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A 300 éves város
Mezőberény 2023-ban ünnepli újratelepülésének 300. évforduló-
ját. A jeles eseményről – intézmények, vállalkozások, civil szerve-
zetek, egyházak, magánszemélyek: fiatalok, idősek bevonásával 
– egész éves rendezvénysorozattal kíván megemlékezni az önkor-
mányzat. Az előkészületekről Körösi Mihály alpolgármesterrel 
beszélgettünk.
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Részletek a 7. oldalon

királytól arra, hogy benépesítse a 
területet. Az országon belülről, 
Felvidékről telepítette ide a 
szlovákokat, majd 1725-től a 
németeket. Mindkét helyről a 
földnélküliség és a val-lási 
üldözés miatt jöttek ide a te-
lepesek. A magyarok nagyobb 
számban néhány évvel később, 
1731-ben a környező megyékből 
és Erdélyből érkeztek, az ő 
elődeik korábban itt éltek. Ezért 
mondhatjuk, hogy az új Mező-
berény alapítói többségében ma-
gyar, német és szlovák nemze-– Milyen dokumentumok marad-
tiségűek, evangélikus és refor-tak fenn az újratelepülés esemé-
mátus vallásúak voltak.nyeiről?
– A város milyen rendezvényekkel – A levéltári források között meg-
szeretne megemlékezni a jeles találhatóak a korabeli földesúr, 
érfordulóról?Harruckern János György szer-
– Be szeretnénk mutatni, hogy az ződései a betelepülő szlovákok-
eltelt 300 év alatt az itt élő kal. Ezen az 1723-as évszám áll. 
egyének, gyülekezetek, szerveze-Megjegyzem, hogy a megye 
tek, vállalkozások milyen érté-elnéptelenedése Gyula török 
keket hoztak létre a közösség szá-kézre kerülésével nagy lökést 
mára. Általában a három újra-kapott. A vár 1695. január 18-i 
települő nemzetről: a szlovákról, a visszafoglalása sem eredmé-
németről és a magyarról emléke-nyezte a lakosság növekedését, 
zünk meg, de élnek itt más közös-mint ahogyan a Rákóczi-féle 
ségek is, például a lakosságcse-szabadságharc, a rácok ismétlődő 
rével az akkori Cseh-szlovákiából dúlásai mind a megye népes-
idetelepített katolikus magyarok, ségének számbeli fogyását ered-
a Trianon után vagy a Ceausescu-ményezték. Szökött jobbágyok, 
rendszerben Erdélyből áttelepül-állattartók egy-két évig éltek itt, 
tek, illetve itt él még az 1951-ben de azok a földesúri terhek megje-
Budapestről kitelepítettek néhány lenésével elmenekültek. Úgy fo-
leszármazottja. A rendezvény-galmazhatunk, hogy az állandó te-
sorozatnak szeretnénk megnyerni lepülés újraépítésének időpontja, 
a gazdasági szektort is. Nem pénzt pontosabban annak kezdete 1723. 
kérünk tőlük, hanem azt, hogy a Ezt a dátumot valamennyi törté-
maguk módján mutatkozzanak be, nész az újratelepülés dátumaként 
így vegyenek részt az ünnep-kezeli, így ezt mi sem vonhatjuk 
ségben. kétségbe. Harruckern János 

folytatás a 3. oldalonGyörgy kapott lehetőséget a 

Ünnepség 
kisebb létszámmal
Tisztelt Mezőberényiek, vezhető rendezvények megtartá-
Tisztelt Városunkba érkező sa, amelyek programjait az illeté-
Vendégeink! kes szervezők plakátokon és 

elektronikus úton is jelezni fogják. 
Több napra szétosztva kerül sor 
elsősorban civilek programjainak 
megtartására. Pl.: „Barátok között 
Mezőberényben“ közönségtalál-
kozó Mezei Réka színművésszel, 
Szikra László humorista (stand up 
comedy), ünnepi testületi ülés, 
Pacalfőző Verseny, Street Jam 
Fest - Kosárlabda Fesztivál és egy 
új kezdeményezés: Körös-parti 
piknik. Az ünnepi testületi ülés 
keretein belül a március 15-ére 
tervezett ágazati elismerések át-
adására kerül sor. Kiállítások is 
megnyitásra kerülnek, termé-Jó lenne mást írni, de az idén a 
szetesen a központi előírások járvány miatti központi intéz-
szigorú betartása mellett. Ezen, kedésekhez alkalmazkodva na-
valamint további programok gyon szerény keretek között emlé-
helyszíne, időpontja megisme-kezünk meg állami ünnepünkről!
résére figyeljék, keressék a hir-A hagyományos Berényi Napok 
detéseket!megrendezése nem lehetséges, 
Remélve, hogy nem szól bele mert szabad téren sem lehet ötszáz 
semmilyen további szigorítás az főnél nagyobb létszámmal ren-
augusztusi programokba, kívánok dezvényt tartani, értesülhettünk a 
mindenkinek kellemes ünnepet, július 30-i kormányinfón elhang-
frissítő kikapcsolódást ebben a zottakból.
hónapban.Marad számunkra helyben, a ki-

Siklósi István polgármestersebb résztvevői létszámmal ter-

#ujraegyutt
Összetartozunk
ÜNNEPI PROGRAMOK MEZŐBERÉNYBEN
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Kacagó Liget és családi nap

régi, részben sérült vasbeton 
áteresz elemek helyett új vasbe-
ton csőelemek kerültek elhelye-
zésre. A munkákat kétirányú 
ideiglenes forgalomkorlátozás 
mellett végezték el. A 46-os 
számú főút keresztezésétől az 
Oltványkert utca végéig teljes 
hosszban kiépítésre került a 
részben zárt, részben nyílt 
csatornaszakasz. A kapubeállók 
eredeti állapot szerinti helyre-
állítása és a tereprendezés a 
lakossági igényeket figyelembe 
véve folyamatosan történik. A 3-
0-0 jelű csatorna Thököly I. utcát 
érintő szakaszán elhelyezésre 
kerültek az életvédelmi korlátok.

2020. februárjában kezdődtek 
A 8. sz. öblözetben a Thököly I. 

meg a kivitelezési munkálatok a 
utca végétől a Keskeny utcáig 

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 
kialakításra került a földmedrű, 

azonosító számú, „Mezőberény 
nyílt árok, az új átereszeknél 

Város csapadékvíz csatorna-há-
monolit vasbeton támfalakkal. A 

lózatának fejlesztése” elneve-
Keskeny utcában egy új, zárt 

zésű pályázathoz kapcsolódóan, 
csatornaszakasz épült 3 db 

melynek kedvezményezettje 
víznyelő aknával. A Köröstar-

Mezőberény Város Önkormány-
csai utat érintő szakaszon elő-

zata. A 2018.01.01. és 2020.12. 
regyártott beton csőelemekből, 

31. között megvalósuló projekt 
valamint monolit vasbetonból új 

összköltsége 125.000.000 Ft, 
átereszek, zárt csatornaszaka-

100%-os támogatási intenzitás 
szok és támfalak épültek.

mellett. A fejlesztés eredmé-
A projektről bővebb információt 

nyeként összesen 2628,9 m 
a www.mezobereny.hu oldalon 

csapadékvíz-elvezető csatorna 
olvashatnak. 

kiépítése, átépítése és helyre-
állítása valósul meg a település 3. 
és 8. öblözetében.
A kivitelező Békés Drén Kft. által 
elvégzett munka 2020. július 6-
án elérte a 75 %-os készültségi 
fokot.
A 3. sz. öblözetben a 3-0-0 jelű 
csatornán átvágásra került a 46-
os sz. másodrendű főútvonal, a 

75%-OS TELJESÍTÉSŰ MÁR A PROJEKT
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001

Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése

Babakocsis felvonulás, Kacagó „Kedves Gyerekek! Köszönet 
Liget, szalonnasütés, talán így Nektek, hogy elhoztátok a ren-
lehet röviden összefoglalni az dezvényre a szülőket, nagy-
augusztus 1-jén megrendezett szülőket!”
családi napot Mezőberényben. ...és ezt folytatva a nap végén 
Immár harmadik éve szervezte köszönet járt a szülőknek, nagy-
meg a Mezőberényi Szlovákok szülőknek is:
Szervezete, a Nagycsaládosok Kedves Szülők! Kedves Nagy-
Mezőberényi Egyesülete, a Tíz- szülők! Le a kalappal szülők, 
város Alapítvány, a Védőnői Szol- nagyszülők előtt, akik a nagy 
gálat és számtalan önkéntes, Esély meleg ellenére kitartóan játszottak 
Otthonos fiatal közreműködé- a gyermekekkel, hogy élmé-
sével, hogy egy tartalmas, a csa- nyekkel gazdagon térjenek haza.
ládok számára egy együtt ját- Köszönjük, hogy velünk vol-
szunk“ napot állítson össze. tak/voltatok, találkozzunk jövőre, 
A babakocsis felvonulást az idén egy év múlva!
is Mickey egér és barátai ve- Köszönjük: Mezőberényi Szlo-
zették: Minnie egér, Donald és vákok Szervezete, Nagycsalá-
Daisy kacsa, illetve a Jégvarázs- dosok Mezőberényi Egyesülete, 
ból ismert Olaf, a ligetben pedig  Tízváros Alapítvány, Védőnői 
játékhelyszínek várták a részt- Szolgálat, Hegedűs Rita élmény-
vevőket. A trambulin, a vízifoci, pedagógus és minden közremű-
az ugrálóvár, eurobungee, bubo- ködő, támogató segítségét.
rékshow, az exatlon pályák, az 
arcfestés mellett óriásjátékok, 
népi játékok, kicsik szigete, la-
birintus és golfpálya is várta a 
gyermekeket és a szülőket, nagy-
szülőket. Új helyszínként sokan 
látogattak el Hegedűs Rita sát-
rába, aki mint élménypedagógus 
foglalkozott a gyermekekkel. Kö-
szönet a szlovákoknak a finom 
ebédért, a nagycsaládos egyesü-
letnek az óriás palacsintáért, az 
ajándék vattacukorért. A Madarak 
Házában a legkisebbeket várták a 
védőnők és kiállítást, retró tanács- fotók: Hanó Krisztina
adót rendeztek be fotósaroknak. 
Két előadást láthattak, hallhattak a A rendezvény az Esély Otthon -
jelenlévők a Kacagó Bábszínház "Város a Tiétek, a Város Értetek" 
előadásában. ( Bacsa EFOP-1.2.11-16-2017-00002 
Andrásnak és családjának!) program keretén belül valósult 
Siklósi István polgármester kö- meg.
szöntötte a gyerekeket és köszö-
netet mondott nekik:

„

Mertz Judit

Köszönet 

Porajmos 
A 2. világháborúban, 1944. 
augusztus 2-án éjjel, több 
mint háromezer romát és 
szintit gyilkoltak meg a ná-
cik az auschwitz-birkenaui 
haláltáborban. A Cigány Vi-
lágszövetség 1972-ben nyil-
vánította ezt a napot a roma 
holokauszt emléknapjává.
Csatlakozva az országos ese-
ményekhez, augusztus 2-án 
a Mezőberényi Cigány Nem-
zetiségi Önkormányzat el-
nöke, Horváth Róbert a Mu-
zeális Gyűjtemény udvarán 
emlékezett meg az áldoza-
tokról.
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UNIQA MOBIL EGÉSZSÉGKÖZPONT MEZŐBERÉNYBEN

Időpont: 2020. augusztus 21-22., 9–17 óráig,
Helyszín: Mezőberény, piactér

A vizsgálatok előzetes regisztrációhoz kötöttek, időpont 
kérhető hétköznap 8–16 óráig a +36 20/378-6990-es és a 

+36 20/231-0686-os telefonszámokon. 

Ingyenes vizsgálatokkal és tanácsadással várunk minden érdeklődőt:
  •  Vérvizsgálat Az ujjbegyből vett vérmintából fontos rizikófakto-

rok ellenőrizhetőek, mint például a vércukorszint és a 
koleszterinszint.

Légzésfunkciós vizsgálat A spirometria a tüdő megbetegedései-
nek diagnosztizálását segíti.

Fittségi állapotfelmérés Az állapotfelmérés egy 
olyan teljes körű vizsgálat, ami objektív 
képet ad testünk aktuális fizikai 
kondíciójáról, illetve 
szaktanácsadóink életmód 
tanácsadást is végeznek.

Orvosszakmai partnerünk: 
Mediteam Szeged Zrt.

  •  

  •  

Szépkorúak köszöntése
Kis Ferenc július 12-én ünnepelte 
90. születésnapját. Ebből az 
alkalomból Siklósi István pol-
gármester köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. Az önkormányzat 
és településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

Reményi Mihály július 18-án 
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István pol-
gármester köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. Az önkormányzat 
és településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

HIRDETMÉNY

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot/Adófizetőit, hogy a 2020. II. félévi 
adóegyenlegről szóló értesítések kézbesítését megkezdte.

Magánszemély adózók részére az egyenlegértesítő papír alapon, 
csekk melléklettel, a hivatal kézbesítői útján kerül megküldésre.

Az egyéni vállalkozók részére papír alapon és elektronikusan 
(ügyfélkapun keresztül) is kézbesítésre kerül az értesítő.

Társas vállalkozások cégkapun keresztül értesülnek az aktuális 
fizetési kötelezettségükről.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
adózó belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, míg 
más adózó belföldi fizetési számlájáról átutalással, vagy készpénz-
átutalási megbízással (csekken) teljesítheti.

Amennyiben az adófizetés átutalással történik, úgy a közlemény 
rovatba kérjük a mutatószámot, az egyértelmű beazonosíthatóság 
érdekében feltüntetni. Késedelmi pótlék esetében csekk, 
költséghatékonysági szempontok miatt, csak 500.- Ft-ot meghaladó 
tartozás esetében kerül kiküldésre.

Az egyenlegértesítő a 2020.07.15. napján nyilvántartott adatok 
figyelembe vételével került elkészítésre, így az azt követő 
változásokat (befizetések, még nem véglegesíthető előírások, 
törlések) nem tartalmazza.

Fentiekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás elektronikusan az 
adocsoport@mezobereny.hu, vagy telefonon a +36 66 515-515-
ös számon kérhető.

Ügyfélfogadási idő:
30hétfőn délelőtt 8-12 óráig, délután 13-tól 15 -ig; kedden délelőtt 8-

tól 12-ig, szerdán délután 13-tól 18-ig, pénteken 8-tól 12 óráig. 
Kedd délután, szerda délelőtt, csütörtökön és péntek délután nincs 
ügyfélfogadás. 

A 300 éves város

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Mircsóf Tihamér (Mezőberény) és Kiss Éva 
Adrienn (Mezőberény), Bánfalvi Roland (Mezőberény) és Bobály 
Katalin (Mezőberény), Ramos József (Mezőberény) és Herczeg 
Katalin Tünde (Mezőberény), Fábián Balázs Pál (Mezőberény) és 
Megyeri Kitti (Mezőberény), Balog Péter Attila (Mezőberény) és 
Hrabovszki Kitti (Mezőberény), Bési István (Murony) és Zsiga 
Margit Zsuzsanna (Mezőberény), Benyovszki Róbert (Mezőberény) 
és Koloh Nóra (Mezőberény), Szabó Sándor (Mezőberény) és 
Nyerlucz Ilona (Mezőberény), Kozma Dániel (Mezőberény) és 
Hoffmann Márta (Mezőberény), Varga Péter (Mezőberény) és 
Kovács Anita (Mezőberény).

Eltávoztak közülünk: Piltz László (1947), Vidó József (1942), 
Sziráczki György (1934), Mező Antalné született Erdei Piroska 
(1932), Konyár Lászlóné született Venyerszki Aranka Katalin (1954), 
Hoffmann Mihály (1934), Papp József „Tácsi“ (1953), Prorok 
Jánosné született Cservenák Ilona (1924), Benyovszki Pál (1947), 
Nagy János (1958), Schmidt Mártonné Adamik Mária 
(1931), Kurucz Gergelyné Imre Magdolna (1936).

született 
született 

folytatás az 1. oldalról és a szegedi egyetem történészeire 
Az évfordulót egész éves ese- számítunk. Mellettük a munkába a 
ménynek tervezzük, ennek csúcs- helyi és a városhoz kötődő ku-
pontja augusztus 20. lenne. tatókat is szeretnénk bevonni. A 
– Hogyan készülnek az ünnep- kötet mellett az évfordulóról a 
ségre? város területén egy művészeti 
– Az újratelepülési ünnepséggel alkotással is szeretnénk megem-
egybeesik Petőfi születésének lékezni. Az éves rendezvény-
200. évfordulója, már elkezdtük sorozat  beharangozójaként  
ennek is a tervezését. A testületből helytörténeti előadásokat ter-
többen jelezték, hogy szeretnének vezünk. 
részt venni az éves rendezvény- – Az egész éves ünnepségsorozat 
sorozat szervezésében. A lehet- kiadásokkal is jár, hogyan 
séges együttműködőknek a közel- sikerül majd forrást biztosítani 
múltban kiküldtem egy tájékoz- erre?
tató levelet, többen pozitívan je- – A költségeket elsősorban pá-
leztek vissza, ez optimizmusra ad lyázatokból kívánjuk fedezni.A 
okot. partnerként bekapcsolódókat is 
– A rendezvényeken túl miket arra kérjük, keressenek olyan pá-
terveznek még? lyázatokat, amelyekbe beépíthető 
– Az 1973-ban Szabó Ferenc az évforduló. A jelentős esemény-
szerkesztésében megjelent Mező- re szeretnénk elvégezni a szüksé-
berény története című kétkötetes ges felújításokat, így például a 
monográfia, most ennek harmadik Muzeális Gyűjtemény északi 
kötetét szeretnénk kiadni. Ez szárnyának és a Városháza Dísz-
elsősorban a két kötetből kima- termének a felújítását, hisz az év-
radt, illetve az azóta újra feldol- fordulós rendezvényeknek mind-
gozott témákat tartalmazná. A két helyszín otthont ad. A szerve-
kötet szerkesztésére Erdész Ádá- zők célja, hogy minden mezőbe-
mot, a MNL Békés Megyei Le- rényi tudjon, halljon a 2023 évben 
véltára igazgatóját, a város dísz- készülődő eseményekről, progra-
polgárát kértük fel. Szerzőként mokról és együtt, méltó módon 
elsősorban az MTA regionális tudjon a város minden lakosa 
kutatási központja békéscsabai emlékezni,  ünnepelni.          
munkatársaira, illetve a debreceni M. L.
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Sajtóközlemény

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnökének 
tájékoztatása az idei Megyenappal kapcsolatban.
„Egyre közelebb kerülünk szeptember 5-hez, és jelenleg nem 
tudjuk, hogy augusztus 15-e után lehet-e 500 főnél nagyobb 
rendezvényt tartani. A Megyenapon több ezren vesznek részt 
egyszerre, így bizonytalanná vált, hogy megtarthatjuk-e a Békés 
megyei összetartozás ünnepét. Utolsó pillanatban vagyunk 
ahhoz, hogy döntést hozzunk, a szervezés elkezdődött, 
szerződéseket kellene aláírnunk, közben pedig nem tudhatjuk, 
mi várható a következő hetekben, hónapokban. A Békés megyei 
emberek egészségének védelme érdekében azt a döntést 
hoztuk, hogy az idei Megyenap elmarad. Rendezvényei közül 
egyetlenegyet, a kézműves vásár és kistermelői piacot tartjuk 
meg, ennek a létszámát is 500 főben korlátozzuk. Mindezt úgy 
érjük el, hogy a 80-nál is több kézműves és kiskereskedő közül 
50-et fogunk meghívni, elsősorban azokat, akik 2016 óta, a 
kezdetektől partnereink.
Köszönjük a Megyenap szervezésében, létrejöttében résztvevők 
pozitív hozzáállását, a segítő szándékot, amelyre jövő évben – 
bízva abban, hogy 2021-ben valamennyi megyenapi 
rendezvényt meg tudjuk tartani – ismét számítunk – tudatta Zalai 
Mihály.

Érték a Települési Értéktárból

Dr. Kugler József életműve

Kugler József 1955. augusztus 
18-án született Békéscsabán. 
Édesanyja a Felvidékről Mező-
berénybe kitelepített magyar, 
édesapja Mezőberényben lakó 
német (azaz sváb) vol t .  
Általános és középiskolai 
tanulmányait Mezőberényben 
végezte, majd az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett 
1979-ben történelem-földrajz 
szakon tanári diplomát. A békési 
gimnáziumban 1979-1986-ig 
tanított, majd az MTA Regionális 
Kutató Központ Alföldi Tudo-

mányos Intézete tudományos kutatója lett. Tudományos kutató 
munkája mellett – mint Mezőberény köztiszteletben álló polgára 
– 1994 óta folyamatosan a helyi választási bizottság elnöke volt 
2014-ig. Dr. Kugler József történész hosszan tartó súlyos 
betegség után 2016. január 9-én csendesen megpihent.

X. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztivál

Az eseményt 2020. szeptember 19-én rendezi meg 
a Baráti Egylet Mezőberényért és az Orlai Petrics Soma 

Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
a Városi Ligetben.

Ízelítő a programból: töltött káposzta főzőverseny és a
környezet dekorálása díjazással; helyi és meghívott előadók.

A 2019/2020. tanév a 
Mezőberényi Általános Iskolában
Tanévzáró adatok Sportiskolák Országos Szövetsége 
Általános iskolai tanulók száma: sportiskolai támogatása.
590 fő A 2019/2020. tanévben ismét el-
Alapfokú művészetoktatás: 181 fő nyertük a Boldog Iskola címet, 
Általános iskolai feladatellátási valamint Regisztrált Tehetség-
helyek tanulócsoportjai összesen: ponttá és az Oktatási Hivatal Bázis-
32 intézményévé váltunk.
Egész napos és napközis csopor-
tok száma: 15 Eredmények
Kollégiumi csoport száma: 1 2020. március 16. napjától a 1102/ 

2020. (III.14.) kormányhatáro-
Személyi, tárgyi, működési zattal – a koronavírus-veszély miatt 
feltételek, pályázati programok – bevezetésére került a köznevelési 
Intézményünk fenntartója és mű- intézményekben az új, digitális 
ködtetője, a Gyulai Tankerületi munkarend. Az ilyen típusú oktató-
Központ e tanévben is biztosította nevelő munka egy új, eddig 
az iskola eredményes működé- ismeretlen helyzet megoldása elé 
séhez, a tanulók neveléséhez-ok- állította az iskola szereplőit, a 
tatásához szükséges személyi, pedagógusokat, tanulókat, szülőket 
tárgyi, gazdálkodási feltételeket. egyaránt. A kihívások ellenére 
Nevelőtestületünkre jellemző a eredményesen zártuk a tanévet, 
minőségi munka iránti elköte- hasonló eredményekkel, mint az 
lezettség, a folyamatos szakmai előző tanévekben.
megújulás iránti igény – a fel-

Magatartássőoktatásban, továbbképzéseken 
Az iskola tanulóinak magatartási (egyre több távoktatásos formában 
átlaga: 4,28zajló képzéseken), szakmai na-
- 1-4. évfolyamokon: 4,13,pokon, konferenciákon való 
- 5-8. évfolyamokon: 4,33.részvétel –, az újszerű tanulásszer-

vezési eljárások, az IKT eszközök Szorgalom
napi gyakorlatban történő alkal- Az iskola tanulóinak szorgalom 
mazása, az együttműködés és a tu- átlaga: 4,1 (előző tanév 4,04).
dásmegosztás. - 1-4. évfolyamokon: 4,31,
A tanév során heten mesterpe- - 5-8. évfolyamokon: 3,95.
dagógusok lettek, míg egy kolléga a A művészeti tagintézmény 
pedagógus II. fokozatot érte el. szorgalmi átlaga: 4,87.
A minősítések, a pedagógiai- A zeneművészeti ágon: 4,93.
szakmai ellenőrzések során vissza- A képző- és iparművészeti ágon: 5.
jelzéseket kaptunk arról, hogy az 

Tanulmányi teljesítményintézmény és a pedagógusok ki-
Elsős tanulóink 42,63%-a kiválóan magasló szakmai színvonalon vég-
teljesített, 39,34%-a jól teljesített zik munkájukat.
18,03%-a megfelelően teljesített, A köznevelésben vállalt egyéb fel-
felzárkóztatásra szorul végminő-adatok ellátása is jelen van szakmai 
sítést senki nem kapott.életünkben: szakértői, képzői 
A 2-8. évfolyam tanulóinak tevékenység, a Nemzeti Pedagógus 
tanulmányi átlaga: 4,2,Karban és a Köznevelési Szakértők 
2-4. évfolyam: 4,39,Országos Egyesületében történő 
5-8. évfolyam: 4,09.szerepvállalás.
Három tanuló javítóvizsgát tehet 1-E tanévben a székhely mellett öt te-
1 tantárgyból. Évismétlésre bukott lephelyen folytattuk nevelő-oktató 
tanulónk nincs.tevékenységünket.
Iskolánk adatai alapján 12 tanuló-Pályázati források, állami támoga-
nak lett 3 alatti a tanulmányi átlaga tások segítik iskolánk és pedagógu-
(3,45%) az 5-8. évfolyamon, saink digitális eszköztárának bő-
akikről adatot szolgáltattunk az is-vülését, módszertani megújulását, a 
kolai lemorzsolódás megelőzését tanulók pályaorientációját, sport-
szolgáló korai jelző- és pedagógiai tevékenységét és művészeti neve-
támogató rendszeren keresztül.lését:
Az Alapfokú Művészeti Tagintéz-EFOP-3.2.4-16-2016-00001 Digi-
mény tanulmányi átlaga: 4,97.tális kompetencia fejlesztése
Zeneművészeti ág: 4,94; képző- és EFOP-3.2.5-17 Pályaorientáció, 
iparművészeti ág: 5. Szöveges érté-kiemelten az MTMI készségek és 
kelés: kiválóan megfelelt: 100%.kompetenciák fejlesztése a Gyulai 

Tankerületben Jutalmazások, fegyelmező intéz-
EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A ta- kedések
nulók képességkibontakoztatá- Kiváló tanulmányi előmenetelű és 
sának elősegítése a köznevelési kitűnő tanulóink száma: 111 fő 
intézményekben (művészetok- (18,81%).
tatás) Jeles tanulók száma 44 fő (7,46%).
Hangszercsere program

és 
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Tantárgyi dicséretben 215 tanuló A digitális munkarend bevezetése a Kiváló tanuló díj jár azoknak, akik 
(36,44%) részesült, összesen 528 szokásos méréseket is befolyásolta. az 5-8. évfolyamon, év végén leg-
dicséretet kaptak. Az országos kompetenciamérés és feljebb három jó érdemjegyet sze-
A tantárgyi dicséretek mellett 366 nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon, reztek, a többi jegyük jeles, maga-
tanuló 640 dicséretet érdemelt ki a az iskolai hagyományoknak meg- tartásuk, szorgalmuk példás vagy 
tanév során. felelő belső kompetenciamérések a jó, versenyeken rendszeresen és 
183 tanuló 500 figyelmeztetésben többi évfolyamon, valamint a eredményesen szerepeltek, kö-
vagy intésben részesült. NETFIT mérés e tanévben el- zösségi munkájuk kimagasló.

Német nemzetiségi díjat olyan maradtak.
Gyermekvédelem, kiemelt figyel- nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. Az alábbi országos mérésekben 
met igénylő tanulók évfolyamon 4,00 átlag feletti vettünk részt:
Iskolánkban fontos feladat, hogy a tanulmányi eredményt, német - E-dia mérés 1. évfolyamon (a 

Zsibrita Eszter 8. aszociális hátránnyal küzdő és a ki- nemzetiségi nyelvből az 5-8. év-sikeres iskolakezdéshez kapcsoló-
emelt figyelmet igénylő gyerme- folyamon, év végén jeles ered-dó készségek fejlettsége)
kek nevelése-oktatása a tanuló ja- ményt értek el, és nyelvi verse-- DIFER mérés 1. évfolyamon 

Nemzetiségi díjvát szolgálja. nyeken, bemutatókon rendszeresen (alapkészségek sikeres megalapo-
Feladataink: tudatos értékválasz- szerepeltek vagy sikeres nyelvvizs-zása és kibontakoztatása)
tásra ösztönzés, a szociális kom- gát tettek.- Ma Talent 5 matematikai tehet-
petenciák fejlesztése, a fegyelem Jó sportoló díjazásban részesülnek ségmérés (online) 4. évfolyam.
javítását célzó intézkedési terv azok a nyolcadikosok, akik az 5-8. Hagyományok, iskolai ünnepek, 
feladatainak megvalósítása, a évfolyamon, év végén legalább rendezvények, emléknapok
veszélyeztetettség jelzése, az „Út- 4,00 átlagot értek el, magatar-Különösen fontosnak tartjuk azo-
ravaló Ösztöndíjprogram – Út a kö- tásuk, szorgalmuk példás vagy jó, s kat a rendezvényeket, ahol a tanul-
zépiskolába” pályázaton belüli a választott sportágban kiemel-mányi munkában kevésbé jeles-
mentorálás, az AJTP-be jelent- kedő munkát végeztek és kima-kedő tanulóink is megmutathatják 
keztetés, egészségnevelési progra- gasló eredményeket értek el.magukat, tudásukat, képességeiket. 
mok, bűnelkövetés vagy a bűnis-

Rendezvénytől függően az élmény, 
métlés megelőzése céljából indított Díjazottaink:a kultúra, az értékmegőrzés, a ha-
programok, a szülőkkel, a gyer- Hencsey Edina Mercédesz 8. agyományápolás, a nemzeti iden-
mekjóléti szolgálattal, a pedagógiai Kiváló tanuló díj és nemzetiségi titástudat is előtérbe kerül. Az is-
szakszolgálattal való szoros kap- díjkolai eseményekről, hagyomány-
csolattartás, konzultáció, a sajátos Jó sportoló díjápolásról, rendezvényekről a kol-
nevelési igényű és a beilleszkedési, 

légáink által készített cikkeket in-
tanulási, magatartási nehézséggel 

tézményünk honlapján minden ér-
küzdő tanulók fejlesztése érde-

deklődő megtalálhatja: mai.mezo-
kében együttműködés a kollé-

bereny.hu
gákkal, a fejlesztő- és a gyógypeda-

Versenyeredményeink ugyanitt 
gógusokkal.

érhetőek el: mai.mezobereny.hu/ 
Tanulóink 63,31%-a (371 fő) igé-

images/dok/versenyeredme-
nyel étkezést iskolai keretek kö-

nyek_2019-2020.pdf
zött. Ezen tanulók közül 80,05 % 
napközis vagy egész napos cso- Beiskolázás, továbbtanulás
portba jár, míg 19,95% menzát Beiskolázási programunknak kö-

Kocsor Kata 8. avagy 3-szori étkezést vesz igénybe. szönhetően a 2020-2021. tanév-
ben Mezőberényben 3 első osztály Faragó Rita 8. aKollégium Kiváló tanuló díj és jó sportoló fog indulni.

A kollégiumi ellátást igénylő ta- díjE tanévben 81 nyolcadikos to-
nulók hátrányos, halmozottan hát-

vábbtanuló sikeres középfokú be-
rányos, veszélyeztetett gyermekek, 

iskolázását segítettük elő. Iskola-
rendezetlen családi háttérrel. A 

választásuk az alábbiak szerint 
személyiség- és közösségfejlesztés 

történt:elsősorban a csoport-, a szabad-
Gimnázium: 12,35%idős, közösségfejlesztő és egyéni 
Szakgimnázium/Technikum: foglalkozások során egyénre és 
55,55%csoportra szabottan zajlik.
Szakközépiskola/Szakképző 
iskola: 32,1%.Egyéb foglalkozások
Búcsú a nyolcadikosoktól - Tanulóink eredményes felkészü-
Rendhagyó, egyedi, méltó…lésére, felzárkóztatására, a tehetsé-
Nyolcadikos tanulóink búcsúzta-gek gondozására az alábbi foglal-

Bartolf  Norbert 8. cKovács Adél 8. atása idén ugyan rendhagyó módon, kozásokat szervezzük:
zárt körben zajlott, de diákjaink Napközis foglalkozás

Kiváló tanuló díjnyolcéves munkáját hagyomá-Felzárkóztatás (1-4. évfolyam)
nyainknak megfelelően, méltó Előkészítő, felzárkóztató foglal-
módon köszöntük meg, díjak és kozás (8. évfolyam)
könyvjutalmak formájában.Fejlesztő foglalkozások (sajátos 
A Búcsú az általános iskolától cikk nevelési igényű tanulók, beillesz-
az iskola honlapján érhető el: mai. kedési, tanulási, magatartási 
mezobereny.hu/index.php/hirek/nehézséggel küzdő tanulók)
854-bucsu-az-altalanos-isko-Tehetséggondozás (1-4. évfolyam)

Tehetséggondozó program (5-8. latol
évfolyam)

A rendhagyó ballagást bemutató Szakkörök
kisfilm pedig az alábbi hivatTömegsportok – sportegyesü-

Farkas Hajnalka Vivien 8. cletekkel együttműködve
Machó Flóra 8. a

Mérések

-
kozásra kattintva tekinthető meg: 
www.youtube.com/watch?v=Rn
mLIfSG0pQ

folytatás a következő oldalon
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4. Kovács Nóra Lili 8. a, jeles ta- nyozott Csibor Lászlóné és Kesz-A 2019/2020. tanév a Mező-
nulmányi eredményéért és közös- tyűs Zsuzsanna kolléganőknek.berényi Általános Iskolában
ségi munkájáért.

Pedagógus Szolgálati Emlék-5. Machó Róbert 8. a, sporttevé-folytatás az előző oldalról
érmet vehetett át:kenységéért.
Csengeriné Ignácz Edit Mária6. Fekete Barbara 8. c, kitűnő ta-
Kesztyűs Zsuzsannanulmányi eredményéért és közös-
Szilágyi Ida Ilonaségi munkájáért.
Vörösváczki Józsefné7. Farkas Vanessza Euniké 8. d, ta-
"Kiemelkedő pedagógiai mun-nulmányi eredményéért.
ka elismeréseként" tankerületi 8. Kalmár Attila 8. d, tanulmányi 
dicsérő oklevélben részesült:eredményéért.
Bálint Anna Mária9. Károlyi Máté 8. d, jeles tanul-
Fejes Antal Frigyesmányi eredményéért.
Mezeiné Szegedi Erzsébet10. Károlyi Tamás 8. d, kitűnő ta-
Nagyné Bodon Ilona Hajnalkanulmányi eredményéért.
Papp Zoltán11. Szilágyi Péter 8. d, jeles tanul-Fekete Csaba 8. c
Simon Annamányi eredményéért.
Zsíros Péter12. Szugyiczki Máté 8. d, sport-
Gratulálunk az elismerésekhez! tevékenységéért.
Büszkék vagyunk kollégáink 13. Budai Jázmin Emőke 8. e, kö-
munkájára!zösségi munkájáért.

14. Csapó Izabella 8. e, tanulmá- Kapcsolatok
nyi eredményéért és közösségi Iskolánkban a pedagógus-diák 
munkájáért. kapcsolatot az őszinte kommu-
15. Kerekes Tamás 8. e, tanulmá- nikáció, példamutatás, követ-
nyi eredményéért. kezetesség, tolerancia alapjaira 
16. Molnár Dorina Piroska 8. e, ta- helyezzük. Alapvető fontossá-
nulmányi és közösségi munká- gúnak tartjuk a szülőkkel történő 
jáért. kapcsolattartást, a kölcsönös bi-Szabó Zsolt 8. c
17. Engelhardt Antal Achilles 8. g, zalmat és a kommunikációt.
közösségi munkájáért. Az idei tanév rendkívüli volt, 
18. Lenkes Flóra Lili 8. g, közös- hiszen az egyharmadát egy eddig 
ségi munkájáért. ismeretlen oktatási formában, 

digitális munkarendben kellett 
A szülői munkaközösségi tagok megvalósítanunk. Az eredmények 
közül 5 szülőnek köszöntük meg viszont bizonyítékai annak, hogy 
támogató munkáját: az akadályokat leküzdve sikeresen 
8. a Kovácsné Forró Ildikó tudtuk teljesíteni a követelmé-
8. c  Csapóné Gyarmati Titanilla nyeket, együtt, diákok, szülők és 
8. d Dévényi Csilla pedagógusok.
8. e Kótainé Antóni Piroska Széchenyi István így fogalmazott: 
8. g Szeleczki Terézia Sarolta „Azokból a kövekből, amelyek 

Szász Péter 8. c utunkba gördülnek, egy kis Pedagógusnapi elismerések
ügyességgel lépcsőt építhetünk.”Könyvjutalomban részesültek: Iskolánk vezetése saját szervezés-
Köszönet ezért a pedagógusa-Gazsó Dominika 8. a, tanulmányi ben, a hagyományostól eltérően 
inknak, akik becsülettel, fárad-eredményéért, kiemelkedő közös- köszöntötte az intézmény peda-
hatatlanul végezték nap mint nap a ségi munkájáért, sporttevékeny- gógusait 2020. június 9-én. A 
munkájukat. Köszönet a szülőknek ségéért. köszöntőn elismerések átadására is 
a kitartásukért, az együttmű-2. Gézárt Barnabás 8. a, sporttevé- sor került.
ködésükért, a támogatásukért a kö-kenységéért. Prof. dr. Kásler Miklós az Emberi 
zös célunk elérése érdekében. 3. Halász Panna 8. a, tanulmányi Erőforrások Minisztere Minisz-

Öreg István intézményvezetőeredményéért. teri Elismerő Oklevelet adomá-

A zene bennük él!

A Silent zenekar 2018 októ-
berében alakult meg. A kezdeti 
tagcserék után másfél éve állandó 
felállásban működik: Uhrin 
Ferenc – gitár, Sziráczky János – 
gitár, Farkas Péter – basszusgitár, 
Mátyás László – billentyű, Papp 
Zoltán – dob és Jakusovszki 
Zoltán ének, aki a szervező 
feladatokat is magára vállalta. A 
zenekar augusztus 20-án 19 
órától a Városi Liget színpadán ad 
koncertet.
Jakusovszki Zoltán elmondta, 
nagyon nehéz egy zenekart 
fenntartani, ugyanis nem ele-
gendő jó zenészeket találni, az is 
szükséges, hogy ezek egymáshoz 
alkalmazkodó, jó emberek le-
gyenek. Az első felállásból csak 
Uhrin Ferenc, Sziráczky János és 
ő maradtak meg. A hiányzó 
tagokat pótolnunk kellett. Sze-
rencsére a zenészek ismerik 
egymást, így 2019 január-feb-
ruárjában csatlakozott hozzájuk 
Papp Zoltán, Mátyás László és 
Farkas Péter. A zenekar tagjai 
képzett zenészek, sok-sok év 
zenekari tapasztalat áll mögöttük.
A zenekar frontembere szólt 
arról, Facebook-oldaluk bemu-
tatkozó szövegének azért adták A 
zene bennünk él címet, mert 
valamennyien imádják a zenét. 
Számukra nagy öröm, ha ze-
nélhetnek, de bennük munkál-
kodik az a vágy is, hogy kiáll-
janak a közönség elé, és örömüket 
megosztva szórakoztassák őket. 
A zenekar neve: Silent, arra utal, 
hogy igyekeznek a maguk csen-
dességében, szerényen dolgozni. 
Mivel teljesen amatőr zenekar-
ként működnek, így nagyon ne-
héz összeegyeztetniük, hogy 
mind a hatan ugyanakkor érjenek 
rá, de azért törekszenek erre.  
Jellemzően a ’70-es, 80-as, 90-
es évek magyar rockzenéjét ját-
szák, de arra törekszenek, hogy 
zenéjükkel valamennyi korosz-
tályt megérintsék. A visszajel-
zések szerint a Republic és Hor-
váth Charlie nótái a fiatalokat is 
megfogják. 

– 

’ ’

Ahol a szivárvány véget ér A király beszéde A Könyvtár ajánlja
Ahern, Cecelia (A 28) Logue, Mark (L 76)Tematikus ajánló megfilme- A csíkos pizsamás fiú Alkonyat sített könyvekről Boyne, John (B 84)

Meyer, Stephenie (M 60) A barátságos óriás 
Az időutazó feleségeDahl, Roald (D 11)

Niffenegger, Audrey (N 76)Karcsi és a csokoládégyár 
Dahl, Roald (D 11) Az angol beteg

Vannak régi klasszikusok (Jane A dán lány Ondaatje, Michael (O 38)
Austen: Értelem és érzelem), Ebershoff, David (E 11)

Indul a bakterház nagyon új feldolgozások (An- Benjamin Button különös élete
Rideg Sándor (R 72)thony McCarten: A legsötétebb Fitzgerald. F. Scott (F 62)

Az ajtó / Szabó Magda (Sz 19)óra), romantikus-szerelmes fil- Csillagainkban a hiba 
mek alapjául szolgáló regények Green, John (G 62) A csudálatos Mary 
(Nicholas Sparks: Szerelmünk Afrikai szeretők Travers, P. L. (T 90)
lapjai). Hofmann, Corine (H 74)

Az ártatlanság kora 
Az olvasás remek kikapcsolódás Árvák hercege 

Wharton, Edith (W 66)egy fárasztó nap után, csak aján- Irving, John (I 72)
A bukás lani tudjuk ezt a hobbit minden- Égigérő fű 

kinek! / Janikovszky Éva (J 32) Fest, Joachim (943 F 54)
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8. 2020. augusztus#ujraegyutt

2020. augusztus 19-21.
#UJRAEGYUTT

2020. augusztus 19. Városi Liget

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes 
Művelődési Központ regisztrációhoz kötött. A 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet értelmében a rendezvényen 18.00 Mezőberény mai textilkincsei
max. 500 fő vehet részt.Az OPSKMM kézműves szakköreinek kiállítása

Regisztrálni az opskk.mezobereny.hu oldalon lehet.Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény Város 
polgármestere

17.00 Ünnepi köszöntőA kiállítást megnyitja: Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület és a Magyar Népművészeti 17.10 Leg a láb AMI bemutatója
Egyesületek Szövetsége elnöke

17.40 Mezőberényi Mazsorett Együttes
19.00 SILENT koncert19.00 Madarak objektíven

Liszkai Sándorné fotókiállítása 21.00 TORONY BAND koncert
Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény Város 
polgármestere 2020. augusztus 21.
A kiállítást megnyitja: Fábián Zsolt, az OPSKMM 
igazgatóhelyettese

Martinovics u.

08.00 XI. Városi asztalitenisz verseny
2020. augusztus 20.

Muzeális Gyűjtemény

Városi Liget Újra együtt családokkal, barátokkal
10.00 Megemlékezés a Székelykapunál A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes 

a Mezőberényi Erdélyi Körrel regisztrációhoz kötött. A 23/2011. (III. 8.) 
közreműködik: Leg a láb AMI Korm. rendelet értelmében a rendezvényen 

max. 500 fő vehet részt.
Művelődési Központ Regisztrálni az opskk.mezobereny.hu oldalon lehet.
10.00-18.00 TÜCSÖKVÁR játszóház
14.00-18.00 Kiállítások

14.00 Gyermekek dalai 
Romwalter Éva műsora Muzeális Gyűjtemény

Berényi Népdalkör14.00 Kaffee, Kuchen 
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szlovák Pávakör
Német Hagyományápoló Egyesülettel

17.00 Varázsoljunk!
15.00 Mezőberény Városi Ifjúsági interaktív zenés 

gyermekműsor Fúvószenekar koncertje
Egész délután: 

Befőzde - alkoholmentes koktélok, 
szörpök kóstolása, 
Népi kézműves családi játszóház, 
Aprók játéka mini golf, 
mini játszópark, állatsimogató, 
Óriás csúszda, 
Berényi Portékák vására

Kérjük betartani a minimum 1,5 méteres 
távolságot! A rendezvényen 
kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.

www.mezobereny.hu     opskk.mezobereny.hu     facebook.com/opskmm
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Júliusi táboraink
Az OPSKMM életében miként a 
június, úgy a július is elsősorban a 
táboroztatásról szólt. Július 6-tól 
10-ig Mezőberényi Orlai Népfő-
iskola Egyesület tartott a kézműves 
tábort a Művelődési Központban. 
A táborozók általában délelőtt és 
délután is kézműves foglalkozáson 
vettek részt. Szerdán a gyerekek 
ellátogattak a Könyvtárba, illetve a 
színházteremben megtekintették a 
Duna Művészegyüttes Kis magyar 
táncrajz című műsorát. 
Csütörtökön a Muzeális Gyűjte-
mény kiállítását nézték meg. 
Pénteken a gyűjtemény udvarán 
Rostás Zita rendőr főtörzsőrmester 

találkozott a táborozókkal. A rendőrnő beszélt a rendőrség munkájáról, 
áttekintették a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályait.   
 A kézműves tábor az EFOP 1.5.3 támogatásával valósult meg.

Az OPSKMM 
és a Mezőbe-
rényi Sakke-
gyesület közös 
sakk szaktá-
bora július 13-
tól 17-ig tartott. 
A gyerekek jel-
lemzően sak-
koztak és kéz-
műves foglal-
kozáson vettek 
r é s z t .  E z e k  
mellett kedden 
a Városi Ligetben játszottak és a Könyvtárba látogattak el, szerdán a 
Maczkó Farm programjain vettek részt. Csütörtökön a Muzeális 
Gyűjtemény tárlatát nézték meg. A sakkozás és a kézműves 
foglalkozások mellett a gyerekek a Művelődési Központ 
gyerekjátszóját, a Tücsökvárat is kipróbálhatták.

A július 20-tól 24-ig tartó Erzsébet tábort az OPSKMM pályázata tette 
lehetővé, itt elsősorban az élmények, a játékok domináltak. Emellett a 
táborozók kézműves foglalkozásokon vettek részt, a Könyvtárat, a 
Muzeális Gyűjteményt tekintették meg, a Városi Ligetben és a 
Tücsökvárban játszottak. Csütörtökön Szarvason az arborétumban 
megnézték a Mini Magyarország makettjeit, majd a Körös-Maros 
Nemzeti Park állatparkját tekintették meg.
Az Erzsébet tábor Erzsébet a 
Kárpát-medence Gyermekekért 
Alapítvány támogatásával 
valósult meg. 

„A II. világháború előtti idő- A szlovákoknak, németek-
szakban Magyarország vala- nek és a magyaroknak is 
mennyi településén jelen vol- saját Hangya boltjuk volt a 
tak a Hangya szövet- településrészek köz-
kezetek székházzal, ke- pontjában.
reskedelmi átvevő- A három épületből 
hellyel, hitelszövet- kettő napjaink-
kezeti partnerséggel, ban is élelmi-
és azzal a szellemi- szerüzletként 
séggel, hogy az ösz- működik. A 
szefogás, a szövet- Hangya üzletek-
kezés az egyetlen út ben a termékek 
arra, hogy a terme- egy részét saját 
lők megfelelő pozí- logóval vagy 
ciót érjenek el a pia- címkével ellátva 
con, hogy a gazda- forgalmazták. A 
társadalom piaci bemutatott zöld 
érdekei érvénye- színű, hasáb alakú 
süljenek.” „Hangya“ feliratos ü-
Mezőberényben mindhárom nem- vegpalack több méretben is ké-
zetiségnek voltak Hangya szövet- szült, és a berényi boltokban hasz-
kezeti létesítményei. nálták.                      Csete Gyula

A Hangya palackja
A hónap műtárgya – 2020. augusztus

EPERJESI EILER ANDRÁS: ÉLETEM TÖRTÉNETE 
című könyvét Erdész Ádám, 
a MNL Békés Megyei Levéltár igazgatója mutatja be.
Helyszín: Pizza&Caffé, (Mezőberény, Kossuth tér 5.)
Időpont: 2020. augusztus 15. (szombat) 16 óra
Részvételi szándékát kérjük jelezze! 
eperjesi.mari@gmail.com / +36 30 280 7958

Jó zenészek, jó emberek
Torony Band. Azóta csak kisebb 
tagcserék voltak. A jelenlegi 
felállás: Jónás János – szólógitár-
ének (Békés), Szabados János 
(Békés) – ritmusgitár-ének, 
Adorján László (Gyula) – 
basszusgitár, Rigó János (Békés-
csaba) – dob, Rigó Tibor (Mező-
berény) – billentyű-ének, Szeke-
res László (Békés) – ütőhang-
szerek-vokál.
Rigó Tibor szólt arról, szerencsés 

A Torony Band többször zenélt helyzet, hogy tagjaik jó zenészek 
már a városban. A több mint két és egyben jó emberek is. Ők nem-
évtizedes múlttal rendelkező csak zenésztársak, hanem barátok 
zenekar legközelebb augusztus is. Dobosuk dánfoki üdülőjében 
20-án 21 órakor lép fel a Városi évente többször összejönnek csa-
Liget színpadán.

ládostul. Mivel valamennyien a 
Rigó Tibor, a zenekar mezőbe-

hatvanas-hetvenes években kezd-
rényi tagja a kezdetekről el-

ték a zenélést, így műsorukon van-
mondta, a Torony Rádió 1997 

nak például Beatles-, Eric Clap-augusztusában Békésen Rock a 
ton-, Santana-, ZZ Top-, Deep torony körül elnevezéssel nagysi-
Purple-, Uriah Heep-, illetve a kerű nosztalgiakoncertet szerve-
magyarok közül Illés-, Omega-, zett, itt Békésről és a környező 
Demjén-, P. Mobil- és Edda-településekről közel húsz olyan 
számok, de játszanak dalla-zenész lépett fel, akik valamikor a 
mosabb slágereket is. Úgy ál-hatvanas-hetvenes években 
lították össze a műsort, hogy azok együtt játszottak. A siker arra ösz-

tönzött néhány zenészt, hogy is megtalálják a kedvenceiket, 
rendszeresen játszó zenekart ala- akik táncolni akarnak és azok is, 
pítson, így 1998-ban megalakult a akik zenét szeretnének hallgatni. 

2020. augusztus Intézményi hírek
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A kialakult járványhelyzet miatt kek itt több számban is indul-
később kezdődött az idei verseny- hattak, és nagyon szép ered-
szezon a kajakosoknál. 2020. jú- ményeket értek el. Sági Alíz U16 
lius 4-én került megrendezésre a K1: 2000 m 3. hely, 1000 m 2. 
Békés Kupa. A KSI Gyomaendrőd hely, 500 m 5. hely., Wágner Anna 
színeiben versenyző mezőberényi U15 K1 500 m 2. hely, 2000 m 2. 
gyerekek eredményesen szere- hely, 1000 m 3. hely, Vida Levente 
peltek. Sági Alíz U16 K1 9 km 2. U14 K1 2000 m 7. hely, Konyecs-
hely, Wágner Anna U15 K1 9 km ni Milán U13 MK1 2000 m 1. 
1. hely, Vida Levente U14 K1 6 hely, 3X200 m váltó 1. hely, Tóth 
km 7. hely, Konyecsni Milán U13 Kinga U12 MK1 2000 m 3. hely.
MK1 6 km 1. hely, Tóth Kinga Az idei szezonra való felkészülés-
U12 MK1 3 km 4. hely, Barna ben nagyon nagy segítséget kap-
Balázs U10 MK1 4. hely, Zámbori tunk a Mezőberényi Horgászok 
Zsolt U10 MK1 3 km 8. hely. Egyesületétől, akik engedélyez-
2020. július 18-án a kicsik a ték, hogy öt fiatal versenyző a 
szegedi Maty-éren az NKM Kupa Hosszú-tavon evezhetett március 
Hanzók Őrs Emlékversenyen közepétől május elejéig. Ezúton 
vettek részt, míg a nagyok köszönjük a lehetőséget, hiszen 
Budapesten kajakoztak. Barna sokat jelentett a gyerekek számá-
Balázs U10 MK2 2000 m 1. hely, ra, hogy az évek óta megszokott 
Zámbori Zsolt U10 MK2 2000 m mozgásformát a kialakult helyzet-
3. hely. ben is végezhették.
Budapest Bajnokság – Budapesti Kovácsné Kozma Diána 
Diák Kupa, Újpesti öböl. A gyere- és Kovács Gábor edzők

Elkezdődött a szezon

A nagy meleg ellenére sok részt- út és az aszfaltra leírt biztató 
vevője volt augusztus 1-én Fus- mondatok erőt adnak majd a 
sunk, gyalogoljunk egy Sport- további gyógyulásához.
társért! elnevezéssel megtartott A rendezvény végén az összegyűlt 
jótékonysági napnak. Eljöttek az adományt Balog Róbert és Pusztai 
Alföld TE, a Berényi Futókör László adta át Anikónak, aki 
tagjai, barátok, munkatársak, meghatódva vette át és köszönte 
rokonok; békéscsabai, gyomai, meg Jani és a család nevében. 
gyulai túrázók és futók. Együtt Siklósi István polgármester úr is 
rótták a kilométereket a Berényi- jókívánságaival csatlakozott a 
kör útvonalán: összesen 96 fő 570 Jani felé irányuló biztató mon-
km-t tett meg Janiért. Gyalog, datokhoz. Hálásan köszönjük 
futva, kerékpárral, babakocsit mindenkinek a megjelenést!
tolva. Reméljük, az együtt megtett Zolnai Györgyné

Fussunk, gyalogoljunk…

A Békés Megyei Népművészeti témája a szedett szőttesek. Va-
Egyesület takács OKJ-s csoportja lamennyi hallgató előre elkészített 
július 13. és 18. között tartotta rajzzal érkezett, és azt itt szövi 
meg táborát a Berényi Textil Kft. meg.
szövőműhelyében. A kétéves Debreczeni János szólt arról, a 
képzés elméleti és gyakorlati táborban 13 hallgatóval két oktató 
részből tevődik össze. A hallgatók foglalkozik, valamennyi hallgató 
hétvégeken a gyakorlati oktatást 

saját szövőszéken dolgozik. A 13 
itt kapják meg. 

hallgatóból kettő Békés megyei, a Debreczeni János Népi Ipar-
többiek az ország különböző művész, a Népművészet Mestere, 
részeiből érkeztek. Jellemzően a csoport vezetője elmondta, az 
konkrét céllal végzik el az OKJ-s egész hetes tábor előnye, hogy a 
képzést, általában ezzel vállal-hétvégi képzésekkel ellentétben 
kozást szeretnének indítani vagy itt az elkezdett munkát be is tudják 

fejezni, itt van rá idő. Az idei tábor oktatói munkát vállalni.    

Tánc-fény-játék
Tánc-fény-játék címmel július 31-
én közös mozgásra és közös 
hajtogatásra hívták a Kossuth téri 
szökőkúthoz a szervezők az 
érdeklődőket. A Social Dance 
Projekt táncosai előbb salsa és 
bachata bemutatót tartottak, majd a 
vállalkozó kedvűek ki is próbál-
hatták mozgásos ügyességüket.
Akiket inkább a papírhajtogatás 
érdekelt, azok a Magyar Origami 
Kör tagjaival világítós origami 
díszeket készíthettek, és ezekkel 
díszítették fel a Kossuth tér 
környező fáit.

Az esemény az EFOP-1.5.3-16-
2017.-00097 „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemlé-
letben” című projekt „Kulturális 
élményeket az utcára” program-
sorozata keretében valósult meg.

Megyei szövőtábor 

VII. Szalai Barna Emléktorna

Helye: Mezőberény, Szalai Barna Tenisz pálya,
5650 Mezőberény, Sport utca 1/B.

Időpont: 2020. augusztus 15-16. (szombat, vasárnap) 9 óra

Versenyszámok:
45 év alatti férfi egyéni
45 év feletti férfi egyéni
férfi páros
női egyéni
vegyes páros

További információ:
Winter Attila
Tel.: +36 70 202 6744, e-mail.: attila.winter@freemail.hu
Részletek: a www.mezobereny.hu-n lévő plakáton. 

2020. augusztusIntézményi hírek / Civil hírek
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Az aratnivaló sok…
„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát 

37-38az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.“ Mt.9

Aratás ideje van. Szükség van az szült fel a papi hivatásra, és Bé-
aratókra, hogy betakarítsák a késcsabán mutatta be első szent-
gabonát, hogy meglegyen a min- miséjét július 26-án. Egyház-
dennapi kenyérre való. Maga az megyénkben így már három nigé-
Úr tanított minket így imádkozni: riai atya teljesít szolgálatot: Béké-
Mindennapi kenyerünket add meg sen Ágoston atya, Kisteleken 
nekünk ma. Reméljük, hogy ez is- Brendon atya, Békéscsabán Benji 
mét megadatik, ha nem is minden- atya. Valamikor Európa küldte a 
kinek az egész világon (sajnos). világba a hithirdetőket, most Ázsi-
Ugyanakkor azt is az Úr mondta: ából és Afrikából jönnek Euró-
„Meg van írva: Nemcsak kenyér- pába.
rel él az ember, hanem minden ta- Elgondolkodtató, hogy 2000-ben 
nítással is, amely az Isten szájából még 420 papnövendék volt 
származik.” (Mt 4,4). Apostolait Magyarországon, ma már 200 
ezzel a paranccsal küldte: „Men- alatt van a számunk. Ugyanakkor 
jetek el az egész világra, és hir- Nigériában évente százával szen-
dessétek az evangéliumot minden telnek papokat, akik az ország 34 
teremtménynek.” (Mk. 16,15) szemináriumában készülnek fel a 
Jézus az idézett mondatban az hivatásukra. A 20 millió hívőt 
igehirdetők, lelkipásztorok hiá- számláló nigériai katolikusok az 
nyára gondolt. A magyarországi egész világegyház egyik legak-
katolikus egyház most azzal a tívabb közösségét alkotják.
gonddal küzd, hogy egyre Megköszönve Laczkó István atya 
kevesebb a papi hivatás, egyre mezőberényi szolgálatát, arra fo-
több település, plébánia marad gunk törekedni, hogy a mezőbe-
pap nélkül. Ez történt most rényi katolikus hívek ezután se 
Mezőberény esetében is. érezzék, hogy lelkipásztori ellátás 
Augusztus 15-i hatállyal Laczkó nélkül maradtak. Ugyanakkor 
István atyát a püspök Földeákra kérjük imáinkban az aratás urát, 
helyezte, és a mezőberényi plébá- küldjön munkásokat az aratásba, 
niának lelkipásztori ellátását a bé- mert az aratnivaló sok, de a mun-
késcsabai plébániára bízta. kás kevés. Olyan munkásokat, 
Ugyanakkor Békéscsabára he- amilyen volt Mezőberényben dr. 
lyezte Nnadi Onyedikachi Benja- Marosi Endre atya, aki immár 11 
min atyát, aki Nigériából érkezett éve nincs közöttünk. 
Magyarországra, Szegeden ké- Szigeti Antal plébános

73 évvel ezelőtt, 1947. július 29- „Akiket úgy vittek el Oroszor-
én tért haza a „malenykij robotra” szágba, hogy németek, azok olyan 
Szovjetunióba deportált majd igaz szívből mondták: »Magyar 
hatszáz mezőberényi fiatal nagy vagyok, magyar, magyarnak szü-
része. Sajnos egyesek nem ekkor, lettem…« A március 15-ét is meg-
hanem öt évnyi jóvátételi munkát ünnepeltük a lágerben, de úgy, hogy 
követően szabadulhattak meg. azt soha nem lehet elfelejteni, 
Évtizedeken át nem lehetett szól- amikor felhangzott: »Szép vagy, 
niuk arról, hol jártak és mit csi- gyönyörű vagy Magyarország.«”
náltak ez idő alatt, mivel megfe- „Volt, aki már Debrecenbe jött 
nyegették őket, ha beszélnek, elénk, de legtöbben itt vártak az 
visszaviszik őket a kényszer- állomáson egész éjszaka. Csak fél 
munkára. háromra értünk haza. Sötét volt, nem 
Július utolsó vasárnapján a kö- láttuk egymást. Sírtak, jajgattak, 
zöttünk élő elhurcoltakkal együtt kiabáltak, nem látták, ki merre van. 
teszünk hitvallást. Ők a messze- Tolakodott mindenki keresni a 
ségben és a bánya mélyén is meg- hozzátartozóját. Nem tudott sokáig 
tapasztalták Isten erejét. Nekünk továbbmenni a vonat, mert majdnem 
példa helytállásuk, hitük megma- egész Berény kint volt a sín mellett. 
radása. Alig tudták a szerelvényt kisza-
Ilyenkor mindig elhangzik a 126. badítani a tömegből. Nálunk is nagy 
zsoltár, felcsendül a 328-as ének. volt a boldogság. Egyszerre négy 
„Az Úr csodásan működik, de útja gyerek érkezett haza.”
rejtve van. Tenger takarja lábnyo- Az istentiszteletet követően a 
mát, szelek szárnyán suhan. Mint templomkertben álló bányász-
titkos bánya mélyében, formálja lámpás emlékműnél álltunk meg 
terveit, de biztos kézzel hozza fel, főhajtással. A hazatérteket és hoz-
mi most még rejtve itt.” zátartozókat követően a mező-
Az istentisztelet múltidéző része berényi mellett az eleki, békési és 
során egy férfi és egy nő vissza- gyomaendrődi német önkormány-
emlékezéseiből olvastak fel, vala- zatok képviselői helyezték el 
mint egy 1946-ban a munka- koszorúikat. 
táborban szerzett vers is el- Lázárné Skorka Katalin
hangzott. fotó: Pappné Kőszegi Ilona

Hálaadás a hazatérésért

Csendes megemlékezés
 
Az 1951-ben  Mezőberénybe kitelepített budapesti és az őket 
befogadó családok emlékére 2020. szeptember  5-én déli 12 órakor 
csendes megemlékezésre várunk mindenkit a Kitelepítési 
Emlékműhöz (Mezőberény, Kossuth tér).

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény

Kedves Mezőberényiek!
 
Lassan elkészül a Német Közösségi Házban az a helyiség, ahol 
szeretnénk bemutatni a helyi németség még fellelhető tárgyi 
emlékeit. Ehhez kérünk segítséget, arra gondolva, hogy még 
biztosan találnak a padláson, vagy a pincében régi használati 
tárgyakat. Akad még egy lóca, fali fogas, régi fénykép, háztartási 
eszköz. 
Szívesen fogadunk földműveléshez, állattartáshoz használt 
tárgyakat is. Mielőtt kidobásra, árverésre kerülnek ezek a tárgyak, 
kérjük, gondoljanak ránk, hívjanak bennünket, kimegyünk a 
helyszínre. Az adományozók és a tárgyak nevét megörökítjük az 
adományozók könyvében az utókornak. 
Telefonszám: +36 30 691 9466

 
Köszönettel: Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény

A Fekete család tájékoztatása sze- senek az olasz rekordbajnok Ju-
rint a koronavírus-járvány miatt a ventus FC hivatalos magyar-
Dr. Fekete Nándor-emléktornát országi focitáborában. Az emlék-
2020-ban nem rendezik meg. díjat minden évben nyilvános és 
Ugyanakkor a család, a baráti kör, ünnepélyes keretek között a Me-
az emléktorna szervezői és támo- zőberényi Gyermekfoci Alapít-
gatói elkötelezettek abban, hogy vány évzáró jótékonysági rendez-
az egykori labdarúgó emlékét 

vényén adják át a Fekete család je-
megőrizzék, ezért létrehozzák a 

lenlétében.
Dr. Fekete Nándor-emlékdíjat. 

A céllal azonosulók támogat-Ennek köszönhetően tehetséges 
hatják az emlékdíj finanszírozását ifjú focisták felfedezésére, fut-
a 11733144-20010472-00000000 ballszakmai továbbképzésére, tá-
számú, elkülönítetten kezelt ala-boroztatásuk támogatására nyílik 
pítványi bankszámlára történő lehetőség. Az emlékdíj lehető-
utalással. A közlemény rovatban séget ad évente két mezőberényi 

gyermeknek, hogy részt vehes- tüntessék fel az utalás célját.

Dr. Fekete Nándor-emlékdíj

2020. augusztus Civil hírek / Hitélet
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Ingyenes képzési kínálatunk 
2020/2021-es tanévre nappali és esti képzésben:

Érettségizetteknek 
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS (2 év)

POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 év)
LOGISZTIKAI TECHNIKUS (2 év)

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS (2 év)

Alapfokú végzettséggel, 16 év felettieknek
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

Iskolánk jellemzői:
Aktív diákélet, sok program

Ösztöndíjrendszer
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.

Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján a felsőoktatásban.
Tanulmányi utak, kirándulások.

Jelentkezési határidő: 
Biztosítsd a helyed! Jelentkezz minél hamarabb, 

de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.

Elérhetőségeink: web: www.adybaygyszc.hu
e-mail: sarkad@gyszc.hu, vagy sarkadszakkepzes@gmail.com

telefon: +36 66 218-908 vagy +36 20 314-2323

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Egyéves, jól tojó
BARNA TOJÓTYÚK 650Ft/db, 

 20 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
TEL.: +36 30 860-2627.

PECSENYE KACSA 
6 hetes kb. 3 kg 1750 Ft/db, 

ingyenes házhozszállítással megrendelhető.
TEL.: + 36 30 860-2627.

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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