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Civilek a Városházán
Mezőberényben a Városházán köszöntötték a
civil szervezetek vezetőit, képviselőit a
jelenlévő önkormányzati képviselők és Siklósi
István polgármester. A 2016. február 5-én
rendezett találkozón a Mécses Szolgáló
Közösség Egyesülete csoportja adott rövid
műsort, majd Siklósi István polgármester úr
tájékoztatta a jelenlevőket az elmúlt év
eseményeiről, történéseiről és a 2016. év
terveiről.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom

az 1848-49-es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC
168. évfordulója alkalmából
2016. március 15-én
rendezett ünnepi programjainkra
Siklósi István polgármester

Ünnepi programok:
9.00
Petőfi Emléktúra indul a Körös partra a SPAR áruház
parkolójából az Alföld Turista Egyesület szervezésében
9.00
Emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra az
OPSKK Művelődési Központ színháztermében
9.05
Ökumenikus istentisztelet
9.25
Ünnepi műsor - beszédet mond
Gajda Róbert kománymegbízott
Közreműködnek
Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar,
Gábor Anita, Balázs Csongor színművészek,
„Leg a Láb“ AMI táncosai
9.45
Városi elismerések átadása
„Mezőberény neveléséért, oktatásáért“ elismerő cím:
Földesi Lajosné
„Mezőberény sportjáért“ elismerő cím:
Szabó László
„Mezőberény kultúrájáért“ elismerő cím:
Papp Zoltán
„Mezőberény vállalkozója“ elismerő cím:
Marton Mihály
A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja: Siklósi István
polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester
10.30 Koszorúzás a Petőfi-szobornál
11.30 Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél a Baráti Egylet
Mezőberényért szervezésében
Az emlékműhöz a Művelődési Központ parkolójából indul az autóbusz.

A találkozó kitűnő alkalom volt, hogy
köszönetet mondjon a városban tevékenykedő
civileknek, önkénteseknek. Elismeréssel szólt
Földesi Ernő munkájáról, és megköszönte
neki azt az önkéntes munkát, melyet a városért
végez és emellett segíti a civilek munkáját.
Borgula Györgyné csatlakozva az elismeréshez, ajándékcsomaggal köszönte meg
szervezete nevében Ernő támogató segítségét.
folytatás a 4. oldalon

Petőfi-emléktúra 2016.
március 15. (kedd) 9.00
Útvonal:
Mezőberény - Liget - Laposi-kertek Nagy-zug - Petőfi Emlékmű (koszorúzás)
- Boldishát - Tücsökhalom - Mezőberény
(táv: 17 km)
Túravezetők:
Váradiné Marcsi és Hoffmann Ádám
Találkozó:
9 órakor Mezőberény,
Kossuth tér (SPAR parkoló)
Kedvezőtlen terepviszonyok esetén
a túra műúton halad.
Információ:
e-mail: alfoldte@gmail.com
Várjuk az új, és visszavárjuk a
régi résztvevőket!
Alföld Turista Egyesület Mezőberény,
Baráti Egylet Mezőberényért

2.
Ez történt a két ülés között
Január 25-én az OPSKK-ban Siklósi István
polgármester kérésére alkalmazotti
értekezletet tartottak. Itt gratulált az
intézmény dolgozóinak a "Minősített Közművelődési Intézmény" címhez és
megköszönte munkájukat. Az értekezleten,
ahol részt vett Körösi Mihály a Humánügyi
Bizottság elnöke is, érintettek néhány
működéssel kapcsolatos kérdést is.
Február 2-án Zahorán Bélával a
mezőberényi kutyás szervezet vezetőjével
folytatott megbeszélést Siklósi István
polgármester az önkormányzat által
közfoglalkoztatási program keretében
indítandó kutyamenhely projektről.
Zahorán Béla elmondása szerint néhány
engedély megszerzése van még hátra ahhoz,
hogy legálisan működhessen az a rendszer,
amelyről már a tavalyi évben is folytattak
megbeszélést. Ez a kóbor kutyák befogásától
azok elhelyezéséig és gondozásáig terjed ki.
Siklósi István polgármester segítséget kért
még tőle a közfoglalkoztatási programba
bevonható olyan személyek megtalálásában,
akikkel a munkát ténylegesen el lehet végezni.
Február 2-án tartotta a Mezőberényi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium Intézményi Tanácsa és
az Iskolaszék ülését. Az iskola 2015-2016.
tanév I. félévének munkájáról szóló
beszámoló került napirendre, melyet egy
prezentáció keretében ismertettek. Az ülésen
Körösi Mihály és Barna Márton képviselők
vettek részt, képviselve az iskolát működtető
önkormányzatot. Siklósi István polgármester
bízik abban, hogy a beszámoló teljes
terjedelmében megtalálható azóta az iskola
honlapján (mai.mezobereny.hu).
Február 5-én a Köztemető üzemeléséről
egyeztettek a polgármester hivatalában a
mezőberényi temetkezési vállalkozókkal,
valamint a közszolgáltató intézmény érintett
dolgozóival. A megbeszélésen jelen volt Dr.
Földesi Szabolcs jegyző, valamint Majoros
Beáta ügyintéző is. Áttekintették a temető
szolgáltatással kapcsolatos rendeletet, és
beszéltek a temető működésében felmerült
problémákról, gyakorlati kérdésekről is. A
megbeszélésről készült emlékeztetőben
rögzítették, hogy szükséges a rendelet
átdolgozása, illetve a temetőben alkalmazott
gyakorlaton, mind az üzemeltető Városi
Közszolgáltató Intézménynek, mind a
vállalkozóknak több ponton változtatni kell.
Február 5-én elküldésre került a jelentkezési
adatlap a "Legszebb konyhakertek"Magyarország legszebb konyhakertjei
programra. A karcagi alpolgármester
kezdeményezésével két évvel ezelőtt létrejött
programba várják a civilek, gazdálkodók
jelentkezését. Érdeklődni az OPSKK-ban
lehet, ahol a téma felelőse is megtalálható.
Február 9-én Lestyán-Goda Jánossal és
Beleznai Péterrel egyeztetett Siklósi István
polgármester a Szálló előtti szökőkút
kialakításáról, valamint '56-os emlékmű,
vagy emléktábla állításáról. A bejáráson velük
tartott Papp Zoltán művésztanár is. A tavalyi
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évben nyert szoborpályázaton a pályáztató
által kiválasztott "Forrás" című szobor kerül
beépítésre a Szálló előtti szökőkútba, melynek
formája a jelenlegi keretek között marad azzal,
hogy az adventi ünnepségeknek továbbra is
helyszínt tudjon biztosítani.
Február 11-én Gyulán a Megyei Kórházban
járt Siklósi István polgármester Kovács
Edinával a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatójával, ahol Keszthelyi
Péter reumatológus főorvossal beszéltek
mezőberényi reumatológiai szakrendelés
lehetőségéről, valamint ezzel összefüggésben
a strand gyógyvizének hasznosításáról.
Elhangzott, hogy a szakmai oldalról megalapozott elképzelés megvalósításához a politikának is akarnia kell a változást, s tényleges
előrelépés a kórház igazgatójának kinevezése
után várható. A járóbeteg szakrendelés
kérdését a Kálmán Fürdő gyógyászati
fejlesztésével együtt képzelik megvalósítani.
Február 11-én Adamik Jánosné Marika
nénit köszöntötte Siklósi István polgármester a Református Szeretetotthonban 90.
születésnapja alkalmából. A köszöntés
alkalmából adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó
egészséget és további békés, boldog éveket
kívánunk neki.
Február 17-én Telekgerendáson tartotta
kibővített ülését a megyei Szlovák
Önkormányzat. Az ülésen tájékoztatás
hangzott el a nemzetiségeket érintő
megváltozott jogszabályi környezetről,
valamint a megemelkedett támogatás
felhasználhatóságáról. Az ülésen részt vett
Paulik Antal EMMI főosztályvezető és
Hollerné Racskó Erzsébet az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke, aki itt közölte
hivatalosan is a mezőberényi szlovákok
képviselőivel, hogy az EMMI-től ingatlan
vásárlásra 8 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást kap a helyi szlovákság.
Február 20-án nagy sikerű koncertet adott
a Városi Fúvószenekar. A Művelődési Ház
színháztermében telt ház előtt rendezett
koncerten 33 zenész részvételével filmslágereket adtak elő. Mezőberény büszke lehet
az együttesre és teljesítményükre!
Február 23-án Mezőberényben járt Gajda
Róbert kormánymegbízott úr, és átadta azt a
Miniszterelnökségről érkezett dokumentumot, amely felhatalmazza a Kormányhivatalt a mezőberényi Kormányablak
kialakítására. Mint azt az előző beszámolóban
Siklósi István polgármester megírta, január
elején Lázár János miniszter úrhoz fordult
azzal a kéréssel, hogy Mezőberényben
alakítsanak ki Kormányablakot. Indokként
városunk és néhány környékbeli település
lakóinak jobb kiszolgálása szerepelt. Szinte
hihetetlen gyorsasággal, alig több, mint egy
hónap leforgása alatt kapott konkrét választ és
indulhat el a helyiség és a működés egyéb
feltételeinek kialakítása. A megbeszélésen
részt vett dr. Csarnai Judit a Békés Járási
Hivatal vezetője, mint a Kormányablak leendő
üzemeltetője, szakmai felügyelője. Az
egyeztetés alkalmával megtekintették a
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lehetséges helyszíneket, épületeket, amelyek
közül a jelenleg a szociális irodának helyet adó
ingatlan látszik a legjobban kihasználhatónak,
és ezzel a Városháza épületéből a teljes járási
kirendeltség átköltözne az előbb említett
ingatlanba. A Városházán megüresedő
épületrészbe visszaköltözhet a szociális iroda.
Az átalakítás részleteiről, az ahhoz biztosítandó önkormányzati forrásról a tervezést
követően tudnak információval szolgálni. Ami
biztos, és amiért a testület támogatását is
érdemli ez a projekt, hogy a kialakítandó
kormányablak a lakosok lényegesen jobb és
magasabb színvonalon történő kiszolgálását
eredményezheti. Egyértelmű, hogy óriási
eredmény, hogy a Miniszterelnökség, Lázár
János miniszter rábólintott a kérésre, amit a
Kormánymegbízott, valamint a járási
hivatalvezető asszony szakmai támogatásának
és nem utolsó sorban Mezőberény országgyűlési képviselőjének, Dankó Béla személyes és hathatós közbenjárásának köszönhető.
A tervek szerint júliusban már fogadhat
ügyfeleket a mezőberényi Kormányablak!
Február hónapban is több esetben történt
egyeztetés "szabad" forrásaink lekötéséről.
A K&H Bankkal folytatott egyeztetések,
valamint más bankoktól kért információk
értékelésének eredményeként február 12-én
200.000.000,- Ft értékben történt féléves
futamidejű kincstárjegy vásárlása. Kamatok
tekintetében 2,2% éves kamat került
rögzítésre, amely azt jelenti, hogy félév múlva
kb. 2,2 millió Ft bevétel realizálódhat. A
vásárlás a képviselő-testület korábbi
jóváhagyásainak ismeretében lett megtéve. A
szabad források lekötéséhez szükséges
döntéseket az év folyamán továbbra is
sürgősséggel kell meghozni, amennyiben a
városvezetés hasonló bevételeket akar
generálni.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után elfogadták Dr.
Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2016.
január 25-i zárt ülésen, valamint a január 29-i
rendkívüli ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két
ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről. Szóbeli kiegészítést is tett:
Február 27-én került megrendezésre a III.
Szolnok Open Országos Mazsorett Verseny.
A versenyen 24 település 26 mazsorett
egyesülete nevezett. A Mezőberényi Mazsorett
Együttes versenykategóriában 6 versenyszámban 13 versenyzővel vett részt. Hajdú
Zita szenior korcsoportban 1. helyezést ért el,
valamint elsők lettek a Junior és a Szivárvány 2
csoport tagjai, az utóbbiak két kategóriában is.
Ez a csapat a zsűri különdíját is átvehette. A
verseny fődíját, a Tisza Kupát minden évben a
legeredményesebb együttes viheti haza. Ebben
az évben a fődíjat a Mezőberényi Mazsorett
Együttes érdemelte ki. Az együttes vezetői
Mezeiné Szegedi Erzsébet és Mezei József.
Eredményeikhez ezúton is gratulálunk.
Elfogadásra került Mezőberény Város
Önkormányzata, a Mezőberényi Polgár-
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mesteri Hivatal, illetve a Polgármesteri
Hivatalhoz gazdálkodási szempontból csatolt
gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények: Mezőberény Város Óvodai
Intézménye, Városi Közszolgáltató
Intézmény, Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrend kialakítása érdekében a
Beszerzések lebonyolításának szabályzata.
A szabályzat 2016. március 1. nappal lépett
hatályba.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete új rendeletet alkotott az
anyakönyvi, valamint a családi események
lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról, melynek keretében a jogszabályi
átvezetések mellett a hivatali munkaidőn
kívüli anyakönyvi események díja 15.000 Ft +
ÁFA összegre emelkedett.
A képviselő-testület döntésének értelmében
2016. március 31-re módosult a letelepedést
segítő támogatási rendszer kidolgozásának
határideje.
A lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata következtében a gyakorlati
ügyintézés tapasztalatait és a hatályos
jogszabályi környezetet figyelembe véve –
eddig külön rendeletben szabályozott – teljes
lakás és helyiséggazdálkodási szabályozást
tartalmazó új rendelet került elfogadásra.
A képviselő-testület felhatalmazást adott
Siklósi István polgármesternek, hogy aláírja az
épülethasználatról és a használatba adott
hangszerekről szóló módosított megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal a KLIK által jóváhagyott szöveg
szerint. Szintén megkötésre kerül a
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesülettel
kötendő megállapodás az eszközök és a
Tessedik tér 1. sz. alatti épületrész használatba
adásáról.
Tudomásul vették az Ügyrendi, Jogi,
Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság tájékoztatását a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos vizsgálat eredményéről.
Elfogadásra került a közmunkások
foglalkoztatásának 2015. évi tapasztalatairól,
valamint a 2016. évi lehetőségekről szóló
tájékoztató.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Települési Értéktár Bizottság végzett munkájáról szóló beszámolót, melyet 5.
alkalommal készített el.
A képviselők tudomásul vették a 2015. évi
Városi rendezvények és kulturális értékek
teremtésének és nemzetközi kapcsolatok
támogatása pályázatok elszámolásának
ellenőrzéséről készült beszámolót, és egyben
köszönetet mondtak az egyesületeknek,
intézményeknek a 2015. évben végzett
munkájukért.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete jóváhagyta a Humánügyi
Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi
Football Club 2015. évi sporttámogatások
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi
beszámolóját. Köszönetet mondtak a
sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2015.
évben végzett munkájukért és további
eredményes szereplést kívántak.
Tudomásul vették a 2015. évi sport-
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támogatások felhasználásáról szóló, 11
sportegyesület által benyújtott szakmai és
pénzügyi beszámolót. A képviselő-testület
köszönetet mondott a sportegyesületek
vezetőinek és tagjainak a 2015. évben végzett
munkájáért és további eredményes szereplést
kíván.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete elvi támogatást nyújt a
Mezőberényi Református Egyházközség
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című
TOP-4.2. 1-15 számú pályázathoz.
Jogszabályi változás miatt – kormányzati
funkciókódok változása következtében –
módosítani kellett Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló rendeletet, valamint a
helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletet. Előbbi rendelet esetében az
ingatlanvagyon felsorolása került aktualizálásra, az utóbbi rendelet esetében pedig a
helyi szabályozás megfogalmazásának
pontosítására került sor.
A képviselő-testület elfogadta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
felhívások mellékelt listájában szereplő,
pályázati tevékenységgel megcélzott
területeket, és egyetértett azzal, hogy a
következő - már megjelent - felhívásokban
kerüljenek benyújtásra pályázatok:
TOP-1.1.1 Ipari terület kialakítása; TOP-1.1.3
Gyermek élelmezési konyha fejlesztése; TOP1.1.3. Piacfejlesztés, bővítés; TOP-1.2.1
Gyógyturizmus fejlesztése a Kálmán
fürdőben; TOP-1.2.1 Értékek Háza kialakítása
(Kastély); TOP-2.1.3 Belvízrendezés; TOP3.1.1 Közlekedésfejlesztés, buszöblözetek,
várók; TOP-4.3.1 Leromlott városi területek
fejlesztése; TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási
program; TOP-5.2.1 Helyi komplex
programok
Siklósi István polgármester felhatalmazást
kapott, hogy a projektek beadása érdekében
szükséges intézkedéseket tegye meg az egyes
felhívásokban rögzített benyújtási határidőkig.
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a
projektötletek elbírálása során a Békés Megyei
Önkormányzat által preferált és központilag
elfogadott pontrendszer előnytelensége is
eredményezhet sikertelen pályázatot, valamint
azt, hogy a benyújtott projektötletek
elfogadását követően kerülnek részletesen
kidolgozásra a megvalósítható programok,
melyek a pontos terveket, költségeket, és
minden egyéb részletet tartalmazni fogják.
Jogszabályi változás miatt módosításra
került a Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal Alapító Okirata.
Támogatták a Mezőberényi Református
Egyházközség kérelmét „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása, családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15. számú
pályázat benyújtásához. Siklósi István
polgármester felhatalmazást kapott a támogató
nyilatkozat aláírására, és az egyházközséggel
kötendő ellátási szerződés megkötésére.
A képviselők támogatták a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat két
telephelyének, a Védőnői Szolgálat és a

3.
Labor internet rácsatlakozását a kistérségi
optikai hálózatra, és hozzájárultak a bruttó
253.508 Ft bekötési díj kifizetéséhez a 2016.
évi költségvetés felhalmozási tartalék terhére.
A képviselő-testület felülvizsgálta és
módosította a szociális és a gyermekétkeztetési térítési díjakat. A hatályos
összegek megtekinthetőek a városi honlapon
közzétett önkormányzati rendeletek között.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat fenntartója, az
intézmény által végzett támogató szolgálat
tekintetében a személyi segítés térítési díját a
szociálisan nem rászorult személyek esetében
500 Ft/óra összegben, a személyi szállítás
térítési díját a szociálisan nem rászorult
személyek esetében 150 Ft/óra összegben
határozta meg.

Az intézmény által biztosított egyéb – a városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Közétkeztetési Központjában történő – étkeztetés
tekintetében az étkeztetés térítési díjainak
összege az alábbiak szerint lett meghatározva:
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy
„A mezőberényi óvodásokért Alapítvány”
székhelyeként használja a Mezőberény Város
Önkormányzata tulajdonában levő, 5650
Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti Mezőberény
Város Óvodai Intézménye címét.
Tudomásul vették a 2016. évben a
költségvetésben biztosított, sportra
fordítható támogatás felosztását.
A képviselő-testület felhatalmazást adott a
polgármesternek a Web and Sales Média
Kft.-vel történő Szolgáltatási Szerződés
aláírására. A 2016. évi költségvetés általános
tartaléka terhére maximum bruttó 191.000,- Ft
forrást biztosítottak a szerződésben vállalt
kötelezettségre.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete elvi támogatást nyújtott
a „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület
részére a TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése” c. pályázathoz, és felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a támogató
nyilatkozat aláírására.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek
megtalálhatók a www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2016. március 29. (kedd).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
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4.

Konferencia a fenntartható fejlődés jegyében
A Magyar Szalmaépítők Egyesülete
szeretettel meghívja Önt országos konferenciasorozatára
2016. március 18-án 13 órára a Városháza Díszteremébe
(Mezőberény, Kossuth tér 1.).
Az előadás témái:
- Szalmabála építészet története, külföldi példák, anyagvizsgálatok,
tesztek, szerkezeti megoldások
- Magyarországon megvalósult épületek, tapasztalatok
- Jogszabályi környezet, Önkormányzatokkal való együttműködés lehetőségei,
szociális lakhatás
Az előadások díjmentesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek!
Az előadáson való részvételért a MÉK 1 kreditpontot ad.
Bővebb információ és regisztráció:www.mezobereny.hu

Civilek a Városházán

Újítás a Mezőberény postán

folytatás az első oldalról

A mezőberényi postán is kiépítette
ügyfélhívó rendszerét a Magyar Posta,
amelynek segítségével strukturáltabbá,
hatékonyabbá válik az ügyintézés.
A rendszer besorolja a várakozókat a
megfelelő pulthoz továbbá,
több szolgáltatás igénybevétele esetén,
automatikusan átirányítja az ügyfelet
az új ablakhoz.
Bővebb információ: www.mezobereny.hu

Adamik Jánosné Borgula Mária 2016.
február 11-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester a Református Idősek
Otthonában köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az Önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget
és további békés, boldog éveket kívánunk
az ünnepeltnek.

Tájékoztatás
Siklósi István polgármester mellett Leczkésiné Hőgye Katalin 2015. év "Mezőberény
Sportjáért" és Debreczeni János 2015. év
"Mezőberény Kultúrájáért" kitüntetettjei
mondtak pohárköszöntőt. Ők is hangsúlyozták
a helyi civilek példaértékű tevékenységét,
kiemelték a közösség erejét, értékét, értékek
megőrzésében végzett munkájukat és "2016.
évre jó egészséget, megvalósítható nagy
álmokat, az álmokhoz anyagi forrásokat és
sok-sok mosolygós, boldog embert kívántak,
akikért mindig érdemes dolgozni!”
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A TAPPE Kft. értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy a

2016. március 15-i (kedd)
szemétszállítási körzetet
2016. március 12-én
szombaton végzi
a munkaszüneti nap miatt.

Bela Antal 2016. március 2-án ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester a Református
Idősek Otthonában köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az Önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget
és további békés, boldog éveket kívánunk
az ünnepeltnek.

Óvodai beiratkozás
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe

Házasságot kötöttek: Galló János (Mezőberény) és Szemenyei Enikő (Mezőberény), Nun Szabolcs (Mezőberény) és
Kovács Petra (Mezőberény), Kulich Béla
János (Mezőberény) és Varga Anikó (Mezőberény), Kenézaljai Krisztián (Mezőberény) és Mészáros Edina (Mezőberény),
Mészáros Dávid (Mezőberény) és Mezei
Anna (Mezőberény)
Február hónapban elhunytak: özv. Bíró
Ferencné szül. Varga Julianna (1930),
Várhegyi (Wagner) Márton (1930), özv.
Farkas Mihályné szül. Dávida Erzsébet
(1923), Pataki Lajosné szül. Dombi Margit
(1940), özv. Vetési Károlyné szül.
Klenovszki Magdolna (1927), dr. Bereczki
Lajosné dr. Szűcs Erzsébet (1925), özv.
Gráfik Jánosné szül. Halmosi Ilona (1925),
Földesi István (1959), Majdán Anna
(1922), Solymosi László (1973)

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai
beiratkozások ideje a 2016/2017. nevelési évre
vonatkozóan:
2016. április 14. (csütörtök) 08 órától 17 óráig,
2016. április 15. (péntek) 08 órától 17 óráig.
Óvodáink: Mosolygó Központi Óvoda - Liget tér 5.,
Csiribiri Óvoda - Kinizsi u. 13., Magyarvégesi Óvoda Kálvin u. 2-4., Nefelejcs Óvoda - Kodály Z. u. 8., Tóparti
Óvoda - Mátyás k. u. 2.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek
TAJ kártyája, orvosi igazolás, a gyermek bejelentett
lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő
személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló okmány.
A beiratkozás helye:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye,
Mezőberény, Liget tér 5.

Tisztelt Szülők!
Az iskolai tavaszi szünet
idejére
(2016. március 22. és
március 29. között)
intézményünk ügyeleti
elhelyezést biztosít az
előzetesen felmért
igények alapján.
Az ügyeletes óvoda:
Csiribiri Óvoda.
2016. március 21-én (hétfőn)
nevelés nélküli
munkanapot tartunk.
(A fent említett időszakban az
intézmény gondnoksága
8-16 óráig tart nyitva.)
Az óvodák nyitása
2016. március 30. (szerda).
Tisztelettel:
Kovács Annamária,
intézményvezető

Mezőberényi Hírmondó
„Csupa Csoda” a
Mosolygó Központi Óvodában!
A Color Fotóklub és a Mosolygó Központi
Óvoda közös rendezésében természetfotó
kiállítás nyílt az óvodában „Csupa csoda”
címmel. A fotóművészek a pillanat varázsát
örökítették meg a kiállítás megtekintői
számára. Hiszen a természet apró, mulandó
csodái hamar elillannak.
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A kiállítás célja az óvoda pedagógiai
programjának megfelelően a Magyarországon
őshonos állat- és növényvilág bemutatása a
teljesség igénye nélkül. A művészek saját
kezűleg rendezték be a kiállítást az óvoda
folyosóján. Nagyon szépen köszönjük a
csodálatos képeket!
Kiállítás résztvevői: Vágvölgyi Mihály,
Baranya Róza, Zolnai Györgyné, Pintér
Zoltánné, Hajdu Csaba, Gazsó Jánosné, Bankó
Pál, Pappné Kőszegi Ilona, Szabó Sándor és
Szabó Sándorné.
További terveink szerint a Föld világnapjára
tervezett programsorozat részeként egy újabb
kiállítást rendezünk a „Föld kincsei” témában.
A kiállítás ingyenesen megtekinthető, az
óvoda nyitvatartási ideje alatt 6. 00-17. 30
óráig.
Mindenkit nagy szeretettel várunk rendezvényeikre!
Mosolygó Központi Óvoda
Nevelő közössége

Kedves Leendő Óvodások!

Ebben az esztendőben 3 évesek lesztek! Ez
az óvodáskor kezdete, melyre már biztos
izgatottan készültök anyával és apával.
Mi is az, az óvoda? Szívesen megmutatjuk
Nektek, ha eljöttök! Az óvodáinkban
megismerkedhettek az óvó nénikkel, dajka
nénikkel, leendő óvodástársaitokkal.
Szüleitek megismerhetik pedagógiai
programunkat, betekintést nyerhettek
vidám és szorgos hétköznapjainkba!

Nyílt napok óvodáinkban:
2016. március 16 - 17.
(szerda, csütörtök)

9.00 – 11.00 óráig
Szeretettel várunk Benneteket!
Tóparti Óvoda
Mezőberény, Mátyás király u. 2.

„Ugri-bugri” nap kicsiknek,
nagyoknak a Tóparti Óvodában
Az óvodai mozgástevékenységeken a motoros
képességek komplex fejlesztése és az alapvető
mozgásformák széleskörű gyakorlása,
tökéletesítése a cél. A rendszeres mozgással
egészséges életvitel kialakítását, mozgástapasztalatok bővítését, sok gyakorlással
mozgáskészségek, testi képességek, fizikai
erőnlét, értelmi képességek fejlődését érjük el.
A mozgás és a játék a gyermekek legtermészetesebb igényei, megnyilvánulási
formái. A mozgásos játék együttesen segíti elő
a testi, lelki fejlődést: fejlődik a gyermekek
izomzata, csontozata, ízületei, mozgásszervei,
idegrendszere. Növekszik figyelmük,
emlékezőképességük, leleményességük,
vagyis a játékban megnyilvánul az alkotóerejük. Az előző tanévhez hasonlóan idén is
(február 18-án) megtartottuk tornatermünkben
az óvoda sportdélelőttjét, lehetőséget nyújtva
kis-, középső-, nagycsoportos gyermekek,
óvodapedagógusok, dajka nénik közös,
mozgásos együttlétére. A sportdélelőtt
programja: közös bemelegítés zenére,
váltóversenyek, „Keresd a párját!”,
„Ejtőernyőzés” labdával – gyerekekkel,
kötélhúzó verseny, közös kötetlen mozgásos
játékok.

Magyarvégesi Óvoda
Mezőberény, Kálvin u. 2-4.
Mosolygó Központi Óvoda
Mezőberény, Liget tér 5.
Csiribiri Óvoda
Mezőberény, Kinizsi u. 13.
Nefelejcs Óvoda
Mezőberény, Kodály Z. u. 8.
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
Intézményvezető: Kovács Annamária
OM azonosító: 028138
Telefon /fax: 66/421-870;
E-mail: ovoda@mezobereny.hu

Az együttjátszás öröme vidám, önfeledt
hangulatot teremtett, erősítette az összetartozás, az együtt-egymásért érzését. A
boldog gyermeki mosoly arra késztet
bennünket, hogy a következő tanévben is
megrendezzük ezt a programot.
Bereczki Margit

5.
Télűző családi táncház a
Magyarvégesi Óvodában
„Farsang három napjába'…”
A családi táncházaink sorában, februárban
farsangi, mulatós, maskarázós délutánt
tartottunk a Magyarvégesi Óvodában. Most is
igyekeztünk a hagyományokra támaszkodva
olyan népi értékeket közvetíteni, melyek az
óvodások számára is befogadhatóak és
könnyen követhetőek. A farsangi időszak ma
sem jelent mást, mint evést, ivást, mulatozást.
A maszkok, jelmezek, az alakoskodás, a
hangoskodás, az ének, a zene, a tánc segít
jelképesen elűzni a telet, helyet adva az újnak,
eljövendőnek, a tavasznak.
Az idei évben először - a korábban
délelőttönként megrendezett - ovis farsang is
helyet kapott a délutáni családi táncház
sorozatunkban, kinyitva az óvoda kapuit a
szülők, rokonok, ismerősök és a város felé.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekeken
kívül a testvérek és a szülők nagy része is
jelmezt öltött. Ezután kezdődhetett is a
maskarás felvonulás. A farsangi táncházat a
„Leg a láb” AMI viseletbe öltözött táncosai
nyitották meg. A hangulatról az élő zene
varázsa gondoskodott, a talpalávalót Juhász
András és barátai húzták. A forgatagban együtt
táncolt pókember a királylánnyal, szép a
csúnyával, öreg a fiatallal.
Jót mulattunk! S aki még többre vágyott,
kipróbálhatta magát az ügyességi vetélkedőkben, tréfás játékokban.

Családi rendezvényeinken, hónapról hónapra
bemutatkozik egy-egy jellegzetes népi kézműves technika, egy-egy népi kismesterség is.
Szeptember óta találkozhattunk már kétféle
nemezeléssel, korongozással, csuhézással. A
mostani télűző táncházunkban a Mécses
Szolgáló Közösség Egyesülete jóvoltából,
Lakatos Mihály a vesszőfonás rejtelmeibe
vezette be az érdeklődőket, gyerekeket,
felnőtteket egyaránt. Köszönjük a lehetőséget!
De a kézműves tevékenységek közül nem
hiányozhatott a maszkok ragasztása, festése és
a zajkeltő eszközök készítése sem.
Ezen időszak jellegzetes étele a farsangi
szalagos fánk, mely központi helyet foglal el
az ünnepi asztalon. Szeretnénk köszönetünket
kifejezni a Tópart Vendéglőnek a nagylelkű
támogatásért és fáradozásért, amit a farsangi
fánk elkészítésében nyújtottak. Valamint sok
köszönet a szülőknek a büfé kínálatáért!
S nem utolsó sorban köszönjük minden
résztvevőnek, hogy együtt bolondoztak
velünk vagy valamilyen formában részt
vállaltak a sikeres megvalósításban!
Találkozzunk március 18-án a Tavaszváró
családi játszóházunkban! Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Magyarvégesi Óvoda kollektívája
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6.
Farsangi mulatság a
Bölcsődében
Bölcsődénkben farsangi mulatság keretében
hagyományát teremtettük a tél búcsúztatásának, a tavaszvárásnak.
Ötletes, színes jelmezekbe bújnak ilyenkor
gyermekeink, és még a felnőttek is nagyon
élvezik, hogy egy kicsit mások lehetnek, mint
egyébként a hétköznapokban. Felsorakoztak
macik, cicák, oroszlánok, köztünk volt Piroska
és a farkas, volt bohócunk, de még tűzoltó is
képviseltette magát!
A szülők ötleteinek tárháza határtalan volt!
A farsangi forgatagban terített asztal várta
kedves vendégeinket. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülők önzetlen segítségét,
hogy felajánlásaikkal színesítették, gazdagították a büfékínálatunkat.
Fergeteges délutánt tudhatunk magunk
mögött. Köszönjük minden kedves vendégünknek a részvételt, hogy jelenlétükkel
emelték rendezvényünk színvonalát.
A bölcsőde vezetősége és dolgozói

„Tapsolj nekünk!”
2016. március 5-én az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban került megrendezésre a Mezőberényi
Általános Iskola alsó tagozatos gyermekgálája, ahol a
hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a 2.
és a 4. osztályosok bemutatkozó előadásait láthatta a
közönség. A délután folyamán vendégeink táncos
összeállításokat, verses feldolgozást, mozgásos
bemutatókat, népdalokat, verseket láthattak és
hallhattak tanulóink előadásában.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához. Köszönjük a kedves
Szülőknek a segítséget, a Támogatóinknak a
felajánlásokat!
Mezeiné Szegedi Erzsébet főigazgató-helyettes

Kedves Gyerekek!
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának munkatársai idén is megrendezik a már hagyománynak számító
HÚSVÉTI KÉZMŰVES DÉLUTÁNT.
Minden gyermeket nagy szeretettel várunk, aki szeretne húsvétra saját kezűleg
díszeket, ajándékokat készíteni szeretteinek, locsolóinak.
A kézműves délutánt 2016. március 23-án (szerda) 16 órától tartjuk, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál.

Olasz fesztivál a PSG-ben
Március 1-3. között rendeztük meg a
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban az olasz hetet, ami olasz
fesztivál néven szerepelt a plakátokon.
Kocsorné Kovács Bernadett olasz-német
szakos tanárnő, a hét megálmodója és
Bojtor Edit olasz szakos tanárnő volt a
programok szervezője és irányítója. Az olasz
nyelv népszerűsítése mellett célunk volt igazi
olaszos fesztiválhangulatot teremteni.
Már egy héttel a programok előtt az olasz
zászló színeiben pompázó plakátokon
hirdettük, milyen programok várhatók. Azt is
összegyűjtöttük, hogy miért érdemes ezt a
nyelvet választani. Az olaszul tanuló diákok
csoportonként szedték össze, miért is jó, ha ezt
a különleges és vidám nyelvet tanulják.
Programok: Mindhárom nap reggelén 7
órától 7.50-ig lehetett arcfestést kérni az olasz
zászló színeiben és egy napi olasz üzenetet
(egy olasz szót vagy kifejezést) húzni
kosárkákból, ami vidámabbá tette a napunkat,
így egy-egy új szóval gyarapodott a tudásunk.
Március elsején, kedden az első négy
szünetben olasz zene szólt az iskolarádióban,
majd a kollégium aulájában lehetett
megtekinteni Az én Olaszországom című
rajz- és festészetikiállítást a diákok munkáiból.
Március másodikán, szerdán a nagyszünetben
egy meglepetéssel készültünk: közösen
elénekeltük a Lasciatemi cantare dalt, amit
Drégelyvári Dalma énekelt és Fülöp Attila
gitáron kísérte (13.D-s végzős diákok). A
menzásoknak aznap ebédre spaghetti volt
olasz módra.
Még aznap este a kolis filmklub keretén belül
lehetett megtekinteni a hangulatos Napsütötte
Toszkána című filmet, ami szinte azonnal
meghozta a kedvünket egy toszkán utazásra és
az olasz nyelvtanulásra.
Március harmadikán, csütörtökön délután
három órától került sor a „Ki mit tud
Olaszországról?-Fedezd fel a benned lévő
olaszt!” vetélkedőre, ahol minden osztályból 3

Mezőberényi Hírmondó

fő képviseltette magát a játékos megmérettetésen. Olyan diákok is jelentkezhettek, akik
addig nem rendelkeztek olasz háttértudással. A
feladatok között volt többek között: olasz
nevezetességek és városok párosítása, puzzle,
egy kis kávétörténelem, olasz földrajz és
kreativitást igénylő rajzos feladat is. Az utolsó
feladat egy szituáció bemutatása volt, amiben
át kellett adni az olasz temperamentum
hangulatát, például a diák rossz jegyet visz
haza és ezt magyarázza meg az olasz
mammának, illetve a keresztapának, olasz
focimeccsnézést kellett még prezentálni vagy
egy éttermi reklamációt a szétfőtt tészta miatt.
A nagyon jó hangulatú, pörgős vetélkedőn, az
első helyet a 13.d, a második helyet a 9.b és a
harmadik helyet a 13.b csapata szerezte meg. A
helyezettek nagyon örültek a nyereményeknek, ami különböző értékű pizzautalványok voltak, amit a helyi Gösser
pizzériázóban fogyaszthatnak majd el.
Este 7 órakor Andor Anna előadását
élvezhettük, ő három éve végzett a
gimnáziumban, megszerezte a középfokú
nyelvvizsgát olasz és angol nyelvből. Azóta az
egri főiskola esztétika szakos hallgatója, és fél
évet töltött kint Erasmus ösztöndíjjal
Bolognában. Anna elmesélte a diákoknak,
hogy a középiskolás évek, a nyelvtanulás
fontossága miként segítette őt Olaszországban, illetve egy kis kitérővel mesélt
arról is, hogy Amerikában is sikerült egymást
követő években több hónapot is dolgoznia.
Anna előadása zárta a mi kis olasz fesztiválunkat. Reméljük, hogy sikerült legalább
részben átadnunk diákjainknak „olaszimádatunk“.
Bojtor Edit olasztanár

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium
11. évfolyamos tanulói szeretettel
meghívják Önt a

45. Sándor-bálra
Én és a kisöcsém
Főpróba: március 30. (csütörtök) 18.00
jegyár: 500,- Ft
Előadás: 2016. április 2. (szombat) 19.00
jegyár: 1.500,- Ft
Csak báli jegy 21 órától: 500,- Ft
Helyszínek: Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ,
Berény Étterem és Szálló
Jegyek az iskola titkárságán kaphatók.
a PSG 11. évfolyam
tanulói és osztályfőnökei

A hónap műtárgya
Petőfi Sándor emlékpohara
Mezőberény Petőfi emlékhely, a költő sok szálon
kötődött a településhez. Több
alkalommal is töltött
hosszabb-rövidebb időt rokonainál és barátainál. Az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyűjtemény féltve őrzött
darabja Petőfi emlékpohara. A festett magyar
címeres emlékpohár a XIX. század első feléből
származik. A relikviát dr. Irányi István Petőfikutató adományozta a gyűjteménynek. A
pohárról annyit tudunk, hogy Petőfi Sándor
berényi tartózkodása alatt használta. A
különleges poharat egy, a költő rokonságához
tartozó család őrizte. Tőlük került Irányi
Istvánhoz, neki köszönhető, hogy Berényben
maradhatott ez a becses műtárgy.
Csete Gyula

Intézményi hírek
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FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2016/2017. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi
időpontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00
2015. április 15. (péntek) 8.00 - 18.00
Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig
született gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági

igazolványt (lakcímkártya), a gyermek
TAJ kártyáját, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a gyermek oktatási
azonosító számát, és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.

7.
Csipetnyi farsang az OPSKK
Muzeális Gyűjteményében
A berényi "Napsugár" Zöld Szíves csoport
február 18-án látogatást tett a muzeális
gyűjteményben Falatyné Berkesi Márta tanító
néni vezetésével.

Intézmény: Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
A beiratkozás helyszínei:
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.,
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.,
5672 Murony, Ady u. 5-7.
Öreg István főigazgató

Bővebb információ: mai.mezobereny.hu/new

Haj, ki kisze haj…
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
szervezésében 2016. február 27-én kicsik és
nagyok közös erővel űzték el a telet
városunkból. A délután az OPSKK Művelődési Központjában kezdődött A három selyp
lány című magyar népmese feldolgozás
bemutatójával. A MVÓI Színjátszó kör
előadása után jókedvvel, énekszóval vonult a
népes közönség a piactérre, a téltemető és
tavaszköszöntő kiszebáb égetésre. Immár
minden bútól, bánattól megszabadulva várjuk
a tavasz eljövetelét.

Egy rövid tárlatvezetést követően farsangi
totót töltöttek ki a gyerekek, ezt követően
beszélgettünk az ehhez kapcsolódó
hagyományokról, népszokásokról is, majd az
ide vonatkozó tárgyakról is hallhattak
ismertetőt. Zárásként egy kis mézeskaláccsal
kedveskedtünk a gyermekeknek.
Csete Gyula

A Múzeumi Esték
következő előadására
március 24-én (csütörtökön) 17 órától
kerül sor.
"Hányan vagyunk, hányan leszünk?"
"A világ népességének alakulása
2100-ig"címmel

dr. Borgula Ilona

Múzeumi Esték

közgazdász tart előadást.

Csigavonal vagy spirál előfordulása a természetben és az emberi
alkotásokban címmel dr. Domokos Tamás tanár, malakológus
muzeológus tartott előadást. A hallgatóság megismerhette a
csigavonal végtelen világát, a galaxisok spiráljait, az élővilágban
előforduló csigavonalakat és névadó csigákat. Az előadás végig
vezetett a spirál változatos előfordulásán a természetben és az emberi
alkotásokban.
Csete Gyula

Berényi siker a
XV. Országos Textiles
Konferencián

Farsangoló az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központban
A 2016. évi Kultúrházak éjjel-nappal országos
programsorozathoz az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ is csatlakozott 2016.
február 5-én. Rendezvényüket erre a napra a
farsangi hagyományok, élmények, az élőzene
jegyében állították össze. Változatos
programokkal várták a gyermek és felnőtt
korosztályt egyaránt, együttműködve a város
civil szervezeteivel.
Az esemény - a farsangi hagyományokat
őrizve és a mai szabadidős, kulturális
programokkal ötvözve - a gyermek korosztály
télűző jelmezes futásával kezdődött a Berényi
Futókör együttműködésével. Időközben a
Nyugdíjas Klub és a Mezőberényi Nagycsaládosok Egyesülete tagjainak segítségével
farsangi fánk, perec és meleg tea készült a
vendégeknek. A kézműves sarokban a
Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület

önkéntesei körében origami hajtogatással,
farsangi díszek készítésével telt a délután.
Majd az elkészült origami gömbökkel a
részvevők feldíszítették az épület főbejáratát.
A Kis-Berényke Táncegyüttes tagjai táncba
hívták a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Az
est a felnőttek télűző futásával és a Taxus
Baccata ifjúsági zenekar koncertjével zárult.

A 2016. március 4-6-án Békéscsabán megrendezett XV. Országos Textiles Konferencia
pénteki nyitó ünnepségén az OPSKK
Díszítőművészeti Körének vezetője, Bogárné
Szőke Erika III. díjat vett át Závogyán
Magdolnától, az EMMI kultúráért felelős
helyettes államtitkárától.
„A nappali szoba – a család közösségi terének
– textíliái” országos pályázati kiállítás - a
berényi pályamunkákkal - a Munkácsy Mihály
Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban
látható április elsejéig.

8.
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GYÓGYNÖVÉNY- ÉS KÖNYVVÁSÁR
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember termékei
2016. március 22-én 17 órától
megvásárolhatók az
OPSKK Művelődési Központjában

Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket,
hogy Gyuri bácsi előadására

Nyugdíjas farsang
A Városi Nyugdíjas Klub és
a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete tagjai idén is
maskarába bújva búcsúztatták a telet az OPSKK
Művelődési Központjában.
A farsangi mulatságon - a
hagyományokhoz hűen - a
kamuti nyugdíjas klub
tagjait is vendégül látták.

MINDEN JEGY ELKELT.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
és a Városi Nyugdíjas Klub

Bor-, szárazkolbász-,
savanyúság- és lekvárversenyt hirdet
2016. március 23-án (szerdán) 17 órakor az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet: borverseny: asztali(vörös, fehér, rosé) és gyümölcsbor, kolbászverseny: vékonyés vastagkolbász, savanyúságverseny: hordós és üveges,
lekvárverseny: házi készítésű
Nevezés a helyszínen 16-17 óra között
Bővebb információ: Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

HÚSVÉTI VIGALOMBA HÍVJUK
városunk apraját, nagyját

2016. március 26-án (szombat) 10 órától a
Berény Étterem és Szálló előtti térre,
amely során
• „hímes” kézműves termékeit kínálja a Liszi-vásár,
• hagyományőrző játszóházba hívogatnak a MONE önkéntesei,
• tavaszi harmatvízzel locsolkodik a Berény Táncegyüttes,
s hogy biztonságosan közlekedve ünnepeljünk,
a locsolásért járó hímes tojás össze ne törjön a
Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság
közszemlére bocsátja
• a pityókás hangulatot szimuláló szemüveget.

IV. HÁZISÜTEMÉNY VERSENY
2016. április 9. (szombat) 10 óra
OPSKK Művelődési Központja
Nevezés feltétele: 200,- Ft nevezési díj,
a versenyre elkészített sütemény és pontos recepje.

A színházi évad előadássorozata
ÚJ IDŐPONTBAN
2016. április 11-én (hétfő) 19 órakor a
Két nő, egy férfi, egy ágy
című két felvonásos komédiával folytatódik az

OPS Kulturális Központban
Jegyár: 2.800.-Ft
Információ: Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

Könyvkelengye
A Könyvtárpártoló Alapítvány és a mezőberényi
könyvtár március végén száz darab Mesélj nekem!
babakönyv-csomagot ajándékoz minden másfél-két
éves mezőberényi gyermek számára olvasásnépszerűsítő programja keretében.
Részletek a konyvtar.mezobereny.hu/babacsomag oldalon.
Csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
meghirdetjük

„A legszebb konyhakertek” Mezőberény akciót
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező
kertművelő és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2016. április 30.
Jelentkezés lap kérhető és leadható:
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
opskk.mezobereny.hu oldalon
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított, Mini: 10-50 m2, Normál: 50 m2,
Zártkert 1: zöldség, Zártkert 2: Gyümölcsös,
Zártkert 3: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
A kertek megtekintésére két alkalommal kerül sor
előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2016. szeptember 17.
a VI. Töltött Káposzta Fesztiválon

Nevezési határidő: 2016. április 6. (szerda)
A süteményverseny kiírása, jelentkezési lap az
opskk.mezobereny.hu, a www.mezobereny.hu honlapokról
letölthető, valamint személyesen kérhető az
OPSKK Művelődési Központ információs pultjánál.
A rendezvény fővédnöke:
Berény-Édesség Kereskedelmi Bt.
Információ: Bartó Róbertné, +36 20 4243944,
bartone@mezobereny.hu és a közösségi oldalakon.

Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón
2016. május 22-től 28-ig 6 éjszaka és 7 nap félpanzióval 24.600.Ft/fő + 450.- Ft/nap IFA. Elhelyezés két és három ágyas szobákban.
Beutaló nem kell. Utazás menetrend szerinti autóbusszal.
Jelentkezés: 2016. április 10-ig 5.000.- Ft előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna +36 30 454-7149.

Intézményi hírek / Civil hírek
A Szkalla lányok
pódiumszínházi előadás Örkény
Macskajáték című műve alapján
Berényi Gábor „kamarajátéka”, amelyben
a két főszereplő,

Tordai Teri és Béres Ilona
színművészek mondják el, élik meg a
Szkalla nővérek híres történetet.

fotó: Mohos Angéla

Az előadás időpontja:

2016. március 30. (szerda) 18 óra
Helyszíne: OPSKK Könyvtára
Az esemény támogatója a NEA és a
Könyvtárpártoló Alapítvány
Az előadás díjtalan

Aerobik Területi Diákolimpia
Az idei versenyszezon a Malom Fitness DSE
számára is megkezdődött. Mint minden évben,
az év első versenye a Diákolimpia, melynek
idén Makó adott otthont. A Magyar Torna
Szövetség Versenyaerobik szakág diákolimpia
Kelet-Magyarország területi fordulóján elért
eredményeink: Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
színeiben: Challenge Up II. korosztály
csoport: Kreisz Noémi, Láposi Zsanett, Nagy
Viktória, Prorok Petra, Ulrich Kata Rebeka 3.
hely. Challenge Up III. korosztály csoport:
Eszenyei Bence Zsolt, Hoffmann Márta,
Horváth Léna, Lédig Barbara, Miklovicz
Fanni 8. hely
Az egyesület felkészítő edzője Lészkó-Kurucz
Erika.
Segítők: Csibor Erzsébet,
Forgó Mónika

Szép Magyar Beszéd
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Könyvtára 2016. február 16-án rendezte meg a
Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny területi fordulóját, mely több
mint harmincéves hagyományra tekint vissza.
A vetélkedő résztvevőinek (általános iskola
felső tagozatos diákjainak) egy - a forduló
rendezői által kijelölt - kötelező és egy
szabadon választott prózai szöveget kellett
felolvasniuk. A háromtagú zsűri - Binder Anikó
logopédus, Egeresiné Vas Ildikó, a
mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium magyar szakos tanára és Körösi
Mihály a Humánügyi Bizottság elnöke - a
szövegértést, a szöveghűséget, a hangvételt, a
hangképzést, a hangsúlyozást, a szünettartást
és a természetes beszédhez való hasonlóságot
figyelték.
A verseny helyezettjei: 5-6. osztályos tanulók
kategória: 1. Pákozdi Szimonetta Mezőberényi Általános Iskola, Felkészítő
tanár: Ancsinné Francziszky Klára;
2. Nándori Viktória - Kis Bálint Általános
Iskola, Gyomaendrőd, Felkészítő tanár:
Hunya Jolán; Vinkovics Ágnes - Kis Bálint
Általános Iskola, Gyomaendrőd, Felkészítő

III. Szolnok Open –
Országos Mazsorett Verseny

A Zagyvarékasi Tánc Egyesület szervezésében, 2016. február 27-én került megrendezésre a III. Szolnok Open – Országos
Mazsorett Verseny a szolnoki Széchenyi
István Gimnázium Sportcsarnokában. A
verseny országos, nyílt, szövetségi tagságtól
független megmérettetés volt. Nevezéseket
basic és verseny kategóriában, botos, pomponos, kellékes szekcióban, csapat, mini,
szóló, duó/trió formációban, ovis, mini,
gyermek, junior, senior korcsoportban
fogadták a szervezők. 24 település (Arad,
Bátaszék, Besenyőtelek, Debrecen, Dévaványa, Ebes, Domaszék, Hajdúszoboszló,
Jászalószentgyörgy, Kisújszállás, Kiskunmajsa, Komádi, Mezőberény, Mezőtúr,
Miskolc, Mórahalom, Nádudvar, Nagylak,
Pécs, Püspökladány, Szeged, Szendrő,
Zagyvarékas, Zsámbok) 26 mazsorett
egyesülete nevezett a versenyre, közel 1000
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tanár: Balla Károlyné 3. Barna Boglárka Tüköry Lajos Általános Iskola, Körösladány,
Felkészítő tanár: Szabó László. 7-8. osztályos
tanulók kategória: 1. Nagy Noémi - Kis
Bálint Általános Iskola, Gyomaendrőd,
Felkészítő tanár: Hunya Jolán; 2. Bokor
Kevin, Mezőberényi Általános Iskola,
Felkészítő tanár: Jakabné Wagner Krisztina;
Kovács Lili - Mezőberényi Általános Iskola,
Felkészítő tanár: Kesztyűs Zsuzsanna; 3.
Ladányi Sára, - Kis Bálint Általános Iskola,
Gyomaendrőd, Felkészítő tanár: Hunya Jolán
és Forgácsné Gyetvai Krisztina.

A helyezettek az Olvasók Viadala vetélkedőben ajánlott könyveket vihették haza.
A regionális fordulóra
a gyomaendrődi
Nagy Noémi jutott tovább.
versenyzővel. A Mezőberényi Mazsorett
Együttes verseny kategóriában, botos és
kellékes szekcióban, hat versenyszámban, 13
versenyzővel vett részt a versenyen. Gyermek
korcsoportban Bárdi Regina élete első szóló
versenyén a népes mezőnyben (18 versenyző
közül) az előkelő 4. helyen végzett, míg
Simcsik Mónika junior korcsoportban 3.
helyezést, Hajdú Zita pedig senior
korcsoportban 1. helyezést ért el. Miniformációban botos kategóriában a Junior
csoport és a Szivárvány II. csoport is
aranyérmes lett, és a Szivárvány II. formáció
kellékes kategóriában a „Zorró” című zászlós
koreográfiájukkal is a legszebben csillogó
érmet hozták el.
A szakmai zsűri értékelte a korcsoportok
legjobb produkcióit is, ebben is jeleskedtek a
mezőberényi lányok, hiszen a Szivárvány II.
csoport külön díjat vehetett a korcsoportjukban nyújtott magas színvonalú
produkciójukért. A verseny fődíját, a Tisza
Kupát minden évben a legeredményesebb
együttes viheti haza, ebben az évben a fődíjat is
a Mezőberényi Mazsorett Együttes érdemelte
ki kiváló produkcióival. Az együttes tagjai
voltak: Hajdú Zita, Szegedi Karolina Zita,
Balán Valéria, Komócsin Dóra, Huszka
Bettina, Simcsik Mónika, Csatári Bettina,
Bárdi Regina, Gyebnár Viktória, Simcsik
Szilvia, Fekete Éva, Fekete Natália, Szota
Szantina. Az együttes vezetői: Mezeiné
Szegedi Erzsébet és Mezei József

Íjász siker a FeHoVa-n
A Magyar Íjász Szövetség szervezésében 2016. február 17. és 21.
között rangos teremíjász bajnokság zajlott Budapesten a 23. FeHoVa
nemzetközi kiállítás keretein belül. Az eseményen Európa tizenkét
országából több mint ötszáz versenyző mérte össze tudását, köztük
Fehér Csaba, a Berényi Íjász Egyesület alapító tagja, aki nyílpuskás
szakágban a 3D íjászverseny 4. helyezettjeként tért haza.

Intézményi hírek / Civil hírek
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A másodpercek életet
jelenthetnek

A mezőberényi mentőállomást 2015.
december 30-án ünnepélyes keretek között
adták át. Az eltelt bő két hónap alatt - a
megszokottól eltérően - sűrűbben hallhattuk és
láthattuk a városban, hogy a mentőautó
valakinek a segítségére igyekszik. A
mentőállomás életéről Guti Ambrus
állomásvezetővel beszélgettünk.
– Mely települések ellátása tartozik a
mezőberényi állomás körzetéhez?
– Elsődlegesen Mezőberény, Köröstarcsa,
Kamut, Murony, Csárdaszállás és Bélmegyer.
De mint Országos Mentőszolgálat ott
segítünk, ahol baj van, ha mi vagyunk a
legközelebb a helyszínhez. Így Békés,
Gyomaendrőd és Körösladány települések
esetében az elsődlegesen riasztható állomás
vagyunk. Munkánkat - ahogy minden
mentőállomás munkáját - az illetékes
Központi Irányító Csoport koordinálja.
Először ide érkeznek a riasztások, majd egy
tetra-rendszeren keresztül folyamatosan
követik a járművek helyét, és a helyszínhez
legközelebb lévőt küldik az esetfeladat
ellátására.
15 percen belül mindenki
megkapja a szakszerű segítséget.
– Milyen mentőegységbe tartozik a
mezőberényi mentőállomás?
– A mi mentőállomásunk A típusú mentőautó
állomás, ami azt jelenti, hogy két magasan
felszerelt mentőautóval végezzük a sürgősségi
ellátást. Gyakorlatilag minden kórfolyamatba
be tudunk avatkozni. Stabilizálni tudjuk a
beteg állapotát, amíg a kórházba szállítjuk,
vagy amíg a magasabb szintű mentő egység
(például egy mentőhelikopter) megérkezik.
Segíteni tudunk olyan életveszélyes
helyzetekben, mint a súlyos vérzés, vagy
légzési problémák, hiszen mindkettő
kimenetele végzetes lehet. Feladatunk az

Háromszoros felnőtt kick-box
világbajnok Kádas Adrienn
Februárban a világ legjobb kick-boxosai
csaptak össze az Athen's Challenge évindító
viadalon. 15 ország 109 klubjának 1519
nevezője közül a csepeli Halker-Kiraly Team
Kick-box Akadémia versenyzője, a
mezőberényi Kádas Adrienn a dobogó
legfelső fokán zárta a bajnokságot
súlycsoportjában.
– Sportolói pályafutásodat
kézilabdával kezdted Mezőberényben, majd kilenc évesen
váltottál a kick-boxra. Ötszörös
Európa-bajnok, s immár
háromszoros felnőtt világbajnok vagy. Úgy tűnik jó döntés
volt a váltás. Mégis mi motivált
egy kilenc éves kislányt, hogy ezt
a sportágat válassza? Hogyan
emlékszel a kezdetekre?
– A kézilabdában nem
éreztem magam sikeresnek, nem kaptam sok
lehetőséget a játékra.
Jackie Chan filmjét
nézve jött az ötlet, hogy

életmentés és a sürgős, szakszerű ellátás
biztosítása. A két gépjármű közül az egyik
nappal, a másik 24 órában risztható.
Felszereltségüket tekintve mindkettő
egyforma.
Ambrus bő egy órában mesélt a mentőautóban
található eszközökről és feltételezem, hogy
még így sem láttam a teljes eszközparkot.
Valóban „minden” megtalálható a fedélzeten.
A légzést segítő különböző maszkok, a légút
szabaddá tételét szolgáló eszközök, különböző

csonttörések, sérülések esetén használatos
rögzítő, stabil szállítást segítő eszközök
(medence öv, nyakrögzítő, vákuum matrac),
félautomata defibrillátor, TT EKG, amellyel
azonnal elkészíthető a szív riport és rögtön
küldik az eredményt az illetékes kardiológiára.
De említhetném a légutat tisztító motoros
leszívót, a meleg infúziót, a rengeteg
gyógyszert, vagy a gyermekmentést szolgáló
eszközöket, vagy a gyermek világrajövetelét
segítő felszereléseket. Még a pindurka
köldökcsipesznek is van helye a gépjárműben.
– Egy kis statisztika. Az eltelt két hónap alatt
hány esetben riasztották az helyi állomást?
– Januárban és februárban összesen 290
feladatszámot említhetünk. Ezek különböző
prioritású riasztások. 170 esetfeladatunk
magas prioritású volt, ez azt jelenti, hogy a
bejelentést követően azonnal indul az autó a
helyszínre. Alacsonyabb prioritást jelent
például, amikor egyik kórházból a másikba
történik az átszállítás.
karatézni szeretnék, de mivel Mezőberényben
csak kick-box volt, ezt a sportágat
választottam. Az első edzés nagyon kemény
volt, anyukám is végignézte, és azt mondta,
nem fogom bírni. Meg akartam mutatni neki,
hogy igenis menni fog, így maradtam.
Szerencsére apukám plusz edzései hatására - a
Mezőberényi Kick-Box Egyesület versenyzőjeként - már 12 évesen sikerült megnyernem
az első világbajnoki címemet.
– Jelenleg a Testnevelési Egyetem végzős
hallgatója vagy, rekreáció szervezés és
egészségfejlesztést tanulsz. Mellette dolgozol
és élsportoló vagy. Iskola, munka, edzés.
Hogyan szervezed mindennapjaid?
– Szerencsére hamar meg kellett tanulnom
önállóan szervezni az életem, hiszen 16 évesen
költöztem fel egyedül Budapestre. 2015
januárjában műtötték a térdem keresztszalag
szakadással. A rehabilitáció alatt nem tudtam
edzésre járni, és ekkor kezdtem el dolgozni egy
budaörsi sportáruházban, heti húsz órában.
Minden este edzésem van és a hétből négy
napot az iskolában töltök. Ez így elsőre elég
sűrűnek és soknak hangozhat, de csak
szervezés kérdése. A hétvégéken dolgozom,
hétköznap pedig iskola és edzés.
– Mi az, amire a sport, a kick-box megtanított?

– Hányan dolgoztok az állomáson, illetve
hány fő áll egyszerre szolgálatra készen?
– Tizennégy felkészült, segítőkész mentős
dolgozó végzi az ellátást, ebből egyszerre
négyen vannak szolgálatban, két-két fő
gépjárművenként. Nagyon fontos megemlíteni, hogy milyen esetekhez kéri az ember a
segítséget, hiszen a mentő dolgozó feladata
nem csak a szakszerű ellátás, az állapotstabilizálás. A mi munkánk a sürgősségi
ellátás, életmentés, ami esetfeladatonként
akkor ér véget, ha a beteget elszállítottuk az
illetékes kórházba.
– Minden szakmának megvannak a
nehézségei és szépségei, kudarcai, örömei.
Talán a ti munkátok az egyik legszélsőségesebb. Tudnál említeni az elmúlt két
hónapból olyan történetet, amely számotokra
is meghatározó és emlékezetek eset?
– Természetesen. Az ellátási területhez tartozó
településre riasztottak bennünket egy 1 éves
koponyasérült gyermekhez. Ilyen esetben a
másodpercek is életet jelentenek. A gyors és
szakszerű ellátásnak köszönhetően a gyermek
jól van, és egészségesen fejlődik.
- p.b. -

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai 2016.
február 24-én látogatást tettek az új
állomáson, ahol Guti Ambrus a
mentőállomás vezetője bemutatta
mindennapi munkájukat, az épületet és a
mentőautók felszereltségét.
– „Ami nem öl meg, az megerősít.” Mindent a
sportnak köszönhetek. A sport nem az életem
része, hanem az ÉLETEM.
– Először pontosan tíz évvel ezelőtt, 2006-ban
léptél a dobogó legfelső fokára, akkor még
juniorként. Ez lehetett talán az első
mérföldkő az életedben, azóta számos öröm és
siker ért. Milyen terveid vannak a közeljövőben?
– Mindaddig folytatom a sportot, amíg
örömömet lelem benne. Engem a középszerűség nem motivál, mindig és mindenhol
első akarok lenni. A diploma megszerzése után
szeretnék egy új egyetemet elkezdeni. A
tanulás mellett dolgoznom is kell.
– Mit üzensz azoknak, akik ezt a sportágat
választják? Mi a belső motivációd, ami segíti
fejlődésed?
– Kellő alázat és fegyelem nélkül egyetlen
sportoló sem lehet eredményes. Az én
elsődleges szabályom, hogy soha nem
elégszem meg a jelenlegi helyzettel hiszen,
hogyha nem fejlődök és haladok előre, akkor
az azt jelenti, hogy visszafelé lépegetek.
Mindig a következő kérdésekre keresem a
választ: Mi az, amit nem csináltam elég jól? Mi
az, amit jól csináltam, de jobban is lehetne?
Hol, miben tudnék még fejődni?
- p.b. -

Mezőberényi Hírmondó
Mezőberény Városi Ifjúsági
Fúvószenekar nagykoncertje

Több százan járták a
nagyecsedi verbunkot
Immár negyedszer rendezték meg a kétévente
megtartott Nagyecsedi Verbunk Versenyt
2016. február 27-én szombaton, amelyen a
„Leg a láb” A.M.I. Berény Táncegyüttesének
tagja, Balogh Dávid Attila is indult.
A Bürkös zenekar minden táncosnak lelkesen
húzta a talpalávalót. A rengeteg induló miatt az

Ne féljetek! Feltámadtam!
Jézus feltámadása nem semlegesen megállapítható, történelmileg bizonyítható tény,
hanem olyan valóság, amelyet csak hitben
lehet megtapasztalni és felfogni. Szoros
értelemben hittitok.
Mi a feltámadásba vetett hitünk alapja? – A 12
apostol egybehangzó állítása. Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül. Ezt
hirdették az akkor ismert földkerekségen.
Isten, aki a világot teremtette, azt minden
természeti jóval ellátja. Jézus feltámasztásával
folytatja az emberiség megmentését. Nem
elveszett emberek vagyunk. Ezzel mutatja
meg, hogy a lélekben elvesztetteket minden
körülmények között megszabadítja és
magához öleli. A húsvét tulajdonképpen Isten
ítélete Jézus mellett és az ellenségeivel
szemben.
Isten Jézus feltámadásában azonosította magát
vele, Jézusban lett láthatóvá a láthatatlan Isten.
Egyben igazolta Isten, hogy Jézus, mint az
emberiség családjának tagja átéli az egész
emberiség fájdalmát, gyötrelmeit és küzdelmeit. A kereszt és a feltámadás ténye
mindig emlékeztet arra, hogy Jézus küzd a
világban megtapasztalható nyomorúság ellen.
A vallásos tudós, Pascal Jézus ezen
küzdelméről így vall: Jézus a világ végéig
agóniában, azaz haldoklásban lesz. „Mert
addig kell uralkodnia, amíg ellenségeit mind
az Isten lába alá nem veti.” (1 Korintus 15,25)
A keresztre szegezett Jézus újra él. - „Ne
féljetek! Feltámadtam! Újra Veletek vagyok!”
– mondotta. Betették a sírba, de az nem tudja
magában tartani. Szétfeszítette a halál
bilincseit, feltámadt a halálból. Életre kelt, de
nem csupán a földi életre, hanem a végtelenre,
az örök életre. A feltámadt teste nem ismeri a
tér és az idő korlátjait. A falakon is át tud
hatolni, testét nem éri a romlás. Megdicsőült
benne az emberi testünk. Az új teremtmény
született meg Jézusban. Ez a feltámadt Jézus
reményt önt az emberbe. A szenvedése nem
végleges, hanem átmeneti a tökéletes
állapotba. A szomorúságból az örömbe, a

Civil hírek / Hitélet
Kitűnő hangulatban telt a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar február 20-ai nagykoncertje az
OPSKK Művelődési Központjában.
A zenekar idén először egy témakör köré
gyűjtötte össze a darabokat, ez pedig nem volt
más mint a filmzene. Bízunk abban, hogy
sikerült a hallgatóinkban felidéztetni többek
között "A Paradicsom meghódítása", vagy a
"Volt egyszer egy vadnyugat" című filmeket.
Élvezhették több Oscar-, Golden Globe- és
Grammy-díjat nyert zeneszerzők munkáit is. A
nagyobbak kedvéért felcsendültek John
Williams világhírű dallamai is, amiket
eredményhirdetés az éjszakába nyúlt.
A zsűriben az olyan elismert szakemberek
mellett, mint Fitos Dezső és Kádár Ignác
koreográfusok, ott ült az egyik híres
nagyecsedi verbunktáncos, Murguly Lajos is,
aki így olyan táncosokat értékelt, akik az ő
saját táncát, figuráit járták el.
Táncosunk, Balogh Dávid Attila II. helyezést
ért el ezen a versenyen, melyhez ezúton is
szívből gratulálunk.
romlásból a romolhatatlanságba, az elmúlásból a végtelenbe, az örök életbe.
Eloszlatja a haláltól való félelmet, megdönti a
gonosz uralmát. A bűnt megbocsátja és
kinyitja az örök élet kapuját. A húsvét, a
remény üzenete, új távlatokat nyit az emberek
számára! Nem hatalmasodhat el bennünk a
bátortalanság, az „úgyis mindegy” magatartás! Semmiféle kudarc, csalódás nem
kedvetleníthet el, mert minden sikertelenségből van feltámadás! Az ember minden
eltévelyedésből kikerülhet a helyes útra, az
igaz útra! Minden elrontott földi helyzetet
kijavíthat! Minden bűnből kiemelkedhet,
amellyel Istent megbántotta!
Mert Jézus engedelmes volt a halálig,
mégpedig a kereszthalálig, aki rút volt és
csúnya volt, nem volt semmi szépsége. Most
már feltámadt test dicsőségében él az
Egyházban. Ezért Isten megjutalmazta a Fiát
olyan képességgel, hogy ezután mindenütt
jelen lehessen, mindenki számára megközelíthető legyen. Itt van a mindennapi
életünkben, húsvéti örömben részesít minket.
Itt van az Egyházban, a szentségekben, a
szentmisében, itt van a szenvedéseinkben,
velünk van zarándokutunkon, ha elvesztünk,
megkeres és vállára vesz minket, hogy
visszavigyen övéihez és magához. Ahhoz,
hogy Krisztus feltámadásában részesüljünk,
nekünk is fel kell támadnunk az evilági
szemléletünkből. E világban nincs otthonunk,
hanem csak átmenet az örök hazába. A földi
kincsek - a pénz, a karrier, a hatalom megszűnnek, nem maradandóak.
Kapcsolódjunk hát a feltámadt Krisztushoz,
azzal az elhatározással, hogy az evilági
szemléletből kiemelkedünk és megtérünk
bűneinkből, hogy a feltámadt Úr Jézussal
eljussunk az örök életre, mert ezt a napot az Úr
Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta! Úgy
legyen! Ámen!
Áldott húsvéti ünnepet mindenkinek!
Szujó Antal plébános

11.
bizonyára mindenki felismert, de a gyerekekre
is gondoltunk, így játszottunk Disney-zenéket
is, mint például az Aladdin.
A zenekar nevében szeretném megköszönni a
koncert utáni nagy érdeklődést, a sok tapsot és
a biztató, elismerő szavakat.
Herter Évi
Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar és
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület
5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.,
Adószám: 18392975-1-04
Számlaszám: 53200046-11076711
(Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet)

In memoriam
Varga János nyugállományú őrnagy, a
Mezőberényből elszármazottak Budapesti Baráti Körének
elnöke 2015. december 27-én, életének
85. évében elhalálozott. Berényi gyökerű család sarjaként
ugyan Orosházán született, de az elemi és
polgári iskolát már Mezőberényben végezte
el, így mindig is második szülőhelyének
emlegette településünket. 17 évesen jelentkezett katonai szolgálatra. 1951-ben a
Bem Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskolán
alhadnagyként szerzett végzettséget, ezt
követően hivatásos állományba került. 1968ban akadémiai tanulmányai befejeztével
főtiszti vizsgát tett, majd csapatszolgálatra
Debrecenbe, Miskolcra és Nagytarcsára
kapott beosztást. Budapesten a Honvédelmi
Minisztérium munkatársaként dolgozott –
onnan vonult nyugdíjba 1984-ben, már
őrnagyként. Hivatali teendői mellett aktívan
tevékenykedett az elszármazottak baráti
körében. Alapító tagja, majd dr. Pásztor
György halála után közakarattal a kör elnöki
tisztségét töltötte be. A rendszeres összejövetelek sorában fontos szerepet szánt a
mezőberényi vezetőkkel, a Baráti Egylet
Mezőberényért egyesület tagságával való
kapcsolattartásnak. Minden év augusztus 20án a budapestiek voltak az egyesület vendégei,
ősszel pedig a mezőberényieket fogadták
szeretettel a kör tagjai Budapesten. Személy
szerint is sokat segített Mezőberény várossá
nyilvánításának folyamatában. Halála veszteség mind a Baráti Kör, mind a Baráti Egylet
Mezőberényért egyesület számára.
Mi mezőberényiek is köszönettel tartozunk
tevékenységéért. Gyászoljuk Őt és emlékét
megőrizzük.
Nagy Ferenc BEM

Gyászjelentés
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték,
tisztelték, hogy

dr. Bereczki Lajosné
dr. Szűcs Erzsébet
életének 91. évében rövid betegség után
elhunyt. Hamvait szűk családi körben,
2016. február 29-én, a német temetőben
helyeztük örök nyugalomra.
A gyászoló család
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Mezőberényi Hírmondó
KOMFORT ABC

BOMBA ÁRAK AKCIÓ:
Tokaji Furmint száraz fehér bor 0,75l 259Ft
(345Ft/l)
Nescafé Classic instant kávé utt. 50g
399Ft
(7980Ft/kg)
Szójamártás Tao Tao
150ml 199Ft
(1327Ft/l)
Cerbona müzlik 8-féle
200g 269Ft
(1345Ft/kg)
Kecthup Mindennapi Globus
450g 299Ft
(665Ft/kg)
Heinz Kínai mártás
500g 299Ft
(598Ft/kg)
Hamburger szósz Univer
420g 299Ft
(712Ft/kg)
Izsáki 8 tojásos préseltcsiga
200g 159Ft
(795Ft/kg)
Knorr alap Bolognai spagetti
59g
199Ft
(3373Ft/kg)
Tibi étcsokoládé, tejcsokoládé 100g 199Ft
(1990Ft/kg)
Sió Rostos Kajszi-Alma-Körte 1l
229Ft
Omnia Silk őrölt kávé
250g 499Ft
(1996Ft/kg)
Nescafé Brasero instant kávé
100g 699Ft
(6990Ft/kg)
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Dr. Rück András fogorvos
magánrendelési ideje és telefonszáma
megváltozott.
Rendelési idő: kedd és csütörtök 14-18 óráig
szerda 8-11 óráig
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 219-4143, +36 20 824-5930

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Készlet erejéig akció:
Tokaji Furmint félédes fehér bor 0,75l
249Ft
(332Ft/l)
Nescafé Classic instant kávé utt. 50g
399Ft
(7980Ft/kg)
Top Joy paradicsom üveges
0,25l
99Ft
(396Ft/l)
Adrenalin XXL energiaital
0,5l
159Ft
(318Ft/l)
Kőbányai dobozos sör
0,5l
169Ft
(338Ft/l)
Soproni dobozos sör
0,5l
199Ft
(398Ft/l)
Sió vilmoskörte rostos
1l
229Ft
Ricoré 3in1 kávékeverék
10x16g 339Ft
(2119Ft/kg)
Ricoré instant kávékeverék
100g
599Ft
(5990Ft/kg)
Nescafé koffeinmentes inst. kávé50g
599Ft
(11980Ft/kg)
Nescafé Gold instant kávé
50g
599Ft
(11980Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g
699Ft
(6990Ft/kg)
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

Most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak
forráshoz az agrárvállalkozások

Szolgáltatások:
Épületgépész tervezés: gázellátás, víz/csatorna, fűtés/hűtés,
klímatechnika, légtechnika
Kivitelezés: Lakó, vagy ipari ingatlanok építése, felújítása,
építőipari munkák végzése; víz- és hőszigetelés, burkolás
Nagy Sándor, épületgépész mérnök
tel.: +36 20 251-4400; email: nsnrep@gmail.hu; web: nsnr.hu

Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a Mezőberényi Rendőrőrs
munkatársainak - Mező László r. törm., Hajdú Kálmán r.törm. és
Víg Péter r. tzls. - hogy gyors és hatékony intéz-kedésükkel,
segítségükkel a bejelentést követő éjszaka után kerékpárjaink
visszakerültek tulajdonunkba.
A kerékpár tulajdonosok

Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitelhez
juthatnak hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a Gazdáknak”
programban szeretnének állami tulajdonú termőföldet
vásárolni. Az OTP Bank földvásárlási hitelprogramjának
keretében ugyanis 10 évig legfeljebb 1,8 százalékos
kamatozás mellett, ezt követően pedig kedvező piaci
kamatozás mellett juthatnak finanszírozáshoz az árveréseken
nyertes földművesek. Emellett az új gazdálkodási évben öt
százalékkal megnőtt a területalapú alaptámogatás (SAPS), a
Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási
mértéke, amely így a 85-90 százalékot is elérheti. Kibővült
továbbá az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek
köre, és ebben az évben hektáronként akár 122 ezer forintos
hitelösszeghez is hozzá lehet jutni.
„A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdák továbbra is
gyorsan, egyszerűen és még kedvezőbb feltételek mellett
juthatnak hozzá a támogatási összegek akár kétszereséhez is,
ami lényegesen hozzájárulhat a tervezett beruházások,
fejlesztések mielőbbi megvalósulásához, és ezen keresztül a
hazai agrárium fejlődéséhez” – teszik hozzá az OTP Bank
szakértői.

