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Városi gyereknap és évadzáró 2019
A városi gyereknap és évadzáró kot és palacsintát, a zenéről Nagy 
ebben az évben is jelentős kö- Imre és barátai gondoskodtak.
zösségi összefogással jött létre. In- A szurkolók a gyermekszép-
tézmények, civil szervezetek, cé- ségverseny résztvevőire és az 
gek, vállalkozások, vállalkozók, elkészült aszfaltrajzokra a piac 
magánszemélyek, önkéntesek Facebook-oldalán szavazhattak. A 
dolgoztak együtt, hogy a mező- díjakat Károlyi Mihály és 
berényi gyerekeknek 2019. május Vrbovszki Zoltán délután a Városi 
26-án vidám programot szer- Liget színpadán adták át.  
vezzenek. Az OPSKMM művé- Itt a rendezvényt Siklósi István 
szeti csoportjai is ekkor tartották polgármester nyitotta meg, jó 
meg az évadzáró műsorukat.    szórakozást kívánt a gyerekeknek. 

A kicsik ezen a napon birtokukba 
vették a ligetet, a bejáratnál a Mo-

A Madarak Háza előtt Ujj Anna désében valósult meg, de segítő torosok Baráti Köre várta őket, fel-
ismert gyermekdalokkal szóra- kezek nélkül nem tudtuk volna ezt ülhettek egy-egy körre a moto-
koztatta a kicsiket. A program a a napot így megrendezni. Az rokra. Itt nézhették meg belülről a 
Palmetta együttes gyerekeknek esemény létrejöttét segítették: a tűzoltókocsit, a mentőt, illetve a 
szóló koncertjével zárult. Mezőberény Város Önkormány-Mezőberény ’17 Kft. nagyteljesít-
A rendezvény a Mezőberényi Or- zati Képviselő-testülete Humán-ményű markolóját. Több ál-
lai Népfőiskola Egyesület és az ügyi Bizottsága, a Mezőberényi lomáson próbára tehették erejüket, 
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Katasztrófavédelmi Őrs, a Mező-ügyességüket, minden helyen 
Muzeális Gyűjtemény és Műve- berényi Mentőállomás, a Mező-pecsétet kaptak, és a végén korosz-
lődési Központ együttműkö- berény '17 Városüzemeltetési Kft.,tályonként sorsolták ki a győztest. 

 
Emellett lovagolhattak és íjász-
kodhattak is.  
A színpadon Harich Szilvia be-
szélt a babakocsis jógáról szóló új 
könyvéről, egy kisgyermekes 
anyukával néhány gyakorlatot be 
is mutatott. Műsort adott a Berényi 
Népdalkör, a tánc-csoport, a Kis-

Délelőtt a Kis Kofa Piacon Berényke Tánc-együttes, a Berény 
ügyességi játékok, zsákbamacska, Táncegyüttes, az ŐsBerény 
kvíz, illetve aszfaltrajz- és gyer- Táncegyüttes, a Kner Táncsport 
mekszépségverseny várta a ki- SE, a Mezőbe-rényi Mazsorett 
csiket. Emellett kóstolhattak fán- Együttes és a ZumBrigád Team.

folytatás a 3. oldalon

2019. június 21.

— Egyéjszakás kaland —
hogy minél több kulturális élmény szülessen…

16.30 • Kerékpártúra az Ókerti Bandérium Hagyomány-
pincéhez őrző és Kulturális 
• Népi kismesterség Egyesülettel
bemutató és játszóház 20.00 Berényi Népdalkör

Bébi játszótér Kis-sárréti karikás ostor 
Fogd, vidd, olvasd!- bemutató Szőke Péter 

Könyvkuckó
népi iparművésszel – 

17.00 TÜCSÖK PETI
Guzsalyas Egyesület18.00 Betyártanoda – Herbály 

Szlovák PávakörAndrással
Berény Táncegyüttes19.00 Köszöntőt mond: Siklósi 
ZumBrigád TeamIstván polgármester

21.30 Tűzgyújtás és táncházBetyárvilág – viselet, 
felszerelés bemutató a 22.00 Városi Ifjúsági Fúvós-
Körösök Völgye Vitézi zenekar

• 
• • 
• 

• 
• 

• 
• • 
• 
• • 
• 

Berényi Portékák - Családi, baráti szalonnasütés és fröccskóstoló
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Ez történt a két ülés között
Május 5-én Sziráczki Györgyné amelyről itt csak egy adatot emel 
Zsuzsika nénit 95. születésnapja ki. Arra a kérdésre, hogy „Ön 
alkalmából népes családja kö- szívesen él itt, ezen a települé-
rében köszöntötte Siklósi István sen?” a válaszadók 92,1%-a vá-
polgármester a Tópart Vendéglő- laszolt igennel, és csupán 7,9%-a 
ben. A köszöntésen adta át az 

nemmel. A felmérés részletes 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 

eredménye a városi honlapon által aláírt emléklapot, valamint a 
olvashasható.város nevében egy ajándékkosarat. 
 Ezúton is egészségben eltöltött 
Május 17-én délután Tatán a éveket kívánunk neki!
Kisvárosok Szövetsége közgyű- 

Május 15-én Budapesten a lésén vett részt Siklósi István 
Nemzeti Fejlesztési Program- polgármester. Az előző közgyű-
irodában (NFP) a mezőberényi léshez hasonlóan zárszámadás, 
szennyvíztisztító telep fejlesz- költségvetés elfogadása szerepelt a 
tésével kapcsolatos megbeszélés napirendi pontok között. Ezen túl 
folyt. Siklósi István polgár-

információkat kaptak Gyopáros 
mesteren kívül az NFP részéről hat 

Alpár kormánybiztostól arról a ter-fő, akik a projekttel foglalkoznak, 
vezett programról, amely a „Mo-az Alföldvíz Zrt., mint üzemeltető 
dern Városok”, illetve a „Magyar részéről ketten, továbbá Bíró Zsolt, 
Falvak” programból kimaradt 324 aki a tervezés eddigi munkáiban 
településnek (mintegy 3 millió vett részt, valamint Kis József 

beruházási csoportvezető voltak embert érintve) készül. Ők azok, 
jelen. A beruházás az NFP-vel akik nem megyei jogú városok, és a 
konzorciumban kerül megvaló- település lakosainak létszáma 
sításra, várhatóan 2020. évi meghaladja az 5000 főt. A program 
munkakezdéssel. A megbeszélést neve „Kisvárosok a versenyképes 
megelőző napon jelent meg a 

Magyarországért”. A jelenlévők az 
Magyar Közlönyben, hogy a 

önkormányzatok helyzetéről, beruházás költségeinek fede-
tervezett változásokról hallhattak zetére összesen 3,115 milliárd Ft 
tájékoztatót dr. Dukai Miklós ön-került biztosításra, döntően EU-
kormányzati helyettes államtit-s, kisebb részben hazai forrásból.

 kártól, aki a Belügyminisztériumot 
Május 16-án Siklósi István pol- képviselte. Szót ejtett arról, hogy 
gármester a Fenntartható Fejlő- alapvető változásokat nem ter-
dés Programjáról (LA21) folyta- veznek az önkormányzati válasz-
tott pontosító megbeszélést az tások után sem, illetve az orvosi 
anyagot készítő dr. Duray ügyelet finanszírozásának terve-
Balázzsal. Pontosításra kerültek az 

zett változásáról szólt. Az egész-
e témában már megfogalmazott 

ségügy helyzetéről – főleg általá-tervötletek valamint a megva-
nosságokban, illetve a kórházakról lósult elképzelések. A szakértő 
kicsit részletesebben – adott tájé-informálta a polgármestert a prog-
koztatást dr. Horváth Ildikó egész-ram elkészítéséhez végzett lakos-

sági felmérés eredményéről, ségügyért felelős államtitkár.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után meknap került megrendezésre 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs Mezőberényben. A délelőtti 
jegyző tájékoztatását a 2019. majd a délutáni program egész-
április 29-i zárt ülésen, valamint a napos elfoglaltságot nyújtott a 
május 13-i rendkívüli nyílt és zárt gyermekeknek. A civilek, magán-
ülésen hozott határozatokról, majd személyek által kínált programok 
Siklósi István polgármester szá- tartalma, az erre áldozott idő és 
molt be a két ülés között történt energia azt mondatja, hogy nekik 
fontosabb eseményekről, intéz- valóban a gyermek az első. Ezen a 
kedésekről. A vasárnapi esemé- napon volt az EP választás is. A 
nyekről szóbeli tájékoztatást helyi eredmények közelítik az 
adott: május 26-án a gyer- országos és a megyei eredmé-

nyeket, valamint a megszokott alkotott Mezőberény Város Önkor-
részvételi hajlandóságot. Me- mányzata és intézményei 2018. évi 
zőberényben általában mindenféle költségvetésének teljesítéséről, 
szavazásnál (helyi önkormányzati, zárszámadásáról.
parlamenti, EU képviseleti) ala-  
csonyabb a részvételi hajlandóság, A gyermekek védelméről és a 
mint más településeken. Most a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
részvétel 35,36 %-os volt, orszá- é v i  X X X I .  t v .  9 6 . §  ( 6 )  
gosan 43,37 %, Békés megyében bekezdésében foglaltak alapján 
38,65 %. megtárgyalták és elfogadták a 
Körösi Mihály a Humánügyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
Bizottság elnöke megkérdezte, feladatok ellátásáról szóló átfogó 
milyen lépések várhatók azzal értékelést tartalmazó 2018. évi 
kapcsolatban, amit bizottsági beszámolót
ülésen kezdeményeztek dr. Irányi A képviselő-testület megálla-
István emléke ügyében. Siklósi pította, hogy a beszámoló a gyám-
István polgármester elmondta, hatóságokról, valamint a gyermek-
hogy dr. Irányi Istvánnak, aki me- védelmi és gyámügyi eljárásokról 
zőberényi pedagógusként Petőfi- szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 
kutató volt, megfelelő emlék- rendelet 10. számú melléklet 
állítást szeretnének. A júniusi szerinti tartalmi követelmények-
testületi ülésre tudják előkészíteni nek megfelel, egyben felhatalmaz-
teljes alapossággal körüljárva, ta dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, 
hogy a helyszín, az időpont kér- hogy a Békés Megyei Kormány-
désében mit tudnak tenni. hivatal Hatósági Főosztály Szociá-
 lis és Gyámügyi Osztálya részére a 
Mezőberény Város Önkor- beszámolót megküldje.
mányzati Képviselő-testülete tu- A képviselő-testület a gyermek-
domásul vette a 2018. november jóléti és gyermekvédelmi felada-
17-től 2019. május 17-ig terjedő tok ellátásáról szóló átfogó értéke-
időszakra vonatkozóan a kép- lést tartalmazó 2018. évi beszá-
viselő-testületi, valamint bizott- moló elkészítésében közremű-
sági üléseken való megjelenésről ködők, valamint az intézményi 
készített kimutatást. Az adott beszámolók elkészítésében részt 
időszakban kötelezettséget szegő vevők munkájáért köszönetét fe-
képviselő és bizottsági tag nem jezte ki.
volt, így tiszteletdíj csökkentést  
nem kellett alkalmazni. Mezőberény Város Önkormány-
 zati Képviselő-testülete elfogadta 
Tudomásul vették az OPSKMM Mezőberény Város  Önkor-
2019. évi – a 3/1975.(VIII.17.) mányzatának Bűnmegelőzési és 
KM-PM együttes rendelet 8. § közbiztonsági koncepcióját a 
szerint elkészített - Állomány- 2019-2023. időtartamra.
ellenőrzési ütemtervét.  
 1.628 E Ft adózott eredménnyel 
Elfogadásra került Mezőberény és 24.110 E Ft mérleg főösszeggel 
város Fenntartható Fejlődés Helyi elfogadásra került a Mező-
Programja (Local Agenda 21) berény ’17 Kft. 2018. évi gazdál-
felülvizsgálata. kodásáról szóló egyszerűsített 
 éves beszámoló. A képviselő-
Átcsoportosítások és intézményi testület megállapította, hogy a kft. 
pénzmaradványok jóváhagyása pozitív eredménye az önkormány-
után a testület elfogadta a 2018. zati általános működési támogatás 
évi költségvetési beszámolóra és a feladatellátás, illetve meg-
vonatkozó könyvvizsgálói je- rendelés nélkül nem lett volna 
lentést. elérhető, ezért utasította a kft. 
Mezőberény Város Önkormány- vezetését, hogy a 2019-es gazdál-
zati Képviselő-testülete a 2018. évi kodásának folyamán nagyobb 
költségvetése erőfeszítéseket tegyen a cég pi-
bevételeit 4.406.644.095 Ft acról származó bevételeinek 
előirányzattal, növelése érdekében.
4.360.218.744 Ft teljesítéssel  
kiadásait 4.406.644.095 Ft A képviselő-testület által elfo-
előirányzattal, gadott rendeletek megtalálhatók a 
3.119.285.775 Ft teljesítéssel www.mezobereny.hu honlapon.
az egyenleget 1.240.932.969 Ft-tal  
jóváhagyta, és a 2018. évi költ- A soron következő képviselő-
ségvetés alapján a 2018. évi gaz- testületi ülés időpontja: 2019. 
dálkodásról szóló beszámolót el- június 24. (hétfő).
fogadta. Fesetőné Sipos Judit
A képviselő-testület rendeletet Titkárság
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észült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégtulajdonos: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat HU ISSN 2063-5729
Felelős kiadó: Smiriné Kokauszki Erika * Tördelés: Makra Péter - OPSKMM

A nyomtatás k



2019. június 3.

folytatás az 1. oldalról Pubfood, a Mezőberény Értékei-
ért Egyesület, a Mezőberényi Íjász 
Egyesület, a Mécses Szolgáló Kö-
zösség Egyesülete, a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberény, a Nagy-
családosok Mezőberényi Egyesü-
lete, a Nyeregben Alapítvány, a 
Táliber Közösségfejlesztő Alapít-
vány, a Tízváros Alapítvány, a 
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és a lebonyolításban se-
gítő fiatalok, szülők, önkéntesek 
és pedagógusok. A rendezvényen 
résztvevő gyerekek nevében is 
köszönjük támogatásukat, segít-
ségüket – jövőre reméljük, újra 
találkozunk! 

Bartó Róbert, Csík Tibor, Furtai 
Mária, Kmellár Zoltán, Marton 
Mihály, Pocsaji Lajos, Takács 
Imre vállalkozók, az Adamik-féle 
Házikolbász, a Berény Kenyér 
Kft., a Berényi Téglaipari Kft., 
a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft., 
a Fábafém Kft., a Gazda-Partner 
Kft., a Gulyás-Szaki Kft., a Kolo-
tech Bt., a Lincsi ABC, a műszaki- 
és kerékpár szaküzlet, a Sprint 
Kft., a Sweet Food Kft., a Szémán 
Árnyékolásechnika, a Tarcsai úti 
Zöldségdiszkont, a Tópart Ven-
déglő, a Vadász Sörkert 14-es 

Városi gyereknap és 
évadzáró 2019

A kora tavasszal megalakult mesével szórakoztatták a zsúfo-
Pedagógus Nyugdíjas Klub lelkes lásig megtelt olvasóterem kis 
tagjai május 23-án látták vendégül közönségét és szüleiket. Majd a 
a könyvtárban és a művelődési 

művelődési központ aulájában a 
központban egy előgyermek-

klub tagjai várták további játékkal napon a kicsiket és szüleiket. A 
és sok-sok varázslatos palacsin-könyvtárban Frei Zita és Földe-

siné Julika óvó nénik interaktív tával a résztvevőket.

Gyermeknapi előzetes

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Kedves Fiatalok!
Kedves Érdeklődők!

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk benneteket 
a Spektrum Alapítvány által szervezett

Vízben az egészség
egészségnapra a Kálmán Fürdőbe

2019. június 23-án (vasárnap) 11 órától 
és amit kínálunk: gyermek, felnőtt vízilabda bajnokság, 

strandröplabda, kóstolók, masszázs, grafológus, rajzverseny, 
gyermekműsor, személyi edzővel, egészségügyben dolgozó 

szakemberekkel való találkozás, ugrálóvár….
A büfét a Vadász Sörkert 14-es Pubfood biztosítja

A rendezvény az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító számú 
„A Város a Tiétek a Város Értetek” 
elnevezésű projekt keretében valósul meg

„Hogyan kapcsolódik össze 
Komlódi Edit, a Himalája és Mezőberény neve?

MEGHÍVÓ

Tisztelettel és szeretettel hívjuk Önöket
2019. június 25-én, (kedd) 18 órától a Városháza nagytermébe, 

ahol Komlódi Edit lesz a vendégünk,
a „Himalája utazó”, aki 6000 méteres magasságban kitűzte a 

mezőberényi zászlót.

A Mezőberényből elszármazott utazó hazalátogatva mesél a 
túrázásról, a kirándulásról, a motivációról, az élményekről.

VÁRJUK ÖNÖKET!

Ünnepi hulladékszállítási rend Mezőberényben

TISZTELT INGATLANHASZNÁLÓK!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy pünkösd ünnepére való 

tekintettel a kommunális hulladékszállítás időpontja 
Mezőberényben az alábbi rend szerint változik: 

- Június 8-án, (szombaton) szállítják el a cég munkatársai a 
kommunális (vegyes) hulladékot június 10-e (hétfő) helyett az I. 

körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 

gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 

ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. 

ÜGYVEZETŐ munkaköre betöltésére.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi 
István polgármester nyújt +36 66 515-515 -os telefonszámon.
 A részletes pályázati kiírás: www.mezobereny.hu honlapon a 

kiemelt hírek között.

Városházi hírek
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Ifjúsági konferencia

A Táliber Közösségfejlesztő Ala- Harang Söröző, Nagy Ferenc a 
pítvány május 21-én Mező- Kupak Kézműves Sörház, Zolnai 
berényben szervezte meg Tér- Róbert a Vadász Sörkert 14-es 
figyelő címmel megyei ifjúsági Pubfood tulajdonosai, majd Szabó 
konferenciáját. A találkozó célja Enikő a Gyulai Ifjúsági Központ 
az volt, hogy bemutasson olyan és Magonyné Urbán Zsuzsanna 
Békés megyei közösségi tereket, orosházi diáktanya munkatársai 
közösségi kezdeményezéseket, mutatták be tevékenységüket. A 
melyek újszerűen közelítik meg rendezvényt megtisztelte és kö-
az ifjúsági korosztályt. A hely- szöntötte a jelenlévőket Siklósi 
színnek a Vadász Sörkert 14-es István polgármester és Körösi 
Pubfoodot választották, ahol a Mihály a Humánügyi Bizottság 
tulajdonosok nyitottak fiatalokat elnöke is. 
érintő rendezvényekre, ese- Zsótér Mária az alapítvány 
ményekre. A konferencián Mertz részéről meghívással élt a további 
Judit az Esély Otthon programról programjaikra, rendezvényeikre 
nyújtott tájékoztatást, majd a és újabb helyszín megtekintésére.
meghívottak: Takács Zoltán a Mertz Judit

A Kiscsillag dobosa Berényben
Gábor Simonfi barátommal Me-
zőberényben beszélgetünk dobo-
lásról, koncertekről, kulissza-
titkokról és minden egyébről, ami 
szerintünk érdekelhet benneteket. 
Mindezt komoly komolyta-
lankodással, a végén egy kis 
zenéléssel megspékelve. Talál-
kozzunk! Úgyis olyan ritkán tu-
dok hazamenni. 
...és Ő nem csak eljött, de elhozta 
zenész barátait is, akikkel egy 
fantasztikus koncerttel leptek meg 
bennünket. Izgult, ahogy elmond-
ta, pedig nem volt miért, egy 
közvetlen, jó humorú, hihetetlen 

A Mezőberény Értékeiért Egye- energiával, akarattal és hatalmas 
sület április 26-án újabb Mező- munkát maga mögött tudó, ko-
berényből elszármazott zenészt, moly eredményeket elért zenész 
Bajkai Ferit, a Kiscsillag zenekar fiatal érkezett közénk. Fotók se-
dobosát köszöntötte a Vadász gítségével végig vezette zenész 
Sörkert 14-es Pubfoodban. múltját az "MZ/X"-től... egészen a 
Rengeteg barát, ismerős jött el, Kiscsillag zenekarban dobolásig. 
hogy találkozzon azzal a fiatal- Feri, nagyon köszönjük Neked, 
emberrel, aki Berénybe járt is- zenész barátaidnak a beszélgetést, 
kolába, itt kezdett néptáncolni Ba- a zenélést és azt, ahogy szívedben 
log Zolinál, kezdett zenélni, őrzöd Mezőberényt, az itthoni 
dobolni és számtalan történés köti barátaid. Nagy köszönet a Vadász 
ide. Szülei, rokonai ma is itt élnek, Sörkert 14-es Pubfoodnak és Rigó 
és mindig szeretettel látogat haza. Tamásnak a hangosításért.
Közösségi oldalára ezt írta: Simi Mertz Judit

A hidak összekötnek
A hidak összekötnek… címmel, 
2019. május 28-án Siklósi István 
polgármester meghívására a 
mezőberényi Városházán tartott 
előadást két elismert szakember, 
Kolozsi Gyula hídépítő mérnök és 
Litvai János hajózási szakember. 
Mindketten kötődnek a városhoz, 
hiszen itt éltek gyermekkorukban, 
tanultak és számtalan emlék, 
család, barát köti ide őket. Az 
előadásuk témája életpályájuk 
ismertetése mellett a hajózás, a 
Körös, illetve a Kettős-Körös 
hídja volt. Mindkét szakember 
munkája országhatárokon túl 
nyúlik, eredményeik, sikereik 
tudásuk nagyságát mutatja. 
Tevékenységük bemutatása során 
körvonalazódott az az alázat, 
mellyel tervezik a hidakat, végzik 
munkájukat. Kolozsi Gyula 
kritikusan fogalmazva jelezte a 

dr. Gschwindt Andrást, „Mező-Kettős-Körös híd állapotát, és 
berény Város Díszpolgárát” és utalt egy 2010-ben készült tervre, 
Kmetykó Jánost, aki 2019-ben mely kilátásba helyezte akkor a 
veheti át a testület döntése alapján felújítást, karbantartást. Virág 
"Mezőberény Város Díszpolgára" Mihály jelenlévő szakember 
címet. jelezte, hogy a törvényi szabá-
A Körös, a Kettős-Körös hídja lyozások miatt ezt sajnálatos 
tehát "hazahozott" két mező-módon ilyen formában már nem 
berényi szakembert, és közel két lehetett kivitelezni, és egyelőre a 
órás előadás, beszélgetés, ta-reményt tudja elmondani, hogy 
lálkozás után ismerősök, barátok még mindig ott van a "mi hidunk" 
köszöntek el tőlük. És, ahogy a megye négy felújításra váró 
megfogalmazták: mezőberényiek hídja között. Kérdésként megfo-
maradtunk kitörölhetetlenül...galmazódott az árterek, a gátak 
Köszönjük mindkettőjüknek, állapota, helyzete, a hajózás jö-
hogy elfogadták meghívásunkat!vője is. Siklósi István polgár-

Mertz Juditmester az előadáson köszöntötte 

Marketing – gazdálkodás – törvényesség
Május hónapban Marketing – kozások indításáról, annak ne-
gazdálkodás – törvényesség cím- hézségeiről, útvesztőiről nyújtott 
mel hangzottak el előadások az tájékoztatást. A cél az volt, hogy a 
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 fiatalok merjenek és legyen kellő 
kódszámú  A Város a Tietek, a információjuk saját terveik meg-
Város Értetek pályázat keretében.  valósításához, vállalkozásuk in-
Kovácsné Nagy Krisztina, a dításához. És két apró mondat az 
Famíliatészta Kft. marketing- előadásokból:
vezetője hiteles, jól szemléltetett A siker kulcsa a jó csapatban, a 
előadása remélhetően sok hasznos szervezettségben van, akik a kö-
információt nyújtott és jó gya- zös célok elérését szívügyüknek 
korlatként mutatott mintát. A tartják.
"marketingdoboz" pedig fog- • A marketing arra tanít, hogy 
hatóan is szemléltette mindazt, sikerre számíthatunk, ha azoknak 
amit az előadás elméleti részében az igényeiből indulunk ki, akiket 
lehetett hallani. Molnár Péter szolgálunk, akikért vagyunk.
adószakértő példákkal szem- Mertz Judit
léltetve ismertette a vállalkozások 
gazdálkodásának alapjait, a 
legfontosabb információkat. Dr. 
Tóth Enikő ügyvéd a vállal-

• 
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ÁLLÁSPÁLYÁZAT
 

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
Időtartama: határozott idejű legfeljebb 2022. november 30-ig tartó 

közszolgálati jogviszony.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: 
dr. Földesi Szabolcs jegyző a +36 70 400-2410-os telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás: 
a www.mezobereny.hu honlapon, a kiemelt hírek között.

A szülők nyomdokain együtt szívtam magamba a népi rekasztal beszélgetéseket, ezek 
kézművességet. nagy nyilvánosságot kaptak. Én 
– Mikor készítette első saját két bőrdíszművessel dolgoztam e-
munkáit? gyütt, ez nagyon hasznosnak bi-
– Most már csak vászonszövéssel zonyult, inspiráltuk egymást, bő-
foglalkozom. Nagy nyilvánosság vült a látókörünk.   
előtt 2017-ben Hevesen az orszá- – Hogyan került a Népművészeti 
gos szőttes pályázaton mutatkoz- Egyesületek Szövetsége három-
tam be egy kollekcióval, ez három tagú ifjúsági bizottságába?
szoknyából és egy táskából állt. A – Mások mellett engem is jelölt a 
tervezés és a szövés az én Békés Megyei Népművészeti 
munkám volt, édesanyám pedig Egyesület, és a küldöttgyűlés en-
megvarrta őket, közös munkánk gem választott a három tag egyi-
eredményeként együtt vettük át a kének.
harmadik helyezésért járó díjat.

– Mi a bizottság feladata?
– Azóta több pályázaton is részt 

– Hogy figyelemmel kísérje a 
vett?

fiatal alkotók tevékenységét, a 
–  Amelyik a tudomásomra jut, 

megismertetésük érdekében fóru-azon indulok. A pályázatokat 
mokat, bemutatkozási lehetőséget azért szeretem, mert adott egy 
szervezzen nekik.konkrét téma és a határidő is. 
– A közeli jövőre mik a tervei?Ezek közül a legemlékezetesebb 
– Pályáztam a Népművészet Ifjú számomra a Népművészeti  
Mestere címre, ennek eredményétEgyesületek Szövetsége által 2018 
augusztusban tudom meg. Egy januárjában életre hívott műhely-
munkámat most zsűriztetem, ha ez munka, amelyben négy hónapon 

– Szüleim példáján már kisko- ágát kipróbáltam. Mikor már 15- sikerül, akkor elegendő zsűrizett keresztül 15 fiatal iparművész és 
romban láttam az alkotás örömét, 16 éves lettem, a szüleimmel anyagom lesz a népi tárgyalkotó ugyanennyi fiatal népi kézműves 
és a kezemmel mindig babráltam táborokba, vásárokba jártam. Te- iparművész címhez.   gondolkodott, dolgozott együtt. 

           M. L.valamit, a népi kézművesség több hát elmondhatom, az anyatejjel Tartottunk divatbemutatókat, ke-

Debreczeni Klárát a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 
küldöttgyűlése május 4-én beválasztotta a szervezet háromtagú 
ifjúsági bizottságába. Édesanyja: Debreczeni Jánosné viselet-
készítő, édesapja: Debreczeni János, a Népművészet Mestere. Így 
adódott a kérdésünk, hogyan hatott önre, hogy mindkét szülője 
népi kézműves?

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Mezőberény Város Óvodai Intézménye pályázatot hirdet

2 ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

2019. július 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20. és 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: 
Kissné Wagner Mária +36 70 3680522-es telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás: 
a www.mezobereny.hu honlapon, a kiemelt hírek között.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Katicabogár Evangélikus Óvoda
5650 Mezőberény, Luther u. 9.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 26.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: 
Hoffmann Szilvia óvodavezető a +36 66 352-803 telefonszámon.

Részletes pályázati kiírás: 
a www.mezobereny.hu honlapon, a kiemelt hírek között. 

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Lakatos Zsolt (Mezőberény) és Csikós 
Amanda (Mezőberény), Mezei Zsolt (Mezőberény) és Czifra Mária 
Krisztina (Mezőberény), Jámbor Róbert Sándor (Mezőberény) és 
Balogh Nikoletta (Mezőberény), Balog László Lajos (Mezőberény) és 
Jakusovszki Ildikó (Mezőberény), Ollé Tibor (Békéscsaba) és Rácz 
Alexandra (Záhony), Berhencz Balázs (Mezőberény) és Kiss 
Krisztina Klaudia (Mezőberény), Sóvári Roland (Szentendre) és 
Szóth Nikoletta (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Kolozsi Dániel (1976), Kovács Gáborné Sza-
bó Katalin (1951), Szeles Károly (1942), Solymosi Sándorné Deutsch 
Mária (1938), Bőtsch Józsefné Kovács Lídia (1928), Beregi Istvánné 
Dombi Mária (1938), Adamik Tamás Mihály (1968), id. Csete Gyula 
(1923), Károlyi Jánosné Virág Judit (1940), Szlaukó Mária Erzsébet 
(1954), Kovács Imréné Gschwindt Zsuzsanna (1933)

GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNET

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, 
hogy a Földgázszállító Zrt.

2019. július 18-án 10 és 14 óra közötti időszakban
Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás településeket érintően az 
üzemeltetésben lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási 

szünettel járó karbantartási munkát végez.
Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet 

megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a 
fenti időszakban a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a 

gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek!
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt

Sziráczki Györgyné Bartalus Zsu-
zsanna május 1-jén ünnepelte 95. 
születésnapját. Ebből az alka-
lomból Siklósi István polgármester 
köszöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándék-
csomagját. Az önkormányzat és 
településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

Sziráczki Györgyné köszöntése

Városházi hírek2019. június
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Megújították az együttműködési megállapodást
 
Iustin Cionca, az Arad Megyei Tanács elnöke és Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
Békéscsabán, a megyeházán ünnepélyes keretek között újította 
meg az Arad és Békés megye közötti együttműködési 
megállapodást.
A Békés és Arad megyék közötti hivatalos kapcsolat az 1980-as 
évek elejére vezethető vissza. Az együttműködési 
megállapodást előbb 2003. december 9-én, majd 2007. március 
2-án újította meg a két fél. Ugyan a megállapodás 2015. március 
1-ig volt hatályos, az együttműködés azt követően is folyamatos 
volt. Az eltelt időszak változásai, valamint az új, 2014-2020-as 
időszakban megnyíló lehetőségek szükségessé tették a 
megállapodás határozatlan időre szóló ismételt megkötését.
A Békés Megyei Önkormányzat az Arad Megyei Tanáccsal 
közösen az Interreg V-A Románia Magyarország Program 
keretében sikeres pályázatokat nyújtott be. A Közös problémák, 
közös megoldások – Arad és Békés megye közigazgatási 
együttműködésének javítása című, ROHU204 azonosítószámú 
WorkMix projekt megvalósítása már elkezdődött.
A programban az Arad Megyei Tanács, mint vezető partner, 
valamint a Békés Megyei Önkormányzat és az Arad Megyei 
Könyvtár működik közre. Az Európai Unió támogatása, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és 
Románia kormányának társfinanszírozása segít i  a 
megvalósulást. A program összköltségvetése 217.500 €, 
amelyből a Békés Megyei Önkormányzat 72.500 € támogatást 
nyert. A megvalósítási időszak 2018. december 1-től 2020. május 
31-ig tart.
A projekt célkitűzése Arad és Békés megye közigazgatási 
együttműködésének javítása, kulturális identitás erősítése, 
továbbá a megyék lakossága közötti könnyebb ismeretszerzés 
és egymás megértésének elősegítése.

Érték a Települési Értéktárból

Bartóki József életműve
Kilencven éve, 1929. július 6-
án született Bartóki József 
tanár,  fes tőművész.  Az 
ál ta lános iskolát  szülő-
városában végezte. A békési 
Szegedi Kis István Gimná-
ziumban érettségizett. Előbb 
munkás, adminisztrátor, majd 
grafikus egy kiállításokat 
szervező cégnél, ahol egy 
életre elköteleződik a grafi-
kusi, festői pálya iránt.
A mezőberényi 1. sz. Általános 
Iskolában 1954-től gondnok, 
mellette képesítés nélküli 
óraadó rajztanár. A munka 
mellett időt szakít az egye-

temes és magyar művészettörténet tanulmányozására. Ebből az 
időből származnak grafikái, karikatúrái, és ekkor kezd 
kisplasztikával is foglalkozni. A 2. sz. Általános Iskola rajztanára 
1966-tól egészen nyugdíjazásáig, 1986-ig. Szegeden a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola levelezős hallgatójaként1969-ben 
rajz-földrajz szakon szerez diplomát. A Petőfi Sándor 
Gimnáziumban 1972-től óraadó rajz- és műalkotások elemzése 
tanár egészen 1996-ig.
Élete végéig festett, különleges tustechnikával grafikai sorozatot 
készített, bronzba öntötte a Berényi templomtornyok című 
plakettjét. Nyolcvan éves korában 2009. május 10-én 
Mezőberényben hunyt el.

Búcsú Mezőberénytől
Az OPSKMM hímző szakkörének 
vezetője és tagjai örömmel fogad-
ták megkeresésünket, és nagy 
összefogással alig néhány hét alatt 
elkészítették a tarisznyákat. A 
takácsvászonra gyöngyfonallal 
hímzett mezőberényi szűcshím-
zés motívuma női ködmön alapján 
Hentz Lajos forrásanyagából szár-
mazik. Középen egy virág-
motívum látható, ez jelképezi az 
iskolába érkező „csemetét”, ebből 
nő ki mindkét oldalra a bajusz-
levél, mint a szerteágazó lehető-
ségek szimbóluma. A minta köze-
pén egy fáklya látható, amely be-

A 2018/19-es tanévben a PSG-ben világítja a diák további útját, bár-
száz diák búcsúzott el a gimna- merre is menjen az életben.
zista élettől. Az idén ballagókat Köszönjük a szakkör tagjainak 
nemcsak a sok szép itt szerzett értékes munkáját! A fotón Berta 
élmény köti majd Mezőberény- Dorina, Vas László és Maczkó 
hez, hanem a tarisznyájukon is Blanka 12.b osztályos tanulók 
magukkal viszik egy kicsit a láthatók.
diákévek helyszínét. Braun Péterné Kristóf Viktória

Néptáncos tanévzáró

Május 24-én került megrende- arany minősítést szerzett és egy-
zésre a néptáncosok évzáró ben továbbjutott a Körös-völgyi 
bemutatója. Az ovisoktól az Ős- Sokadalom keretén belül megren-
Berényig (Babica, Berecske, Kis- dezett országos gyermektánc fesz-
Berényke, Berény Táncegyüttes, tivál gálaműsorába, valamint még 
Ős-Berény Táncegyüttes) lépett a Temesvári Sokadalmon ezüst 
fel. Szabó Csaba a „Leg a láb” minősítést szereztek. A Berény 
A.M.I. igazgatója köszöntőjében Táncegyüttes az idén szerezte 
elhangzott, hogy az iskola igen meg a Nívódíjas együttes címet.
mozgalmas tanéven van túl. Ren- Az együttesek nyáron sem pihen-
geteg megyei és országos verse- nek, hisz számos esemény előtt 
nyen vettek részt, ahol szóló- állnak, mint például a szlovák 
táncosaik kimagasló eredmé- tábor, a Körös-völgyi Sokadalom, 
nyeket értek el: 3 bronz, 7 ezüst, a Sokadalmi Gála, a münsingeni 
12 arany, 4 kiemelt arany minő- testvérvárosi meghívás, a Minden 
sítést. Együttesek közül a Kis- Magyarok Néptáncfesztiválja. 
Berényke Táncegyüttes kiemelt „Leg a láb” A.M.I.

Mezőberény az idén is csatlakozik a 
Legszebb konyhakertek országos programhoz. 

Újdonságként 2019. évben bővítik az elnyerhető díjak sorát! 

Külön díjazásban részesülnek:• önkormányzati kertek, 
• óvodai kertek, • iskolai kertek.

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.
A jelentkezési lap letölthető a www.mezobereny.hu oldalról, 
illetve kérhetik a Művelődési Központ információs pultjánál is.

További információ: Bartóné Évi, +36 20 4243-944.

Legszebb konyhakertek 2019

Városházi hírek / Intézményi hírek 2019. június
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Dalostalálkozó idén is

Mezőberényben minden eszten- A találkozó résztvevőit a Kis-Be-
rényke Táncegyüttes rövid mű-dőben Dalostalálkozó keretében 
sora köszöntötte. A rendezvény emlékeznek meg Szabó Antal és 
keretében bemutatkozott a Mező-Szabó Antalné karvezetőkről, az 
berényi Szlovák Pávakör, a Kö-idén erre május 12-én – a Közös-
röstarcsai Nyugdíjas Klub asz-ségek Hete rendezvénysorozat 
szonykórusa, Kulcsár Mihályné a 

keretében – került sor a Mű-
gyomaendrődi Holdfény Klub 

velődési Központban. képviseletében, a Kamuti Dalos 
Megnyitójában Siklósi István Klub, a Békési Hagyományőrző 
polgármester megköszönte a Dalkör, a mezőtúri Mongol-Agrár 
résztvevőknek, hogy elfogadták a Zrt. Népdalköre, a szeghalmi 
meghívást és bemutatják a pro- Sárréti Népdalkör és házigaz-
dukciójukat.          daként a Berényi Népdalkör. 

Levéltári könyvbemutató
A Közösségek Hete rendezvény-
sorozat keretében MNL Békés 
Megyei Levéltárának Körök, egy-
letek – A civil társadalom törté-
nete a dualizmus kori Békés me-
gyében című képes albumát mu-
tatta be dr. Erdész Ádám, a levéltár 
igazgatója kollégáival május 9-én 
a Muzeális Gyűjteményben.
Dr. Erdész Ádám bevezetőjében 
elmondta, levéltáruk főtevé-
kenysége a történelmi iratok 
gyűjtése, de emellett az érdek-

A könyvbemutatón szerzőként a lődők számára forrásanyagokat is 
levéltár több munkatársa is részt közzétesznek, ugyanis a történet-
vett. Németh Csaba arról szólt, tudomány az emlékezet és az 
hogy ebben az időszakban Me-identitás tudománya is, így a 
zőberényben legalább 33 civil közösség számára meghatározó. 
szervezet tevékenykedett, lega-Az országban 1870-ben 3000, a 
lább is ennyinek maradt fent az két világháború között már közel 
alapszabálya. 15000 civil szervezet működött.

A Múzeumi Esték keretében helyezésével adóztak emléküknek 
május 23-án Henger Péter, a a megjelentek.
Mezőberényi Helytörténeti és Henger Péter felolvasta az Auszt-
Tájvédelmi Egyesület elnöke tar- ráliában élő dr. Szegő György 
tott előadást 75 éve történt cím- levelét, aki a Mezőberényből el-
mel. Az előadó a mezőberényi zsi- hurcolt zsidók közül utolsóként 
dóság történetét tekintette át, majd tud a szemtanú hitelességével be-
az udvaron elhelyezett emlék- számolni a tragikus eseményről. 
műnél a diákok, pedagógusok Dr. Szegő György levelében kö-
közreműködésével ismerték meg szönetét fejezte ki a megem-
a résztvevők a mezőberényi áldo- lékezés résztvevőinek és a szerve-
zatok nevét. Egyperces néma tisz- zőinek. Végezetül további fejlő-
teletadással, virágok és kövek el- dést kívánt a városnak. 

A holokausztról...

Mezőberényi pásztorbot
A hónap műtárgya – 2019. június

A pásztor egyik fontos alkalmakkor viselték. 
munkaeszköze,  tere- Rendeltetése szerint 
lőeszköze a pásztorbot. elsősorban dísz, játék, 
Hosszúságát a pásztor saját tánc, szükségből az 
testmagasságához ala- önvédelem eszköze 
kította, vastagságát tetszés volt. A Dunántúl és 
szerint választotta meg. A Erdély fában gazdag 
pásztorbot minden esetben tájainak pásztorai több-
szívós, keményfából készült, nyire faragással, karco-
galagonyából, szilfából, lással, az Alföldön pedig 
somfából, kőrisfából. A botot ólmozással, csont-, sza-
rendszerint maga a pásztor ru-, réz-, újabban vala-
szemelte ki, maga vágta le és milyen színes műanyag 
készítette el, de vásárokban is berakással díszítik. A be-
árulták és egymás között is mutatott botot Balog 
cserélhették. A használattól Mihály 1972-ben bera-
függően  vo l t  egyszerű ,  kással és szaru rátéttel 
úgynevezett hétköznapi vagy készítette, erre a jel-
díszített, ünnepi, parádés pász- legzetes pásztormotí-
torbot. vumok mellett a tulaj-
A pásztor a botot mindig ma- donos neve és a készítés 
gánál hordta. Az ünneplő pász- évszáma is felkerült. 
torbotokat többnyire ünnepi Csete Gyula

Intézményi hírek2019. június



Az OPSKMM május 13-án tar- gyen-négyen versenyeztek. Min-
totta meg a Petőfi Sándor Vers- den szavaló egy-egy kötelező és 
mondó Versenyét általános iskolá- egy-egy szabadon választható 
sok részére a Könyvtárba. A meg- verset adott elő.
mérettetésen összesen húsz vers-

Míg a zsűri tagjai döntésükről 
mondó vett részt, jöttek Gyoma-

tárgyaltak, a versmondók játszó-endrődről és Köröstarcsáról is. Az 
házban ügyeskedtek. A zsűri tagjai 1-2. és a 3.4. osztályosok korcso-
voltak: Földesi Lajosné, Kmetykó portjában hatan-hatan, a 5-6. és a 

7-8. osztályosok közül pedig né- Istvánné és Tóth László Csabáné.

pedagógusait. Ezt követően az 
oktatási intézmények vezetői 
méltatták a jubiláló, a nyugdíjba 
vonuló és az elismerésben 
részesült munkatársak munkáját. 
Műsort adott a Berény Tánc-
együttes.

A pedagógusnap alkalmából a 
Művelődési Központ színház-
termében június 4-én Siklósi 
István polgármester és Kepenyes 
András a gyulai tankerület 
gyomaendrődi regionális iroda-
vezetője köszöntötte a város 

A pedagógusokat köszöntötték

Vizsgáztak a táncosok

A kezdő, haladó és éremszerző havi tanulás, próba után május 18-
táncosok Hajas Tibor táncpeda- án a kezdők eljutottak a táncvizs-
gógussal 2019 januárjában kezd- gához. A bálkirálynőnek Gyebnár 
ték el a közös munkát a Művelő- Viktóriát, a bálkirálynak Solymo-
dési Központban, és négy és fél si Norbertet választották meg.

8.

Húsz versmondó 
versenyzett

A következő eredmény született. Az 1- 2. osztályosok korcsoportjában: 
1. Kara Nelli, 2. Lovas Csenge, 3. Csávás Zoltán. A 3- 4. osztályosok 
korcsoportjában: 1. Berner Sára, 2. Kiszel Bertold, 3. Berczi Emília. Az 
5-6. osztályosok korcsoportjában: 1. Kovács Dóra, 2. Kiszely Kitti, 3. 
Vaszkán Milán. A 7-8. osztályosok korcsoportjában: 1. Vinkovics 
Ágnes Zsuzsanna, 2. Hugyik Zoltán, 3. Tímár Gerda Noémi. 

Tisztelt Olvasók! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár 
2019. június 17-től július 20-ig 

– az állományellenőrzés ideje alatt – zárva tart. 
Nyitás 2019. július 22. 

Megértésüket köszönjük!

Előfordul, hogy a világ unal-
masnak, ridegnek és ellenségesnek 
tűnik, kiváltképpen egy kamasz 
szemében. Így van ezzel Ben, az 
amerikai fiú is, akinek szülei 
válását követően egy idegen 
országban kell beilleszkednie, 
noha semmi kedve nem volt 
elhagyni otthonát. Nem tetszik neki 
Budapest, új osztálytársai sem túl 
barátságosak vele. Így hát leg-
szívesebben begubózna saját kis 
világába, imádott, a középkorról 
szóló filmjei társaságában, ahol 
elképzelheti, hogy egy másik 
valóságban ő is lehetne lovag...

Hajdúböszörmény, Főnix Könyvműhely, 2018. 292 p.

Olvasnivaló a fiataloknak
Kitty Bich Thuy Ta: A varázsecset és az elvarázsolt festmények

A Könyvtár ajánlja
Richard Dawkins: A valóság varázsa 

"A valóság varázsa" látványos, 
letehetetlen detektívtörténetként 
kalauzol végig a legkülönbözőbb 
tudományágakon, és arra sarkallja 
az olvasót, hogy ő maga is a 
tudósok fejével gondolkodjon. 
Richard Dawkins és Dave McKean 
munkája valódi kincsesbánya 
mindazok számára, akik valaha is 
eltűnődtek már a világ működésén - 
képes kalauz, mely sokáig hasznos 
útitársunk lehet.
Ez a könyv seregnyi találó 
gondolatkísérlettel, lenyűgöző 
illusztrációkkal és megdöbbentő 
tények garmadájával segíti a 
természeti jelenségek megértését. 

Budapest, Libri Könyvkiadó, 2011., 271 p.

Intézményi hírek 2019. június
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Hed-Land Mezőberény I. asztalitenisz
eredménye a Férfi Extraligában
 
18. forduló: CVSE Swietelsky Jufa 
Hotels I. – Hed-Land SE Mezőberény I.   
6 : 3, Celldömölk, 2019. május 16.
A 18. forduló után az újonc mező-
berényiek a tízcsapatos Férfi Extra-
ligában a nagyon előkelő negyedik 
helyen állnak.
Forrás: www.moatsz.hu

Valóra vált álmok
A Mécses Egyesület idén is vágytak, amire kíváncsiak voltak, 
megvalósította Békés megyében a ami elérhetetlennek tűnt eddig 
Neked Munka, Nekem Álom számukra.
Napot, melyre már harmadik éve Idén is sok munkavállaló állt a 
került sor a megyében. A program program mellé, és tette lehetővé, 
célja, hogy megváltozott munka- hogy egy-egy fogyatékkal élő 
képességű és fogyatékos szemé- ember kipróbálhassa magát álmai 
lyek e napon egy, a számukra munkahelyén. Mezőberényben a 
érdekes, általuk választott mun- Panoráma Étterem, a Vereckei 
kahelyen, munkakörben, egy Patika, a Mezőfarm Gazdabolt és 
napra kipróbálhatják álmaik a KTV Stúdió fogadott részt-
munkáját, amit helyzetükből vevőket. Mindenki élményekkel 
adódóan más körülmények között gazdagon tért haza és nagyon 
nem tehetnének meg. hálás volt a lehetőségért, hogy egy 
2019. május 21-ét Békés me- napig  á lmai  munkahelyén 
gyében sok ember izgatottan dolgozhatott.
várta, hiszen elérkezett az idei  
Neked Munka, Nekem Álom Nap. 
A munkáltatók várakozásokkal 
telve, talán kicsit félve várják az 
álomnap keretein belül érkező 
fogyatékkal élő résztvevőket, 
mivel e nap keretein belül ők is 
valódi tapasztalatokat szerezhet-
nek arról, hogy milyen egy 
fogyatékossággal élő emberrel 
találkozni, együttműködni, kom- További információk:
munikálni. A fogyatékossággal Szántainé Henriett 
élő emberek pedig már hetek óta 
erre az egy napra készülnek, mivel Mécses Egyesület 
ma bekapcsolódhatnak abba a Tel: +36 70 943-0943 
munkába, amire mindig is szantaine.henriett@gmail.com

projektkoordinátor,

Győrben 2019. május 17-19. kö- nyecsni Milán indult a futamokon. 
zött rendezték meg a Graboplast Az alábbi szép eredmények 
Maraton Magyar Bajnokságot. A születtek: Sági Alíz U15 K1 15 km 
Kis-Dunán 78 egyesület közel 3. hely, U15 K2 15 km 3. hely (a 
2000 versenyzője (gyermek, kö- gyomaendrődi csapattársával, Fo-
lyök, serdülő, ifjúsági és felnőtt dor Napsugárral), Wágner Anna 
korosztály) evezett különböző tá- U14 K1 10 km 1. hely, Konyecsni 
vokon. A KSI Gyomaendrőd is Milán U12 MK1 5 km 2. hely.
szép számmal képviseltette ma- A versenyszezon júniustól folyta-
gát, és – az anyaegyesület ver- tódik, szinte minden hétvégén 
senyzőinek eredményeivel össze- kisebb-nagyobb megmérette-
sítve – az éremtábla 3. helyén tésekkel, majd a júliusi edzőtábort 
végeztek. követően az országos bajnokság-
Városunkból Sági Alíz, Wágner gal zárják a nyarat az ifjú 
Anna, Ilyés Inez, Tóth Kinga, kajakosok. 
Vida Levente, Kis Bálint, Ko-

Wágner Anna bajnok

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

ELŐADÁSSOROZAT A SZÉPKORÚAKNAK

A Magyar Rákellenes Liga mezőberényi alapszervezete
és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete

együttműködve a Békés Egészségfejlesztési Irodával
előadássorozatot szervez

a Szlovák Közösségi Házban

június 20. 11 óra 
Balogh Anna: Az időskorral járó testi változások

június 27. 11 óra 
Békési Oláh Krisztina: Az időskori táplálkozás kiemelt területei

július 11. 11 óra 
Juhos Renáta: A sikeres öregedés

A mezőberényi szlovák nemzetiség szervezésében
 tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 

a II. ker. evangélikus (tót) templomba

KALOCSAY KÁROLY 
orgonaművész koncertjére

2019. június 8-án (pünkösd szombat) 16 órai kezdettel.
A koncert után filmvetítésre hívjuk Önöket:

Pünkösdi program 
a „44 év” jegyében

Bach Arnstadtban című Bach nemzetiség tevékenységét, II. 
életét bemutató filmre, melyben Kerületi Evangélikus Templom 
a zenei anyagot a mezőberényi orgonáját és a Bach-filmet.
tót templom orgonáján vették A programokra a belépés díj-
fel .  A vet í tés  helyszíne:  talan.
Mezőberény, Városháza. Támogatók:
Az ünnepi rendezvényt a Mi-
niszterelnökség támogatja, és 
ezáltal mód nyílott az ese-
ményhez kapcsolódóan „Érté-
keink” címmel kiadvány elké-
szítésére, mely bemutatja a He-
lyi Értéktárba bekerült szlovák 

Az OPSKMM Nyugdíjas Klubja

2019. június 12-én 17 órakor

TARHONYAPARTIT TART

a Szlovák Közösségi Házban.

Civil hírek2019. június
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A Mezőberényi Fúvószenekarért Augusztus 19-én a XXII. Berényi 
Egyesület a városban működő Vá- Napokon a Mezőberény Városi 

Ifjúsági Fúvószenekar és a rosi Ifjúsági Fúvószenekar tevé-
Németországból érkező Gronaui kenységének támogatására jött 
Fúvószenekar tagjai Mezőberény létre. Az egyesület működése nyil-
testvérvárosi kapcsolatának 25., vános. Egyesületünk céljai között 
illetve az Önkéntes Tűzoltó Egye-szerepel a fúvószene népszerű-
sület, Mezőberény 125 éves évfor-sítése, fúvószenekari hagyomá-
dulójának megünneplésén egy nyok ápolása a fiatalok kulturált 
órás koncertet adott a mezőbe-szórakoztatása, rendezvényeken 
rényi nézőközönség számára. Ezt való fellépés megszervezése, 
követően augusztus 20-án részt valamint együttműködés más civil 
vettek a Szent István-napi felvo-szervezetekkel, Mezőberény Vá-
nuláson.  ros Önkormányzatával. A mai 
Szeptember 15-én a Baráti Egylet világban az embereknek nagy 
Mezőberényért és az OPSKMM szüksége van egy kis kikapcso-
rendezte meg lódásra, erre a zene egy csodálatos 

immár hagyományossá eszköz.
vált Mezőberényi Töltött Káposz-2018. évben az alábbi események 
ta Fesztivált a Városi Ligetben, szervezésében működött közre: 
ezen a rendezvényen zenekarunk 

A Városi Ifjúsági Fúvószenekar és 
zenével szórakoztatta az ott lévő 

a Mezőberényi Fúvószenekarért 
vendégeket.  

Egyesület közös szervezésével a 
December 26-án a Mezőberény 

fúvószenekar február 24-én önálló 
Német Evangélikus Egyházköz-

koncertet adott a Művelődési ségben a Városi Ifjúsági Fúvós-
Központban. zenekarunk karácsonyi ünnepi 
Nemzeti ünnepünk 170. évfor- hangversenyt rendezett.
dulója alkalmából március 15-én a A Mezőberényi Fúvószenekarért 
városi ünnepi program keretén Egyesület tisztelettel köszöni 
belül vett részt a Városi Ifjúsági mindazok segítségét, akik fel-
Fúvószenekar. Május 1-jén Déva- ajánlották személyi jövedelem-
ványán a Művelődési Ház felké- adójuk 1 %-át, a felajánlott össze-
résére a Városi Ifjúsági Fúvós- get a Városi Ifjúsági Fúvósze-
zenekar zenét szolgáltatott az ér- nekar támogatására használja fel.
deklődő nézőközönség számára. A Mezőberényi Fúvószenekarért 
Május 26-án a Mezőberényi Egyesület elnöksége az alapsza-
Petőfi Sándor Evangélikus Álta- bályban rögzített számban a köz-
lános Iskola, Gimnázium és Kol- gyűlést megtartotta, az egyesület 
légium felkérésére az intéz- tevékenységének beszámolója 
ményében megrendezésre kerülő előzetes egyeztetés után megte-
„30 éves a Kéttan”  rendezvényen kinthető az egyesület székhelyén. 
zenekarunk könnyűzenei hang- Köszönettel: Matajsz János, a 
versennyel tette színesebbé az Mezőberényi Fúvószenekarért 
ünnepi programot.        Egyesület elnöke  

nyolcadik alkalom-
mal az 

A városi fúvósok egy éveNívódíjas a 
Berény Táncegyüttes

A Martin György Néptánc- Az április 28-án Kisújszálláson 
szövetség első alkalommal hir- megrendezett versenyen a Berény 
dette meg a Néptáncosok Területi Táncegyüttes több neves felnőtt 
Színpadának Minősítő Versenyét. korosztályú táncegyüttessel e-
A verseny felhívása szerint 15-25 gyütt mérettette meg magát,  és 
perces szerkesztett produkcióval Nívódíjas Együttes címet nyert el. 
kellett készülni. „Leg a láb” A.M.I.

A BEM közgyűlése
Az 1986-ban alakult Baráti Egylet Hoffmann Dániel elnök ismertette 
Mezőberényért május 14-én tar- a 2019. évi rendezvénytervet, 
totta évi rendes közgyűlését. Hoff- amelyben kiemelt fontosságúak: 
mann Dániel egyesületi elnök Körös-parti megemlékezés és ko-
beszámolójában a 2018. évben szorúzás, augusztus 20-án találko-
végzett munkáról szólt, felsorolva zó az elszármazottak baráti körei-
az önálló rendezvényeket: a Kö- nek tagjaival, Töltött káposzta 
rös-parti március 15-i megem- fesztivál szeptember harmadik 
lékezés az Alföld Turista Egye- szombatján, Halottak-napi meg-
sület támogatásával, az augusztus emlékezés november 1-jén. Ezek 
20-i Mezőberényből elszárma- a rendezvények a város lakosságát 
zottakkal való baráti találkozó, is érintik, így szervezésükben, 
november 1-jei megemlékezés a lebonyolításukban fontos a civil 
Hősök szobránál az egyházak szervezetekkel kialakult – és kia-
közreműködésével. Méltatta a lakítandó – együttműködés erő-
hagyományossá lett Mezőberényi sítése.
Töltött Káposzta Fesztivál sikerét A napirendben közölteken túl fel-
és a sikerben részes civil össze- merült még Mezőberény várossá 
fogást, az OPSKMM-mel való nyilvánításának 30. évfordulója – 
együttműködést, valamint Mező- szerény megemlékezés formá-
berény Város Önkormányzatának jában. A Körös-parti Petőfi-em-
támogatását. Gyaraki Jánosné lékmű létrehozásában közre-
könyvelő az egyesület pénzügyi működő egykori szakkörösök ré-
helyzetéről, gazdálkodásáról szá- széről felmerült a Petőfi-kutatás 
molt be. Megállapította: a cél- megújítása, illetve a dr. Irányi 
tudatos, takarékos gazdálkodás István kutatási anyagának, tab-
következtében az egyesület pénz- lóinak ügye. A közgyűlés az egye-
ügyi helyzete stabil, de az önkor- sület elnökségének hatáskörébe 
mányzati támogatásra 2019-ben is utalta annak megvizsgálását, hogy 
szükség lesz. Mórocz György, a a BEM bekapcsolódik-e a kezde-
felügyelő bizottság elnöke elis- ményezésbe. 
merően szólt az egyesület pénz- Hoffmann Dániel egyesületi el-
ügyi, gazdasági helyzetéről, vala- nök zárszavában megköszönte a 
mint a működés törvényességéről. tagság munkáját, az új feladatok 
A közgyűlés mindhárom beszá- megoldásához kérte mindenki 
molót egyhangúlag elfogadta. segítségét.                 Nagy Ferenc

A Csodálatos természet című zal a céllal, hogy a gyerekekkel 
kiállítást május 17-én nyitotta megszerettessék a természetet. 
meg dr. Burján Katalin, a P ályázatukat óvodások és álta-
Mezőberényi Városszépítő és lános iskolások részére írták ki, a 
Városvédő Egyesület elnöke a korosztálynak megfelelő témával, 
Művelődési Központ aulájában. és ezen valamennyi oktatási 
Mint azt elmondta, az első hasonló intézmény részt vett. A legjobb 
című pályázatot 1996-ban írták ki, munkákat kiállításon mutatják be, 
eleinte évente, majd kétévente az- az alkotók díjakat vehettek át.  

Csodálatos természet

Civil hírek 2019. június
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korig. Mezőberény, Jeszenszky NYÁRI LOVAS NYÁRI TÁBOR 
utca 21. (Idősek Klubja) az Orlai Petrics Soma Könyvtár, GYERMEKEKNEKTÁBOROK
Részvételi díj 2.000,-Ft, de aki Muzeális Gyűjtemény és Műve-

A Mezőberényi Szlovákok Szer-tud, további (pénzbeli vagy lődési Központ (OPSKMM) 
vezete és a Mezőberényi Szlovák Időpontok: természetbeni) adományokkal az Emberi Erő-
Nemzetiségi Önkormányzatjúnius 24-28-ig napközis tábor forrás Fejlesztési Operatív Prog-segítheti, támogathatja a prog-
Szlovák nyelvi, népismereti és július 22-26-ig  napközis/ ram (EFOP-3.3.2-16-2016-ramot.
zenei tábort szervez általános bentlakásos tábor 00106) támogatásával térítés-További információ: Selmeczi 
iskolások részérementesen 2019. július 1-5. augusztus 5-9-ig napközis Lajos Péter lelkész +36 20 

között 8-14 éves gyermekek 2019. július 7-től 13-ig./bentlakásos tábor 8244902, vagy a mezobereny2 
részére. Helyszín: Szlovák Közösségi augusztus 12-16-ig napközis @evangelikus.hu címen kérhető.
Információ, jelentkezési lap: Ház, Mezőberény, Gyomai út 21. tábor Jelentkezési lap az evangélikus OPSKMM információs pultja, 

Információ: Borgula Györgyné Részvételi díj: hitoktatóknál, valamint a Lel- +36 66 515-553, nyitvatartási 
elnök, +36 20 2222-435.napközis tábor 23.000 Ft készi Hivatalban kérhető (Mező- időben 12-18 óráig.
A tábort támogatja a NEMZ-bentlakásos tábor 35.000 Ft berény, Luther tér 3.), illetve Jelentkezési határidő: 
TAB-19-0134 s azonosító számú letölthető a városi honlapról is:Célcsoport: napközis táborban 5 2019. június 21.
pályázat.-14 éves korig, bentlakós 

táborban 10-14 éves korig

Helyszín: Nyeregben Alapítvány 

lovas tanyája

I. KERÜLETI EVANGÉLIKUS 
Érdeklődni és jelentkezni tele- EGYHÁZKÖZSÉG NYÁRI TÁBORAI
fonon lehet: Madarászné 

 
Bereczki Zsuzsanna táborvezető

• BALATONKERÜLŐ +36 20 532-4531

KERÉKPÁRTÚRA (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) 
2019.július 1-7. támogatásával KOSARAS TÁBOR 

2018. július 15-19. között 8-14 14 éven felülieknek
A Mezőberényi Kosárlabda éves gyermekek részére.NAPKÖZIS FOCITÁBOR
Klub nyári tábort szervezI n f o r m á c i ó ,  j e l e n t k e z é s :  

OPSKMM információs pultja, 2019. július 15-19. között
Időpont: 2019. július 1-5. BARÁTSÁG TÁBOR – +36 66 515-553, Résztvevők: 1-4. osztályos 
Korosztály: 2014-2005 napközis tábor nyitvatartási időben diákok számára
Költség: a Berényi Gyermek FC 2019. július 8-14. 12-18 óráig. Részvételi díj: 15.000 Ft
tagjainak 10.000 Ft/fő. általános iskolai korosztálynak

Helyszín: Martinovics úti 
Nem tagoknak: 20.000 Ft/fő. Részvételi díj: 6000 Ft

tornaterem
Tábornyitás: 2019. július 1. Jelentkezési határidő: június 24.

Jelentkezés: Kis Gergő edző
9 órakor a sportpályán.

Telefon: +36 20 377-1633

ÉLET A PUSZTÁBAN – Email: mezoberenyikosarlabda-További információ az edzőknél: 16. Evangélikus Egyházmegyei 
hittantábor 2019. július 4-7-ig, klub@gmail.com

Benyovszki Róbert ZENETÁBOR minden nap 8-16 óráig a Mező- További információk az +36 70 631-6018
berényi Református Egyházköz-2019. július 28. – augusztus 4. iskolákban kihelyezett Kajlik Alpár +36 30 287-9689 ség szervezésében általános 7 éves kortól, kezdők és haladó plakátokon és a Mezőberényi 

Kajlik Péter +36 30 280-2393 iskolás gyermekek számára.hangszeres tanulók számára is KK Facebook-oldalán
Oláh Zsolt + 36 70 262-5588 Helyszín: Mezőberény, Kálvin Részvételi díj: 15.000 Ft
Tóth Olivér +36 70 941-0254 tér 9., az egyházközség ingatlan-

Jelentkezési határidő: június 30.
jai.Zsíros Péter +36 20 531-4911

KUTYÁS TÁBORRészvételi díj: 2.500 Ft/ fő 
Minden tábor esetén tájékoztatás 

(háromszori étkezéssel). Résztvevők: általános iskolás 
és jelentkezés: személyesen: a 

A tábor vezetői: Papp Tibor, gyerekek
Mezőberény I. kerületi Evan- Papp Tiborné lelkipásztorok és Helye: Mezőberény, Laposi kertINDIÁNOK – a Mezőberény gélikus Egyházközség lelkészi Solymosiné Roósz Viktória 

Ideje:hivatalában (Kossuth tér 6.)II. Kerületi Evangélikus Egyház- hittanoktató.
1. tábor: 2019. július 15-19.község nyári tábora telefonon: Lázárné Skorka Kata- Jelentkezés: Papp Tiborné lelki-
2. tábor: 2019. július 22-26.lin lelkész +36 20 824-3805 pásztor:  +36 20 53- 9474,
3. tábor: 2019. augusztus 12-16.Vozár Márta gyülekezeti mun-2019. július 1-7. (hétfő-vasár- Solymosiné Roósz Viktória 

katárs +36 20 435-9285 nap) 4-5 éves kortól várjuk a hittanoktató: +36 20 310- 9625 Érdeklődni: Zahorán Katalin: 

gyerekeket egészen 14 éves mezobereny@reformatus.hu. +36 70 427-5092

www.mezobereny.hu/s/hir/3532

KÉZMŰVES TÁBOR

szervezésében 

KÉZMŰVES TÁBOR

a Mezőberényi Orlai Népfőis-
kola Egyesület (MONE) szerve-
zésében az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 

térítésmentesen 

• 

• 

NYÁRI TÁBOROK MEZŐBERÉNYBEN

2019. június
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Közösségben az erő
– vallhatjuk a mindenki által is- együtt olyat tud tenni, amire 
mert „egységben az erő” mondás felkapják a fejüket az oda nem, 
alapján. Erről szól a pünkösdi tör- vagy csak „papíron” tartozók.
ténet, ahogy Jézus tanítványai és Mi, berényi reformátusok, hálásak 
követői mindnyájan egy szívvel s vagyunk Istennek, hogy egy olyan 
lélekkel voltak együtt, közös közösségi élményt kaptunk, és a 
imádságos háttérből várták a visszajelzések szerint adhattunk 
Szentlélek eljövetelét, és együtt sokaknak, mint ami április végi 
álltak elő, hogy Péter elma- jótékonysági estünkön végbe-
gyarázza, mi is történt velük. Tud- ment. Egy közösség erejéről 
niillik, hogy mindnyájan megtel- beszél az is, ha amatőr lelkese-
tek Szentlélekkel, és olyan furcsa déssel, de szívvel s lélekkel igyek-
eseménynek részesei lettek, mint szünk másokat felüdíteni, hogy 
hogy a jelenlevők saját nyelvükön közben mi is felüdüljünk. Isten 
hallották az Isten nagyságos dol- teremtményei, Isten népe a közös-
gairól szóló beszédeket. ségben találhatják meg azt az 
A pünkösd sajnálatosan elhanya- erőforrást, ami őket szüntelenül 
golt ünnep, mert késő tavaszi idő- erősíti, hiányaikat pótolja, éle-
pontja miatt jó apropót kínál sok tüket alkalmassá teszi olyanokra, 
minden másra a legtöbb ember- amikről senki sem gondolta, hogy 
nek. Pedig pünkösd nélkül nem arra képesek lehetnek. Ez a 
tudnánk, mi a karácsony, a nagy- pünkösd egyik nagy üzenete ma 
péntek vagy a húsvét jelentősége. is, egyben nagy lehetősége. 
Szentlélek nélkül hiábavaló min-

Tartozni egy olyan keresztyén 
den erőlködése a keresztyé-

közösséghez, ahol az erő abban 
neknek, csak Isten áldása teheti 

van, amit Isten újra és újra kiáraszt 
hasznossá hitük megélését, és az 

Szentlelke és igéje által. Ezek a 
arról való nyilvános bizonyság-

közösségek ma is várják azokat, 
tételt. A pünkösdi történet foly-

aki ezt az erőt keresik. Akik Pál tatása arról szól, akik elnyerték a 
apostollal együtt tudják vallani, Szentlélek és a hit ajándékát, kö-
hogy „Mindenre van erőm a zösségbe „tömörültek”. Olyan 
Krisztusban, aki engem meg-dolgokat tettek, ami addig éle-
erősít”.tüknek nem volt jellemzője. Min-
Ma, amikor a technikai vívmá-dezt olyan hitelesen éltek meg, 
nyok egyre inkább elmagányo-hogy az „Úr naponként gyara-
sítják az embereket, s a kap-pította a gyülekezetet az üdvö-
csolattartás is leginkább telefonos zülőkkel”. Mert megértettek vala-
alkalmazások és internetes le-mit. Hinni Istenben, Krisztusban 
hetőségek használatára szorít-nem lehet magányosan, a magam 
kozik, akkor Isten felkínál valami módján, saját elképzeléseim 
hagyományosat, az Ő egyházát, szerint. A Szentlélek ereje sokkal 
gyülekezeteit, hogy Általa jus-hatáso-sabban működik és 
sunk el egymáshoz, a Vele és formálja az emberi életeket, ha 
egymással való közösségben azok egy szívvel, lélekkel, egy-
vegyük észre, hogy lehet egymás mást elfogadó közösségben van-
terhét hordozni, örülni az örü-nak, őszintén készek magukat fel-
lőkkel, sírni a sírókkal és élni min-ajánlani Isten vezetésének. A 
denkivel békességben, mégpedig közösségben, ahol a Lélek az Úr, 
az Úrtól kapott békességben.olyan erők szabadulnak fel, 

amiket senki nem élhet át Papp Tibor református 
magányos hitéletében. A közösség lelkipásztor

Lelki megújulás előtt
Mivel Fejér Sándor lelkész 26 év szolgálat után nyugdíjba vonult, 
Kondor Péter püspök április 5-én megbízta Selmeczi Lajos Pétert, 
hogy a II. kerületi Evangélikus Egyházközségben lássa el a 
helyettes lelkészi teendőket. Honnan került Mezőberénybe, 
korábban hol teljesített szolgálatot? – kérdeztük az új lelkésztől.

könnyen elérhető, ezért gyakran 
gyalogolok a városban, és azt 
tapasztalom, hogy számomra 
ismeretlen emberek is köszönnek, 
feltételezem, hogy valahol lát-
hattak már, vagy nagyon ba-
rátságosak. Az egyházi közös-
ségekben is hasonló nyitottságot 
tapasztaltam. A református, a ka-
tolikus és az evangélikus gyüle-
kezettel is jó a személyes és a lelki 
kapcsolat is, mindnyájan az egész 
városért érzünk felelősséget.
– Milyen célokat tűzött ki maga 
elé Mezőberényben?
– Jelenleg helyettes lelkészként 

– Az első szolgálati helyem 1996- szól a megbízatásom, de elmond-
tól a Nógrád megyei Sámsonháza tam a híveknek, ez nem ok arra, 
volt, ez a háromszáz lelkes 

hogy várakozzunk. Kezdjük el 
falucska Salgótarján és Pásztó 

munkát, hogy lássuk, mik a fel-között található. Itt nagy körzetet 
adataink, a lehetőségeink. Így azt láttam el, vasárnaponként négy-öt 
tapasztaltam, a gyülekezet várja a istentiszteletet is tartottam. Innen 
lelki megújulást. Lelkészként én két és fél év után kerültem el a 

monori gyülekezetbe, ahol húsz ebben lehetek eszköz, oly módon, 
évig láttam el a lelkészi szolgá- hogy a megújulásban élen járok, 
latot, majd hét hónap kisebb kitérő buzdítok, lelkesítek, támogatok. 
után ért az új püspöki megbízatás. Jó példával szolgáltak az ősök, 
– Milyen gyülekezetet talált itt?

akik felépítették ezt a gyüleke-
– Ideérkezésem előtt Mezőberény 

zetet, ezt a templomot, és évszá-egyházi életéről kevés informá-
zadokon keresztül életben is tar-cióm volt, az elmúlt másfél hónap-
tották. De megújulni nekünk már ban igyekeztem megismerni a 
másképp kell, az Istennel való mezőberényi evangélikus egyhá-

zat, és benne a tót gyülekezetet. kapcsolatunknak személyes elkö-
Nagy lehetőséget látok a hitélet telezettségen kell alapulnia, és 
további erősítésére. közösségi életünket is ennek kell 
– Mik az első benyomásai váro- meghatároznia. Ennek két ténye-
sunkról? zője van: emberi igyekezetünk, tö-
– Mindig vonzónak találtam a 

rekvésünk, ami rajtunk áll, és a 
kisebb településeket, mert ezek-

Szentlélek Isten megújító kegyel-ben jobban érvényesülnek a 
me, ami pedig felülről jön. Én hi-személyes kapcsolatok, ez igaz a 
szem, hogy Isten ebben nem hagy gyülekezetre és a városra is. A 
magunkra!                            M. L.központban több szolgáltatás 

“Tiéd a csend, a nyugalom, 
miénk a könny a fájdalom. 

Akartunk mi annyi jót és szépet, 
De a sors életünkben mindent 

összetépett.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága 

szerettünk,

IFJ. KOLOZSI DÁNIEL

búcsúztatásán részt vettek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Mezőberényi Német 
Hagyományápoló Egyesület

és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Mezőberény

tisztelettel meghívja a

MEZŐBERÉNYI AMATŐR 
ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSÁRA

Helyszín: 
Német Közösségi Ház (Orlai u. 3.)

Időpont: 
2019. június 9-10-én 10-17 óráig 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

MEGHÍVÓ

Hitélet 2019. június
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Újonnan nyíló 

GYOMAENDRŐDI SPAR FRANCHISE 

ÜZLETEINKBE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Jelentkezni a sikerkozpont1@gmail.com e-mail címen.

Bővebb felvilágosítás a 

+36 20 667-8881-es telefonszámon kérhető.

Orvosi ügyelet új telefonszáma

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőberényi orvosi 
ügyelet száma megváltozott. Az új telefonszám: +36 66 998-612. 

Ez a telefon központi szerverre menti a beszélgetéseket. 
A +36 66 352-122-es régi telefonszám is él még. 

Köszönettel: Leel-Őssy Gabriella  Mb. ügyeletvezető

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

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

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

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ (2 ÉV)

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

Magyarországon keresett szakmákat biztosítunk az alábbi területeken:
- Pénzügyi világ

- Informatika
- Kereskedelem

- Marketing
- Logisztika

- Szállítmányozás
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.

Továbbfejlődési lehetőség.
32 többletpont főiskolai, egyetemi jelentkezéshez.

Tanulmányi utak, kirándulások.
Kollégium ingyenesen biztosított.

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

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

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

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
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