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Barátság, Összetartozás, Partnerség
1991- 2021. április 24. Gronau - Németország 30 év
2001- 2021. augusztus 10. Gúta - Szlovákia 20 év
2006- 2021. augusztus 20. Csantavér - Szerbia 15 év
Három fogalom, három település, három évszám, mely a 2021.
évvel összecseng: a város három testvértelepülésének évfordulójával. A jelen járványügyi helyzetben elmaradnak a személyes
találkozások, nagyszabású ünnepségek, az emlékezés, a sokféle
történések, közös fellépések, programok, barátságok felidézése
online formában történhet meg.
Gronau
„30 évvel ezelőtt, 1991. április 24én került aláírásra Gronau és
Mezőberény Város Önkormányzata által a két város közötti
együttműködési megállapodás. A
kapcsolat, amely végül a hivatalos
partnerséghez vezetett, pár évvel
korábbra nyúlik vissza,
nevezetesen 1987-re, amikor 25
fős gronau-i fiatalokból álló
csoport töltött 10 napot magyar
földön, Mezőberényben. Ezt
követően a német város akkori
polgármesterének Norbert Diekmann-nak köszönhető a hivatalos
testvérvárosi kapcsolat kialakítása. A két település 1500 km-re
fekszik egymástól, mégis az évek
során folyamatosan került sor
találkozókra, melyek máig nagyszerűen működnek. Közösségek így a teljesség igénye nélkül a
hivatalos delegációk mellett Városi Ifjúsági FúvószenekarErlöserkirche fúvószenekar, a
Vorwärts Epe ifjúsági szakosztálya, a Loster Epe és BrookSpechtholtshook Gronau vadászegyesület küldöttségei, valamint
az önkéntes tűzoltók - Tűzoltóság
képviselői, a labdarúgók és a
Posaunenchor zenészei, a „Timeless” blues és rockegyüttes tagjai,
és a Mazsorett Együttes - „Dance
Company”- táncosai is hozzájárultak a kapcsolatok erősítéséhez.”
www.gronau.de

Gúta
„20 évvel ezelőtt, 2001. augusztus 10-én került aláírásra Gúta és
Mezőberény Város Önkormányzata által a két város közötti
együttműködési megállapodás.
Mezőberény Város Önkormányzatának delegációja a szlovákiai
Kolárovó - Gúta városába utazott,
ahol a régóta tervezett testvérvárosi kapcsolat felvétele valóra
vált Dr. Tóth Imre polgármesternek köszönhetően. Mezőberényben 2001. augusztus 18-án
ünnepi testületi ülés keretében
került megerősítésre a megállapodás, mely magába foglalta a
kultúra, oktatás, sport, közigazgatás területén is a jó kapcsolatok
kialakítását. Ugyanezen a napon
a Testvérvárosok Emlékoszlopán
közösen leleplezték a testvérvárosi kapcsolatot hirdető emléktáblát. Az azóta eltelt időszak alatt
barátságok, civil kapcsolatok
alakultak ki és közös programok,
pályázatok valósultak meg. 2016ban a Települési Értéktár jelentett
új kapcsolódási pontot a települések között. Mindez új lehetőséget adott – a közös értékek, a
múlt egyezései és a rokoni szálak
ereje – a további kapcsolatkat
építésére.”
www.kolarovo.sk
Csantavér
„2006. augusztus 20-án sokak
vágya teljesült, amikor a Berényi
Napok rendezvénysorozat kere-

tein belül Csantavér és Mezőberény város polgármestere nyilvános, ünnepi testületi ülésen aláírta
a testvérvárosi megállapodást. A
Testvérvárosok Emlékoszlopán négy város után (Münsingen,
Gronau, Szováta, Gúta) ötödikként – leleplezték a hivatalos
kapcsolatfelvételt megörökítő
Csantavér és Mezőberény címerét ábrázoló emléktáblát a Fortuna téren. A testvérvárosi kapcsolatot a két település önkéntes
tűzoltói között létrejött példaértékű együttműködés is erősítette.“
csantaver.lap.hu
Gronau, Gúta, Csantavér
Három évszám, három, többévtizedes kapcsolat, mely számos
eseményt hozott településeink
életébe. Programok, melynek része volt a hagyományok ápolása,
a sport, a kultúra, a zene összetartó erejének megélése és mindaz, ami élettel töltötte meg a kapcsolatunkat. Elért eredményeink
tekintetében közös feladatunk és
felelősségünk, hogy bevonjuk e
munkába a következő generációt
annak érdekében, hogy a megalapozott kapcsolatok tovább éljenek és lehetőség nyíljon azok új
tartalommal való megtöltésére és
szorosabbra fűzésére.
Köszönet mindazoknak, akik a
kapcsolatok létrejöttében, elmélyítésében, a programok megszervezésében részt vállaltak és
mindazoknak, akik azóta is
alakítói ezen együttműködésnek.
Példamutató, hogy 15, 20 és már
30 évvel ezelőtt voltak olyan
városlakók, akik hittek a barátságban, és ma ezt az örökséget
vihetjük tovább.
Mezőberény, 2021. április
Siklósi István
Mezőberény Város
polgármestere

Faültetés

Önkéntes faültetésre várta Mezőberény Város Önkormányzata
2021. április 29-én a 2018. és
2019. évben született gyermekeket, szüleit, nagyszüleit.
A családok a gömbkőriseket a
segítő csapatok által előzetesen
előkészített talajba ültethették és
köthették rá a gyermekek nevét
jelző táblácskákat. A faültetésnek
a Maczkó Farm adott helyszínt,
ahol Siklósi István polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd Dankó Béla országgyűlési
képviselő emelte ki a faültetések
szimbolikus jelentőségét. A faültetésen részt vett Körösi Mihály
alpolgármester, Dévényi Csilla,
Madarászné Bereczki Zsuzsanna
képviselők is. A Gyomai úton, a
kerékpárút mellett több mint 100
fa került elültetésre, többek között az Esély Otthon „A Város a
Tiétek, a város Értetek” program
adta lehetőségnek köszönhetően.
Köszönjük a résztvevőknek,
hogy éltek a program lehetőségével és a "Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy fát"
keretében elültették és gondját
viselik majd a fácskájuknak.
Köszönet a segítőknek, az előkészítést és az utómunkákat végző Mezőberény '17 Kft.-nek, a
Polgármesteri Hivatal önkénteseinek, a közfoglalkoztatási programban dolgozóknak a munkájukért.
Kedves Mezőberényiek!
A szülők nagy szeretettel elültették a kis fákat, nekünk nincs más
dolgunk, csak vigyázzunk rájuk!
Köszönjük!

2.

Városházi hírek

2021. május

Lezárult a város legnagyobb projektje
Tisztelt Lakosság!
2021. április 30-án lezárult Mezőberény Város Önkormányzatának EFOP-1.5.3-16-201700097 azonosító számú, „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett
térségek” című pályázata, ami a
város eddigi legnagyobb és legösszetettebb projektje volt.
Ezúton szeretném megköszönni a
konzorciumi településeknek (Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut, Murony), a projektmenedzsmentnek és szakmai megvalósítóknak, hogy a pályázatban vállalt programelemeket sikeresen
és eredményesen valósították
meg. A hat településen több, mint
250 féle program valósulhatott
meg a pályázat eredményeképpen, amelyeknek túlnyomó
része – bár a tervek között már
régen szerepeltek – a forrást
mégis ez a projekt biztosította. A
résztvevő települések kb. 39.000
fős lakosságából, közel 18.000
főt, 46 %-ot sikerült a pályázat
programjaiba bevonni.
A pályázat összehangolt programok magvalósításáról szólt, de
a konzorciumi településeknek
voltak különálló, egyedi vállalásaik is.
A projekt fő célja humán szolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek
eredményeképpen növekedett a
hátrányos helyzetű csoportok
munkaerőpiaci foglakoztatotti
aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult
a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil
szervezetek közötti párbeszéd
erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni,
megerősíteni szükséges humán
szolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a
különböző szociális és kulturális
szakemberek alkalmazásával, az
egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a
hátrányos helyzetű csoportok
számára nyújtott lehetőségekkel,
a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humán szolgálta-

tásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra
nevelő, életmódváltást támogató
programok megvalósításával.
Ilyen kiemelt programelemek
voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor
alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni
fejlesztési tervek készítése és
mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító
programok fiataloknak, szünideiés életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak
köszönhetően megalakulhatott a
Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
Kamuton a pályázati program
keretében megvalósuló fejlesztések a község lakosságának
nyújtottak magasabb színvonalú
szolgáltatásokat, valamint így
sikerült kiemelt figyelmet fordítani a családok és az őket segítő
szociális dolgozók közötti együttműködésre. Pedagógiai és családsegítő munkatárs, gyógypedagógiai segítő munkatárs,
védőnő továbbképzései valósultak meg, felújításra került a
szülőklub épülete, táborokat
szerveztek, informatikai, biztonságtechnikai és multimédiás
eszközök kerültek beszerzésre.
Murony a pályázat keretében
rendezvénytechnikai eszközöket
is vásárolt, az időseknek és fiataloknak egészségfejlesztő programsorozatot, a hátrányos helyzetű gyermekeknek pedig táborokat szerveztek. Legjelentősebb
rendezvényük a települési Falunap és az ahhoz kapcsolódó
kiegészítő programok voltak.
A pályázatnak köszönhetően Köröstarcsán többek között 30 db
kerékpárt, ill. egészségfejlesztési
berendezéseket (EKG, szaturáció
mérő, testösszetétel mérő) vásároltak, valamint minden korosztályt érintő programokat, rendezvényeket szerveztek. Egészségmegőrzés céljából pedig szűrővizsgálatokat tudtak biztosítani a
lakosság számára.
A megvalósított programelemekkel a település minden korosztályát sikerült valamilyen
formában megszólítani. Egészségtanácsadó Irodát és Minilabort
hoztak létre, valamint gyógytornászt alkalmaztak, mely kapcsán

az eddig nem elérhető szolgáltatásokat tudják igénybe venni a lakosok.
A projekt eredményeképpen
Kondoros városában a humán
szolgáltatások színvonala nőtt,
fejlődtek a résztvevők kompetenciái, erősödött a társadalmi
felelősségvállalás, a közösségek
társadalmi aktivitása és a közbiztonság, valamint a város lakosai nyitottabbak lettek egymással szemben is. A szolgáltatások keretében ügyvédi-szociális asszisztensi tanácsadás és
ifjúsági referens segítette az azt
igénybe vevő városi polgárokat.
A rendszeresen megrendezésre
kerülő, anyák egészségtudatos
magatartását támogató Szülő
Klub és a Baba-mama Klub erős
közösségformáló erővel bírt. Az
egyik legnépszerűbb programjuk
a települési ösztöndíj program
volt, amely a kondorosi középiskolás diákok egy részének a tanulmányaik elvégzéséhez nyújtott segítséget. A 3 év alatt 30 db,
10 különféle sport- és napközistábort szerveztek a fiataloknak,
eszközbeszerzések valósultak
meg és a hagyományőrző és
közösségfejlesztő programoknak
köszönhetően erősödött a társadalmi aktivitás és identitás a
városban.
A projekt sikeres volt Békés városában is, a humáninfrastruktúra fejlesztése a vártnál jobban
alakult, ez elsősorban a képzéseknek, tájékoztató előadásoknak
és a mentori tevékenységnek volt
köszönhető. Közismert, hogy a
lakosság digitális ismeretei nem
korunknak megfelelőek, ezért
egy számítógépes ismeretek tanfolyamot is sikeresen lebonyolítottak, a meghirdetett helyek
pillanatok alatt teltek be a képzésre. A hátrányos helyzetű társadalmi réteg sem maradt ki a programból, hiszen éppen értük hozták létre a

Krízisraktár szolgáltatást, amelyhez több civil és önkormányzati
fenntartású szervezet is csatlakozott. A Krízisraktár élelmiszer
és gyógyszer beszerzését és
szétosztását valósította meg. A
békési programok megvalósulását szakmai asszisztensek,
ifjúsági referensek, szociális
mentor, kulturális mentor, közösségi mentor, közösségszervező segítették. A településen
többek között 10 fő szociális ápoló és gondozó továbbképzése,
iskolai ösztöndíj program, szabadidős és mozgás programok,
nyári és kézműves táborok, tudatos családtervezés és egészségfejlesztő programok, klubfoglalkozások és településkártya
szolgáltatás valósult meg. Az
eszközbeszerzés keretében 3D
nyomtatót is sikerült beszerezni.
További információk a
pályázatról:
www.bekesvaros.hu,
hirek.kamut.hu,
www.kondoros.hu,
www.korostarcsa.hu,
www.mezobereny.hu,
www.murony.hu
Még egyszer szeretném saját és
kollégáim nevében megköszönni
az érintett települések vezetőinek
és a szakmai megvalósítóknak a
projekt megvalósításába fektetett
munkáját!
Bízom abban, hogy a jövőben is
lesz még hasonló és eredményes
együttműködésünk!
Tisztelettel:
Siklósi István,
Mezőberény Város
polgármestere
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Ballagás 2021

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Járási egyeztetéseket kezdeményezett a megyei önkormányzat

Siklósi István polgármester
az érettségiző diákoknak
emlékkönyvet ad át. Az
érvényben lévő járványügyi
szabályok miatt a személyes
találkozásra 2021-ben sem
kerülhetett sor.
Polgármester úr levélben kívánt sikert a vizsgákhoz a
diákoknak, biztosítva őket,
hogy Mezőberény visszavárja a fiatalokat. A pedagógusoknak megköszönte munkájukat.
Teljes írás: mezobereny.hu/s/
galeria/20210428-Ballagas2021-Mezobereny
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001

MEZŐBERÉNY VÁROS
CSAPADÉKVÍZ CSATORNAHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett:
Mezőberény Város Önkormányzata
2018.01.11-2021.05.31.
Támogatás összege: 125.000.000 Ft
FENNTARTÁSI FELADATOK
A projekt megvalósításának eredményeként összesen 2629,6 m
csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, átépítése és helyreállítása
valósult meg a település 3. és 8. öblözetében. A klímaváltozással
összefüggésben fellépő szélsőséges időjárási körülményeket
mindannyian tapasztaljuk: egyre gyakoribbak a hosszú,
csapadékmentes időszakokat követő heves esőzések, ezért a
csapadékvízelvezetés megoldása kiemelt fontosságú. A rendszer
működőképességének fenntartása miatt elengedhetetlen a lakosság
aktív részvétele, csakúgy, mint a település korábban megépült
csapadékvíz elvezető rendszere esetén. Az ingatlanok előtti árkok,
átereszek tisztítása és karbantartása országosan bevett gyakorlatot
követve Mezőberényben is az ingatlan tulajdonosának feladata, mely
általánosságban két részből tevődik össze: növényzet
karbantartásából és a vízfolyást gátló akadályok eltávolításából.
Akármennyire kényelmes és kézenfekvő megoldásnak tűnik a
vegyszeres gyomirtás, a földmedrű árkok gyeptakarójának
gondozásánál a mechanikai eltávolítást, tehát a fűnyírást és a
kaszálást kell előnyben részesíteni. Gyomirtás esetén a növényzet
hiánya az árok rézsűjének erodálódásához vezet: a lemosódó talaj a
csapadékcsatorna hálózat feliszapolódását okozza, különösen az
átereszek eltömődését. A gyomirtószerek használata tágabb
értelemben sem megfelelő megoldás: a vegyszerek komoly
környezetterhelést okoznak a felszíni és felszín alatti vizekbe jutva,
valamint a talaj élővilágát is károsítják.
A növényzet gondozásán túl fontos karbantartási feladat a lefolyást
gátló akadályok eltávolítása. A környezetükre kevésbé igényes
járókelők által eldobált kommunális szemét nem csak látványként
borzasztó, de megakadályozza a víz lefolyását, összetorlódva
komoly eltömődést okozva az átereszekben, ezért felelős
ingatlantulajdonosként ezt el kell távolítanunk. Szintén lefolyást
gátló hatása lehet a felhalmozódó növényi részeknek, ezért a levágott
füvet, lehulló lombot lehetőleg komposztáljuk a kertünkben, vagy a
lakossági zöldhulladékgyűjtő edényben helyezzük el.
Köszönjük, hogy Önök is tesznek természetes és épített
környezetünk megóvásáért!
További információ a projektről: www.mezobereny.hu

A Békés Megyei Önkormányzat megyejárást indított,
egyeztetésre hívta a települések polgármestereit. Békés megye
kilenc járásának székhelyén – Orosházán, Mezőkovácsházán,
Békéscsabán, Gyulán, Békésen, Gyomaendrődön, Szarvason,
Sarkadon és Szeghalmon – tartottak megbeszélést.
A polgármesterek a Területfejlesztési Operatív Program Plusszal
(TOP Plusz) kapcsolatban kaptak tájékoztatást, valamint a
városok, községek fejlesztési lehetőségeit vették sorra. A
helyszíni konferenciákra azért volt szükség, mert hamarosan
megjelennek a TOP Plusz pályázati felhívásai, és a megyei
önkormányzat a települések igényeit szeretné beépíteni a
programba. A Békés Megyei Önkormányzat szakemberei
javaslatokat küldtek ki a településeknek arról, hogy milyen
területre mennyi pénzt használhatnak fel egy-egy járás
települései. A polgármestereknek lehetőségük volt kérdéseiket
feltenni, amelyekre az önkormányzat munkatársai és szakértői
adtak választ. A TOP Plusz kiemelt célja a gazdasági
infrastruktúra és a turizmus fejlesztése, valamint a helyi
szolgáltatások színvonalának emelése. A Békés Megyei
Önkormányzat azt szeretné elérni, hogy olyan fejlesztések
valósuljanak meg a megyében, amelyekre a leginkább szükség
van, és az ide érkező forrást a legoptimálisabban tudják
felhasználni a települések. Zalai Mihály, a megyei önkormányzat
elnöke elmondta, a hátrányos helyzetű járások esetében
magasabb összeget szeretnének a fejlesztésekre fordítani
annak érdekében, hogy ezeknek a településeknek a
lemaradását csökkentsék.
- Arra számítunk, hogy a korábbi fejlesztési ciklushoz képest több
forrásból gazdálkodhatunk majd – mondta Zalai Mihály elnök.
Hozzátette: a közös munka még csak most fog elkezdődni, sok
feladatunk van: újabb óvodákat, bölcsődéket, iskolákat,
szakrendelőket, belterületi utakat kívánunk megújítani a
településekkel együtt, ipari parkokat, piacokat és turisztikai
fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani megyeszerte.

Érték a Települési Értéktárból

Két keréken Békésben
Hegyvidékektől távol eső alföldi megyénk síkvidéki jellegénél fogva rendkívül alkalmas a kerékpáros túrázásra. Ez ösztönözte az Alföld
Turista Egyesületet arra, hogy újraindítsa a Két
keréken Békés megyében elnevezésű kerékpáros jelvényszerző körtúrát. Az egyesület azoknak ajánlja a lehetőséget, akik – rendszeresen,
vagy nem rendszeresen, de szívesen ülnek kerékpárra – rendelkeznek ugyan túrázásra alkalmas kerékpárral, ám úgy vélik
gépeik nincsenek igazán kihasználva, és éreznek némi
késztetést, hogy magukat is kipróbálják – szívesen mozdulnak ki
a négy fal közül, a tévé és számítógép mellől és töltenek néhány
éjszakát akár sátorban is – meg akarják ismerni megyénk
nevezetességeit, természeti szépségeit. A körtúra a Póstelek Békéscsaba - Szabadkígyós - Gyula - Mezőhegyes - Orosháza Szarvas - Mezőberény - Gyomaendrőd - Dévaványa - Ecsegfalva
- Füzesgyarmat - Szeghalom - Vésztő - Geszt - Sarkad - Doboz Békés - Póstelek útvonalon halad, érintve a megye jelentősebb
látnivalóit.
A túrához ismertető füzet is készült, amely a látnivalókon kívül
tartalmazza a kerékpárszervizek címeit, fürdési és szálláslehetőségeket, térképvázlatot, kilométermutatót, az ellenőrző
pontok helyeit és egyéb adatokat. Az egész útvonal teljesítése
esetén a túrázónak jár egy körtúra jelvény. A körút teljes hossza
432 km, de a túra időbeli megkötés nélkül szakaszonként és folyamatosan is teljesíthető, bárhol, bármilyen irányban elkezdhető és befejezhető. A túra elsődleges célja megismertetni a
résztvevőkkel Békés megye szépségeit, műemlékeit, népszerűsíteni a kerékpáros túrázást. Valamint valamennyi korosztály
számára testedzést és szellemi feltöltődést kínálni, fejleszteni a
turista életet, népszerűsíteni és megszerettetni a természetben
való kerékpáros túrázást. A túrázás és a kerékpározás szerepe
az elmúlt egy évben különösen felértékelődött.
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FELHÍVÁS LOCSOLÁSRA
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Zöldág-járás
avagy barangolás a Föld napja alkalmából a Ligetben

Tisztelt mezőberényiek!
A közelmúltban városunk
több utcájában fák cseréje,
pótlása vagy új kis fa
ültetése történt meg annak
érdekében, hogy fiatalítsuk
a növényzetet, hiányzó fák
helyére újat ültessünk,
egészséges fák kerüljenek
környezetünkbe, és elkerüljük a balesetveszélyes
helyzeteket.
Ilyen területek:
a Petőfi utca páratlan oldala
l
II. kerületi Evangélikus Egyház környezete
l
a Szent István utca
l
a strand melletti terület
l

Az elvégzett munka azonban csak akkor lesz igazán sikeres, ha a fák
valóban életben is maradnak, melyhez szükséges az esős időszak után
a locsolás megszervezése. A Mezőberény ‘17 Városüzemltetési Kft.
egy locsolókocsival végzi időközönként ezt a tevékenységet, ám
kapacitásaik végesek, ezért fontos lenne, hogy havonta bőséges
locsolással segítsük a fák életben maradását.
Ehhez kérjük az Ön, Önök együttműködő segítségét!
Kérjük, amennyiben lehetősége van, havonta egy alkalommal
locsolják meg a környezetükben található kis fákat! (Úgy, ahogy azt a
Petőfi utcán a Mezőberényi Általános Iskola már teszi, és köszönet
érte.)
Már egyetlen alkalom is nagy segítség!
Köszönjük!
Mezőberény, 2021. április 14.

Idén 6. alkalommal rendeztük
meg a régi néphagyományra épülő, de az új kor szelleméhez igazodó Zöldág-járásunkat.
Igyekeztünk ebben az évben ennek megfelelően megszervezni
programunkat, a járványügyi
szabályokat szem előtt tartva.

A Városi Liget átalakult egy önműködő tanösvénnyé, ahol környezettudatos magatartáshoz kapcsolódó témákat találhattak az érdeklődők. Állomáshelyeink modern QR kóddal is el lettek látva,
ami még több információt hordozott egy-egy témában. Az autómentes naptól a madárlesig minden témát felölelő helyszíneink
kínáltak mozgásos, ügyességi
vagy ökopszichológiai feladatokat.
Rendezvényünket többnyire a
családok járták végig, tették ezt
saját maguk által meghatározott
időben és tempóban a Liget zöld
ágai alatt.
Eljártuk a Zöldágat, így bízunk
abban, hogy figyelemfelhívó
programunk célja egyre több emberhez jut el és válik a környezetért felelős polgárrá.

Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere
Pallag Péter, Mezőberény ‘17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezető
Hernádi Mihály kertészeti telepvezető
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

MVÓI Mosolygó Központi Óvoda
gyermekei és nevelő közössége nevében
Kreiszné Szilágyi Tünde

Májusfa a városban

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
Információ:https://mezobereny.hu/s/hir/4545/Allaspalyazathatosagi-ugyintezo

LOMTALANÍTÁS MEZŐBERÉNYBEN
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Mezőberényben 2021. május
8-án, szombaton lomtalanítási napot tart.
Részletes tájékoztatás: mezobereny.hu/s/cikk/4529/Lomtalanitas20210508

A Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi
Szlovák Önkormányzat valamint a városi Nyugdíjas Klub és az
OPSKMM dolgozói egy-egy májusfát állítottak a Petőfi-szobor
melletti kertbe, ezzel is tisztelegve ennek a csodálatos hagyománynak.
Ki-ki a maga ízlése és nem utolsósorban a hagyományai szerint
öltöztette díszbe a „fáit”.
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Díszített vajforma
A hónap műtárgya 2021. május
Szent György nap
után a teheneket már
kihajtották a kizöldült legelőkre. A
bőséges tejhozamból az asszonyok
tejfölt, túrót és vajat
is készítettek. A friss
vaj alakítására és
díszítésére fa nyomóformát használtak. A házilag elkészült vajat különböző alakú és méretű faformákba simították, majd hűvös
helyre tették. A vaj megszilárdult
és ekkor kiütötték a formából.

A mutatós készítményt már lehetett is
fogyasztani, vagy ha
sok felesleg volt, akkor a piacra vinni árusítani. A bemutatott vajforma az
1900-as évek elején
juharfából készült,
hasáb alakú, belső
széle rovátkolt, alján
vésett virág motívummal díszítették.
A Mezőberényben
gyártott ritka darabot Hajdú Ernő adományozta a gyűjteménynek.
Csete Gyula

ISMÉT

LEGSZEBB KONYHAKERTEK
MEZŐBERÉNYBEN
Az OPSKMM ismét meghirdeti
A legszebb konyhakertek
programot
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség
jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
Jelentkezési lap kérhető a Művelődési Központ információs
pultjánál, vagy letölthető az intézmény honlapjáról
(opskmm.mezobereny.hu)
További információ: Bartó Róbertné +36 70 400-2475,
opskmm@gmail.com
Eredményhirdetés 2021. szeptember 18-án a X. Töltött Káposzta
Fesztiválon

ÚJRA NYITUNK!
www.alegszebbkonyhakertek.hu

opskmm.mezobereny.hu

Tisztelt Látogatók!
A jelenlegi szabályozás értelmében a könyvtár, a múzeum és a
művelődési központ megnyithatja kapuit. A mezőberényi könyvtár
2021. május 3-án 13:00 órától, a muzeális gyűjtemény 2021. május
4-én 10.00 órától, a művelődési központ pedig május 10-én 10.00
órától újra látogatható azok részére, akik védettségi igazolvánnyal
rendelkeznek.
A védettségi igazolványt és az azt hitelesítő fényképes személyi
igazolványt belépéskor a kollégáink elkérik megtekintésre.
Védettségi igazolvány hiányában a Könyvtárkapu szolgáltatásunkat vehetik igénybe.
A munkatársak nyitvatartási időben elérhetők:
Könyvtár: +36 70 400-2481, mezobereny.konyvtar@gmail.com
Művelődési Központ: +36 70 400 2474, opskmm@gmail.com
Muzeális Gyűjtemény: +36 70 400 2479, opskmm@gmail.com
facebook.com/opskmm, opskmm.mezobereny.hu

Megemlékezés a holokauszt mezőberényi áldozatairól
a Muzeális Gyűjteményben
2021 május 27. csütörtökön 17 órakor
Emlékezzék meg róluk, aki számon tartja az ártatlanul
kiontott vért
dr. Szegő István 1947.
Fejezetek a mezőberényi zsidóság történetéből címmel
Henger Péter a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület elnöke tart előadást,
majd ezt követően megemlékezésre kerül sor a gyűjtemény
udvarán lévő emlékműnél

A könyvtár ajánlja
Szavak szárnyán
Május az a hónap, amikor meglep még az
időjárás, forró a napsütés, hűsítő a zivatar, deresek a hajnalok, fagyosak éjszakák, melengetők nappalok.
Épp ilyen sokszínű a szépirodalom is, akár
felnőtteknek, akár gyerekeknek szól.
Olvasson Velünk!
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Madarász u. 21.
Néhány gondolat a ház történetéről
Nagyon kevés ilyen, a XIX. század végének építészetét bemutató
épületünk áll napjainkban, ezért is
fontos, hogy a közeljövőben megújulva megidézze régmúlt korok
hangulatát.

A harmadik Berény hivatalos újratelepítése 1723-ban kezdődött, az
első szlovák telepesek ideérkezését telepítésszervezők, ún. impopulátorok intézték.
A hagyomány szerint ezek között
az egyik Madarász András nevű
jobbágy volt, aki az 1760-ban kelt
latin nyelvű, nemzetiségenként
külön-külön feltüntetett névsorban is szerepel. Azt nehéz bizonyítani, hogy az utca azért kapta
a nevét, mert az ősök ott éltek, de
az 1816/1817-es katonai összeírás
szerint lakott Madarász nevű
családfő az utcában. Ebben az
összeírásban, és az 1851. évi
községleírásban is Malom utca
néven szerepel, tekintettel az utca
Gyomai (Közös gát) út felőli torkolatában a XVIII-XIX. században ott álló szárazmalomra.
A házak számozás szerint voltak
megkülönböztetve, ezek nagy
száma miatt aztán a község áttért a

kerületi beosztásra (ez a ház a III.
kerület 273. szám volt 1928-ig).
A község képviselő-testülete
1927-ben döntött az utcanevek
módosításáról, hivatalossá tételéről, ettől az időtől az utca hivatalos elnevezése Madarász András
utca, emlékezve ezzel az első
szlovák telepesek Mezőberénybe
érkezését szervező „impopulator”- ra.
A porták elhelyezkedését, az ott
élő családfők nevét korabeli
összeírások és térképek alapján
ismerhetjük meg.
Az egyik legfontosabb a mezőberényi helytörténeti gyűjteményben található, 1816-1817.
táján készült belterületi térkép.
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy
a mostani Madarász utca 21. szám
alatti portán Szikora Pál volt a
családfő, egy későbbi, 18561857-ben készült Házhelyek telekkönyve, és a hozzá tartozó térkép szerint pedig Konyár Pál.
A következő adatokat a kataszteri
felmérések alapján nyerhetjük, ezekre az évekre tehető a napjainkban is álló ház építése (1876).
A felmérések alapján a tulajdonos
(vélhetően az építő) a Konyár család volt.
A házszám 1876-ban Mezőberény
943, 1886-ban Mezőberény 1443.
Az utána következő időszak
birtokosaira az 1930-ban, az utcanevek pontosítása nyomán készült Házszám és névjegyzék alapján következtethetünk, a tulajdonos a Károlyi család volt 1910től napjainkig.
Henger Péter MEHETE elnök
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Szlovák Nyári Tábor Gyerekeknek!
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák nyelvi, népismereti és zenei
tábort szervez általános iskolások részére
2021. július 4-től 2021. július 10-ig.
Helyszín: Szlovák Közösségi Ház, Mezőberény, Gyomai út 21.
Jelentkezési határidő folyamatos, a létszámkorlát 20 fővel
szabályozott.
Információ: Borgula Györgyné elnök
Tel: +36 20 2222-435
A tábort támogatja a
NTAB-KP-1-2021/1-000026
azonosító számú pályázat.

Német nemzetiségi Tábor Gyerekeknek!
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület német nyelvi,
tánc és kézműves nemzetiségi tábort szervez általános iskolások
részére.
Időpont: 2021. július 19-től – 2021. július 23-ig.
Helyszín: Német Közösségi Ház, Mezőberény, Orlai utca 3.
Jelentkezési határidő folyamatos, a létszámkorlát 15 fővel
szabályozott.
Információ: Frey Mihályné (Pötyi)
Tel: +36 30 6919-466
A tábort támogatja a
NTAB-KP-1-2021/1-000086
azonosító számú pályázat.

Civilek a tanyán

SZŰCS CLEAN AUTÓTISZTÍTÁS

A Madarász Lovastanya adott otthont annak a sajtóreggelinek amelyre
a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgátató Központ hívta a berényi
civileket. A rendezvényen Siklósi István polgármester civil
kapcsolatokat hangsúlyozó köszöntője után megszólalt és bemutatta a
saját szervezetét, munkáját és kapcsolatait Madarászné Bereczki
Zsuzsanna (Nyeregben Alapítvány), Frei Zita (Német Nezetiségi
Önkormányzat és Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület)
valamint Kis Pálné (Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete).

Autótisztítás külső
3.000,-Ft-tól
Autótisztítás belső
3.000,-Ft-tól
Autókozmetika belső 6.000,-Ft-tól
Autókozmetika külső 6.000 ,-Ft-tól
Kárpittisztítás
3.000,-Ft/ülés
Utastér fertőtlenítés: Ózongenerátorral 5.000,-Ft/fél óra
Bactakleen a gyógynövények erejével 7.000,-Ft
Kérjen időpontot!
Tel: +36 30 983-4118
Mezőberény, Martinovics u. 32.
„Legyen tiszta autója télen-nyáron!”
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Az első kajakos eredmények Vissza a régibe,

vagy előre az újba?

2021. április 24-én került megrendezésre az A-Híd Kupa Öbölkör Bajnokság az Újpestiöbölben. A veszélyhelyzet miatt
csak az edzők és a versenyzők tartózkodhattak a vízitelepen, illetve
csak az U13-17 korosztálynak
indítottak futamokat. A versenyen 2000 méteres távot kellett
teljesítenie a 27 egyesület 480
fiataljának. Olyan magas számú
nevezés érkezett a serdülő és a
kölyök férfi futamokba, hogy ketté kellett bontani a mezőnyöket és
még így is 30 feletti volt az indulók száma.
Mezőberényi eredmények:
Sági Alíz U17 K1 6. hely,
Wágner Anna U16 K1 7. hely,
Tóth Menta U15 K1 12. hely,

Vida Levente U15 K1 20. hely,
Konyecsni Milán U14 K1 3. hely.
A mezőberényi fiatalok folyamatosan készültek az idei szezonra a
téli időszakban. Az első vízre
szállások is megtörténtek februárban és elkezdődött a kilométerek gyűjtése, a technika csiszolása. Milán első versenye volt
a K-soknál. A tavalyi évben még
mini kajakban evezett, és ősszel
vette birtokba új hajóját. Eredménye alapján a váltás zökkenőmentesnek mondható, hiszen az
előtte célba érő két versenyző már
a 2020-as szezonban is K hajóban
evezett.
A gyerekek következő megmérettetése a győri maraton bajnokság lesz 2021. május 7-9. között.
Kovács Gábor edző
Szívből köszönti az egész család

Bereczki Lajost és
Károlyi Katalint
50. házassági évfordulójuk
alkalmából!
Két szerető lélek, hosszú évek óta
együtt megy az úton
egymás mellett szépen.
Bár a tűz már nem perzsel,
úgy mint akkor régen,
mégis szépen ragyog,
mint csillag az égen.
Szívetekbe béke, lelketekbe
nyugalom,
legyetek boldogok,
mint sok sok éve e napon!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: dr. Dávid Gyula (Budapest) és Boldi Ildikó
(Mezőberény), Roósz Péter (Mezőberény) és Kálmán Ibolya
(Mezőberény), Barabás István (Mezőberény) és Gáncsa Nikoletta
Barbara (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Nagy Gizella (1934), dr. Vladár János (1926),
Kovács Gáborné szül.Turzó Mária (1929), Juhász Imre (1941), Tóth
Antalné szül. Maléth Zsuzsanna) (1927), Oláh Lajos (1946),
Pribelszki Zsuzsanna (1936), Szugyiczki Mihályné szül. Papp
Zsuzsanna (1945), Bojtár József (1954), Bereczki Józsefné szül.
Kupás Magdolna Sára (1942), Emrich Mártonné szül.Balázs Mária
(1931), Pintér Béla Mihályné szül. Hegedűs Magdolna (1923),
Bobály Jánosné szül. Kertész Ida (1932), Róka Sándorné szül. Beregi
Irma Ilona (1950), Kósa János Gábor (1957)

Már több, mint egy éve tart, hogy
– kisebb-nagyobb megszakításokkal – korlátozások között
éljük életünket. Kíváncsian figyeljük a híradásokat a beoltottak
és a gyógyultak számáról, hogy
milyen újabb enyhítések várhatók
a mindennapi életünket illetően.
A kampányokban lelkesítik az
elkötelezetteket és biztatják a bizonytalankodókat, hogy ha megtesszük a fontos lépéseket, akkor
legyőzhetjük a járványt, és
visszakaphatjuk korábbi életünket. Idősek és fiatalok egyaránt
panaszkodnak a korlátozások és a
megváltozott élethelyzetek miatt.
Fájlalják a találkozások hiányát, a
kötetlen és felszabadult együttlét,
közösségi élet és szórakozás hiányát.
Az érettségizők idén sem ballaghattak, és a számadás, amire sok
éven keresztül készültek, idén
sem olyan lesz, mint amilyennek
elképzelték. „Ünneptelenül” teltek ünnepeink is: nem volt igazi
Karácsony, sem Húsvét. Próbáltunk kitartani, és biztattuk magunkat: „Egyszer csak vége
lesz!” - és most úgy tűnik, látszik
az alagút vége.
Az alagút különleges építmény.
Az ember bemegy az egyik oldalon, és kijön a másikon. Miközben halad, csak a falakat látja
maga körül, a sötétséget, a szűkös
lehetőségeket. Nincs benne szépség, nincs változatosság… Sokan
aggódnak, mások félnek a bezártságtól. De ez visz át egyik oldalról a másikra. Lehet, hogy egy
magas hegy alatt, vagy víz alatt.
Épületek alatt, vagy valamilyen
máshogy kikerülhetetlen terület
alatt. Amikor kijövünk belőle,
újra kint vagyunk, - de mégis
máshol. Valamit magunk mögött
hagytunk. Valamit, amit máshogy
nem hagyhattunk volna hátra.
Sokan teszik fel a kérdést: Miért
kellett ezt átélni? Miért nem őrzött meg tőle Isten? Vannak utak,
amelyeket nem kerülhetünk el.

Vannak leckék, amelyeket meg
kell tanulnunk.
Miután Jézus feltámadt a halálból, és megjelent a tanítványoknak, elhalványodott az a félelem
és rettegés, amit halálakor töltötte
be szívüket. Amikor Jézus felment a mennybe, ismét aggódtak
és bizonytalankodtak jövőjükkel
kapcsolatban: Visszatérjenek
korábbi életükhöz, vagy folytassák, amire Jézus elhívta és biztatta őket? De eljött Pünkösd napja,
és az az út, amelyet végigjártak,
értelmet nyert számukra.
A kérdés ott lehet bennünk is:
visszatérünk korábbi életünkhöz,
vagy valami új kezdődik el számunkra a világjárvány után?
Megváltozik-e gondolkodásunk,
értékítéletünk, kapcsolataink, hitünk? Szeretnénk-e ÚJAT kezdeni, vagy megelégszünk a régivel? Van-e bátorságunk és hitünk
feltételezni, hogy Isten valami
JÓT akar nekünk adni, ha elfogadjuk tőle?
Pünkösd ünnepe újat hozott el a
tanítványok számára. Isten Lelke
megnyitotta szemüket és szívüket, hogy észrevegyék az új utat.
Átformálta életüket, és sok csodát
tett általuk. A mi életünkben is
kész csodákat tenni bennünk és
velünk, ha készek vagyunk erre.
Ne akarjuk mindenáron a régit
visszakapni, hiszen van új lehetőség is a számunkra – az, amit
Isten készített el, hogy miénk lehessen, amikor az alagútból kilépünk a fényre egy új helyen, egy
új korban, új lehetőséggel. „Mert
nem a félelem lelkét adta nekünk
Isten, hanem az erő, a szeretet és
a józanság lelkét.” (2Timóteus
1,7) És ezzel nem csak Timóteust
biztatja Pál apostol, hanem bennünket, mindannyiunkat. Mert
Jézus azért halt meg, azért támadt
fel, azért ment fel a mennybe, és
azért küldte el a Szentlelket, hogy
(ÚJ) életünk legyen!
Selmeczi Lajos Péter

SZÍNÉSZ ÉS SZÍNHÁZ- ÉS RENDEZVÉNYTECHNIKUS KÉPZÉSEIKRE VÁRJÁK A
TEHETSÉGES FIATALOKAT
A BIAK Színitanház Békéscsabán és Budapesten a színészi
hivatáshoz kedvet érző fiatalokat komplex, gyakorlatközpontú,
államilag finanszírozott képzéseire várja. A jelentkezéseket
szeptemberben induló, Színész II., Színész I., valamint Színház- és
rendezvénytechnikus osztályokba 2021. május 20-ig várják!
További információ:
www.szinitanhaz.hu; www.circuschool.hu
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KOMFORT ABC

SZEPTEMBER 1-TŐL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT.

KIÁRUSÍTÁS!
BOCI TEJCSOKI MIKULÁS
BOCI RÉNSZARVAS TEJCSOKI
SMARTIES PINGVIN TEJCSOKI
BOCI MIKULÁS ÉTCSOKI

18,5G
17G
50G
85G

29FT
29FT
69FT
69FT

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.
PECSENYEKACSA
6 hetes fehér kb 3 kg 2.000,- Ft/db.
3 hetes fehér 1.300,- Ft/db.
MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg 3.800,- Ft/db.
10 db -tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627

PULYKA
6 hetes fehér 2.800,- Ft/db ,
5 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 835-1121
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: andrasbobaly@gmail.com, www.bobaly.5mp.eu

BARNA TOJÓTYÚK
egyéves jól tojó 650 Ft/db,
15 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627
Otthonról végezhető munka!
Címkézések, ajándéktárgyak összeállításai
egyebek elérhetőségei:
Érdeklődni: +36 90 603-610
(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min.
+36 20 4963980 )

