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Mesélj nekem! – az OPSKK Könyvtára programsorozatának vendége 
2012. április 27-én Kara Mihály, a Magna Cum Laude zenekar 
basszusgitárosa, szövegírója volt,  (Fotó: beol.hu)

Ismét eredményes évet zárt a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  Közel 200 gyermek mutatta be 
tánctudását 2012. június 1-jén. Az előadást Siklósi István 
polgármester úr nyitotta meg. A zenei kíséretet a gyomaendrődi 
Suttyomba zenekar biztosította. A fesztiválok és a nyári pihenő után 
szeptemberben újult erővel folytatják a néptáncoktatást, ahová 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
(Fotók: www.mezobereny.hu oldal, események képekben)

Tibi bácsi, azaz Dévényi Tibor előadóművész mesélt az OPSKK 
Könyvtárában június 1-jén a Mesélj nekem! c. programsorozat 
keretében. A most hallott „A kiskacsa a rengetegben” c. mesével már 
gyermekkorában mesemondóversenyt nyert az előadó. 
(Fotó: Vágvölgyi Mihály)

2012. május 12-én a mezőberényi sport 100 éves múltja előtt 
emléküléssel tisztelegtek sportolók, sportvezetők, szurkolók. Ezzel az 
eseménnyel hivatalosan is kezdetét vette a sport éve Mezőberényben. 

a berényi sportév eseményeiről a 
http://www.mezobereny.hu/s/100_eves_a_sport linken található.
Aktuális információ

Szabó Antal és Szabó Antalné karvezetők emlékére, és a 35 éves 
Berényi Népdalkör tiszteletére került megrendezésre az I. 
Dalostalálkozó, ahol 14 előadó, csoportmutatkozott be. 
(Megemlékezés és fotó a www.mezobereny.hu oldalon, események 
képekben – május 20-ra kattintva található.)

2012. május 27-én  gyermeknap. (5. old., fotók www.mezobereny.hu 
oldalon, események képekben a dátumra kattintva.)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2012. május 7-én hivatalosan is értesítés érkezett arról, hogy a Leader 
vidékfejlesztési program keretében pályázatot nyert a város a 
sportpálya tribün felújítására. A közösségi terek fejlesztése 
kategóriában nyertes pályázatra 6.999.995,- Ft támogatást ítéltek 
meg, mely a tervezett beruházás nettó értéke. A pályázati kiírás 
értelmében az ÁFA megfizetése a pályázó kötelezettsége, vagyis 
ennyibe kerül nekünk a felújítás. A pályázati kiírás értelmében a 
keretösszegbe nem fért bele a lelátó akadálymentes  
megközelítésének biztosítása, amit korábban már megterveztetett az 
önkormányzat, így arról a képviselő-testületnek külön kell 
döntenie.
Május 9-én az április 25-30 között Gronauban járt küldöttséggel 
megbeszélésre kerültek a látogatás tapasztalatai valamint a 
tapasztalatokból kiindulva a továbblépés lehetősége. A látogatás 
elsődleges célja a két település közötti gazdasági kapcsolatok 
kölcsönös előnyök mentén történő építése volt, elősegítendő a 
foglalkoztatás élénkítését városunkban. A tapasztalatokról és a 
tervezett további lépésekről a helyi kábel tévében május 23-án 
hangzott el tájékoztatás. A mezőberényi cégeknek, vállalkozóknak 
június 5-én a városháza nagytermében részletesebb tájékoztató lesz 
a lehetőségekről.
Május 11-én Józsa Elekné, Zsuzsika néni Orbán Viktor 
miniszterelnök emléklapjával és az önkormányzat ajándékkosarával 
lett köszöntve a Református Szeretetotthonban 90. születésnapja 
alakalmából. Ezúton is hosszú, egészségben és boldogságban töltött 
éveket kívánunk neki.
Május 12-én egésznapos programra került sor Mezőberény 100 éves 
sportjának megünneplése kapcsán. Délelőtt emlékülés volt a 
Művelődési Központban, ahol a sportágak képviselői adtak 
tájékoztatást fennállásuk eseményeiről, eredményeiről. Szerencsére 
nagyon sok említésre méltó eseményről lehetett beszámolni, valamint 
az eredmények is tiszteletre méltóak. Az emlékülést követően került 
sor az eseményhez kapcsolódó kiállítás megnyitójára a múzeum 
épületében. A jelen sportolói és sportvezetői mellett a rendezvényeket 
nagyon sok régi sportoló is megtisztelte jelenlétével.
Május 17-én Kmetykó Györgyné, Ilonka néni Orbán Viktor 
miniszterelnök emléklapjával és az önkormányzat ajándékkosarával 
lett köszöntve otthonában, 90. születésnapja alakalmából. Ezúton is 
hosszú, egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.

Szintén ezen a napon a város oktatási szerkezetét alapvetően 
befolyásoló eseményre került sor. Több képviselő jelenlétében 
aláírásra került a Magyarországi Evangélikus Egyház 
képviselőjével Kákay István országos irodaigazgatóval a Petőfi 
Sándor Gimnázium fenntartói jogának átadásáról rendelkező 
„Megállapodás” és „Közoktatási megállapodás”. Ennek 
értelmében a gimnázium augusztus 21-től az Evangélikus Egyház 
fenntartásába kerül. Az átadás nem jár együtt a tulajdon átadásával, 
valamint figyelembe lett véve, hogy a jelenlegi diákok és 
alkalmazottak a lehető legkisebb változást tapasztalják az átadás után.
Május 20-án a 35 éves Berényi Népdalkör tartotta az első 
alkalommal megrendezett „Dalostalálkozót” a Művelődési 
Központban. A jubileumi ünnepségen megemlékeztek Szabó Antal 
és Szabó Antalné zenepedagógusokról, akik Mezőberény zenei 
életének meghatározó szereplői voltak évtizedeken keresztül.
A 20. héten névtelen bejelentés érkezett arról, hogy „a Liget tér jobb 
oldalán” nem működik a közvilágítás. A probléma kivizsgálásra 
került, de a hivatal alkalmazottja nem tapasztalta a jelzett hibát.
Az önkormányzat ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
névtelenül ne adjanak be bejelentéseket, mert azokkal az 
önkormányzatnak nem áll módjában foglalkozni, miután nincs, 
akit értesítsenek az ügy elintézéséről, illetve nincs kit kérdezni, ha 
nem elégséges az információ. A közvilágítás esetében, ha téves 
riasztásról van szó, a szolgáltató az önkormányzattal fizetteti meg 
a felmerült költségeket.
Május 21-én az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén Öreg István 
főigazgató az általános iskola kiemelkedően szép eredményeiről 
számolt be. Országos eredmények nevek nélkül:

IV. korcsoport Diákolimpia Atlétika - Mezei Futóverseny Országos 
Döntő fiúk: csapatban VIII. hely; Kazinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” verseny: egyéni kiemelt bronz fokozat; Toyota 
DREAM CAR Art Contest országos rajzverseny: egyéni I., II., II., 
III., IV., V. helyezés ; K&H Bank Vigyázz, Kész, Pénz! Országos 
döntő 7-8. osztályos korosztály: csapatban I. helyezés; III. 
korcsoport Diákolimpia Többpróba Országos Döntő lányok: a 
verseny később lesz; III. korcsoport Kosárlabda Diákolimpia 
Országos Döntő lányok: a verseny később lesz; IV. korcsoport 
Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő lányok: a verseny később 
lesz; -Kick-Box Diákolimpia Országos Döntő light-contakt 57 kg 
kategóriában: egyéni I. helyezés; -Ladik Médiavetélkedő Országos 
Döntő: a verseny később lesz. Az eredményekhez mind a 
diákoknak, mind felkészítőiknek gratulálunk.
Az előző testületi ülés óta eltelt időszakban több személy önkéntes 
munkájának köszönhetően megszépült a „Medvefejes-tó”-nál 
lévő játszótér. Átfestésre kerültek a játékok, padok, valamint a 
homokozók gyomtalanítása is megtörtént. Szülői felügyelettel több 
gyermek is részt vett a munkában. A városközpontban pedig 
felnőttek munkájának köszönhetően padok és szemetesek kerültek 
átfestésre. Köszönet a munkát elvégző lelkes, önzetlen 
személyeknek. 

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 
29-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2012. május 2-i zárt testületi ülésen hozott döntésekről, 
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát 
2012. augusztus 21-től a Magyarországi Evangélikus Egyháznak 
„ M E G Á L L A P O D Á S ” - b a n  é s  „ K Ö Z O K T AT Á S I  
MEGÁLLAPODÁS”-ban rögzített feltételek mellett jogutódlással 
adja át.
A Képviselő-testület tudomásul vette a 2012. évi városi rendezvények 
és nemzetközi kapcsolatok I. fordulóban megtörtént pályázat 
támogatásairól szóló tájékoztatást.
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat által fenntartott 
piacról szóló 21/2004.(VII.05.)MÖK sz. rendelet és az önkormányzat 
által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.)MÖK sz. 
rendelet módosításáról szóló rendeletet, melynek keretében szombati 
napokon kialakíthatóvá válik a helyi termelői piac tartásának 
lehetősége. A rendeletek módosítása 2012. május 31-én lép hatályba.
Jogszabályi változások miatt szintén módosításra került Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzata.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára intézkedési 
tervét azzal, hogy javasolta az intézkedési tervben a nyárként 
megjelölt határidő helyett az augusztus 31. időpont beírását.
Módosításra került Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okirata. A módosítás keretében javításra került a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladatrendje.
A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogadott el azzal 
kapcsolatban, hogy 2012. július 15-e napjával a Városi 
Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adja az alábbi ingatlanokat:
a.) a 3125 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Martinovics u. 25. 
szám alatt található tornaterem és sportudvar, 
b.) a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt 
található iskola és sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az 
így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú ingatlan, 
c.) a 14 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti 
kollégium valamint konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. 
hrsz-ú ingatlan (5650 Mezőberény, Tavasz u. 7.), valamint a létrejövő 
14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával és az így 
létrejövő 14/1/A/2. hrsz-ú ingatlan,
d.) a 3675 hrsz-ú, 2141 m2 nagyságú, Mezőberény, Liget tér 5. sz. 
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alatti ingatlan – egységes pedagógiai szolgálat –, 
2e.) az 1134 hrsz-ú, 1361 m  nagyságú, Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti 

ingatlan – üdülő – ,
2f.) a 3385 hrsz-ú, 484m  nagyságú, Tessedik tér 1.sz. alatti ingatlan – 

zeneiskolai épület.
A feladat illetve a létszám az a.), b.), d.) és f.) pontok esetében nem 
kerül átadásra, csak az ingatlanvagyon kezelése.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
megállapította, hogy a 2011. novembertől 2012. májusig terjedő 
időszakban megjelenéssel kapcsolatban kötelezettséget szegő 
képviselő és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem 
alkalmaz.
A Képviselő-testület visszavonta az erdőgazdálkodással és 
erdőtelepítésekkel kapcsolatos 274/2012.(V.2.) sz. határozatát és az 
erdőtelepítéssel (érintett terület: 0345/2 hrsz, 4,4254 ha) kapcsolatos 
tervek, szakvélemények költségeinek fedezetére összesen bruttó 
70.000,- Ft-ot, az erdőgazdálkodással (érintett területek: 15A, 16A és 
16B erdőrészek) kapcsolatos tervek, szakvélemények költségeinek 
fedezetére összesen bruttó 18.000,- Ft-ot valamint az erdőtelepítéssel 
(érintett területek: Boldis-hát több helyrajzi számon 14,7577 ha) 
kapcsolatos tervek, szakvélemények költségeinek fedezetére 
összesen bruttó 136.000,- Ft-ot biztosított a 2012. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján – megtárgyalta a 
gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2011. évi beszámolót és megköszönve a 
beszámolókat készítők végzett munkáját elfogadta azt.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Mezőberény Város 
Önkormányzata által 2011. évben támogatott szervezetek 
elszámolási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzéséről szóló 
beszámolót. Szintén jóváhagyásra kerültek a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 
megállapodások. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete elfogadta a Spektrum Alapítvány  2012. július 23-27. közötti 
Nyári napközis tábor rendezvénnyel kapcsolatos módosítási 
kérelmét, a Könyvtárpártoló Alapítvány 2012. október 01. és 
november 30. közötti Irodalmi est a könyvtárban rendezvénnyel 
kapcsolatos módosítási kérelmét, valamint a Nyeregben Alapítvány 
2012. jún. 29. és aug. 10. közötti  Lovasbemutatóval kapcsolatos 
módosítási kérelmét.
A Képviselő-testület a „BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntető díjról 
történő tájékoztatást tudomásul vette.
A 2012. április 15-én hatályba lépett szabálysértési törvény 
értelmében az önkormányzatok kötelesek 2012.május 31-ig hatályon 
kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. Ennek az előírásnak a végrehajtására 
módosította a Képviselő-testület a szabálysértési rendelkezéseket 
tartalmazó önkormányzati rendeleteket. 2012. május 31-től az 
eddigi helyileg szabályozott szabálysértési cselekmények a 
továbbiakban tiltott közösségellenes magatartásnak minősülnek, 
és 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal illetve 150.000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási bírsággal sújthatóak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete forráshiány 
miatt nem kívánt csatlakozni az 1848-as forradalom és szabadságharc 
székelyföldi színhelyén, Csíkkozmás településen tervezett 
kopjafaállításhoz.

Jóváhagyásra került az OPSKK Könyvtára teljes zárva tartása 
2012. június 18-tól 2012. július 14-ig.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
felhatalmazta Siklósi István, polgármestert, hogy „A mezőberényi 
sportpálya tribünjének felújítása” megnevezésű beruházás kapcsán 
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásának elvégzése 
tárgyában a megbízási szerződést megkösse a Körös-Road Kft-vel 
azzal, hogy a megbízási díj 300.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 381.000 Ft 
összegben kerüljön rögzítésre.
A rendkívüli téli időjárás miatt a Békés Városi Helyi Védelmi 
Bizottság határozatában foglaltak végrehajtásakor a Martinovics

utca 25. szám alatti épület lett kijelölve melegedő, befogadó 
helynek. Az Önkormányzat által fogyasztott gázmennyiséget az – 
épületet használó – Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének 
számlázták ki. A számla kiegyenlítéséhez a képviselő-testület 
241.000 Ft-ot biztosított az Egyesület részére.
A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy dr. Hantos Katalin, az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagja, a 
részére megállapított február, március és április havi tiszteletdíjáról 
lemond.
Mint fenntartó támogatását fejezte ki a Képviselő-testület a 
Mezőberényi Kistérségi Óvoda részvételéhez a TÁMOP-3.1.11-
12/2 „Óvodafejlesztés” című pályázaton.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök 
Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület térségi koordinációs 
szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil pénzügyi háttér 
biztosítása érdekében vállalta az Egyesület által megállapított 
2.231.795 Ft tagdíj megfizetését.
A tagdíj befizetése a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
részére – a 2/2012.(I.18.) sz. határozattal meghozott döntés alapján –  
nyújtott tagi kölcsön visszafizetésével párhuzamosan, annak 
ütemében történik. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a „Leg a 
Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére az állami 
feladat átvállalásának elismerésén alapuló ajánlást írjon alá. 
A Képviselő-testület „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési II. 
ütemű programjához kapcsolódó pályázati felhívás” alapján 
benyújtható Műfüves labdarúgó pálya építése Mezőberényben tárgyú 
pályázathoz nem tudja biztosítani a kért önerőt, a pályázatot így nem 
nyújtja be.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, 
melyen személyiségi jogot illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek 
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja: 2012. június 25. (hétfő).

Gulyásné dr. Sáli Henrietta

Csapadékvíz-elvezetés
A Start Közmunkaprogram keretében folyik a csapadékvíz elvezető 
rendszer karbantartása. Jelenleg a Jeszenszky utcában az árok 
betonlapokkal való bélelése folyik, amit a közmunka keretében 
alkalmazott munkások végeznek. A tél folyamán és jelenleg is 
öntenek ki 40x40-es betonlapokat s az így elkészített anyagot a 
helyszínen beépítik. A program folytatásaként a Gyomai út, valamint 
a Luther utca árokrendszerének felújítását tervezzük. A munkálatok 
az állam által biztosított pénzügyi forrásokból kerülnek 
finanszírozásra.

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk: Bezdán Ferencné (1929) Mezőberény, 

Csók Ferenc (1923), Baliga 
József (1929), özv. Debreczeni Istvánné szül. Seres Emma 
(1928), Szűcs Tibor (1974), Földi János (1944), Csipke István 
(1914), Mészáros László (1963), Lakatos Zoltán (1961), Tóth 
Jenőné szül. Ágg Rozália (1922)
Házasságot kötöttek:
Márki István (Szeghalom) és Liszkai Beáta (Mezőberény)
Doods Christopher Tom (Skócia) és Miklosik Mariann (Skócia)
Kreisz Zoltán (Mezőberény) és Kokavecz Judit (Mezőberény)

 ViaElysium Kft. adatközlése szerint: 

Körös-túra 

Június 2-án 179 fő részvételével rendezték meg az idei 
Körös-túrákat. Ettől az évtől az 

50 km-es táv Váradi László nevét viseli.
Részletes beszámoló a www.mezobereny.hu oldalon, 

események képekben – június 2-ára kattintva található.

XXVII. alkalommal
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a 
városban megjelenő trükkös tolvajokra, akik nappali időszakban 
különböző indokokkal kísérelnek meg a lakásába jutni, ahol az ott 
lakót tévedésbe ejtik, majd figyelmét elterelve magukhoz veszik a 
lakásban talált készpénzt, ékszereket, vagy más értéket, melyet 
eltulajdonítanak. Számítani lehet besurranó tolvajokra is, akik 
nappali időszakban – kihasználva az otthon lakó távolétét vagy 
figyelmetlenségét –  a záratlan ajtón bemenve vagy a zárva lévő utcai 
kapu, valamint bejárati ajtó hamis kulccsal történő kinyitását 
követően a lakásban felkutatott pénzt, ékszert, vagy más értéket 
távozáskor eltulajdonítják. Az ilyen bűncselekmények megelőzése 
érdekében: idegen személyt soha ne engedjenek be a lakásba, az ajtók 
lehetőség szerint biztonsági zárral legyenek zárhatók, az utcai kaput 
érdemes az otthon tartózkodás ideje alatt is zárva tartani, nagy 
mennyiségű pénzt, vagy ékszert ne tartsanak a lakásban, gyanús 
körülmény esetén soron kívül értesítsék a rendőrséget, a 
lakókörnyezetben élőknek érdemes figyelmet fordítani egymásra. 
Az utazóbűnözők gépkocsifeltörést is elkövethetnek, amely során a 
jármű ablakának betörését vagy a zár kifeszítését követően az 
utastérből eltulajdonítják az ott talált értékeket. 
Ilyen jellegű bűncselekményt elsősorban temetők közelében, 
bevásárló helyek parkolójában követik el, de előfordulhat lakás előtt 
várakozó gépjármű esetében is. Az ilyen bűncselekmények 
megelőzése érdekében: a járműben ne hagyjanak jól látható helyen 
étéket (kézitáskát, pénztárcát, mobiltelefont stb.), amennyiben 
járművétől eltávozik, annak ajtajait minden esetben zárja be, 
amennyiben járművétől csak rövid ideig távolodik el, ne hagyja az 
ajtókat záratlan, esetleg kitárt állapotban, illetve ne hagyja az 
indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban,

Tisztelt fürdőzők!
A tolvajok kedvenc nyári „vadászterülete” a strandok, uszodák 
környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tűnik fel, ha valaki 
felemel egy táskát, vagy egyéb értéket a földről és a kijárat felé 
indul vele. Az elkövetők leginkább mobiltelefont, videokamerát, 
ékszert vagy pénztárcát próbálnak meg eltulajdonítani. Ezek a 
bűncselekmények egy kis odafigyeléssel könnyedén elkerülhetőek. 
Az ilyen bűncselekmények megelőzése érdekében: használják ki a 
strandon biztosított értékmegőrző lehetőségét, a csomagokra, 
táskákra felváltva vigyázzanak, ne vigyenek a strandoláshoz nem 
feltétlenül szükséges tárgyakat, értéket, fogadjuk meg az óvatosságra 
intő hangosbemondó rendszeres figyelmeztetését. A nyári 
hónapokban nagyon sokan keresnek felüdülést a szabadvizek mellett, 
ami nagyszerű kikapcsolódás, ugyanakkor fokozott veszélyt is jelent. 
Kérjük, hogy a tragédiák elkerülése érdekében fogadják meg 
szabadvizeken tartózkodásra vonatkozó alábbi tanácsainkat.
Csak a kijelölt fürdőhelyen szabad fürödni! Ne fürödjenek tele 
gyomorral! Soha ne ugorjanak felhevült testel a vízbe! Soha ne 
ússzanak egyedül! Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret nélkül! 
Figyeljék a strand területét jelző bójákat! Figyeljenek a viharjelzésre! 
Ne fürödjenek alkoholos állapotban! Ne fürödjenek betegen vagy 
gyógyszeres kezelés hatása alatt! Aki nem tud úszni, ne használjon 
gumimatracot sem! Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, hiszen a 
hazánkban található szabadvizek nem átláthatóak, ezért  fokozott 
veszélyt jelentenek a víz felszíne alatt lévő kövek, cölöpök!
Tilos fürdeni: hajóútban, kikötőkben, vízisí pályákon, hidak 100 
méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben, éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között, viharban, ahol azt tiltó tábla jelzi.
Csónak és egyéb vízi eszközök használata: Csónakot csak a 14. 
életévét betöltött, úszni tudó személy vezethet,vízi biciklivel 
maradjanak partközelben, és figyeljék a viharjelzést! Vízi járművet 
ittas állapotban vezetni TILOS! Csónakban állva utazni TILOS! 
A gyermekek védelmében betartandó szabályok:
10 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt 
kíséretében  fürödhet! Gyermeket még a parton sem szabad felügyelet 
nélkül hagyni!  A karúszó nem nyújt kellő biztonságot!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a fent leírtak 
szerint gyanús személyt vagy körülményt észlelnek, továbbra is 
tegyenek bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 352-522-es 
telefonszámon vagy a 107-es segélyhívó számon.

Mezőberényi Rendőrőrs

Önkéntesek szépítették Mezőberényt

Az elmúlt hónapban két alkalommal is önkéntesek vették kezükbe az 
ecseteket, és festették le először a Medvefejes-tónál lévő játszótér 
játékait, majd a főtéri padokat, szemeteseket. Önkéntesek, 
nyugdíjasok, városlakók, akik Barna Márton és Kovács Edina 
képviselőkkel közösen, szinte órák alatt szépítették meg 
környezetüket.

Lelkesedésüket mutatta, hogy a főtéri padokat többször is átfestették, 
pótolták a hiányzó padrészeket, és néhány kisebb-nagyobb látható 
problémát is megoldottak. Rendbe hozták és lefestették a 
szeméttartókat is. Idősek és fiatalok aktívak voltak, és úgy gondolták, 
hogy hasznosan eltöltött idejük, odafigyelésük által munkájuk sok 
helyi lakosnak és számos ideérkezőnek is kellemesebb környezetet, 
örömet nyújt. 
A játszótéri munkálatoknál a játszóteret rendszeresen használó 
gyermekek, szülők, a környék lakói mellett Siklósi István 
polgármester is erősítette a csapatot. Volt mit csinálni, az elkopott 
játékok több mint 10 kg festéket igényeltek, számos javítási munkát 
jelentettek. A szorgos kezek a legkisebbeknek új homokozót is 
készítettek. Ezen a helyszínen külön öröm volt látni, hogy a fiatalok is 
lelkesen kivették részüket a munkából, így több generáció 
együttműködésének lehettünk tanúi.

Köszönet a játszótéri munkákért: Barna Patrik, Bálintné Pikó Márta, 
Benyovszki Jánosné, Drenyovszki Dia, Hegedűs Jánosné, Hegedűs 
János, Kis Istvánné és gyermekei, Kis Pálné, Szalai Károly, Szalai 
Károlyné és Szalai Zsolt önkénteseknek.
És köszönet azoknak, akik a főtéri padok festését végezték: Adamik 
Mihályné, Babinszki Jánosné, Balogh Mihályné, Bálintné Pikó Márta, 
Földesi Zsuzsanna, Hőgye Mihályné, Kiszely Zsuzsanna, Kőfalvi 
Lászlóné, Mertz Mártonné, Savoltné, Zolnai Györgyné 
önkénteseknek és Hegedűs Jánosnak, aki a padokat javította.
.....és miért is csinálták? Az idősebbek szavait idézve „azért, mert a 
tavasz a megújulást, a takarítást, a felújítást, a környezetünk 
rendbetételét jelenti”. Nekik ez így természetes, és azt gondolták, 
hogy közösen, együtt, ugyanígy tesznek tágabb környezetükért, 
Mezőberényért is. Még egyszer köszönet nekik érte!

Világharmónia Futás
2012. június 27. 11.00  Mezőberény

A Világharmónia Futás az emberiség legnagyobb civil 
kezdeményezése a békéért, amely több, mint 140 országba jut el. A 
futás olimpiai stílusú váltófutás, melyhez bárki csatlakozhat. 
A közel 40 fős nemzetközi futócsapat 2012. június 27-én érinti 
Mezőberényt Csárdaszállás felől várhatóan 11 órakor.
A berényi találkozó helyszíne a Berény Szálló előtti tér, ahol 
Mezőberény város köszönti a sportolókat. Kérjük, csatlakozzon Ön 
is a futókhoz, akik a pihenő után Békés felé folytatják útjukat.

–
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Mezőberényi Pünkösdi Királyság
Gyermeknap, 2012. május 27.

Mitől volt más ez a nap, mint az év többi 
napja? Attól, hogy gyermek és felnőtt, 
kicsik és nagyok, lányok és fiuk, együtt 
játszhattak, szórakozhattak a Városi 
Gyermeknap helyszínein. Már aki nem 
a szoba mélyén a tv, a számítógép előtt 
kuksolt!
Délelőtt az óvodás és általános iskolás 
gyerekek versenyeztek a számukra 
kialakított kerékpáros akadálypá-
lyán. Az általános iskolások versenyét a 
Mezőberényi Rendőrörs rendőrei és 

polgárőrök vezették. Az alkotni vágyók az aszfaltrajzverseny 
zsűrijét (Tóth Zsuzsanna, Nagy Ferenc és Papp Zoltán) állították 
nehéz döntés elé a szebbnél-szebb alkotásaikkal. 
A gyermekrajzversenyen díjazottak az óvodások közül Kovács 
Balázs, Farkas Bálint, Fehér Niki, az alsós korosztály körében Hajdú 
Viktor, Frey Gerda, Gyarmati Krisztina és a felsős korcsoportban 
Tímár Patrícia, Berta Dorina, Bella Rita. A kerékpárosok versenyén 
helyezettek az alsósok körében Horváth Patrik, Szeder Ákos, Gábor 
Zsombor, a felső tagozatosoknál Solymosi László, Kőszegi Péter és 
Halász Enikő.

Délután a Városi Ligetben meg-
alapítottuk a II. Mezőberényi 
Pünkösdi Királyságot (az előző 
2009-ben volt). A pünkösdi 
királyt és királynőt a felsős 
gyerekek közül választottuk ki 
régi népi játékok, ügyességi- és 
erőpróbák felelevenítésével. 
Régi játékaink mellett – a 
diótörő, patkós erőpróba, zsák-
banfutás, gúladobás, sárkány-
dobáló, bajvívás, rönk-dobó, 
kígyótekerő, lápjáró, lépegető, 

frászkarika, kiskanász, lángosevő – újakat is kitaláltunk: ág-bog, 
kópic titka, üveghalász, tábori lengő teke, óriás csúzli.   
Természetesen a legjobbak minden korosztályban ajándékot kaptak. 

Az ez évi Pünkösdi király és királynő: Somlyai Gergő és Matuska 
Réka lettek. További díjazottak: Irázi Adrienn, Gyuricza Lili, Pősze 
Liza, Papp Dániel, Pősze Máté, Farkas Bálint, Szabó Dorka, Tóth Éva, 
Kis Kinga, Kovács György, Lólé Henrick, Sipos Márk, Csák Stefánia, 
Rövid Lúcsia, Irázi Márk és Törő Kálmán. A pünkösdi királyválasztás 
című rajzpályázat díjazottai: Tímár Gerda, Horvát Nóra és Holop 
Eszter.
A délutáni program kezdeteként Kovács Gabriella és Szászné Koczka 
Böbe előadásában A róka meg a kis kakas című bábelőadásnak 
örülhettek a gyerekek, majd a nap végén „király, királynő és 
udvartartása” tiszteletére és mindenki örömére a „Vaskalaposok” 
zenés, táncos, gólyalábas, képmutogatós meséjét nézhettük meg. 
A Kulturális Központ segítő kezek nélkül nem tudta volna ezt a napot 
így megvalósítani. A rendezvény megvalósítását segítették a Városi 
Önkormányzat, a Mezőberényi Rendőrörs, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény, a Mezőberényi Polgárőr Egyesület, a Mezőberényi 
Kistérségi Óvoda, Furtai Mária, Zuba Magdolna vállalkozók, a 
Matuska Optika, a SzűcsNet Kft., az Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezet mezőberényi kirendeltsége, a Hegyi Nyomda, a 
Tópart Vendéglő, Szabó László, Pocsaji Lajos, Marton Mihály, Tóth 
János vállalkozók, a Balta vállalkozások, a TAPPE Kft., a Berényi 
Téglaipari Kft., a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft., a Műszaki és 
Kerékpár Szaküzlet, a Halibi Horgászbolt, a Fábafém Bt., a SPAR 
Szupermarket Mezőberény, a Gazda-Partner Kft., a K&H Bank 
mezőberényi fiókja, a Nyeregben Alapítvány, a Posta Rt. Mezőberény, 
az OTP Bank Mezőberény, a Berény–Color Bt., a Kiszely Papír Kft., a 
BHK–KKT és a lebonyolításban segítő fiatalok, szülők, önkéntes 
segítők és pedagógusok, a mezőberényi Nyugdíjas Klub, a Berény 
Táncegyüttes Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete és a 
Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete tagjai. A rendezvényen 
résztvevő gyerekek nevében is köszönjük támogatásukat, 
segítségüket – jövőre reméljük, újra találkozunk! 

Fábián Zsolt

XII. Magyar Majorette Bajnokság 
10 mezőberényi érem

 A 25 település 52 csapatának részvételével megtartott Magyar 
Majorette Bajnokságon, a Mezőberényi Mazsorett Együttes 10 érmet 
szerzett. 

Hajdú Zita– 
Mazán Zóra junior duó, „

III. HELYEZETT:

Károlyi Cintia – Simcsik Mónika –Zavada 
Klaudia cadet trió

Különdíjak: 

Zavada Klaudia kapta a legígéretesebb cadet versenyző díjat. A senior 
mini-formáció kapta a legjobban megoldott bakiért járó díjat is.

Eredményeiket nézve csodálatra méltó az a hallatlan munka, kitartás, 
összetartozás, mely a Mezőberényi Mazsorett Együttes kiscsapata 
mögött van. 
Büszkék vagyunk Rájuk, gratulálunk Nekik! 

A versenyzők három korcsoportban, öt kategóriában, négy 
formációban  mérhették össze tudásukat. Az OPSKK mazsorett 
együttesének lányai botos kategóriában 12 versenyszámban neveztek, 
a versenyzők képességét, teherbírását szem előtt tartva. A 
csoportvezető nagy odafigyeléssel és körültekintéssel nevezte 
tanítványait a vértesszőlősi bajnokságra, hiszen a felkészülés sok időt 
és energiát kívánt a versenyre készülőktől. 
A 12 versenyszámban 4 arany, 3 ezüst, 3 bronzérmet, egy 4. és egy 5. 
helyezést értek el.
Magyar Bajnok: I. HELYEZETT:
•Senior mini-formáció (Molnár Zsuzsanna, Szőcs Viktória, Mezei
Gréta, Varga Anita, Rück Noémi, Valastyán Tímea, Hoffmann Anna),
•Junior csapat (Kozma Ágnes, Roósz Mercédesz,  Szegedi Zita, Lédig 
Laura, Szegedi Dóra, Hajdú Zita, Mazán Zóra, Hoffmann Anna, Tóth 
Lilla, Komócsin Dóra, Uhrin Beáta, Huszka Bettina, Machó 
Alexandra, Konyár Gréta, Bracsok Anett)
•Kozma Ágnes–Roósz Mercédesz–Szegedi Zita junior duó/trió és
Zavada Klaudia cadet szólóban.
II. HELYEZETT:
•Mezei Gréta–Szőcs Viktória–Varga Anita senior trió,

Mini-Manók” cadet mini-formáció (Zavada 
Klaudia, Károlyi Cintia, Simcsik Mónika, Simcsik Szilvia, Gyebnár 
Viktória, Gulyás-Nagy Lilla, Mihala Boglárka)

•Senior csapat (Molnár Zsuzsanna, Szőcs Viktória, Mezei Gréta, 
Varga Anita, Rück Noémi, Valastyán Tímea, Hoffmann Anna, Balán 
Valéria, Petrics Tünde, Tóth Lilla, Guth Réka, Komlódi Katalin, 
Mester Afrodité, Lédig Laura, Szegedi Dóra, Hajdú Zita, Mazán Zóra)
Hajdú Zita junior szóló, 

IV. helyezett: Hoffmann Anna senior szóló (28 versenyzőbő – 
elődöntő, középdöntő, döntő)
V. helyezett: Szegedi Zita junior szóló (24 versenyzőből – elődöntő, 
döntő)

Az együttes legmagasabb pontszámot elérő csapatként 
hozta haza a bajnokságról a Makói Majorette Együttes által 2011-ben 
alapított VÁNDORKUPÁT. Ez alkalommal a menet-kore-
ográfiájukra kapott 9,771 pontszámmal érdemelték ki a díjat. (2011-
ben is a Mezőberényi Mazsorett  Együttes senior csapata érdemelte ki 
a nívós díjat.) Ezenkívül a Senior mini-formáció utazhat 
szeptemberben Ukrajnába egy nemzetközi mazsorettfesztiválra. 

Az elért eredmények alapján  a bajnokságra nevezett Mezőberényi 
Mazsorett Együttes minden versenyzője valamilyen formációban 
lehetőséget kapott az augusztus végén Lengyelországban (Opoléban) 
megrendezésre kerülő Mazsorett Európa-bajnokságra.
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HITÉLET
Olvasandó ige: 1János 5,1-5

„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, 
aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy 
szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő 
parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 
megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami 
Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a 
világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, 
hogy Jézus az Isten Fia?”

A világ megannyi eseménye a jó és a rossz küzdelmének egy-egy 
epizódja. Hányszor látjuk, vagy éppen éljük át, hogy vágyak, 
elgondolások, tervek és akaratok feszülnek és ütköznek egymásnak, s 
emberek küzdenek azért, hogy győzelmet arassanak. 
Mi a jó és a mi a rossz? Nehezen lehet megállapítani, mert mindenki 
tudja igazolni a maga álláspontját. Ezért kell mélyebbre tekinteni, és 
az Ige szemszögén keresztül megvizsgálni a világ eseményeit, a másik 
embert és önmagunkat is. A jó az, ami az Ige, a Biblia mérlegén 
megáll. A rossz, ami Isten szavának és irántunk való elvárásának 
ellene mond. Ha van bennünk alázat és elfogadás a Biblia szava iránt, 
és Isten iránymutatása szerint élünk, akkor megfelelő életlátással 
fogunk rendelkezni. Valóban lesz Istentől való bölcsességünk. A 
legnagyobb szükségünk tehát nem az, hogy a saját akaratunknak 
szerezzünk érvényt, hanem az, hogy Isten akaratát segítsük érvényre 
jutni, s ezáltal mi magunk is boldog és megelégedett emberek leszünk. 
A hangsúly tehát a komolyan vett keresztyénségen van, biblikusan 
megfogalmazva: az Isten gyermekségen. Miből válik nyilvánvalóvá 
az, hogy valaki Isten gyermeke? Igénk erre úgy válaszol, hogy azt 
mondja, hogy szeretjük Istent és megtartjuk az Ő parancsolatait. 
Milyen figyelemre méltó az, hogy az Ige szava a szeretet valóságos 
megélésére teszi a hangsúlyt. Sok helyen hallunk és olvasunk a 
Bibliában a szeretet megélésének fontosságáról azért, mert valóban a 
szeretet a legfontosabb dolog. Mert ha szeretjük a másik embert, akkor 
tartjuk igazán fontosnak, annyira fontosnak, hogy figyeljünk rá, 
segítsünk neki, vállaljunk vele közösséget. S akit nem szeretünk, azzal 
egyszerűbb esetben csak közömbösek vagyunk, rosszabb esetben 
fájdalmat is okozunk, lelki vagy fizikai értelemben. Tehát 
igyekezzünk úgy élni, hogy abból a szeretet áradjon szét, az elfogadás, 
a többre vezetés indulata. Vegyük komolyan életünk minden napján 
Isten felszólítását a szeretetre, úgy ahogyan Jézus is komolyan vette! 
Mert Jézus a mi Megváltónk értünk való szeretetből vállalta magára a 
golgotai keresztszenvedését és halálát. Mi pedig akkor vagyunk 
méltóak a keresztyén névre, ha képesek vagyunk szeretetből 
magunkra vállalni a másikért való áldozatot. Tudunk valamiről 
lemondani a másikért. Ez az igazi győzelem. Sokat mond már 
magában is az a szó: áldozathozatal. Valami többért lemondani a 
kevesebbről. Ami azért nehéz, mert a kevesebb a jelenben a miénk 
volna, a több pedig a jövő záloga. Bizonyára jól ismerik ezt a diákok is, 
mert a jó jegyekért, valamiről mindig le kell mondani. A jó 
bizonyítvány nem hullik csak úgy az ember ölébe, azért dolgozni kell. 
A tanulást előre, a pihenést, a szórakozást pedig hátra helyezve. 
Közben pedig a célt, amiért fáradnak, mindig szem előtt kell tartani, s 
nem engedhetik meg, hogy a rossz, a negatív erők győzzék le őket. 
Valahogy úgy, ahogy Jézus is meg tudott maradni a neki rendelt úton, 
nem csüggesztették el a farizeusi szavak, a nehézségek nem győzték 
le, hanem győzte le őket Istentől való erővel. Jó volna ezt a kitartást 
nekünk is megtanulnunk, megismerve mit jelent az igazi 
áldozathozatal. 
A történelem és maga Jézus is bebizonyította, hogy a legnagyobb 
győzelem mindig a legnagyobb nehézségben születik. A legnevesebb 
győztesek rendszerint nyomasztó problémákkal kerültek szembe, 
mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka pedig az volt, hogy 
sohasem szegte kedvüket a vereség. Hadd említsek számotokra 
néhány példát a „híresnek” mondott emberek közül, akik 
megmutatták, hogy az elszánt erőfeszítés elnyeri a maga jutalmát, ha 
az ember semmiképpen nem adja fel. Az Universal Pictures vezetője 
1959-ben egyszerre utasította el Clint Eastwoodot és Burt Reynoldsot, 
és a következő indoklást adta. Reynoldsnak: „Maga tehetségtelen.” 
Eastwoodnak ezt mondta: „Az egyik foga csorba, az ádámcsutkája 
túlzottan kiáll, és túl lassan beszél.” Mint ismeretes később a filmvilág 

csillagai közé emelkedtek, mert a céljuk mellett megmaradtak.  
Thomas Edison az amerikai történelem talán legnagyobb feltalálója, 
akiről gyermekkorában a tanítói azt mondták, hogy túl lassú és 
nehezen kezelhető. Az édesanyja kivette az iskolából, és otthon maga 
tanította.  A fiatal  Edisont pedig magával ragadta a 
természettudomány. Tíz évesen már berendezte első, saját vegyészeti 
laboratóriumát. Kimeríthetetlen energiája és zsenialitása végül élete 
folyamán több mind 1300 találmányhoz vezetett. Edison a saját 
zsenialitását így jellemezte: „Egy százalék ihlet és kilencvenkilenc 
százalék izzadság.” Edison kétezernél is több kísérlet után jutott el az 
első működő izzólámpáig. Egy fiatal újságíró megkérdezte tőle, 
hogyan hatott rá ennyi kudarc. Ő így felelt: „Egyetlenegyszer sem 
vallottam kudarcot. Feltaláltam az izzólámpát, és ez a folyamat 
történetesen 2000 lépésből állt.” Végül még egy példa. Edmund 
Hillary 1952-ben megkísérelte a földkerekség legmagasabb 
hegycsúcsa, a 8848 méteres Csomolungma megmászását. Néhány 
héttel eredménytelen próbálkozása után Angliában felkérték, hogy 
tartson beszédet. Hillary kilépett a pódium szélére, a hegy képére 
mutatott, és így szólt: „Mount Everest, először győztél, másodszor 
azonban én győzök, mert te már nem növekszel tovább, de én igen!” 
Mindössze egy évvel később, május 29-én sikerült elsőként feljutnia a 
Csomolungmára. Adjon Isten nekünk is ilyen elszánást! Ne az olykor 
lehangoló és elcsüggesztő körülményekre vagy eredményekre 
nézzünk, hanem fáradjunk célunk megvalósításáért! Mindeközben 
maradjunk meg Istenünk igaz gyermekeinek, s akkor nem tévesztjük 
el a helyes irányt, nemes és jó célokért fogunk küzdeni nemes és jó 
eszközök segítségével a Biblia tanítása szerint! Ámen.

Román János, református lelkipásztor

Evangélikus óvodai örömhírek
Az első nevelési év végén a helyi gyülekezet, a nevelőtestület és a 
fenntartó is végigtekint azon, mit értünk el, merre tartunk. Sok 
örömről tudunk beszámolni. Örülünk, hogy a 
legtöbben értik, érzik, mit szerettünk volna újként 
hozni a gyermekintézmény életébe. Öröm, hogy az 
eddigi jó kapcsolat a német önkormány-zattal és 
hagyományápoló egyesülettel még erősebbé vált. 
Öröm, hogy a beiratkozás jól sikerült! Több 
kisgyermek érkezik hozzánk, mint amennyien iskolába mennek, így 
lassan el kell gondolkodni újabb csoport indításán, hiszen a 
maximális létszámhoz közelítünk. Öröm, hogy továbbképzési 
helyszín lehettünk a tavasz folyamán és szép ünnepeink voltak év 
közben a szülőkkel, gyermekekkel. Öröm, hogy sokan hozták 
hozzánk családjuk legkisebbjét, hiszen felvehetjük a 2,5 éveseket is, 
akik szépen lassan beleszoknak az ovis életbe. Öröm, hogy közösen 
élheti meg a felnőtt- és gyermekközösség is, hogy változni, 
megújulni hasznos folyamat, amivel mindig adódnak feladatok, 
ugyanakkor nagyon sok pozitívum is jár a nyomában. Személyesen 
pedig rácsodálkozhatunk arra is, hogy mindaz, amit a hit szóval 
foglalunk össze, vagy Istennel kapcsolatos, az a szívünknek és a 
lelkünknek nagyon jót tesz. 

Lázárné Skorka Katalin

2012. június 3-án a 
keretek között Trianon-emlékművet 

a Kereszténydemokrata Néppárt Mezőberényi Szervezete.

művelődési központ kertjében avatott ünnepélyes 



Épített örökségünk emlékei

Az 1900-as évek elején épült a Fő utca 31. 
szám alatti téglahomlokzatú, eklektikus 
stílusú, tekintélyes gazdaház. 
Építtetőjét nem ismerjük, 1930-ban Filozof 
Pál volt a tulajdonosa. Az 1930-as évek 
közepétől a Hanzély család birtokában volt 
egészen 1983-ig, majd az Őszi família 
tulajdonába került. 2000-ben Plavecz István 
vásárolta meg, jelenleg ő a ház ötödik 
gazdája. Néhány éve, eredeti állapotát 
megőrizve, teljesen felújítatta az épületet. 
Sikerült a régi nyílászárókat is megmenteni, 

ettől még hitelesebb a rekonstrukció. Az udvar felőli oldal apácarácsos 
tornáca tekintélyes külsőt kölcsönöz ma is az épületnek. Az utcai 
homlokzat jól tükrözi a 
korabeli, polgárosodó, mező-
városi ízlést. A Fő utca egyik 
jellegzetes, város-képileg is 
jelentős lakóépülete - a régi 
idők tanújaként - reméljük, 
még sokáig gazdagítja a 
mezőberényi utcaképet. Ha 
eltűnnek a régi épületek, a 
település is elveszíti jelleg-
zetes arculatát.

Csete Gyula

Mezőberényi Hírmondó 2012. június 7.

Az OPSKK Könyvtára tájékoztatja tisztelt olvasóit,
 hogy a könyvtár állomány-karbantartási feladatainak elvégzése 

céljából

2012. június 18. és 2012. július 14. között zárva lesz.

Ebben az időszakban folyóirat-olvasásra és internethasználatra az 
OPSKK Művelődési Központjának aulájában lesz lehetőség. A 

könyvtár 2012. július 16-án, hétfőn 13:00 órakor nyit. 
Az esetlegesen a zárvatartás idejére eső kölcsönzési időtartamok 

értelemszerűen és automatikusan meghosszabbodnak 
2012. július 16-ig.

Könyvtárhasználó közönségünk szíves megértését kérjük.

Az OPSKK júniusi 
programajánlója

Június 9. 17 óra Az OPSKK 
Művelődési Központja művészeti 
csoportjainak évadzáró műsora az OPSKK 
Művelődési Központjában  
június 10. Kulturális turizmus: Debreceni látnivalók – 
buszos kirándulás Szelekovszky Lászlóval; részletek a 
www.mezobereny.hu  és a http://opskk.mezobereny.hu honlapokon 
és a plakátokon
június 17. Évadzáró irodalmi kávéház: az Orlai 
Színpad előadása az OPSKK Művelődési Központjában 
június 23. Múzeunok Éjszakája az OPSKK Múzeális 
Gyűjteményében 
június 25-29. Környezetvédelmi tábor az OPSKK 
„Madarak háza” Látogatóközpontban

Nyári tábori előzetes: 
részletek a www.mezobereny.hu  és a http://opskk.mezobereny.hu 
honlapokon és a plakátokon
július 2-7. Alkotótábor
július 9-14. „Népi kismesterségek” tábor
július 16-21. „Történelmi időutazás” tábor

PROGRAMAJÁNLÓ 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Mezőberény

A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület, 
 az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

és szervezőpartnerei szeretettel meghívják Önt
2012. június 23-án (szombaton) 

a Múzeumok Éjszakája mezőberényi eseményeire.

Tájékoztató a tervezett programokról:
Muzeális Gyűjtemény (központi helyszín):
18.30-tól 
ź kocsitoló verseny, pincetúra, kulturális programok, 

tárlatvezetés, mákosguba kóstoló,
ź nyitott templomok rövid vezetéssel,
ź megtekinthetők: Városháza, Patikamúzeum,
ź OPSKK Könyvtára MBER adatbázisának bemutatása,
ź kerékpártúra az ókerti pincéhez,
ź buszos kirándulás a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumba

22.00 Szent Iván-éji gyalogtúra 

 Az idén először a berényi Kálmán fürdőben 2012. június 23-án
19-tól hajnali 2-ig SZENT IVÁN-ÉJI FÜRDŐZÉS.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

 Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke

FELHÍVÁS
A Berényi Napok rendezvénysorozat 2012. augusztus 18-19-20-án 
kerül megrendezésre a Piactéren. 
Várjuk a mezőberényi, vendéglátással foglalkozó vállalkozások 
jelentkezését, akik a Berényi Napok látogatóinak ellátásában részt 
kívánnak venni. A jelentkezésben kérjük felvázolni a biztosítandó 
szolgáltatásokat és a támogatás összegét.
Érdeklődni, jelentkezni lehet személyesen (OPSKK információs 
pultjánál hétköznap 08.00-20.00), telefonon (66/515-553 számon), 
e-mailben (opskk@mezobereny.hu) illetve levélben (5650 
Mezőberény, Fő út 6.) 2012. június 30-ig. 

Bacsó Józsefné – Eiler Julianna

1929. március 4-én született. Az elemi és polgári iskola 4 osztályát 
Mezőberényben végezte. Ezután nyert felvételt az akkor még 
Evangélikus Tanítóképzőbe, Szarvasra.
Az 5. tanév elvégzése után tanító diplomát kapott 1949-ben.
Mezőberényben tanított, először az 1. sz. Általános Iskolához tartozó 
Kereki Iskolánál, majd a 2. sz. Általános Iskolánál egészen nyugdíjba 
vonulásáig, 1984-ig.
A gyerekekhez és a tanításhoz való vonzódása mutatja azt, hogy 
ezután is évekig tanított gyerekeket német nyelvre.
2009-ben megkapta a GYÉMÁNT DIPLOMÁT  a 60. évfordulóra.
Súlyos betegsége legyőzte szervezetét, és 2012. április 6-án meghalt,
83 éves korában.

Serfőző Mihályné
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AZ ÉV LELKÉSZE 
LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN

Tessedik-díjjal tüntették ki Lázárné Skoka Katalint, a 
Mezőberény I. kerületi ( német) Evangélikus Egyházközség 
lelkészét. A Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlése által 
alapított díjat Bonyhádon vehette át május 19-én. „A díj annak a 
lelkésznek ítélhető oda, aki érzékelve közösségének lelki 
szükségleteit és környezetének kihívásait, a gyülekezetépítés, az 
igehirdetés, a tanítás vagy a lelkigondozás területén olyan 
kiemelkedő munkát végzett az adott évben, amely közösségének 
lelki és szellemi épülésére szolgált, bátorított a keresztény hit 
megvallására és megélésére, és amely munka iránymutató lehet a 
tágabb környezet számára is.” (http://del.lutheran.hu/dijaink-2013-
dijazottaink)

Sok szeretettel gratulálok az 
elismeréshez. Hogyan látod, 
minek köszönheted ezt a díjat?
Nem tudni, mire gondoltak a díjat 
megítélők. Számomra ez az elmúlt 
évek munkájának elismerése. 
Bekapcsolódtam a vakmisszióba, 
de a gyermek- és ifjúsági misszió 
volt a köz-pontban. Sok tábort 
szerveztem, koordináltam. Publi-

kációk, fordítás is kapcsolódik nevemhez, ahogyan egy lehetek az 
„Szélrózsa” országos ifjúsági találkozónk „Tízek” szervező-
bizottságában. Egy közösség életében különösen fontos kérdés a jövő. 
Így a gyülekezetépítés összefüggésében az óvodaalapítás nevezhető 
egy kiemelkedő pontnak.  (2011 szeptemberétől működtetjük a Luther 
utcai óvodát „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi 
Óvodaként).
Egy kitüntetés számvetésre is késztet. 8 éve szolgálod a mezőberényi 
gyülekezetet, a hitélet erősítése mellett számos közösségi, az egész 
település életére is kiható tevékenységet végezve. Hogyan értékeled 
eddigi munkádat?
Először a szüleim jutottak eszembe, akiktől a szorgalmat és a munka 
tiszteletét örököltem. Másrészt a lelkésztársak, akik méltán 
kérdezhetik, mivel lennék én kiemelkedőbb közülük. Ez a kitüntetés 
nem a csúcsát jelzi eddigi tevékenységemnek, és nem a tökéletes 
lelkész kitüntetése. Mégis jó azt tudni, hogy amit elvégzek, azt 
megbecsülés, figyelem övezi. Mindez a további hűséges, odaadó 
munkára ugyanakkor gyengeségeim felszámolására ösztönöz.
A lelkész sikerei nem egyszemélyes munkán alapulnak, és egyedül 
Isten által lehetségesek. A gyülekezet 50 fős csoportja volt mellettem a 
díjátadáskor Bonyhádon, ez nagy öröm volt számomra. Áldásként 
élem meg a kitüntetést: úgy lehetek Isten eszköze, hogy ennek látható, 
érzékelhető nyomai is vannak emberek és egy közösség sorsában. A 
díj üzenete számomra: úgy szolgáljuk leginkább az Istent, ha minél 
nagyobb teret adunk neki életünkben, hogy Ő tudjon munkálkodni 
általunk.
Mire vagy a legbüszkébb?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy minek örülök. Ebben a gyülekezetben 
lelkipásztorként, lelkigondozóként tekintenek rám az első naptól 
fogva. Egymásnak adják nálam a kilincset a segítségre, bátorításra, 
tanácsra szorulók, mindazok, akik kíváncsiak véleményemre, s valódi 
megoldást keresnek problémáikra. Úgy érzem, kapocs lehetek Ég és 
Föld – ember és Isten között. Hálás vagyok, mert egy sokszínű 
közösségben szolgálhatok. A sok hittanos csoport mellett van 
nőegyletünk, énekkör, bibliaiskola, diakóniaiai- és ifjúsági csoport  is. 
Büszkék lehetünk a Fúvóskörünkre. Jó együttműködésben vagyunk a 
Német Önkormányzattal és Hagyományápoló Egyesülettel. Új üde 
színt hozott Evangélikus Óvodánk, így egy erős hármast alkotunk. 
Szeretnénk a településen a gyülekezet sokszínűségét megmutatni és 
családisságát megélni, ahol mindenki megtalálhatja a helyét.
Milyen lehetőségeket látsz még?
Jó lenne egy értelmiségi kört szervezni, ill. egy családi fórumot 
működtetni. A keresztyén értékrendet keresőknek, főként fiataloknak, 
olyan közeget teremtenénk, amelyben megtalálják önkifejezésüket.
Az evangélikus egyház igen aktívan kapcsolódott be a mezőberényi 
közoktatásba. Tavaly a Luther utcai óvoda, a nemrég aláírt 
megállapodás keretében pedig szeptembertől a gimnázium kerül az 
evangélikus egyház fenntartása alá. Lassan véget ér a 

„Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda első tanéve. 
Vannak-e már értékelhető tapasztalatok?
Az első nevelési év legfontosabb eredménye, hogy Révész Józsefné  
aki Orosházáról érkezett igen tapasztalt vezető – és az itt dolgozó 
óvónők egymásra találtak. A gyerekek életkori sajátosságainak 
megfelelően megtörtént a keresztény értékrend beágyazása a 
mindennapi tevékenységekbe, az új arculat ötvözése az eddigi 
tapasztalatokkal. A szülők mindenben partnereink, támogatóink. A 
gyerekeknek játékosan adjuk át a bibliai történeteket. Szeretnénk, ha 
életükben fontos lenne az empátia, a szeretetteljes viselkedés, és 
kitűnhetne, hogy egy ilyen profilú közösségben nevelődnek. 
A gimnázium átvétele jelent-e majd mindannyiunk számára 
érzékelhető változásokat az intézmény életében? Melyek az egyház 
főbb célkitűzései?
A helyi önkormányzat — féltve a gimnáziumot az esetleges 
megszűnéstől, áthelyezéstől — megkereste egyházunkat a gimnázium 
átadásának gondolatával. Jól előkészített tárgyalások után viszonylag 
rövid időn belül megszületett az egyház és az önkormányzat közötti 
megállapodás. Az evangélikus egyház mintegy ötven oktatási 
intézményének jellegzetessége a tolerancia, nyitottság, a magas 
szakmai nívó.  Nyitottan fordulunk a más felekezetű gyerekek, 
felnőttek felé. A teljesítményorientált társadalomban a fiataloknak 
szükségük van lelkiekben való megerősödésre. Igyekszünk segítséget 
nyújtani, hogy nehéz helyzeteikben is megoldást találjanak, 
bizalommal forduljanak felénk- ill. Isten felé. Kaput nyitunk, 
lehetőséget kínálunk arra, hogy a keresztény értékeket megismertetve 
megmutassuk számukra a jó irányt.
Jövőre vonatkozó egyéb terveid?
Az óvoda és a gimnázium között még hiányzik egy lépcsőfok. Jó lenne 
itt helyben egyházi működtetésű, felmenő rendszerű oktatási 
intézményrendszert felépíteni. Templomunk oltárképének is ez lehet 
az üzenete számomra. Foglalkoztatott a gondolata a teológiai 
doktorátusnak, de ennek úgy látom, nem most van itt az ideje, sok időt 
venne el a gyülekezeti munkától.
Jól érzem itt magam, a családom harmonikus, ez a gyermekeink 
otthona. A férjem mindenben támogat, és kiegyensúlyozott hátteret 
biztosít számomra. Szeretet és megbecsülés övez, amiért hálás 
vagyok.

Pallagi Mária

–

90 évesek köszöntése

A Református Szeretetotthonban fogadta  Siklósi István 
polgármestert Józsa Elekné,  aki 2012. május 11-én  ünnepelte 

90. születésnapját. 

Otthonában fogadta  Siklósi István polgármestert 
Kmetykó Györgyné, aki 2012. május 15-én ünnepelte 

90. születésnapját. 

Fotó: lutheran.hu
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100 ÉVES A MEZŐBERÉNYI SPORT 
Köszönet, és ami a megemlékezésből kimaradt!

Köszönöm a városházának a kulturális központnak és a múzeumnak, 
hogy ezt a szép napot összeállították, megszervezték és a 
lelkesedésükkel fáradságot nem kímélve lehetőséget biztosítottak az 
emlékezésre a kezdetektől napjainkig. A 100 éves a mezőberényi sport 
rendezvénysorozatra gondolok, ahol találkozhattunk régi 
sporttársainkkal, ismerőseinkkel és a sportban kimagasló 
eredményeket elért játékosokkal. A művelődési központban 
megtartott színes és élménydús sportági beszámolókkal – 
figyelemmel az időkeretre – felidézhettük a régi feledhetetlen 
emlékeket, eseményeket, amit ugyan elfelejteni nem lehet, de az idő 
távlatából már kissé homályossá válik. Tetszettek a változatos 
beszámolók a sport múltjáról, jelenéről és az előadók egyéni 
visszaemlékezéseinek szívből jövő, újra átélt élményei.

Köszönöm Vidó Gyurinak a kézilabda sportágról szóló beszámolóját, 
amelyben ugyan nem tudott elmélyült, részletes és a mindenkire és 
mindenre kiterjedő 100 évre visszamenő számtalan kimagasló 
eredményt a tisztelt megjelenteknek előadni, de színesítve a saját 
élményeivel tükrözte a múltat és a jelent.

Lehetőséget kaptunk arra, hogy mindaz amit biztosított a kézilabda 
sportág számunkra felelevenedjen lelkünkbe és eszünkbe jussanak a 
régi szép emlékek, küzdelmek amelyeket átéltünk a pályán és azon 
kívül is.

Ez a nap rávilágított arra a sok időhiány miatt kihagyott 
megemlékezésre és köszönetre váró, összefogásra példát mutató 
múltra, amelyet például a Mezőberény és Köröstarcsa között létrejött 
30-35 évi együttműködés fémjelez. Bár felületesen szó volt róla, de itt 
még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni Széplaki Zolinak, a 
Köröstarcsa kézilabdasportágban kimagasló személyének, aki mindig 
és mindenkor segített Mezőberénynek, ha kellett kézilabdás 
nemzedékeket biztosított, ha kellett nemzedékeket fogadott be 
településükre, hogy ez a mai napig közkedvelt, szeretett sportágunk 
fennmaradhasson mindkét helyen, a férfiak és a nők vonatkozásában.

E helyen szeretném méltatni, és örök hálával gondolok – aki már nem 
lehet közöttünk – Filozóf Gyuri bácsira, aki nélkül nem tudtuk volna 
megvalósítani álmainkat. A foci mellett nagyon szerette a kézilabdát 
is, amiért minden Tőle telhetőt megtett, amíg tehette.
Gratulálunk és emlékezzünk, hogy Bálint Anna mai napig regnáló   
női kézilabdaedző fáradhatatlan munkájáért 2000. évben megkapta a 
"Békés Megye Kézilabda Sportjáért" kitüntetést. Kitartása és 
szorgalma csak példa lehet a most szárnyait bontogató sportolóknak.

Kívánom, és csak remélni tudom, hogy ez a gyümölcsöző és 
eredményeket produkáló, a testmozgást és egészséget biztosító 
sportmunka továbbra is lehetőséget adjon  mindenki számára.

Lelkem mélyén, titokban arra gondolok, hátha jön egy olyan időszak, 
amikor erőiteket egyesítve, korosztályok felnevelésével 
hozzájárultok Mezőberény kézilabda sportja öregbítéséhez. Ehhez 
erőt, egészséget és szívós munkát kívánok mindenkinek!

Pecze Gáborné

Horgászverseny!

100 éves  a  mezőberényi  sport  
rendezvénysorozat keretein belül a 
Mezőberényi Horgászok Szövetsége 
horgászversenyt rendez a Tópart Vendéglő 
mellett található Hosszú Tónál. 
Minden mezőberényi horgászt szeretettel 
várunk, akinek erre az évre érvényes 
állami horgászjegye van. 

A versennyel szeretnénk népszerűsíteni Mezőberényben a horgász 
versenysportot és a hozzá tartozó légkört. 
A verseny két fordulóból áll, június 23-án a selejtező kerül 
lebonyolításra, melyből a június 30-án megrendezésre kerülő 
döntőbe lehet bejutni. A versenyre csak az első 90 jelentkezést tudjuk 
elfogadni a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt. 
Jelentkezés előtt kérjen versenyszabályzatot, melynek betartása 
mindenki számára kötelező. 
Regisztrálni a versenyre 2012. június 15-ig lehet Kolozsi Tamásnál 
személyesen, vagy telefonon a 06/20/ 927-6080-as telefonszámon. 
Versenyszabályzat a Mezőberényi Horgászok székházában 
pénteken 17.00 és 19.00 óra között kapható, illetve az egyesület 
vezetőségi tagjaitól kérhető.

Minden érdeklődő horgászt és nézőt is szeretettel várunk 
rendezvényünkre.

Az egyesület vezetősége

Hajrá, Mezőberény!

2012. május 12-én közel 200 sportolóval ünnepeltünk együtt 
a 100 éves mezőberényi sport emlékére rendezett emlékülésen,  
és előadásokat hallgatva, fotókat, képeket nézegetve emlékeztünk a 
sportágakra, kiváló sportolókra, sporteseményekre. Emlékeket 
felidéző tárgyaknak, apró régmúlt időket idéző ereklyéknek 
örülhettünk a kiállításon és a város sportegyesületeinek 
visszaemlékezéseit  összefoglaló kiadványt tarthattunk a kezünkben.

Köszönet a szervezők – az Oktatási és Kulturális Bizottság és az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ – nevében az előadóknak, akik 
vállalták, hogy a megjelent vendégeknek segítik az emlékezést, 
visszatekintenek az elmúlt időszak sporttörténéseire és mindazoknak 
a segítőknek, sportvezetőknek, akik részt vettek az előkészítő és 
lebonyolító munkában .

S hogy mit jelentett a jelenlevők életében a sport, az elért eredmények, 
a barátságok, az örömök és kudarcok, melyekről szó esett ezen a 
napon, legjobban talán Szent-Györgyi Albert szavai fejezik ki:

 „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a 
társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes 
küzdelem szimbóluma. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert 
rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az 
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a 
tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az 
abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes 
küzdelem szabályaira.”

Valóban  ennyi a sport! vagy csak ennyi?  aki űzi, végzi, verejtékes 
munkával edz, aki számára kikapcsolódást, közösséget nyújt, annak 
élete részét jelenti. Látható volt, hogy 20 év, 30 év utáni találkozás 
után hogyan tudnak örülni egymásnak a sporttársak, az egykori 
ellenfelek, mit kaptak és adtak egymásnak. 

Emlékezzünk, ez volt a fő célja ennek a napnak, és a köszönet 
azoknak, akik az elmúlt 100 év, az 50, a 25, a 10 vagy akár az elmúlt év, 
hónap, nap alatt  sporteredmények sokaságát hozták vagy  akik hozzá 
segítették őket, s akikre joggal lehet Mezőberény büszke. (Fotó a 
www.mezobereny.hu oldalon, események képekben – május 12-re 
kattintva található.) 

A legjobb négy között…
Az NB II keleti csoportját megnyerve került a 
rájátszásba a Mezőberényi Kosárlabda Klub 
férfi csapata. A rájátszás első fordulójában a 
budapesti TFSE csapatával játszottak a fiúk, 
10 pontos vereséget szenvedtek Budapesten. 
2012. június 4-én, Mezőberényben 17 ponttal 
nyertek. Így a „Tánczos legénység” bejutott az 
országos amatőr kosárlabda-bajnokság legjobb 
négy csapata közé.
S hogyan tovább?
A négyek mérkőzéseiből kerül ki az ország legjobb amatőr 
csapata, amely jogot szerez az NB I/B-ben való induláshoz.
A fiúk remekül játszottak, megérdemelt győzelmet arattak. A 
következő mérkőzések 2012. június 15-16-17-én lesznek – 
reményeink szerint – itt, Mezőberényben.
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KOMFORT ABC 
júniusi akció

Hey-ho szőlőital 0,2 l    49,-       (245,-/l)
Vitaqua szénsavas ásványvíz 0,5 l           49,-         (98,-/l)
Delikát 8 ételízesítő 75+15 g        149,-  (1656,-/kg)
Rizs „B” Rizbo 1 kg        229,-
Kakaópor Globetti 120 g        249,-  (2075,-/kg)
Ricoré 3in1 inst.kávékeverék 10x16 g        349,-  (2181,-/kg)
Tchibo Family őrölt kávé 250 g        499,-  (1996,-/kg)
Nesquik kakaópor 800 g        849,-  (1061,-/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

www.komfortabc.hu

Adria Holiday Utazási Iroda
Barangolás a Francia Riviérán, 

Mezőberényi indulással!!!
2012. szept.. 14-21-ig.

Részvételi díj: 79.800.-Ft
Érd: Mezőberény Fortuna tér 4. 

Fehérnemű és Sportruházati üzletben: 
 06/30/236-0317

Klímaszerelés

Klímakarbantartás, előcsövezés.

Garanciával, ingyen

helyszíni felméréssel.

tel: +36 70/618-1981

Nőgyógyászat magánrendelés  
Mezőberény  Luther  u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és terápiája,  
komplex ultrahang diagnosztika,

nőgyógyászati rákszűrés

Bobály András épület- és bútorasztalos, 
faipari technikus

Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása, 

belsőépítészet, gipszkartonozás, 
egyedi igények kielégítése.

Mezőberény Kismester u. 6/a
 tel.:06/30/225-7253 bobalyandras@szucsnet.hu

www.bobaly 5mp.eu
Kávé és ital automaták ingyenes kihelyezése

Kösz, jól vagyunk!

Minap összefutottam az utcán az egyik ismerősömmel. Az kérdezte 
„Hogy vagytok? Mi újság az oviban?” Hangja tele volt aggódással 
fűszerezett kíváncsisággal. Kérdésére a válaszom ennyi volt „Kösz, jól 
vagyunk!” és folytattam tovább:

Valóban jól vagyunk! Túl vagyunk az első evangélikus szellemiségű 
nevelési éven. Ez az év mindenki számára a tanulás, az ismerkedés, az 
elfogadás éve volt. Tanultuk a gyerekekkel közösen a számunkra is 
ismeretlen evangélikus gyermekdalokat, verseket, bibliai történeteket. 
Ismerkedtünk az új szokásokkal, viselkedési formákkal. Isten háza 
nekünk is „megszólalt”. Tudjuk mi illik és mi nem illik, ha belépünk a 
templomba! 

Ez az év az elfogadás, az új hagyományok teremtése is volt egyben. 
Ilyen új hagyomány lett a tanévzáró istentisztelet, ami május 28-án 
Pünkösd hétfőn került megrendezésre. A szülők és mi is elfogadtuk, hogy 
ez lesz az új formája az év lezárásának. Izgatottan készültünk a 
gyerekekkel közösen. A teljesen új helyzet, az új színhely mindenkinek 
megmozgatta a kreativitását és örömmel adta tudását, ötleteit minden 
dolgozó. Mindenki azon fáradozott, hogy ez a záró alkalom szép, meghitt 
és minden szívet megérintő legyen. Mind a három csoport szerepelt egy-
egy rövid műsorral, és az istentisztelet végén mind a három csoport kiállt a 
vendégek elé a záró ének eléneklésére. A szülők később elmondták, hogy 
vegyes érzésekkel érkeztek a templomba, ki boldogan, ki feszélyezve, ki 
csak úgy eljött, mert a gyermeke szerepel. De amikor szembesültek azzal, 
hogy a gyerekek arca ragyog, és csillog a szemük, amikor énekelnek Isten 
házában és cseppet sem idegen nekik ez a közeg, ők is feloldódtak. 
Tapasztalták, hogy amit a gyerekeknek tanítunk az nem a felnőtteknek 
szóló, klasszikus istentiszteleti liturgia vagy komoly hitvallás, hanem ezek 
az énekek és imák gyermekközpontúak, s a gyermekek számára minden 
jól érthető, élvezhető. Valóban, amit mi tanítunk a gyerekeknek az 
evangélium, örömhír. Örülni annak, amink van: a gyönyörű világnak, 
amelyben helyünk van, a katicabogárnak, a madárcsiripelésnek, a két 
kezünknek, annak hogy vannak harangok, amelyek megszólalnak, 
hívogatnak… Legszebb örömhírünk mégis az, hogy barátunk Jézus, mert 
mindig vigyáz ránk, és bátran fordulhatunk hozzá! Csupa olyan dolog, 
aminek felnőtt korban is örülhetünk, és kell is, hogy örüljünk, mert 
észrevesszük a szépet, a jót és tapasztalhatjuk Isten gondviselését!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy megtisztelt 
bennünket, és eljött tanévzáró istentiszteletünkre, és együtt élhette át 
velünk a ragyogó gyermekarcok, a gyönyörű énekhangok és a szülői 
meghatódottság pillanatait! 

Kreiszné Szilágyi Tünde

Felhívás!
2012. évben az ebek összevezetett veszettség elleni pótoltása 
június 23. (szombat) 8-12: Thököly  u. 
Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy minden 3. hónapot betöltött 
kutyát évente kötelező veszettség elleni vakcinával beoltatni!
Az oltás ára: 2800 Ft/eb. Oltási könyv pótlása: 500 Ft. 
Féreghajtó: 150 Ft/10 ttkg. Csak az új sorszámozott oltási könyvek 
használhatók! Az oltási könyveket mindenki hozza magával!
Az elpusztult, eltűnt vagy új gazdához kerülő kutyákat be kell jelenteni az 
oltást végző állatorvosnak, és a könyveket leadni ill. átíratni. Aki elmulasztja 
az oltást, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal szankcionálható! 
Lehetőség van az ebek háznál ill. rendelőben történő oltására is. Ez esetben 
keresse fel állatorvosát.

Dr. Kis János; Dr. Kreisz Ágnes; Dr. Szombati László

kötelező 

Háziszappan-készítés, és haluskafőzés a 
szlovákoknál

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete hagyományosan több éve szervezi 
meg a háziszappan-főzést; a szappant a saját maguk által hordott 
zsiradékokból főzik. Régen szinte minden háznál főztek szappant, 
mindent felhasználtak, amit csak lehetett. A szappan elkészítésének is 
receptje van, ami hagyományozódik nemzedékek óta. Legfontosabb 
adalékai: a már másra nem használható zsiradékot esővízzel főzik, hozzá 
lúgot és sót tesznek, melyet lassú tűzön, folyamatos keverés mellett főznek 
üstben, kb. 2-2,5 órán át. A megfőtt szappant egy textillel bélelt alacsony 
oldalú ládába teszik, amelyről lefolyik a lúg, s miután megszilárdult, 
szeletelik megfelelő méretre. Kisebb-nagyobb trükkjei vannak, nem ilyen 
egyszerű, ahogy itt írtam róla. A jó háziszappanról készítői gondoskodnak, 
vagyis Baginé Sáli Ilona, Fábiánné Óvári Ilona és Rozgonyiné Borgula 
Éva. Évente többször főznek háziszappant, olykor itthon, de meghívás 
alapján máshol is, így különféle rendezvényeken is. A közelben lévő, 
Kodály úti tagóvoda nagycsoportosai is megismerkedtek ezzel a hasznos 
hagyománnyal. (Megjegyzés: hosszú évek óta én is háziszappant 
használok.)
Hagyományos szlovák étel a haluska, melyet ízesítenek túróval, mákkal, 
dióval, és van káposztás is. Ezen nap délutánján főzték a haluskát az 
asszonyok, akik olyan sokan voltak, hogy a nevük felsorolására nem 
vállalkozom. Ezen is részt vettek az óvodások, az elejétől kezdve; az 
elkészült haluskát utána közösen elfogyasztották. 

Benyovszky Pál Márton

OLVASÓINK ÍRTÁK
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