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Ünnepi megemlékezés

Az 1956-os forradalom és szabad- hogy 1956 eszméi a rendszer-
ságharc 63. évfordulójáról emlé- váltás után váltak valóra. A sza-
keztek meg a berényiek október badságért, a biztonságért, a jó-
23-án az 56-os emléktéren. Dr. létért ma is meg kell küzdeni, eh-
Burján Katalin, a Humánügyi hez adnak erőt, mutatnak példát 
Bizottság elnöke ünnepi beszé- ’56 hősei.
dében felidézte az 1956-os esemé- A megemlékezésen közremű-
nyeket, megemlékezett a harma- ködtek Sallai Zsóka és Gulyás At-
dik köztársaság kikiáltásának 30. tila, a Békés Megyei Jókai Szín-
évfordulójáról is. Hangsúlyozta, ház művészei.

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

együttműködve a történelmi egyházak képviselőivel

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA
hívja és várja a város lakóit 2019. december 1-én
16 órakor a Berény Szálló elé, a Kossuth térre.

Az első gyertyagyújtásra a I. kerületi 
Evangélikus Egyházközség szolgálatával kerül sor.

Szeretettel várnak mindenkit!

Önkormányzati képviselők: 6. vk. dr. Burján Katalin 
8 képviselőt egyéni (MVVE)

választókerületben 7. vk. Miklósik Ivett (MVVE)
választottak meg: 8. vk. Dévényi Csilla (független)

1. vk. Barna Márton (független)
2. vk. Körösi Mihály (független) Kompenzációs listáról 
3. vk. Madarászné Bereczki megválasztott képviselők:

Zsuzsanna (független) dr. Onody Gyula (FIDESZ-
4. vk. Hőgye Szabolcs KDNP)

(független) Szilágyi Tibor (MVVE)
5. vk. Debreczeni Gábor dr. Zuberecz Richárd (FIDESZ-

(független) KDNP)

Körösi Mihály alpolgármester Nem képviselő bizottsági tagok:
Kádas László

Humánügyi Bizottság tagjai: Nagyné Boros Krisztina
dr. Burján Katalin elnök  
Barna Márton Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
Madarászné Bereczki Zsuzsanna tagjai:
dr. Onody Gyula Hőgye Szabolcs elnök
Nem képviselő bizottsági tagok: Dévényi Csilla
Borgula Györgyné Szilágyi Tibor
Papp Zoltán Nem képviselő bizottsági tagok:
 Berner Tibor
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági Molnár Péter

és Esélyegyenlőségi Bizottság 
tagjai: A soron következő képviselő-

Debreczeni Gábor elnök testületi ülés időpontja: 2019. 
Miklósik Ivett november 25. (hétfő).
dr. Zuberecz Richárd

Mezőberényi Cigány Frey Mihályné elnökhelyettes
Nemzetiségi Önkormányzat Rau Mihály
tagjai: Schőn András

Horváth Róbert elnök Tímár Pál
Mezei Tibor elnökhelyettes  
Gyöngyösi Tibor Mezőberényi Szlovák 
Lukács Antal Nemzetiségi Önkormányzat 
Vagyon László tagjai:
 Cservenák János elnök
Német Nemzetiségi Borgula György elnökhelyettes

Önkormányzat, Mezőberény Bartó Andrásné
tagjai: Drenyovszki Györgyné

Frei Zita elnök Fazekas Endréné

Választási eredmények
A 2019. október 13-i választások eredményei Mezőberény 

településen:

Polgármester: Siklósi István (független)

LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI ANGYALKA!

Szépítse meg a  
ünnepét ajándékával, csaljon mosolyt az arcukra! 

Kérjük, ha van olyan játék, plüss vagy más ajándéktárgy az ott-
honában, nem romlandó élelmiszer vagy édesség, amivel örömet 
tudna szerezni másoknak, akkor juttassa el a SPAR előterében el-

helyezett adománygyűjtő helyre, az ANGYALZSÁKBA!
Gyűjtés ideje:  november 21. és december 18. között. 

2019. december 7-én 16 órakor 
a Mikulás is megérkezik hozzánk 

a Berény Szálló előtti térre, ahol a Csabai Színistúdió 
fiatal művészei által előadott vidám zenés műsorral 

valamint fényjátékkal, ételosztással várjuk.
A helyszínen várjuk a cipődobozos ajándékokat is.

További részletek hamarosan a plakátokon.

mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek
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Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A 2019. október 21-én megtartott alakuló ülésen a következő 

tisztségekről döntött a képviselő-testület:

2019. október 22-én tartották alakuló ülésüket a nemzetiségi 
önkormányzatok.
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A nyomtatás k

Rendőrségi felhívás
A közlekedési balesetek ősszel és megelőzés érdekében tartsanak 
télen történő bekövetkezésének biztonságos követési távolságot! 
elsődleges oka, hogy a jármű- A földútról szilárd útburkolatú út-
vezetők gyakran nem az időjárási, ra való ráhajtás előtt a járműről a 
látási és útviszonyoknak meg- rátapadt sarat el kell távolítani.
felelően vezetik járműveiket. A Amennyiben ez előzetesen nem 
téli évszakban gyakran előforduló lehetséges, úgy közvetlenül az 
fagy, köd, havazás vagy eső, il- úttestre való ráhajtás után soron 
letve az ezekkel együtt járó ked- kívül intézkedni kell az útburko-
vezőtlen látási viszonyok fokozott latra felhordott sár vagy egyéb 
figyelmet és óvatosságot köve- szennyeződés eltávolításáról.
telnek meg minden járműve- A kerékpárral közlekedők éjszaka 
zetőtől. és korlátozott látási viszonyok 
Erre tekintettel fel kell készülni a esetén használjanak világítást, 
téli hónapokra jellemző időjárási valamint lakott területen kívül 
körülményekre, melyek a nyári fényvisszaverő mellényt is, ne ha-
vezetési stílustól lényegesen elté- ladjanak át a közlekedési jelző-
rő vezetéstechnikát igényelnek, és lámpa tilos jelzésén, tartsák be az 
amelyek váratlan helyzet elé állít- elsőbbségre vonatkozó szabályo-
hatják a forgalomban résztve- kat, kizárólag kerékpárúton, vagy 
vőket. annak hiánya esetén az úttesten 
Kérjük a tisztelt járművezetőket, közlekedjenek!
hogy a biztonságos közlekedés A gyalogosan közlekedők kizáró-
érdekében készítsék fel jármű- lag a gyalogjárdán közlekedjenek. 
veiket a az őszi és a téli közle- illetve ne haladjanak át a köz-
kedési viszonyokra! Fontos a fu- lekedési jelzőlámpa tilos jelzésén!
tómű, az akkumulátor és a gu- A Mezőberényi Rendőrőrs a 
miabroncsok állapotának, illetve a közlekedésbiztonság érdekében 
világítás, a fékrendszer és az az őszi és téli időszakban is ki-
ablaktörlők működésének ellen- emelt figyelmet fordít a forgalom 
őrzése. Kiemelt figyelmet kell segítésére, valamint a közlekedési 
fordítani a járművek jól látha- szabálysértők kiszűrésére.
tóságának biztosítására is! Min- Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
den esetben érdemes a gépko- a saját és mások élete, testi épsége 
csiban jégkaparót és jégoldó érdekében az őszi és a téli hó-
sprayt elhelyezni. Gondoskodni napokban is tartsák be a közle-
kell fagyálló ablakmosó folyadék kedési szabályokat! Balesetmen-
biztosításáról is! tes közlekedést kívánunk! 
A ráfutásos közlekedési balesetek Mezőberényi Rendőrőrs

Fülöp Antal 2019. október 7-én 
ünnepelte 90. születésnapját. 

Kovács Gáborné Turzó Mária 
2019. október 24-én ünnepelte 90. 
születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester köszöntötte, és adta 
át a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. 

Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
pelteknek!

Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester köszöntötte, és adta 
át a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. 

Szépkorúak köszöntése

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Ismét Zalai Mihály lett a közgyűlés elnöke

 

Megalakult a 2019-2024-es időszakra a Békés Megyei Képviselő-

testület, az alakuló ülésen Zalai Mihály lett újabb öt évre az elnök. 

Az új testületben 17 képviselő kapott helyet.

A 2019. október 13-ai választások után a Békés Megyei Képviselő-

testületbe 17 képviselő jutott be. Az alakuló ülést október 21-ére 

hívták össze, előtte azonban a Békéscsabai Református 

Egyházközség templomában ökumenikus hálaadó áhítaton vettek 

részt a frissen megválasztott képviselők.

Az alakuló ülést a korelnök, Sonkolyné Szekerczés Margit nyitotta 

meg, aki elmondta: mind a 17 képviselő mandátumát rendben 

találták. Ezután dr. Magyari János, a Békés Megyei Területi 

Választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveleket, és kívánt 

sikeres munkát az esküt tett testületnek. Magyari János 

hozzátette: az önkormányzati választáson Békés megyében a 

választásra jogosultak 47 százaléka járult az urnák elé, Békés 

megyében közel 112 ezren szavaztak. Hat jelölőszervezet állított 

megyei listát, a Fidesz-KDNP tíz, a Jobbik és a DK két-két, a 

Momentum, az MSZP és a Mi Hazánk Mozgalom pedig egy-egy 

mandátumot szerzett.

Az eskütétel után a képviselők elnökre tettek javaslatot: Szegedi 

Balázs (Fidesz-KDNP) a korábbi elnököt, Zalai Mihályt (Fidesz-

KDNP), Samu Tamás Gergő (Jobbik) pedig dr. Szabó Ervint 

(Jobbik) jelölte, közülük titkos voksolással 12 igen szavazattal 

Zalai Mihályt választotta a testület újabb öt évre elnökévé. Az 

eskütétel és a megbízólevél átvétele után az újonnan 

megválasztott elnök vette át az ülés vezetését, köszönetet 

mondott a rá szavazó képviselőknek a bizalomért, és 

megköszönte mindenkinek a munkáját, aki Békés megyében 

közreműködött a választások sikeres lebonyolításában. A 

közgyűlés a bejelentések ismertetésével folytatódott.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése 
alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a további 
érintetteket, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) 
MÖK sz. rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása céljából 
eljárást indított, mely alapján munkaközi tájékoztatóra, partnerségi 
egyeztetésre kerül sor, melynek keretében lehetőség nyílik a 
lakossági, illetve partneri közreműködésre.

A HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetésére
lakossági fórum kerül megtartásra
a Városháza 15. számú termében

november 21-én (csütörtökön) 17 órakor.

Az önkormányzati honlapon (www.mezobereny.hu) közzétett HÉSZ 
módosítást bemutató dokumentáció és a rendelet-tervezet 
véleményezhető, kapcsolódóan módosítási javaslat tehető a 
lakossági fórum során személyesen; illetve az azt követő 8 napon 
belül papíralapon a Polgármesternek címezve, Mezőberény Város 
Önkormányzatának címére (5650, Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben az 
info@mezobereny.hu e-mail címre.

Siklósi István
 polgármester



2019. november 3.

Mosolygós sikerek

A szeptember hónap is mozgal- első állomásának támogatására. 
masan, sikerekkel tűzdelve telt a Ennek köszönhetően bemu-
Mosolygó Központi Óvoda gyer- tathattuk óvodánk  jógyakorlatát a 
mekei, szülői és nevelő közössége Kertészeti Egyetem Tájépítő Ka-
számára! A környezettudatos ma- rán a Budapesten megrendezett 
gatartásra nevelésünk immár kiállításon. A bemutató után pedig 
köztudott Mezőberény szerte, en- az Óvodakertek-hálózat kiépíté-
nek kézzelfogható eredménye az sére kérték fel az óvodánkat.
óvoda udvarán létesített óvoda- Sikereink itt nem értek véget a 
kert és gyümölcsfás is. Ennek a témában! Magyarország legszebb 
kezdeményezésünknek köszön- konyhakertje pályázatának mező-
hetően egy különleges pályázaton berényi fordulóján a különdíjat 
is elindultunk. kaptuk meg.
A pályázatot az Iskolakertekért Sikereink nem jöhettek volna létre 
Alapítvány írta ki, és címe az a szülők és nagyszülők támoga-
„Iskolakerti jó gyakorlatok” volt. tása nélkül! Köszönjük Püski Ti-
A pályázat eredményeként kü- bor szakmai tanácsait és az általa 
löndíjat kapott a programunk. felajánlott növényeket, amivel 
Továbbá felkérést kaptunk az Is- gazdagíthattuk kertünk flóráját!
kolakertek-hálózat kiépítésének Kreiszné Szilágyi Tünde - MVÓI

Eseménydús október
Az október különös hónap volt az Általános Iskola, a Békési Jantyik 
a Talentum Református Óvodá- utcai Református Óvoda és a 
ban, vidám, izgalmas a gyerme- Talentum Református Óvoda). A 
kek és a dolgozói számára egya- gyerekek bátran, önállóan próbál-
ránt. Isten áldásának, a fenntar- koztak idegen helyen, nagy kö-
tónak és a szülők együttmű- zönség előtt mesélni, ami nagyon 
ködésének köszönhetően megér- jó élménnyel zárult. A háromtagú 
kezett és átadásra került a Digi- zsűri mindenkit megdicsért, jutal-
tális Okos Játék (DIOO), amely mazott, bátorított. A vándor mese-
gazdagítja, fejleszti, színesíti az serleget a Katicabogár óvodásai 
óvodai életünket. A „Z” generáci- kapták meg elismerésként egy 
ónak az informatikai eszköz iránti évre.
érdeklődését elégíti ki. Intézményünk a „100 fa 100 óvo-
Az intézményben három héten dának a 100 éves Bálint gazdától” 
keresztül volt vezetői tanfelü- program keretében indított Ültess 
gyeleti ellenőrzés, mesterpeda- fát! mozgalomban vett részt. 
gógusi minősítés és gyakornok Kalap Jakab félórás interaktív 
Pedagógus I. minősítés. Közben zenés műsorral kedveskedett  
első alkalommal, de hagyományt óvodásainknak. Mindenki nagyon 
teremtve Mesedélután kezdemé- jól érezte magát, köszönjük a 
nyezése az egyházi intézmények szülők támogatását!
gyermekei részére (Evangélikus Törökné Szentpéteri Ibolya
Katicabogár Óvoda, Evangélikus intézményvezető

Szent Mihály-napi Sokadalom
óvoda dolgozói voltak. A Nyereg-
ben Alapítványnak köszönhetően 
lovagoltak a gyerekek, Fehér 
Csaba vezetésével íjászkodtak a 
sokadalmasok. Ezen kívül az óvo-
da saját népi játékgyűjteménye is 
színesítette a lehetőségeket, tar-
talmas és élvezetes időtöltést kí-
nálva. A mulatságból – a ferge-
teges hangulatnak köszönhetően, 
egy rögtönzött produkcióban 
–„gólyalábas” Berta János furu-Az őszi időszakban, Szent Mihály 
lyamuzsikájára egy moldvai kör-napja táján a Magyarvégesi Ó-
tánc kerekedett ki. Kollektívánk voda évről évre szélesre tárja ka-
szellemi emlékek mellett a tárgyi puit. Őszi kézműves játszóházba, 
kultúrára is kiemelt figyelmet for-szüreti mulatságra, közös énekre, 
dít. Ennek eredményeképpen az táncra várja óvodásait, azok szü-
óvoda nevelőközössége a szülők-leit, családját, városunk többi óvo-
kel, a nagyszülőkkel, az ismerő-dását és minden kedves érdek-
sökkel együtt gyűjtőmunkába lődőt. Ezen a szép őszi napon a 
kezdett, azzal a szándékkal, hogy Suttyomba zenekar muzsikált, a 
a kapott bútorokból, tárgyi táncházat Hanó Krisztina óvo-
emlékekből egy életteret hozzon dapedagógus vezette, Berta János 
létre az óvodás gyermekek szá-vásári komédiát adott elő, Balázsi 
mára. Sokan meghallották felhí-Róbert, Zetelaka mesemondója 
vásunkat, és ajánlották fel óvo-mesélt a Magyarvég apraja-nagy-
dánk számára féltett kincseiket. ja számára. A kézműves tevékeny-
Hálás köszönet mindenkinek e-ségek az őszi időszakhoz és a kalá-
zért! A kiállítás Csete Gyula segít-kamunkákhoz kötődtek: kukori-
ségével került berendezésre az ud-cafosztás és -morzsolás, csuhébáb 
vari színben, melynek megnyitója készítés, tök- és terménykép ra-
tette teljessé napsugaras, csodás gasztás, barkácsolás, kosárfonás 
napunkat.és az elmaradhatatlan korongozás, 
Magyarvégesi Óvoda kollektívájamelynek szakmai irányítói az 

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Vrbovszki Gábor György (Mezőberény) és 
Kovács Nikolett (Mezőberény), Süveges Tibor (Mezőberény) és 
Szabó Szilvia (Mezőberény), Paluska Mihály (Mezőberény) és 
Dombi Beáta Vivien (Mezőberény), Adamik Zoltán (Mezőberény) és 
Dósai Márta Lívia (Mezőberény), Varga Ferenc (Mezőberény) és 
Vértes Katalin (Mezőberény), Kovács Dániel (Budapest) és 
Babinszki Gabriella (Budapest), Grim Ferenc (Szabadkígyós) és 
Marsi Kinga (Mezőberény). Szász Zoltán (Mezőberény) és Váradi 
Marianna Beáta (Mezőberény), Knyihár András Zoltán (Békéscsaba) 
és Horváth Katalin (Békéscsaba).
Eltávoztak közülünk: Kovács Egon (1952), Hajkó Jánosné Oláh 
Mária (1933), Dósai János Mihály (1955), Egeresi János (1968), 
Beinschródt Mártonné Bacsó Zsuzsanna (1935), Székely Sándorné 
Dombi Julianna Zsuzsanna (1948), Petri Zsolt (1995), Juhász 
Józsefné Plavecz Zsuzsanna (1929), Oláh János (1938), Winter 
András (1951), Szabó István (1943).

Érték a Települési Értéktárból

Dr. Bak Mihály életműve
Huszonöt éve, 1994. november 25-
én 90 éves korában hunyt el dr. Bak 
Mihály orvos, szülész-nőgyógyász, 
fogszakorvos, aki az 1940-es évektől 
az 1980-as évekig Mezőberény köz-
egészségügyének meghatározó e-
gyénisége volt. A gyógyítás mellett 
nagy gondot fordított a prevencióra. 
Nevéhez fűződik a különböző szűrő-
vizsgálatok elindítása, az iskola-
orvosi ellátás kialakítása, 1949-ben a 
szülőotthon beindítása, az artézi 

kutak létesítésének szorgalmazása. Szívén viselte a város 
bölcsődéjének sorsát, az idősek gondozását. Aktív közéleti 
tevékenységével hozzájárult a település kulturális, szellemi 
felemelkedéséhez, tudományos értekezései a hazai szaksajtón 
kívül külföldön is megjelentek. Sokat tett a helybeli cigányokért, 
küzdött a régi cigánytelep felszámolásáért. Emlékére az Oroszlán 
Gyógyszertár elé 2000-ben Udvardy Anikó Dr. Bak Mihály című 
szobrát állították. A Mezőberényért Emlékérmet 1973-ban, a város 
Pro Urbe kitüntetését 1990-ben kapta meg. Életműve 2014-ben 
került a Települési Értéktárba. 

Városházi hírek
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Egészség est
A Művelődési Központ október 17-
én az Egészség estnek adott otthont. 
A megjelenteket Krajcsó Erika 
hálózatvezető köszöntötte, és 
tájékoztatta őket az általa képviselt 
cég életmódprogramjáról. Az est 
vendéglőadója, Gulyás Tímea 
mezőberényi természetgyógyász 
elmondta, a legtöbben elhízással, 
emésztési problémával, magas 
vérnyomással. II. típusú cukor-
betegséggel, pajzsmirigy prob-
lémával és krónikus fáradtsággal 
fordulnak hozzá. A panaszok mögött 
az áteresztő bélszindróma áll, az 
ilyen esetekben – külső hatásra – a 
bélrendszer nem tartja vissza, hanem 
átereszti a toxinokat, és azok így a 
szervezetbe jutnak, ahol kóros 
gyulladást o-

kozhatnak. Az áteresztő bélszindrómát a 
helytelen táplálkozás: a glutén, a cukor és 
a tejtermékek okozzák.
A rendezvény Mezőberény Város 
Önkormányzatának az EFOP 1.5.3-
16-2017-00097 kódszámú projekt 
„Korhatártalanul” programjának 
keretében valósult meg.

Az egészséges étel 
Csarnai Erzsébet élelmiszer-
mérnök október 31-én a Művelő-
dési Központban arra hívta fel az 
érdeklődők figyelmét, hogy az 
egészséges étel is lehet finom.
Hangsúlyozta, az üzletekben kap-
ható élelmiszerek fő követel-
ménye, hogy hónapokig eltartha-
tók legyenek. A mindennapi roha-
násban sokan ezeket eszik, holott a 
tartósítószerek rendszeres fogyasz-
tása káros az egészségre. Ha egy 
kis időt szentelünk rá, otthon 
egészséges élelmiszereket állítha-
tunk elő.
Csarnai Erzsébet beszélt arról, 
hogy a szörpöket, a dzsemeket, a 
lekvárokat, a befőtteket, a ková-
szos zöldségeket, az ecetet, a kovászos kenyeret, a túrót, a tejfölt, a ke-
firt hogyan tudjuk otthon előállítani. Bemutatta az 
anyakovász, a kefir és a dzsem készítését. Az 
érdeklődők több élelmiszert meg is 
kóstolhattak.
A rendezvény Mezőberény Város 
Önkormányzatának az EFOP-1.5.3.-
16-00097 kódszámú projekt 
„Együtt sikerül!” programjának 
keretében valósult meg.  

Tabuk nélkül

A Tízváros Alapítvány szerve- vette a drogokat a cigarettától az 
zésében október 10-én az Árral alkoholon és a füves cigin ke-
Szemben a Jövőért Alapítvány resztül a kemény drogokig. 
képviseletében Márk Tibor Például a fiatalokkal kiszámít-
beszélgetett a drogmegelőzésről a tatta, aki dohányzik és napi egy 
fiatalokkal. Az alapítvány hon- dobozzal szív el, az ötven év alatt 
lapján az olvasható, hogy az elő- – mai áron számolva – 18 millió 
adó gyerekkorában Dunaúj- forintot költ cigire.  
városban élt, ahol már 12 éves A rendezvény Mezőberény Város 
korban a nikotin, az alkohol, a Önkormányzatának az EFOP-
gyógyszerek, a drogok, a szeren- 1.5.3-16-217-00097 kódszámú 
csejátékok és az "örömlányok" projekt „Együtt sikerül” prog-
társasága dominált a minden- ramjának keretében valósult meg. 
napjaiban. Egészen 28 éves koráig 
ebben a miliőben élt, így nagyon 
testközeli és bőséges tapasztalatot 
szerzett erről az életvitelről. Mára 
már férj és három gyermekes apa. 
Jelenleg az ország iskoláit járja 
elmesélve a megélt történeteket, 
átélt tapasztalatokat és ezekből 
levonva a tanulságokat.
Csütörtök este a fiatalokkal sorra 

Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)

002019. november 20. 17
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– PROGRAM BEMUTATJA –

KORHATÁRTALANUL

ZSUVEGA KONYHÁJA 
MEZŐBERÉNYBEN

– glutén- és laktózmentes édes és sós ételek –

bemutató és kóstoló

Stranszki Mihályné 
előadása

Készpénzért vásárolok 

modern női téli kabátot, dzsekit, mellényt, 

főleg nagy méretben! 

+36 30 4949-824
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alul. Ezért arisztokratát keres, aki 2019. november 28. 
hajlandó Angele-val rövid ideig 19 óra tartó látszatházasságra lépni. Re-
né, Luxemburg grófja félmilli-

Marc Camoletti: óért vállalkozik erre. Basil felté-
Boldog születésnapot!  tele, hogy René nem láthatja a 
avagy Hatan pizsamában menyasszonyt, ám a fiatalok egy-
vígjáték két felvonásban másba szeretnek...

Egy franciaországi nyaralóban 
2020. március 27. Bernard és neje, Jacqueline ven-

dégeket várnak. Jön Bernard leg- 19 óra
jobb barátja, Robert, aki Jacque-  
line titkos szeretője, Brigitte Harsányi Gábor: 
Bernard titkos szeretője. A ház Nejem a neten 
ura feleségének úgy állítja be a vígjáték két felvonásban
dolgot, mintha Brigitte Robert 
párja lenne, de mivel Robert még Egy mai kispolgár története, aki 
sosem látta a nőt, összetéveszti a súlyos anyagi gondokkal küzd, 
szobalánnyal. aki belemegy, hogy szerepeljen 

egy valóságshow-ban. Felszerel-
nek húsz rejtett kamerát a lakásá-2020. január 25. 19 óra
ban. Felteszik az internetre, és  
húszmillió ember nézi éjjel-nap-Lehár Ferenc
pal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt Bodanzky Gábor Andor: 
megkeresheti a pénzt, amivel Luxemburg grófja tartozik. De nem tudja mire vál-

operett két felvonásban lalkozott… És elszabadul a 
pokol!Sir Bazil idős herceg szerelmes 

Didier Angele-ba, az ünnepelt A főbb szerepekben: Fogarassy 
énekesnőbe. Feleségül is venné, Bernadett, Harsányi Gábor, 
de ez társadalmi akadályokba üt- Nyertes Zsuzsa Sáfár Anikó, 
közik, nem házasodhat rangján Staub Dezső

Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ  meghirdeti a 
Pesti Művész Színház bérletes előadásait.

2019/2020-as 
színházi évad

Szereposztás és további információ: opskk.mezobereny.hu

Bérlet: 8.000.-Ft, jegy: 3.000.-Ft
Információ, bérlet és jegyértékesítés: 

Bartó Róbertné +36 20 424-3944

?
?

ROMÁNROMÁN
FORRADALOMFORRADALOM

1989 - 20191989 - 2019

A Mezőberényi Erdélyi Kör és az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

ROMÁNIAI FORRADALOM 30. ÉVFORDULÓJA 

alkalmából rendezett ROMÁN? FORRADALOM? c. kiállítás 
megnyitójára és visszaemlékezésre az események résztvevőivel (Király 

Károly, Kincses Előd, H. Szabó Gyula)
2019. november 12-én 18 órától a Művelődési Központba.

(Mezőberény, Fő út 6.)

Kedves Irodalmi Alkotó!

Mindannyiunk alapvető vágya, amivel foglalkozik, abban 
fejlődjön. Ha Ön verset, prózát ír, és szeretné abban fejleszteni 
magát, akkor Önnek az OPSKMM Irodalmi Műhelyében a helye! 
Itt hasonló érdeklődésű alkotók társaságában jeles írók, költők 
műveit elemezve szakmai fogásokat tanulhat, illetve saját műveiről 
segítő szándékú véleményt kaphat. Néhány írása beküldésével az 
ujsag@mezobereny.hu címen jelentkezhet. 

OPSKMM Irodalmi Műhelye 

Haller Szabolcs fotográfus kiállítása
00Megnyitó: 2019. november. 8. 17 , Művelődési Központ

Megnyitja: Katona Péter (Békéscsabai Márvány Fotóműhely)
Közreműködik: Social Dance Project (salsabemutató)

A megnyitót követően beszélgetés az alkotóval.
A kiállítás megtekinthető november 29-ig nyitvatartási időben.

Tökéletesen és teljesen az Ön tevékenységére és igényeire 
szabottan készítem el honlapját, vállalkozási tevékenységét 

megkönnyítő alkalmazásait, webshop-rendszerét,
 egyéb megrendelését! 

Programozói tudásom a garancia rá, hogy sablonok helyett 
ügyfélközpontú, sikeres és egyedi megoldásokkal fog találkozni! 

Keressen bizalommal!

hajos.bodo.ferenc@hbf-webstudio.hu 

HBF WEBSTÚDIÓ, MEZŐBERÉNY - EGYENES ÚT A SIKERHEZ!

hbf-webstudio.hu, +36 70 417-9451 

Vasmozsár
A hónap műtárgya – 2019. november

A mozsár régi konyhai 
használati eszköz. Az 
öblös falú edényhez 
mindig tartozik egy 
mozsártörő is. A korai 
időszakban többnyire 
fából és kőből készítették, 
később a fémek elter-
jedésével általánossá váltak a 
bronzból, azaz a vasból és réz 
ötvözetéből készült mo-
zsarak. A mozsarat gabona-
félék és fűszerek őrlésére és 
porítására használták a ház-
tartásokban. A fémmozsarak 
napjainkra eltűntek a modern 
konyhákból és többnyire dísz-
tárgyként funkcionálnak. A pati-
kákban viszont ma is használják a 
mozsár speciális változatát gyógy-
szerek készítéséhez. 

A bemutatott vasmozsár a hu-
szadik század elején készült, a 

mezőberényi Frankó-család 
használta. 

Csete Gyula

Intézményi hírek2019. november
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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

Használt játék felvásárlás! 

Készpénzért kis és nagy tételben is! 

+36 20 291-6305

Berényiek az Európa Kupán
A XVII. Fit-Kid Európa Kupát 
október 25-27. között rendezték 
meg Balatonfüreden. A Fit-Kid 
sportág a sportos megjelenés, a 
tánc, az akrobatika, a gimnasztika 
ötvözete, mely egyre népszerűbb a 
magyar fiatalok, javarészt lányok 
körében. A gyakorlatok tar-
talmaznak akrobatikus elemeket, 
gimnasztikus és aerobikos ug-
rásokat, lazasági, hajlékonysági, 
valamint erőelemeket, melyeket 
showszerű táncos koreográfiával 
kell ötvözni.
Hét országból érkeztek a meg-
mérettetésre a versenyzők. Bul-
gária, Anglia, Spanyolország, Ír-

versenyzők mellett a duók, a kis- 
ország, Svájc, Olaszország és 

és nagycsapatok is összemérhet-
Magyarország 590 delegáltja vett 

ték tudásukat.
részt a versenyen. Az egyéni 

II. B verseny kategóriában indult 
Kreisz Noémi és Kovács Adél, a 
békéscsabai Aerofit DSE verseny-
zői. Kreisz Noémi 8. korcsoport-
ban 2. helyezést, Kovács Adél 6. 
korcsoportban 5. helyezést ért el! 
Edzőik: Hajtman Erika, Beraczka 
Krisztina és Lészkó-Kurucz Erika.
Gratulálunk a lányoknak és edző-
iknek! Büszkék vagyunk arra, 
hogy országukat, városukat, 
sportjukat és egyesületüket mél-
tón képviselték ezen a nemzetközi 
kupán!

Aerofit DSE nevében
Kreiszné Szilágyi Tünde

Pedagógus bajnokság
Orosházán október 5-én ren- minden évben változó helyszíneken 
deztük meg a 28. Békés Me- rendezzük meg, legtöbbször Mező-
gyei Pedagógus Tenisz Baj- berény és Orosháza a házigazda. Az 
nokságot. Ezt még 1993-ben idei versenyen jól szerepeltek a 
kezdeményezte Balázs Pál mezőberényi pedagógusok. A 45-55 
szeghalmi testnevelő tanár. év közötti korosztályban nyolc 
Szeghalmon az első bajnok- indulóból első lett Hidasi László, 
ság még nemzetközi volt, az- harmadik pedig Frey Tibor. Az 55 év 
on több román versenyező és feletti korosztályban 87 évesként 
egy osztrák házaspár is indult, harmadik helyen végzett Balázs Pál. A 
illetve húsz megyei pedagó- férfi párosok versenyében második 
gus. Talán az egyik legjobban lett a Hidasi László - Frey Tibor páros. 
sikerült bajnokság volt. Azóta Balázs Pál ny. testnevelő tanár

Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény I. 
asztalitenisz eredmények az Extraligában

4. forduló Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőőberény – PTE PEAC 
Kalo-Méh I.  2 : 5
Mezőberény, Martinovics u. 25., 2019. október 10.

5. forduló SZERVA ASE I. – Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény  
3 : 4
Szécsény, Magyar út 15., 2019. október 19.

6. forduló Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény – Floratom 
Szeged AC I.  4 : 3 
Mezőberény, Martinovics u. 25., 2019. október 26.

Forrás: www.moatsz.hu

Mentős családi nap

A mezőberényi mentőállomás dolgozói október 26-án családi napot 
tartottak a Muzeális Gyűjtemény udvarán. A foglalkozásokat az 
OPSKMM munkatársai tartották.

A Magyar Vöröskereszt mezőbe- Kisiskolásoktól nagyon sok szép 
rényi alapszervezete október 18- rajz érkezett, ezért ott két első és 
án tartotta meg Zsíroskenyér lila két második helyezést osztottak 
hagymával és egy pohár meleg tea ki. Első helyezettek: Mezei Ketrin 
című rendezvényét. Itt állították ki Dzsesszika 1.c és Szűcs Bence 
és zsűrizték a Neked mit jelent a 2.c, második helyen végeztek 
segítségnyújtás? című gyerek- Kucsera Márk 4.e és Kiszely 
eknek kiírt rajzpályázatot. Regina Mária 1.a, harmadik lett: 
A verseny helyezettjei a követ- Tóth Renátó 4.d.
kezők voltak. Az óvodások között Felső tagozatból kevés rajzot 
első lett Guti Lilla Enikő (6 éves), küldtek, itt helyezett: Földesi 
második helyen Lakatos Fatime (6 Viktória 7.g, különdíjat kapott 
éves) végzett, harmadik lett Várhegyi Bianka 3.b. 
Halász Kristóf (5 éves). Forrás: www.mezobereny.hu

Rajzpályázat eredménye

Civil hírek 2019. november
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Szívembe zártam...
Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 

Zsoltár 119, 11

akár digitálisan. Mégis csak úgy 
ömlenek a semmitmondó idézetek 
az internetes oldalakon.  Luther 
egy ízben azt mondta: nem sok 
könyv olvasása tesz bölccsé, ha-
nem egy könyv sokszori olvasása. 
A Bibliára gondolt. Reformáció 
komoly üzenete a Sola Sciptura, 
az egyedül a Szentírás elv. Egye-
dül a Szentírás, Isten igéje fedi fel 
az igazságot az ember lelki 
valóságáról és az Istennel felve-
hető és megtartható kapcsolatról. 
Így mondhatnánk: az ember szí-
véről és szíve hitéről. Hiába 
kapkodunk ide-oda, nem nyug-
szik meg semmiben a szívünk, ha 
máshol keresgélünk. 
Milyen szívvel olvassuk ezeket a 
sorokat? Örömmel vesszük vagy 
taszít ez a téma? Mit zárunk a szí-
vünkbe? Milyen hitet dédelgetünk 
ott? Kinek a szavai azok, amik 

Ezekben napokban két Mártonra fájón bennünk égtek, vagy amiket 
emlékezünk. Az egyik a 317-ben vezérelvként szívesen adunk to-
Savariában született Tours-i Szent vább másoknak?
Mártonként ismert fiatalember, Mindkét Márton meg volt győ-
akiről kedves legendák maradtak ződve arról: Krisztus evangéliuma 
fenn. Számára az volt azonban a nélkül nincs teljes élet. Őbenne 
legfontosabb, hogy Jézus Krisztus kell bízzunk, Őt kell kövessük, 
követője, és azt az örömhírt adja át hallgassuk, szolgáljuk. Egyedül Ő 
az embereknek, ami az ő életét is ismeri a szívünket, a félelmeinket, 
átformálta, meghatározta. Szívé- kétségeinket, bűneinket. Ő tudja 
be zárta Isten beszédét, de hirdette ezeket elvenni, megbocsátani. Ha 
is azt, még szülővárosában is. ezt megértenénk, akkor rohan-
A másik Márton egy német nánk a kegyelmes Krisztushoz, 
teológia professzor, dr. Martin aki értünk adta az életét Golgotán, 
Luther, a wittenbergi egyetem ta- és szíve minden szeretetével sze-
nára, aki 1517. október 31-én egy- ret minket.  
házújító tételeivel elindította az A sok babonaság és az ember 
egyház reformációját. Mezőbe- önmagába vetett hite azonban 
rényben is sokan ismerik az ő nem engedi, hogy az Isten be-
családi pecsétjét, hiszen minden szédét zárjuk a szívünkbe. Van hit, 
evangélikus intézmény címerében de nem Krisztus-hit, nem bibliás 
ott a Luther-rózsa. Ennek a tudós hit, hanem valami összebarkácsolt 
papnak a szíve közepében valóban hiedelem. Mintha a Szentírás nél-
Jézus Krisztus keresztje állt. A küli, azaz Isten világos beszéde 
legfontosabb volt számára, hogy nélküli középkorban lennénk. Az 
Jézus Krisztus követője, és azt az okkult, ezoterikus, emberi cse-
örömhírt adja át az embereknek, lekedeteket magasztaló spiritua-
ami az ő életét is átformálta. Wart- litás legalábbis ezt tükrözi. Jézus 
burg várában 11 hét alatt fordította követői azonban ma is ugyanazt 
le az Újszövetséget görög nyelv- teszik, mint az a két Márton: nem 
ről németre. Csodálatos boldog- adják fel, hogy Krisztus útján 
ság járhatta át, hogy átadhatta járjanak, az Ő örömhírét közve-
népének, és az ő révén végre anya- títsék, a Biblia tanulmányozására 
nyelvükön tanulmányozták Isten hívjanak. Mindezt azért, hogy 
igéjét. egyre többen zárják szívükbe az 
Sajnos a világ annak ellenére nem Isten beszédét, és ott egyre ke-
javult meg, nem lett sem tisztább, vesebb hely maradjon a félel-
sem bölcsebb, sem kegyesebb, meknek, a bűnnek és a kétségek-
hogy Jézus követői két évezrede nek. A Szentírás ismeretével pedig 
nem csak szívükbe zárják, de egyre erősebb lesz a Krisztuson 
tovább is adják az életüket nyugvó hit, és egyre mélyebb a 
formáló örömhírt, Isten beszédét. szív öröme.
Pedig szinte mindenki elérheti a Lázárné Skorka Katalin
Bibliát, akár könyv formájában, evangélikus lelkész

Halottak napi megemlékezés
A Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület november 1-jén halottak 
napi megemlékezést szervezett a 
Városháza előtti Hősi Emlék-
műnél. Hoffmann Dániel elnök 
szavai és Durkó Éva pedagógus 
szavalata után Lázárné Skorka 
Katalin és Selmeczi Lajos Péter 
lelkészek emlékeztek.
Minden évben ezen a napon 
rendezett megemlékezésen a 
Városháza előtt Vass Viktor első 
világháborús emlékművénél ko-
szorúzásra, a megemlékezés vi-
rágainak elhelyezésére is sor kerül. 

                     Mertz Judit

Őszi mesés délután

Ez év márciusában alakult meg az gyerekek megismerkedtek Manó-
OPSKMM legújabb, igen aktív falvi Manóval, Mazsolával és Tá-
közössége a Mezőberényi Peda- déval. A répa című mese tanulsá-
gógus Nyugdíjas Klub. A klub gaként pedig azzal, hogy ne légy 
célja olyan programok szervezé- irigy és önző! Az előadás után az 
se, mely szolgálja a tagok testi, ősz kincseiből alkothattak a gye-
lelki és mentális egészségét. A rekek gesztenyebábot, csutkaba-
közös programok szolgálják a bát, töklámpást, illetve morzsol-
közösségteremtést, a kapcsolatok hattak kukoricát, csuhézhattak és 
megerősítését, egymás segítését, a célba is dobhattak. Mindeközben 
hasznos és értékes időtöltést. megkóstolhatták azokat a finom 
Lehetőségek és igény szerint süteményeket, melyeket a klub 
tapasztalataink átadását a fiatal tagjai sütöttek termésekből, volt 
generációnak, a gyermekeknek, a itt almás, diós, lekváros, tökös és 
szülőknek, a kollégáknak. Igény még kukoricalepény is.
szerint részt venni a város által Igazán nagy öröm volt számunkra, 
szervezett programokon, önkén- hogy most is nagy volt az érdek-
tes munkával, akár annak szer- lődés. Közel kétszázan voltak 
vezésében és lebonyolításában is. „mesés délutánunkon” gyerekek 
Céljaink megvalósítása érdeké- apával, anyával együtt. Ren-
ben májusban gyermeknapi dezvényünk sikeréhez hozzá-
előzetesként szerveztük első járultak: Petriné Kozma Irénke 
közös programunkat. Mivel ez a répatortával, Tóth János tökökkel, 
rendezvényünk igen jól sikerült, Kis Sándor zöldségekkel, Fodor 
nagy volt az érdeklődés, igény Jánosné Pöszike néni bábokhoz 
volt rá, hogy máskor is szer- való anyaggal és a Csiribiri óvoda 
vezzünk ilyen „mesés délutánt”. a színpadi díszlettel.
Az október 25-én megtartott „me-
sés délutánunkon” egy retró mesét Köszönjük segítő támogatásukat!
vittünk színpadra Mi van a 
Futrinka utca végén? címmel. A 

Földesi Lajosné
Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetője
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