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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Könyvbemutató a 
XIX. Berényi Napokon

2015. augusztus 20. 14 órakor minden 
érdeklődőt szeretettel várunk Kugler 
József: Berényiek voltak, berényiek 
lettek, a 2. világháború utáni népes-
ségmozgások (németek kitelepítése, 
magyar-csehszlovák lakosságcsere) 
emlékezete című könyv bemutatójára. A 
kötet egyik erősségét az érintettek 
személyes megnyilatkozásai adják. Több 
mint tizenkét interjú tárja fel a korabeli 
politika visszásságainak hatását az 
egyszerű emberek életére.

V. Múzeumok Éjszakája

Bár borongósan indult péntek délután az 
ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, 
azonban mind a városi helyszíneken, mind a 
Muzeális Gyűjteményben elindulhattak és 
megvalósulhattak a tervezett programok.
Nyitott templomok, az Orlai pince és a 
megújult Bodoki Vízügyi Múzeum várta a 
látogatókat 17 órától. Ki gyalog, ki 
kerékpáron, mások gépkocsival, többen lovas 
kocsin indultak útra. A múzeumban kézműves 
foglalkozások (agyagozás,  bőrözés,  
nemezelés, makramé, kumihimo) és íjászat A rendezvény a Mezőberényi Helytörténeti és 
várták az érdeklődőket. Bemutatkozott az Tájvédelmi Egyesület és az Orlai Petrics Soma 
Orlai Színpad, a Napsugár tánccsoport. Kul tu rá l i s  Központ  szervezésében ,  
A Kis-Berényke néptánc csoport tagjaival Mezőberény  Város  Önkormányza ta  
táncházban vehettek részt a gyerekek és a támogatásával valósult meg.
táncos kedvű felnőttek. Az V. Múzeumok Éjsza-káját 2015-ben a 
Közben a Szlovák Szervezet és a Nyugdíjas „Civilekkel a civilekért” év jegyében 
Klub tagjai a laskalevest készítették fel és szerveztük és bonyolítottuk le.
sütötték a pogácsát. Köszönjük partnereinknek szakszerű és 

hatékony munkáját: Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete,  Város Nyugdíjas Klub,  
Mezőberényi Lovasbarátok Egyesülete 
(Schaffer József), Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, Alföld Turista Egyesület, 
Mezőberényi Íjászkör, Mezőberény I. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség, 
Mezőberény II. Kerületi Evangélikus 
E g y h á z k ö z s é g ,  M e z ő b e r é n y i  
Református Egyházközség, Római 
Katolikus Plébánia Hivatal, Bodoki 
K á r o l y  V í z ü g y i  M ú z e u m ,  
Konyecsni György, Gulyás Imréné, A megújult Települési Értéktár kiállítás a már 
Osan Ágnes, Váradi Lászlóné, dokumentált helyi értékeket mutatta be, 
M e z ő b e r é n y i  O r l a i  látogatható volt ezen az estén az állandó 
Népfőiskola Egyesület.kiállítások mellett a Sárréti gyökereink című - 
Köszönjük továbbá a Földesi László agyagszobrait felvonultató -  
magukat  megne-tárlat.
vezni nem kívánó Frenyó György: Ilyen vagyok című kötetét és 
támogatóinknak a az alkotót Borgula Györgyné mutatta be Barna 
segítségét.Lajosné közreműködésével.

Bemutatkozott a Berényi Népdalkör, a Tűzkör 
Dobkör, Kádár Ferenc.
Nyíllal gyújtotta meg a máglyát az íjász 
csoport vezetője, majd a Berény Táncegyüttes 
tagjaival táncoltuk körbe a tüzet.
22.00 órakor indult a Szent Iván éji túra.

Mezőberény képviseletében 2015. június 26-
28 között Gyulán, a XVI. Körösvölgyi 
Sokadalom keretében megrendezet t  
„Mezőberény, Orosháza, Szarvas, Tótkomlós 
Népi kézműves értékei" című kiállításon 
Kiszely Jánosné, Gulyás Imréné, Debreczeni 
Jánosné, Váradi Lászlóné, Tóth Sándor és 
Debreczeni János munkáit is láthatták. 
Mezőberény méltán lehet büszke mestereire és 
minden érdeklődő a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület által 
megálmodott nagyon szép és tartalmas 
kiállításon az általuk elkészített alkotásokat.

megcsodálhatta 
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eljárás adta, amely a Tarcsai úti "kisbolt" előtt Szintén június 27-én, Gyulán vett részt Siklósi Ez történt a két ülés között
történt, s amelyről előzetes szóbeli István polgármester a XVI. Körösvölgyi 
figyelmeztetés után fényképfelvételt készített. Sokadalom keretében megrendezett  Június 3-án Balog Zoltán az Emberi 
Őrsparancsnok úr ígéretet tett arra nézve, hogy „Mezőberény,  Orosháza,  Szarvas ,  Erőforrások minisztere aláírta azt a támogató 
az eddigieknél jobban fognak figyelni a Tótkomlós Népi kézműves értékei" című ny i la tkoza to t ,  me lynek  é r te lmében  
kérdésre. kiállítás megnyitóján, ahol 10 kiállító között 6 Mezőberény 5.130.400,- Ft támogatást 
Június 24-én Wagner József, Schäffer mezőberényi mester munkáit láthatta az kapott a "Gyermekszegénység elleni 
Márton és Győri Gábor temetkezési érdeklődő közönség.program" keretében nyári étkeztetés 
vállalkozókkal folytatott megbeszélést biztosítására. Ez a forrás 220 gyermek 
S i k l ó s i  I s t v á n  p o l g á r m e s t e r  a  T i t k o s  s z a v a z á s s a l  e g y h a n g ú l a g  legalább 43, maximum 53 napi egyszeri 
temetőüzemeltetés helyzetéről, amely két és megválasztották Kovács Annamáriát, a meleg étkeztetésének fedezetére elégséges. 
fél hónapja került, részbeni átvételre a jelenleg megbízott óvodavezetőt Mezőberény Az önkormányzat saját forrásból további 
Polgármester i  Hivata lhoz a  Városi  Város Óvodai Intézménye vezetőjének. 500 ezer Ft-ot biztosít, így összesen mintegy 
K ö z s z o l g á l t a t ó  I n t é z m é n y t ő l .  A  Megbízatása 2015. július 1. napjától 2020. 240 gyermek étkeztetésében tud a nyár 
m e g b e s z é l é s e n  e l m o n d t a ,  h o g y  a  július 31-ig szól.f o l y a m á n  s e g í t e n i .  A z  é t k e z t e t é s  
temetőüzemeltetés kérdésében a jogszabályok megszervezését az illetékesek haladéktalanul 
és a helyi rendelet előírásainak betartásával Mezőberény  Város  Önkormányza t i  megkezdték.
kívánnak eljárni és amennyire lehetséges, az Képviselő-testülete rendeletet alkotott a 2015. Június 5-én az OPSKK művészeti csoportjai 
adminisztrációt csökkenteni szeretnék. Az évi szociális nyári gyermekét-keztetésről. évadzáró programmal kedveskedtek az 
átvétel óta eltelt időszakban tapasztaltak Az Emberi Erőforrások Minisztériuma érdeklődő közönségnek. A fellépők között 
alapján a szabályok szigorúbb betartására és a támogatásával és saját forrás bevonásával k ö s z ö n t h e t t é k  a  n é p t á n c o s o k a t ,  a  
meglévő szabályozás, valamint a napi összesen 240 mezőberényi gyermek kap 53 m a z s o r e t t e k e t ,  a  d a l o s o k a t  é s  a  
működés felülvizsgálatára föltétlenül szükség munkanapon ingyenes ebédet 2015. június társastánccsoportok képviselőit. A fellépők 
van, nem első sorban a temetkezési 16. és augusztus 28. között.d i c s é r e t é r e  l e g y e n  m o n d v a ,  h o g y  
vállalkozók részéről. Elfogadták a Mezőberényi Cigány p r o d u k c i ó i k k a l  b á r h o l ,  b á r m i l y e n  
Június 24-én Siklósi István polgármester - N e m z e t i s é g i  Ö n k o r m á n y z a t  rendezvényen sikeresen szerepeltek eddig is, 
korábbi telefonos megbeszélés után - levélben tevékenységéről szóló tájékoztatót, az abban és ezután is bárhol méltán számíthatnak a 
kereste meg Virág Mihály urat a Békés foglaltakat tudomásul vették. Az április 28-án közönség tetszésnyilvánítására.
Megyei Közútkezelő Kht. igazgatóját, hogy megalakult testületnek jó munkát kívántak a Június 8-án a Hősök útjai játszótér 
a 47-es főút Kodály Zoltán utcai szakaszán, képviselők.nyitásáról egyeztetett Siklósi István 
a kerékpárút oldalán helyezzenek ki Elfogadásra került a Német Nemzetiségi polgármester a Polgárőr Egyesület, a Városi 
megállni tilos táblákat, mely a padkára is Önkormányzat ,  Mezőberény és  a  Közszolgáltató Intézmény, a Polgármesteri 
vonatkozna. Indoklásként leírta, hogy a Mezőberényi Német Hagyományápoló Hivatal képviselőivel valamint Földesi 
kamionok gyakorlatilag széttapossák a Egyesület, valamint a Mezőberényi Szlovák E r n ő v e l .  E r n ő  f e l a j á n l o t t a ,  h o g y  
kerékpárutat, mert a padka mellett azt is Nemzet i s ég i  Önkormányza t  é s  a  munkaszüneti napokon a házirend szerinti 
használják leálláskor. Mezőberényi Szlovákok Szervezete időpontokban nyitja és zárja a létesítményt. 

t á j é k o z t a t ó j a  2 0 1 4 - b e n  v é g z e t t  Ezúton is köszönjük Ernő önzetlen munkáját.
tevékenységükről. A képviselő-testület Június 18-án Dankó Béla képviselő úr 
megköszönte a két nemzetiségnek a városért, meghívásának eleget téve Szekszárdon járt Miről tárgyalt 
lakosságért végzett munkáját.Siklósi István polgármester. Az ide a képviselő-testület Mezőberény  Város  Önkormányza t i  szervezett tájékoztató fórum szintén a 2014-
Képviselő-testülete elfogadta a Mezőberény 2020 közötti uniós pályázati ciklus A napirend megszavazása után a képviselő- Város Sportéletéről szóló 2014/2015. évi lehetőségeiről szólt. A fórumon kívül Siklósi testület elfogadta Dr. Földesi Szabolcs jegyző beszámolót. A testület megköszönte a sport István polgármesternek lehetősége nyílt a tájékoztatását a 2015. május 26-án tartott területén, a mozgás, az egészséges életmód képviselő úr mellett a választói körzet többi zárt ülésen, valamint a június 11-i népszerűs í tése  érdekében dolgozók polgármesterével, valamint Farkas Zoltánnal a rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, tevékenységét, munkáját.DARFÜ ügyvezetőjével napi, aktuális ezután Siklósi István polgármester számolt be Elfogadásra került a külterületi utak, kérdésekről tárgyalnia, és nem utolsó sorban a a két ülés között történt fontosabb csatornák, árkok, átereszek, tiltók és más, a résztvevők megismerésére. Köszönet eseményekrő l ,  in tézkedésekrő l .  Az  víz lefolyását szabályozó műtárgyak képviselő úrnak a program megszervezéséért, elhangzottakhoz a következő kiegészítéseket állapotának felülvizsgálatáról készült amely a jövő szempontjából igen hasznos volt. fűzte: június 27-én tartotta a Magyarországi előterjesztés, valamint döntés született a Június 22-én Siklósi István polgármester Német  Csa ládfakuta tó  Egyesü le t  0422/1 és a 0479/1 hrsz. árkok tisztításáról.tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adott kihelyezett ülését a Városháza Dísztermében. A Városi Köztemető üzemeltetéséhez ki az Evangélikus Egyháznak a gimnázium A szakmai nap programjában több előadás kapcsolódó ügyintézés teljes folyamatának, épületeinek energetikai pályázatához. Az szerepelt, így A mezőberényi németek adminisztrációjának felülvizsgálatáról, egyház és az önkormányzat között 2012-ben történetéről Dr. Erdész Ádám, a Magyar t o v á b b á  a  h e l y i  s z a b á l y o z á s  létrejött megállapodás értelmében jó gazda Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának felülvizsgálatáról döntött a képviselő-gondosságával kezelik az üzemeltetésre igazgatója, "Beolvadás vagy továbbélés" testület. Dr. Földesi Szabolcs jegyző átadott épületeket, s ennek szellemében címmel Kisariné Chovanyecz Magdolna, legkésőbb a 2015. szeptemberi testületi ülésen kívánják kihasználni a - kizárólag egyházi Körösi Mihály pedig "Orlay Petrics Soma, tájékoztatja a képviselőket a felülvizsgálat fenntartók által beadható - pályázati Mezőberény szülöttjének élete, munkássága, eredményéről.lehetőségeket. kapcsolata Petőfi Sándorral" címmel tartott Mezőberény  Város  Önkormányza t i  Június 23-án Dr. Földesi Szabolcs jegyzővel, előadást. A szépszámú vendég a kétnapos Képviselő-testülete megbízta a Városi Jakusovszki Zoltán rendőr alezredessel a program keretében ellátogatott a német Közszolgáltató Intézményt a súlykorlátozó Mezőberényi Rendőrőrs parancsnokával és temetőbe, megtekintette a Muzeális táblák kihelyezéséről készített előterjesztés Balogh Géza közterület-felügyelővel a Gyűjteményt, ellátogatott a német evangélikus átvizsgálásával úgy, hogy figyelemmel az közterületen történő alkoholfogyasztás templomba és vendégül látták őket a helyi utak használtságára, a táblák elhelyezésének szankcionálásáról beszélt Siklósi István német szervezetek tagjai. A parókia indokoltsága legyen szem előtt tartva.polgármester. A megbeszélés apropóját egy tanácstermében a német óvodások műsorát 2015. július 01. napi hatállyal módosították a közigazgatási bírság kiszabását eredményező tekinthették meg. Város i  Közszo lgá l ta tó  Intézmény 

Városházi hírek
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Szervezeti és Működési Szabályzatát 
valamint az annak mellékletét képező Belső 
Kontrollrendszer Szabályzatát. 
A Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére 
1.300.540,- Ft tagi hozzájárulás fizetéséről 
határozott a képviselő-testület a területi 
vízgazdálkodási közfeladatok ellátása 
érdekében.
Mezőberény  Város  Önkormányza t i  
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
területi ellátási kötelezettségű tartósan 
betöltetlennek minősülő IV-es sz. felnőtt 
háziorvosi körzet működtetését 5650 
Mezőberény, Győri János u. 14. szám alatti 
telephelyen a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálaton keresztül kívánja 
megoldani. A területi ellátási érdekre való 
tekintettel tartósan betöltetlen körzet 
helyet tes í tésé t  dr.  Magyar László  
háziorvossal kívánja elláttatni. 
Harmadik alkalommal módosították 
Mezőberény Város Önkormányzatának 
2015. évi költségvetését, melynek főösszege 
így intézményfinanszírozással 3.688.375 
ezer Ft.
Mezőberény  Város  Önkormányza t i  
Képviselő-testülete 2015. szeptember 1. 
napjától továbbra is ellátja a tulajdonában 
lévő épületben a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
kollégium működtetői feladatait.
A képviselő-testület nem kívánja az Alföldvíz 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában lévő részvényeit megvásá-
rolni.
1.280.000,- Ft támogatást szavaztak meg a 
Mezőberényi Football Club részére a 
sportpálya öntözőrendszerének kivitelezési 
munkálataihoz.

A soron következő képviselő-testületi ülés 
időpontja: 2015. augusztus 31. (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Gyaraki Imre 2015. július 2-án ünnepelte 
90. születésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester köszöntötte 
otthonában 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.

Tisztelt Termőföld-tulajdonos, Földhasználó!

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel felhívja a termőföld-
tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján „a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a 

vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.” A járási hivatalok 2015. július 1-től helyszíni 
szemle keretében ellenőrzik ennek betartását. Aki a törvényi kötelezettségének nem tesz 
eleget, akár 5 millió forint növényvédelmi bírsággal is sújtható. A művelési kötelezettségüket 
elmulasztó földtulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a jogszabály közérdekű 
védekezés elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költségei a földtulajdonost terhelik.
A parlagfű által okozott rendkívül súlyos közegészségügyi, gazdasági probléma megoldása 
érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal kéri Önöket, hogy tegyenek eleget 
növényvédelmi kötelezettségüknek! 

A komplex belvízrendezési program kiemelt akkori megyei önkor-mányzattal és a 
uniós projekt, amelyet az Európai Unió 85 %- t e l epü l é s i  veze tőkke l  együ t t  í gy  
ban támogatott, a projekt teljes költségvetése belevághattak egy komplexebb bel-
2,5 milliárd Ft volt. A 2009-ben indult, és vízrendezésbe, melynek eredményeként ma 
2015. június 30-án lezárásra kerülő 16 településen érezhetik a helyi polgárok a 
beruházásnak köszönhetően az érintett beruházás pozitív hatásait. Azonban a feladat 
települések belterületein megszűntek a itt nem ért véget, - mondta Dankó Béla - 
belvízkárok és az utakat, valamint a felszín tovább kell dolgozni a külterületi 
alatti közműveket sem rongálja tovább a belvízelvezető és öntöző csatornák 
belvíz. kiépítésén.
A beruházás zárórendezvényét Kondoroson Farkas Zoltán, a DARFÜ igazgatója 
t a r t o t t á k  m e g ,  a h o l  D a n k ó  B é l a  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Békés 
országgyűlési képviselő elmondta, hogy a megye 75 települése közül a 2007-13-as 
nagyszabású projekt elindításánál még mint uniós pályázati ciklusban 47 vett részt.
Kondoros polgármestere vehetett részt.  A rendezvényen elhangzott, hogy a 
Polgár-mesterként, illetve a védekezés projektnek köszönhetően a belvízmentesített 
irányítójaként azt tapasztalta, hogy a területek nagysága eléri a 2312 hektárt. 
védekezésben részt vevő szervezetek csak Elkészült összesen mintegy 42 km nyílt 
lokálisan igyekszenek a belvízhelyzetet földmedrű csatorna, 9,4 km nyílt burkolt 
megoldani, valamint csak akkor avatkoznak csatorna, beszerelésre került 15 nagy 
be, ha a probléma már kialakult. Nem voltak kapacitású szivattyú.
tározók, melyek befogadták volna a Mezőberény városban összesen 10.568 fm 
felgyülemlett belvizet, az egyik házból a gravitációs, nyílt és mindösszesen 4057 fm 
másikba, majd az egyik településről a zárt belvízelvezető csatorna került kiépítésre. 
másikra vezették a vizet. Így egyértelmű volt, A csatornák kiépítésével, valamint a 
hogy komplex belvízrendezésre van szükség szivattyúk beépítésével összesen 449,7 
ahhoz, hogy hosszú távra meg lehessen hektár területet sikerült belvízmentesíteni.
oldani a belvízből fakadó problémákat. Az 

Békés megye tizenhat településén fejeződtek be 
a belvízrendezési munkák

Gyaraki Imre köszöntése

Városházi hírek

2015.06.10 a vállalkozások számára külön kérdőív került 
A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és összeállításra, melyek kitöltése önkéntes és 
a vállalkozások széles körét terhelő fizetési anonim. A két kérdőíven 9-9 hatósági 
kötelezettségek enyhítésére irányuló állami eljárás díjának vagy i l letékének 
rezsicsökkentést. csökkentésére, megszüntetésére tehet 
A Kormány döntött arról, hogy 10 milliárd javaslatot a kitöltő, valamint lehetősége van 
forint összegű közigazgatási rezsi- további 1-1 díj vagy illeték csökkentését, 
csökkentést hajt végre, melyet az megszüntetését ajánlani.
állampolgárok véleményének és javas- A kérdőívek kitöltésére 2015. június 5-től 
latainak felhasználásával kíván megva- 2015. augusztus 6-ig van lehetőség. 
lósítani. A konzultáció lefolytatásának formái:
Ennek érdekében az állampolgárok és Papíralapú konzultáció:  Az állam-
vállalkozások bevonásával konzultációt polgároknak lehetőségük van a kérdőíveket 
kezdeményez. A konzultációban részt vevők papír alapon kitölteniük, és leadniuk a 
számos hatósági eljárással kapcsolatos Kormányhivatalok ügyfél-fogadásra nyitva 
igazgatási szolgáltatási díj és illeték álló helyiségeiben
megszüntetésével összefüggésben fejthetik Internetalapú konzultáció: A kérdőív 
ki véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek kitölthető a   
egy-egy további, általuk fontosnak tartott honlapon keresztül is. Az online kérdőívek 
hatósági eljárás díjmentessé tételére. kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig 
A konzultáció keretében az állampolgárok és nyílik lehetőség.

www.kormanyhivatal.hu

Közigazgatási rezsicsökkentés
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A nyári napsütés az élővizek mellé, a folyók Tisztelt Mezőberényiek! 
hűsítő hullámai közé csalja az embereket, 
hiszen a kánikula a vízparton, illetve a vízben A kerékpárosok a közúti közlekedés egyik 
viselhető el leginkább. Magyarország legvédtelenebb résztvevői. 
folyókban, tavakban gazdag, s ez által A Mezőberényben bekövetkezett összes 
kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt a közlekedési balesethez viszonyítva az elmúlt 
kikapcsolódásra, a fürdőzésre, a horgászatra évekhez képest emelkedett a kerékpárral 
és egyéb szabadidős tevékenységre. A közlekedési balesetet szenvedők aránya.
vízparton pihenőknek gondolniuk kell az Jellemző, hogy a balesetet szenvedő 
előre nem kiszámítható veszélyhelyzetekre a kerékpáros szinte minden esetben megsérül, 
vizek és az időjárás veszélyeire is. és a baleset kimenetele súlyos, akár tragikus 
A víz jó barát, de meggondolatlan ember kimenetelű lehet. 

számára végzetes ellenséggé is válhat! A végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai azt 
Kérjük, hogy a balesetek, és tragédiák mutatják, hogy a kerékpárral közlekedők 
megelőzése céljából maradéktalanul tartsák közül sokan nincsenek tisztában a rájuk 
be a vízen tartózkodással, valamint a v o n a t k o z ó  a l a p v e t ő  k ö z l e k e d é s i  
f ü rdőzés se l  kapcso l a to s  a l apve tő  szabályokkal, és sajnos egyre gyakoribbak az 
szabályokat. • A víz felszínét vizsgálva olyan esetek is, amikor szándékosan hagyják 
megállapítható a folyás-sodrás iránya és figyelmen kívül a közúti jelzéseket (pl. tilos 
nagysága, valamint látható az örvények jelzésen áthaladás). 
helye.  Örvények elsősorban folyó A közúti közlekedés szabályairól szóló 
kanyarulataiban, ott alakulnak ki, ahol a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
folyó medrében valamilyen tárgy található / (KRESZ) értelmében a kerékpárt éjszaka és 
pl. hídpillér /. Minél gyorsabb a folyó, annál korlátozott látási viszonyok között, a külön 
intenzívebb az örvény, ezért TILOS ilyen jogszabályban meghatározott lámpákkal kell 
helyen fürödni! • Fontos, hogy felhevült kivilágítani, és a kerékpárt hajtó személynek 
t e s t t e l  soha  ne  men jenek  v ízbe !  - lakott területen kívül - fényvisszaverő 

mellényt (ruházatot) kell  viselnie.  • Természetes fürdővízben fürödni csak a 
Amennyiben a kerékpárt toló személy kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott lehet, ahol a 
(gyalogos) lakott területen kívül az úttesten, fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá! 
leállósávon, útpadkán tartózkodik, éjszaka és • Aki nem tud úszni, mély vízbe ne menjen, és 
korlátozott látási viszonyok esetén ott ne használjon felfújható fürdőeszközt 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell /gumicsónak, gumimatrac/! • Magyar-
viselnie. A kerékpár kötelező tartozékait, országon a szabadvizek nem átláthatóak, 
felszereléseit - attól függetlenül, hogy milyen ezért ismeretlen helyen senki ne ugorjon 
időjárási körülmények között, mely vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és 
napszakban, illetve milyen útszakaszon nem látható kövek, oszlopok súlyos sérülést 
közlekedik a kerékpáros - a járműre fel kell okozhatnak! • Hat éven aluli, továbbá úszni 
szerelni.nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak 
A kerékpár kötelező felszerelései: • felnőtt közvetlen felügyelete mellett 
k ö n n y e n  k e z e l h e t ő ,  m e g b í z h a t ó  fürödhet a szabadvizekben! • Gyermek még a 
kormányberendezés; • két, egymástól vízparton se maradjon felnőtt felügyelete 
függetlenül működtethető fékszerkezet, nélkül! • Az úszni nem tudó gyermekeknek 
melyek közül az egyik az első, a másik a mindenképpen indokolt a mentőmellény, 
hátsó kerékre hat; • hangjelző berendezés, vagy a mentőgallér használata! • Szabad-
amely csak csengő lehet; • egy darab előre vízen történő fürdőzés esetén minden 
fehér, vagy kadmium sárga fényt adó lámpa; esetben vegyék figyelembe a viharjel-
• egy darab hátra piros fényt adó, sötétben, zéseket! • Soha ne fürödjenek hajóútban, 
tiszta időben legalább 150 méter távolságról illetve annak közelében! • Ne fürödjenek 
látható lámpa; • hátul egy vagy két (nem egészségre ártalmas vizekben!•  Ne 
háromszög alakú) piros színű fényvisszaverő fürödjenek közvetlenül étkezés után, illetve 
prizma; • legalább az első keréken minimum tele gyomorral! • 14 év alatti gyermek 
1 db borostyán sárga színű prizma, mindkét felügyelet nélkül ne használjon vízibiciklit!
oldalán fényvisszaverővel. Fokozott figyelem a strandokon!
A Mezőberényi Rendőrőrs a kerékpárosok és A tolvajok kedvenc vadászterülete a 
gyalogosok közlekedésbiztonságának strandok, uszodák környéke. 
javítása érdekében a jövőben is kiemelt A nagy tömeg alkalmas arra, hogy 
figyelmet fordít a közlekedési balesetek észrevétlenül emeljen fel valaki egy táskát, 
megelőzésére, a szabálysértők kiszűrésére,és azt pillanatok alatt eltulajdonítsa. 
• kerékpárosok közúti közlekedésére A tolvajok nem válogatnak az alkalom adta 
vonatkozó általános közlekedési szabályok lehetőségek között. A gazdátlanul hagyott 
betartására, • a kerékpárosok éjszakai és kisebb, akár értéktelenebb dolgokat is, és a 
korlátozott látási viszonyok közötti nagy értékű tárgyakat is eltulajdonítják egy 
láthatóságára, • a kerékpár kötelező arra alkalmas pillanatban. 

Javasoljuk, hogy miután a strand területére tartozékainak meglétére, valamint • a 
lépnek, a maguknál tartott értékeiket kerékpár biztonságos vezetésére nem képes 
helyezzék el értékmegőrzőben, és célszerű a személyek kiszűrésére.
csomagokra, táskákra felváltva vigyázni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
A strand területére értékes tárgyat lehetőleg 
ne vigyünk magunkkal, azt biztonságosabb Jakusovszki Zoltán 
otthonukban vagy a szálláson hagyni. r. alezredes őrsparancsnok

Rendőrségi felhívás

SAJTÓKÖZLEMÉNY

L E Z Á R U LT  A  " K U LT U R Á L I S  
SZAKEMBEREK TOVÁBBKÉPZÉSE 
BÉKÉS MEGYÉBEN" CÍMŰ PROJEKT

A Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében a Nemzeti Művelődési 
In téze t  ö t  konzorc iumi  par tner 
együttműködésével valósította meg a 
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 azonosító 
számú a "Kulturális szakemberek 
továbbképzése Békés megyében" című 
projektet. A 2013. szeptember 1-jétől 2015. 
június 30-ig tartó projekt az Európai Unió 
27 600 000 Ft összegű pályázati 
támogatásának köszönhetően valósult 
meg.

A képzéseken történő részvétel alapvető célja 
volt, hogy a képzésekbe bevont munkatársak 
saját szakmai területükön a megszerzett 
tudást kamatoztassák. A választott képzések 
igazodtak az egyes intézmények profiljához, 
stratégiai terveihez. A színvonalas 
szolgáltatásnyújtás érdekében a hat 
konzorciumi partner 23 munkatársa hat 
különböző típusú akkreditált, tanfolyam-
jellegű szakmai továbbképzésen, OKJ-s, 
iskolarendszeren kívüli formában, kulturális 
területre vonatkozó szakképesítést adó 
képzéseken vett részt. 
A projekt konzorciumi partnereinél foglal-
koztatott kulturális szakemberek az alábbi 
képzéseken vet tek részt :  Nemzeti  
Művelődési Intézet – angol nyelvi képzés, 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, 
M e z ő b e r é n y  –  S e g é d k ö n y v t á r o s ,  
Közművelődési szakember I., Angol nyelvi 
képzés, Általános Művelődési Központ, 
Szabadkígyós – Közművelődési szakember 
I., Sinka István Művelődési Központ és 
Városi Könyvtár, Vésztő – Múzeum vezetői 
ismeretek, Csabagyöngye Kulturális 
Központ, Békéscsaba – Angol és német 
nyelvi képzés, Múzeum vezetői ismeretek, 
Uniós projekttervezés, pályázatírás és Uniós 
p r o j e k t e k  s i k e r e s  m e g v a l ó s í t á s  
(menedzselése), Kétsoprony Község 
Önkormányzata – Angol nyelvi képzés

A képzések szervesen kapcsolódtak az egyes 
intézmények szolgál ta tásfej lesztési  
kínálatához, így a projektben részt vevő 
munkatársak a megszerzett tudást és 
kompetenciákat hatékonyan be tudják majd 
illeszteni a jelenlegi tevékenységi körükbe és 
az új tudásanyag birtokában aktívan részt 
tudnak venni a kulturális élet tervezésében.

További információ kérhető:
Kocsis Klára projektmenedzser,
06-30-447-67-31, kocsis.klara@nmi.hu

Rendőrségi / Intézményi hírek
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Gyermeknap alkalmából a Bölcsődénkbe járó Jól esett az árnyékban megpihenni, és 
gyermekek számára május 29-én egy elnyalogatni a kiválasztott ízű és színű 
meglepetésekkel tarkított napot szerveztünk. gombócokat. Mindeközben megszakítás 

nélkül szóltak a gyerekdalok, és bizony táncra 
is perdültünk. Arcfestésre is lehetőség nyílt, 
szinte minden gyermek rövid időre átváltozott 
pókemberré, pillangóvá…
Az ünnepi ebéd után senkit sem kellett altatni, 
a pihenőidőt végigaludták a gyermekek.
Délután még hancúroztunk egyet, hazame-
netelkor pedig minden gyermek, egy /vagy 
kettő/ léggömbbel távozhatott otthonába.
Köszönetünket fejezzük ki Kozma Erikának, 
az ugrálóvárak önzetlen felajánlásáért. Külön 
köszönjük a Fatime cukrászdának az ingyenes 
fagyizási lehetőséget.

Az első meglepetés reggeli után várta őket Végül, de nem utolsó sorban, köszönet illeti a 
ugrálóvár formájában, melyet az udvaron bölcsőde minden dolgozóját, akik mindent 
állítottunk fel. A várat azonnal birtokba is elkövettek azért, hogy ez a nap feledhetetlen 
vették! Hatalmas élmény volt! élményt nyújtson a bölcsődés gyermekek 
A délelőtt folyamán megérkezett a „fagyis számára.
bácsi” is! Boldi Ildikó szakmai vezető

Gyermeknap a Bölcsődében 

Kirándulni, hajózni voltunk 

Köszönjük a meghívást és a megvendégelést 
Mikó Ida néninek és kedves párjának, 
Medvegy György, Gyuri bácsinak, Soczó-zugi 
üdülőjükbe. A kirándulás hajózással kezdődött 
a Hármas-Körösön, gyönyörködtünk a 
napsütötte víz, a  vízparti táj szépségeiben. A 
hajóutat Cservenák Jánostól, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől kapták 
a gyerekek. A nap további részét az üdülőben 
töltöttük, ahol nagyon finom ebéddel, 
palacsintával, jégkrémmel vártak bennünket. 
Az ebédet követően megcsodáltuk a vízpart 
élővilágát, majd sok-sok izgalmas játék 
következett. Nagyon jól éreztük magunkat, ez 
a nap nagyon különleges és csodálatos volt!
Köszönik a gyerekek ezt az emlékezetes 
kirándulást, Ida néninek, Gyuri bácsinak, Jani 
bácsinak, Borgula Györgyné Julcsi néninek, a 
Mezőberényi  Szlovákok Szervezete  
elnökének és kedves tagjainak, a Szőke 
házaspárnak, Julcsi néninek és Sanyi bácsinak.

Nefelejcs tagóvoda gyermekei, 
nevelőközössége és a szülők

A Magyarvégesi Óvoda fennállásának 120. 
évfordulója alkalmából városi szintű 
jubileumi ünnepséget és „magyarovis” 
találkozót rendezünk 2015. szeptember 26-án 
(szombaton) délelőtt 10 órai kezdettel, ahol 
változatos programokat kínálunk minden 
kedves érdeklődő számára. 
Együttműködő partnereink: Óvodai Szülői 
Munkaközösség, OPSKK, Leg-a-láb AMI, 
Nyeregben Alapítvány, Berényi Lovasbarátok 
Egyesülete, Sportcsarnok SE „Artemis” Íjász 
Szakosztály, MONE
Várjuk további civi l  szervezetek,  
vállalkozások és egyének jelentkezését, akik 
szeretnének velünk együttműködni, ill. 
felajánlásaikkal támogatni kívánják a 
rendezvény létrejöttét és sikerességét.
Keressük azokat a helyi termelőket, 
kézműveseket, mestereket, vállalkozókat, 
akik „Kirakodó vásárunkon” termékeikkel 
részt vennének bemutatás és árusítás céljából. 
(részvétel ingyenes)
To v á b b á  k e re s s ü k  a  v a l a m i k o r i  
„magyarovisokat” és dolgozókat, kérjük, 
hogy jelentkezzenek elérhetőségeinken. 
Szívesen fogadnánk régi relikviákat, 
fényképeket az óvodáról, gyermek-
csoportokról vagy dolgozókról, kiállítás 
céljából. (természetesen visszaadjuk 
tulajdonosának)
Köszönettel: Borguláné Balogh Emese 
tagóvoda vezető és a Magyarvégesi Óvoda 
kollektívája!

Elérhetőségeink: 
Magyarvégesi Óvoda, Mb. Kálvin u. 2-4., 
tel: +36 66 352-900, mobil: +36 20 389-

7850, email: 
facebook: Magyar ovisok voltunk

kalvinovi@gmail.com, 

Magyarvégesi sokadalom

Visszatekintés evangélikus 
óvodánk eseményeire

Intézményi hírek

A város „német” 
óvodájaként ismert 
L u t h e r  u t c a i  
óvodában az elmúlt 
é v e k b e n  s o k  
változás történt. Az 
óvoda 2011-ben a 
M a g y a r o r s z á g i  
Evangélikus Egyház 
fenntartásába került 
és azóta folyamatos átalakulás, változás 
jellemzi. A fenntartóváltás után is megmaradt 
az  évek  során  megszokot t  75  fős  
gyermeklétszám, amely 2013-ban már 84-re 
emelkedett. 2014 szeptemberében már 90 
gyermek számára kellett  férőhelyet 
biztosítani.
Az üresen álló régi bölcsőde épület adottságai 
miatt úgy gondoltuk, érdemes lenne felújítani 
és óvodaként működtetni. Kérésünkre a város 
vezetése az épületet – tulajdonjogát megtartva 
– átadta számunkra.  Ősszel már 2 
gyermekcsoport vehette birtokba a megújult 
épületet. 
A gyermeklétszám emelkedése, a tárgyi 
feltételek gyarapodása mellett jelentős 
személyi változások is történtek. Az óvoda 
nevelőközössége szinte teljesen megújult. 
2013 nyarán 5 új óvodapedagógus és 4 új dajka 
került az óvodába. Ma már 18 fő dolgozik az 
óvodában, ősztől pedig 3 új álláshelyet tudunk 
betölteni az ötödik gyermekcsoport 
indításával. Egy óvodapedagógus már 
m e g s z e r e z t e  a  n é m e t  n e m z e t i s é g i  
óvodapedagógus oklevelét, szeptembertől 
újabb 3 fő kezdi meg tanulmányait. A 
M e z ő b e r é n y i  N é m e t  N e m z e t i s é g i  
Önkormányzat a nemzetiségi képzéshez 
anyagi támogatást nyújt. 
Az óvoda sok érdekes, színes programot kínál 
a gyermekek számára. Márton-napi lampionos 
felvonulásunk a város értéktárába is bekerült. 
Őszi és tavaszi életkor-specifikus vízhez 
szoktató programunk keretében a gyermekek 
megismerkednek a különféle vízi játékokkal, 
életkoruknak megfelelő mozgásformákkal, 
úszás-e lőkész í tő  gyakor la tokkal  és  
úszástechnikai elemekkel. Idén is váltottunk 
gyermekbérletet a Békéscsabai Jókai 
Színházban. Télen középsőseink kipróbálták a 
békéscsabai korcsolyapályát, jártak lovas 
tanyán. Nagycsoportosaink kirándultak 
vonattal ,  megnézték Békéscsabán a 
vasútállomást és az autóbusz pályaudvart, 
tájékozódásuk, közlekedéssel kapcsolatos 
ismereteik bővültek. A szegedi Vadaspark is 
nagy élményt jelentett.
Pünkösd hétfőn tanévzáró istentisztelettel 
zártuk a nevelési évet. A szülőkkel és a 
gyülekezeti tagokkal együtt ünnepeltünk a 
templomban. Idén az istentiszteletet közös 
keresztelő ünnep is követte. Óvodások, 
testvéreik, szüleik és nevelőtestületünk 
néhány tagjának keresztelésének lehettünk 
részesei. A 30 gyermek és 12 felnőtt 
keresztelését a gyülekezeti ifjúság zenei 
szolgálata tette még meghittebbé, átélhetőbbé. 
Öröm, hogy a gyermekek szülei közül többen 
belső szükségét érezték annak, hogy ne csak 
gyermekeiket ajánlják Isten kezébe, hanem ők 
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Mezőberényi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2014-2015. tanév értékelése

Tartalmas, mozgalmas, a hagyományokat Tanulmányi teljesítmény
őrző, de a változásokhoz igazodó tanévet 
tudhatunk magunk mögött. 

Tanévzáró adatok: általános iskolai tanulók 
száma: 854 fő, alapfokú művészetoktatás: 136 
fő, általános iskolai feladat ellátási helyek 
tanulócsoportjai összesen: 43 (ebből 
összevont 3), napközis csoportok száma: 16, 
kollégiumi csoport száma: 1

A 2-8. évfolyam tanulóinak tanulmányi átlaga: 
Személyi feltételek: A szakos ellátottságunk 4,08 (2013/2014. tanév: 4,04)
100%-os az alapképzettségek tekintetében. 2-4. évfolyam: 4,25 (2013/2014. tanév: 4,22)
2015.01.01-jétől 1 fő nyert besorolást a 5-8. évfolyam: 3,93 (2013/2014. tanév: 3,9).
Pedagógus I. fokozatba, 10 fő a Pedagógus II. A Művészeti Tagintézmény tanulmányi átlaga: 
fokozatba, 3 fő a mesterpedagógus fokozatba. 4,97. A művészeti iskola szöveges értékelése: 
Felsőoktatásban 12 kolléga vesz részt, 20-an kiválóan megfelelt 100%
voltak továbbképzéseken. 4 kolléga sikeres 
záróvizsgát téve szakvizsgázott pedagógus Jutalmazások, fegyelmező intézkedések
lett.
Tárgyi feltételek: A székhellyel együtt 8 
telephelyen folyik a nevelő-oktató munka. 
Iskolánk jó infrastruktúrával rendelkezik, 
digitális táblákkal, számítógépekkel (asztali és 
hordozható), tanulói laptopokkal rendkívül jól 
felszerelt.

Félévi eredmények
Mulasztás

Tantárgyi dicséretben 232 tanuló (27,23 %) 
részesült, 422 dicséretet kapott. A tantárgyi 
dicséretek mellett 561 tanuló 1359 dicséretet 
kapott. 914 figyelmeztetést, intést kapott 255  
tanuló. 9 tanuló tehet javítóvizsgát 1-1 
tantárgyból. 

36 tanulónk mulasztott igazolatlanul, ebből 
Szociális mutatók-különleges bánásmódot ketten összesen 410 órát. 
igénylő tanulók

Magatartás

Kollégium
A kollégium lakói hátrányos helyzetűek, 
rendezetlen családi háttérrel,  eltérő 
szokásrendszerrel. A kollégisták korbeli 
elosztása tág határok között mozog: elsőtől a 
nyo l cad ikos ig .  A s zemé ly i s ég -  é s  
közösségfejlesztés elsősorban a csoport-, a 
szabadidős-, közösségfejlesztő és egyéni 
foglalkozások során célzottan zajlik. 
Mindenki teljesítette a követelményeket, 
bukás nincs.

Az iskola tanulóinak magatartási átlaga: 4,22. Egyéb foglalkozások
(hasonlóan a 2013/2014.tanév átlagához Tanulóink eredményes felkészülésére, 
4,25.) felzárkóztatására, a tehetségek gondozására az 
1-4. évfolyam: 4,22, 5-8. évfolyam: 4,22. alábbi foglalkozásokat szervezzük: napközis 
Szorgalom Az iskola tanulóinak szorgalom foglalkozás, felzárkóztatás (1-4. évfolyam), 
átlaga: 4,01 (hasonlóan a 2013/2014. tanév előkészítő, felzárkóztató foglalkozás (8. 
átlagához 4,01).  1-4. évfolyam: 4,21, 5-8. évfolyam), fejlesztő foglalkozások (SNI 
évfolyam: 3,8. A Művészeti Tagintézmény 7,84%, BTMN 14,87%), tehetséggondozás (1-
szorgalmi átlaga: 4,94. 4. évfolyam), tehetséggondozó program. 

Intézményi hírek

maguk is részesüljenek a szentségben. 
A városi pedagógusnapi ünnepségen 
nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük 
kedves munkatársunkat Frei Zitát, aki 40 éven 
át nevelte a rábízott gyermekeket. 
Évzáró ünnepünkön üdvözölhettük Angelika 
Albrecht-Schaffer asszonyt, az augsburgi 
valláspedagógiai főiskola igazgatóját, aki 
azokat az óvodákat látogatta végig, ahol 
fogadtak már főiskolájukról érkező 
hallgatókat gyakorlatra. Nálunk 2011-ben 3 
német fiatal teljesítette gyakorlatát, és ez év 
szeptemberében ismét 2 hallgatót várunk. 
Évzá ró  ünnepségünkön  a  búcsúzó  
nagycsoportosaink a német hagyományoknak 
megfelelően Schultütét is kaptak.
Az élmények megkoronázásaként a ballagás 
utáni hétfőn egy "óvodában alvós" búcsú 
bulira is sok került. Délután a szülőkkel együtt 
szalonnasütést szerveztünk, ahol mindenki jól 
érezte magát. A szülők hazamentek, a 
gyerekek pedig élvezettel bújócskáztak az 
árnyas udvaron, amíg rájuk nem sötétedett. 
Nagy élmény volt zuhanyzás és fogmosás után 
a "pizsama-parti". A reggeli virsli-főzés után 
folytatásként újabb élményszerző útra 
indultak Békéscsabára, a városi liget 
játszóterére kirándultak egy McDonald's-ban 
elköltött ebéddel egybekötve.
Most ,  hogy  s ikeresen  te l jes í te t tük  
feladatainkat, jöhet a nyár. Óvodánkban egész 
nyár folyamán biztosítjuk a gyermekek 
ellátását, a nagytakarítást a két épületben 
felváltva oldjuk meg. Igyekszünk a nyár 
folyamán időt szakítani a pihenésre és 
feltöltődésre is, hogy könnyen vehessük a 
következő év új feladatait, kihívásait. 
Szeretném megköszönni munkatársaimnak az 
egész éves lelkiismeretes munkát, a szülőknek 
a sok segítséget, jó együttműködést!

Hoffmann Szilvia óvodavezető
Katicabogár Evangélikus 

Német Nemzetiségi Óvoda
A  t e l j e s  b e s z á m o l ó  e l é r h e t ő  a  
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1665/Vissza
tekintes-evangelikus-ovodank-esemenyeire

Tisztelettel meghívjuk Önt és 
családját, valamint barátait 

2015. július 30-án 
(csütörtökön) 18 órakor 

az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központjába 

(Mezőberény, Fő út 6.) 

Kőszeginé Ancsa 
és Fülöp Antal 

Törékeny világ című 
képzőművészeti kiállításának 

megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja: 

Novák Attila 
képzőművész, vizuálpedagógus. 

A kiállítás megtekinthető 2015. augusztus 
31-ig nyitvatartási időben.
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Mérések Kiváló tanuló díjban és a vele járó iskolai teljesítmény.
Tanulóink az alábbi mérésekben vettek részt: tantestületi dicséretben részesül:
Országos kompetenciamérés 6-8. évfolyam Kapcsolatok
Belső kompetenciamérés a többi évfolyamon Valljuk, hogy a tanár-diák kapcsolat, a 
Kiegészítő kompetenciamérés 8.d kölcsönös bizalom a nevelő munka alapja. 
Országos nyelvi mérés 6-8. évfolyam „…a dicséret, a megbecsülés, a gyermekek 
A tanulók fizikai állapotának mérése (1-4. erősségének megtalálása rendkívül fontos. Ha 
évfolyam), Testi fejlettség (fittség) NETFIT ezt meg tudjuk valósítani egy tanítási órán, 
rendszer (5-8. évfolyam), Tehetséggondozó vagy egész tanítási éven keresztül, már fél 
válogató mérés (4. évfolyam), E-Dia mérés sikerünk van a gyerekek érdeklődésének 
e-LEMÉR (IKT alkalmazás). felkeltéséhez, a tanulás, tantárgyaink 
Beiskolázás, továbbtanulás megszerettetéséhez.” /Társadalomtudományi 
111 első osztályos tanuló beiratkozása történt munkaközösség beszámolójából/Gyaraki Imre 8.c            Mikula Fanni 8.c
meg. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel 
123 nyolcadikos tanuló sikeres középiskolai történő fokozott kapcsolattartást, a kölcsönös 
beiskolázása után az alábbi eredmények kommunikációt. Partnereinkkel elsősorban 
születtek: közös rendezvényeinken találkozunk.

Események 
A tanév kiemelt eseményei között tartjuk 
számon a  pedagógusok folyamatos  
fe lkész í tésé t  a  pedagógia i - szakmai  
ellenőrzésekre, minősítésre. Ennek érdekében 
Tankerületi Nevelési Értekezletet szerveztünk, 
intézményi munkaértekezleten kooperatív 

Kovács Botond 8.a  Magyar Benedek Máté 8.c csoportmunkában megismerkedtünk az 
ellenőrzés és a minősítés lépéseivel, 
összegyűjtöttük az intézményi elvárásokat, A gimnáziumba jelentkező tanuló közül 33-
folyamatos támogatást nyújtottunk a an a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
p o r t f ó l i ó k é s z í t é s b e n ,  a  m i n ő s í t é s  Gimnázium és Kollégiumba nyert felvételt.
előkészületeiben, tájékoztatást adtunk az 
intézményi önértékelésről. Két pedagógusunk Nyolcadikosaink díjazása
tanfelügyeleti és minősítési szakértői A 8 éven át kimagasló tanulmányi és 
képzésen vesz részt, ketten az intézmény-sporteredményekért diákjainkat különböző 
vezetők felkészítésén. Egy kolléga a Mester-díjakkal jutalmaztuk a ballagási ünnepségen.
kutatótanári pilot keretében várja portfóliója Kiváló tanuló díjat tantestületünk azoknak a 
értékelését. Győri Klaudia Margit 8.d  Kurilla Zsófia 8.dtanulóknak ítélt oda, akik az 5-8. évfolyamon, 
Hat kolléga sikeres minősítése már megtörtént év végén összesen legfeljebb három jó 
intézményünkben.érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, 
4 TÁMOP- és TIOP pályázatunk fenntartása magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, 
mellett új pályázatokba is bekapcsolódtunk. versenyeken rendszeresen és eredményesen 
A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló. 
projekthez kapcsolódóan a Szegedi Német nemzetiségi díjat olyan nyolcadikosok 
Tudományegyetem által vezetett Mentor(h)áló kapnak, akik az 5-8. évfolyamon 4,00 átlag 
2.0 program keretében a dél-alföldi régió 95 feletti tanulmányi eredményt, német 
köznevelési intézménye kap támogatást a nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év 
tanulószervezetté válás folyamatához. A mi végén jeles eredményt értek el, és nyelvi 
intézményünk aközött a kiválasztott 15 Gazsó Adrienn 8.gversenyeken, bemutatókon rendszeresen 
intézmény - Békés megyei szinten abban a 4 szerepeltek vagy sikeres nyelvvizsgát tettek. 
kiválasztott intézmény - között van, ahol a Jó sportoló díjat, és testnevelés tantárgyból Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a 
teljes tantestületre elkészült a tényekre épülő dicséretet kapnak:nyolcadikosok, akik a 5- 8. évfolyamon, év 
szervezetdiagnózis, az előző tanév végén végén legalább 4,00 átlagot értek el, 
végzett felmérések alapján. A diagnózis magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, s a 
alapján összeállítottunk 3 szervezetfejlesztési választott sportágban kiemelkedő munkát 
tervet. 2 kollégánk továbbképzésen vett részt, végeztek és kimagasló eredményeket értek el. 
2 kolléga pedig mentorpedagógus szakvizs-
gá ra  f e lkész í tő  képzések re  j á r.  A Kiváló tanuló és Német nemzetiségi díjat 
tudásmegosztás és a hálózati tanulás kapnak, és a vele járó tantestületi és német 
érdekében iskolánk 3 mentorháló klub-nemzetiségi tantárgyból dicséretben 
foglalkozást tartott 2015 áprilisában az alábbi részesülnek: 
témákban: 1. Intézményi jó gyakorlatok: 

Busa Márk 8.c                Egeresi Nóra 8.c Évszaknapok - tavasz, 2. Az élményalapú 
tanítás kihívásai - A technológiai újdonságok 

A német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályból tanórai alkalmazásának lehetőségei – előadó: 
legjobb németesként könyvjutalomban Mihalik Árpád, tanársegéd SZTE BTK 
részesülnek tanulók. A jutalmakat a P s z i c h o l ó g i a  I n t é z e t ,  S z o c i á l -  é s  
Mezőberényi Német Önkormányzat és a f e j l ő d é s p s z i c h o l ó g i a i  t a n s z é k ,  
Német Hagyományápoló Egyesület ajánlotta 3. Hangjegyek és ritmusok - hagyományos és 
fel Frey Panna 8. a, Pónya Katalin 8. a. részére. digitális technikák alkalmazása a zenei 
Könyvjutalomban részesítettük további 24 nevelésben – bemutató óra 3.a osztály Tóth 
bal lagó nyolcadikost  i s ,  az  a lábbi  Erika tanítónő.
eredményekért: kitűnő, jeles tanulmányi Ezeknek a programoknak a nyilvánosságát az 
eredmény,  példamutató  magatar tás ,  iskolai honlapon is biztosítottuk.

Kotroczó Dóra 8.a,        Hegedűs Alex 8.a szorgalom, közösségi munka, különböző A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
sportágakban nyújtott teljesítmény, művészeti által szervezett TÁMOP 3.1.4. B-13/1-2013-

46 
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0001 Köznevelés az iskolában- Partnerség és 
hálózatosodás modul munkájába kapcsolódott 
be a Békési Tankerületből iskolánk és a békési 
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola. 
Feladatunk volt a Partnerségi munkacsoport 
megalakítása pedagógusok, szülők, diákok, 
társintézmény, civilszervezet képviselőiből.  A 
munkacsoport első számú célja az események 
megvalósításán keresztül attitűdök terjesztése 
az iskolarendszerben, az együttműködés, a 
közös tervezés, az alkotó, az építő 
gondolkodás, kezdeményező készség, 
jövőközpontú gondolkodás mintáinak a 
terjesztése. 
A megvalósítandó események, programok a 
fiatalok túlzott on-line jelenlét csökkenését 
kívánták előmozdítani.
A 2014/15-ös tanévtől intézményünk a DSD I 
nyelvvizsga központ lett. A Deutsches 
Sprachdiplom rövidítése, egy akkreditált 
nemzetközi német nyelvvizsga, melyet évente 
egyszer egy adott időpontban A2 és B1 szinten 
tehetnek le iskolánk tanulói.
A Német nemzetiségi nyelvet tanuló 8.a 
osztályból 8 tanuló tett sikeres nyelvvizsgát. 
DSD I nyelvvizsga: 1 fő B1, 7 fő A2 szintű 
nyelvvizsgát szerzett.
B1 szintű: Kotroczó Dóra 
A2 szintű: Frey Panna, Gulyás-Nagy Lilla, 
Hajzer Sándor, Kovács Botond, Lakatos 
Kristóf, Pónya Katalin, Weigert Adrienn.
Nemzetközi kapcsolataink a sport és a 
matematika területén folytatódtak, Poprád 
(sport és matematika), Székelyudvarhely 
(sport), Wurzen (sport) városával.
Az iskolai eseményekről, hagyomány-
ápolásról, rendezvényekről a kollégáink által 
készített cikkeket intézményünk honlapján 
minden érdeklődő megtalálhatja:

Versenyeredményeink is elérhetőek a 
honlapon: 

Tantestületünk ebben a tanévben is kimagasló, 
sokszor erőfeletti munkát végzett. Köszönet a 
kitartó, fáradságos, de eredményes munkáért! 
Jó pihenést, feltöltődést a szabadság idejére! 
Szeptemberben folytatjuk!

http://mai.mezobereny.hu/new/

http://mkai.mezobereny.hu/new/images/DOK
UMENTUMOK/osszesitett%20versenyered
menyek%202014-2015.%20tanev.pdf

magyarul és angolul kellett összefoglalni 
gondolataimat. A továbbképzés témája „Az 
infokummunikációs eszközök használata az 
oktatásban” volt.
Ezen a kurzuson lehetőségem volt más európai 
országokból  é rkező  kol légákkal  i s  
tapasztalatot cserélni az oktatás területén 
felmerülő problémákról, pozitív módszertani 
ötletekről és a későbbi testvérkapcsolatok 
lehetőségéről is szó esett. A továbbképzésen 
13 fő vett részt, ahol Magyarországot és ez Az Erasmus+ az Európai Unió egyik új 
által iskolánkat egyedül képviseltem. programja, mely az oktatást, a képzést, az 
Gimnáziumunkban angol, német és olasz ifjúsági területet és a sportot támogatja. Erre az 
idegen nyelvek oktatása folyik. Iskolánk célja új  programra pályáztam a Tempus 
a magas színvonalú oktatás hosszú távon való Közalapítványhoz, mint angol-testnevelés 
biztosítása, melyhez szükséges önmagunk szakos tanár és a sikeres pályázat révén 2014 
folyamatos továbbképzése. Így az angol júliusában két hétig Máltán egy angol nyelvű 
nyelven történt továbbképzés anyagát, továbbképzésen vehettem részt. A pályázatom 
é lménye i t  angolu l  és  magyaru l  i s  címe a következő volt: „Többet, jobban, 
megoszthattam az arra igényt tartó kollégákkal magabiztosabban”.  Gyorsan változó 
és diákokkal előadások, gyakorlások világunkban az oktatásnak is alkalmazkodnia 
alkalmával a 2014/2015-ös tanévben. Korábbi kell az új technológiákhoz, hogy a diákoknak 
sikeres TÁMOP-os pályázatok lehetőséget minél sokrétűbben, színesebben tudjuk átadni 
biztosítottak az interaktív tábla használatához, az információkat a világról. A továbbképzés 
mely nélkülözhetetlen a mai modern ehhez nyújtott segítséget, és ezt a lehetőséget 
kompetencia-alapú oktatásban. ragadtam meg. A program fő célja a 
Különböző szakos kollégáknak, eltérő kulcskompetenciák és készségek fejlesztésén 
érdeklődésű diákoknak egész tanévben túl a nyelvtanítás, nyelvtanulás, a nyelvi 
folyamatosan tartottam a csoportos gyakorló sokszínűség illetve az interkulturális 
foglalkozásokat, így adtam át az ott szerzett érzékenység támogatása volt. 
ismereteimet az új infokommunikációs Az Erasmus+ programra napjainkban is bárki 
eszközök használatáról, interaktív oktató pályázhat, de a küldő intézmény minden 
programokról, játékokról. Tervezem, hogy a esetben csak óvoda, általános iskola, 
következő tanévben is hasznos információkkal gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, 
gazdagítom a város, illetve a környék kollégium, alapfokú/középfokú művészeti 
iskoláinak érdeklődő pedagógusait.iskola lehet. A programban való részvételre, 

Kecskeméti Gizella továbbképzésre az Európai Unió bármely 
országából jelentkezhettek az érdeklődő 
pedagógusok. Sikeres pályázatomban 

.              projekt 
a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban

Berecske sikere a Suttyomba 
Fesztiválon 

A hétvégén megrendezésre került a III. 
Suttyomba Fesztivál Gyomaendrődön. 
Versenyzőink remekül érezték magukat. A 
rendezvény mellett szabad programként 
megtekinthették a Gyomaendrődi Erzsébet 
Ligeti Tanösvényt. A párosok mezőnyében a 
Berecske Táncegyüttesünk táncosai Machó 
Flóra - Borgula Botond Bendegúz ezüst, 
Kocsor Kata - Tímár Gerda bronz, Győri Attila 
- Farkas Vanda bronz minősítést értek el. 
Az eredményekért ezúton is gratulálunk 
nekik!      A „Leg a láb”  néptáncpedagógusai 

IX. Szederinda Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 2015. Eger

Elindultunk Egerbe, a néptánc versenyre.
Sokat készültünk a fellépésekre!

Hosszan pakoltunk végül elkészültünk,
Hosszú úton át végül megérkeztünk.

Korán kelés, reggelizés,
Város alatt körül nézés.

A Minareten jól megáztunk,
Tölgyfa alatt áriáztunk:

Süss fel nap, fényes nap,
Kis-Berényke a fa alatt majd meg fagy.

Utolsó beöltözés
Törökökkel, erdélyiekkel ismerkedés.

Mindenkivel közös táncház
Búcsúzás, éjszakai hazaindulás

A sok-sok emlék mit megéltünk,
Megőrizzük mind még élünk.

Kis-Berényke Táncegyüttes

A hónap műtárgya
„Eljő a jeges”(O'Neill)

Az élelmiszerek 
hűtése sokáig jéggel 
történt. Mielőtt az 
a m m ó n i á v a l  
működő hűtőgépek 
elterjedtek, jégszek-
rényeket használtak 
a boltokban és a 
háztartásokban.
Felül és elöl nyíló 
kétajtós jégszek-

rénybe a tároló helyek köré és fölé apróra tört 
jeget szórtak.
A jeget méretes tömbökben lovas kocsin 
szállították a háztartásokhoz, amit a "jeges" 
hozott házhoz, lovas kocsival, csengőt rázva, 
és kiabálva: itt a jeges "jegeeeees". A kisebb 
boltok és a tehetősebb háziasszonyok az 
apróra zúzott jeget a szekrénybe tették, gondos 
tárolással néhány napig hidegen tarthatták az 
élelmiszert. Magyarországon az 1950-es évek 
végéig jéggel hűtötték a romlandó ételeket. 
A gyűjteményben található kétajtós feltöltős 
jégszekrény egy mezőberényi kiskereskedő 
család tulajdona volt, az I. Kerületi 
Evangélikus Egyház adományozta a 
gyűjteménynek.

Intézményi hírek
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Merre az úton? 
Tehetségtalálkozó 

„In memoriam Pauló Erika”

" Végtelen számú útvonal létezik, sok ezer 
módszer közül választhatunk, és mindegyik 
elvezet minket a célhoz. De bármelyik utat 

választjuk is, nekünk magunknak kell 
végigmennünk rajta."  /Jorge Bucay /

15 évvel ezelőtt egy különleges, a maga 
nemében egyedülálló tehetséggondozó 
program indult a mezőberényi 1. számú 
Általános Iskolában: évfolyamonként a 
legmagasabb intellektuális képességekkel 
rendelkező tanulók külön órakeretben 
vehettek részt képességfejlesztésben. A 
program mentorálását a Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézetének pszichológusai: Dr. 
Balogh László professzor és Dr. Dávid Imre 
végezték. Az iskolában folyó munkát az akkori 
iskolaigazgató, Siklósi István irányította. A 
kezdeteknél a tehetséggondozói feladatok, az 
első két tehetségcsoport tematikájának 
összeállítása, a csoportok vezetése Pauló Erika 
feladata volt, majd mi is csatlakoztunk a 
munkához. Az iskolák összevonását követően 
a tehetséggondozó program kissé megvál-
tozott formában, de az iskola pedagógiai 
programjának része maradt. Igaz, hogy mi 
ketten már nem az iskola adta keretek között 
dolgozunk, de munkánk szerves része 
továbbra is a tehetséggondozás.
A 15 éves évforduló indított bennünket a 
tehetségtalálkozó megszervezésére, szomorú 
apropóját pedig az adja, hogy Pauló Erika már 
nem vehet részt ebben a szervező munkában. 
Az eltelt évek alatt több mint száz olyan gyerek 
hagyta el az iskola kapuját, aki részese lehetett 
ennek a programnak. Az első csoportokban 
végzettek 25-26 évesek, már megtalálták vagy 
éppen most keresik helyüket az életben. 
Mindig is kíváncsian gondoltunk a jövőre, 
vajon merre visz az útja ezeknek a berényi 
g y e r e k e k n e k ?  H o l  é l n e k  m a j d ;  
kisvárosunkban vagy távol innen? Milyen 
pályát választanak? Nyújtott-e valami 
többletet számukra a tehetséggondozó 
program? Milyen emlékeik vannak erről az 
időszakról?  
A Berényi Napok rendezvénysorozat jó 
apropóját adta a találkozó szervezés 
elindításának, hiszen ilyenkor sokan 
hazatérnek szülővárosunkba azok közül is, 
akik egyetemen, főiskolán tanulnak vagy 
máshol találták meg a boldogulásukat. 

Nagy szeretettel és kíváncsisággal várjuk hát 
vissza régi diákjainkat 2015. augusztus 22-én 
17.00 órakor az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban.
„Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, 
hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék 
észre a felnövekvők, hogy mi keresők 
vagyunk. És őket is a keresők útjára kell 
vezetnünk.”       /Frans Carlgen/

Schőn Anna és Bálintné Dunai Erika
szervezők

volt 1974-ben Romániában, egy nemzetközi 
felkészülési tornán (az Olaszországban 
megrendezésre kerülő Európa-bajnokság előtt 
– a magyar csapat a 4. helyen végzett), ahol 
időn túli büntetőt dobtam. Jó büntető dobó 
voltam, ám ott, akkor, csak az egyik pontot 
értékesítettem, így a végeredmény egyenlő 
lett, a hosszabbítást simán nyertük. Ekkor 
mondta Killik László, a válogatott edzője: 
„Nem ártana már megtanulni büntetőt dobni!”. 
Míg játszottam, végig ő volt a válogatott 
edzője, ezt aztán mindig elmondta, még akkor 
is, ha 11 büntetőből tízet bedobtam. 
- Érettségi után elkerültél Mezőberényből. 
Hogyan, hová?
- Igen, ez akkor nagy dilemma volt. Több 
sportágban is jó voltam. Hívott a csabai Előre 
távolugrónak. A tanáraim szerint a TF-re Winter Ilona így nyilatkozott néhány éve, 
kellett volna mennem. (Magyar Királyi Testnevelési mikor a Miskolci Sportcsillagok Falára készült 
Főiskola (1925-1945), a Magyar Testnevelési Főiskola 

a tenyérlenyomata: „Csodálatos pályafutás áll (1945-1989), a Magyar Testnevelési Egyetem (1989-1999), 
mögöttem, büszke vagyok arra, hogy a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kara (2000-2014), a Testnevelési Egyetem, röviden a TF; szerepeltem az 1980-as moszkvai olimpián, 
forrás:ahol az előkelő negyedik helyig jutottunk. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

E u r ó p a - b a j n o k i  b ro n z é re m m e l  i s  _CgRQFUbUHcJ:tf.hu/+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
dicsekedhetek, 1983-ban, a miskolci- ). Miklós azt mondta: ha tudsz profi lenni, 
budapesti rendezésű kontinensviadalon jobban élhetsz, ha nem sikerül, még mindig 
társaimmal egyetemben állhattam fel a tehetséges sportoló vagy, mehetsz a TF-re. 
dobogó harmadik fokára. Az NB I-ben a Megfogadtam a tanácsát. Belevágtam. 
Diósgyőrrel ötödik voltam, míg a Sopronnal Sikerült.
bajnok lettem. Boldog vagyok, hogy abban a - Miskolcra kerültél, a Diósgyőr játékosa 
miskolci sportcsarnokban tenyerelhetek, ahol lettél.
sikereim egy részét elértem.” - Igen .  A szü le im Molnár  Miklós  
(Forrás: http://www.boon.hu/halhatatlanna-valnak-a- felügyeletére bíztak. Sokat voltam náluk. Azt 
legendak/news-20091105-08491638)

szoktam mondani: apám helyett apám volt. 
Figyeltek rám, sokat segítettek ezekben az 

Mezőberényben kezdődött az a nagyívű 
években. Tizenöt évig voltam a DVTK 

sportoló pályafutás, amely 267-szeres 
játékosa. Eztán, 1988-ban kerültem Sopronba. 

válogatottságot, magyar bajnokságot, kiváló 
Az aktív sportolói pályafutásomat 41 évesen 

EB, VB és olimpiai eredményt hozott Winter 
fejeztem be. Levezetésként még játszottam 

I lona  kosár labdázó  számára .  2005  
egy évet Ausztriában. A sportágtól azonban 

decemberében egy szakmai zsűri és 
nem szakadtam el. Senior tornákon részt 

közönségszavazatok alapján beválasztották a 
veszek.

magyar kosárlabda halhatatlan játékosai közé
- Válogatottság?

- Hogyan, mikor ismerkedtél meg a 
- Tíz évig, 1974-84 között voltam a magyar 

kosárlabdával?
válogatott női kosárlabda csapat játékosa. 

- Az 1. sz. Általános Iskolába jártam, 7. 
Négy EB-n, egy VB-n vettem részt és ott 

osztály év végén Molnár Miklós keresett 
lehettem a moszkvai olimpián. Soha nem 

játékosokat. Legalább 100, 150 gyerek vett 
felejtem el azt az érzést, amikor 1975-ben 

részt a felmérésen és húszan kezdtünk el 
Kolumbiában a VB-n jártuk a várost, hogy 

hetente egyszer, kétszer edzeni. Jól ment a 
olyan természetes volt, hogy ott vagyok, 

játék, nyolcadik osztályosan már az NB II-ben 
ugyanakkor éreztem azt is: mit keresek én a 

játszottam és a keleti csoport legponterősebb 
berényi, miskolci lány itt, a világ túlsó felén? 

játékosa voltam. Székesfehérvárra hívtak 
Fantasztikus, semmihez nem hasonlítható 

játszani, a szakemberek eljöttek megnézni, 
élmény volt az olimpiai falu különleges 

meglepődtek, hogy egy ennyire fiatal kislányt 
atmoszférája, ahol úgy jöttem-mentem, 

találtak. Maradtam. Úttörő-olimpián is a 
mintha itthon, Mezőberényben sétálnék, és 

területi szintig jutott a csapatunk. Itt 
olyan sportlegendákkal, mint Juantorena, 

beválogattak a legjobb játékosok közé, Tatán 
találkozhatok lépten-nyomon.

edzőtáboroztunk.
- Hogyan élsz most?

- Gimnazista évek?
- Hivatalosan már nyugdíjas vagyok. 

- A gimiben mind a négy évben országos 
Rendszeresen sportolok. Gyermekeket tanítok 

bajnokok lettünk. Egyenes út vezetett az 
kosarazni.

ifjúsági válogatottba, onnan 18 évesen 
- És tagja vagy az 50 éves mezőberényi 

kerültem be a felnőtt válogatottba.
kosárlabdasportot bemutató sportünnep 

- Emlékszel az első felnőtt mérkőzésre?
szervezőcsapatának. Köszönjük.

- Természetesen. Mondhatni sordöntő meccs 
- ske -

Sportünnep a XIX. Berényi Napokon
Háziasszony: Winter Ilona 

Ilonát mindenki ismeri Mezőberényben, ha van köze egy picit is a kosárlabdához. Ő a 
háziasszonya a 2015. augusztus 20-22-én megrendezésre kerülő Sportünnepnek.
A sportág ötven éve töretlenül népszerű a városban és kiváló játékosokat, edzőket adott 

XIX. Berényi Napok
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Sportünnep a 
XIX. Berényi Napokon

2015. augusztus 20-21-22.

2015. augusztus 19. • • 
éves a mezőberényi kosárlabdasport - 
emlékülés, kiállítás: Winter Ilona és Iványi 
Dalma és a berényi kosarasok ereklyéiből

2015. augusztus 20. • 9.30 Díszpolgári cím 
átadása • 16.30 Szent István-napi 
felvonulás • 17.00 Helyi előadók • 20.00 
Bikini koncert • 22.00 Tűzijáték • 22.30 
DJ Lennard

2015. augusztus 21. • 8.00 Streetball hazai 
kiemelt kosárlabdázókkal, kicsiknek-
nagyoknak • Közönségtalálkozó: Iványi 
Dalmával és kosaras vendégeivel • 
Kosárlabda mérkőzések: Winter Ilonával 
és barátaival • 16.00 Női és 17.00 férfi 
nosztalgia mérkőzés • 18.00 Iványi 
Dalma köszöntése aktív játékos 
p á l y a f u t á s á n a k  m e z ő b e r é n y i  
búcsúmérkőzésével  
• 22.00 Hevesi Happy Band koncert

2015. augusztus 22. • Harmat Túra II. 
Kisvárosi Futóverseny • Városi úszóver-
seny • Városi asztalitenisz verseny 18.00 
Helyi előadók • 22.00 Republic koncert

A rendezvény szervezés alatt, a változás 
jogát fenntartjuk.

www.mezobereny.hu

Díszkút átadás 50 

• 18.00 Helyi előadók

• 

• 

„Nappal szemben” fotókiállítás

2015. augusztus 19. 17 órakor nyílik Csákó 
Gábor Nappal szemben c. fotókiállítása az 
OPSKK Művelődési Központjában. A 
kiállítást megnyitja: Szigeti Alexandra. 

Az alkotó így vall munkásságáról: „A legtöbb 
ember, aki legalább hobbi szinten szokott 
fényképeket készíteni, jól tudja, hogy nappal 
szemben nem fotózunk. Ez alapszabály a 
fényképezésben – a könyvek szerint. Lelkes 
amatőrként kb. 10 évvel ezelőtt én is 
ragaszkodtam az írott, íratlan szabályokhoz, 
majd egyre inkább rátalálva a saját képi 
világomra léptem ki a sémák merev keretei 
közül. Évekkel ezelőtt kezdtem a Nappal 
szemben fotózni, eleinte véletlenszerűen, 
ké sőbb  egy re  t uda tosabban  –  ún .  
ellenfényként használva azt – amikor is 
felfedeztem, hogy ebben a fényben minden 
más: íze, színe, hangulata lesz akár még a 
kimondott szavaknak is. Az ellenfény 
egyszerre lágy és finom, mégis kemény és 
erős, attól függően, mikor mi az, amit meg 
akarok jeleníteni vele.“

A beszélgetésre készülve összeszedegettem a 
kollégáktól, gyerekeimtől, mit tudunk az 
augusztus 20-án 22.30-kor bemutatkozó, 
Leczkési Lénárdról. Beszélgettünk, gyűltek a 
morzsák: Tudod, Leczkésiné Hőgye Kati 
tanárnő fia; az egyesbe járt; X-éknek az 
osztálytársa; az Ipiben csinált diszkókat; nem 
is tudom mi van vele...
Majd megkérdeztem sokunk forrását, googlét, 
és akkor aztán áradt az információ 
többszázezres nagyságrendben a másodperc 
törtrésze alatt.
A www.mediaklikk.hu így ír Lénárdról: 
„Dj Lennard a “Nekünk DJ kell!” országos 
tehetségkutató verseny “Petőfi DJ” cím 2014-
es nyertese. Nevéhez fűződik a lassan országos 
hírnevű (szegedi) TESIS BULI brand, 
b u l i s o r o z a t .  M a g y a r o r s z á g  e g y i k  
legdinamikusabban fejlődő online rádiójában, 
az All In PartyRadio-ban heti rendszerességű 
műsorral jelentkezik, Stupid Show néven. Dj 
szettjei a dinamizmusról, tudatosságról, 
stílusok kavalkádjáról és a közönségorientált 
hozzáállásáról szólnak. 13 év szakmai 
tapasztattal, bátran kijelenthetjük, nincs az a 
helyzet, amit ne tudna megoldani. Lennard dj-
ként és producerként tevékenykedik. Az örök 
kedvenc 4/4 disco, house világa mellett 
szívesen barangol az új hullámok közt. Edm, 
trap, twrk, hip hop, dubstep, moombahton, 
drum & bass, hardstyle, nudisco és minden 
olyan zenei irányzat, amibe belefér szlogenje: 
..be Stupid!”

ismerje meg önmagát, legyenek céljai. Én az 
elmúlt évek alatt sok mindent megtanultam, 
főleg azt, hogy nem lehet figyelmen kívül 
hagyni az érem túloldalát. Előbb, utóbb mindig 
ugyanaz a vége: ez egy üzleti tevékenység. 
Sokszor adódik olyan szituáció, amikor az 
önmegvalósítás és az elvárás ütközik 
egymással. Azok, akik ezt megfelelő arányban 
kezelni tudják, azoknak esélyük lesz a sikeres 
dj karrierhez, mindenki más csak az aktuális 15 
perc hírnevét élvezi. Amíg kívülről az átlag 
ember annyit lát, hogy buli az egész dj élet,  
belülről nagyon is munka. Aki szakmaként 
tekint erre a világra, annak a pultban eltöltött 
teendője (ami látszódik), csupán töredéke a 
valós teendőinek. Megtanulni a közönséggel 
bánni, hatni rájuk, irányítani egy este érzelmi 
menetét… ez egy igen hosszú folyamat. 
Szerintem ezt nem lehet tanítani, ezt 
tapasztalni kell. Át kell élni a örömöt, 
kudarcot, tanulni kell a mások és saját 
hibáinkból, nyitott szemmel kell járni… és ez 
magától ki fog alakulni. Én a kitartó és 
kiszámítható munkában látom a jövőt. Pont 
úgy, mint bármilyen más szakmában. 
- Meghatározható az, hogy a te stílusod 
hogyan alakult, fejlődött?
- Mindig is az elektronikus zene érdekelt. 
Ebben látom azt a lehetőséget, amit szinte a 
végtelenségen is túl lehet variálni. Mindig 
vannak megújuló stílusok, roppant mód 
fejlődik a technikai háttér, ezzel a zenei 
producerek is. Úgy látom, manapság az egész 
világ vár valamire. Valami átütően forradalmi 
hangzásra. Széles a mostani skála, rengeteg a 
kísérleti hangzás és tempó, egyre minőségibb 
produkciók készülnek. Egy dj szett nálam elég 
változatos. Igazából be sem tudom magam 
kategorizálni, de pont ez a szabadság ad erőt. 
Szeretek meglepetésszarűen hatni az 
emberekre. Szeretek elővenni olyan zenéket, 
amikre felkapják a fejüket. Ilyenkor látom, 
hogy a telefonjukkal próbálják analizálni a 
zene címét. Ezen mindig jót mosolygok. Ha 
röviden meg kellene fogalmaznom, a zenei 

- Az elsőre mindig emlékszünk. Mikor, hol arculatomat, talán így hangzana: szórakoztató 
volt az első bemutatkozásod? és előremutató zenét játszom. 
- Valóban, ez a mondás teljesen igaz is. Eltelt - Hogyan látod: hol tart most a zenei 
pár év gyakorlás, miután egyértelmű volt karriered?
számomra az a bizonyos dátum. Amit én - Nagy hiba lenne erre pontos választ adnom, 
“hivatalosnak” jegyzek a fejemben az 2004- mivel ez azt jelentené, hgy tudom hol a vég és 
ben volt. Hol máshol, mint Mezőberényben az még rengeteg megvalósítatlan tervem van. 
egykori Liget Disco-ban. Nagy mérföldkő volt Manapság egyre több új helyszínre kerülök az 
ez számomra. Az első lépcsőfok. Sok országban, ahol szívesen látnak újra. Nem ritka 
ügyetlenséggel, de megvolt annak a varázsa. Jó a több ezer fős közönség előtti zenélés, de 
érzés visszagondolni a kezdetekre, 11 év egyáltalán nem derogál, ha egy igen kis helyen 
elteltével… kell szórakoztatnom. Mindig is jól tudom, 
- Kitől tanultál? Egyáltalán: lehet ezt honnan indultam. Sokat dolgozom, türelmes 
tanulni? Elárulják a nagyok a titkot, vagy vagyok és tudom, hogy a befektetett munkának 
nincs titok: jó zenei ízlés, sok gyakorolás kell meg lesz a gyümölcse.
és ismerni, érezni kell a közönséget? - Tervek? Lehetőségek?
- Hűha. Erről napokig tudnék beszélni… A - Dj-zés mellett a jövőben a zeneírás az 
mentorom, teljesen egyértelmű: Kolozsi Dani. elsődleges cél. Ez egy új terület számomra, 
Sokat köszönhetek neki! Tanított mindenben, rengeteget kell még tanulnom, de marhára 
amiben  c sak  t udo t t  é s  önze t l enü l  izgalmas és élvezem. Közben elkészült az új 
használhattam az akkori csodatechnikáit is. Én zenénk is Gabriel B-vel, ami július végén fog 
úgy gondolom, titok nincs. Mindenki saját megjelenni Szakács Gergő magyar nyelvű 
sorsának a kovácsa. Két egyforma sikersztori vokáljával. Lépnünk kell a címe. Ez egy igazi 
nem létezik. Sőt, ami másnál bomba ötlet, nyári dance-pop rádiós sláger, ami a clubokban 
nálad lebőgés lehet. A legjobb amit tehet egy is megállja majd a helyét. Én imádom! 
lemezlovas, az az, hogy napra pontos a zenei Remélem, a közönség is hasonlóan fogadja 
hírekkel, technikákkal, képben legyen az majd.
aktuális trendekkel és nem utolsó sorban 

Tudom, honnan indultam

XIX. Berényi Napok

- ske -
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Csoportos üdülés 
Hajdúszoboszlón

2015. szeptember 20-tól 26-ig, 7 nap, 6 éj, 
félpanzióval 24.000.- Ft/ fő+ 45.- Ft/nap 
idegenforgalmi adó. Elhelyezés 2-3 ágyas 
szobákban. Beutaló nem kell. Utazás 
mene t r end  sze r in t i  au tóbussza l .  
Jelentkezni: 2015. augusztus 10-ig, 5000.- 
Ft előleg befizetésével.
Kiszely Zsuzsanna 30-454-7149

Az IPOSZ XXXII. Közgyűlése alel-
nöknek Vörös Béla tapolcai kisvállalkozót, 
a Vállalkozók Területi Ipartestületének 
elnökét, az új Felügyelő Bizottság 
elnökének Kiss István soproni villany-
szerelő mestert, a Sopron és Vidéke 
Ipartestület alelnökét választotta meg, 
elnöhelyettesének Tiba Mihályt a 
Mezőberény és Körzete Ipartestület 
elnökét választotta meg.

vigaszág bronzérem).
A versenyszámok végeredményei  a  
következőképpen alakultak: egyéni kategóriában 15 fő, női egyéni 
45 év alatti férfi egyéni kategória: 3. Szűcs kategóriákban 7 fő, vegyes párosban 7 pár, 
Krisztián, valamint férfi párosban 15 pár nevezett. 
45 év feletti férfi egyéni kategória: 1. Hidasi Érkeztek a tornára Sarkadról, Szarvasról, 
László, 3. Bartóki József Békésről ,  Békéscsabáról ,  Gyuláról ,  
Férfi vigaszág egyéni kategória: 2. Winter Szegha lomró l ,  Medgyesegyházáró l ,  
Attila, 3. Ötvös Levente és 3. Kossuth Tamás Debrecenből és Jászberényből is.
45 év feletti női egyéni kategória: 3. Nagy Szombaton finom vacsorával zárult az este.
Imréné A mezőberényi klubot régebben és 
Férfi páros kategória: 3. Hidasi László/Bartóki napjainkban képviselő játékosok 10 érmes 
József, helyet is elértek: Hidasi László három 
Vegyes  páros  kategór ia :  2 .  Hidasi  kategóriában, (45 év feletti férfi egyéni Az Emléktorna Dr. Zuberecz Zoltán klubelnök 
László/Orosz Zoltánné (Mezőberény/Sarkad), aranyérem, vegyes párosban ezüstérem, míg köszöntőjével kezdődött, majd Siklósi István 
3. Bartóki József/Nagy Imréné férfi párosban Bartóki Józseffel az oldalán polgármester és dr. Rück András, az 1972-es 
Köszönettel tartozunk Szűcs Krisztiánnak a bronzérem), örömteli, hogy a vándorserleget alapítók egyike méltatták a névadót. tornán való segítségért, Szabó Lajos itthon tartotta. Bartóki József szintén három A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szalai gondnoknak a pálya karbantartásáért.

kategóriában (45 év feletti férfi egyéni Barna kedves családja is. Nagyszerű, hogy ennyien megtisztelték 
bronzérem, férfi páros bronzérem Hidasi A verseny lebonyolításában részt vett Kovács tornánkat jelenlétükkel, sportszerű visel-
Lászlóval, vegyes páros bronzérem Nagy Zoltán, a Megyei Tenisz Szövetség főtitkára és kedésükkel képviselték a klub hagyományait 
Imrénével az oldalán), Szűcs Krisztián egy Kelemen Imre, mint nagy tapasztalattal bíró és értékeit, valamint a tenisz sportágat. Jövőre 
kategóriában (45 év alatti férfi egyéni teniszjátékos is. mindenkit szeretettel visszavárunk.
bronzérem), Winter Attila egy kategóriában A rendezvény mindkét napon nagy További képek megtekinthetőek a klub 
(férfi vigaszág ezüstérem), Ötvös Levente egy küzdelmeket hozott, amely méltó volt Szalai honlapján: www.szbtcm.hu.
kategóriában (férfi vigaszág bronzérem), Barna emlékéhez. A versenyre 45 év alatti férfi Winter Attila, a Szalai Barna Tenisz Club 
Kossuth Tamás egy kategóriában (férfi egyéni kategóriában 13 fő, 45 év feletti férfi elnökségi tagja, a torna szervezője

II. Szalai Barna Tenisz Emléktorna - Mezőberény 2015. június 27-28.

Miklovicz Fanni, Szvitán Gréta, Tóth Malom Fitness DSE éremeső
Boglárka • Roósz Mercédesz bronzminősítés 
/aerobik-fitness, szóló, ifjúsági kategória/ Májusban és júniusban versenyzőink kiválóan 
• Aerobic Challenge ezüstminősítés /aerobik-remekeltek a versenyeken: A Magyar Fitnesz 
fitness, csapat, felnőtt kategória/ Csapattagok: Szövetség által rendezett Országos FitKid 
Benyovszkiné Nagy Andrea, Csibor Erzsébet, Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show 
Forgó Mónika, Kőszegi Krisztina, Roósz Bajnokságokon vettünk részt:  
Mercédesz, Tóth Réka, Roósz Mercédesz Eredmények: • 2015. 06. 07. Kiskunhalas, Fit-
A 2015. 05. 30-án megrendezett Sárkányhajó Kid Dance Diák Olimpiai Döntő, Roósz 
népszerűsítő versenyen induló kondis fiúkból Mercédesz 1. helyezés 
és fitneszes lányokból álló Malom Fitness • 2015. 05. 10 
DSE csapata az 1. helyen végzett. Békéscsaba, Fit-

kid Dance Egyéni 
és Fit-kid Dance 
Show Országos 
Verseny Eső Manó 
csapat 1. helyezés 
C s a p a t t a g o k :  
Berczi  Emilia,  
Eszenyi Bence, 
Miklovicz Fanni, 
Tóth Boglárka, 
Szvitán Gréta
F i t -k id  Dance  
Egyéni kategó-
riában indult Prorok Petra és Pónya Panna, ők 
is szépen szerepeltek.
• A Magyar Torna Szövetség, Verseny Aerobik 
szakág, Ma-gyar Kupa Soroz-atának 
folytatása következett május végén. 
Eredmények: • A II. forduló 2015. 05. 23. 
Nyíradony: Két korosztályban tudtunk 
indulni, egy felnőtt és egy serdülő /UP2/ 
csapattal. Felnőtt csapat 3. hely Csapattagok: 
Csibor Erzsébet, Forgó Mónika, Kőszegi 
Krisztina, Benyovszkiné Nagy Andrea, Tóth 
Réka, Roósz Mercédesz
 Serdülő csapat 6. hely Serdülő /UP2/ csapat: 
Pónya Panna, Nagy Viktória, Prorok Petra, 
Ulrich Kata, Kreisz Noémi
• 2015. 05. 03. a VI. Békéscsabai Táncfesztivál 
Eredményei: • Esernyős tánc bronzminősítés 
/aerobik- fitness, csapat, gyermek kategória/
Csapattagok: Berczi Emilia, Eszenyi Bence, 

Civil hírek

A „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület szeretettel meghívja Önt a

Berény Szállóba, a
2015. 07. 24-én 19 órakor kezdődő

ANNA-BÁLRA
Zene  Műsor  Tombola  Vacsora  Játék

A rendezvény bevételét a 
Földi Harmónia Ház működtetésére és az 
épület teljes körű felújítására fordítjuk.

Érdeklődni: 
+36 20 560-7674, +36 20 209-4881

+36 70 314-0374 

Belépődíj:2500 Ft
Támogatójegyek 200, 500 és 1000 Ft 

értékben kaphatóak.
Számlaszámunk: 53200046-11066169

Strandfoci bajnokság

A Berényi Gyermek FC és a Városi 
Közszolgáltató Intézmény szervezésében 
július 3-án, immár negyedik alkalommal 
került sor a strandfoci bajnokságra a Kálmán 
Fürdőben. Három korosztályban, több mint 50 
fő küzdött a végső győzelemért. A negyedik, 
ovifoci csoportban csak bemutató mérkőzésre 
került sor, de így is csillogó érmekkel térhettek 
haza a gyerekek. A nagyobb korosztályokban 
páros küzdelmekben dőlt el a végső sorrend. 
Végeredmény: U 9 korosztály 1. Fehér 
Levente, Zahorán Bálint, 2. Budai Zsolt, 
Farkas Bálint. 3. Halász Sándor, Kürt Kristóf. 
U 11 korosztály 1. Cservenák Csaba, Szabó 
Zsolt, 2. Gézárt Barnabás, Kohut Máté, 3. 
Kóris György, Kopasz Péter. U 15 korosztály 
1. Kovács György, Kovács Mihály, 2. Eiler 
Tibor, Szántó Milán, 3. Olej Bence, Puskás 
Péter
A lebonyolításban aktív segítséget nyújtottak a 
focitáborban résztvevő edzők: Benyovszki 
Róbert, Kajlik Péter, Oláh Zsolt, Tóth Olivér, 
Vincze Gyula, Zsíros Péter. A díjakat és a 
vándorkupát Nagy Sándor, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény Igazgatója és 
Vrbovszki Zoltán, a Berényi Gyermek FC 
elnöke adták át.

Kajik Péter
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VI. Országos Hagyományos 
Tűzoltó Verseny, Szekszárd

2015. június 20-án 31 magyar és 3 vajdasági 
csapa t  é rkeze t t  Szekszárdra ,  hogy  
összemérjék tudásukat. A versenyen nők és 
férfiak egyaránt megmutatták ismeretüket 
CTIF kismotorfecskendő-szerelésben 
valamint váltófutásban. 
A mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
utánpótlása is megmérette magát a 
rendezvényen, életük legelső felnőtt 
versenyén. Időt és energiát nem sajnálva 
készültek hónapokon át, hogy legjobb 
tudásukkal helyt álljanak felnőtt kategóriában. 
Mivel még fiatalok, legtöbben 16 év körüliek, 
megnehezítette helyzetüket a többi felnőtt 
csapat többéves szakmai tapasztalata, rutinja. 
Ennek ellenére büszkék lehetünk városunk 
fiataljaira, akik méltón képviseltek minket a 
versenyen. Most még dobogóra nem állhattak, 
azonban rengeteg dicsérettel a zsebükben 
tértek haza, s töretlenül készülnek a következő 
alkalomra. Megmutatták, hogy igenis szükség 
van utánpótlásra, hisz ez egy igen komoly 
szakma, mely sok esetben életeket menthet. 
Köszönet illeti az ÖTE vezetőit, Halász 
Józsefet és Csávás Tibort, felkészítőjüket, 
Marsi Jánost és Váradi Miklóst önzetlen 
segítségükért, biztatásukért, s legfőképp 
bizalmukért, hisz hittek a fiatalokban.  
További sok sikert kívánunk!
A csapat tagjai balról: Váradi Miklós, Kiss 
Róbert, Olej Boglárka, Szász Richárd, 
Krattinger Ádám, Csejtei Bálint, Győri 
Roland, Csejtei Miklós, Marsi János.

Barna Adél 

A  K ö z p o n t i  rajtolnak. 1500 méter lefutása után azonnal 
Spor t i skola  (KSI)  kajakba kell ugrani és 2000 métert kell 
g y o m a e n d r ő d i  szlalomozva lekajakozni. Sági Alíz és Wágner 
tagozata újabb ver- Anna ezen a versenyen is bizonyított. Annától 
senyeken valamint egy lassan nem is lehet mást várni, ismét győzött, a 
egyhetes edzőtábo- dobogó legfelső fokára állhatott. Alíz a szintén 
rozáson vett részt. dobogót érő harmadik helyen ért célba, így 
A gyomai csapat, így a bronzérmet akasztottak a nyakába. Mindkét 
két mezőberényi ka- lány szépen és eredményesen versenyzett. 
jakos lány a szlo-vákiai Joggal lehetnek büszkék rájuk a mezőberényi 
Komárnoban vett részt lakosok.
e g y  m e g h í v á s o s  Egy hét gyomaendrődi nyugodt felkészülés 

nemzetközi versenyen. Wágner Anna, ahogy után újabb békésszentandrási verseny 
már megszokhattuk tőle, arany érmes lett. következett, a Simon Fiala Emlékverseny. 
Meggyőző fölénnyel utasította maga mögé az Hogy ne legyen unalmas a versenyszezon, 
egész mezőnyt! Sági Alíz két futamban is ezúttal páros kajakban állt rajthoz Anna és 
rajthoz állhatott és egy szintén előkelő ötödik Alíz.  Menetrendeszűen jött is a siker. Nem 
valamint egy hatodik helyezést ért el. Az találtak legyőzőre, hatalmas előnnyel futottak 
eredmény értékét növeli, hogy Alíz idősebb be a célba. Megérdemelt birtokosai lettek az 
versenyzők között állt rajthoz. Gratulálunk a újabb aranyéremnek.
két lánynak! Már nemcsak Magyarországon, A békésszentandrási versenynek más apropója 
hanem „külföldön” is hallhatjuk a nevüket, is volt. A versenyen első ízben álltak 
öregbítik Mezőberény hírnevét. rajtvonalhoz a KSI Gyomaendrőd új 
Szlovákiából hazaérkezve máris edzőtáborba kajakosai, akik Annáékhoz hasonlóan 
utaztak a lányok. Alíz és Anna Dömsödön mezőberényi fiatalok. A gyerekek a KSI 
töltött el egy hetet, ahol gyomaendrődi, legutóbbi általános iskolai toborzása után 
valamint budapesti sportársaikkal edző- jelentkeztek kajakozni. Remélhetőleg 
táboroztak. Mindketten a július végi országos nemsokára ők is Annához és Alizhoz hasonló 
bajnokságra készülnek, ennek jegyében szép eredményeket fognak elérni és ők is 
végeztek kemény edzéseket, melyeknek tovább viszik Mezőberény hírnevét. A 
biztosan meglesz az eredménye. Főleg, ha a Mezőberényi Általános Iskolában tartott 
két lány kitartását, szorgalmát és akaraterejét is toborzáshoz segítséget nyújtott Öreg István 
figyelembe vesszük. Főigazgató úr, Mezeiné Szegedi Erzsébet 
Az edzőtáborból hazaérkezve máris újabb Főigazgató helyettes, Mihalik Árpádné a 
versenyen álltak rajthoz a mezőberényi felsős tagintézményből, valamint a segítőkész 
lányok. Békésszentandráson rendezték meg a pedagógusok.
Régiós Eszkimó Indián Bajnokságot. Ezen a Az újdonsült mezőberényi kajakosok 
versenyen nemcsak  a „kajaktudás” számít, eredményei a Simon Fiala Emlékversenyről: 
hanem ügyesnek, erősnek és állóképesnek is Tóth Sára 2. hely, Gergely Zoé 3. hely, Illyés 
kell lenni a fiatal bajnokjelölteknek. A 9 – 13 Inez 6. hely, Jenei Jázmin 6. hely, Barna Gergő 
év közötti sportolók először célba dobnak, 6. hely, Konyecsni Milán 7. hely, Matajsz 
ahol értékes másodperceket lehetett nyerni Mirtill 3. helyet ért volna el, de sajnálatos 
vagy veszteni, majd nyújtón húzódzkodnak. E módon a cél előtt beborult, így sajnos nem 
két versenyszám pontjai alapján beállított kapta meg a bronzérmét a versenyen. Az 
sorrendben állnak a futás rajtvonalához. A újdonsült versenyzők minden gratulációt 
legjobb legelöl. A többiek a pontokból számolt megérdemelnek!
másodpercek alapján egymás követően Kovács Gábor KSI Gyomaendrőd edző

Újabb mezőberényi kajakos sikerek

Június végén  Lengyelországban 
egy nagyszabású nemzetközi 
versenyen volt  lehetőségük 
s z e r e p e l n i  a  M e z ő b e r é n y i  
Mazsorett Együttes lányainak. A 
K ę d z i e r z y n - K o ź l e - b a n  
m e g r e n d e z e t t  N e m z e t k ö z i  
Mazsorett Versenyen három ország 
55 csapata, közel ezer versenyzője 
mérette meg magát. A mezőberényi 
delegáció 23 versenyzője ezúttal is 
szép eredményeket ért el. A zászlós 
senior mini-formációs kate-
g ó r i á b a n  a  “ Z o r r ó ”  c í m ű  
k o r e o g r á f i á v a l  a r a n y é r m e t  
érdemeltek ki, ezen kívül a szakmai 
zsűri és a közönség elismerését is 
kivívták a berényi lányok.
Botos team kategóriában  a cadettek 4. helyen végeztek, míg a senior botos mini-formáció 6. 
helyezést ért el. Senior botos solo kategóriában Hajdú Zita remek produkcióval a 7. helyen 
végzett.

Mazsorett sikerek Kędzierzyn-Koźle-ban

Civil hírek

Vakok és Gyengénlátók 
találkozója 

2015. június 25-én a Vakok és Gyengénlátók 
helyi szervezete megyei találkozót rendezett a 
Piknik Parkban. A rossz idő ellenére igen szép 
számmal képviselték magukat a települési 
szervezetek. Köszönjük Mezőberény Város 
Önkormányzatának és Tóth Jánosnak a 
segítségét, hogy ilyen jó hangulatú 
összejövetelt tarthattunk.

Hajkó Jánosné csoportvezető
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Nagy nap közeledik az ifjú Szentjánosbogarak Szeretet, ami összeköt mindannyiunkat. 
számára! Július 12-én kezdetét veszi a jezsuita Ennek a megélésére hívnak meg bennünket 
szerzetesi közösség által támogatott július 16-ára, csütörtökre 18 órakor a Ligetbe, 
Szentjánosbogár Közösség nyári tábora a 17 és ahol a fiatalok hangszereikkel és énekükkel 
21 éves fiatalok számára. Idén két település teszik ünnepélyessé a missziós szentmisét. 
várja nagy szeretettel azokat a fiatalokat, akik Rossz idő esetén ez a szentmise a katolikus 
egy teljes héten keresztül a hivatás témájáról templomban lesz. 
elmélkednek és gondolkodnak közösen. Az A másik meghívás időpontja és helyszíne: 
ifjúsági táborok két helyszíne: Mosonma- 2015. július 16. (csütörtök) 20 óra 15 perc – 
gyaróvár és Mezőberény! Művelődési Központ – Irzen: A missziós 
Mezőberény 2010 után immár másodszor lesz szentmise után a Szentjánosbogarak, egy 
helyszíne ennek a tábornak, ahol a fiatalok a irodalmi-zenés estre várják a Kedves 
lelki programok mellett teljesen beleolvadnak Helyieket a Művelődési Központba 20 óra 15 
városunk mindennapjaiba, otthonaink életébe perckor. Ezen az estén a fiatal Szent-
azáltal, hogy helyi befogadó családoknál jánosbogarak saját táncos-zenés-énekes-
lesznek elszállásolva. Így nemcsak a táborozó verses előadásaikkal, produkciójukkal 
fiatalok mondhatják el magukról, hogy szeretnék megköszönni városunk vendég-
Szentjánosbogarak, hanem mi mezőberényiek szeretetét. Erre az irodalmi-zenés estre, az 
is! Irzen-re a Szentjánosbogarak nagy-nagy 
Nagy élmény megtapasztalni városunk szeretettel készülnek és várnak Bennünket!
vezetésének, intézményeinek, egyházainak, A harmadik meghívás időpontja és 
iskoláinak, családjainak és lakóinak helyszíne: 2015. július 17. (péntek) – 20 óra 
nyitottságát. Úgy érezzük, hogy igazi 30 perc – Múzeumkert - Tábortűz: A tábor 
összefogással várjuk a 120 fiatalt, aki zárásának különleges eseménye a tábortűz, 
Mezőberényt választotta, hogy elhozza ide amelyen közös énekléssel, játékokkal és a 23 
Jézus Szeretetének Fényét, amelyet reméljük, óra körül kezdődő szentmisével adunk hálát 
minél többen megtapasztalhatunk, hiszen a közösen – Helyiek és Szentjánosbogarak - a 
fiatalok egy héten keresztül itt járnak-kelnek tábor 'ajándékaiért', azért a Fényért, ami 
lelkesen, Szentjánosbogár pólóban - akár szívünkbe gyúlt!
mezítlábosan is – közöttünk, sőt… Szeretnék Ha bármilyen kérdésük és kérésük van a 
több alkalommal is meghívni a Mezőberé- táborral és az előbb említett programokkal és 
nyieket, Bennünket közös ünneplésre, közös meghívásokkal kapcsolatosan, akkor szívesen 
élmények szerzésére! válaszolunk rá! 
Az első meghívás időpontja és helyszíne: Kérjük, ha tehetik, legyenek részesei július 
2015. július 16. (csütörtök) 18 óra – Liget – 12 és 18 között a Szentjánosbogár közösség 
Missziós szentmise: Szeretettel meghívjuk a ifjúsági táborának!
kedves Mezőberényieket a missziós Fogadjuk szeretettel a fiatalokat! 
szentmisére. Ezt a meghívást a fiatalok Hordozzuk és tápláljuk a 
személyesen is átadják mindnyájunknak, Szentjánosbogarakkal közösen a 
azáltal, hogy július 14-én misszióra indulnak Jézus Szeretetének Fényét!
városunkban, és otthonainkba becsengetve 
adják át meghívásukat, beszélnek arról, hogy Tánczos Eszter helyi szervező
mit jelent számukra ez a tábor, az a Krisztusi (tel.: +36 20 4290-622)

Jönnek a Bogarak, a Szentjánosbogarak!

A 2014/2015 bajnoki szezonban újabb 
eredményes évet zárt a Berényi Gyermek FC 
Utánpótlás Nevelő Egyesület.
A különböző bajnokságokban, utánpótlás 
programokban hét korosztállyal vettünk részt. 
U 15 csapatunk két fronton is sikeres volt. Az 
NB II-es bajnokság mezőnyében 5. helyen 
végzett, futsalban megyei bajnoki címet 
szerzett. A területi selejtezőn, az ország 20 
legjobb csapata között szoros csatában 10-9-es 
összesítéssel maradt alul a későbbi ezüstérmes 
SZEOL ellenében. U 16 csapatunk a megyei 

bajnokságban második lett csoportjában, 
futsalban azonban minden mérkőzését 
megnyerve a megyei döntőn, szintén megyei 
bajnoki címet szerzett. U 14 csapatunk 
nyolcadik helyen végzett az NB II-es 
bajnokságban. U8, U9, U10, U11, U12 és U13 
csapataink az Interl iga Nemzetközi 
Bajnokságban a középmezőnyben végeztek. 
U7, U9, U 11 és U 13 korosztályok a Bozsik-
program tornarendszerében vettek részt.
Júniusban hat korosztállyal a XXII. Aventics 
Kupán vettünk részt Egerben. Legjobban U 13 
csapatunk szerepelt, harmadik helyen végzett 
az erős mezőnyben. A szakemberek Szántó 
Milánt választották a torna legjobb kapusának.
Egyesületünk a szezon zárásaként idén is 
megrendezte a hagyományos focitábort. Az 
érdeklődés az eddigi éveknél is nagyobb volt, 
közel ötven gyerek vett részt a labdarúgó és 

szabadidős foglalkozásokon. A berényiek 
mellett érkeztek gyerekek Békésről, Békés-
szentandrásról ,  Budapestről ,  Körös-
ladányból, Köröstarcsáról, Martonvásárról. A 
labdarúgás mellett változatos szabadidős 
programokat is szerveztünk: strandolás, 
strandfoci, lovaglás, lovaskocsikázás, csóna-
kázás és látogatás a Maczkó Tanyára.
Egyesületünk nevében ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a szülőknek, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény, és Maczkó 
Istvánnak, Madarász Ferencnek, Püski Tibor 
támogatóknak, akik önzetlen segítségükkel 
lehetővé tették a változatos programok 
megszervezését. Kajlik Péter

Eredményes évet zárt a 
Berényi Gyermek FC

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy irodánk a megszokott helyen, 
állandó ügyelettel, folyamatos nyitvatartással, teljeskörű temetési 
szolgáltatással és síremlékkészítéssel állunk az Önök rendelkezésére.

Nyitvatartás: h-p 8-16 óra
Tel.:+36 66 352-154

Éjjel-nappali ügyelet: 
+36 20 943-7155, 
+36 20 824-5638

Tisztelettel: 
Schäffer és Wagner Temetkezési 

és Szolgáltató Kft.
Mezőberény Fő u. 18.

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: Varró Bálintné szül. Sashalmi Magdolna (1933), Vladár Pálné szül. 
Mrska Mária (1932), Székely János (1959), Szemerédi Béla Dániel (1961), Stibán Mihályné 
szül. Márta Zsuzsanna (1933), Papp István (1948), Dombi Éva (1969), Kőszegi Ádámné szül. 
Kokauszki Ilona (1933), Puskás Imre (1950), Kis József (1943), Gulyás Endre (1931), Gulyás 
Tibor (1972)

Civil hírek / Hitélet
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Szolgáltatásaink hozzájárulnak a dolgozni 
akaró és képes megváltozott munka-
képességű munkavállalók munkaerő piaci 
helyzetének javításához, belső kapacitásaik 
megismeréséhez, munka motivációjuk 
erősödéséhez.

Szolgáltatásaink nem csak a megváltozott 
munkaképességűek számára nyújt  
segítséget a munkaerő-piaci kereslet és 
kínálat rendszerében, hanem a munkáltatók 

A projekt célja a megváltozott munka- az alábbi felkészítő és korrekciós számára is együttműködő szolgáltatást 
képességű személyek számára olyan szolgáltatásokat biztosítja a célcsoportja nyújt a rehabilitációban résztvevő poten-
térítésmentesen elérhető munkaerő-piaci számára: komplex munka- és pálya- ciális munkavállalók elérésében, fog-
szolgáltatások biztosítása, mely hozzájárul alkalmassági felmérés, pszichológiai lalkoztatási kérdésekben való eligazo-
a nyílt munkaerő-piaci álláshelyek betöl- tesztek felvétele, egyéni munkavállalói terv dásban.
téséhez, valamint a védett foglalkoztatás készítése, mentális gondozás, munkapróba 
keretein belül való elhelyezkedéshez megvalósítása, szociális gondozás és A két éven át tartó projekt az Európai Unió 
egyaránt. ügyintézés, szükség esetén munkahelyen támogatásával, az Európai Szociális Alap 
Az iroda a munkába állás segítése mellett történő betanítás. társfinanszírozásával valósult meg.

2015 | 06 | 22.
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
MUNKAERŐKÖZVETÍTŐ IRODA KIALAKÍTÁSA MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰEKNEK MEZŐBERÉNYBEN

AZ ÚJ SZÉCHÉNYI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV 
PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK FINANSZÍROZÁSÁVAL 
LÉTREJÖTT ALTERNATÍV MUNKAERŐ PIACI SZOLGÁLTATÓ NAPSUGÁR 
MUNKAERŐ-KÖZVETÍTŐ IRODA 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A mezőberényi Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 53.571.664 Ft vissza nem 
térítendő uniós támogatáshoz jutott „A leghátrányosabb helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó 
szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál” című pályázati kiíráson 
az Új Széchenyi Terv keretében. A 53.571.664 Forint összköltségvetésű projektből a 
Mécses Egyesület eddigi szolgáltatásai mellé egy új alternatív munkaerő-piaci 
szolgáltatást hozott létre a megváltozott munkaképességű emberek számára. Az új 
szolgáltatási pont neve: Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda. Olyan teljes személyi és 
technikai feltételrendszerrel kialakított iroda beindítása, amely Békés megye északi 
részén biztosítja számukra a hatékony és komplex foglalkoztatási rehabilitációt, nyílt 
munkaerő-piaci elhelyezést. 

2015 | 05 | 31

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV SEGÍT-
SÉGÉVEL UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
GYAKORNOKI PROGRAM VALÓSULT 
MEG KRASZTINA EDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL

Krasztina Edit egyéni vállalkozó 2014. évben 2,01 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Gyakornoki 
program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson. A 
támogatásból a vállalkozó 1 fő gyakornokot képzett és beszerzett egy 
komplett polcrendszert.

További információ kérhető: Berner Tibor, sajtóreferens, 
Elérhetőség (06-20-559-3322, berner@szucsnet.hu)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015 | 06 | 30

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV SEGÍT-
SÉGÉVEL UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL 
GYAKORNOKI PROGRAM VALÓSULT 
MEG TÁNCZOS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓNÁL A 
MEZŐBERÉNYI TÓPART VENDÉGLŐBEN

Tánczos Imre egyéni vállalkozó 2014. évben 4,04 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Gyakornoki 
program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 
támogatására a konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson. A 
támogatásból a vállalkozó 2 fő szakács gyakornokot képzett és 
beszerzett egy pizza kemencét és melegentartó lapot.

További információ kérhető: Berner Tibor, sajtóreferens
Elérhetőség (06-20-559-3322, berner@szucsnet.hu)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Foglalkoztató: Mécses Egyesület
Helyszín: Mezőberény

Feltételek:
• 25 év alatti

autizmust igazoló orvosi papírok megléte
regisztrált álláskeresőként való nyilvántartás

min. 6 hónapja nem dolgozik és nincs 
tanulói jogviszonya nappali tagozaton

nem jogosult öregségi nyugdíjra, valamint 
rehabilitációs járadékban

megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban nem részesül

Jelentkezni lehet:
Napsugár Munkaerő közvetítő iroda

Telefonszám: 0670/7781505

Jelentkezési határidő: 2015. 07. 13.

• 
• 

• 

• 

• 

Álláslehetőség 

autizmussal élőknek akár 
távmunkában is
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Kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére 

rehabilitációs és szociális ügyintézés területén is.

• személyre szabott álláskeresés egész Békés megyében 

• állapotfelmérés 

• munkaképesség mérése

• szükség esetén munkára felkészítés

• megfelelő képzés az ön számára

Irodáink nyitvatartási időben az alábbi címen elérhetők:

• 5630 Békés, Petőfi utca 33.

• 5630 Békés Hunyadi tér 1/1.

Telefon: +36 66 646-017, +36 66 643-588

Mobil: +36 20 229-5370

Jelentkezzen!

Kérjen időpontot személyes találkozásra kollégáinktól!

A szolgáltatás térítésmentes!

Ön megváltozott 
munkaképességű? 
Dolgozni szeretne?

Kérjen időpontot személyes 
találkozásra kollégáinktól!

Hoffmann Márton 
és 

Győri Eszter 

25 éves házassági 
évfordulója 

alkalmából köszöntik 
őket gyermekeik, 

Márti, Marci, Benci 
és Mama.

Kígyósi Imre 
és 

Andrési Márta 

június elsején ünne-
pelték 30. házassági 

évfordulójukat. 

További együtt 
töltött boldog éveket 

kívánnak nekik 
szüleik és 

gyermekeik.

Szépségszalon

Akció! Szolárium bérlet 3800Ft/60perc
Női-Férfi-Gyermek Fodrászat 

vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, alkalmi 
frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer

Kozmetika  
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla 
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése, masszírozás

Manikűr-pedikűr
műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.

Menyasszonyiruha-kölcsönzés. 

 Elérhetőség: 06/66/352-600, Mobil: 06/30/928-4531
Ajándékozzon Szolárium vagy Kozmetikai kezelést!

Önt is szeretettel várom!
 Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Júliusi akció:
Theodora ásványvíz dús, mentes 1,5l 79Ft (53Ft/l)
Ritterhof dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Hell energy ital  classic dobozos 0,25l 149Ft (596Ft/l)
Mátyás dobozos sör 0,5l 149Ft (298Ft/l)
Suzy gyümölcslevek 1,5l 159Ft (80Ft/l)
Apenta szénsavas üdítőitalok 1,5l 159Ft (106Ft/l)
Radler meggy dobozos sör 0,5l 159Ft (318Ft/l)
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 189Ft (378Ft/l)
Kőbányai sör Pet 2l 565Ft (283Ft/l)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Kalinka vodka 0,2l 812Ft (4060Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Bomba árak akció:
Vegeta Grill, Flekken fűszer 40g 69Ft
Riesenbrau dob.sör 0,5l 139Ft (278Ft/l)
Hamé bébiétel, bébidesszert 190g 149Ft (784Ft/kg)
Soproni dobozos sör 0,4l 189Ft (473Ft/l)
Ráma kocka margarin 250g 199Ft (796Ft/kg)
Sió rostos zöldségmix ital 1l 199Ft
Cherry Queen Passion desszert 100g 399Ft (3990Ft/kg)
Delikát ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)
Silán öblítő koncentrátum 10-illat 1l 499Ft
Família Zala felvágott kg 899Ft
Ász főtt-fst. császárszalonna kg 1149Ft
Tide mosópor 4-féle 1,4kg 1279Ft (914Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu

2015. augusztus 30-án (vasárnap) 12.00 órától 

Kereki Találkozó
a Muzeális Gyűjtemény udvarán

Jelentkezés: Mertz Mártonné; +36 20 588-0088 

telefonszámon
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