
Mezőberény Város Önkor- zati Képviselő-testülete úgy dön-megnézni a várost, megfogta őket a 
mányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormány- tött, hogy a Mezőberény ’17 Város-tiszta környezet, a környezet-
város közigazgatási területén el-zat i  Képviselő-testülete  az üzemeltetési Korlátolt Felelősségű tudatos üveg- és műanyag flakon 
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végzendő aszfaltozási munkák 
elvégzésére indított ajánlatké-
rési eljárás nyerteseként a Swie-
telsky Magyarország Kft.-t ne-
vezte meg.
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára a 
Békési út 3. bejáró tekintetében: 
833.644,- Ft + áfa = 1.058.728,- 
Ft, a Petőfi utcai kerékpárút 
tekintetében: 8.874.484,- Ft + áfa 
= 11.270.595,- Ft, a Zrínyi utcai 
járda tekintetében: 581.682,- Ft + 
áfa = 738.736,- Ft. Az így kialakult 
e g y ö s s z e g ű  a j á n l a t i  á r :  
1 0 . 2 8 9 . 8 1 0 , -  F t  +  á f a  =  
13.068.059,- Ft.
A képviselő-testület a feladat 
ellátásához szükséges fedezetet a 
2019. évi költségvetés terhére biz-
tosította, és felhatalmazta Siklósi 
István polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére.
 
Módosításra került Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012. 
(XII.27.) önkormányzati rende-
lete. A pályázatokkal összefüggő 
feladatok megvalósítása érde-
kében szükségessé vált, hogy az 
önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatába (SZMSZ) 
felvételre kerüljön a már meglévő 
kormányzati funkciók mellé a 
Parkoló, garázs üzemeltetése, 
fenntartása (045170) megne-
vezésű kormányzati funkció.
 
A képviselők megbízták Siklósi 
István polgármestert, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrende-
zési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a 
településfejlesztéssel, telepü-
lésrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő part-
nerségi egyeztetés helyi sza-
bályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) 
önkormányzati rendelet szabá-
lyozásának figyelembevételével 
intézkedjen a város helyi építési 
szabályzatáról szóló 11/2005. 
(II.28.) MÖK sz. rendelet 11.§ (1) 
l) pontja hatályon kívül helyezése 
céljából egyeztetési eljárás meg-
indítása érdekében.

A képviselő-testület által elfo-
gadott rendeletek megtalálhatók a 
www.mezobereny.hu honlapon.
 
A soron következő képviselő-
testületi ülés időpontja: 2019. 
szeptember 30. (hétfő).
 

Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

folytatás az 1. oldalról lökösházi Vásárhelyi–Bréda-
Kmetykó János 1945-ben szü- kastély műemléki helyreállítása. 
letett Mezőberényben, építész, vá- Mezőberényben ő tervezte a 
rosépítész, a Békés Megyei Épí- református idősek otthonát.
tész Kamara alelnöke. Szoros szá- A kitüntetés átvétele után dr. 
lakkal kötődik a településhez. Ne- Szabó Ferenc elmondta, immár 84 
véhez fűződik Mezőberény város- éves, így 24 éve nyugdíjban van, 
rendezési terve, 2011 óta a város ennyi idő alatt általában elfelejtik 
főépítésze, így ő irányította, szer- az embert, ezért különösen kö-
vezte a településkép-érvényesítési szöni Mezőberénynek az elisme-
eszközök (TESZK), a helyi építési rést. Kmetykó János arról szólt, 
szabályzat (HÉSZ) kidolgozását, hogy 29 évet élt Mezőberényben, 
illetve az arculati kézikönyv és a ide kötik a gyökerek, itt járt is-
településképi rendelet megal- kolába, itt kötötte első barát-
kotását. Legismertebb munkája a ságait.  

Díszpolgári címet kaptak Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2019. szeptember 16.

Részletes pályázati kiírás a 

 a kiemelt hírek között.
www.mezobereny.hu,

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 
dr. Márok Soma (Szeged) és dr. 
Koncsag Katalin (Mezőbe-
rény), Rónai Róbert (Békés) és 
Pocsai Márta (Békés), Fehér 
Árpád (Mezőberény) és Nagy 
Krisztina (Mezőberény), Hor-
váth Béla János (Békés) és Far-
kas Henrietta (Békés), Torma 
Sándor (Göd) és dr. Barkász 
Erika (Csenger), Winter András 
(Mezőberény) és Jakusovszki 
Ilona (Mezőberény), Fodor 
Ádám Gergely (Szeged) és 
Bajnai Zita (Szeged), Vári 
Tamás László (Mezőberény) és 
Tóth Szilvia (Mezőberény), 
Balog Róbert (Mezőberény) és 
Lévai Katalin (Mezőberény), 
Baukó Szabolcs András (Mező-
berény) és Kovács Erika (Dé-
vaványa), Papp Attila György 
(Mezőberény) és Püski Andrea 
(Köröstarcsa), Jánoska Tamás 
Zsolt (Mezőberény) és Dorozs-
mai Zsanett (Mezőberény), 
Szabó Sándor (Békéscsaba) és 
Stibán Annamária Erika (Mező-
berény).
Eltávoztak közölünk: 
Jozaf Jánosné Kelemen Margit 
(1951), Stéfán András (1931), 
Ilyés Gáborné Bagi Margit 
(1937), Braun Mihály (1928), 
Rück Lászlóné Ancsin Edit 
(1942), Török Györgyné Virág 
Mária (1940), Bajkai Ferencné 
Németh Irén (1934).

A Békés Megyei Önkormányzat híre
A megyei összetartozás napja

A Békés Megyei Önkormányzat ebben az évben is megszervezi a 
megyei összetartozás napját, a Megyenapot, ezúttal is 
szeptember első szombatján, amely idén hetedikére esik. Az első 
három rendezvény sikere bizonyítja, hogy szükség van egy olyan 
programra, melyen hagyományaink, a nemzetiségek kultúrája, 
megyénk értékei kerülnek középpontba, mindeközben a 
kilátogatók színvonalas, kicsiket és nagyokat célzó programokon 
érezhetik jól magukat – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
Hagyományainkhoz híven ezúttal is bemutatkoznak a megyei 
értéktárban szereplő értékek, lesz kézműves vásár és kistermelői 
piac, valamint felvonultatják hagyományaikat és értékeiket a 
megye nemzetiségei. Színpadi produkciók és egy esti koncert 
gondoskodik a közönség szórakoztatásáról, és ezúttal is külön 
figyelmet fordítunk a gyermekekre: nagysátrunkban kézműves 
foglalkozások, gyereksarok, népi játszótér és kosárhinta várja őket 
– és természetesen a léggömb és az óriás torta sem fog hiányozni. 
A katonai hagyományőrzők és bemutatóik mellett a jelenkor 
„egyenruhásai”: tartalékosok, határvadászok, készenléti 
rendőrök, a honvédség tagjai és terrorelhárítók engednek 
bepillantást munkájukba.
Újdonságot is tartogatunk idén: a megyei értéktár elemei mellett a 
települési értéktárakban szereplő tételeket is megismerhetik az 
érdeklődők. Sőt: a szomszéd megyék értéktárai, valamint 
testvérmegyéink közül Hargita, Arad és Bihar megye is 
felvonultatja kincseit. Kézműves vásárunk és kistermelői piacunk 
tovább bővül, jelenleg már közel nyolcvan résztvevő regisztrálta 
magát, de folyamatos a jelentkezés. Színpadi fellépőink a megyei 
nemzetiségek képviselői, néptánc egyesületeink, Fekete Dávid 
bábos-mesemondó, az esti produkciót pedig a Besh o droM 
szolgáltatja.
A harmadik Megyenap fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, 
védnöke dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott.

Érték a Települési Értéktárból

Hentz Lajos életútja
Hentz Lajos helytörténész, etnográfus 105 éve, 1914. szeptember 4-én 
született Köröstarcsán. A mezőberényi polgári iskola befejezése után a 
nagykőrösi református tanítóképzőben szerzett népiskolai tanítói oklevelet, 
majd 1935-ben elindult a tanítói pályán. A budapesti Apáczai Csere János 
Pedagógiai Főiskolán magyar-történelem szakot végzett. A főiskola 
befejezése után 1955-ben visszaköltözött Mezőberénybe, ahol az I. sz. 
Általános Iskolában helyezkedett el. Bámulatos kitartással és lelkesedéssel 
gyűjtötte a népélet régi tárgyait, nyelvi emlékeit, szellemi hagyatékait, 
Mezőberény néprajzi értékeit. Ebben nagy segítségére volt nővére, Hentz 
Teréz is. Az 1970-es évektől jelentek meg néprajzi írásai és dolgozatai 
különböző kiadványokban, szakmai folyóiratokban.

A '80-as évek derekán felvetődött a múzeumalapítás gondolata. Hentz Lajos vezetésével és sok lelkes 
közreműködő segítségével létrehoztak egy városi gyűjteményt. Békéscsabán halt meg 1990. július 
13-án. Hentz Lajos életútja 2015 novemberében került a Települési Értéktárba.
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Muzeális Gyűjtemény udvarán mester a színpadon ünnepélyes 
közelről is szemügyre vehették az keretek között szegte meg.
érdeklődők ezeket a ritkaságokat. Az esti műsorban a „Leg a láb“ 
A berényiek nem minden nap Alapfokú Művészeti Iskola 
láthatnak például 70-es években csoportjai, a Berény Táncegyüttes 
kiadott Chevrolet Corvette-et. A és az ŐsBerény Táncegyüttes 
piactéren felépített színpadra szórakoztatta a közönséget. A 
előbb a helyi csoportok és előadók táncosokat a Suttyomba zenekar 
léptek: a Malom Fitness DSE, a kísérte. A Balkan Fanatik koncert-
Mezőberényi Népdalkör,  a jén is népzenét, népdalokat hall-
Mezőberényi Mazsorett Egyesü- hatott a közönség, azokat feldol-
let, Burai Antal és Feyér Zita. gozták, a mai, modern ember ízlé-
Szabyestre különösen a tinéd- séhez igazították.
zserek voltak kíváncsiak, a Zum- A XXIII. Berényi Napok is tűzi-
Brigad Team flashmobjában a kö- játékkal zárult. A hagyomá-
zönség között táncolt, többen be- nyoknak megfelelően a rakétákat 
kapcsolódtak a produkcióba. Az most is a Városháza elől lőtték fel, 
amerikai autós bemutató han- és a közönség a Fő úton, a 46-os út A XXIII. Berényi Napoknak a Augusztus 19. programja rend-
gulatához igazodva az est fő szín- elágazásáig csodálhatta meg a várossá nyilvánítás 30. évfor- kívül gazdag volt. A Sportünnep 
padi produkciója az ’50-es évek látványt.dulója és a második értéktár-kiál- keretében korán reggel a Kálmán 
amerikai zenéjét, a rockabillyt Az OPSKMM munkatársai kérik, lítás adott sajátos arculatot. Fürdőben úszással kezdődött a III. 
játszó Mystery Gang volt. Az estet hogy néhány kérdésre adott A programsorozat ez évben is Triatlon Kóstoló, erre sokan 
Roósz Ádám folytatta retro disz- válaszával  mondja el véleményét kiállításokkal kezdődött. A Color érkeztek vidékről. Leczkésiné 
kóval. a XXIII. Berényi Napokról, és Fotóklub tárlatát Ismét itt vagyunk Hőgye Katalin irányításával sok 

címmel augusztus 15-én a Német hölgy vett részt az aqua fitnessen. 
Közösségi Házban nyitotta meg A Malom Fitness DSE nyílt edzést 
Szonda István etnográfus. A tartott, a Mezőberényi Sakk Egye-
kiállításon 13 alkotó 32 fotóval sület pedig sakkozni hívta az ér-
mutatkozott be. Szonda István deklődőket, a lehetőséggel főleg a 
hangsúlyozta a képek tudatos gyerekek éltek. Nagyon nép-
megkomponáltságát. szerűnek bizonyult a strandröp-
Két nappal később, augusztus 17- labda bajnokság, erre húsz csapat 
én a Művelődési Központban két nevezett. Rekordszámú, 67 ne-
kiállítás is nyílt. Előbb Balog vezés érkezett a városi úszóbaj-
Zoltánné Winter Marica, Buda- nokságra is. A versenyek után a 
pesten élő mezőberényi születésű jóga hívei gyakoroltak a fürdő 
fiatal alkotó fotóiból és fest- területén.
ményeiből álló tárlatot nyitotta A Martinovics utcai sportcsarnok 
meg, majd Ván Hajnalka művé- a jubileumi, a tizedik városi asz-
szettörténész Párhuzamos dimen- talitenisz versenynek adott ott-
ziók címmel a VIII. Mezőberényi hont, ezen az elmúlt évekhez ké-
Művésztelep hét művészének pest nagyon sokan, 17-en vettek 
kiállítását. Ezek szeptember 21-ig részt. A Szalai Barna Tenisz Club 
megtekinthetők a Művelődési az idén is megszervezte hagyomá- Augusztus 20. az ünnep jegyében segítse a következő, XXIV. Be-
Központban. nyos nyílt, páros, felnőtt tenisz- zajlott. Szent István-napi ünnepi rényi Napok tervezését. A kérdő-
Az értéktár-kiállítás megnyitóján, versenyét, erre 12 páros nevezett.  istentiszteletet tartottak a II. ke- ívet a városi honlapon: www.me-
augusztus 18-án tele volt a A sportünnep eredményei meg- rületi szlovák evangélikus temp- zobereny.hu és az intézmény hon-
piaccsarnok, sokan szemügyre találhatók a város honlapján. lomban, itt áldották meg az újke- lapján: opskk.mezobereny.hu a 
vették a Települési Értéktár 122 A XXIII. Berényi Napok egyik nyeret. A Berényi Napok alkal- hírek között találja meg, illetve 
értékét. Este a Hooligans és DJ kiemelt látványossága volt az mával az elszármazottak mindig a kinyomtatva a művelődési köz-
Lennard töltötte meg zsúfolásig a amerikai és veterán autók fel- Művelődési Központban talál- pont információs pultjánál.
piacteret. vonulása a városban, utána pedig a koznak, a várossá válás 30. év-

fordulója alkalmával résztvevők 
most a nevezetes eseményre 
emlékeztek vissza. Kmetykó Já-
nos főépítész és dr. Szabó Ferenc 
levéltáros, történész ünnepi tes-
tületi ülés keretében vette át a 
díszpolgári címet. A Német 
Közösségi Ház udvarán baráti 
találkozót tartottak kávé, süte-
mény és gyümölcs mellett.
Mezőberényben a Szent István-
napi ünnepség szép színfoltja a 
felvonulás. Ezen a Kossuth tértől a 
piactérig az idén is sok civil-
szervezet mutatta meg magát. A 
felvonulás élén vitték az ünnepi 
istentiszteleten megáldott ke-
nyeret, ezt Siklósi István polgár-

Sport, kultúra, szórakozás

MEGVILÁGOSODÁS 
NAPJA 2019

Kerékpáros akció 
új lehetőségekkel a 

CS+T Bringa Kft. műszaki és 
kerékpár szaküzletében, 

Mezőberény, Petőfi utca 7.
2019. október 4-én 9-től 18 
óráig kedvezményes áron 

vásárolhatja meg kerékpárja 
biztonsági berendezéseit, me-
lyeket a helyszínen lévő szere-
lők díjmentesen felszerelnek.

Részletek: 
www.mezobereny.hu

Városházi hírek2019. szeptember
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tuk a látogatókat, melyet egy na-
gyon régi babakocsi (1951-ből), 
illetve néhány játék babakocsi 
színesített.
A rendezvényen hasznos előadá-
sokat hallhattak a résztvevők. 
Bemutatkozott a Gyulai Kora-
mentorház és a Korábban Érkez-
tem Alapítvány, akik jóvoltából 
Győri-Boldóczki Erika IBCLC 
szoptatási szaktanácsadó tartott 
előadást.  Benkő Ildikó női jóga 
oktató, légzés tréner fantasztikus 
illóolajokkal és harangokkal va-
rázsolta el a közönséget. Guti 
Ambrus, a Mezőberényi Mentő-
állomás vezetője lehengerlő 

Július 27-én a Városi Humán- előadást tartott az alapvető első-
segítő és Szociális Szolgálat Vé- segélynyújtási fogásokról.
dőnői Szolgálata is csatlakozott a Minden előadó lehetőséget bizto-
Városi Ligetben rendezett prog- sított egyéni beszélgetésre, ta-
ramsorozathoz, melynek kereté- nácsadásra, valamint az elsőse-
ben méltóképpen ünnepelhettük gélynyújtó fogások gyakorlására, 
meg az Anyatejes Táplálás Világ- amivel sokan éltek is. Köszönjük 
napját (augusztus 1.). az előadóknak, hogy jelen voltak 
A Madarak Háza bejárata előtt a és tartalmassá tették a rendez-
2018-19-ben született gyermekek vényt! Az anyatejes táplálást 
fotóiból rendezett kiállítással, ünnepelvén köszöntöttük, és egy-
illetve régies stílusban, városunk egy levendulával ajándékoztuk 
régebben gyerekeskedő lakóinak meg a szoptató édesanyákat.
fotóiból készült díszlettel fogad- Hőgye Ildikó védőnő

Az anyatejes táplálás 

A szeptember a szü- a z  1 9 2 0 - a s  3 0 - a s  
ret, a betakarítás hó- években terjedt el a ház-
napja. A káposzta le- tartásokban, hiszen na-
szedése és feldolgo- gyobb mennyiségű házi 
zása október végén, savanyításnál nélkülöz-
még a nagyobb fa- hetetlen. Régen a szele-
gyok előtt kezdődik. telést különböző méretű 
A káposztát amellett, késekkel végezték. A ká-
hogy gazdag vitamin- poszta gyalulása mindig 
forrás, sokoldalúan férfiak feladata volt.
lehet felhasználni. Akinek nem volt gyaluja, 
 Frissen és savanyítva az kölcsönkérte. Mezőbe-
is számos étel alap- rényben is általánosan 
anyaga. A legtöbb eu- használták a káposzta 
rópai ország gasztro- szeleteléséhez. A legtöbb 
nómiájában napjaink- berényi család otthon is 
ban is jelentős szerepe készített savanyított ká-
van, és a töltött ká- posztát. A bemutatott 
poszta valamilyen vál- négykéses fakeretes szele-
tozatát szinte minden- telőt a Kmetykó-család 
hol készítik. adományozta a gyűjte-
A káposztafeldolgozás fontos ménynek.
eszköze a káposztagyalu, amely Csete Gyula

Kocsis káposztagyalu
A hónap műtárgya – 2019. szeptember

A Mezőberény FC 25 éve az NB rendszeresen találkoznak. Az NB 
III-ba feljutott labdarúgó csapata III-as csapat hazai mérkőzéseire 
az évforduló alkalmából augusz- ezernél több szurkoló látogatott 
tus 19-én a Városi Sporttelepen ki. Siklósi István polgármester azt 
találkozott és emléktáblát avatott. hangoztatta, a mai fiatalok nem 
A táblát abból a célból állították, akarják elhinni, hogy a siker 
hogy az oda kilátogatókat emlé- mögött rengeteg munka van. 
keztesse az egykori sikerekre. A Rövid beszédet mondott Tóth 
csapat öt évig megőrizte NB III-as Márton, a Békés Megyei Lab-
tagságát. darúgó Szövetség akkori főtit-
A megjelenteket Hegedűs László kára, Harmati László, a labda-
csapatkapitány, a megemlékezés rúgóklub akkori elnöke és Bor-
szervezője köszöntötte, elmondta, gula János, a sikercsapat edzője. 
a sikerben oroszlánrésze volt Siklósi István és Tóth Márton 
Borgula János edzőnek, akit Ka- leplezte le az emléktáblát, azt 
mutról hívtak haza. A csapat erős Győri Gábor (Viaelysium Kft.) 
közösséget alkotott, tagjai ma is ajánlotta fel a sportolóknak. 

A régi focisiker

Faiparisok találkoznak
A Művelődési  Központ szeptember 14-én, szombaton 15 órakor  
megnyitja kapuját az 1951- ben megalakult Faipari Ktsz nagy 
családjához tartozó egykori gyerekek, ott dolgozó felnőttek és 
hozzátartozóik részére. Várjuk mindazokat, akiknek valaha is közük 
volt a ktsz-hez. Beszélgessünk és emlékezzünk együtt! Fényképeket, 
anekdotákat és más érdekességeket mindenki hozzon magával. 
Lépjünk vissza az időben, és érezzük magunkat olyan jól, mint annak 
idején! Fontos, hogy mindenkihez eljusson a hír, ezért terjesszétek és 
hívjátok egymást!

Érdeklődés: 
Hoffmann Dániel, +36 20 957-8857

Kisariné Chovanyecz Magdolna, +36 30 692-0411

Városházi hírek / Intézményi hírek 2019. szeptember

2019. szeptember 21.
IX. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál 

A rendezvény védnöke: Siklósi István polgármester

10.00 Megnyitó Köszöntőt mond: Hoffmann Dániel, a Baráti 
Egylet Mezőberényért Egyesület elnöke
A fesztivált megnyitja: Siklósi István polgármester
„Magyarország Legszebb Konyhakertje” díjátadó
– a díjakat átadja Siklósi István polgármester

 
10.30 Berényi Népdalkör
11.00 Malom Fittnes DSE
12.00 Városi Ifjúsági Fúvószenekar
13.00 Mezőberényi Mazsorett Együttes
14.00 Silent zenekar
15.00 A főzőverseny eredményhirdetése

16.00 CSOCSESZ – mulatós élő produkció

9.00 – 16.00 Berényi Portékák * kirakodóvásár * népi kismesterség 
bemutató * családi játszóház kicsiknek és nagyoknak

Válogatás Kőszeginé Ancsa KERÍTÉSTÁRLAT képei-
ből a Madarak Házában



Sporttörténelmet írtak
Winter Ilona, a 267-szeres válogatott kosárlabdázó edzői 
irányításával az országot képviselve a Turbó Csigák csapata a 
finnországi Espoo-ban a FIMBA – a kosárlabdázók senior 
nemzetközi szervezete – 15. világbajnokságán július 25. és 
augusztus 4. között a női 60+-os korosztályban világbajnok lett. A 
FIMBA közleménye szerint a magyar hölgyek ezzel történelmet 
írtak, ugyanis a szervezet korábbi világbajnokságain magyar 
csapat eddig a legjobb négy közé sem jutott. A részletekről Winter 
Ilonát kérdeztük.

– A FIMBA kétévente rendezi adatokat. Ebben a lányok is mege-
meg a senior világbajnokságot. rősítettek!
Espoo, Helsinki külvárosa fan- – Hogyan nyerték meg a világ-
tasztikus sportlétesítményekkel bajnokságot?
rendelkezik. Ezekre szükség is – Mindhárom csoportmeccsün-
volt, ugyanis az eseményre közel kön győztünk, így az első helyen 
280 csapat nevezett. A nők 60+ jutottunk tovább, majd az elő-
korcsoportjában kilenc csapat döntőben és döntőben is nyertünk. 
versengett. A csoportmeccsen Németország 
– Hogy tudtak felkészülni a ellen nagyon izgultunk, ugyanis a 
versenyre? tavalyi maribori EB-n kikaptunk 
– Az Új-Zélandon két éve vi- tőlük, és most szerettünk volna 
lágjátékokat nyert csapatunkhoz visszavágni. Az izgalom miatt 
csatlakozott három új játékos, ők a rengeteg ziccert elhibáztunk, ezért 
60+ korosztályban rendszeresen lett szoros a mérkőzés. A dön-
szerepelnek a Budapest Bajnok- tőben ismét találkoztunk velük, 
ságban, Velük sokat erősödtünk! ott az első kosarat ők dobták, de 
Nagyon összetartó társaság, utána végig mi vezettünk.  
rendszeresen találkozunk. A – Minek köszönhető a siker?
világbajnokság előtt Balaton- – Mindenki bizonyítani akart, 
szárszón napi két edzéssel ké- minden játékos odatette magát, 
szültünk. Minden lehetőséget így az edzői debütálásom jól sike-
megragadtunk arra, hogy együtt rült. Büszke vagyok a játéko-
legyünk, a székesfehérvári edző- sokra! Nagyon jó mentalitású em-
központban is tartottunk edzé- berek, mindig azt keresik, hogyan 
seket. Tavaly a maribori EB-n a tudnak segíteni egymásnak. Se-
bronzéremért játszva kikaptunk a gítőként két férj jött velünk, ők is 
lettektől, most nagyon készültünk, együtt éltek a csapattal, a szer-
hogy visszavágjunk nekik. Két vezés nagy része rájuk hárult. A jó 
éve az új-zélandi világjátékokon eredményhez hozzájárult, hogy a 
kilenc nap alatt nyolc mérkőzést csoportból első helyen tovább-
játszottunk, hatvan év fölött ez jutva az elődöntő és a döntő előtt 
már túlzás, ebből adódóan csípő- három nap pihenőt kaptunk, ez 
és térdsérülést szenvedtem. Mari- sokat segített, hogy pihentebbek 
borba úgy mentem el, hogy nem legyünk. A csapattal úgy beszéltük 
játszom, de másképp alakult. Ott meg, évente egy nagyobb verse-
az első mérkőzésen, ahogy pá- nyen veszünk részt. Jövőre Mala-
lyára léptem, kilöktek, és eltört a gában rendezik meg az EB-t, két 
karom. A maribori EB után Sza- év múlva pedig Japánban a World 
bolcs Ferenc, a csapat addigi Masters Game, ezekre szeretnénk 
edzője megkért, ha már úgyis ott eljutni.
leszek, vegyem át az edzői fel- M. L. 

Sukorón augusztus 8-11. között 
rendezték meg a Serdülő, Ifjúsági 
és U23-as Magyar Bajnokságot. 
Az országos megmérettetésen76 
egyesület közel 1100 kajakosa és 
kenusa vett részt, és 366 futamban 
mérhették össze erejüket a 
sportolók. A KSI Gyomaendrőd 
csapata is sok versenyzővel 
érkezett. Ebből a korosztályból 
csak egy fő képviselte me-
zőberényiként a KSI csapatát a 
Velencei-tó partján. Sági Aliz és 
csapattársai egész évben az 
országos bajnokságra készültek. A 
nyári szünet beköszöntével napi 
két vízi edzés segítette a minél 
eredményesebb munkát. teren budapesti csapattársával a 4. 
Sukorón Aliz és gyomaendrődi helyen végzett.
csapattársa, Fodor Napsugár A KSI Gyomaendrőd versenyzői 
ismét megmutatta, hogy párosban és edzőik három hét pihenő után, 
ők a legjobbak az országban. szeptemberben ismét vízre száll-
Hatalmas fölénnyel megnyerték a nak, hogy felkészüljenek a szep-
K2 U15 1000 méteres távját, tember végén Fadd-Domboriban 
illetve 2000 méteren is a dobogó rendezendő diákolimpiára, ahol a 
legtetejére állhattak, így kétszeres versenyzők iskoláikat képvi-
magyar bajnokok lettek, és selhetik.
bekerültek a nemzeti váloga-  
tottba. Mindezek mellett a me- Kovácsné Kozma Diána és 
zőberényi lány, K2 U15 500 mé- Kovács Gábor edzők

Sági Aliz a válogatottban
7.

Csendes megemlékezés

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény 

2019. szeptember 7-én 12 órakor 

CSENDES MEGEMLÉKEZÉST 
tart a Budapestről kitelepítettek emlékére 
a budapesti kitelepítettek emlékművénél.

Civil hírek2019. szeptember

Indul a tanév a
 „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 

néptánc csoportjaiban!

Ha szeretnél egy összetartó közösséghez tartozni, jó hangulatú 

próbákra járni, részt venni közösségi programjainkon (táncház, 

kézműveskedés, locsolkodás), fellépéseken, versenyeken, jelentkezz 

bátran! A tanévet – hagyományainkhoz híven – kedvcsináló 

táncházakkal indítjuk.

A jelentkezések ideje, helye és a jelentkezési lapok, plakátok az 

iskolákban, óvodákban és a Művelődési Központban lesznek 

megtalálhatóak.

Elérhetőségeink: „Leg a láb” A.M.I.

+36 /66 424-212 valamint +36 20 329-5375, 

honlap: legalabamimezobereny.hu

telefon: 



Ezer kilométert kerekeztek
Mint arról az augusztusi számunkban röviden beszámoltunk, az 
Alföld Turista Egyesület kerékpárosai – húsz évvel korábbi 
túrájukat megismételve – Petőfi Sándor halálának 170. 
évfordulója tiszteletére elkerekeztek Fehéregyházára. Miért 
döntöttek úgy, hogy megismétlik a 20 évvel ezelőtti kerékpártúrát? 
– kérdeztük Pusztai László túravezetőtől.

– A húsz évvel ezelőtti túrát Petőfi utat, ennek megfelelően foglaltam 
halálának 150. évfordulójára le a szállásokat.
tartották meg, és a 170. is kerek – Útközben jutott idejük a lát-
szám. A mostani túra ötletét nivalókat megcsodálni?
Hoffmann Ádám adta, ő a húsz – Visszafelé éppen azért jöttünk a 
évvel ezelőtti eseményen is részt hosszabb Szováta-Dicsőszent-
vett. márton-Torockó-Felsőgirda-Ten-
– Hányan vágtak neki az útnak? ke-Méhkerék útvonalon, hogy 
– Kerékpárral nyolcan: Benedek megnézhessük Parajdot, Szovátát, 
Gábor, Farkasinszki Csilla, Hoff- Korondot és Torockót. Így az oda-
mann Ádám, Mocskonyi Judit, út négy, a visszaút hat napig tar-
Provosinszki Ilona, Varga Judit, tott, augusztus 3-án érkeztünk 
Váradi Lászlóné és én, illetve haza. 
Szabó László sofőrként, Szarvas – Milyen volt a Petőfi halála 170. 
János pedig kísérőként. A részt- évfordulójára rendezett ün-
vevők átlagéletkora 58 év volt, a nepség?
legidősebb tagunk Hoffmann – Méltó módon emlékeztek meg 
Ádám volt a maga 79 évével. az eseményről. Először a csata 
– Mekkora a távolság Mező- helyszínén, az Ispán-kútnál tar-
berény és Fehéregyháza között? tottak koszorúzást, majd az uni-
– Július 24-én, szerdán indultunk tárius templomban volt istentisz-
el Berényből, és a Gyula-Kisjenő- telet. Végül a Petőfi-emlékműnél 
Brád-Gyulafehérvár-Segesvár neves színészekkel tartottak ké-
útvonalon szombaton 440 kilo- tórás műsort. A program álló-
métert megtéve érkeztünk meg. fogadással zárult, ide főkonzulok 
– Mekkora volt a szintkülönbség? és polgármesterek társaságában 
Ez okozott-e gondot? meghívtak minket is.  
– Odafelé 3000 méteres szint- – Milyen a hangulata egy ilyen 
különbséget küzdöttünk le, kerékpártúrának?
visszafelé hosszabb, 550 kilomé- – Egy szóval úgy foglalhatnám 
teres úton jöttünk, ott már 4600 össze, hogy szenzációs. Jól össze-
méter volt a szintkülönbség. Há- szokott a csapat, évek óta együtt 
romszor kellett szerpentint meg- túrázunk, számunkra ez már 
másznunk. Például Torockótól életforma. Nagyon fegyelmezett a 
120 kilométer hosszan Felsőgirda társaság, a kerékpárokat is jól 
végéig emelkedett az út 1800 mé- felkészítették, a hosszú út alatt egy 
teres szintkülönbséggel. Reggel defektünk sem volt. A túra, a sok 
hétkor indultunk el, és délután fél látnivaló életre szóló élményt 
ötre már ott voltunk. Nagyon jól jelentett mindnyájunknak. 
bírta a társaság. A csapat vala- – Rendszeresen tesznek hasonló 
mennyi tagja rendszeresen gya- kerékpártúrát?
logtúrázik, kerékpározik, így ed- – Az elmúlt két évtizedben jártunk 
zettek vagyunk.  Kárpátalján, Felvidéken, Len-
– Éjjelenként hol szálltak meg? gyelországban és kétszer is Er-
– A tíz éjszaka alatt kilenc szál- délyben, illetve a Déli-Kárpá-
lásunk volt. A segesvári vár pa- tokon túl is. Az elmúlt években 
rókiáján két éjszakát töltöttünk, a megismertük hazánk 18 megyéjét, 
többi alkalommal panziókban ennek befejező túrája jövőre lesz 
szálltunk meg. Az utat még tavaly Békésben. Ezt követően az or-
alaposan megterveztük, a szint- szághatáron szeretnénk végig-
különbséget figyelembe véve je- kerékpározni. 
löltük ki a naponta megteendő M. L.

Négy csapatot indítanak
A tavalyi bajnokságban a Hed-Land Mezőberény SE asztalitenisz 
csapatai kiemelkedő eredményt értek el, újoncként az Extra-
ligában a nagyon előkelő negyedik helyen végeztek, a megye II-ben 
és a megye III-ban pedig bajnokok lettek. Az új, 2019/20-as 
bajnokságban hány csapatot indítanak? – érdeklődtünk Jámbor 
Zoltántól, a szakosztály elnökétől és menedzserétől.

– Az új bajnokságba négy férfi ből, őket a bajnokságban nem 
csapatot nevezünk: az Extra- tudjuk megelőzni, de final fourban 
ligába, az NB II-be, a megye I-be a tavaly megszerzett rutinunkkal 
és a megye III-ba. A megye III-as elérhetjük a harmadik helyet.
csapatunk ugyan megnyerte az – A többiektől mi az elvárás?
előző bajnokságot, de nem – Az NB II-es csapatunk az 5-6. 
vállaltuk az egy szinttel feljebb helyre érhet oda. Az új szabályok 
lépést, mert az egyik játékosunk szerint az NB II-ben most már 
másik csapatba igazolt, és úgy extraligás játékosok is szerepel-
láttuk, csak a megye III-ban hetnek, ez segítheti az ered-
tudunk minden mérkőzésen ményességünket. A megye I-ben 
biztosan kiállni. Ebben a csa- az első négy hely valamelyikének 
patban most az abszolút amatőrök a megszerzését tűztük ki célul, a 
jutnak szerephez. Korábban ter- megye III-as csaptunk az első 
veztük női csapat indítását is, ez három hely valamelyikére érhet 
végül nem sikerült, mert két oda. Az utánpótláskorú játéko-
játékosunk is külföldi profiligából sunkat, Molnár Leventét szeret-
kapott ajánlatot, és azokat el- nénk ranglistaversenyeken indíta-
fogadták. ni, itt bekerülhet a legjobb nyolc, 
– A férfi Extraliga kerete – Kiss vagy akár a legjobb négy közé is. 
Dániel, Sebestyén Péter, Szabó Jelenleg az NB II-es csapatunk 
Krisztián és Vajda Viktor – nem stabil tagja, de jó NB I-es vagy 
változott? extraligás játékos is válhat belőle.
– A keret nem változott, más – Az extraligás csapat mikor 
csapatokból is jelentkeztek játé- kezdte a felkészülést?
kosok, de úgy döntöttem, nem – Július 12-én kezdték el az 
változtatok ezen a nagyon össze- edzéseket, augusztus 12-től 18-ig
tartó csapaton. Mezőberényben edzőtáboroztak, 
– A szakosztály milyen célt tűzött itt Békés és Arad ellen is játszottak 
eléjük? edzőmérkőzéseket.
– Most is az első négy közé jutás a –  A négy csapat számára megvan 
célunk, és a final four-ban meg- az anyagi fedezet a bajnokság 
próbáljuk a harmadik helyet meg- befejezéséhez?
szerezni. Ez reális cél, ahogy – Igen, az anyagi háttér biztosított, 
néztük a többi csapat nyári erő- de szívesen vennénk további 
sítését, változatlanul három csa- támogatók jelentkezését.
pat: a BVSC, a Pécs és a Cell- M. L.
dömölk emelkedik ki a mezőny-

LEGYÉL TE IS MAZSORETT!

A Mezőberényi Mazsorett Együttes 
felvételt hirdet kezdő óvodás és 
kisiskolás csoportjaiba.

Óvodásokat  5 éves kortól, 
kisiskolásokat 12 éves korig várjuk.

Beiratkozás ideje: 2019. szeptember 24. kedd 17 óra
Helye: Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Érdeklődni lehet: Mezeiné Szegedi Erzsébet mazsorett oktatónál
Telefon: +36 30 303 9592
E-mail: mszegedierzsebet@gmail.com

XIV. STREETFIGHTER NAP
2019. szeptember 28. 10-től 18-ig Mezőberény, Liget tér

 

Részletek szeptember 15-től a plakátokon, illetve a

www.mezobereny.hu és a batszimotor.hu oldalakon.

*

8. Civil hírek 2019. szeptember
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Mestere címet vehette át. A 
szövetség minden évben egy 
fiatal alkotót tün-tet ki, aki 
eddigi tevékenysége alap-ján 
méltó arra, hogy a cím tulaj-
donosa legyen. 
A díjazott elmondta, a Mester-
ségek Ünnepén a szövetség szak-
mai bizottságai az eseményen 
körbe jártak, majd tapasztalataik 
alapján hozták meg döntésüket a 
kitüntetésekről. Mivel tagja az if-
júsági szakmaközi bizottságnak, 
így ebben ő is részt vett, de a bírá-
laton nem, így őszinte meglepe-
téssel fogadta a hírt. Nem gon-
dolta, hogy esélyes lehet az Év 

Debreczeni Klára szövő augusztus Ifjú Mestere címre, hiszen csu-
19-én a Budai Várban a Mesterségek pán három-négy éve van jelen a 
Ünnepén – a Népművészeti Egye- köztudatban. Ez az elismerés is 
sületek Szövetsége szakmai bizott- arra sarkallja, hogy továbbra is 
ságai döntése alapján – az Év Ifjú töretlen munkakedvvel alkosson.

Az Év Ifjú Mestere A Honti Parádén jártunk

A mezőberényi szlovák nemze- munkafolyamatokat. A faluban 
tiség augusztus 16. és 18. között három színpadon folyamatosan 
kirándulást szervezett Szlová- bemutatkoztak a hagyományőrző 
kiába, a Honti Parádéra. A kirán- kulturális csoportok. Volt nép-
dulást segítette a Magyarországi művészeti kirakodó vásár, ahol a 
Szlovákok Szövetsége Közhasznú környék neves alkotói árulták 
Alapítványa. portékáikat. Speciális szlovák 
Az indulás napján magyarországi ételekből válogathattunk ked-
múzeumokat néztünk meg, Mező- vünkre, például: volt brindzás 
kövesden a Matyó Múzeumot, haluska, káposztaleves, hagymás 
Hollókőn a falumúzeumot és a kenyér, krumplis lángos. A finom 
várt. Szombaton a Honti Parádé szlovák sör sem maradt el.
helyszínére, Hrusovba, azaz Ma- A szombat délutánt a rendez-
gasmajtényba utaztunk 50 fővel. vényre érkezett szentendrei szlo-
Immár 24. alkalommal szervezte vák barátainkkal töltöttük el. 
meg a falu apraja-nagyja ezt a Vasárnap délelőtt a szlovák 
látványos programot. Interaktívan Csábrág váránál jártunk. Hazafelé 
mutatták be az ősök mezőgaz- a Bánki-tónál megálltunk pihenni. 
dasági munkáját, a termés beta- A látvány mindenkiben megma-
karítását, de dagasztottak ke- radt, és a három nap élményeivel 
nyeret, fésültek gyapjút, és még tértünk haza. 
hosszan sorolhatnánk a bemutatott Borgula Györgyné elnök

Amit a nemzetiségi választásról tudni kell
 

Tisztelt Mezőberényiek!
 

Mi, a mezőberényi szlovákok is újra megmérettetünk a 2019. október 
13-ai választáson. Ott, ahol az önkormányzati választás mellett a 
nemzetiségi választásra is sor kerül.
Kérjük mindazokat, akik kötődnek a szlovák gyökerekhez, és 
választójogukkal élni akarnak, 

ÉS EDDIG NEM REGISZTRÁLTAK, 
tegyék meg, hiszen ennek köszönhetően szavazhatnak, és segíthetik a 
helyi szlovákság létét, munkáját.

Aki regisztrációval rendelkezik, annak nem kell újra regisztrálni, 
az szavazhat a nemzetiségi önkormányzati választáson. 

Aki viszont nincs regisztrálva, annak 
REGISZTRÁLNIA KELL!

A regisztrációval kapcsolatban tájékoztatást kaphat folyamatosan
a Mezőberényi Szlovák Közösségi Házban.

2019. szeptember 27-ig 9 órától 15 óráig biztosítjuk.

A regisztrációnak számunkra valóban komoly a tétje. Ezen múlhat 
majd a jövőben a szlovák nemzetiségi önkormányzat, a szlovákok 
szervezete, esetleg oktatási intézmények (szlovák óvoda), civil 
szervezetek hagyományőrző csoportjainak támogatása. Legyen 
továbbra is fontos számunkra elődeink öröksége, nyelvünk és 
kultúránk őrzése. Hisszük, hogy a múltunk tisztelete jövőnk záloga.

Cservenák János
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Borgula Györgyné
Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke

A regisztrációhoz szükséges adatlapot

MEGHÍVÓ
A szlovák nemzetiség

szeretettel meghívja Önt/Önöket

A SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAPRA,
2019. október 5-én a Művelődési Központba

Program:

9.30 Magyarországi Szlovákok Szövetsége Esküvői viseletek 
fotókiállítás megnyitója, az esemény alkalmából 
megjelenik az Ünnepi ételeink a mezőberényi 
asztalokon című kiadvány

13.00 A vendégek érkezése a Művelődési Központba

14.00 Kulturális rendezvényt megnyitja a Nefelejcs Óvoda 
Hagyományőrző szlovák kulturális csoportok fellépése

13.00 Piaccsarnok- Mamicska konyha megnyitása és 
bemutatkozása

Hagyományos szlovák ételek bemutatója 

- a Gútai Kulturális Kör tagjaival 

– Szlovák tradicionális ételek gasztronómiai bemutatója, 
kóstolója krajcárjegyre

– Elek, Kiskőrös - gasztronómiai bemutatója

– Mezőberényi szlovák nemzetiség kínálata

ZENE- TÁNC- MULATSÁG

18.00 VACSORA:
Üdvözlő ital és kalács; marhapörkölt körettel, savanyúsággal 

1500.- Ft/fő

További információ a plakátokon!

A rendezvény támogatói:
Országos Szlovák Önkormányzat
Mezőberény Város Önkormányzata

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Szlovákok Szövetsége
Békés Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Szlovák Önkormányzat

– 

Mezőberényi 

Civil hírek2019. szeptember
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Ingatlan ajánlat

Mezőberényben a 47-es főút mellett több funkcióra is 
alkalmas épület bérbeadó, eladó. Az ingatlan üzleti, ipari 

tevékenységre is kiválóan alkalmas. Telek: 1525m2, 
beépített: 406m2, melyek üzletnek, gyártó tevékenységnek, 

raktáraknak egyaránt használható. 

Az ingatlan elhelyezkedése: 
Mezőberény, Köröstarcsai út 47. 

Korábban Öreg Malom Vendéglő, majd édességgyártás és 
pékségként üzemelt, végül az Ösvény Alapítvány bérelte.

Érdeklődni lehet: +36 30 326-0114 vagy a 
KOMFORT ABC Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. alatt.

Kopányi László e.v. 
Tel.: +36-30/2194-154

-fűkaszálás, fűnyírás 
-ágaprítás,fakivágás

-telektisztítás 
-bozótirtás 
- gallyazás

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA 
MEZŐBERÉNYBEN

2019. szeptember 14-én, szombaton
a tót/szlovák evangélikus templomban.

(Mezőberény, Luther tér 3.)
 

A programból:
17:00 Hogyan szól az orgona? - interaktív hangszerbemutató

18:00 Orgonakoncert – dr. Finta Gergely orgonaművész
19:30 Vers a lélek tükre – vers (próza), ami sokat jelent

20:30 Zenés, gyertyafényes meditáció
21:00 Napzárta

 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk akár a teljes 

programra, akár egy-egy blokkjára. 
Akkor is, ha szívesen jár templomba, akkor is, ha soha nem volt 

még bent, de szívesen megnézné.

A programon a részvétel ingyenes, 
adományokat a gyülekezet javára köszönettel fogadunk.

Mezőberényi Alapszervezete és Mezőberény Város 
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit

2019. október 5-én (szombat) 17 órától

SÉTÁLJUNK MEZŐBERÉNYBEN 
A MELLRÁK ELLEN, A NŐKÉRT!

közös sétára és 

DR. BAK MIHÁLY
orvos, szülész-nőgyógyász
szobrának koszorúzására, 

a megemlékezés virágainak elhelyezésére
(Oroszlán Gyógyszertár, Mezőberény, Luther u. 1.)

Emlékező beszédet mond: Hőgye Ildikó csoportvezető védőnő

Útvonal: kb. 17.15 órától Luther u. (Oroszlán Gyógyszertár, 
környezetbarát léggömbök átvétele  - Fő út - piactér

Kb. 17.30 órától a piactéren a kampány szimbólumainak, a 
léggömböknek a felengedése

Az első jelképes szalagot kötik:
Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, 

Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő

A séta előtt és után a piaccsarnokban 
a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének

programja várja az érdeklődőket

)
A figyelemfelhívó sétát vezeti a Mezőberényi Mazsorett Együttes

Az esemény fővédnöke:
Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere

2019. szeptember
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Bár a naptári év fordulóját kerti munkák és az állatok miatt 
december 31-ről január 1-re for- nem jutottunk el sehova. Öröm-
dulva ünnepeljük, bizonyos szem- mel és kipihenten érkezünk vissza 
pontból szeptemberben is újat a munkába/iskolába, vagy éppen 
kezdünk. Újra megtelnek az fáradtsággal, szomorúan és már-
óvodák, becsengetnek az isko- már irigységgel határos elégedet-
lákba. Augusztus végén a boltok lenséggel?
polcain füzetek, írószerek, táskák Mindezzel szemben azonban ott 
és megannyi iskolai felszerelés találjuk a nyár táborait, ahova el-
sorakozik. Szebbnél szebbek, juthattak gyerekeink, és élvez-
drágábbnál drágábbak. Gyerekek hették a sok-sok lehetőséget. Ott 
és szülők szeretnék a következő láthatjuk ünnepeinket, amelyek 
napok, hetek, hónapok jelentő- megszólítottak és összehívtak 
ségét hangsúlyozni azzal, hogy új bennünket, lehetőséget adva a 
felszereléseket, új ruhákat vesz- hálaadásra. Láthattuk Isten sok 
nek. Új tankönyvek és új tananyag áldását és csodáját, amelyeket 
várja a diákokat, új kihívás a szü- észrevehetünk minden panasz és 
lőket és a pedagógusokat. nehézség ellenére is: hazát, várost, 
Valóban új lesz ez az időszak? A otthont, családot, összetartó kö-
külsőségek, az eltelt nyári szünet zösséget, barátokat, akik odafi-
változtatott annyit rajtunk és a gyelnek ránk. Lehetőséget kap-
körülményeinken, hogy okkal tunk arra is, hogy újraértelmez-
bizakodhatunk a változásban? zük kapcsolatainkat egymással: 
Szeretnénk ezt hinni. Szeretnénk, letegyünk sértődöttségeinket, 
ha az elmúlt napok, hetek, haragunkat, indulatunkat, bű-
hónapok, nem csak azt jelentenék, neinket, és új alapon kezdünk épít-
hogy gyerekeink kinőtték a kezni. Istenünk kegyelmes szere-
ruhájukat, hogy a nyaralás során tete új hónappal ajándékozott meg 
szépen lebarnultunk, világot minket. „Mert mit használ az 
láttunk, felszedtünk (vagy lead- embernek, ha az egész világot 
tunk) néhány kilót, stb. Lehet az megnyeri, lelkében pedig kárt 
is, hogy nem így történt: nem vall?” (Máté evangéliuma 16,26) 
jutottunk el sehova, és a családi – mondja Jézus. Ne engedjük 
nyaralás csak vágyálom maradt. kárba veszni ezt a drága aján-
Lehet, hogy a fizetést elviszik a dékot!          Selmeczi Lajos Péter
hitelek vagy a ház építése, avagy a evangélikus lelkész

BecsengetésFejér Sándor lelkészi 
szolgálatát köszönték meg

A Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség hívekkel 
megtelt templomában augusztus 17-én ünnepi hálaadó istentiszteleten 
köszönték meg Fejér Sándor lelkész 27 éves szolgálatát. Igét hirdetett 
Kondor Péter püspök.

Kárt szenvedett templom
Hálaadó és könyörgő ünnepi istentisztelet szeptember 29-én

A mezőberényi német evangélikus templom Oertel Zakariás lelkész 
szolgálata alatt 1788-ban épült fel, és 1789 adventjén került sor a belső 
berendezések használatba vételére. Immár 230 éve helyszíne a 
gyülekezet istentiszteleteinek. 1984 óta számtalan felújításnak 
köszönhetően eredeti állapotában vár mindenkit: átutazókat, hazajövő 
elszármazottakat, legfőképpen az itt elcsendesedni, imádkozni és 
gyülekezeti közösséget megélni akarókat.
Július utolsó vasárnapján az orosz kényszermunkából, a málenkij 
robotból történt hazatérés hálaadó istentiszteletét követő délutánon egy 
hatalmas vihar kárt tett a toronysisakban. A szél eltörte a császárfát, 
amely a réz csúcsdíszt tartotta, így leszakadt az alatta lévő zsindely 
szoknya és a ráillesztett villámvédelem is. Köszönet a katasztró-

favédelem és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület gyors segítsé-
géért, hogy átmenetileg egy fóliával lefedték a toronysisakot! 
A helyreállítási munka ismét nagy szakértelmet fog kívánni, 
hiszen több héten át kell majd 23 méter magasban dolgozni, 
és a műemléki kívánalmakat mindvégig szem előtt kell 
tartani.

A hálaadás ünnepe viszont most sem maradhat el, van 
mit megköszönjünk: a templom és a gyülekezet sok 
viszontagságot élt meg, de mindig átélhette az Úristen 
segítségét, kegyelmét, áldásait. Egyházközségünk 
presbitériuma a gazdasági tervezés során a harangok, 
az óraszerkezet felújítását tűzte ki célul, a hálaadási 
adománygyűjtést ennek jegyében szeretnénk 
megvalósítani. 
A torony és eszközei felújításához a jószándékú 
felajánlásokra nagy szükségünk lesz, hiszen a biz-
tosítási kártérítésen túl az önrészt is fel kell mutatni. 
Szeptember 29-én, 10 órakor Kondor Péter püspök úr 
szolgál közöttünk. Az istentisztelet után pedig hívunk 
mindenkit egy közös – önköltséges – ebédre a Berény 
Szállóba. Kérjük, ünnepeljenek velünk, s ha tehetik, 
segítsék templomunk megújulását! 

Lázárné Skorka Katalin lelkész, esperes helyettes

Evangélikus zenetábor

Augusztus első hetében 16. új elemet emeltünk be: a néptán-
alkalommal szervezett zenetábort cot. Mozgalmas, lendületes módja 
a Mezőberény I. kerületi Evan- ez annak, hogy a gyermekek ko-
gélikus Egyházközség. Harminc ordinációs és koncentrációs ké-
gyermek és fiatal gyűlt össze, pessége, ritmusérzéke fejlődjön.
hogy egy teljes héten át hangsze- Köszönet a szülőknek, nagy-
res zenét, éneket tanuljon, elmé- szülőknek a bizalomért és sokféle 
lyüljön a tradicionális és mai egy- módon megnyilvánult támo-
házzene rejtelmeiben. Előadók és gatásukért! Köszönet az egyház-
tanulók négy „tanszakon”: zongo- község presbitereinek, szolgálat-
ra, furulya, rézfúvós és ütős tevőinek a nyugodt háttér biztosí-
szekcióban dolgoztak. A hét során tásáért! Különösen köszönjük 
nem csak muzsika és éneklés volt, Vozár Márta, Kőszegi Péterné, 
hiszen vitathatatlanul a lelkiség Leczkési Jánosné és a Rauscher-
dominált. A nap első közös prog- házaspár egész hetes szolgálatát! 
ramja mindig egy áhítat volt a Köszönet a hét előadó tanárainak 
templomban, Isten igéjének hall- a szakmai munkáért: Hamza Len-
gatása, közös imádság. Termé- ke, Halász Nagy Valéria, Matajsz 
szetesen most is a zsoltárok álltak János, Rauscher Gyöngyi és 
a középpontban, a Szentírás éne- Szabó-Petrik Andrea szolgá-
kelt imádságai. Ebben az évben a latáért. 
szolfézs és ritmusgyakorlás száraz Lázárné Skorka Katalin
zeneelméleti feladata helyett egy lelkész, esperes helyettes

A Mezőberény II. Kerületi
Evangélikus Egyházközség presbitériuma

tisztelettel és szeretettel meghívja

2019. október 5-én, szombaton 11 órakor
a tót/szlovák evangélikus templomba,

(Mezőberény, Luther tér 3.) 
ahol Nagy Zoltán, a Kelet-Békési Egyházmegye esperese

beiktatja hivatalába Selmeczi Lajos Pétert, 
a gyülekezet megválasztott lelkészét.

Hitélet2019. szeptember



12.

Ingyenes képzési kínálatunk 
2019/2020-as tanévre nappali és esti képzésben:

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (2 ÉV)
POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 ÉV)

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (2 ÉV)

Felnőttoktatásban, esti rendszerben is ingyenes oktatás.
Miért válaszd Iskolánkat?

Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
- Pénzügyi világ

- Informatika
- Kereskedelem

- Marketing
- Logisztika

- Szállítmányozás
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.

Továbbfejlődési lehetőség.
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.

Tanulmányi utak, kirándulások.
Kollégium ingyenesen biztosított.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.
Elérhetőségeink: web: http: // 

e-mail: , vagy 
telefon: 06-66-218-908 vagy 06-20-314-2323

www.adybaygyszc.hu
sarkad@gyszc.hu sarkadszakkepzes@gmail.com

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2019. szeptember
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