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Berényiek a
berényiekért

Két új díszpolgár
A XXIV. Berényi Napok programsorozatát 2021. augusztus 1822. között tartották meg. Ekkor
két díszpolgári címet is átadtak. A
városháza dísztermében augusztus 19-én dr. Ferencz Csaba egyetemi magántanár, mérnök, űrkutató vehette át az elismerést, augusztus 20-án pedig dr. Varga
Sándor szívsebész. Gyermekkorukat mindketten Mezőberényben töltötték.
Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, hogy
gyermekkorában Ferencz Csabával egy udvarban éltek, majd
1975-ben már a televízióban látta,
amikor szakértőként a SzojuzApolló program eseményeit kommentálta. Kifejtette továbbá,
hogy kevés hasonló nagyságú település mondhatja el, hogy két
nemzetközi hírű űrkutatót indított
útnak. Dr. Gschwindt András a
Masat-1 kapcsán vált ismertté.
Dr. Ferencz Csaba méltatásában
elhangzott, hogy 1941-ben Erdélyben született, a második világháború után, 1947-ben családjával Magyarországra menekültek. Gyermek- és ifjúkorát

Mezőberényben töltötte. Békésen
járt középiskolába, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán tanult és
szerzett mérnöki oklevelet. A
Magyar Tudományos Akadémia
műszaki tudományok doktora, a
Budapesti Műszaki Egyetem
habilitált doktora, címzetes
egyetemi tanár. Kutatási területe
az elektromágneses hullámterjedés, a Föld és a bolygók magas
légköre, az űreszközök fedélzeti
berendezései, a műholdas távérzékelés, a globális változások és
az űridőjárás.
Egy négytagú mérnökcsoport
vezetőjeként 1980-ban részt vett
az 1978-ban Magyarországra
visszaszállított Szent Korona
vizsgálatában. Ennek tapasztalatait a 2002-ben kiadott Szent
István király koronája című könyvében publikálta.
Dr. Varga Sándor méltatásából
megtudhattuk, hogy gyermekkorát ő is Mezőberényben töltötte, általános iskolai tanulmányait a II. sz. Általános Iskolában,
középiskolai tanulmányait a
Petőfi Sándor Német-Magyar

Kéttannyelvű Gimnáziumban
végezte. Általános orvosi diplomáját cum laude minősítéssel
2002-ben szerezte a Szegedi
Tudományegyetemen.
Jelenleg egyetemi adjunktusi
beosztásban dolgozik, tagja az
egyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központjának, a belgyógyászati és a szívsebészeti osztály
kollektívájának. Kiválóan megfelelt eredménnyel 2010-ben szívsebészet szakvizsgát tett. PhD
fokozatát 2019-ben szerezte meg
summa cum laude minősítéssel.
Tagja a Magyar Szívsebészeti
Társaságnak és a Magyar Kardiológiai Társaságnak.
Kardiológus szakemberként
számtalan esetben nyújtott és
nyújt segítséget a városunkból
hozzáforduló betegek, hozzátartozók számára. Rövid időn
belül a lakosság széles körében
szerzett nagy tiszteletet. Orvosként, szívsebészként sem felejtette el Mezőberényt, családjával,
feleségével, gyermekeivel szívesen látogat haza, tölti itt szabadidejét.

A Berényi Napok mindig az itt
élők ünnepe. Ez jó lehetőség arra,
hogy a közösség előtt bemutatkozzanak az amatőr művészek és
alkotó csoportok, továbbá az
elszármazottak is ekkor látogatják meg szüleiket, rokonaikat. Így
találó a XXIV. Berényi Napok
szlogenje: Berényiek a berényiekért.
Augusztus 18-án a művelődési
központban nyílt meg Kisari
Miklósné, Kőszegi Ádámné,
Schőn Anna és Fülöp Antal kiállítása, sokan megcsodálták kreativitásukat, alkotó erejüket. A tárlatok szeptember 30-ig tekinthetőek meg nyitvatartási időben.
A Berényi Gyermek FC több rendezvénnyel ünnepelte megalakulása 20. évfordulóját. Augusztus 19-én a két évtized relikviáiból rendeztek kiállítást, majd
konferenciát tartottak a magyar és
az erdélyi utánpótlás helyzetéről.
Augusztus 21-én nemzetközi
utánpótlás labdarúgó tornát tartottak. Augusztus 19-én este a
méltán neves 100 Tagú Cigányzenekar adott kamarakoncertet.
folytatás a 3. oldalon
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Ez történt a két ülés között
2021. június 29-én Siklósi István
polgármester kooperációt tartott a
bölcsődebővítés aktuális kérdéseiről a kivitelező, a tervező és a műszaki ellenőr részvételével a helyszínen. Megállapításra került,
hogy a munkálatok időarányosan
ütemezve haladnak.
Július 7-én Cserkúti Andrással, a
Megyei Közútkezelő Kht. igazgatójával egyeztetett Siklósi István
polgármester a hivatalában. A
megbeszélésen szó esett a két
országos főút – 46, 47-es utak – állapotáról, azok felújításának lehetőségeiről, amely nem a megyei
közútkezelő hatásköre, hanem
kormánydöntés függvénye. Szó
esett a 47-es út nyomvonaláról, a
mezőberényi elkerülő útról is, ám
arról igazgató úr sem tudott pontos
információkkal szolgálni.
Július 9-én Kálmán Lajosné Zsuzsika nénit, 22-én Plavecz Jánosné
Erzsike nénit, 23-án Malnicsek
András bácsit, augusztus 18-án
Erdei Sándorné Esztike nénit otthonában, 24-én Weigert András
bácsit a Juhász Gyula utcai Idősek
Otthonában köszöntötte Siklósi
István polgármester 90. születésnapjuk alkalmából. A köszöntéseken átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapokat,
valamint a város nevében egy-egy
ajándékkosarat. Ezúton is egészségben eltöltött éveket kívánunk
nekik!

tekkel jelentkeznek, s hogy néhány
dolog megvalósítását saját forrásaik felhasználásával oldanak
meg. Ilyen például a mezőberényi
romák történetének könyv formában való megjelentetése, vagy a
két emléktábla állítása a roma holokauszt és a mezőberényi zenész
cigányok emlékére.
Augusztus 14-én Siklósi István
polgármester az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Mezőberény közgyűlésén vett részt és köszöntötte a városért, városlakókért végzett önzetlen munkát végző tagokat.
Megköszönte áldozatos munkájukat, amelyhez az időt legtöbb
esetben a családtól veszik el, szabadidejüket áldozzák fel. Az
egyesület munkája a korábbi elnök
lemondását követően legalább
olyan lendülettel folyik, mint
Halász József idején. Jelenleg
Debreczeni Gábor vezeti az egyesületet, a parancsnoki teendőket, a
tűzoltó szakmai munka irányítását
pedig Csávás Tibor látja el.
Augusztus 16-án munkaterület
átadás történt a szennyvízhálózati
rekonstrukció megkezdéseként. A
csatornajavítások első lépéseként
bontás nélkül, úgynevezett béleléses technológiát alkalmazva készül felújítás a város több pontján,
elsőként a Szántó Kovács utcán, a
Liget téren és a Bajcsy-Zsilinszky
utcában. Az ősz folyamán bontással járó munkálatokat, csatornacseréket is végezni fognak. Ezek
a munkák útburkolatok felvágásával is járnak, vélhetőleg a közlekedésre is hatással lesznek. A forgalomtechnikai kérdésekről az
érintett ingatlanok lakóit a kivitelező cég fogja értesíteni. A legnagyobb beavatkozások a Luther
utcai gerincvezetékeket érintik.

Július 15-én a város újratelepítésének 300. évfordulóra való emlékezés egyik jelentős, akár nevezhetjük indító rendezvénye volt a
Kerékpártúra Mezőberényből –
elődeink útján indulása. Mezőberény Város Önkormányzata, az
Alföld Turista Egyesület Mezőberény és a Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület közös programja a városba települt
német családok korábbi lakhelyeit
kereste fel, többek között Hidas,
Tófű, Dombóvár, Gyönk, Varsád,
Harta településeket. A településeken a helyi nemzetiségi önkormányzatok nagy örömmel
fogadták kerékpáros túrázóinkat,
mutatták meg emlékeiket. 20-án
Siklósi István polgármester
Gyönk, Varsád, Harta településeken találkozott a csapattal és az
érintett települések lakóival.

Augusztus 17-én Budapesten járt
Siklósi István polgármester, a
Berényből elszármazottakkal való
kapcsolattartás érdekében. Elképzeléseik szerint újra élesztenék a
Mezőberényiek Budapesti Baráti
Körét, amely a korábbi években
sok segítséget – többek között
lobbitevékenységet is – nyújtott
városunknak. A szegedi baráti kör
jelenleg is aktívan működik. Elsőként minimális célként azt
szeretnék elérni, hogy tudjanak
egymásról.

Augusztus 7-én több képviselővel
együtt a Mezőberényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvényén vett részt Siklósi
István polgármester a Kérhalom
utcai közösségi házban. Reményt
keltő, hogy közösséget igyekeznek építeni, elképzelésekkel, ötle-

Augusztus 23-án a TOP-2.1.3-16BS1-2021-00049 azonosító számú
pályázat támogatási szerződése
hatályba lépett. A Panoráma Étterem mögötti vízállás, valamint a
Szegfű, Olajfa, Szivárvány, Zöldfa, Fürjes utcák csapadékcsatorna
elkészítésének előkészítő munkái

– tervezés, majd azt követően a
közbeszerzés – elkezdődhet.
Tényleges munkavégzésre előre

2021. szeptember
láthatóan 2022. március, április
hónapban kerülhet sor.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2021.
június 28-i zárt ülésen, a 2021.
június 30-i rendkívüli nyílt ülésen,
a 2021. július 13-i rendkívüli nyílt
ülésen, a 2021. augusztus 5-i
rendkívüli nyílt és zárt ülésen, a
2021. augusztus 17-i rendkívüli
nyílt ülésen és a 2021. augusztus
25-i rendkívüli nyílt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőberény, 3722/12
hrsz. alatti ipari terület bérbeadása
céljából, valamint az 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz., 10. sz.
alatti (hrsz.: 3573/2/A/10) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából hirdetmény közzétételéről gondoskodjon. A hirdetmények a www.mezobereny.
hu honlapon olvashatók.
A képviselő-testület megköszönte
a Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium, valamint a Mezőberényi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium 2020/2021-es tanévben végzett munkáját, mindkét
intézmény tájékoztatóját tudomásul vette.
Munkáját megköszönve elfogadták Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2020/ 2021-es nevelési
évben végzett munkájáról szóló
beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a dr.
Dávid Gyula által Mezőberény
Város Önkormányzata részére
adományozott 100.000 Ft-ot köszönettel elfogadta és azt fásítási
célokra fordítja.
Tudomásul vették az OPSKMM
könyvtára selejtezésről szóló tájékoztatását.
Módosításra került Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata, amely során a
Humánügyi Bizottság tagjainak
száma 6 főről 5 főre csökkent.
Fedezetbiztosítások és átcsopor-

tosítások megszavazása után 3.
alkalommal módosították Mezőberény Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetési rendeletét,
a költségvetés főösszege (intézményfinanszírozással),
8.383.225. 252 Ft.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Mezőberény, belterület 3727 hrsz. alatt nyilvántartott
közterületet nem kívánja elnevezni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város belterületén, Hajnal
u. – Sport u. csatlakozásánál 10
férőhelyes merőleges, 2 férőhelyes párhuzamos felállású személygépkocsi várakozóhely építésének valamint 2 db gyalogosátkelőhely kijelölésének engedélyezési költségekre bruttó
365.000 Ft-ot biztosított.
Elfogadták Mezőberény Város
Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását. A módosított közbeszerzési
terv megtalálható a www.mezobereny.hu honlapon.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther
téri iskola épületének energetikai
korszerűsítése Mezőberényben”,
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089
pályázathoz a kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében
műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként Bíró
Zsolt egyéni vállalkozót (5600
Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.)
nevezte meg, aki a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 3.100.000 Ft + 0 % Áfa =
3.100.000 Ft ajánlati árral.
A megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele, a pályázatban
foglalt műszaki-szakmai tartalom
megvalósításához szükséges teljes
fedezeti összeg rendelkezésre állása (az Irányító Hatóság a Megbízó által igényelt többletforrás jóváhagyása).
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja:
2021. szeptember 27. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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2021. szeptember

Berényiek a berényiekért
folytatás az 1. oldalról

Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk első eseménye az ünnepi
szentmise volt a katolikus templomban, ekkor áldották meg a kenyeret. A program a székely kapunál folytatódott, ahol beszédet
mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő és Kajlik Péter, a
Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke.
A megjelentekre Fejér Sándor
nyugalmazatott evangélikus lelkész mondott áldást.
Közreműködött Feyér Zita énekesnő és a Berény Táncegyüttes
táncosai. A Kis Kofa Piacon
gasztronómiai bemutatót tartottak, a zenéről Nagy Imre és barátai valamint az Akkord Band gondoskodott. A Német Közösségi
Házban a hagyományos Kaffee
und Kuchen, valamint gyümölcsparti rendezvényén gyülekeztek a
Szent István-napi felvonulás
résztvevői.
A városi liget színpadán a XXIV.
Berényi Napokat Siklósi István
polgármester nyitotta meg, bemutatta dr. Varga Sándort, aki délelőtt a városházán vette át a díszpolgári elismerést.
Feyér Zita énekesnő rendszeresen
látogat haza, most is sokszínű
műsort adott. A Dupla KáVé és
Köteles Cindy produkciója nagy
tömeget vonzott a ligetbe. A mezőberényiek az idén különösen
színvonalas tűzijátékot láthattak,
a zene és a látvány jól illeszkedett
egymáshoz. A Torony Band
visszatérő fellépő Mezőberényben, most is hangulatos műsort
adtak elő, elsősorban a ’60-as
évek zenéjét játszották.
Augusztus 20. programjából a
sport sem hiányzott. A városi
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egyéni és páros asztalitenisz bajnokságot a Martinovics utcai
sportcsarnokban tartották meg.
Augusztus 21-én a program triatlon-kóstolóval és úszóversenynyel kezdődött a Kálmán Fürdőben. A folytatásnak a városi liget
adott otthont, és az ottani eseményeket a főzőverseny nyitotta
meg. Hagyományos ételeket kóstoltatott a Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület
Svábkonyhája és a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete Mamicska
konyhája. A Nyeregbe Alapítvány
lovas- és sportjátékokkal várta a
gyerekeket, illetve kolbászt és
palacsintát kóstoltatott.
Déltől színpadi produkciók váltották egymást, a Mezőberényi
Városi Ifjúsági Fúvószenekart a
Mezőberényi Mazsorett Együttes,
a Berény Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai követték, a táncosokat a Suttyomba Zenekar kísérte. Színpadra lépett a Berényi
Népdalkör, a Szlovák Páva, közös
bemutatót tartott az Aerofit DSE
és a Malom Fitness DSE, föllépett
a ZumBrigád Team és Burai
Antal. A színpad mellett a megjelentek különösen látványos Extrém Bike Show-t láthattak. Este
koncertet adott a Silent zenekar,
majd Dj. Lennard tartott szabadtéri diszkót.
A XXIV. Berényi Napok programjának zárásaként augusztus
22-én zenés beszélgetős nosztalgia délutánt tartottak a Német
Közösségi Házban. A résztvevők
ismereteik bővítésére műveltségi
totót tölthettek ki. Az OPSKMM
délután a családokat várta a
muzeális gyűjtemény udvarára.
Sokan voltak kíváncsiak a Kö-

Megbízólevél
átadása

rösök Völgye Vitézi Bandérium
hagyományőrző bemutatójára,
hiszen néhány évvel ezelőtt már
nagy sikert arattak városunkban.
Pasenko bohóc bűvészműsorán,
Tücsök Peti és Hangya Levi, majd
Hevesi Imre zenés előadásán jót
szórakoztak a gyerekek.
A műsorok mellett voltak kézműves és origami foglalkozások, babajátszó ugrálóvár, szörpöző,
könyvkuckó és óriásbábok. A
Mezőberényi Nagycsaládosok
Egyesülete tagjai óriáspalacsintát
sütöttek. Zsidják Erika a Maminbaba foglalkozást népszerűsítette.
Diószegi Eszter grafikusművész
gyerekeket rajzoltatott.
Este Gulyás Levente és Tatár
Bianka Tíz kicsi bűnjel címmel
örökzöld slágerekkel mesélt a nő
és a férfi örök vívódásáról. A
programot tűzzsonglőr előadása
zárta.
A beérkezett online elégedettségi
kérdőívek szerint a XXIV. Berényi Napok programjában legnagyobb sikert a tűzijáték, Dj. Lennard discoja, az óriásbábok és a
Körösök Völgye Vitézi Bandérium hagyományőrző bemutatója,
illetve a nagycsaládosok óriáspalacsintája, a Svábkonyha és a
Mamicska konyha kóstolója
aratta.
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Földesi Lajosné, a helyi választási bizottság elnöke augusztus 24én átadta a képviselői megbízólevelet Piroska Richárd Lajosné, a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete új tagja részére. Nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátumához gratulálunk és
jó munkát kívánunk!

Szépkorúak
köszöntése
Erdei Sándorné Biró Eszter
augusztus 17-én ünnepelte 90.
születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester köszöntötte
és adta át az önkormányzat
ajándékcsomagját.

Weigert András augusztus 25-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester köszöntötte
és adta át az önkormányzat
ajándékcsomagját.

Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepelteknek!
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XXIV. BERÉNYI NAPOK SPORT- ÉS GASZTRONÓMIAI ESEMÉNYEI
20 éves a Berényi Gyermek FC

Főzőverseny
Augusztus 21-én főzőversenyt
tartottak a városi ligetben. A megmérettetésre hat csapat nevezett, a
zsűri értékelése szerint a „Vésztői
úti sprinterek” csapata nyúlpörkölttel végzett az élen, második
lett az Alföld Turista Egyesület
csülökpörkölttel, a harmadik he-

lyen a Mezőberényi Cigány Önkormányzat végzett birkapörkölttel. A főzőversenyben részt
vett még a „Római Térkő” csapata, a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete és a "Leg a Láb"
Alapfokú Művészeti Iskola.

Úszóverseny

A Berényi Gyermek FC alakulásának 20. évfordulója alkalmából több programmal ünnepeltek a résztvevők. Augusztus
19-én az OPSKMM emeleti
termében kiállítás megnyitóra és
nemzetközi edzői fórumra került
sor a két ország: Magyarország és
Románia utánpótlás helyzetéről.
Augusztus 21-én a sportpályán
rendezték a nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát két korosztályban (U 17, U 15). Az ünnepre való tekintettel a rendező
egyesület minden csapatot emlékéremmel és kupával díjazott,
nem készített rangsort. A jó hangulatú tornán minden résztvevőnek finom falatokkal kedveskedett Tímár Ambrus mesterszakács, Dankó Béla országgyűlési
képviselő, Siklósi István, Mezőberény polgármestere.
Résztvevő csapatok: Békéscsabai
UFC (BUFC), Gyomaendrődi
GYLE, Marosvásárhelyi Szász
Albert Sportlíceum, Székelyudvarhelyi Sportiskola és a házigazda: Berényi Gyermek FC.
Különdíjak: legjobb kapus: U 17
Gál Zoltán (Berényi Gyermek
FC) és U 15 Antal Zsombor (BUFC). Gólkirály: U 17 Lipcsei
Zsolt (BUFC), U 15 Kis Gergő
(Berényi Gyermek FC). Legjobb
játékos: U 17 Csíki Zsolt (Székelyudvarhely), U 15 Nistor Luca

(Marosvásárhely). Legjobb hazai
játékos: U 17 Szabó Zsolt, U 15
Machó Róbert.
Az eseményen emléktáblát avattak az egyesület 20. évfordulója
alkalmából. A rendezvénysorozatot megtisztelte jelenlétével
Dankó Béla országgyűlési képviselő, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, Siklósi
István Mezőberény és Toldi
Balázs Gyomaendrőd polgármestere, Szpisják Zsolt, a Békés
Megyei Labdarúgó Szövetség
igazgatója, Csíki Zsolt, a Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum igazgatója, Péter József, a
Székelyudvarhelyi Sportiskola
nyugalmazott igazgatója.
Kajlik Péter, a Berényi Gyermek
FC elnöke, a programok szervezője így nyilatkozott: „Szeretném
megköszönni kollégáimnak a
szervezésben nyújtott segítséget.
Külön megtiszteltetés számunkra,
hogy a berényiek mellett végre
erdélyi barátainkkal is ünnepelhettünk, akik részesei voltak a két
évtized történéseinek. Mindez
nem jöhetett volna létre, ha a
Bethlen Gábor Alap és a városi
civil pályázat nem támogatja az
eseményt!”

Asztalitenisz bajnokság
A XXIV. Berényi Napok keretében 2021. augusztus 20-án a
Martinovics utcai sportcsarnokban tartották meg a városi egyéni
és páros asztalitenisz bajnokságot.
Az amatőr férfiak egyéni versenyét Medvegy Mihály nyerte
Szarvasról, a mezőberényi Tímár
Dávid, Prorok Márton és Zsíros
Csaba előtt. Az igazolt férfiaknál
Békésről Balog Tamás végzett az
élen Bere József és Izsó Lajos
(mindketten Csárdaszállásról jöttek), illetve Benyó György (Me-

Augusztus 21-én a Kálmán Fürdőben tartották meg a városi úszóversenyt. A megmérettetésre
összesen 32-en neveztek. A felső
tagozatos lányok között a hát
kategóriát Lázár Gréta nyerte
meg, második lett Modoló Julia.
Ebben a kategóriában alsós lányok között Lázár Petra győzött.
A felső tagozatos lányok között
gyors kategóriában Modoló Júlia
lett az első, Hoffmann Márta és
Lázár Gréta előtt. Az alsós lányok
között Szombati Viktória végzett
az élen.
A felsős lányok között a mell
kategóriában Modoló Júlia
bizonyult a leggjobbnak, második
Lázár Gréta, harmadik Hoffmann
Márta lett. Ugyanebben a kategóriában az elsős lányok között
Szombati Viktória győzött Lázár
Petra előtt. A lányok között a pillangó kategóriában Modoló Júlia
végzett az élen.

Az alsós fiúk közül a gyors kategóriát Maléth Hunor nyerte meg
Petrov Szamuil előtt. A mell
kategóriában ugyanez az eredmény született, Maléth Hunor
győzedelmeskedett Petrov Szamuil előtt.
A nők gyors kategóriájában Zuba
Magdolna végzett az élen. A mell
kategóriát Iványi Dalma nyerte
Szentpétery-Nagy Valéria, Zuba
Magdolna és Várhalmi Márta
előtt. A pillangó kategóriában
Zuba Magdolna diadalmaskodott.
A férfiak pillangó kategóriájában
Csirmaz Sándor győzött, a gyors
kategóriában is ő végzett az élen
Dávid Gyula előtt. A mell kategória első két helyén ugyanez
lett a sorrend, harmadik helyen
Várhalmi Zsolt végzett. A hát
kategória sorrendje is Csirmaz
Sándor és Dávid Gyula nevével
kezdődött, itt Iványi László lett a
harmadik.

HIRDETMÉNY
zőberény) előtt.
A nők egyéni versenyét Rácz
Ildikó nyerte, Tánczos Eszter, Budai Lászlóné és Gyaraki Károlyné
előtt. A gyermekeknél Sebastian
Theil győzött Németországból
Budai Bence, Prorok Máté és
Eszenyi Gergely előtt, az utóbbiak mezőberényiek. A páros versenyét a Kósa János-Balog Tamás
duó nyerte, az Izsó Lajos-Békési
Rebeka, a Bere József-Jámbor
Zoltán és a Medvegy MihályMagyari Milán páros előtt.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat 1/1 részbeni tulajdonát képező 5650 Mezőberény,
3722/12 hrsz. alatti, 7.078 m2 alapterületű ipari területet
bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft / m2 / év + áfa áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2021.
szeptember 15. 12 óra.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth
Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66/515-515 – ös telefonszámon,
vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
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PÁLYÁZAT
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz.
rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú
bérlakásokat:
1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti
alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő
meghirdetése:
I.kategória:
- Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- Fsz. 4. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 11. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 12. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- II. em. 15. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
II. kategória:
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
III. kategória:
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.,
tel.: +36 66/515-515
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei:
a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban
meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a
vele együtt költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti
(bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy egészben a tulajdonában,
vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem
illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga;
b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember
ellátottságának biztosítása érdekében történik, akkor – az erre
vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az igénylő részesülhet
bérlakásban, akinek – és a vele együtt költözőnek – nincs részben,
vagy egészben a tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi
lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga;
c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal vagy saját jogú
nyugellátással kell rendelkeznie;
d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a
lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást
megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának
javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni);
e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel;
f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése
esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy
fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását
megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5
éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján
költöztették ki,
fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl,
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban
adott vissza vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott,
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor
tartozása áll fenn,
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra
vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a bérlakásból
történő kiköltözése időpontjában az önkormányzati bérlakás
tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn;
g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén
előnyben részesítendő az az igénylő,
ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó
nettó jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át,
gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember ellátottságát javítja.
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek:
- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket
elfogadja.
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember
ellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan

tett nyilatkozat.
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1)
bekezdés c) pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz,
hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az
adótitoknak minősülő helyi adó adatait megismerje és kezelje.
- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz,
hogy személyes adatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt
ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal összefüggésben
kezelje.
- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden
beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói
szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni).
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:
- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon.
- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként
lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat
elbírálója dönti el, hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik
konkrét lakást biztosítja a pályázat összes körülménye
figyelembevételével.
- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér
1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A pályázat
benyújtási határideje: 2021. szeptember 10., 12 óra. Amennyiben
valamely bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten
meghirdetésre kerül a soron következő képviselő-testületi ülésen.
- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási időben.
- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők,
további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a
66/515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
7. Az elbírálás rendje:
- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete bírálja el.
- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban
jogorvoslatnak nincs helye.
- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való
jogát fenntartja.
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a
pályázatok elbírálásáról.
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől
számított 30 napon belül kerül megkötésre.
8. Egyéb információk:
- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselőtestület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester.
- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére
köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér
háromszorosának megfelelő összeg.
- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves,
határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a
lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb,
legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet
meghosszabbítani.
- a bérlakásokban állat nem tartható.
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő
lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a
lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni.
- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer
forint / m2 / hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente
felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott mértékben
módosítja.
- a bérlakások előreláthatólag 2021. október 1-től beköltözhetők.
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe.
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz.
rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ oldalon.
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A Békés Megyei Önkormányzat híre

2021. szeptember

Anyatejes táplálás világnapja

Ünnepi közgyűlés a Megyenaphoz kapcsolódóan
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése ünnepi megyegyűlést tartott Orosházán, az
evangélikus templomban. A
rendezvény díszvendége Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési
Evangélikus Egyházmegye
esperese volt.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által alapított Elnöki
elismerés kitüntető díjat is ezen
ünnepség keretében adták át. Elismerést vett át a Békéscsabai
Jókai Színház kollektívája, dr. Kovács Irén, az orosházi kórház
nyugalmazott főorvosa, Ladnyik Anita, a Békéscsabai Mentőállomás irányítócsoport vezetője, Szántó Flóra, a gyulai „Nicolae
Bălcescu” Román Gimnázium tanára, Vinczéné Varga Ágnes
tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság humánszolgálat-vezetője és dr. Kis Péter rendőr ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Békés megyéért”
kitüntetést adományozott prof. dr. Kaáli Nagy Gézának, a Kaáli
Intézet ügyvezető igazgatójának, Kása István Zoltánnak, a
Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog Kft. ügyvezető
igazgatójának és dr. Mohamed Abdulrahman Abdulrabnak, a
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza
csecsemő- és gyermekgyógyászának.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015-ben alapította
a Polgárokért díjat, amit minden évben egy olyan polgármester
kaphat, aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be tisztét, és
aki Békés megye történelmi hagyományaira építő kiemelkedő
közéleti tevékenységet végez vagy végzett. Ebben az évben
Örménykút község polgármestere, Szakács Jánosné érdemelte
ki ezt a címet.

Érték a Települési Értéktárból

Berény Táncegyüttes
hagyományápoló tevékenysége

Hagyománnyá vált, hogy a védőnői szolgálat családias hangulatú rendezvényt szervez az anyatejes táplálás világnapja alkalmából.
2021-ben augusztus 13-án láttuk
vendégül az érdeklődőket a tanácsadó épületében, illetve az udvaron. Ebben az évben is nagy izgalommal készültünk a rendezvényre. Léggömbökkel díszítettük a tanácsadó épületét, valamint
elkészítettük a már hagyományos
Babafotó kiállítást a 2020-2021
között született gyermekek képeiből.
A rendezvényen előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
Elsőként a gyulai Koramentorház
konduktora, Timárné Pallag Judit
beszélt a csecsemők mozgásfejlődéséről, arról, hogy mivel tudnak a szülők segíteni babájuknak,
mi az, ami esetleg nem követendő. Második előadónk Binder Anikó logopédus volt. Érdekes, gyakorlatias és nagyon hasznos tanácsokkal látta el a szülőket

a beszédfejlődés segítésével kapcsolatban.
Harmadikként köszönthettük
Zsidják Erikát, aki a Maminbaba
hordozós latin fitness bemutatásával alaposan megmozgatta az
arra vállalkozó anyukákat. Mindez természetesen már az udvaron
zajlott, ahol a gyermekek udvari
játékokkal játszhattak, gyurmázhattak, rajzolhattak.
A Lansinoh és a La-Roche Posay
támogatásának köszönhetően
babápolási és szoptatást segítő
termékekkel, valamint egy kis
csokoládéval ajándékoztuk meg a
résztvevőket.
Nagy örömünkre az idén is szép
számban jöttek el rendezvényünkre a családok. Reméljük,
hogy kellemesen, hasznosan
töltötték a délutánt.

Mezőberényi
védőnők

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Földesi
Szabolcs jegyző nyújt a +36 70 400-2410-es telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás a www.mezobereny.hu honlapon.

NÉPTÁNCOSOK FIGYELEM!

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében 20 éve,
2001-ben alakult meg a Berény Táncegyüttes. Kezdetben – fiatal
korukra tekintettel – még „Berényke” néven táncoltak, később
már hivatalosan is Berény Táncegyüttesként képviselték
városunkat.
Az eltelt 20 év alatt számos helyi, vidéki, külföldi fellépésen láthatták őket. Többször szerepeltek az ország legjobbjai között az
Ifjúsági Antológián. A Néptáncosok Területi Bemutató
Színpadának versenyén 2019-ben a Nívódíjas Együttes címet
nyertek el. Az évek során az együttes felmenő rendszerben
építette ki csoportjait az óvodásoktól a felnőtt korig: Babica,
Berecske, Kis-Berényke, Berény Táncegyüttes.
A megelőző időkben működő egykori Berény Táncegyüttes tagjai
ŐsBerény néven újra összeálltak és a jelenlegi Berény
Táncegyüttes és a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
rendezvényeinek szívesen látott és rendszeres szereplői. A
Berény Táncegyüttes tánckarvezetői: Balogh Dávid Attila és
Borgula Benedetta. Az együttes vezetője: Szabóné Kukla Ágnes.

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
sok szeretettel vár minden iskolást, akik szeretne egy szuper
közösséghez tartozni, jó hangulatú próbákra járni, részt venni
közösségi programjain (táncház, kézműveskedés, locsolkodás,
tábor), fellépéseken, versenyeken.

Jelentkezzetek bátran a BERECSKE csoportunkba!
Első próba és szülői: 2021. szeptermber 7. (kedd) 16:30,
továbbá minden kedden és pénteken 16:30-18:00.
Helyszín: Mezőberény, Luther téri általános iskola
pedagógiai szakszolgálat tornaterme
Elérhetőség: „Leg a láb” A.M.I.
+36 66 424-212, +36 20 329-5375
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Ismét megújult a bejárat A könyvtár ajánlja
Gyorsan finomat

A művelődési központ lépcsőjét és kerítését először Kőszegi Ádámné
irányításával, önkéntesek bevonásával 2019. augusztus 7. és 9. között
festettük színesre. Az elmúlt napokban ezt a munkát új tartalommal és
formával töltöttük meg. A festést ötven órás közösségi szolgálatot
teljesítő diákok segítették. A kivitelezését és a fiatalok munkáját
munkatársunk, Szántó Cintia koordinálta.
A következő lépcső- és kerítésfestést – a város újratelepülésének 300.
évfordulója alkalmából – 2023-ra tervezzük. Ötletként felmerült, hogy
legközelebb a lépcső fokain a címert jelenítjük meg, de az ünnepség
jegyében fogant más elképzeléseket is szívesen fogadunk.

Palatábla
A hónap műtárgya – 2021. szeptember

Eljött a szeptember, véget ér a
nyár, hűvösebbre fordul az idő,
rövidebbek lesznek a nappalok,
kopogtat az ősz és kezdődik az
iskola. Napjainkban a sok okos
eszköz használata mellett már
lassan a füzetek is kimennek a
divatból. Pedig még nyolcvan évvel ezelőtt is írásgyakorlásra és

számolásra palatáblát használtak a diákok.
A palatábla a palavesszővel
19. században és a 20.
század első felében is nélkülözhetetlen része volt az
oktatásnak. A gyerekek
egy keményfakeretbe
erősített agyagpaladarabon tanultak írni és számolni. A táblára felírt fölösleges szavakat és számokat egy szivacs vagy rongydarab segítségével törölték le. A
modern felfogású oktatás az
1940-es évek végére teljesen
kiszorította a palatáblákat.
A bemutatott eszköz a palavesszővel a régmúlt iskolai életbe
repít vissza.
Csete Gyula

Epizódok
a mezőberényi cigányság történetéből
címmel
2021. szeptember 30-án, csütörtökön 17 órától
a muzeális gyűjteményben
levéltári források alapján előadást tart
Henger Péter, a MEHETE elnöke.

Egy-egy nyugalmasabb időszak után
egyszer csak besűrűsödnek körülöttünk
a dolgok. Az ősz beköszöntével visszatérnek a melós-sulis
mindennapok, a hétköznapi rutin és a mókuskerék a folyamatos rohanással és váratlan eseményekkel.
Ilyenkor sokszor pont
az kerül a háttérbe,

ami a leginkább támogatni tudná a stressztűrő- és teljesítőképességünket: a kiegyensúlyozott táplálkozás.
Megmutatjuk, hogy
könyveink segítségével hogyan lehet különleges, egyszerű,
gyors, de mégis egészséges és laktató
ebéddel, vacsorával
várni a családot.

Országos Könyvtári Napok
2021. október 4-10.
október 4. 17.00 Habsburg Ottó – életút és örökség című kiállítás
megnyitója az OPSKMM aulájában
Köszöntő beszédet mond: Siklósi István, Mezőberény
polgármestere.
A kiállítást megnyitja: Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó
Alapítvány igazgatója.
Közreműködnek a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium növendékei.
október 5. 17.00 Magamról és Veráról többet – irodalmi est Grecsó
Krisztián íróval
október 6. 16.30 – Találkozás Kiss László íróval, a Bárka
szerkesztőjével
október 7. 17.00 - Henger Péter, a MEHETE elnöke beszélget
Velkey Péter szerkesztővel Hegedűs Gitta: Csipkerózsika és más
írások című könyvéről
október 8. 17.30 Bíró Ottília család- és lélekállító szakember Sírba
vitt titkok - családi sorsok ismétlődése című előadása
október 9. 10.00 Bagolyné Szűcs Andrea: Telepocak –
könyvbemutató, a szerző a könyv egyik receptjét el is készíti
A program- és műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják.

KERÉKPÁROS TÚRA
az OPSKMM és a MEHETE szervezésében
A túrát vezeti: Csete Gyula és Henger Péter
Időpont: 2021. október 2. szombat 9 órakor
Úti cél: a Kettőskúti iskola emlékhelye
és az Ős-Maros meder felkeresése a hunyai határ közelében.
Gyülekező: a kastély udvarán, indulás 9 órakor
Tervezett visszaérkezés: 13 órakor
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X. Mezőberényi

Töltött Káposzta Fesztivál
2021. szeptember 18. Mezőberény, városi liget
7.00 A káposztafőző
verseny kezdete
10.00 A X. (Jubileumi)
Mezőberényi Töltött
Káposzta Fesztivál
megnyitója,
testvértelepülések
köszöntése
10.15 'Legszebb
konyhakertek' verseny
díjátadása
A kertekről készült
fotókból a ligetben egész
nap kiállítás tekinthető
meg.
10.30 Csökmei Gábor és
Csökmei Gergő
zenészek
14.00 Mezőberényi Városi
Ifjúsági Fúvószenekar

15.00 Főzőverseny
eredményhirdetése
15.30 Mácsai Andrea
énekesnő
15.45 Berényi Népdalkör
16.00 'Leg a láb' AMI
17.00 Kiss Petra és Gyaraki
Viktor társastáncosok
17.15 Mezőberényi
Mazsorett Együttes
17.45 ZumBrigád Team
18.30 Energy Dance Cool
hip-hop táncszínház
19.15 JIMMY és NIKA
21.00 EROX olasz
slágerénekes
21.45 Nosztalgia Disco
Jobbágy Zoltánnal

A fesztivál idején helyi kézművesek kirakodóvásár és egész
napos gyermek foglalkozások is lesznek. Az elmúlt 10 év
Töltött Káposzta Fesztáváljainak fotóiból a Color Fotóklub
jóvoltából 1000-2000 a Madarak Házában kiállítás tekinthető meg.
További információ: opskmm.mezobereny.hu

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt
2021. október 1-én (pénteken) 14 00 órakor kezdődő

IDŐSEK VILÁGNAPJA
alkalmából rendezett ünepségre és előadásra
Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
A Városi Nyugdíjas Klub 35 éves fennállásának alkalmából
visszaemlékezést tart: Borgula Györgyné, a klub vezetője
A művelődési központ aulájában a jubileum
alkalmából fotókiállítás tekinthető meg:
35 év képekben címmel.
Ajándék műsor: Sövegjártó Áron
színművész zenés, vidám előadása.
Meglepetés-falatok várják a
vendégeket.

ARADI
VÉRTANÚK
NAPJA
Mezőberény Város Önkormányzata és az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési
Központ tisztelettel meghívja Önt

2021. október 6-án, szerdán 18 órakor
az ARADI VÉRTANÚK tiszteletére
rendezendő megemlékezésre
I. ker. (német) evangélikus templom melletti

Kossuth Lajos és Széchenyi István szoborhoz
Megemlékezést tart:
Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész
Közreműködnek a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium,Kollégium és Általános Iskola diákjai

JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
00
Időpont: 2021. október 22. 17
Az előadás ingyenes.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyszín: OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
Nyitva tartás:
00
00
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 12 -20
00
00
00
00
szerda 10 -18 , szombat 8 -16
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Az OPSKMM új foglalkozásai

Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)
Következő foglalkozás időpontja: 2021. szeptember 15.
Óradíj: 1.200 Ft/fő

Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)
Időpont: minden hétfőn 10.00

Bővebb információ és bejentkezés:
+36 70 607-8431 vagy zspribojszki@gmail.com
Polifoamot vagy jógaszőnyeget mindenki hozzon magával!

Következő foglalkozás időpontja: 2021. szeptember 13.

Időpont: keddenként 16.30-18.00 óra
Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)

Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)

Havi részvételi díj: 8.000 Ft/fő/4 alkalom
mely tartalmazza az alapeszközöket is.
Következő foglalkozás időpontja: 2021. szeptember 14.
Bővebb információ és jelentkezés: +36 70 513-3534

HELYSZÍN: 5650 Mezőberény, Luther tér 12-13.
IDŐTARTAM: 3x60 perc keddenként
A 60 órás tanfolyamon a részvétel díjtalan.
Jelentkezés becsatlakozáshoz:
Debreczeni Jánosnál a +36 20 956-7817-es telefonszámon.

További információ: maminbaba.hu,
facebook.com/Hordozoslatinfitness

Időpont: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Bejelentkezés és információ:
Facebook: Spine Care Synee
Tel.: +36 30 894-4909
Következő foglalkozás időpontja: 2021. szeptember 14.

Helyszín: Mezőberény, Fő út 6. (művelődési központ)
Időpont: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Bejelentkezés és információ:
Facebook: Spine Care Synee
Tel.: +36 30 894-4909
Következő foglalkozás időpontja: 2021. szeptember 14.
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Az OPSKMM kiscsoportjai 2021-2022
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ a következő szakköröket, foglalkozásokat hirdeti meg a 20212022-es évadra:

Kímélő gerinctorna: hétfőnként
és csütörtökönként 9.30-10.30
óráig; első foglalkozás 2021.
szeptember 6.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye
Katalin

Foltvarró szakkör:
csütörtökönként 17- 20 óráig;
első foglalkozás: 2021.
október 7.
Vezeti: Fehér Károlyné

Maminbaba – hordozós latin
fitness: hétfőnként 10-11.30
óráig; első foglalkozás: 2021.
szeptember 6.
Vezeti: Zsidják Erika

Népi díszítőművészeti kör:
·- Hímzők: keddenként 1316.30 óráig; első foglalkozás:
2021. október 5.
Vezeti: Bogárné Szőke Erika
·- Vászon- és gyapjúszövők:
keddenként megbeszélés
szerint 14-17 óráig vagy 1518 óráig; első foglalkozás:
2021. szeptember 7.
Vezeti: Debreczeni János és
Debreczeni Klára

Nefelejcs Klub: hó első hétfője
15-16 óráig… első
foglalkozás: 2021. október 4.
Vezeti: Vrbovszki Mártonné

Csipkekészítő szakkör:
péntekenként 15-től 17
óráig… első foglalkozás
október 1.
Vezeti: Hernádi Mihályné
Jóga klub: hétfőnként 17.30-19
óráig; első foglalkozás: 2021.
szeptember 6.
Vezeti: Schäffer László
Zumba: péntekenként 18.3019.30 óráig; első foglalkozás
2021. szeptember 17.
Vezeti: Csuta Éva
Pilates: szerdánként 17-18
óráig; első foglalkozás: 2021.
szeptember 1.
Vezeti: Pribojszki Zsófia
Intenzív cardio aerobic:
keddenként és
csütörtökönként 19-20 óráig;
első foglalkozás: 2021.
szeptember 7.
Vezeti: Csete Szinőve
Spine Care Synee – tartásjavtó
torna: keddenként és
csütörtökönként 18-19 óráig;
első foglalkozás 2021.
szeptember 7.
Vezeti: Csete Szinőve
Kondícionáló gerinctorna:
hétfőnként 8.30-9.30-ig és 1819 óráig, illetve
csütörtökönként 8.30-9.30
óráig; első foglalkozás 2021.
szeptember 6.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye
Katalin

Városi Nyugdíjas Klub:
rendezvénytől függően:
havonta egy alkalom 16-tól 18
óráig; első foglalkozás: 2021.
október 13.
Vezeti: Borgula Györgyné
Pedagógus Nyugdíjas Klub:
minden hónap második
keddjén 17- 18 óráig; első
foglalkozás: 2021. szeptember
14.
Vezeti: Frei Zita és Földesi
Lajosné
Kertbarátok köre: minden
hónap harmadik szerdáján 1719 óráig; első foglalkozás:
2021. október 20.
Vezeti: Hernádi Mihály
Irodalmi műhely: minden páros
pénteken 16.30-18 óráig; első
foglalkozás 2021. szeptember
24.
Vezeti: Molnár Lajos
Varázsceruza: keddenként
16.30-18 óráig; első
foglalkozás: 2021. szeptember
7.
Vezeti: Diószegi Eszter
Berényi Népdalkör: hétfőnként
17-18 óráig; első foglalkozás:
2021. szeptember 6.
Vezeti: Kmetykó Istvánné
ŐsBerény Táncegyüttes:
minden páros héten
szombaton 13-16 óráig; első
foglalkozás: 2021. szeptember
25.
Vezeti: Nehéz Attila
Berény Táncegyüttes:
szerdánként 17.30-19.30 óráig
és péntekenként 16.30-19.30
óráig; első foglalkozás 2021.
szeptember 8.
Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes

Kisberényke Táncegyüttes:
szerdánként 15.30-17 óráig és
péntekenként 14.30-16 óráig;
első foglalkozás 2021.
szeptember 8.
Vezeti: Balogh Dávid Attila és
Borgula Benedetta
Babica – ovis néptánc: a tervek
szerint csütörtökönként 16.30tól 17.15 óráig; első
foglalkozás: 2021. szeptember
16.
Vezeti: Borgula Benedetta
Tánciskola: 2022. januártól
Vezeti: Hajas Tibor

Irodalmi műhely
Az OPSKMM az irodalmi műhely tagjainak sorába várja a helyben
és a környező településeken élő vers- és prózaírókat. Itt valóban
műhelymunka folyik, tanulás céljából kivesézik egymás alkotásait
és a legjobb kortárs alkotók műveit. Legközelebb 2021. október 1én, pénteken 16 órakor találkoznak a könyvtárban, ahol Szilágyi
András filozófus, költő, művészeti szakíróval beszélgetnek az
irodalmi szövegek és a filozófia kapcsolatáról.
További információ: molnarlajos1@gmail.com.
Mazsorett együttes: keddenként
és csütörtökönként 16-20
óráig; első foglalkozás: 2021.
szeptember 7.
Vezeti: Mezeiné Szegedi
Erzsébet
Kner TSE társastánc órái:
bemutatkozó foglalkozás:
2021. szeptember 20. 18.30tól 19.30 óráig. A
foglalkozások tervezett
gyakorisága: hétfőnként 16
órától.
Vezeti: Reszelő Dániel

Intézményi hírek / Civil hírek
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HELYBEN ÉRTÉKESÍT?
Hirdessen a
Sajtóközlemény

hasábjain!
Barátságos árak!
A hirdetések különböző méretű felülettel és ahhoz arányosan igazított
árszabás alapján jelennek meg, előzetes megállapodás szerint.
A lap A/4-es oldalainak megfelelően:
Hirdetési felület nagysága és ára (áfá-val)
1 oldal (180x260mm) 32.000 Ft
1/2 oldal (180x130mm) 16.000 Ft
1/4 oldal (130x86mm) 8.000 Ft
1/8 oldal (86x61mm) 4.000 Ft
1/16 oldal (86x29mm) 2.000 Ft

Cím: Hagyományos és rendhagyó rendezvények
2021. augusztus 20-22.
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 5,00
millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást
nyert el. Célja, a generációk közötti együttműködés erősítése a hagyományokra és közös értékeikre alapozva,
amelyek formálják és erősítik a közösséget, növelik a helyi
identitás megtartó erejét.
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek inf-rastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi
fejlesztési stra-tégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt
pályázaton „Megtartó értékeink, hagyományaink” című TOP7.1.1-16-H-ESZA-2020-01948 kódszámmal nyert az
egyesület.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.30.

Hirdetés formátuma: jpg vagy pdf

Megjelenés száma: 2000 példány

A projekt során az alábbi tételek kerülnek támoga-tásra:
- Eszközbeszerzés – német típusú, német
hagyományoknak megfelelő bútorok
- Rendezvények szakmai megvalósítása (8 db
rendezvény)
- 1 fő szakmai vezető díjazása
- Rendezvényeken résztvevő előadók díjazása
- Nyilvánosságbiztosítási feladatellátás

Intézményünk,
a mezőberényi Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
50 órás közösségi szolgálat keretében
diákokat keres

A projekt eszközbeszerzésével lehetőség nyílt egy helyi német
gyűjtemény (Sammlung) kialakítására.
A hagyományokra épülő rendezvényeken a vendégek
megismerkedhettek egyrészt a sváb konyhával, a
hagyományos ételekkel és a tésztagyúrás fortélyaival. Német
táncokat tanulhattak, egy előadás során és a műveltségi totó
kitöltésével az ismereteiket is bővíthették. Az egyesület a
gyermekek szórakoztatásáról is gondoskodott rendezvényein.
Ezen rendezvények a Német Közösségi Házban és a városi
ligetben kerültek megrendezésre.

3+1 KEDVEZMÉNY: három, egymást követő hónap
hirdetési díjának egyösszegű kifizetése esetén a 4. hónapban
ingyen jelentetjük meg a hirdetést.

Segíts nekünk város és intézményi marketinggel
kapcsolatos videók készítésében!

Próbáld ki magad a munka világában!
Légy egy fiatalos csapat része!

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Szurovecz János Vincéné sajtóreferens
Elérhetőség: +36 70 387-5609

LEGYÉL TE IS MAZSORETT!
a Mezőberényi Mazsorett Együttes felvételt hirdet
óvodásoknak és kisiskolásoknak 5-12 éves korig.
BEIRATKOZÁS IDEJE: 2021. szeptember hónapban
keddi napokon 16:30-tól
HELYE:OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)

Jelentkezés:
személyesen a művelődési
központ információs pultjánál
a +36 70 400-2485-ös
telefonszámon vagy
a szantocintia21@gmail.com
e-mail címen

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Mezeiné Szegedi Erzsébetnél a +36 30 303-9592 telefonszámon
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Pihenőpadot adtak át

Augusztus utolsó hétvégéje évek
óta a Kereki találkozó időpontja.
Idén augusztus 28-án sajnos az
időjárás nem kedvezett annak,
hogy a Körös-parton családi nap
keretében szervezzük meg az eseményt, a hajókázást és a keresztállítást is el kellett napolnunk. A Kereki találkozó helyszíne így módosult a Vadász
Sörkertre, ahol a volt Kerekiben
lakók és hozzátartozóik találkoztak.
Fábián László a Mezőberény Értékeiért Egyesület elnöke, Borgula Györgyné a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete elnöke és
Henger Péter helytörténész
szavai után a kereki harangszóval
vette kezdetét a közös ebéd és
beszélgetés. A rendezvényen
köszönthettük Kosjár Györgyöt,
aki felajánlotta területét, hogy a
Körös-parton elhelyezésre kerülhessen az a kereszt, amely majd
emléket állít a valaha ott élőknek.
Henger Péter összefoglalta Kereki történetét, Borgula Györgyné

pedig a keresztállításra hívta meg
a jelenlévőket, melynek időpontját később teszik közzé.
A délután folyamán egy népes kis
csapat adta át a Körös-parton
elhelyezett kis pihenőpadot,
amely a Köröshöz, a Kerekibe
látogatóknak nyújt pihenőhelyet.
Fábián László elmondta, a pad
elhelyezése tisztelet a Kerekiben
élőknek, a kilátogatóknak, akik
emlékükben őrzik azokat az
időket, amikor a hídon át közelítették meg lakóhelyüket. Megújult a Bodoky Vízügyi Múzeum
melletti területen álló pad és
asztal is, ezeket az egyesület a kirándulók számára ajánlotta fel.
A Kereki találkozón közel százan
vettek részt, a hagyományoknak
megfelelően most is Víg Elek
harmonikázásával, énekléssel
idézték a régi, kerekis összejöveteleket.
Köszönjük a helyet és a főzést
Zolnai Róbertnek, illetve Takács
Jánosnak!
Mertz Judit

Kiváló eredmények
Július 31-augusztus 1. között Su- pedig párosban hatalmas fökorón került megrendezésre a lénnyel eveztek be az első helyre.
Gyermek, Kölyök Magyar Baj- Augusztus 5-8. között Szegeden
nokság, Kolonics György Emlék- zajlott a Serdülő, Ifjúsági és U23verseny. Az országos megméret- as Országos Bajnokság. Az ortetésre 78 egyesület közel 2000 szágos viadalon 75 egyesület kökajakosa és kenusa kvalifikálta zel 1000 kajakosa és kenusa vett
magát. Ezen a KSI Gyomaendrőd részt, köztük a KSI Gyomaendrőd
csapata is szép számmal vett csapata négy mezőberényi fiatallal.
részt, közöttük három mezőberé- Sági Alíz U17-18 K1 5000 ményi fiatallal.
teren 3. helyezett lett. U17-18 K1
Konyecsni Milán K2 U14 1000 1000 méteren 7. helyen végzett,
méter 1. hely, K1 U14 2000 m 3. de saját korosztályában harmahely, K1 U14 1000 m 4. hely. dikként ért célba, így lehetőséget
Barna Balázs MK4 U10-11 1000 kapott, hogy a 2021 szeptemméter 2. hely, MK4 U10-11 2000 berében Csehországban megrenméter 2. hely. Zámbori Zsolt dezendő Olimpiai Reménységek
MK4 U10-11 1000 méter 2. hely, Versenyén megmérettethesse
MK2 U11 2000 méter 12. hely. magát. Wágner Anna K1 U16
Milán az 1000 méteres egyes 2000 méter 9. hely, Tóth Menta
futamban elért 4. helyezésével a K1 U15 2000 méter 14. hely, Vida
serdülő válogatott keret tagja lett. Levente K1 U15 2000 méter 18.
A dévaványai Szabó Barnával hely.
Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők
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Békésből a válogatottba

A Mezőberény Értékeiért Egyesület augusztus 4-én a Vadász
Sörkertben két válogatottságig
jutó sportolót látott vendégül:
Csiszár-Szekeres Klára kézilabdázót és Winter Ilona kosárlabdázót. A megjelenteket Fábián
László elnök köszöntötte, a vendégeket életútjukról Kis Gergő
faggatta.
Csiszár-Szekeres Klára a békéscsabai 2. Számú Általános Iskolában kapta meg a sportág alapjait, már fiatalon a Békéscsabai
Előréhez került. Első válogatott

mérkőzését a Pannon-kupán játszotta, majd részt vett a 2009-es
női kézilabda-világbajnokságon
is, amelyet Kínában rendeztek.
2016 márciusától a válogatott
csapatkapitánya lett. A 20202021-es idényben bajnoki aranyérmet szerzett a Ferencvárossal.
Winter Ilona Molnár Miklós edző
hatására korán, 13 évesen elkötelezte magát a kosárlabda iránt.
Utolsó gimnáziumi éve alatt bekerült az ifjúsági válogatottba,
majd az érettségi után 1973-ban
Miskolcra igazolt az NB I-es
DVTK-ba, ahol a vidék legjobbjaként 5. helyezést ért el a csapat.
Harminchárom évesen elfogadta
a Sopron invitálását, ahol egészen
1996-ig, 41 éves koráig játszott.
Ott lett először és utoljára, 1993ban országos bajnokcsapat tagja.
Összesen 267 alkalommal húzhatta magára a válogatott mezét.
Ma is Mezőberényben él, és gyermekeket edz.
Kétórányi beszélgetés, két sikeres
életút, két végtelenül erős és példaértékű személyiség, akiknek
nevét valóban kitartó munkájuk
miatt jegyzik.
Mertz Judit

Újra együtt a csoportok
Az elhúzódó járványhelyzet komoly kihívás elé állította az emberiséget. A kulturális-, sport- és
egyéb rendezvények elmaradása
miatt nehéz évet tudhatunk magunk mögött. Szervezetünk fontosnak tartotta az újranyitás lehetőségét, hogy rendezvényeink
megvalósuljanak. Fontos, hogy
visszatérjünk a régi megszokott
életünkhöz, ahol a művészeti csoportok magas színvonalon működnek. Büszkék lehetünk kulturális csoportjainkra.
Augusztus 21-én úgy gondoltuk,
az Újra együtt a liget színpadán
című műsorral, hogy a művészeti
csoportok révén kulturális attrakcióval szórakoztatjuk az érdeklődőket.
A csoportok vezetőinek átadott
komatál egy gesztus, amivel egy
közösségbe hívjuk őket, hogy
tovább erősítsék kapcsolataikat.
Ne fogyjon el a kitartás és a

lelkesedés! Reméljük, hogy sok
évig tudjuk még ezt a szokást népszerűsíteni, hiszen az egymásra
figyelésre, az egymással való
gondolkodásra talán sokkal nagyobb szükség van ma, mint régen. Az összetartás kötelékét
megerősítő szokást a komatál átadásával szeretnénk elindítani, ennek az a célja, hogy egy közösségépítő folyamat induljon el a művészeti csoportok között, az öszszetartozás élményét nyújtsa
mindenki számára. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a támogatásért:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának és rendezvényünk fővédnökének, Dankó Béla országgyűlési képviselő úrnak.
Borgula Györgyné
Mezőberényi Szlovákok
Szervezete elnöke

Civil hírek
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Céljuk a bajnoki cím
Lapunk júliusi számában nyilatkozott arról Jámbor Zoltán, a
Hed-Land Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztályának menedzsere, hogy csapatuk ősszel nem
indul a férfi extra ligában, az NB
I-es szereplést vállalják. Csapataik hogyan készültek fel a 2021/
22-es bajnokságra? – erről kértünk tájékoztatást.
Jámbor Zoltán elmondta, hogy az
extra liga helyett az NB I-ben
indulnak, ezzel nem csökkent a
költségvetésük, ugyanis továbbra
is négy játékos alkotja a csapatot.
Sőt, mivel valamennyien munka
mellett játszanak és sérülés is
előfordulhat, ezért két tartalék is
szükséges, ezért összesen hat
játékossal indulnak az NB I-ben.
A csapatot: Szabó Krisztián, Kiss
Dániel, dr. Varga Csaba, Medvegy Ákos, Lele Viktor és Csetle
Zoltán alkotja. A szakosztály éves
költségvetése 15 millió forint, ez
az önkormányzat és szponzorok
támogatásából jön össze. A célt
egyértelműen megfogalmazták:
megnyerni az NB I-et és visszajutni az extra ligába.

Kedvező fejlemény, hogy a korábbi extraligás csapat erőssége,
Sebestyén Péter egy évnél hoszszabb betegség után újra elkezdte
az edzéseket. Az idei év egyik jelentős feladata lesz az ő egészségének és játékának a felépítése.
Ennek érdekében alkalmanként
lehetőséget adnak neki, hogy szerepeljen a csapatbajnokságban.
Mivel Békés nem vállalta az NB
I-es indulást, így a szakosztály
NB II-es csapata nagyon komoly
riválist kapott. A mezőberényiek
eredményességét segítheti, hogy
az NB I-es csapat két tartaléka
négy-négy meccset játszhat az
NB II-ben is.
Jámbor Zoltán szólt arról, idén az
NB III-ban nem indítottak
csapatot, a szereplés jogát átadták
a Csaba Fly csapatának. A megye
I-es csapatuk bajnokesélyesként
indul. A megye III-es csapatukban mezőberényiek játszanak.
A szakosztály négy utánpótláskorú játékosát rendszeresen
szerepeltetik országos korosztályos ranglista versenyeken.

Szalai Barna Emléktorna

Az idén már 8. alkalommal került
megrendezésre a Szalai Barna
Tenisz Emléktorna. Ennek időpontját augusztus 7-8-ra tűztük
ki, s sikeresen megrendezésre is
került.
A torna hat versenyszámban hirdetett helyezetteket: 45 év alatti
egyéni férfi, 45 év feletti egyéni
férfi, férfi egyéni vigaszág, női
páros, férfi páros és vegyes páros.
A tornára ebben az évben is
számos megyei városból érkeztek
versenyzők. Az egykoron és jelenleg mezőberényi színeket képviselő versenyzők közül kimagaslóan szerepelt Kis Barna,
Szűcs Krisztián, az Erdélyi
Ilona/Szűcs Krisztián páros, Megyeri Ákos, az Apáti Ilona/Bartóki József páros, az Erdélyi
Ilona/Zuba Magdolna páros,
mindegyikőjük érmes helyen
tudott végezni. A torna részletes

végeredménye megtekinthető a
Szalai Barna Tenisz Club honlapján.
A szombati nap végét az elmúlt
évekhez hasonlóan vacsorával
zártuk.
Külön köszönettel tartozunk
Szűcs Krisztiánnak a verseny
lebonyolításában nélkülözhetetlen adminisztratív segítségért,
Szabó Lajosnak a pálya állapotáért, s pályagondnoki munkájáért,
továbbá, ahogyan az elmúlt években, úgy idén is Ludman Sándornak a versenybírói teendők ellátásáért.
A torna nagy örömünkre idén bekerült a Magyar Tenisz Szövetség
Amatőr Versenysorozatának
naptárába. Köszönet támogatóinknak: a Magyar Tenisz
Szövetségnek, Mezőberény Város Önkormányzatának, a Pákaduplex Bt-nek s természetesen a
Szalai Barna Tenisz Club vezetőségének.

Winter Attila
a Szalai Barna Emléktorna
versenyigazgatója
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Foci, kosár- és röplabda

Fotó: Gál András
A nagy meleg augusztus 6-7-én
sem vette el az elszánt sportolók
kedvét, hogy a piactéren vagy a
Piknik Parkban induljanak el a
kosárlabda, a foci vagy a röplabda
kupákért. Már hagyomány, hogy
a szervezők a helyi és a hazatérő
elszármazott sportszeretők számára egész napos programot
szervez.
Pénteken Kis Gergő, Stibán Richárd és Zolnai Róbert szervezők
a Mécses Egyesület fiataljait várták játékra, itt is a kosárlabda kapott főszerepet. Szívet melengető
volt látni tőlük a küzdést, a győzni
akarást. A pihenés alatt ajándéktárgyat készítettek, majd őszinte
örömmel vették át a megérdemelt
jutalmat, az aranyérmet.
Az est hátralévő részében Bajkai
Feri és barátai zenéltek, adtak
fantasztikus koncertet a Vadász
Sörkertben.
Szombaton látszólag könnyed,
laza készülődést tapasztaltunk a
kosárlabda-, a foci- és a röplabdapályák környékén. Azonban a
barátok örömsportja mellett
érezhető volt a nyerni akaró csapatok elszántsága is. A dobóversenyek tovább emelték a versenyzés izgalmát.
A nap folyamán több száz fiatal
öltötte magára a sportmezt és harcolt a gólokért, pontokért és ezek

XV.
STREETFIGHTER NAP
2021. szeptember 25-én 10-től
18 óráig a Liget téren.
A hagyományos évadzáró motoros parádé a már jól ismert
szereplőkkel.
A szabadtéri rendezvény az érvényes járványi szabályok betartásával látogatható!

jutalmaként érmeket, kupákat
kaptak.
Mindkét napon gyermekprogramok várták a családokat, ahol
önkéntesek, egyesületi tagok segítettek. Emellett volt adománygyűjtés, véradás a művelődési
központban, utcai fotókiállítás a
Color Fotóklubbal és a Kuttor Bt.
támogatásával, vérnyomás és
vércukorszint mérése a Vöröskereszt helyi szervezet tagjaival,
illetve palacsinta a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület
tagjai és Tímár Zoltán családja
jóvoltából.
Köszönet a segítségért a Vadász
Sörkert 14-es Pubfood-nak, a
közreműködő civil szervezeteknek, intézményeknek és támogató
vállalkozóknak, a városlakóknak.
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-HESZA 2020-01953 azonosítószámú “Street Jam Fest” Kosárlabda Fesztivál projekt támogatásával valósult meg.
Mertz Judit
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Szüreti piknik

A Mezőberény Értékeiért Polgári
Együttműködés Egyesület augusztus 6-án szüretet tartott Békéscsaba határában, a Csaba
Gyöngye szőlőültetvényben, ennek üzemeltetője Molnár Péter,
mezőberényi vállalkozó. A betakarítást darálási- és préselési
bemutató követte Mezőberényben a Vadász Sörtkertben. A szőlőlevet a résztvevők meg is kós-

tolták. A gasztronómiai élvezetet
Fördősné Olej Mária sajtbemutatója és -kóstolója tette teljessé.
Dr. Sicz György Békés megye
borkultúrájáról tartott előadást,
Henger Péter a helyi szőlőkről és
borokról szólt, Csete Gyula pedig
a borkészítés hagyományos tárgyait mutatta be.
Mertz Judit

Csendes megemlékezés

A Budapestről kitelepítettek emlékművénél a Mezőberényi Németek
Hagyományápoló Egyesülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeptember 4-én Mezőberényben csendes megemlékezést tartott.
Kisari Miklósné mondott rövid megemlékező beszédet.
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Becsengettek…
Egy rövidke szó, mely során a
gyerekek egy részének arca elkomorodik: vége a nyári szünetnek, és be kell ülni az iskolapadba. Könyvekkel teli, nehéz
táskát kell cipelni, és újra meg
kell szokni a csengetéseket, az
órák 45 percenkénti váltakozását,
a házi feladatok megírásának
kötelességét, az új feladatokat és
új leckéket, amelyek mindig nehezebbek, mint a korábbiak
voltak…
Egy rövidke szó, mely során a
gyerekek egy másik részének arca felragyog: vége a nyári szünetnek, és be lehet ülni az iskolapadba. A könyvekkel teli nehéz
táskában ott a sok tudomány, ami
nemsokára a fejben is ott lehet. A
csengetések ismétlődése ritmust
ad a napoknak és a feladatoknak
is. A házi feladatok segítenek a
gyakorlásban, az új leckék bővítik az ismereteket és a tudást,
amely így egyre több lesz…
Egy rövidke szó, mely során a
szülők egy részén a kétségbeesés
lesz úrrá: vége a nyári szünetnek,
és a gyerekek kikerülnek a
látókörből, új (régi?) társaik,
tanítóik fogják meghatározni
napjaikat, gondolkodásukat. Egy
vagyon lesz a bevásárlás, és a
következő napokban és hétvégéken üzletek sokaságában kereshetik a megfelelő iskolaszereket, felszereléseket, ruhákat,
stb. A sok új feladatot és leckét
újra otthon kérdezi meg a gyerek,
az iskolai programok sokasága
pedig alig szervezhető össze a
napi feladatokkal…
Egy rövidke szó, mely során a
szülők egy másik része lelkesen
készül a gyerekekkel, akik végre
találkozhatnak társaikkal, és nem
otthon ülnek a tv vagy a
számítógép előtt. Végre nem kell
aggódni miattuk, mert a közösségi programok sora várja nem

csak őket, de a szülőket és
családokat is, ahol kapcsolatok
formálódhatnak. Az új tananyag a
szülőknek is segít felidézni a
régen tanultakat, de új ismeretekre is rácsodálkozhatnak a
gyerkőcök mellett a közös tanulás vagy a lecke kikérdezése
során…
Becsöngettek… Egy rövidke szó,
melynek jelentése attól függ,
hogyan lépünk ki otthonunk
ajtaján, és hogyan lépünk be azon
a bizonyos „másik ajtón”. Akinek
teher a tanulás, aki nem akar új
ismeretekkel, tapasztalatokkal
gazdagodni, az csak a negatívumokat látja. Aki viszont gyarapodni szeretne tudásban, ismeretben és bölcsességben, aki szeretné megtapasztalni Isten ajándékát
és Istent magát az élet teljességében, az keresi a találkozás és
a tanulás lehetőségét – akár kicsi,
akár nagy (fiatal vagy idős).
Kezünkbe vehetjük a Bibliát (is!),
hogy megismerjük és megértsük
a világot, benne magunkat, és
végül Istent, aki mindezek
kezdete és vége. Mert „a bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése
ad értelmet.” (Példabeszédek
könyve 9,10)
Selmeczi Lajos Péter

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Machó Róbert (Mezőberény) és Szentmiklósi Beáta (Mezőberény), Jónás László (Geszt) és Moratti Marietta
Gina (Mezőberény), Földesi István (Köröstarcsa) és Miklovicz
Erzsébet (Köröstarcsa), Lészeg Krisztofer Gergő (Mezőberény) és
Rövid Alexandra (Mezőberény), Keresztesi Dávid (Mezőberény) és
Petrics Tünde Katalin (Mezőberény), Baksai János (Mezőberény) és
Nyíri Anna (Dévaványa), Sebestyén Ferenc (Doboz) és Kölüs Jolán
Ilona (Doboz).
Eltávoztak közülünk: Márta István Zoltán (1957), Pluhár Katalin
Csilla (1965), Balogh Sándorné született Balogh Ilona (1935),
Borgula Jánosné született Kozma Jolán Róza (1937), Kővári Márton
(1942), Szilágyi Károlyné született Puskás Ida (1928), Nagy Pálné
született Takács Zsuzsanna (1944), Marcsó Zoltánné született Nagy
Irén (1933).

KÖSZÖNET
Az egyik betegtársunk áldozatos gyógyításáért
köszönetet mondunk dr. Oláh Erzsébet háziorvosnak, a Városi és Humánsegítő és Szociális
Szolgálatnak, a Magyar Vöröskereszt Mezőberény
Település Alapszervezetének és Oczot Zoltánné
Erzsike ápolónak.
A beteg barátai
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KOMFORT ABC

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS MEGNYITOTTUK
MOSODÁNKAT.

AKCIÓ!

CSEMEGE SZÁRAZKOLBÁSZ VÉG

999 Ft/kg

PAPRIKÁS VASTAGKOLBÁSZ VÉG

999 Ft/kg

DÁN SZALÁMIVÉG VCS.

999 Ft/kg

PICK SZALÁMIVÉG KEDVEZŐ ÁRON KAPHATÓ!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, 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.

BÍZZA SZAKÉRTŐRE

HIRDETMÉNY

INGATLANA ELADÁSÁT!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi
szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa
(azaz tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje:
2021. október 18. 12 óra.

Több, mint 15 éve a piacon PRÉMIUM megbízási
szolgáltatásokkal. Élete egyik legfontosabb
döntésében, az ingatlana eladásában nyújtunk
szakértői támogatást teljes ügyvitellel:
Ingatlana szakszerű és biztonságos eladása jegyzői nyilvántartásba vett ingatlanközvetítővel.
l Előminősített vevőkör, kockázatmentes vásárló.
l Ingatlan adózási és illetékfizetési tanácsadás.
l Energetikai mérnök által készített tanúsítvány.
l Ingatlanjogi tanácsadás, ügyvédi háttér.
l

BORSOS NOÉMI
ingatlanszakértő
DUNA HOUSE
+36 20 557-0478

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66/515-515-ös telefonszámon, vagy
személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi Polgármesteri
Hivatalban.

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
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Keresse
mezőberényi
átvételi
pontunkat!
Cím: 5650 Mezőberény,
Luther Márton tér 12-13.
Tel.: +36 20 956-7817

