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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Mezőberény város 
díszpolgárai lettek

Dr. Erdész Ádám történész-főlevéltáros, a 
Békés Megyei Levéltár igazgatója és 
Iványi Dalma a 134-szeres magyar válogatott 
kosárlabdázó immár Mezőberény város 
díszpolgárai. Az elismeréseket 2015. 
augusztus 20-án ünnepi testületi ülés 
keretében adták át.

folytatás a 4. oldalon

Bayer Mihály Magyarország rendkívüli és 
meghatalmazott  kuvaiti  nagykövete,  
Mezőberény Díszpolgára „Diplomatának 
lenni…” címmel előadást tartott az OPSKK 
Művelődési Központjában. Legutóbb tavaly 
nyáron találkozhattunk Bayer úrral, amikor a 
díszpolgári címet vette át. Előtte 2002-ben és 
2003-ban köszönthettük a művelődési 
központban a maihoz hasonló esemény 
kapcsán, akkor, mint pekingi nagykövetet. 
Azóta sok változás történt, s jelenleg 
Kuvaitban képviseli hazánkat.
A töretlen szakmai életéről szóló, baráti 
beszélgetéssel záródó előadása különleges 
esemény volt városunk kulturális életében. 
Elmesélte mi is kell ahhoz, hogy valaki 
diplomata legyen, majd személyes történetein 
keresztül mutatta be mit is jelent ez a hivatás.

folytatás a 8. oldalon

Diplomatának lenni…

Sportünnep a XIX. Berényi Napokon

Az idei rendezvénysorozat az 50 éves emlékülést, sporttörténeti kiállítást, streetball 
mezőberényi kosárlabdasport jegyében bajnokságot szerveztek, sőt Mezőberényben 
zajlott. Ez alkalomból összefogott a város búcsúzott aktív játékos pályafutásától 
vezetése, intézményei, a kosárlabda Iványi Dalma. 
szakosztály, egykori és jelenlegi kosarasok: folytatás a 6. oldalon

Ivókutat avattak az épülő 
pihenőparkban

A Városháza udvara és a Békési úti lakások 
mögötti zöld övezet pihenőparkká alakul. A 
közadakozásból, városlakók felajánlásaiból, 
MOL Zöldövezet program, és az Európa a 
polgárokért program támogatásával meg-
valósuló beruházás első elemét, az ivókutat, a 
XIX. Berényi Napok keretein belül avatták fel. 
Siklósi István polgármester úr köszöntő 
beszédét követően ismertette a projekt további 
lépéseit. A park szabadtéri játékokkal, 
padokkal bővül, valamint a Berény utónevű 
települések címereivel ellátott járólapok 
fogják díszíteni a pihenő övezetet.

IV. Mezőberényi Művésztelep
Alkotótábor egy helyi kortásművészeti 

galériáért

Idén augusztus 9. és 17. között immár 
negyedik alkalommal adott helyet városunk a 
Mezőberényi Művésztelepnek. A Petőfi 
S á n d o r  E v a n g é l i k u s  G i m n á z i u m  
kollégiumában kiváló körülmények között, 
inspiráló környezetben valósult meg a 
program, amelynek célja a jelenkori és 
kortársművészet megismertetése, népsze-
rűsítése, támogatása, továbbá egy helyi 
kortársművészeti gyűjtemény alapjainak 
megteremtése. Papp Zoltán grafikus-
művésszel, a Művésztelep szervezőjével 
beszélgettünk.

folytatás a 9. oldalon

Az Európai Unió támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért. 
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szórakozzanak. Persze mint mindig, most is Iskola és Kollégium 2014-2015. tanévben Ez történt a két ülés között
akadnak olyanok, akik elégedetlenek a végzett munkájáról szóló tájékoztatót, 
kínálattal, de a nagy többség részéről kedvező, valamint Mezőberény Város Óvodai Július 2-án Gyaraki Imrét 90., augusztus 
sőt a szervezők munkáját dicsérő, megköszönő Intézménye 2014-2015. nevelési évben 14-én Mátrai Sándorné Piri nénit 90., 
információk érkeztek. Vendégeink nagy végzett munkájáról szóló beszámolóját. augusztus 17-én Kőszegi Györgyöt szintén 
elismeréssel szóltak a rendezvények Mindhárom intézmény esetében megkö-90., augusztus 18-án Bányai Mihályné 
színvonaláról ,  p l . ,  Zala i  Mihály  a  szönték a pedagógusok mindennapos Erzsike nénit 95., augusztus 28-án 
Megyegyűlés elnöke az ünnepi testületi áldozatos munkáját, amelyet az intézménybe Jakusovszki Jánost 90. születésnapja 
ülésről, Vujity Tvrtko médiaszemélyiség és járó gyermekekért vállalnak és tesznek.alkalmából köszöntötte Siklósi István 
Szalay Ferenc az MKOSZ elnöke, Szolnok Felülvizsgálták a „Mezőberény Város Ifjúsági polgármester. A köszöntés alkalmából átadta 
Város polgármestere pedig Iványi Dalma Koncepciója 2012-2014.” c. anyagot. A az ünnepel teknek az Orbán Viktor  
búcsúmérkőzéséről, a futók a II. Kisvárosi szükséges kiegészítések elvégzése után a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az 
Futóversenyről. Többen jelezték, hogy a dokumentum „Mezőberény Város Ifjúsági önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó 
színpadi előadások tetszettek nekik, köztük a Koncepciója 2015-2020.” címmel került egészséget és további békés, boldog éveket 
Bikini, Hevesi Happy Band és a Republic elfogadásra.kívánunk nekik.
együt tesek  koncer t j e i .  Köszöne t  a  Mezőberény  Város  Önkormányza t i  Július 8-án Siklósi István polgármester 
szervezőknek és a lebonyolításban résztvevő Képviselő-testülete maximum 7 millió Ft-ot Szekeres  Józsefné a lpolgármester 
számtalan segítőnek. biztosított a Városi Kertészet számára asszonnyal, valamint a Közszolgáltató 
Augusztus 20-a alkalmából országos fóliasátor beszerzésére.Intézmény részéről Nagy Sándor igazgató 
elismerések kerültek átadásra. Debreczeni Felhatalmazást kapott Siklósi István úrral és Kerekes Lászlóval végigjárták a 
János Király Zsiga-díjat kapott  a polgármester, hogy egyeztessen a Dél-alföldi város közterületeit. Tették ezt azzal a 
népművészetért végzett tevékenysége Közlekedési Központ Zrt-vel Mezőberény szándékkal, hogy a település közterületeinek 
elismeréséül. Ez a díj a népi kismesterségek autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi állapotát ellenőrizzék, a fellelt esztétikai és 
k iemelkedő  műve léséé r t ,  i l l e tve  a  közlekedésének 2015. szeptember 1-től egyéb hiányosságok, problémák megoldását 
népművészeti  mozgalomban végzett  történő további biztosításáról azzal, hogy az megtalálják, szorgalmazzák. Elsősorban azt 
közösségi tevékenységért adható legmagasabb autóbuszjárat a javasolt menetrend szerint (az tekintették át, hogy a Városi Közszolgáltató 
kitüntetés. A kitüntetéshez gratulálunk! 5:15 óra Szénáskert u. – Vasútállomás 5.25 óra Intézménynek mit kell tennie az elkövetkező 
Augusztus 27-én Mezőberény Város Óvodai közlekedő járat megszüntetésével) kerüljön időben annak érdekében, hogy szebb, a helyiek 
Intézményének évnyitó alkalmazotti megszervezésre. A szerződés szerint az eddigi és az idelátogatók elégedettségét még jobban 
értekezletén köszöntötte az óvoda dolgozóit 125 db/hó diákbérlet számtól eltérve, kiérdemlőek legyenek tereink, utcáink, 
Siklósi István polgármester. Nem könnyű maximum +30 db/hó, azaz maximum 155 közintézményeink.
feladat vár rájuk, hiszen a jogszabályi db/hó diákbérletet vásárol az önkormányzat.Augusztus 4-én érkezett az értesítés, hogy a 
változások mellett a helyben megjelent A „Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Mezőberény-Csárdaszál lás  között i  
konkurenciával is tudni kell tartani a lépést. Az személy beléptető kiépítése” c. beruházás kerékpárút megépítésére közel 200 millió Ft 
értekezleten is elmondta, képesnek tartja a kivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú vissza nem térítendő támogatást nyert a 
jelenlegi óvónői, alkalmazotti csapatot arra, ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Békés-város. A támogatás intenzitása 100%. Többen 
hogy a kisgyermekek gondozását, fejlesztését Zóna Biztonságtechnikai Kft.-t határozták kérdezték, hogy miért pont ezt akarja 
magas színvonalon, a fenntartó és főleg a meg, és biztosították a kivitelezési munka megépíteni az önkormányzat, miért nem a 
szülők elégedettségére oldják meg. megvalósításához szükséges 1.950 ezer Ft-ot. meglévők felújítására pályáztak? Egyszerű a 

Mezőberény  Város  Önkormányza t i  magyarázat: a pályázati kiírás értelmében 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kizárólag településeket összekötő, új utakra 
500.000,- Ft támogatást nyújt a Városi Miről tárgyalt a képviselő-lehetett csak pályázni!
Közszolgáltató Intézmény részére az Augusztus 13-án az esti órákban tűz ütött ki testület? általános iskolában (Petőfi utcai iskola, a Köröstarcsai út és a Nyárfa utca közötti 
Luther téri iskola, Martinovics utcai területen lévő nádasban. A helyi hivatásos A napirend megszavazása után a képviselő- sportcsarnok víz és központi fűtés) lévő tűzoltók pillanatokon belül a helyszínre testület elfogadta dr. Földesi Szabolcs jegyző gépészeti rendszerek felújítására. érkeztek, majd őket nem sokkal követve a tájékoztatását a 2015. június 29-én tartott A képviselők döntésének értelmében helyi önkéntesek is bekapcsolódtak a zárt ülésen, valamint az augusztus 13-i elvégeztetik a Mezőberény, 14/2 hrsz-ú munkába. Később csatlakozott hozzájuk egy rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, geotermikus termelő kút gépház 4. sz. békéscsabai szerkocsi is. A nagy erőkkel majd Siklósi István polgármester számolt be a kazánjának üzembe állításához szükséges h e l y s z í n r e  v o n u l ó  s z a k e m b e r e k  ké t  ü l é s  közö t t  t ö r t én t  fon tosabb  javítási munkákat, melyhez 1 millió Ft-ot megakadályozták a lángok lakóépületekre eseményekről, intézkedésekről. Szóbeli biztosítottak a 2015. évi költségvetés való átterjedését, s rövid időn belül eloltották a kiegészítést is tett: Mezőberény Város felhalmozási tartaléka terhére.tüzet. A tűzoltók összehangolt gyors Önkormányzata 2015. augusztus 20-án ünnepi Támogatták dr. Magyar László pályázatát munkájának pozitív tapasztalata mellett testületi ülés keretében díszpolgári címet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár azonban volt negatív esemény is: két, közelben adományozott Iványi Dalma 134-szeres tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket lévő tűzcsap sem működött. Ezért Siklósi magyar válogatott kosárlabda játékosnak és betöltő orvosok letelepedésének támogatására István polgármester levélben kereste meg az dr. Erdész Ádám történész-főlevéltárosnak. kiírt felhívásra. A képviselő-testület szándékát Alföldvíz Zrt. igazgatóját, kérve a hibák Elfogadásra került Mezőberény Város fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a tartósan e l h á r í t á s á t ,  v a l a m i n t  a  t ű z c s a p o k  Önkormányzatának  2015. I.  félévi betöltetlen Mezőberény IV. számú háziorvosi működésének rendszeres ellenőrzését. Az gazdálkodásáról szóló tájékoztató beszá- körzet tekintetében dr. Magyar Lászlóval, mint önkormányzat a nádasok lakóingatlanokhoz molója. egészségügyi szolgáltatóval (nevezett orvos közeli részét a lehető legrövidebb időn belül A képviselő-testület - megköszönve a személyes közreműködésével) legalább 4 éves megtisztítja, hogy kisebb legyen a lakosok bizottság tagjainak munkáját - elfogadta a időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.veszélyeztetettsége. Települési Értéktár Bizottság végzett 2015. szeptember 1-től 2015. december 31-ig a Augusztus 19-22. között zajlott a XIX. munkájáról szóló beszámolóját, melyet Települési Értéktár Bizottság elnökének Berényi Napok. A sokféle rendezvény negyedik alkalommal készített el. havi bruttó 50 ezer Ft, a bizottság tagjainak lehetőséget biztosított a város lakóinak arra, Elfogadták a Mezőberényi Petőfi Sándor havi bruttó 15 ezer Ft megbízási díjat hogy érdeklődésüknek megfelelő programon Evangélikus Gimnázium és a Mezőberényi szavaztak meg.vegyenek részt, hogy kikapcsolódjanak, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Városházi hírek
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A Városi Közszolgáltató Intézmény részére 2 db gépjármű 
beszerzésére 2.500.000,- Ft-ot biztosított a képviselő-testület. Nagy 
Sándor az intézmény igazgatója felhatalmazást kapott az elavult 
Volkswagen Transporter gépjármű értékesítésére. 
Megbízást kapott Nagy Sándor a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatója, hogy az intézmény erőgépeit vizsgálják felül, különös 
tekintettel a téli munkálatokra, majd a vizsgálat eredményét a 
képviselő-testület szeptemberi ülésére terjesszék be, és tegyenek 
javaslatot a gépek állapotának javítására.
Az intézményi átszervezés okán módosításra került az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata.
Mezőberény Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadásra 
érdemesnek tartotta Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
módosított Pedagógiai Programját, módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és módosított Házirendjét. Az óvodavezetőt 
felhatalmazták a dokumentumok aláírására.
Módosításra került Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító 
Okirata.
Módosították a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát.
A „Mezőberény 46. sz. főút mellett (15+580 – 18+519,11 km szelvény 
között) kerékpárút építése” tárgyú KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú 
támogatási program keretében benyújtott pályázat miatt módosításra 
került a 2015. évi közbeszerzési terv. 
A képviselő-testület nem támogatta a Mezőberényi Football Club 
kérelmét, melyben 900.000,- Ft támogatást kért a versenyeztetési 
többletköltségek fedezetére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárult 
ahhoz, hogy a Mezőberényi Előre NFC a Városi Sporttelepen heti két 
alkalommal térítésmentesen edzéseket tartson, valamint a kötelező (pl. 
bajnoki, kupa) mérkőzések alkalmával szintén térítésmentesen 
használja a létesítményt. 
A képviselő-testület megtárgyalta Gregus Anita a Mezőberényi 
Általános Iskola Művészeti Tagintézménye tagintézmény vezető 
(magasabb vezető) beosztásra benyújtott pályázatát, és élve 
véleményezési jogával, támogatta a vezető kinevezését. 
Elvben egyetértettek a képviselők azzal, hogy a Városi Ifjúsági 
Fúvószenekar a próbáit a Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület 
keretei között a Mezőberény, Tessedik tér 1. sz. alatti – volt úttörőház – 
épületében tartsa meg, valamint a próbák és fellépések alkalmával az 
önkormányzat hangszereit használja. Felhatalmazták Siklósi István 
polgármestert, hogy a részletekről a KLIK illetékeseivel egyeztessen.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. 
szeptember 28. (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Bányai  Mihályné  Kemény  
Erzsébet 2015. augusztus 18-án 
ünnepelte 95. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István 
polgármester a Református Idősek 
Otthonában köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Mátrai Mártonné Gazdag Irén 
2015. augusztus 16-án ünnepelte 90. 
születésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi  Is tván 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.

Komlódi Mihályné Tóth Magda 
augusztusban töltötte 90. életévét.
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek.
Örömet jelentett számára a postán 
megkapott miniszterelnöki kö-
szöntő emléklap. 
A jókívánsághoz csatlakoznak és 
szeretettel köszöntik rokonai és 
ismerősei.

Kőszegi György 2015. augusztus 

13-án ünnepelte 90. születésnapját. 

Ebből az alkalomból Siklósi István 

polgármester köszöntötte és adta át a 

miniszterelnök úr által aláírt 

emléklapot és az önkormányzat 

ajándékcsomagját.

Az önkormányzat és településünk 

valamennyi lakója nevében jó 

egészséget és további békés, boldog 

éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Jakusovszki János 2015. augusztus 

30-án ünnepelte 90. születésnapját. 

Ebből az alkalomból Siklósi István 

p o l g á r m e s t e r  o t t h o n á b a n  

k ö s z ö n t ö t t e  é s  a d t a  á t  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.

Rendőrségi felhívás

A 2015/2016. évi tanév megkezdésével a közlekedés minden 

résztvevőjének fel kell készülnie és számítania kell arra, hogy a 

tanítási napon elsősorban 07.00 óra és 08.00 óra, valamint 12.00 óra 

és 13.00 óra közötti időszakban több óvodás és iskolás gyermekkel 

találkozik az utcákon. 

Kérjük a tisztelt járművezetőket, hogy a közlekedési balesetek 

megelőzése érdekében fokozott óvatossággal és körültekintően 

közlekedjenek, és kellő toleranciával segítsék a gyermekek 

balesetmentes közlekedését. 

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben lehetséges kísérjék 

figyelemmel gyermekeik közlekedését, illetve személyes 

példamutatással járuljanak hozzá ahhoz, hogy gyermekeik 

elsajátítsák a gyalogosan, vagy kerékpárral történő helyes 

közlekedés szabályait. 

A Mezőberényi Rendőrőrs fokozott közterületi jelenléttel, illetve 

hatékony megelőzési tevékenységgel folyamatos intézkedéseket 

tesz a gyermekek biztonságos közlekedésének elősegítése, 

valamint a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.

Balesetmentes közlekedést kívánunk! 

Jakusovszki Zoltán 

r. alezredes, őrsparancsnok

Városházi hírek
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folytatás az 1. oldalról től jártam a Petőfi Sándor Gimnáziumba, – és a kéznél levő források miatt könnyebben 
stabil, jó iskola volt. Elég, ha azt mondom, 20 megragadható – eseménysorait feltárni. Úgy 
fős osztályunkból 17 diákot vettek fel g o n d o l o m ,  a k k o r  s i k e r ü l  v a l a m i t  „A legtöbbet azok az 
főiskolára, egyetemre, akkor, amikor a elfogadhatóan megírni, ha láttatni tudjuk az elismerések jelentetik, 
végzettek 7%-a folytatta tanulmányait az ok-okozati összefüggéseket, egy-egy történet 

amelyeket olyan közösségtől érettségi után. Számomra különösen fontos sokszínűségét, az egymásra ható tényezőket. A 
volt történelem tanárnőm, Adamik Mihályné, jó történeti munkákat olvasva – legyen szó kap az ember, ahol jól ismerik“
aki egyetemválasztásomat is irányította. Azon akár ókori római történetről, akár Mezőberény 
túl, hogy az óráin szerzett tudással gond nélkül múltjának valamelyik mozzanatáról – azt 
jutottam be az ELTE egyik népszerű érezhetjük, no, hisz ez a mi történetünk. Mert 
szakpárjára, intellektuális szerepre is készített érdekesek a szerző kérdései, mert beavat 
bennünket. Volt egy szófordulata, amely bennünket. Az sem árt, ha mindez – persze nem 
valahogy úgy hangzott, „az általános feladva a szakmai igényesség kritériumait – 
műveltséghez hozzátartozik”, például az Élet érdekesen van megírva.
és Irodalom olvasása. Mivel én is művelt – Jelenleg mely terület/téma kutatásával 
ember szerettem volna lenni, e mondat foglalkozik?
hatására kezdtem böngészni a lapot, amelynek – Most jött ki a nyomdából Márki Sándor – a 
azóta is olvasója vagyok. Akkori baráti dualizmus korának egyik vezető történésze – 
körömre, annak minden egyes tagjára ma is naplójának első, több mint 600 oldalas kötete. 
nagy szeretettel gondolok. Szerintem a magyar történettudomány 
– Békés Megyéért Kitüntetés, Gyula Város történetének páratlan forrása. Már a 
Kiváló Polgára, Pauler Gyula-díj után nyomdában van egy 90 éve született, kiváló 
Mezőberény Díszpolgára cím. Hogyan aradi történész, Kovách Géza hagyatékából 
érintette szülővárosa elismerése? összeállított válogatott kötet. Ez egy 
– Először is nagy meglepetésként ért, másfelől kolléganőmmel közös könyv. Az említettek 
rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartom. A voltak a legutóbbi konkrét munkák.
legtöbbet azok az elismerések jelentetik, Van két különösen kedves témám: az egyik a 
amelyeket olyan közösségtől kap az ember, híres nyomdász dinasztia, a gyomai Kner Dr. Erdész Ádám Mezőberényben született, 
ahol jól ismerik. Berényben ismerik a család története, a másik a fentebb említett itt is érettségizett. Az érettségit követően az 
családomat, vannak, akik emlékeznek Márki Sándor pályája. Mindkettő azért olyan E ö t v ö s  L o r á n d  Tu d o m á n y e g y e t e m  
d i á k k o r o m r a  s  k i m o n d o t t a n  n a g y  érdekes téma, mert egészen különösen gazdag Bölcsészettudományi Karán, történelem-
megtiszteltetés, hogy akadnak olyanok is, akik tartalmú és jószerivel feldolgozhatatlan könyvtár szakot végzett. 1980-tól a Békés 
figyelemmel követték pályámat azután is, mennyiségű forrás maradt meg róluk. Ez a két Megyei Levéltár munkatársa, 2005 óta az 
hogy elkerültem Mezőberényből. forrásanyag olyan számomra, mint két, igen intézmény igazgatója. Évtizedek óta segíti a 
Bizonyosan maradandó emlékem lesz a eltérő látószögű tükör, ami szinte mindent mezőberényiek tevékenységét. A helyi 
személyes mozzanatokkal teli ünnepség, a megmutat az 1848 és 1948 közötti meghívásoknak is igyekszik mindenkor eleget 
jelenlevők soraiból felém irányuló figyelem és Magyarország történetéről. Remélem, az tenni, legyen az tudományos, kulturális, vagy 
– talán nem csapom be magamat – szeretet. elkövetkező években lesz alkalmam ezt a két éppen középiskolai rendezvény.
– A digitális technika világa milyen hatással „tükröt” sokat forgatni.– Mezőberényben töltötte a középiskolás éveit 
van a levéltáros, történész kutatómunkájára?is, hogy emlékszik vissza kisvárosi 
– A digitalizálás nagy változást hozott és hoz, gyerekkorára? „A díszpolgári cím nem csak a 
főként technikai téren. A levéltárak már a papír – Gyerekkoromat egy mára félig-meddig sikereimnek, hanem az alapú iratok mellett digitális adatbázisokat és eltűnt Berény archaikus – viszont egy gyerek 
elektronikus iratokat is vesznek át. Másfelől embernek is szól“számára különösen izgalmas – világában 
egyre nő a digitálisan elérhető források és töltöttem. Nagyobbrészt régi típusú házak 
könyvek köre. Ma már a Hungaricana között, kátrányos fakerítéssel szegett utcákon 
közgyűjteményi adatbázis, az Arcanum jártunk-keltünk. A városháza mellett, a ma már 
Adatbázis és más portálok révén sok millió csak képeslapokon látható, Herzberger-bolt 
oldal irat és nyomtatott anyag elérhető épülete állt. Ez a hatvanas évek közepe. A régi 
otthonról. Amiért fiatal koromban el kellett díszletek között élő emberek jószerivel 
utazni a Széchényi Könyvtárba, azt ma a csorbítatlanul őrizték a hagyományos paraszti 
karosszékünkből olvashatjuk. Ugyanígy a világ értékrendjét, amely a kisvárosi 
külföldi levéltárak és könyvtárak bizonyos társadalom nagyobb részének sajátja volt. 
anyagai is karnyújtásnyira vannak.  – Mivel a családok többsége és maga a közösség 
Ugyanakkor úgy tapasztalom, hogy ezekkel a elég feszesen betartatta ezt az értékrendet, a 
fantasztikus lehetőségekkel ugyanazok tudnak gyerekek szinte észrevétlenül elsajátították, 
leginkább élni,  akik korábban is a hogyan kell dolgozni, hogyan kell viselkedni 
legfelkészültebbeknek számítottak. Vagyis: a idősebbel, fiatalabbal, milyen kötelességeink 
levéltári és kutatási infrastruktúrát minél vannak a közösséggel szemben, hogy kell 
jobban kell ismerni, de azért ez csak eszköz – a bánni a természet értékeivel. A sok Berényből 
lényeg ezután jön.induló sikeres pályát látva úgy gondolom, 
– Ön mit gondol, mi egy történész feladata, ezeket a mentalitásba, gondolkodásba épülő 
küldetése?értékeket a világban jól lehetett kamatoztatni. 
– Ahány történész, annyiféle szereptudat. A Észre sem vettük, hogy ez a kisvárosi világ 18 
magamét mondhatom, azzal a megszorítással, éves korunkra – amikor azt hittük, egyre Iványi Dalma, a sokszoros bajnok és  kupa-
hogy én történész-levéltáros vagyok. Vagyis, távolodunk tőle – mennyire vissza- győztes, a magyar kosárlabdacsapat meg-
kollégáimhoz hasonlóan, időm legnagyobb vonhatatlanul a maga képére formálta az én határozó egyénisége. Bár a gimnáziumi éveket 
részét a levéltárunkban őrzött iratok generációmat. már Kecskeméten töltötte, de pályafutása alatt 
gondozására, kutathatóvá tételére és a ma A gimnazista időszak legtöbb ember életében soha nem felejtette el, hogy honnan indult. "Ha 
keletkező, majdan történeti értéket képező meghatározó. Nekem nagy szerencsém volt Mezőberénybe jövök, csupa nagybetűvel 
iratokra fordítom.mind az iskolával, mind a nagyobbrészt hazajövök.”- nyilatkozta korábban a 
Kutatóként igyekszem a múlt szerintem fontos osztálytársakból kialakult baráti körrel. 1971- Hírmondónak. 

Mezőberény város díszpolgárai lettek

Városházi hírek
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Az elismerés váratlanul érte, amely Még nem, ahhoz még kicsik és nem is biztos, 
boldogsággal és büszkeséggel tölti el. hogy kosárlabdázni fognak. Én azt gondolom 
– Az élet számos elismeréssel, díjjal – és ilyenkor automatikusan jön mindenkitől a 
jutalmazta áldozatos munkádat, aztán eljött kérdés, hogy akkor ők is majd kosárlabdáznak 
2015. augusztus 20., amikor Mezőberény – a lényeg az, hogy mozogjanak, sportoljanak. 
város díszpolgára lettél. Bizonyára sokan Azt sem fogom erőltetni, hogy versenyszerűen 
megkérdezték, mégis áruljuk el a Hírmondó sportoljanak. Az biztos, hogy mozogni fognak 
olvasóinak is, hogyan élted meg azt a és ez már a nagy fiamon most is látszik, aki 4 
pillanatot, amikor megtudtad, tiéd a kitüntető éves lesz és egy örökmozgó, aztán majd 
cím? meglátjuk, hogy lesz-e kedvük komolyabban 
– Igazából váratlanul ért, mert az ember soha foglalkozni a sporttal, kosárlabdáznak-e. Ez az 
nem készül az ilyen díjakra, főleg csapat- ő döntésük lesz.
sportolóként egyéni díjakra, de nagyon boldog 

– Menjünk vissza a te gyerekkorod elejére. 
voltam, nagyon örültem neki, nagyon büszke 

Lehet-e mondani, hogy volt egy olyan pillanat 
voltam. Bár ritkán sikerül hazajutnom, de 

az életedben, amire azt mondanád, hogy igen, mindig nagy szeretettel, nagyon nagy szívvel 
az volt a kezdet kezdete - a kosárlabdázást jövök és imádok hazajárni. Pont ezért még 
tekintve?nagyobb öröm és boldogság volt, hogy a 
– Nem lehet konkrét pillanatot mondani. A szülővárosomtól kaptam egy ilyen nagyon-
szüleim is kosárlabdáztak, edzősködtek, nagyon rangos elismerést. Tényleg azt tudom 
játszottak, amikor mi megszülettünk a mondani, hogy öröm és boldogság.
testvéremmel, szinte rögtön, kisgyerek-– Lehet egyébként rangsorolni ezeket a 
korunktól kezdve a kosárpálya mellett találtuk díjakat? Hiszen mindegyik más eseményhez 
magunkat. Sok mérkőzésre, edzésre, köti az ember szívét, lelkét.
edzőtáborba vittek minket.  Először csak a – Igazából, ahogy te is mondtad, nehéz 

összehasonlítani őket, a bajnoki címeimet sem pálya szélén egymással, illetve más játékosok 
szoktam összehasonlítani, mert mindig más gyerekeivel játszottunk, utána én szép lassan 
csapattal érte el az ember, más ellenfelek ellen. elkezdtem figyelni, hogy a nagyok mit 
Én azt szoktam mondani, hogy egyenrangúak. csinálnak a pályán majd elkezdtem őket 
Az egyéni díjak és kitüntetések között is nehéz utánozni. Egyik napról, egyik edzésről a 
igazságot tenni. De azt gondolom, hogy talán másikra történt, folyamatosan. Olyan 10 éves 
ez a díszpolgári cím az egyik legkedvesebb, koromtól kezdve jártam el rendszeresen 
pont azért, mert - ahogy azt kihangsúlyozta edzésre anyukám csapatába.
polgármester úr is – nem csak az ered- – Akkor 10 éves korod után kezdtél el 
ményeimnek, a sikereimnek szól, hanem egy komolyabban foglalkozni a kosárlab-
kicsit az embernek is. Talán emiatt 

dázással?
kedvesebbnek és meghatóbbnak érzi az ember, 

Igen.  Akkor kezdtem el edzésekre járni. Előtte 
mint esetleg más, egyéni díjakat.

azért nagyon kicsi voltam, nem lett volna 
– Mi az első történet, ami most hirtelen 

értelme még.eszedbe jut, ha arra kérlek, mesélj a 
– Végezetül egy picit a jelenről. Minden legviccesebb sztorik közül egyet? Hosszú 
kezdet nehéz, de a befejezés is. Valamit pályafutásod alatt bizonyára számos egyedi 
abbahagyni is nehéz, amit az ember szívvel, történet akad. 
lélekkel csinál. Befejeződik az aktív Voltak, igen. Például most hirtelen meg nem 
pályafutásod a pénteki búcsúmérkőzéssel. mondom melyik szezonban volt, amikor úgy 
Nem hagyod el teljesen a pályát, de mint adtam passzt az egyik csapattársamnak, hogy 
játékos, igen. Hogyan éled meg ezt a váltást, leszedtem a lepattanót, de valahogy a lábam 
változást?felé gurult a labda. Tudtam, hogy a társam 

valahol a hátam mögött van, és egyszerűen – Jó szívvel hagyom abba, és ami nagyon 
ösztönből jött, hogy nem fordultam meg a fontos, hogy nincs hiányérzetem. Így azért 
labdával, hanem a lábam között átpasszoltam. könnyebb abbahagyni, amikor az ember tudja, 
Ő pedig valami miatt várta, majd kosarat hogy ő megtett mindent, kiadta szívét, lelkét. 
dobott. Megéreztük egymás gondolatát. Ott Az elsőtől az utolsó pillanatig élveztem a 
egy pillanatra megállt az egész csarnok, játékot és hál' Istennek, amint mondtam, nincs 
mindenki jót mosolygott. Vagy az egyik hiányérzetem. Amit szerettem volna azt 
legaranyosabb, amikor 8. osztályos koromban, elértem. Az volt a fontos számomra, hogy jól 
Mezőberényben játszottam az NB II-es érezzem magam a pályán és ez megtörtént, 
csapatban. Akkor még édesanyám is játszott, tehát ilyen szempontból én teljesen nyugodt 
édesapám volt az edző. Így mentünk el szívvel hagytam abba. Hála Istennek itt a 
Szegedre, bajnoki meccsre, ahol én voltam az 

család, ami már eleve egyértelművé tette, hogy 
irányító. Volt egy olyan figura, hogy 

előbb utóbb be fogom fejezni az aktív 
valamelyik játékosnak mondani kellett, hogy 

pályafutást, emellett ugye a kosárlabda mellett 
innen oda fuss. Nekem az édesanyámnak 

maradtam, maradok. A mai napig edzősködöm kellett mondani, hová fusson. Amikor azt 
13-14 éves lányokkal, valamint a mozgást sem mondtam, hogy anya gyere ide - mert csak nem 
fogom abbahagyni.mondom neki, hogy Julcsi gyere ide - akkor ott 
Valahol nehéz volt, de talán így az elmúlt egy, tényleg az egész csarnok megállt egy pillanatra 
másfél évet nézve, nincs az az érzésem, hogy a mérkőzésen, mindenki nevetett, mert nem 
jaj lehet nem kellett volna abbahagyni, vagy sűrűn történik olyan a pályán, hogy anya-lánya 
még kellett volna. Nem. együtt játszik és még azt is kiabálja neki, hogy 
Nagyon jól érzem magam most már a pálya anya gyere ide és adj egy blokkot. 
másik oldalán és a kosárlabda ugyanúgy az – Bizonyára a gyermekeid életében is fontos 
életem része marad.szerepet tölt be a sport. Kosárlabdáznak, vagy 

fognak? -pb-

Sportünnep 
a XIX. Berényi Napokon

Emlékülés és kiállítás a kosárlabdasport 
50 éves jubileuma alkalmából 

A Piaccsarnok adott otthont a mezőberényi 
kosaras sportélet 50 éves történetét bemutató 
ereklyékből,  dokumentumokból álló 
kiállí tásnak, valamint a sportünnep 
megnyitójának. A megjelent vendégeket 
Winter Ilona a rendezvény háziassszonya és 
Siklósi István polgármester, a sportünnep 
fővédnöke köszöntötte. Dankó Béla 
országgyűlési képviselő is megtisztelte 
jelenlétével az ünnepséget, majd beszédében 
kiemelte a sport jelentőségét a közoktatásban,  
a felnőtt és a gyermek korosztályban és 

Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és 
Tájvédelmi Egyesület elnöke a kosár-
labdasport mezőberényi történetét foglalta 
össze. Majd Kosjár Katalin 35-szörös 
válogatott játékos mesélt pályafutásáról, 
élményeiről, a sport szeretetéről és annak 
fontosságáról.
A „Kosaras pályafutásunk emlékei“ című 
sporttörténeti kiállítást Iványi László 
testnevelő tanár, kosárlabda edző, a Békés 
Megyei Kosárlabda Szövetség és a Me-
zőberényi Kosárlabda Klub elnöke nyitotta 
meg. A tárlat többek között Winter Ilona, 
Iványi Dalma és a berényi kosarasok ereklyéit 
sorakoztatta fel. Számos fotó, oklevél, kupa, 
érem őrzi az eddig elért sikereket.

A szervezők ezúton is köszönik a jelenlegi és 
egykori kosárlabdázóknak, hogy segítették a 
kiállítás létrejöttét.

Városházi hírek
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életében minden sportesemény nagy kedves szülővárosomnak, Mezőberénynek. „Megtiszteltetés és határtalan 
jelentőséggel bír, akár a személyes élmény, Lehetőség, hogy méltóképp megün-boldogság“ akár a kapcsolatépítés szempontjából nepelhessünk egy, a méretéhez képest 
rendkívül hasznos. aránytalanul sikeres klubot, elbúcsúztassunk 

egy helyi „művészt”, aki a sport területén 
alkotott maradandót. A csúcspont számomra a „...mint a legkisebb fiúgyermek 
rengeteg volt játékos arca, megyei és pécsi 

a mesében...“ szurkoló lelkesedése, tapsa, a díjazottak 
meghatottsága, a meghívott sportolók és A búcsúmérkőzés megálmodója Kovács 
sportvezetők gratulációja, Tvrtko mell-László, egykori mezőberényi kosaras.
veregetése: „veletek vagyok, elismerésem“ és – Az ötlettől a megvalósulásig hosszú az út, 
a szervezők elégedett mosolya jelentette. mivel kezdődtek a szervezési feladatok?
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és azt – A gondolat, az ötlet, hogy szervezzünk 
csak úgy nem osztogatják.Mezőberényben egy olyan eseményt - ahol a 
– Mit vittél magaddal a rendezvényről, milyen helyi sportéletet - azon belül is a kosárlabdát és 
érzéssel zártad a sportünnepet?még inkább Iványi Dalmát, az ő pályafutását, 
– Kizárólag jó dolgot kaptam. Olyan illetve annak méltó befejezését ünnepeljük, 
emberekkel találkoztam menet közben, – gyakorlatilag jött magától értetődően, ahogy a 
akikkel élmény volt megálmodni, szervezni és zésben és minden programon jelen voltál. hír megjelent Dalma visszavonulásáról. 
kivitelezni ezt a – talán hagyományteremtő – Többféle szerepben találkozhattunk veled, 
sportünnepet. Azt remélem, Mertz Jutka, játékosként, háziasszonyként. Mint háziasz-
Smiriné Kokauszki Erika, Winter Icus, Siklósi szony hogyan élted meg az eseményeket?
István polgármester úr, Kis Sanyi, DJ. – 
Lennard, Zsíros Gabi, a számtalan önkéntes a szervezésben egyaránt. Bíztunk benne, hogy 
segítő, a Molnár, a Sütő, a Kosjár és az Iványi minden rendben lesz, de várakozáson felüli 
család is hasonló jó érzésekkel gondol vissza sikereket hozott az egész rendezvény. 
2015. augusztus 19-20-21-re. Én biztosan!Meglepetésként ért bennünket, hogy nagyon 

-pb-sok kosaras visszajött azok közül, akik már 
régen elkerültek Mezőberényből. Talán nem is 
számítottunk rá, hogy ennyien részt tudnak 
venni.  Hál '  Istennek nagyon jók a 
visszajelzések. Még mindig megállítanak az 
utcán, hogy elismerésüket fejezzék ki és 
elmondják véleményüket. Az első lépés még koránt sem a szervezésről az 
Ehhez a sikerhez természetesen nagy szükség előkészületekről szólt. Sokkal inkább arról, 
volt a szervezők összefogására. Ettől lett kerek hogy vajon más is gondolja-e azt, hogy ez egy 
az egész. jó és megvalósítható „agymenés”. Lássuk be: 
– Aktív sportolóként éled a mindennapjaid, Szalay Ferenc (MKOSZ elnöke), Rátgéber 
hiszen rendszeresen jársz senior tornákra. László (volt női, férfi szövetségi kapitány, 
Ha össze lehet hasonlítani, akkor mit Euroliga győztes a Szpartak Moszkvával, 
mondanál, miben volt más a Berényi Napok kétszeres Euroliga bronzérmes a Péccsel…), 
sportünnepén kosárlabdázni? Stojan Ivkovics (jelenlegi férfi szövetségi 
– Talán nem is a játékot emelném ki, hanem az kapitány), a búcsúmérkőzésen részt vett több 
öltözőben eltöltött időt a lányokkal. Számomra százszoros válogatott játékos nem mindennapi 
az egyik legkülönlegesebb élmény az volt, látvány volt! Elindultam, mint a legkisebb 
hogy a csapattársaim megtiszteltetésnek fiúgyermek a mesében, tarisznyámban 
érezték, hogy velem léphetnek pályára, hogy pogácsa helyett egy addigra már papírra vetett 
együtt játszhatunk. Ettől volt más és nagyon nyers forgatókönyv, és szerencsét próbáltam a 
felemelő érzés. Csak szuperlatívuszokban Kosárlabda Klubnál, Siklósi István polgár-
tudok beszélni, a maximális jelzőkkel tudom mester úrnál (ő volt az edzőm), az OPSKK-nál. 
illetni az eseményeket. Az ötlet átment az első rostán, alkalmasnak 
– Mit kaptál ezalatt a néhány nap alatt, amit találták arra, hogy közösen leüljünk és 
továbbviszel a szívedben, a lelkedben? beszéljünk róla. 
– A megtiszteltetés és a határtalan boldogság. A „kerekasztal” tárgyalás eredménye pedig az 
Régen elkerültem a városból, azt hittem, talán lett, hogy vágjunk bele, csináljuk meg!
már nem is emlékeznek rám. Furcsa érzés volt, Mindannyian szerveztek már nagyszabású 
egy nagy felismerés, hogy olyan emberek is eseményeket, legyen az kulturális, sport vagy 
szeretnek és ismernek, akikről nem is éppen városi rendezvény. 
gondoltam. Az pedig nagy boldogsággal töltött Hamar felállt a stáb, már másfél évvel a 
el, hogy olyanokkal kerültem kapcsolatba, sportünnep előtt. Volt időnk utánajárni, 
dolgozhattunk együtt, akiket eddig nem csiszolgatni, módosítani a terveken. Nagy 
ismertem; szervezők és játékosok egyaránt. élmény volt ezekkel az emberekkel közös 
– Egy óriási munkán vagy túl, de mit tartogat célért tenni, profin és eredményesen 
a jövő? Milyen terveid vannak, milyen együttműködött a CSAPAT! Tegyük hozzá, 
eseményre készülsz? könnyű dolgunk volt, hiszen egy olyan 
– Folytatom itthon az edzősködést, a távolabbi elragadó és szerény háziasszony köré 
cél pedig a 2017-es új-zélandi Szenior gyűltünk, mint  Winter Icus!
Világjátékok (Word Masters Games), amin – Számodra mi volt a legfontosabb ebben a 
mindenképpen szeretnénk részt venni. Most munkában?
kezdődtek el az itthoni szervezések, ami egy – Számomra ez nem munka volt! Örömforrás, 
komoly kihívás, hiszen szponzorokat találni lehetőség. Lehetőség arra, hogy valami pluszt 
nem könnyű feladat. Viszont egy élsportoló adjak, visszaadjak szeretett sportágamnak, 

Részt vettél az előkészületekben, szerve-

Hatalmas munka volt az előkészületekben és 

Három nap, két nagykoncert, 
számos zenés produkció

Az idei Berényi Napok rendezvényein a 
hűvös, esős időjárás ellenére is ott volt 
mindenki, akit a zenés happening, a művészet, 
a sport kicsit is lázba hoz. A több éves 
hagyományokat követve színes prog-
ramkínálattal készültek a szervezők; ki-
állítások, szabadtéri sportesemények, nagy 
koncertek, amatőr művészeti csoportok 
előadása, Mezőberényből elszármazott fiatal 
tehetségek produkciója várta az érdeklődőket, 
a város lakóit és a vidékről érkezett 
vendégeket.
A magyar zenetörténet ikonjai közül két neves 
együttes is fellépett a XIX. Berényi Napok 
színpadán. Két olyan zenekar, amely talán 
sosem megy ki a divatból. Felcsendült számos 
jól ismert sláger. Kortól, nemtől függetlenül 
százak énekeltek, táncoltak a Piac téren.
De nem maradhattak el a helyi művészeti 
csoportok, az elszármazott tehetségek 
bemutatói és a Szent István-napi felvonulás 
sem.
Augusztus 20-án a nagyszínpad műsorainak 
sorát a Suttyomba együttes 20 éves jubileumi 

koncertje nyitotta meg. A népzenei koncertet a 
„Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
csoportjainak néptánc bemutatója követte.
Az első este főprodukciója a Bikini együttes  
koncertje volt. 

Sportünnep a XIX. Berényi Napokon
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A magyar rockzene egyik legismertebb, 
legkedveltebb bandája még nem járt 
városunkban újraalakulásuk óta, így 
csordultig telt a berényi piactér, ahol együtt 
énekelte a tömeg a jól ismert slágereket 
D. Nagy Lajossal és a „fiúkkal”.
A tűzijáték után a színpadi show tovább 
folytatódott a mezőberényi lemezlovas, 
Dj Lennard fergeteges hangulatú bulijával. A 
második nap színpadi fellépőinek első 
vendége a kortárs keresztény zenét, gospel 
énekeket bemutató Acoustic Praise zenekar 
volt. 
Ezt követően a tánc kapta a főszerepet, hiszen 
színes, látványos bemutatót tartott a Kner 
Táncsport Egyesület, Lólé Alícia Azizah 
hastáncos és a Mezőberényi Mazsorett 
Együttes.
A második este jó hangulatáért a Hevesi Happy 
Band volt a felelős, akik éjszakába nyúló 
táncos party-t varázsoltak a térre, az esőben.

Az utolsó, harmadik nap a Városi Ifjúsági 
F ú v ó s z e n e k a r  l e n d ü l e t e s  s z í n p a d i  
koncertjével kezdődött. 
A térre látogató vendégek a mezőberényi 
Szlovák Pávakör, a Napsugár Táncegyüttes 
autentikus romatánc bemutatóját élvezhették, 

majd a Mezőberényi Népdalkör és a Malom 
Fitness DSE tagjai léptek színpadra. 
Hazalátogatott Feyér Zita, aki énektudásával 
idén is elkápráztatta a közönséget. 

Számos hazai és világsláger csendült fel 
előadása során. A három napos rendez-
vénysorozatot augusztus 22-én sokak örömére 
a Republic együttes koronázta meg. A 25 éves 
zenekar koncertjét óriási érdeklődés övezte. 
Generációk énekelték a jól ismert, örökzöld 
slágereket.

Kiállítások

A XIX. Berényi Napok ideje alatt öt új kiállítás 
várta az érdeklődőket.
Augusztus 15-én Siklósi István polgármester 
úr nyitotta meg az OPSKK emeletén a Color 
Fotóklub 10 éves jubileumi kiállítását. 
Köszöntőjében elmondta, milyen fontos 
szerepet tölt be a tagok életében az alkotás és a 
közösséghez tartozás élménye. A klubtagok 
bemutatását követően Vágvölgyi Mihály 
klubvezető ajándékkal köszönte meg a közös 
munkát, az együtt töltött éveket.
Egy órával később Vernisszázs címmel  a IV. 
Mezőberényi Művésztelep képzőművé-
szeinek alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlatot 
Ván Hajnalka művészettörténész nyitotta 
meg. 
Csákó Gábor Nappal szemben című 
bemutatkozó kiállítása külön érdekességnek 
számított. Direkt napfénynél történő fotózásra 
kevesen vállalkoznak. Gábor évek óta 
tökéletesíti technikáját, amely különleges 
hangulatot kölcsönöz a megörökített 
pillanatoknak. A mezőberényi származású 
fotográfus személyesen nem tudott részt venni 
a megnyitón, így videóüzenetben köszöntötte 
a megjelent vendégeket. 
A Városháza aulája adott otthont a 
Csehszlovák - magyar lakosságcsere 1947-
48 című kiállításnak. Fényképek, feljegy-
zések, iratok, amelyek évtizedek óta őrzik a 
történelem sötét emlékeit. Angyal Béla, 
néprajzi gyűjtő, hely- és politikatörténeti 
szakíró Gútáról hozta el magángyűjteményét a 
mezőberényi közönségnek.
Ide sorolhatjuk a korábban említett Kosaras 
pályafutásunk emlékei című sporttörténeti 

Berényiek voltak, 
berényiek lettek…

Államalapító Szent István ünnepén tartották 
Dr. Kugler József: Berényiek voltak, 
berényiek lettek című könyvbemutatóját a 
Városháza dísztermében.

Dr. Erdész Ádám a kötet lektora, Mezőberény 
Díszpolgára, Körösi Mihály képviselő, a 
könyv szerkesztője és Bagyinszky Annamária 
ismertették az új kiadványt a jelenlévőknek. A 
tanulmány a második világháború utáni 
migrációs változásokat (németek kitelepítése, 
magyar-csehszlovák lakosságcsere) mutatja 
be több mint 12 interjúban.
A jeles eseményen jelen voltak Gúta és 
Szováta testvérvárosaink delegációi, Horváth 
Árpád Gúta város polgármestere és Bartha 
József Szováta város képviselője.

A Berényi Napok színpadán 
búcsúztak el a Mezőberényi 

Mazsorett Együttes 
„nagylányai”

Ünnepélyes keretek között, a Berényi Napok 
színpadán búcsúzott el a Mezőberényi 
Mazsorett Együttes „Szivárvány I.” kétszeres 
Európa-bajnok, egyszeres világbajnok 
csoportja. 
A lányok számtalan elismeréssel, éremmel, 
csodás együtt töltött élménnyel eltöltött 14-15 
éves mazsorett múlt után köszöntek el a 
szeretett mezőberényi közönségüktől, az 
együttes tagjaitól, vezetőitől. Négyen már 
leérettségiztek, főiskolára, egyetemre és egyéb 
oktatási intézménybe jártak, négyen pedig 
ebben az évben érettségiztek, és ők is 
mindannyian továbbtanulnak.

Augusztus 21-én a Mezőberényi Mazsorett 
Együttes műsorblokkjában még végig 
táncolták legkedvesebb koreográfiáikat, és a 
tőlük megszokottan, nem mindennapi módon 
emlékeztek vissza az elmúlt évekre és vettek 
búcsút a világot jelentő deszkáktól: Simonffi 
Péter: Búcsúdal című dalára, kivetített 
fotókkal emlékeztek vissza az eltelt 14-15 
mazsorettes évükre, végül zárásként Szőcs 
Viktória újra elénekelte a  Holding out for a 
hero című dalt, amelyre ebben a felállásban 
utoljára táncolt a „Szivárvány I. Mazsorett 
Csoport.

A búcsúzó Petrics Tünde „Kiváló Mazsorett 
Díjat”, míg Szőcs Viktória, Mezei Gréta, Rück 
Noémi, Varga Anita, Valastyán Tímea, Molnár 
Zsuzsanna és Hoffmann Anna „Mazsorett 
Nívódíjat” vehetett át a Mazsorett Varázs 
Alapítvány képviselőitől. 
Köszönet illeti a szülőket is, hiszen minden 
sikeres mazsorettes lány mögött egy támogató, 
alkalmazkodó család volt, akik közel másfél 
évtizeden keresztül támogatták, segítették 
gyermeküket, a csapatot sikereik eléréséhez.
Kívánjuk a búcsúzóknak, hogy álmaikat 
sikerüljön megvalósítani! Ne felejtsétek: az 
EGYÜTTES, a VÁROS mindig visszavár 
Benneteket!             Mezeiné Szegedi Erzsébet
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akármennyire akarják, vagy sem. olyan dolgot, amelyek – ha nem is egyedül én Diplomatának lenni… 
– Diplomáciai munkája során mit élt meg csináltam – ritkák a magyar diplomaták 

folytatás az 1. oldalról sikerként? teljesítményében. 
Egy diplomatának naprakésznek kell lennie – Nem sokat szoktam azon gondolkozni, hogy 1994-ben Jemenben egy belső polgárháború 
saját és fogadó országa jogszabályaival, siker, vagy nem siker. Hogy hogyan értékelik dúlt. A jemeni elnök egy sajtókonferencián 
stratégiájával, történelmével, szokásaival, az embert, az nagyon sokszor esetleges. azzal vádolta meg Magyarországot, hogy 
kultúrájával, rengeteg országot megismer, és Észreveszik, nem veszik észre. Nem nagyon fegyvereket szállít a déli lázadóknak. Egy szűk 
sokat utazik, ettől még az élete nem csupa tudok válaszolni, mert egy sikert nem tudok hét alatt elértem, hogy az egyébként tábornoki 
napfény és csillogás. Nincs mindenhol sofőr, kiemelni. Inkább sok sikert tudok felsorolni. rangú, jemeni államfőt – abszolút háborús 
bejárónő, luxus és kényelem. Van viszont 24 Mindig megtalált a munka és azt gondolom, körülmények között – nyilvánosan, a sajtóban 
órás készenlét. hogy elég jól meg is csináltam. Amit talán a korrigálják. Aki ismeri az arab világot, hogy az 

legértékesebbnek tartok, az néhány pontban államfő mekkora félisten és emellett egy 
összefoglalható. Az egyik, hogy annak idején tábornoki rang mit jelent, hogy háborús 
1990-ben, amikor a rendszerváltáskor körülmények között hogyan gondolkoznak, 
nagykövet lettem, egy darabig én voltam a akkor úgy gondolom ez is egyfajta unikum. 
legfiatalabb működő nagykövet Magyar- Magam büszke vagyok rá, de nem tudom, 
országon. Ezt nem sokan mondhatják el hányan emlékeznek rá, régen volt 1994 nyara, 
magukról. Ma már van sok, de '90 egy nagyon de mindenesetre én úgy gondolom, ez is egy 
fontos és sajátos év a magyarországi olyan dolog, ami a történészeknek egyfajta 
történelemben. kuriózum lehet.
A másik, hogy nincs olyan diplomata ma a – Jelenlegi munkája Kuvait Magyarországra 
külügyminisztériumban, aki 1990 óta irányuló befektetéseinek ösztönzése, 
folyamatosan vezető pozíciókat töltött be valamint a gazdasági, kulturális, oktatási, 
Magyarországon, vagy külföldön. A harmadik, turisztikai és gyógyturisztikai kapcsolataink 
hogy nagyon sok olyan ügy volt, amit először fejlesztésére. Hol tart jelenleg a munka?
én csináltam a magyar diplomáciában. Ide – Kuvait egy kicsit álmos ország, olyan 
sorolnám, hogy én kezdeményeztem 1999- értelemben, hogy lassan mennek a dolgok. 
ben, mielőtt kimentem Pekingbe, hogy Egész történelmében, az arab világban 
vizsgáljuk meg: tudunk-e Kínával emberjogi általában lassan mentek a dolgok. A rapid 
párbeszédet indítani. Megcsináltuk és egy változások, döntések nem jellemzők. Amikor – 
hatalmas, nagy sikerű eleme lett a magyar- én kimentem, egy olyan relációt vettem át, szolgálatot teljesít hosszú évek óta? Hiszen 
kínai kapcsolatoknak. Washingtonban és ahol elkezdődtek bizonyos dolgok, de egyik, Ön tanulta a szakmát, de mit tehet egy feleség, 
Brüsszelben is észrevettek. Sőt, felállva másik részéről menet közben kiderült, hogy illetve a gyerekek? Hogyan tanulják meg a 
tapsoltak neki úgy, hogy mi még nem tudtuk, azokat most nem tudjuk megvalósítani, mert „diplomata protokollt”?
mikor leszünk EU tagok. Az EU tagjelöltek jogszabályi vagy más akadálya van. Azok – A feleségem és a gyerekeim idéző jelben 
kínai kapcsolatrendszerét nagyítóval nézte az helyett a témák helyett, amelyek kikerültek a áldozatok. Nekik a választási lehetőség az igen 
Európai Bizottság. Kína egy hatalmas partner, látókörünkből, hoztunk be másikat. és a nem között van. A diplomata feleségek 
versenytársa az Európai Uniónak. Nem Úgy gondolom, hogy szépen lassan haladunk, vagy vállalják, vagy nem. Én abban a 
mindegy, hogy a belépő tagok mit hoznak be a ez nem egy ügetőverseny. A siker egyik titka a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
kínai kapcsolatrendszerükkel a közösbe. szisztematikus és konstruktív munka mellett a feleségem vállalta. Ebből következik, hogy a 
De mondhatnám, hogy Magyarországon én türelem.gyerekeinknek már választási lehetősége sem 
voltam az első utazó nagykövet, aki valóban Nagyon fontos, hogy az egészségturizmus és a marad. Jöttek velünk, de végül is ennek sok 
utazó nagykövet volt. normál turizmus projektjei mellett elértük, előnye volt. A gyerekeknek is hozzá kellett 
Az utazó nagykövetnek két fajtája van. Az hogy magyarországi képzésre fogadunk szokniuk a különböző országok miénktől 
egyik, az ún. roving ambassador, az „evezős”, kuvaiti diákokat, képzésüket a kuvaiti állam eltérő kultúráihoz. 
oda-vissza nagykövetek, akik Budapestről finanszírozza. Úgy tűnik vízügyekben is el – Időközben megtanulja az ember, hogyan 
képviselik Magyarországot más országokban, tudunk indulni bizonyos kérdésekben. kell, hogyan lehet a diplomáciai életet élni?
kétoldalú viszonyban Megjelentek magyar cégek, amelyek IT-ben – Persze. A feleségem gyorsan tanult, és 
A másik, ami én voltam, az ambassador at utaznak, egy-két mező-gazdasági exportőrnek egyébként is sok dologhoz van érzéke, ami a 
large, a szabad felhatalmazású nagykövet, aki tudunk segíteni. De ez menet közben változik. diplomáciában nagyon fontos. A gyerekek a mi 
horizontális ügyekkel foglalkozik. Ilyen Ha két év múlva meg tetszik kérdezni, akkor diplomáciai életünket nem élik, csak annyiból, 
előttem – legjobb tudomásom szerint – a megint mást fogok mondani: ezek mennek, hogy este anyu, apu fogadásra megy, vagy aput 
magyar külügyminisztériumban nem volt. ezek nem mennek, de kitaláltuk ezt meg azt. keveset látják. Nagyon jól emlékszem, amikor 
Amikor engem kineveztek utazó nagy- Többek között az én nagyköveti ciklusom 1999 februárjában hazamentem és beje-
követnek 2008-ban, akkor én voltam az első, elején volt az első komolyabb magyar lentettem a családnak, hogy Pekingbe 
aki horizontális ügyekben a magyar érdekek kulturális rendezvény. Most Liszt-koncertet megyünk következő külszolgálatra. Volt némi 
szerint járta a világot. szervezünk, januárban pedig egy magyar tanácstalanság, hogy mi lesz ott velünk, 
Én voltam az első, nem csak Magyarországon, keletkutató jön. Tehát próbáljuk Magyar-hogyan leszünk, mint leszünk. Én akkor azt 
Európában is, aki közös európai vízum- országra felhívni a figyelmet. Kuvaitban ígértem a családnak, hogy két hétvégéből 
kérelem-átvevőközpontot épített fel Moldo- borzalmas nagy verseny van, a multik, a egyet a családnak fogok szánni. Nem tudtam 
vában .  A moldovai  v ízumkére lem- nagyok ott vannak, nagyon sok pénzük van. Mi betartani. De nem rajtam múlt. Ilyen is van. A 
átvevőközpontot hosszú éveken keresztül ebben a játszmában kicsik vagyunk sok oknál lányom iskolai ünnepségei közül egyedül 
tisztelegve látogatták az európai politikusok, fogva: fizikailag, pénzünknél, a vállalataink akkor voltam, amikor kiosztották az érettségi 
igen magas szinten is. Franco Fattini, az méreténél fogva is. Ahhoz, hogy gondoljanak bizonyítványát. Az esti iskolai bulira nem 
Európai Bizottság alelnöke, a svéd ránk, ahhoz Magyarországnak benne kell tudtam már elmenni, mert az Alkot-
külügyminiszter, az Európai Parlament egyik lennie a köztudatban. Ebbe beletartozik a mánybíróság elnöke és több alkotmánybíró 
alelnöke járt nálunk és még sorolhatnám a sok kultúra, az, hogy én igyekszem a lehető várt Kínában és vidékre kellett utaznom.
látogatót. Azután is, amikor én eljöttem. legtöbbet sajtóban szerepelni: interjút adok, Tehát ez is hozzátartozik, ami nekik nem esik 
Mielőtt Moldova vízummentes lett, 16 tv-be megyek, turisztikai promóciót csinálok.jól, de hát ilyen az életünk. A világlátásért, a 
schengeni tagállamot szolgált ki ez a Amennyit lehet egy év alatt, sikerült elérni, de nyelvtudásért, a nemzetközi környezethez 
vízumközpont, tehát a fél schengeni kört mi ez messze nem azt jelenti, hogy én bármivel való hozzászokásért és sok minden másért - 
láttuk el schengeni vízummal. Ez egy nagyon elégedett lennék. ami úgy gondolom hosszútávon számukra az 
nagy horderejű dolog volt. De biztos, ha most A gyümölcsök még meg sem jelentek az ágon, életükben előny - bizonyos áldozatokat is kell 
elkezdenék kutakodni, találnék még egy-két legfeljebb csak rügyeket látunk.               -pb-hozni nekünk és a gyerekeinknek is, 

A családjának mit jelent, hogy Ön külügyi 

Városházi hírek
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A Mosolygó Központi Óvoda 
hétpróbája

„Egy életem, egy halálom én megpróbálom” 
címmel népmesei pályázatot írt ki a 
Lurkóvilág Óvodalánc Egyesület. Az 
egyesület civil kezdeményezésre alakult 2007-
ben egy gyermekeknek szóló magazinnal, 
jelenleg 800 óvodával állnak szakmai 
kapcsolatban. Közös céljuk, hogy a 
kisgyermekek harmonikus fejlődését 
elősegítsék a népmesék és a népi játékok 
eszközeivel, kialakítsák a magyar műveltség 
alapjait óvodás korban.
Óvodánk nevelőközössége felismerve a jó 
lehetőséget elindult ezen a pályázaton. A 
népmesékből ismert hétpróbát kellet kiállnia. 
Sok kaland átélése és teszt kitöltése után 
nyertük el az értékes nyeremények egyikét.
A népmesék hangulata, nyelvezete, mon-
danivalója és a 3-6-7 éves korú gyermekek 
érdeklődése szorosan összefüggnek egymás-
sal, számos mesehős bátorítja a mai 
gyermekeket arra, hogy legyőzze a félelmeit, 
kiálljon magáért és elhiggye a csodát.
Einsten is hitt abban, hogy a csoda van és 
létezik, így ír erről: „Csak kétféleképpen 
élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy 
semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy 
a világon minden varázslat.” 

Milyen jó, hogy a gyermeki fantázia újra és 
újra le tudja játszani a mesék történéseit, a jó és 
a rossz kategóriája létezik a számára és mindig 
a legkisebb királyfi/lány lesz a győztes a 
történetben. Fantáziája a játékban teljesedik 
ki, így formálja személyiségét, segíti elő 
pozitív gondolkodását.
Dr. Kádár Annamária neves gyermek-
pszichológus könyvet is írt a témáról: „A mese 
olyan lelki táplálék, amely életre szóló 
nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a 
mesélés sajátos szituációja, bensőséges 
hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt 
a nyugodt, csendes és szeretetteljes légkört, 
amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a 
rítust, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és 
eseménydús napot. Ám a kisgyerek a 
mesehallgatás során nemcsak a szülőre, 
hanem befelé is figyel, saját vágyainak 
megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a 
nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, 
negatív érzései, félelmei feldolgozásában.”
A pályázaton nyert játékok a gyermekek által 
szeretett mesékre épülnek és elősegítik az 
óvodás korosztály együttműködési, kez-
deményező, kudarctűrő, önbizalom, logikai és 
értelmi fejlődését.

Kreiszné Szilágyi Tünde óvodavezető

Papp Zol tán graf ikus-művésszel ,  a  – A megvalósítás teljes egészében fedi azokat 
Művésztelep szervezőjével beszélgettünk az  a célkitűzéseket és kivitelezési mozzanatokat, 
idei alkotótáborról, célokról, jövőbeli amit az indítás évében szóban rögzítettünk.
tervekről.
– 
hogyan értékeled a 2015. évi alkotótábort?
– Természetesen az idei program a négy éve 
megfogalmazott feladatok folytatásáról, a 
tennivalók megvalósításáról szólt. Figyelmet 
kellett fordítanunk az időkeret gazdaságos és 
aktív kihasználására. Ennek magyarázatát – 
többek között - a rendelkezésre álló kilenc 
napban, valamint abban a célkitűzésben kell 
keresnünk, melyet az első kétévi folyamatterv 
mintájára, a szervezés, előkészítés utolsó 
napjaiban rögzítettünk, a következő módon: 
„A szakmai munkát összegző kiállítás – 
praktikussági okok miatt – a művésztelep 
idejének zárására kerül”. Így menet közben, 
három dologra kellett tekintettel lennünk: az 
egyenletes, koncentrált tevékenységre, a 
frissen készülő munkák bemutathatóságának 
biztosítására (keretezés, festőalapok praktikus 
előkészítése), a rendezésre, annak gondos Többek között: Tartjuk az évenkénti rendezést, 
előkészítésére.  a tervezett létszámot, a kvalitásos alkotók 
Rendkívül fontos eredménynek vallom, hogy jelenlétét, a szakmai elfogadtatás irányában 
2014 őszére sikerült olyan művészet- tett folyamatos fejlesztéseket. Az eltelt négy év 
történészt találnunk Ván Hajnalka szemé- alatt összesen 29 db felajánlott alkotás került a 
lyében, aki szakmai jelenlétével hitelessé teszi formálódó közgyűjteménybe. Természetesen 
a megkezdett - közösségi célú - törek- nem a mennyiség, hanem a minőség a cél. 
véseinket, illetve alátámasztja a megvalósítás Kialakítottunk egy állandónak mondható 
kvalitását. csoportot, melyhez igyekszünk minden évben 

egy-két új alkotót meghívni. 
Itt egy érdekességet szeretnék megemlíteni: A 
jó szakemberek meghívása alapvetően nehéz 
feladat, hiszen ők is megfordulnak néhány 
művésztelepen (fizetett szakmai vezetőként), 
így a szállás és étkezés biztosítása még 
önmagában nem túl vonzó és meggyőző, de a 
h e l y i  g y ű j t e m é n y,  k ö z g y ű j t e m é n y  
kialakításának települési elképzelése, 
szándéka, már kellő és meggyőző vonzerővel 
bír. Ennek a célnak érdekében már szívesen 
jönnek. Itt még meg kell jegyezni, hogy az sem 
mindegy, kitől és kihez érkezik a meghívás. A 
működő, hiteles szakmai és emberi 

Az értékelés kapcsán feltétlen meg kell kapcsolatok nem megkerülhetőek, nem 
jegyezni, hogy a megtarthatóság és fejlesztés kiválthatóak! Ennek köszönhetjük többek 
legfontosabb alapeleme a jól működő, között, hogy a következő évben ismét lesz egy, 
kölcsönös bizalomra épülő csapatmunka. Én a meghívásunkat elfogadó „új”, veretes 
csupán a szálakat igyekszem összefogni, munkásságú alkotónk Szentendréről  
rendszerezni, illetve a kapcsolódó feladatok (Barcsay- és Munkácsy- díjas képzőművész).
átvállalható részét segítem vagy intézem – Van-e már konkrét terv a kortársművészeti 
közvetlenül. galéria helyét illetően, vagy ez még titok?
– Ember tervez, Isten végez, tartja a mondás. – A folyamat legfontosabb és leginkább 
Az eredeti elképzeléshez képest milyen kérdéses része ez. A művésztelep egyik 
változtatásokra volt szükség a Művésztelep célkitűzése a felajánlott egyedi munkákkal 
szervezése során, amire nem is gondoltál valósulna meg. E nélkül nincs értelme a 
volna, tehát meglepetésként ért? folyamatnak, hiszen nincs cél. Kérdéses azért, 
– A változtatás szüksége egyedül a tervezett és mert a megvalósítás időben nem megfogható, 
ütemezett szabadidős programokat érintette. pályázatfüggő. A városvezetés részéről azt a 
Az első napon tartott megbeszélésünkön azt tájékoztatást kaptuk, hogy keresik a 
tűztük ki közös célként, hogy elsősorban a lehetőséget. Személyesen úgy gondolom, 
program ideje alatt, helyben készített hogy legméltóbb helye a '90-es évek közepén 
anyagokat fogunk bemutatni a kiállításon. megálmodott keretek között, a Wenckheim - 
Sejtettem, hogy ennek előfeltétele a hőséggel Fejérváry kastély felújított területén lenne, egy 
dacoló, folyamatos és koncentrált alkotói olyan teremben, amelynek egyetlen funkciója 
munka. Egyéb program kizárva. a gyűjtemény darabjainak bemutatása, esetleg 
– A negyedik alkalom után hogyan érzed, nívós időszakos kiállítások rendezése. 
megvalósulnak a 2012-ben megfogalmazott A program a Nemzeti Kulturális Alap 
célok? támogatásával valósult meg.                    -pb-

Négy alkalommal szerveztél Művésztelepet, 

IV. Mezőberényi Művésztelep
Alkotótábor egy helyi kortásművészeti galériáért

Városházi hírek / Intézményi hírek
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miszerint ez évben Király Zsiga-díjban 
részesítenek, először meglepődtem, utána 
örültem, hogy a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület - ahol tag vagyok - érdemesnek talált 
a díjra és felterjesztett. 
– Mondhatjuk, hogy ez egyfajta küldetés az 
Ön számára? Megmenteni a népha-
gyományból azt, ami még menthető?
– Igen, egyfajta küldetés, évtizedek óta ezen 
dolgozok. 1975 óta kutatom Mezőberény 
háromnemzetiségű lakosságának szőttes 
kultúráját, ezt folyamatosan dokumentálom. 
Igyekszem felhívni a figyelmet a hagyo-
mányos népi kultúra értékeire. Fontos 
számomra a szakmai és esztétikai szempontból 
egyaránt hiteles népművészeti, kézműves és 
népi iparművészeti tevékenység szolgálata és 
képviselete.
A néphagyományok ápolása fontos dolog, de 
fontosabb a továbbadása és a fejlesztése. 
Különböző tanfolyamokon, valamint OKJ-s 

Idén 29. alkalommal költöztek a hazai szakképzés keretében oktatok, saját munkáim 
mesterek és kézművesek a Budai Várba. A során pedig folyamatosan arra törekszem, 
Mesterségek Ünnepe a nyár egyik legszí- hogy olyan munkák készüljenek, amik a XXI. 
nesebb népművészeti fesztiválja négy napra század embere számára is megfelelő, úgy 
nyitotta ki kapuit, augusztus 20. és 23. között. anyagban, mint stílusban.
A rendezvény díjátadó ünnepségén Király Feldolgoztam a helyi és a megyei Értéktár 
Zsiga-díjat vehetett át Debreczeni János Népi számára a mezőberényi magyar, német, 
Iparművész a Népművészet Mestere a szlovák, valamint a takács szőtteseket. Ez az 
népművészetért végzett tevékenysége elis- anyag rövidített változatban látható és hallható 
meréséül. lesz 2015. szeptember 24-én 17.00 órakor a 
A díj adományozója a Népművészeti Mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális 
Egyesületek Szövetsége. 1994 óta a népi Központ Muzeális Gyűjteményében a 
kismesterségek kiemelkedő műveléséért, Múzeumi Esték keretében.
illetve a népművészeti mozgalomban végzett – Fiatal nyugdíjasként mik a jövőbeli tervei?
közösségi tevékenységért adható legma-

– Csökkentett ütemben, de dolgozok tovább. 
gasabb kitüntetés.

Különböző pályázatokon veszek részt, újabb 
– Számos elismeréssel, rangos díjjal ismerték termékcsalád bevezetését tervezem. Ősszel 
el munkáját, a Király Zsiga-díj mit jelent néhány új terméket szeretnék zsűriztetni. 
Önnek? Készülök a budapesti Vörösmarty téri 
– Mint említette számos rangos díjjal ismerték Karácsonyi Vásárra. A népi értékek 
el munkámat eddig is. Amikor augusztus népszerűsítését továbbra is feladatomnak 
közepén értesítettek a Kuratórium döntéséről, tekintem!                                                  -pb-

Király Zsiga-díjat vehetett át Debreczeni János Épülő kapcsolatok

Augusztus elején brandenburgi fiatalokból 
álló csapatot látott vendégül a TÍZVÁROS 
Alapítvány. A fiatalok az Alapítvány német 
kapcsolatain keresztül érkeztek, hogy 
megismerkedjenek a helyi fiatalokkal, magyar 
szokásokkal illetve besegítsenek a Alapítvány 
épületében felújításába. 
A németek a számukra szokatlan melegben is 
kitartóan pakoltak, bontottak, festettek, és 
takarítottak a tinikkel együtt. Majd a 
megérdemelt pihenő napon délelőtt elmentek 
Gyulára, a nap hátralévő részét pedig 
Szanazugban töltötték. Utolsó napon 
megnézték Mezőberényt, ellátogattak a 
Kincsesházba és a BMX csarnokba. 
Az itt töltött négy nap alatt új élményekkel 
gazdagodott mindkét csapat, a németek 
megismerhették a helyi ízeket (házikolbász, 
szalonna, zöldségek, gyümölcsök) és 
szokásokat (szalonnasütés, bográcsozás) 
valamint új kapcsolatok épültek a fiatalok és a 
vezetők között is. 

Süveges Szabolcs TÍZVÁROS Alapítvány

A Múzeumi Esték előadására 

2015. szeptember 24-én 17 órától 

(csütörtökön) kerül sor.

Békés megye szőttes kultúrája

Mezőberényi szőttesek

címmel

Debreczeni János

Népi Iparművész, a Népművészet 

Mestere

tart előadást

„Örökké él, kit focicsapatában játszott. Mindig mindenhol, 
nagyon szeretnek.” minden körülmények között megtalálta a 

fociban az örömét, kikapcsolódását és a 
A tragikus körülmé- számára oly fontos egészségmegőrzés 
nyek között elhunyt lehetőségét. „Ép testben ép lélek“ – minden 
dr. Fekete Nándor napos kijelentése volt.
emlékére, családja, A 9 órakor kezdődő rendezvényen neves 
barátai kezdeménye- budapesti, erdélyi és Békés megyei 
zésére 2015. szeptem- utánpótlás csapatok vesznek részt: Ferenc-
ber 26-án a sportpá- város, MTK, Szováta, Békéscsabai Labda-

lyán nemzetközi labdarúgó tornát szervez a rúgó Akadémia, OMTK-ULE, Szarvasi FC, 
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány. Termál FC Gyula, Berényi Gyermek FC.
A labdarúgás szeretete meghatározta A műfüves pályán felnőtt tornára is sor kerül. 
dr. Fekete Nándor gyerekkorát és felnőttként Dr. Fekete Nándor barátai három csapatba 
is rajongott kedvenc sportágáért. Saját szerveződtek: Orlai, Petőfi Sándor 
példáján keresztül is hirdette és bizonyította a Gimnázium, Berényi Gyermek FC.
sport és a tanulás szoros kapcsolatát. 

PROGRAMEmberszeretete ,  empat ikus  a lkata ,  
9.00 Megnyitócsapatépítő szellemisége, amely részben a 8 
9.30 – 15.00 Felnőtt és utánpótlás év foci iskolájának is  köszönhető,  
                    labdarúgó tornameghatározta orvosi pályaválasztását is. 
15.15 Eredményhirdetés, torna zárásaRadiológus rezidensként helyezkedett el 

Győrben, és tervei közt szerepelt a Kajlik Péter Mezőberényi Gyermekfoci 
sportorvosi képesítés megszerzése is. Alapítvány Kuratóriumának Elnöke
Már a második munkahetében a kórház 

Dr. Fekete Nándor I. Emléktorna

  1986-2014

Civil hírek



11.Mezőberényi Hírmondó

Fáradtak vagyunk

Tex:” Jézus az utazástól elfáradva, azonmód 
leült a forráshoz.”(Ján.4,6 )
Este van, fáradt vagyok. Ó ez a nyomorult 
emberi fáradtság, amelyet jól ismerek. Mellém 
telepszik alkonyatkor, nagy, nehéz zsákot tesz 
a vállamra, súlyos ólmot csorgat kezembe, 
lábamba, s húz lefelé.
Bánt ez a fáradtság. Otromba akadály lelkem 
és az Isten között. Elzsibbasztja lelkierőmet, 
megakasztja buzgalmam lendületét. Miért 
nem lehet az ember mindig friss, eleven, 
tettrekész, ruganyos akaratú? Hogy így 
állhatna mindig Isten előtt? Aztán elgon-
dolom: nem vagyunk-e mi a fáradtsággal 
sokszor úgy, mint a tanítványok egyszer 
Jézussal. Én úgy találom, hogy ha az ember 
elég alázatos tud lenni, akkor még a fáradtság 
is evangélium, örömhírt tud jelenteni.
Igen, mert Jézus is elfáradt. Aki világokat tart a 
kezében és a csillagokkal labdázhat, egyszer 
úgy elfáradt az úton, hogy „azonmód leült”. 
Elcsigázott teste restelkedés nélkül azonmód 
leroskadt Jákob kútjának kávájára. Úgy 
elaludt a hajóban, hogy még a vihar táncoltató 
ereje sem tudta felzavarni, s úgy elgyengült a 
kereszt alatt, hogy erőtlenül hullott Jeruzsálem 
utcaköveire.
Azóta a fáradtság szent dolog lett, mert Ő 
megszentelte. Jézus akkor volt leginkább 
ember, mikor elfáradt. Sohasem hasonlított 
jobban hozzánk, mint amikor az utazástól 
elfáradva, azonmód leült a kútkávára. De ez 
azt jelenti, hogy amikor fáradt vagyok, én is 
hozzá hasonlítok. Minden tisztességes 
fáradtságunk mélyén van valami titkos 
kapocs, amely ahhoz fűz bennünket, aki 
fáradtságainkat is magára vette és hordozta. 
Viseljük hát a fáradtságot szelíd békességgel, 
Vele… Érte, Aki értünk fáradt el halálosan.
Sőt! Gyakran tűnődik az ember, hogy mit 
adhatna Jézusnak? Most már megtaláltam az 
én estvéli áldozatomat. Csak azt adhatom 
Neki, ami az övé, és csak az kedves előtte, amit 
Ő megszentelt. A fáradtság övé volt és 
megszentelte azt. Íme hát: felajánlom Neki 
fáradtságomat, gyengeségemet, kimerült-
ségemet, szaporodó éveim letörtségét. 
Odateszem az Ő láthatatlan parazsára, mint a 
test porhüvelyének hallgatag hódolatát.
S tudom már, mivel lássam el magamat, 
amikor majd jön az utolsó halálos fáradtság, 
amikor elnyűtt testemtől már semmi sem telik, 
egyetlen szó, egyetlen mozdulat, amikor a 
végső kimerültség győzedelmeskedik rajtam 
és meghalok. Uram, ki ezt is ismered, fogadd 
el majd ezt az utolsó fáradtságot is, mint 
kihagyó szívem szeretetének feléd szálló 
utolsó hódolatát! Ámen

Fejér Sándor István lelkész

Kálvin téri esték

Szeptember 2-án a Mezőberényi Református 
Templomban önálló estet tartott Berecz 
András, Kossuth-díjas ének- és mesemondó. A 
humorban bővelkedő, ám szívhez szóló 
előadás gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt 
felejthetetlen élményt nyújtott. Egyéni stílusa, 
ízes tájszólása utolérhetetlen, ősi értéket 
hordoz, amely a magyar nyelv kincsét őrzi.

Csendes megemlékezés

A Mezőberényi Német Hagyományápoló 
Egyesület csendes megemlékezést tartott 
szeptember 5-én déli 12 órakor az 1951-ben 
Budapestről kitelepített családok és a 
mezőberényi befogadóik emlékére a 
Kitelepítési Emlékműnél.

Hrabovszky Adrienn (Mezőberény), Plavecz Géza (Mezőberény) és Fang Anyakönyvi hírek
Kostyál Viktor (Kunmadaras) és Braun Krisztina (Mezőberény)Házasságot kötöttek: Lipcsei Imre Mihály 
Nikoletta (Mezőberény), Schäfer Balázs 

(Budapest) és Kotmajer Szilvia (Budapest), 
(Mezőberény) és Orbán Erika (Budapest), Eltávoztak közülünk: 

Petrás Krisztián (Békés) és Szöllősi Mónika Papp Géza (Békéscsaba) és Gschwindt ifj. Csók Ferenc (1968), Szilágyi Imréné szül. 
(Békés), Lázár Martin (Sopron) és Meizner Magdolna Mária (Mezőberény), Angyal Szarka Ida (1931), Mészáros Gáborné szül. 
Tímea Csilla (Mezőberény), Varga László Zoltán (Ludány-halászi) és Plesovszki Pink Margit (1942), Enyedi Józsefné szül. 
(Mezőberény) és Bereczki Róza (Mező- Mónika (Mezőberény), Kovács Péter Dávid Juhos Mária(1926), özv. Péter Sándorné szül. 
berény), Kanalas László (Mezőberény) és (Békés) és Mester Zsanett (Újfehértó), Erdős Terézia (1922), Gönczi Mártonné szül. 
Meizner Nikoletta Gizella (Mezőberény), Bagdi István (Körösladány) és Putnoky Kovács Magdolna Róza (1925), Bene-Dosz-
Komlódi  Sándor  (Mezőberény)  és  Dalma (Budapest), poly László (1936), Horváth Ádám (1939)

Elődeink hagyatéka
Szlovák Nemzetiségi Nap

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
Szlovák Nemzetiségi Napokat rendez 

2015. október 2. és 4. között.

Programok:
2015. október 2.

17 óra kiállításmegnyitó és szlovák 
kulturális csoportok bemutatkozása az 
OPSKK Művelődési Központjában.

19 óra Szlovák Bál 
a Berény Szálló és Étteremben.

2015. október 3.
10 óra Dr. Kugler József: 

„Berényiek voltak Berényiek lettek” 
című könyv bemutatója aVárosházán.

A könyvet bemutatja dr. Erdész Ádám a 
Békés Megyei Levéltár igazgatója, 

városunk díszpolgára és 
Körösi Mihály helytörténész.

12 óra Piaccsarnok
Gazdaudvar – Mamicska konyha

Szlovák ételek gasztronómiai bemutatója, 
kóstolója

A rendezvényt megnyitják a 
Nefelejcs Tagóvoda gyermekei

Szlovák nemzetiségi kulturális műsorok 
16 óra II. Kerületi Evangélikus Templom

Nobik Erzsébet ev. lelkész szolgálata
17 óra Piaccsarnok 

A III. Nagymamáink sütötték 
süteményes könyv és 

sütemények bemutatója

2015. október 4. 
10 óra II. Kerületi Evangélikus Templom

Hálaadó ünnepi istentisztelet
Emlékezés a Tót temetőben

A hála és tisztelet virágainak, elhelyezése 
a Saskó család és Zolnai János sírjánál.

A rendezők a műsorváltozás jogát fenn-
tartják. További tájékoztatást és pontos 
információkat szórólapokon, plakátokon 
találhatnak az érdeklődők.

A rendezvény támogatói: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, NEA Országos Szlovák 
Önkormányzat, Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége, Békés Megyei Önkormányzat, 
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, 
Mezőberény Város Képviselő Testülete, 
M e z ő b e r é n y i  S z l o v á k  N e m z e t i s é g i  
Önkormányzat

Civil hírek / Hitélet



12.

maradjak és a súlyomat is kontrollálni tudjam, Megvédte Eb ezüstérmes címét 
mivel a K-1 ben minden reggel hivatalos Kádas Gábor mérlegelés van.
– Nem mindenkinek a mindent eldöntő 

Augusztus 22. és 29. között Spanyol- mérkőzés a legnehezebb. Neked ki volt a 
országban, San Sebastianban 35 ország több „legkeményebb” ellenfeled a bajnokságon? 
mint 1400 versenyzőjének részvételével – Eddigi eredményeimre tekintettel nem 
WAKO Junior és Kadett kick-box Európa- kellett selejtezőn bemérkőznöm. Első 
bajnokságot rendeztek, ahol a magyar ellenfelem a szerb Nemanja Dundjerov volt, 
válogatott tagjaként Kádas Gábor képviselte akit egy nagyon kemény meccsen egyhangú 
Mezőberényt. pontozással győztem le. A döntőbe jutásért az 
K-1 szabályrendszerben az észt Egor Jakovlev észt Egor Jakovlev-vel kellett megküzdenem. 
legyőzése után Gábor a döntőbe jutott és A látottak alapján kemény ellenfélnek tűnt és a 
kemény harcot vívott az orosz Tamerlan bírók szimpátiáját is élvezte, ezért a mester 
Basirov-val. azzal az utasítással küldött a ringbe, hogy 

esélyt se adjak neki. Sikerült megoldanom a 
feladatot, így a meccs végén az én kezemet 
emelte a bíró a magasba. A döntőben az orosz 
Tamerlan Basirov várt rám, akivel hatalmas 
c sa t á t  v ív t am.  A b í rók  min imá l i s  
pontkülönbséggel őt látták jobbnak, így én 
egyedüli magyar ringesként EZÜSTÉRMET 
nyertem.
– Milyen terveid vannak a jövőre vonat-
kozóan?
– Folytatom az edzéseket Békésen Szabó 
Sándor mester szárnyai alatt. A jövő komoly 
kihívásokat tartogat számomra, mivel Az egyedüli magyar ringes megvédte Eb 
januártól felnőtt korosztályba lépek és bele ezüstérmes címét és a dobogó második fokán 
kell erősödnöm a mezőnybe. A tanulmányaim zárta a bajnokságot, ezzel is öregbítve 
is nagyon fontosak, mivel a Mezőberényi városunk hírnevét.
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két A spanyolországi Eb-t hosszú és kemény 
tannyelvű szakának 11. évfolyamos tanulója felkészülés előzte meg, ami a verseny 
vagyok. Ezévi kitűzött céljaim, hogy a német he lys z ínén  i s  f o l y ta tódo t t .  Mi lyen  
nyelvvizsgám mellé angol középfokú nyelv-edzésprogramod volt? 
vizsgát is szerezzek, valamint emelt szinten A tanév befejeztével edzőmtől egy hét pihenőt 
t anu lom a  ma tema t iká t .  Egye temi  kaptam, majd egy 8 hetes program 
tanulmányaimat műszaki irányban képzelem következett. Először Békéscsabán az Energy 
el, de a katonai, rendészeti pálya is közel áll Gym-nél Hricsovinyi Károly vezetésével napi 
hozzám. két  erőnlét i  edzésen vet tem részt .   
Nagyon nagy köszönet illeti az edzőimet Mesteremmel, Szabó Sándorral erre a 
Szabó Sándort és Hricsovinyi Károlyt, tökéletes fizikai állapotra építettük rá a 
edzőpartneremet és egyben példaképemet, technikai munkát Békésen. A 2500 km-es 
Rácz Dénest, támogatómat a Zé-Pé Café-t, és buszos utazás közben minden hosszabb 
nem utolsó sorban a családomat.pihenőt kihasználtunk arra, hogy formában 

Ha esik, ha fúj, sportolunk!

A XIX. Berényi Napok rendezvénysorozat 
harmadik, egyben utolsó napján a szabadidős 
sportágak kerültek előtérbe. A korán ébredőket 
Leczkésiné Hőgye Katalin várta egy Nordic 
Walking sétára a Liget ösvényein. A „Madarak 
Háza”  Ökotur isz t ika i  Látogató-  és  
Szabadidőközpont a jógázóknak nyújtott 
menedéket az eső ellen. A testet, lelket 
trenírozó foglalkozást Harich Szilvia és 
Schäfer László oktatók vezették. A több éves 
múltra visszatekintő városi úszóverseny, a 
rendezvénysorozat kísérő programja sem 
maradt el. Az extrém élmények kedvelői az 
airsoft sportlövészetet próbálhatták ki a Városi 
Ligetben, amelyet az esős időjárás 
izgalmasabbá tett, hiszen nagyobb kihívást 
jelentett a játék.

Asztalitenisz

A XIX. Berényi Napok rendezvény-
sorozatának keretében idén immár 6. 
alkalommal rendezték meg a városi 
asztalitenisz tornát. A versenyen mező-
berényiek és a településünkről elszármazottak 
vettek részt, 3 kategóriában összesen 22-en 
álltak asztalhoz. A körmérkőzéses és vegyes 
lebonyolítású rendszerben lejátszott  
színvonalas mérkőzések után az alábbi 
végeredmény alakult ki:
Diákok: 1. Lendvai Márk, 2. Szőke Sándor, 
3. Bokor Kevin
Hölgyek: 1. Plavecz Erzsébet Tímea, 
2. Domokos Ildikó, 3. Tánczos Eszter
Férfiak: 1. Bácsi Bernát, 2. Kósa János, 
3. Kozma Géza
Ezúton is köszönjük támogatóink – Endrőd és 
Vidéke Takarékszövetkezet Mezőberény, OTP 
Bank békéscsabai munkatársai, valamint az 
OPSKK munkatársai – önzetlen segítségét, 
amellyel hozzájárultak a verseny sikeres 
lebonyolításához.
Részletes eredmények a

 weboldalon
Kolozsi Péter szakosztály vezető

http://www.mezobereny.hu/s/galeria/2015082
2-Asztalitenisz-verseny

II. Kisvárosi Futóverseny a 
Berényi Napokon

Kedves Mindenki! Szombat reggel, amikor 
felébredtünk, összenéztünk és azt kérdeztük 
egymástól, hogy akkor most mit fogunk 
csinálni? Az elmúlt fél év szervezőmunkája 
már az életünk részévé vált. Az átbeszélgetett 
esték, álmatlanul töltött éjszakák után 
elérkezett a NAGY NAP! Nagyon gyorsan 
pörögtek az események, szinte repült az idő, 
nekünk legalább is nagyon gyorsnak tűnt. 
Reméljük az a cél, ami miatt ez a rendezvény 
megszületett, elérte, eléri a célját. NAGY 
KÖSZÖNET jár NEKTEK a rendezvényen 
résztvevőknek: futóknak, nézelődőknek, 
azoknak, akik ajándékokkal, adományokkal 
támogattak minket, hogy eljöttetek és mellénk 
álltatok. Amikor fél évvel ezelőtt elkezdtük 
szervezni a rendezvényt, csupán csak négyen 
voltunk, de ahogy telt az idő egyre többen 
álltak mellénk, mert látták, hogy ez egy jó 
dolog. Köszönet szervezőtársaimnak: Péter 
Zoltánnak, Dunai Évának és Földes Péternek, 
a rendezvény fővédnökének Siklósi István 
polgármester úrnak, vendégünknek Lencsés 
Éva néninek, aki örömmel elfogadta a 
meghívást és mindenkinek, aki ott volt, és 
segített nekünk a verseny lebonyolításában! 

A II. Kisvárosi Futóversenyen 134-en 
teljesítették a távokat. Külön gratulálunk 
annak a 38 gyermeknek, akik az eső ellenére 
lelkes résztvevői voltak a programnak. 
Összesen 2055,097 kilométert futottunk 
Közülük is a leggyorsabbak: Varga Panna, 
Péter Nimród, Bocskay Zsófia, Karsai Patrik, 
Őze Virág, Őze Csanád, Klokocs Kata, 
Kőfalvi Attila, Kiss Virág és Kiss Ákos voltak.
5km-es távon 1. helyen végzett Vass István 
(00:24:06.998). 10km-es távon Hoffmann 
József (00:43:29.27) szerzett aranyérmet. A 21 
km-es távot teljesítők közül Szilágyi István 
(01:29:02.828) futotta a legjobb időt, és a 
42km-es táv győztese Földi Mihály 
(03:09:47.27) lett.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ, Péter-fa, 
Famíliatészta Kft, Alföld TE, Károlyi János, 
PÁKA-DUPLEX, Tesco, Galibák, Sáli 
György, Takács Imre, Csejtei Tamás, Varga 
Antal-Körösfa, Csaba-Spam Kft, Csarnai 
Szilárd, Lugusi-Inox, Color-Fotóklub, 
Vöröskereszt, Roósz Mercédesz, Tóth János, 
Malom Fittness DSE, Berény Szálló, 
Közszolgáltató Intézmény, Varga Judit, 
Berény Édesség, Gösser Pizzéria, Leczkési 
Ferenc, Panoráma Étterem, Halibi Horgász-
bolt, Madlik András, Szabó László, Király Ida, 
Machata Anita, Fábián László, Kardos Zsolt. 
Még egyszer nagy-nagy köszönet minden-
kinek!                                   Lestyán Jánosné
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Légy te is mazsorett!
  

A Mezőberényi Mazsorett Együttes 
felvételt hirdet kezdő 

óvodás és kisiskolás mazsorett csoportjaiba. 

Óvodásokat 5 éves kortól, kisiskolásokat 10 
éves korig várjuk.

Beiratkozás ideje: 
2015.szeptember 29. (kedd). 17.00 

Helye: 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezőberény 

Érd.: +36 30 303-9592, 
Mezeiné Szegedi Erzsébet mazsorett oktatónál

13.

A hónap műtárgya 

Régi üveg vajköpülő fémforgató szerkezettel.
A vajat ősidők óta tejszínből készítik. A 
módszer az erős mechanikai hatás ismétlése, 
amit köpülésnek hívunk. Ennek során a magas 
zsírtartalmú tejszínt egy megfelelő keverővel 
folyamatosan verjük. A kézzel végzett 
eljárás viszonylag hosszú folyamatának 
végterméke a vaj. 
Vajat napjainkban is lehet házilag 
készíteni, kevés tejszínt töltünk egy befőt-
tes üvegbe, rácsavarjuk a fedőt és addig 
rázzuk, amíg locsogó hangot nem ad. A 
köpülés hatékonyságát növelhetjük, ha 
néhány üveggolyót teszünk előzőleg az 
üvegbe. A bemutatott fémforgatós üveg 
vajköpülőt a huszadik század elején kezd-
ték használni a berényi háztartásokban. A 
jó állapotban megőrződött 2 literes köpülőt Szabados Márton 
adományozta a muzeális gyűjteménynek.                          Csete Gyula

VI. Intézményi Horgászverseny

Immár hatodik alkalommal várják a szervezők 
a horgászokat az intézményi horgászversenyre. 

A helyszín változatlanul a 
„Kovács horgásztó” Mb., Tanya 158. 

A verseny időpontja 
2015. szeptember 20., vasárnap.

A versenyen továbbra is Mezőberény Város önkor-mányzati 
intézményeinek dolgozói és közvetlen hozzátartozóik, 
valamint a támogatók által benevezett csapatok vesznek 
részt. Az érdeklődőket és a résztvevőket biztatni kívánókat 
szeretettel várjuk szurkolni.

További tájékoztatás:
intezmenyiverseny@gmail.com.

Részletes program: 
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1722/VI.-Intezmenyi-

Horgaszverseny

A v Természetfotósa 2014 vándorkiállítás

A GDF-SUEZ 

által kiírt pályázat 

legszebb alkotásai 

2015. szeptember 

30-ig 

tekinthetők meg az 

OPSKK 

Művelődési 

Központjában. 

É

VÉRADÁS

2015. október 2-án (pénteken) 8-11 óra között 
Helye:OPSKK Művelődési Központja 

Fontos: Személyi igazolvány, TAJ-kártya szükséges, és 
véradás előtt feltétlenül étkezzen!

Kedves Néptáncolni Vágyók!

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola az 
idén is sok szeretettel várja eddigi és leendő 

néptáncolni vágyó gyerekeket.

Jelentkezni az alábbi időpontokban lehet:
Ovisok (4 éves kortól): csütörtökönként 16.45-17.45.

Első próba: szeptember. 17. 16.45, Csendes közi ovis tornaterem
Berecske Táncegyüttes (ált.isk. alsó tagozat), 

kedden és pénteken 16.30-17.30
Első próba: szeptember 11. 16.30

Szülői értekezlet: szeptember 11. 17.30
Helyszín: Luther téri Általános Iskola Ped. szaksz. tornaterme

„Leg a láb” A.M.I. elérhetőségei:
+36 66 424-212, +36 20 329-5375, legalab.mezobereny.hu, 

valamint Facebook oldalunk 

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

A Báthori István Gimnázium Mezőberényi Tagintézménye 
felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévre esti tagozatú 

gimnáziumi oktatásra
Az esti képzések ideje: hetente két alkalommal 

15.00 és 20.00 közötti időpontokban. 
Tanulóink diákigazolványra jogosultak. Családi pótlék vehető 
igénybe. Előzetes tanulmányok beszámításával lerövidíthető a 

tanulmányi idő.
Pótbeiratkozás helye és ideje: 2015. szeptember 16-ig

hétfő és szerda 14:00 – 16:00 óráig
Mezőberény Ált. Isk., Alapfokú Műv. Isk. és Koll.

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
Információ: Öreg István tel.: +36 30 257-9932 

Központ: +36 42 288-034

A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi 
igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját! A képzést 
csak megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk!

www.batorikozepiskola.hu

Intézményi hírek / Civil hírek

A Viaelysium Kft. támogatta a Főnix Orvosi Centrumban 

elérhető defibrillátor (újraélesztő elektromos sokkoló) 

biztonságos működését. Melyet ezúton is köszönünk.
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Színpadi fellépők: • Maci nagycsoport, • Leg-a-
láb Alapfokú Művészeti Iskola, • Mezőberényi 

Mazsorett Együttes, • Berényi Népdalkör, • Malom 
Fitness gyermekcsoport, • Berényi Nagy Péter, • 

MVÓI színjátszókör, • Suttyomba zenekar

V. Mezőberényi

Fesztivál 

 
Töltött Káposzta 

2015. szeptember 18-19.

szeptember 18. Szakmai nap
17.00-tól a Városháza dísztermében
Értéktár – turizmus – településfejlesztés – gazdaságifejlesztés – 
marketing

szeptember 19. Fesztivál nap a Városi Ligetben
  7.00 Főző és dekorációs verseny
  8.00 II. Kézenfogva futás 
           Kézműves termékek vására és bemutató, játszóház,

Bemutatkoznak a térség értéktárai
Színpadi program:
  9.30 Ünnepélyes megnyitó: köszöntőt mond Siklósi István 

polgármester a rendezvény fővédnöke, a rendezvényt 
megnyitja Nagy Ferenc, a BEM elnöke, közreműködik 
a Mezőberényi Vadásztársaság vadászkürtösei és a 
Berény Táncegyüttes

10.30 Békéscsabai Napsugár Bábszínház
12.00 Városi Ifjúsági Fúvószenekar
13.00 Napsugár Táncegyüttes, Lólé Alícia Bellydance, 

Mezőberényi Mazsorett Együttes
14.00 Márió a harmonikás
14.45 Kner Tánc-Sport Egyesület
15.15 Malom Fitness
16.00 Soltész Rezső
17.00 Eredményhirdetés, zárszó

Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne: a piactér és a 
piaccsarnok. 

Települési Értéktár kiállítás az OPSKK Muzeális 
Gyűjteményében

A rendezvény a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 
szervezésében valósul meg. 

www.mezobereny.hu  opskk.mezobereny.hu       /opskk

Az OPSKK Könyvtárának programajánlója

2015. szeptember 11. (péntek) 16.00 

Mesélj nekem! 
programsorozat 

Verasztóné Rózsavölgyi 
Mariann 
óvónővel

2015. szeptember végén

Mesetarisznya a magyar 
népmese napján

Vendégünk 

Károlyi Gitta meseterapeuta 

Őszi Könyvtári Napok 

2015. október 5. 
(hétfő) 17.30 

El Camino: 
Az út, ami hazavisz

találkozás Sándor Anikóval
(az El Camino sikerkönyvek 

szerzőnőjével)  

Az Év Olvasója Díj átadása

2015. október 9. 
(péntek) 16.00 óra 

Mesélj nekem! 
Agócs Írisz 

meseillusztrátorral

Intézményi hírek / Civil hírek
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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: +36 66 352-600, Mobil: +36 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…

Szeptemberi akció:
Ritterhof dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Mátyás dobozos sör 0,5l 149Ft (298Ft/l)
Kőbányai dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 189Ft (378Ft/l)
Ottakringer dobozos sör 0,5l 189Ft (378Ft/l)
Dreher dobozos sör 0,5l 219Ft (438Ft/l)
Kőbányai sör Pet 2l 565Ft (283Ft/l)
Szentkirályi ásványvíz dús, mentes 1,5l 99Ft (66Ft/l)
Nescafé Gold instant kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat! 
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Készlet akció:
Mesés kefír, joghurt 150g 39Ft (260Ft/kg)
Sűrített paradicsom dob. 70g 39Ft (557Ft/kg)
Nádudvari tejföl 20% 330g 179Ft (542Ft/kg)
Soproni dobozos sör 0,4l 179Ft (448Ft/l)
Finomliszt Halasi 2kg 199Ft (99Ft/kg)
Delikát ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)
Nescafé Classic 3in1 kávékev. 10x17,5g 449Ft (2566Ft/kg)
Göcseji Csirkemell sonka kg 1099Ft
Domestos fertőtlenítő 4-illat 0,75l 399Ft (532Ft/l)
Coccolino öblítők 6-illat 1l 499Ft
Silán öblítő koncentrátum 10-illat 1l 499Ft

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek 

diagnózisa és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Eladó
Mezőberény, Madách u. 20. sz. alatti 110 m2-es 
családi ház, azonnal beköltözhető, néhány éve 

felújított állapotban. Ár: 5,9 millió

Magyarból és történelemből korrepetálást vállalok. 
Érdeklődni: +36 70 779-8791

Zongoratanítás
Zenei készségfejlesztés 5 éves kortól, korhatár nélkül, 
kezdők és haladók, újrakezdők részére. Zenetörténet, 

zeneelmélet, szolfézs ismeretek oktatása, valamint ének 
tantárgyból érettségire történő felkészítést is vállalok.

Baloghné Bozsik Katalin ének-zene tanár
Tel.: +36/20-424-0696

Otthon végezhető, ajándék, dísztárgyak 

csomagolás, stb.

+36 90 603-906 (

(http://audiopress-hungary.webnode.hu, 

+36 1 2228397, +36 20 4963980)

635Ft/min)

A mezőberényi, közvetlen a bélmegyeri kövesút 

mellett, a 0217/1. hrsz. szántó (2,5 ha, 55,5 AK) 

eladó, esetleg bérbeadó. 

Érdeklődni: dr. Busai György ügyvéd 

tel.: +36 20 4767-000

Fájdalmunkat enyhítik a 
múló évek,

Mosoly mögött is ott vannak 
a fájó könnyek.

Gondolatban velünk vagy,
bármerre is járunk.

Tudjuk, hogy nem jössz
és mégis várunk.

Fájó szívvel emlékezünk 
Kis Sándor 

halálának 1. évfordulójára 
felesége, lánya, fia, menye, 

unokái és dédunokája.

Varga István 
halálának 2. évfordulóján 

szíve szeretetével emlékezik 
felesége Erzsike és családja, 
Katika férje Zoltán, unokái 

Timike és Zolika.

Olyan csend van így 
nélküled,

hogy szinte hallani, amit
utoljára nekünk akartál 

mondani.
Mikor testemet már
roskadozva vittem.

Váratlanul csendesen átölelt 
az Isten.
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