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Ajánlja fel adója 1 százalékát!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy minél többen
éljenek a lehetőséggel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1
százalékáról.

A hagyományokhoz híven január
12-én a Városházán köszöntötte
Siklósi István polgármester a
vállalkozókat. Beszédében elmondta, a városban 988 vállalkozás működik, jelentős részük
egyéni vállalkozó. Tavaly összesen 227 millió forint adót fizettek
be az önkormányzat számlájára. A
város számára fontos az iparűzési
adó, de az is, hogy a vállalkozások
helyieknek adnak munkát, így
biztosítják a berényiek megélhetését, boldogulását. Ezért
köszönet jár.

Dankó Béla országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, a mezőberényihez hasonló kedvező folyamatok figyelhetők meg az
egész országban. Tavaly a gazdasági növekedés négy százalékos
volt. A közfoglalkoztatásból a
munkaerő egy része a versenyszférába vándorolt. Dr. Orosz
Tivadar, a megyei iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy az önkormányzatok településfejlesztése
élénkíti a gazdaságot, bővíti a
keresletet, és ahol van munka, ott
boldogulnak a vállalkozások.

Civil köszöntő Mezőberényben

A Városházán január 26-án köszöntötte Siklósi István polgármester a civil szervezetek vezetőit, képviselőit. A közönség először Havran Mihály körösladányi
pedagógus, mesemondó tanulságos történetét hallgathatta meg.
Siklósi István polgármestertől a
2017. év értékeléséről és az idei
tervekről, pályázatokról kapott
átfogó tájékoztatást a közel száz

résztvevő. Ezt követően, a hagyományoknak megfelelően, a 2017ben a "Mezőberény Kultúrájáért"
kitüntető cím birtokosa mondott
pohárköszöntőt.
Bogárné Szőke Erika, a Népi Díszítőművészeti Kör vezetője köszöntötte a szervezetek képviselőit, aktív, tevékeny boldog új
évet kívánva 2018-ra
forrás: www.mezobereny.hu

Alapítvány a Missziókért
18389382-1-04
Alföld Turista Egyesület Mezőberény
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület
18391187-1-04
Berényi Biliárd Klub
18394867-1-04
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület
18385113-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete
18385618-2-04
Erős Vár Alapítvány
18376438-1-04
„Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület
18388491-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány
19054564-1-04
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete
18393756-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete
18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány
18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
18382828-1-04
Mezőberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
18393536-1-04
Mezőberényi Általános Iskola DSE
19052256-1-04
Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04
Mezőberény Értékeiért
Polgári Együttműködés Egyesület
18751897-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület
18392975-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci – Iskolai
Labdarúgást Támogató Alapítvány
18379981-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
18394427-1-04
Mezőberény Horgászok Egyesülete
19977946-1-04
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület
18655234-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub
19058582-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
19059741-1-04
Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány
18398115-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány
18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
19061522-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete
18377178-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület
18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület
18393220-1-04
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény
18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesülete
18380606-1-04
Spektrum Alapítvány
18380747-1-04
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület
18382756-1-04
Szalai Barna Tenisz Club
18374292-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány
18393282-2-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete
18388965-2-04
(szerkesztőségünknek bejelentett adószámok)

Kiemelt költségvetési irányzat
Nemzeti Tehetség Program
Egyházak:
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház

Technikai szám
1823
0011
0035
0066
forrás: nav.gov.hu
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Ez történt a két ülés között
2017. december 29-én Siklósi
István polgármester előszerződést írt alá Abrudan CalenIlie-vel Borosjenő (Ineu) polgármesterével egy közös projekt
benyújtásáról a ROHU pályázat keretében. A borosjenői
erődkastély és a mezőberényi
Weinckheim-Fejérváry kastély
turisztikai, kulturális célú felújítását és hasznosítását célzó
projekt a két település korábbról meglévő kapcsolatait elevenítheti fel, bővítheti újakkal. A
tervek szerint közös programok,
csereprogramok, intézmények és
civil szerveződések közötti
együttműködéseket hoznának létre, amelyhez az infrastruktúrát a
két ingatlan adja. Végleges
szerződés a projektötlet román
irányító hatóság által történt
elfogadását követően jöhet létre,
amely részletesen is tartalmazza
majd az együttműködés, az
építkezés, a program minden
elemét. Január 15-én a román
partner feltöltötte a pályázati
anyagot.
2018. január 3-án Bőtsch Józsefné Lidi nénit otthonában 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte Siklósi István polgármester. Január 10-én Bőtsch
Ádámné Ilonka nénit Szekeres
Józsefné alpolgármester aszszony köszöntötte 90. születésnapján. A köszöntések alkalmából adták át az Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint a város
nevében egy-egy ajándékkosarat.
Ezúton is egészségben eltöltött
éveket kívánunk nekik!
Január 8-án a közfoglalkoztatottak megkezdték a múzeum
épületében két helyiség megújítását célzó tevékenységüket, a
vakolat leverését, fugázást. Szekeres Józsefné alpolgármester
asszony irányítása mellett nagy
lendülettel álltak a munkához, s a
hét folyamán jelentős haladást
értek el. A cél, hogy augusztusra
megújult körülmények között
felújított, illetve új kiállításoknak
tudjon helyet adni az intézmény. A
muzeális gyűjtemény zárva tartását ezek a munkálatok indokolják.

jukat, azt, hogy mezőberényi
embereknek adnak munkát,
családok megélhetését segítik elő.
A köszöntésen a polgármester
szólt a 2017-es év történéseiről,
valamint 2018 terveiről. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dankó Béla országgyűlési
képviselő, valamint Dr. Orosz
Tivadar a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Mindketten köszöntötték a vállalkozókat. Rajtuk kívül Szollár
Péter városunkból elszármazott,
jelenleg a Nemzetgazdasági
Minisztérium Miniszteri Kabinet
tanácsosa, valamint Tóth Zsolt a
Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára is megtisztelte
a rendezvényt.
Január 19-én a gimnázium igazgatói irodájában dr. Rückné
Mező Györgyi igazgatóval, Petróczi Zoltánnal, a Gyulai Tankerület szakmai igazgatójával,
valamint Öreg Istvánnal, a Mezőberényi Általános Iskola intézményvezetőjével a gimnázium birtokvitájáról egyeztetett
személyesen Siklósi István polgármester. Vitatott részként
merült fel az általános iskola által
használt, de gimnáziumnak
átadott helyrajzi számon található
épületrész. A bonyolult helyzet
megoldását vélhetően jogász
szakemberek fogják segíteni.
Január 23-án Siklósi István polgármester hivatalában járt a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a kéményseprés ügyében
Kincses János. A megbeszélésen
tájékoztatást adott a kéményseprés alaposan felforgatott dolgairól.
A lakosság számára fontos
információk: évi egy alkalommal ingyenes a kéményseprés.
Az idei év II., III. negyedévében a
kéményseprők bejárják a várost,
úgy, mint régebben történt (erről
értesítést tesznek közzé). Ha sürgősen kell igénybe venni a szolgáltatást, akkor az 1818-as telefonszámon, vagy a Polgármesteri
Hivatalban a portán jelenthetik be
igényüket a lakosok névvel, címmel, telefonszámmal (ez utóbbi az
időpont egyeztetés miatt fontos).
A Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz tartozó (hivatalos) kéményseprők minden esetben igazolvánnyal igazolják magukat.

Január 12-én hagyományos év
eleji fogadást tartottak a vállalkozók számára a Városházán, Január 25-én a Laposi kertekhez
ahol Siklósi István polgármester kapcsolódó pályázat előkémegköszönte az előző évi munká- szítéséről történt egyeztetés. A vá-

rosvezetés két útszakasz – a
szeszfőzde előtti aszfalt és a
kertek mögötti földút – felújítására és 1000 db őshonos gyümölcsfafajta beszerzésére és ültetésére nyújt be a maximális 10

2018. február
millió Ft támogatásra igényt. A
pályázat igen kötött kiírása miatt a
kapuk útjainak javítása nem
kerülhetett tervezésre. A pályázat
önerő nélkül valósítható meg.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2018. január 15-i rendkívüli nyílt ülésen
hozott határozatokról, majd Siklósi István polgármester számolt be
a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.

rendelet 24.§ (1a) bekezdése
alapján, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala által megállapított kötelező felvételt biztosító általános
iskolák körzethatárainak meghatározásával a 2018/2019. tanévre vonatkozóan egyetértett.

A 2018. évi költségvetés kialakítása érdekében beruházási,
felújítási, dologi (fordított Áfa)
előirányzatok biztosításáról döntött a képviselő-testület, és továbbtárgyalásra alkalmasnak találta a 2018. évi költségvetésről
szóló rendelet-tervezetet.

Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai Intézményének
2018. évi nyári nyitvatartását.
(Ezt lapunk 5. oldalán találják
meg.)

Elfogadásra került a 2018. évi
rendezvények terve. A képviselő-testület 2018. évben is a március 15-i, a május 1-jei, az augusztus 20-i (testvérvárosi találkozók) és az október 23-i rendezvényeket tekinti városi nagyrendezvénynek, kiegészítve 2018.
évben a „Mezőberény a családokért – a családok Mezőberényért” rendezvénysorozattal. A
rendezvényterv a városi honlapon
elérhető.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
megismerte a Mezőberény Város Óvodai Intézménye Pedagógiai Programjának mellékletét
képező Egészségfejlesztési
Programot, az intézményvezetőnek a Pedagógiai Program
előterjesztés szerinti Egészségfejlesztési Programmal történő
kiegészítését jóváhagyásra javasolta.

Felülvizsgálatra kerültek Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete és a helyi
nemzetiségi önkormányzatok
között kötött együttműködési
megállapodások. Mindegyik
megállapodásban szükséges volt –
a törvényi módosításnak megfelelően – nevesíteni a belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítását, továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény esetében személyi változások miatt módosítani kellett a
kapcsolattartó személyek, felelősök kijelöléséről szóló 1. mellékletet. Ezeken túl a nemzetiségi
önkormányzatok támogatásainak
megfelelő elszámolását megalapozandó, nevesítésre került mindegyik együttműködési megállapodásban a pénzügyi, gazdasági
szabályzatok biztosítása.

Hatodik alkalommal került módosításra Mezőberény Város
Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési rendelete. A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen
+71.297.727 Ft-tal növekedett
3.721.706.816 Ft-ra.

Új jogszabályok hatályba lépése
miatt módosították a mezei őrszolgálat megalakításáról és
fenntartásáról szóló 7/1998.
(V.29.) MÖK számú rendeletet,
a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 16/2013.
(V.28.) önkormányzati rendeletet,
valamint a vendéglátó üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló 3/2014.(I.28.) önkormányzati rendeletet. A rendeletekben a
jelenleg hatályos törvényi hivatkozások kerültek átvezetésre.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI

A helyi közfeladatok ellátásában
résztvevők körének változásához
kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról döntött a
képviselő-testület: a Mezőberény
’17 Városüzemeltetési Korlátolt
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Felelősségű Társaság vette át
2017. július 1. nappal több – eddig
a Városi Közszolgáltató Intézmény feladatai közé tartozó –
helyi közszolgáltatás ellátását,
ezek kerültek átvezetésre.

csonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette (990.000,- Ft
+ Áfa = 1.257.300,- Ft). Az
összeget az előző évi szennyvízbérleti díj bevételek terhére
biztosították, valamint felhatalmazták Siklósi István polgárMezőberény Város Önkor- mestert a megbízási szerződés
mányzati Képviselő-testülete aláírására és a szükséges intéztámogatta a 2018. évi járási kedések megtételére.
startmunka programok indításához szükséges kérelem be- Döntés született Mezőberény Ványújtását, és pozitív elbírálás ese- ros Önkormányzati Képviselőtén támogatja a szükséges köz- testületének dr. Csók László
beszerzési eljárások megindítását. háziorvossal megkötött egészségügyi ellátási szerződése móMezőberény Város Önkor- dosításáról, így néhai dr. Hegyesi
mányzati Képviselő-testülete Péter első számú hivatalos hemegtárgyalta a „Védjük meg te- lyettesítő háziorvos helyett dr.
lepüléseinket, védjük meg ha- Magyar László háziorvos látja el a
zánkat” felhívásról szóló előter- helyettesítést.
jesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
Mezőberény Város Önkor1. Mezőberény Város Önkor- mányzati Képviselő-testülete
mányzati Képviselő-testülete elúgy döntött, hogy az Mötv. 13. §
utasítja a Soros-tervet, és azt,
(1) bekezdés 2. és 9. pontjában
hogy a településünkön be-vánmeghatározott feladatok (a
dorlás szervező irodát működköztemető fenntartása, lakás- és
tessenek.
helyiséggazdálkodás) ellá2. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy tásáról a Mezőberény ’17 Váhatározott, hogy a településekre rosüzemeltetési Kft. útján kíván
komoly fenyegetést jelentő tö- gondoskodni. Siklósi István
meges betelepítés miatt fel-kéri polgármester felhatalmazást kaMagyarország Kormányát, hogy pott a feladatellátási szerződés 1.
ha kell, jogszabályokkal lép-jen sz. módosításának aláírására.
fel a Soros-terv és a bevándorlás
szervező Soros-szervezetek ellen. A testület úgy határozott, hogy a
A képviselő-testület felhatalmazta mezőberényi Kálmán Fürdő Ba polgármestert, hogy a ha- 95 OKK. számú gyógyvizű tertározatot haladéktalanul küldje málvízkút vizét gyógyvízzé mimeg Orbán Viktor miniszterelnök nősítő határozat hatályának
úrnak, valamint Szita Károlynak, m e g h o s s z a b b í t t a t á s á r a
a Megyei Jogú Városok Szövetsé- 3.600.000,- Ft-ot biztosít a 2018.
évi költségvetés terhére.
ge elnökének.
A képviselők a „Mezőberény
szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásához szükséges dokumentáció elkészítése” tárgyú
ajánlatkérési eljárás nyerteseként az UTB Envirotec Zrt.-t
nevezték meg, aki a legala-
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A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. február 26. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

MEGHÍVÓ
IPARI PARK
ünnepélyes alapkőletételére

Szépkorúak köszöntése
Bőtsch Ádámné Galágyik
Ilona január 10-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Szekeres Józsefné
alpolgármester köszöntötte otthonában, és adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.

Bőtsch Józsefné Kovács Lídia
január 3-án ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte otthonában,
és adta át a miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját.

Tóth Jánosné Kovács Margit
január 27-én ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte otthonában, 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!

Mezőberény Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet

MEZŐŐR

munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi
István polgármester nyújt a +36 66 515-515-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.
További információ: a www.mezobereny.hu honlapon.

Időpont: 2018. február 12. (hétfő) 14.00 óra
Helyszín: Mezőberény, Csabai út (felüljáró melletti terület)

Anyakönyvi hírek

PROGRAM
• Köszöntő: - Siklósi István Mezőberény Város polgármestere
• Ünnepi beszédek:
- Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
- Dankó Béla országgyűlési képviselő
• Alapkő elhelyezése

Eltávoztak közülünk: Zuba Zoltán (1963), Veress Gábor (1940),
Lakatos Lajos (1973), Juhász Márton (1929), özv. Savolt Józsefné
Komlódi Zsuzsanna (1928), Lakatos Sándor (1937), Szalacsi
Lászlóné Winter Margit Katalin (1949), Vincze Lajosné Tamás
Eszter (1965), Frey Mihály (1933), Kucsera Györgyné Lakatos
Viktória Ilona (1945), özv. Csók Ferencné Köpe Eszter (1926),
Szöllősi András (1950), özv. Tóth Jánosné Nagy Margit (1920), özv.
Józsa Elekné Balog Zsuzsanna (1922), Jakab Mihályné Perei
Magdolna (1925), Hegedűs Pál (1917), Gramantik László Istvánné
Roósz Magdolna (1931).

Interjúkészítési lehetőség előreláthatóan 14.45 óra után a
Városháza dísztermében. (Mezőberény, Kossuth tér 1.)
Tisztelettel: Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere
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Békés Megyei Önkormányzat híre
Évértékelő

TÁJÉKOZTATÓ
A KÉMÉNYSEPRŐIPARI
SZOLGÁLTATÁS
LAKOSSÁGI
IGÉNYLÉSRŐL
IDŐPONTRA LEHET HÍVNI
A KÉMÉNYSEPRŐKET A
CSALÁDI HÁZAKHOZ!

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. január elsejétől a
családi házban (egylakásos
ingatlanban) élők a nekik
alkalmas időpontra kérhetik a
kéményseprést, illetve az
ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az
esetekben nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes
kéményseprőipari
sormunka igénylése
időpontfoglalással történik.
Időpontfoglalásra interneten,
telefonon vagy személyesen
van lehetőség.
Időpont foglalása:
Interneten:
kemenysepres.katasztrofaved
elem.hu/ugyfelszolgalat
linken.
E-mailben: a
kemenysepro.ugyfelszolgalat
@katved.gov.hu címre
küldött levélben.
Telefonon: a körzetszám
nélkül ingyenesen hívható
1818-as hívószám tárcsázása
után a 9-es, majd az 1-es
nyomógombot megnyomva
az ügyfélszolgálaton
keresztül.
Személyesen:
ügyfélfogadási időben a
Békés Megyei Ellátási
Csoport, Békéscsaba,
Kazinczy u. 9. szám alatt.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00 – 20.00; keddtől
péntekig: 8.00 – 14.00
Részletek:
www.mezobereny.hu, a
kiemelt cikkek között.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2018 elején az elmúlt évre
visszatekintve értékelte az elvégzett munkát, kiemelve a megyét érintő fejlesztéseket.
– 2017-ben sokat hallottunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programról (TOP). Hogy állnak
jelenleg a fejlesztések? A 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülés még 2012-ben
kezdődött a fejlesztési célok meghatározásával, majd az Integrált Területi Program kidolgozásával.
Sok év munkája érik be ebben az évben, amikor a projektek a megvalósulás szakaszába érnek. A TOP
abban jelent előrelépést a 2007-13-as időszak regionális pályázati rendszeréhez képest, hogy ez egy
megyei forráselosztást eredményez. Békés megye számára a 2014-2020-as időszakra 58 milliárd
forintnyi pályázati keretösszeg lett meghatározva, ez azt jelenti, hogy erre az összegre csak megyei
szereplők pályázhatnak. Ez a keretösszeg közel duplája annak, ami a fejlettebb nyugatmagyarországi megyék rendelkezésére áll.
– Vannak-e határon átnyúló pályázati lehetőségek?
– A HURO, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program utóda az Interreg V-A
Románia-Magyarország Program, ami 2014-2020 között valósul meg, négy román és négy magyar
határ menti megye közreműködésével. A pályázatok a katasztrófavédelem, a vízgazdálkodás, a
kulturális örökségvédelem, az egészségügy és a közlekedésfejlesztés területeit célozzák. A program
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően valósul meg, teljes
költségvetése 232 millió euró.
– Intenzív munka folyik az értékgyűjtés terén. Mennyire aktívak a települések?
– Komoly törekvése a Békés Megyei Önkormányzatnak a megyei identitás erősítése, ennek fontos
eszköze az értéktár. A Békés Megyei Értéktár 2013-ban alakult, 2014 után megújult a megyei értéktár
bizottság, illetve az albizottságai is. A megyei értéktár bizottság 7 főből áll, többségében
szakemberekből, munkájukat nyolc szakmai albizottság segíti. A Békés Megyei Értéktárnak jelenleg
37 eleme van. Városaink, községeink kétharmadán, jelenleg 51 településen működik helyi értéktár, ez
az országos átlag kétszerese. Az 51 településen 819 értéket tartunk nyilván. Szeptember elején
rendezzük meg Békéscsaba főterén a Megyenapot, ahol bemutatkoznak a megyei értékek.

Érték a Települési Értéktárból

Winter Ilona kosárlabdázó pályafutása
Winter Ilona Mezőberényben született. A gimnázium csapatával
négyszer nyert országos középiskolai bajnokságot Molnár Miklós
edzősködése mellett, ez idő alatt Mezőberény NB II-es csapatában
is játszott. Utolsó gimnáziumi éve alatt bekerült az ifjúsági
válogatottba, itt 1973-ban az Ifjúsági Európa-bajnokságon
4. helyezést értek el. Érettségi után 1973-ban Miskolcra igazolt az
NB I-es DVTK-ba, ahol a vidék legjobbjaként 5. helyezett lett a
csapat. A magyar női kosárlabda-válogatottba 1974-ben került, ahol
tíz éven keresztül játszott, és 267-szer öltötte magára a címeres
mezt.
Tudását, szakértelmét a mezőberényi kosárlabda-utánpótlás
nevelésben kamatoztatja. Aktív sportéletet él, hobbi szinten most is
kosarazik, örömmel játszik szenior kupákon. Az elmúlt évben az újzélandi szenior VB-n csapatával aranyérmet szerzett. Élményéről
február 22-én 17 órától a Könyvtárban tart képes beszámolót.

Szakmai nap Uzsalyné dr. Pécsi Ritával
Január 15-én közös szakmai napot tartott pedagógusai számára Mezőberény
Város Óvodai Intézménye,
illetve a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
az iskola Petőfi utcai épületében. Az a nagy szerencse ért bennünket, hogy
hosszas tárgyalások után
sikerült időpontot egyeztetni Uzsalyné dr. Pécsi
Rita nevelés-kutató, pedagógiai szakértővel, aki az
érzelmi intelligencia és a motiváció témakörében
tartott két színvonalas előadást a két nevelőtestületnek.
Fergeteges élményben volt része mindannyiónknak,
hiszen arról hallhattunk rengeteg tanulságos,

élményekkel teli példát, hogy az érzelmi intelligencia
nevelése lehetséges, nem adottság, hanem lehetőség,
amely mindegyikünkben benne rejlik. Hogy az
értelmi nevelés az ember boldogulásához milyen
kevéssel járul hozzá, és mégis milyen nagy energiákat fektetünk bele elhanyagolva az érzelmi
megerősítést, amely pedig a gyermek akaratának, teljesítőképességének mozgató motorja. Hallottunk
példákat arról, hogy egy-egy mese hogyan erősíti meg
a gyermekben azokat a készségeket, amelyek
felnőttkorában a döntéseit meghatározzák.
Az előadó a mondandóját sok-sok humorral,
történettel, idézettel, filmrészlettel fűszerezte, ezeken
hol magunkra ismerve nevettünk, hol meg szájtátva
hallgattuk. Érdemes volt rászánni az időt! Mottóját
sajátunknak érezzük pedagógusként, szülőként,
anyaként, apaként, nagyszülőként: A nevelés az Élet
szolgálata.
Kovács Annamária MVÓI-intézményvezető

Intézményi hírek
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Magyar Kultúra Napja 2018 Kultúrházak éjjel-nappal
Helyben van a sokszínűség

A Magyar Kultúra Napját 2018ban is rendezvényekkel ünnepeltük: színházi előadással, Múzeumi Esték keretében konferenciával és kiállítással, a könyvtárban a Mesélj nekem! sorozat
jókedvű, zenés programjával vártuk a mezőberényieket.
Január 19-én este a 121 éve született, jellegzetes humorú magyar
szerző, Vaszary Gábor bohózatát
mutatta be a Fogi Színház.
Január 22-én a Magyar Nemzeti
Levéltár Békés Megyei Levéltára
Kiegyezés – dualizmus – polgárosodás című, Békés megye gazdasági, társadalmi, kulturális, közösségi, tudományos életét bemutató
kiállítását nyitottuk meg a Művelődési Központban. A megjelenteket Siklósi István polgármester
köszöntötte a Magyar Kultúra
Napja alkalmából.
Három előadó mutatta be a kiegyezés korát. Cieger András

az MTA BTK Történelemtudományi Intézet tudományos főmunkatársa a kiegyezés társadalmi, gazdasági, politikai körülményeit tekintette át.
Erdész Ádám, a MNL Békés
Megyei Levéltára igazgatója megyénk gazdasági, társadalmi,
fejlődéséről beszélt.
Körösi Mihály helytörténész mezőberényi személyiségek munkásságát bemutató előadásával zárult a rendhagyó történelmi, kulturális időutazás.
Január 23-án Hevesi Imre varázsénekeivel vártuk a gyermekeket,
családokat zenés,
mesés délutánra
a könyvtárba.

Az OPSKMM 2018-ban ismét
csatlakozott a Magyar Népművelők Egyesülete által meghirdetett és koordinált „Kultúrházak éjjel-nappal” országos
rendezvénysorozathoz. A nagycsaládosok csapatai vetélkedőjén,
a játékos, humoros feladatokon a
résztvevők és a közönség is jól
szórakozott. A Berényi Futókör
farsangi futásán minden korosztály képviseltette magát. Aki
kihagyhatatlan volt az arcfestés,
amelyet a Nagycsaládosok Egyesülete tagjainál lehetett elkészíttetni.
Harapnivalóról a családok gondoskodtak. Jól fogyott a farsangi
fánk, a helyszínen pedig linzer és
tea készült. A program a Berény
Táncegyüttes táncházával zárult.

sem vetélkedni, sem futni nem
akart, az különböző társasjátékokban próbálhatta ki ügyességét. A hagyományos játékok
mellett igen népszerű volt az
Xbox digitális játék.
Sok gyerek felpróbálta a jelmezeket. A beöltözött gyerekeket
le is fotózták. A jelmezeket Czinkóczki Tünde vállalkozó kölcsönözte. A Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület játszóházában a gyerekek farsangi
díszeket, álarcokat készíthettek és

Farsangi gyermek és felnőtt
jelmezek, kiegészítők
kölcsönzése.

Mezőberény, Kossuth tér 12.
(OTP mellett)
Nyitva tartás:
h-p.: 8.00-12.00, 14.00-17.00
szo.: 8.00-12.00
Tel.: +36 20 516-5168
Czinkóczki Tünde
(x)

TISZTELT SZÜLŐK!
A Városi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja
Önöket jelmezes télbúcsúztató farsangi bálra
2018. február 21-én (szerdán) 16 órára
a Művelődési Központba
Jelmezek, fánk, zene, tánc, tombola
A hangulatról gondoskodik: Raffai Szabolcs
Tombolatárgyak felajánlását elfogadjuk!
Részvételi díj: 600,- Ft
Jelentkezés: Borgula Györgyné +36 20 222 435
Mertz Mártonné +36 20 588 0088
Mindenkit szeretettel várunk!
A Városi Nyugdíjas Klub, a Magyar Rákellenes Liga
Mezőberényi Alapszervezete és a Művelődési Központ
szeretettel meghívja Önöket

nőnapi kosaras-, táncos-, zenés délutánra

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 21/2018. (I.29.) sz. határozata
alapján jóváhagyta a Mezőberény Város
Óvodai Intézménye óvodáinak nyári nyitvatartási tervezetét.
Dátum
Ügyeletes óvoda,
Zárva tartó óvodák
-ig
felelős
-tól
Mosolygó Központi
2018.
2018.
Csiribiri Óvoda
Óvoda
június
július
Magyarvégesi
Óvoda
Nefelejcs Óvoda
18.
22.
2018.
2018. Magyarvégesi Óvoda
Nefelejcs Óvoda
július augusztus Mosolygó Központi
Óvoda
23.
26.
Csiribiri Óvoda
Mezőberény, 2018.01.31.
Kovács Annamária intézményvezető

TÉLŰZŐ CSALÁDI TÁNCHÁZ
ÉS FARSANGI MULATSÁG

Jelentkezés: 2018. március 6-ig Mertz Mártonnénál
a +36 20-588-0088 telefonszámon.

Időpont: 2018. február 16. (péntek) 16 órától
Jelmezbe bújás 15.30-tól
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda, (Mezőberény, Kálvin utca 2-4.)
Programunk: jelmezes felvonulás, maszkabál, élőzenés táncház,
kézműves foglakozás, tréfás játékok

Tombolatárgy felajánlását elfogadjuk!

A részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

a Művelődési Központba 2018. március 7. (szerda) 16 órára.
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Farsangi készülődés óvodásoknak
Kedves Színházkedvelők!
A Fogi Színház előadása a Művelődési Központban.

Huszka Jenő: Mária főhadnagy (operett)
2018. március 23. 19:00
Huszka Jenő romantikus nagyoperettje 1848-ban, Bécsben
kezdődik. A magyar érzelmű
Máriát rokonai egy osztrák
arisztokratához készülnek férjhez adni. Zwickli Tóbiás segítAz ősszel elindított múzeumpedagógiai foglalkozássorozat a
farsangi készülődéssel folytatódott február elején az MVÓI
csoportjainak részvételével. A
négy óvodából összesen hetven
gyermek készített farsangi álarcot, télűző kiszebábot, illetve
Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe alkalmából lámpást. A

Muzeális Gyűjteményben folyó
munkálatok miatt a foglalkozásokat a Művelődési Központban tartottuk meg Csete Gyula és
Ujj Éva vezetésével, az óvodapedagógusok és az OPSKMM
munkatársai közreműködésével.
A foglalkozások márciusban a
nemzeti ünnep és a húsvét
témájával folytatódnak.
A bakelit lemez története
15 percben

2018. február 16-án
16.30-kor a
Könyvtárban
Önnek van kedvenc bakelitje?
Hozza el a kedvenc lemezét,
hallgassuk meg együtt!

A Könyvtár februári könyvajánlója
Roald Dahl:
A barátságos óriás
Jászberényi Sándor: A lélek
legszebb éjszakája
Dénes Tamás – Sándor Mihály –
B. Bába Éva: Aranykor
Kormos István:
A muzsikás kismalac
Dunajcsik Mátyás:
A Szemüveges Szirén
Szunyoghy András:
Akt- és alakrajzolás
Charles J. Tibbits: Angol és
skót népmesék és
legendák
Borsodi L. László: Balázsolás
Simányi Frigyes: Baranya
megye tájházai, emlékházai, népi épületei
Mézes Judit: Bátorító mesék
Rozsnyai János: Betyárkaland
Markó Béla:
Brunó, a kedves véreb
Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a
népi vallásosságban

Benedek Elek:
Édes anyaföldem!
Blaha Lujza: Életem naplója
Lénárt Krisztina: Kincsesládám
játékai
Eric Knight: Lassie hazatér
Tittel Kinga: Mesélő Budapest
Weöres Sándor: Rapszódia a
kivívott szabadságról
Kós Károly: Varju nemzetség
Benedikty Béla: Názáreti
Szigeti Jenő: Tihamér, a
kiskamasz hangya
bemutatkozik
Rácz János: Virágnévszótár
Vasas Samu: Népi gyógyászat –
kalotaszegi gyűjtés
Leonard Cohen:
Magáról, Cohenről
Majoros Nóra: Bolygóvadászok
Paul Lawrence:
Bibliai kéziatlasz

ségével a lánynak sikerül még
időben elszöknie. Hogy a már
forradalom hevében égő Magyarországra juthasson, nemzetőr egyenruhát ölt magára.

Jegyek 2.800 forintos áron a Művelődési Központban kaphatók.
További információ: Bartó Róbertné, +36-20/226-9690

A Szabad Föld farsangi száma
A hónap műtárgya 2018. február
A második világháború utáni
újrakezdésben, 1945. augusztus
29-én Nagy Imre akkori földművelésügyi miniszter vezércikkével indult útjára a Szabad Föld,
a Magyar Kommunista Párt földműves hetilapja. A lap azóta sokszor megújult, és töretlen sikernek örvend napjainkban is. Hetven éve jelent meg az 1948. évi
februári szám, mellékletének
címlapján farsangolókkal. A rajz
jól illusztrálja a korabeli farsang
és bálozás hangulatát. Ez az idillikusan ábrázolt falusi mulatság
volt az utolsó szabad dínomdánom. Már ’48 őszére nagyot
fordult a világ, és egy sötétebb
kor köszöntött a mulatozókra.
Csete Gyula

MÚZEUMI ESTÉK
Múzeumi Esték a Könyvtárban

2018. február 22. (csütörtök) 17.00
Könyvtár (Mezőberény, Fő út 4.)

IFJÚ TITÁNOK
ÚJ-ZÉLANDON
képes élménybeszámoló az új-zélandi szenior
VB-ről
Előadó: WINTER ILONA, aranyérmes szenior kosárlabdázó

Civil hírek
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A Berényi Futókör nyílt levele a kutyatulajdonosokhoz
Tisztelt Kutyatulajdonos!
A Berényi Futókör tagjainak nevében tisztelettel fordulunk Önhöz
levelünkben megfogalmazott
kérésünkkel, az őrizetlen kutyák
ügyében.
Mezőberényben örömteli dolognak véljük, hogy az utóbbi időben
megnőtt a futók, kerékpározók
száma, és egyre többen áldoznak
az idejükből az egészségükre, a
mozgásra. A Budapest Sportiroda
kezdeményezésére megalakult a
Berényi Futókör, ezt a csoportot

igyekszik összefogni, igény szerint programokat szervezni, információkat megosztani, és problémáikat orvosolni. Előnye ennek a
sportnak, hogy a természetben,
illetve bárhol végezhető. A berényi
futók ideális helyszínei a Köröshöz vezető útszakasz, a város határait ölelő kerékpárutak (Békés,
Csárdaszállás), a kertek alatt található bekötőutak, tanyák előtti
utak. Sajnos az utóbbi időben egyre több problémával találkoznak
futóink, őrizetlen, elszabadult kutyáktól kell tartaniuk. Pár éve

XVI. Téli Körös Túra

Mezőberény Város Önkormányzata a határain belül a kóbor
kutyák helyzetét megoldotta és
orvosolta, azonban a probléma
ezen már túlmutat. Több helyen a
kutyák őrizetlenül, az embereket
veszélyeztetve, támadó szándékkal fordulnak a futók, kerékpárosok, illetve az arra haladók felé.
Tudomásunk szerint eddig nem
történt komolyabb probléma, viszont a futókör feladatának érzi,
hogy lépéseket tegyen ennek megakadályozására, a biztonságos futókörnyezet érdekében.

A Berényi Futókör
felhívása
Szeretnél fogyni vagy csak
kicsit mozogni az egészséged
érdekében? Csatlakozz a Berényi Futókörhöz! Minden
szerdán közös futás, ezen a
kezdőktől a már gyakorlott
futókig bárki részt vehet.
Találkozó a 18 órakor a Városi
Liget bejáratánál.
Ne halogasd, vágj bele!

Új horgász egyesület
Január 6-án már tizenhatodik alkalommal próbálhatták ki magukat
Körös túráink téli változatán a túrázni és/vagy futni vágyók. Majdnem
250 fő – 30 százalékkal több, mint eddig bármikor! – vágott neki és
teljesítette választott távját. Ezzel új rekord született a Téli Körös
Túrán.
Részletek: www.mezobereny.hu kiemelt hírek

Neked munka, nekem álom
Már lehet jelentkezni a 2018-as
Neked MUNKA, nekem ÁLOM!
programra, ahol a fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű emberek a
számukra sokszor elérhetetlennek
tűnő – álom munkahelyen – követhetik végig a napi tevékenységeket egy személyre szabott
program keretében. Békés megyében 2017-ben a Mécses
Egyesület szervezésében 18 fő
próbálhatta ki az álommunkáját.
Egy napig bárki lehetett színésznő, sofőr, eladó, szerelő vagy
éppen asztalos.
Az országos program keretében a
fogyatékkal élő és megváltozott
munkaképességű emberek 2018
márciusában fél napot tölthetnek
el egy számukra érdekes, általuk
kiválasztott álom munkahelyen. A
munkahelyeket, munkaköröket a
bevont fogyatékosok vagy megváltozott munkaképességű emberek igényei, ötletei alapján
választják ki, így garantált, hogy
mindenki tényleg olyan helyen
próbálhassa ki magát, ami őt

érdekli. A résztvevő munkáltatóknál egy belső mentor lesz a
házigazdája az érkező látogatónak. A találkozás során sem
hagyják egyedül a résztvevőket,
akiket felkészített kísérők kalauzolnak a munkahelyekre, és
támogatják a helyszínen a folyamatot.
A Neked MUNKA, nekem ÁLOM!
program célja, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi elfogadását, munkahelyekre történő befogadását
elősegítsük.
A programra bármely fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személy
jelentkezhet függetlenül attól,
hogy álláskereső, inaktív vagy
munkaviszonyban áll. Jelentkezni
a nekedmunka.hu elektronikus
felületen lehet, vagy személyesen
a Mécses Egyesületnél.
További információ: Szántainé
Taba Henriett, projekt koordinátor
+36 70 943-0943,
szantaine.henriett@gmail.com

A Sporthorgászok Mezőberényi
Egyesülete szeretettel vár minden
érdeklődőt péntekenként 17
órától a Művelődési Központba,
ahol lehetőség nyílik az egyesület
elnökségével való találkozásra,
beszélgetésre, továbbá tagfelvételre, engedélyek váltására, horgászvizsga felkészítésre és ez évi
terveink megismerésére.
A 2016 végén alakult egyesületről részletesen itt olvashat:
www.mezobereny.hu
és sme.webnode.hu.

Zöldülj, fordulj!
A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) a Földművelésügyi Minisztérium „A hazai
hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” (FMLSZF/2017-01) című programjában iskolai szemléletformáló programsorozatot valósít
meg. A program címe: Zöldülj,
fordulj – interaktív tanulás, környezettudatos jó gyakorlatátadás a Tiszazugban és a Körösök
mentén KNSZfF/125-8/2017
A mezőberényi program 2018.
február 13. kedd 8-tól 14 óráig a
Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban lesz, Petőfi út 13-15.

A kutyatulajdonosok együttműködésében bízva a futók nevében
kérjük, hogy állattartási felelősségüket szem előtt tartva ne engedjék szabadon, őrizetlenül kutyáikat, akadályozzák meg a közterületeken kutyáik által esetlegesen
okozható sérüléseket, támadásokat. Futóink nevében köszönjük
mindazon kutyaszerető gazdáknak, akik felelősségteljesen tartják
állataikat.
Együttműködésüket megköszönve:
a Berényi Futókör tagjai
XII. Európai Méhnyakrák
Megelőzési Hét,
2018. január 27 - február 3.

MEGHÍVÓ

GyöngyöM
Mezőberényben
azaz Méhnyakrák Megelőzési
Nap Mezőberényben
Csatlakozva a XII. Európai
Méhnyakrák Megelőzési Hét
rendezvényeihez a
Mályvavirág Alapítvány, a
Magyar Rákellenes Liga
Mezőberényi Alapszervezete
és a Szlovák Nemzetiség
tisztelettel meghívja
2018. február 9-én, pénteken
14.30- 17 óráig
rendezendő programra
a Szlovák Közösségi Házba
(Mezőberény,
Gyomai u. 21.)
14.30 Megnyitó, köszöntő:
Szekeres Józsefné
Mezőberény Város
alpolgármestere
14.35 Dr. Sziráczki
Magdolna
címzetes főorvos, gyermek
háziorvos előadása a
megelőzésről
15.00 Figyelemfelhívó
gyöngy karkötőfűzés,
melyeket a Dr. Réthy Pál
Kórház nőgyógyászati
osztálya részére adunk át
(Gyöngy karkötő készítés,
melyet a méhnyakrákban
érintetteknek ajánlunk fel,
szimbólumként a
megelőzésért és a
gyógyulásukért)
Várjuk Önöket,
csatlakozzanak
rendezvényünkhöz!
(Részletek:
www.mezobereny.hu,
kiemelt hírek)
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Ökumenikus imahét
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…
Uram, jobbod kitűnik erejével”
Ezt az ószövetségi igét választották imahetünk témájául a Karibi Egyházak Konferenciájának tagjai, akik 33 keresztyén egyházat képviselnek. Sok szigetországból és
Közép- ill. Dél-Amerika számos országából,
4 különböző nyelvcsoporthoz tartoznak ők.
Különbözőségeik, saját nemzeti kultúrájuk
ellenére is van egy közös örökségük, ami
őket összeköti: a sok évszázadon át tartó
gyarmati sors minden keserű emléke és
minden máig kiható következménye. A
keserű emlékek közé nemcsak a rabszolgatartó és leigázó hódító európai országok
uralma tartozik, hanem az is, hogy még a keresztyénség tanait is sokszor arra használták
fel, hogy Istentől rendelt és rájuk nézve kötelező életsorsként fogadják el azt az életformát, amit szenvedniük kellett évszázadok
során. Ennek ellenére a Biblia nemzedékeken át megtartó erővé lett sokaknak, és a
gyarmati sorsból való fokozatos felszabadulást Isten jobbja hatalmas tettének értékelték az ott élő keresztyének.
Jelen korban újfajta kihívásokkal, modern
gyarmatosítással kell szembenézzenek az ott
élők, ismét milliók számára egyre távolabb
tűnik a remény, hogy valaha is kikerüljenek a
mélyszegénységből és az adósságokból. Az
ott élők azonban azzal, hogy ezt az igét és
témát választották az imahét vezérfonalának,
arról tesznek bizonyságot, hogy hisznek
Isten jobbjának erejében, mint egyházának
tagjai arról akarnak tanúskodni, hogy a
legnehezebb körülmények közt is számíthatnak Isten erejére. Ezt mi, hozzájuk
képest jólétben és még békében élő magyar
keresztyéneknek bátorításul kell fogadnunk.
Az általuk javasolt bátorító igéket olvastuk
és tanulmányoztuk január 21-től 28-ig nyolc
estén keresztül valódi ökumenikus közösségben. Jómagam először vettem részt
ilyen szolgálatban, nagy öröm volt számomra tapasztalni azt, hogy városunk keresztyén
közösségei számára mennyire fontos az
összetartozásuk, a közös gyökerekhez és
hitelvekhez való ragaszkodásuk kifejezése.
Egymás hite által épülni, egymás lelki
otthonában közösen énekelni, imádkozni,
közös úrvacsorában részt venni, olyan
megtartó erőt jelent, ami arra bátoríthat
minden felekezetet, hogy ugyanazért a célért
szolgáljunk a saját hitünk szerint. Mi ez a
cél? Amit a karibiak a szívünkre helyeztek:
Minél több ember fedezze fel, ismerje meg és
tapasztalja meg, hogy Isten jobbja az az erő,
amire bárki, bármikor számíthat, hit által
megragadhat, mert erővel és hatalommal őrzi
Isten a hozzá fordulókat és az Ő megváltott
népét. Olyan jó, hogy ökumenikus közösségben többször is együtt lehetünk ebben
a városban, legközelebb március 2-án,
amikor az Ökumenikus Világimanap
alkalmából a Suriname-i keresztyének
életével ismerkedhetünk meg és hordozhatjuk őket imádságainkban.
Papp Tibor református lelkipásztor

2018. február

Budapest utolsó magyar páncélosa
Kiss József 1919-ben Mezőberényben született, harcolt a
második világháborúban, 73 évvel ezelőtt, 1945. február 12én részt vett a budai kitörésben. Kiss József történetét a
Kanadában élő 92 éves öccse, Kiss István vetette papírra.

Kiss József 1942-be vonult be
Rétságra a páncélosokhoz, az
akkor gyártott Nimród típusú
magyar gyártmányú harckocsira kapott kiképzést. Az
osztály egy része kiment a
szovjet frontra. Neki további
kiképzésre a gödöllői táborhoz kellett bevonulnia, innen
mint hadapród őrmester ment
vissza alakulatához. Románia
kiugrása idején a hadosztályt
nem Erdélybe, hanem Délvidékre partizán vadászatra

vezényelték, és Újvidéken várakoztak minden harcitevékenység nélkül, miközben a szovjet csapatok betörtek Erdélybe. Kiss József
Délvidékről Békéscsabára
ment alakulatával, ahol
parancsot kapott, hogy Aradot
foglalják vissza. Az alakulat
harcban volt Makón és több
alföldi város határában. Innen
Budára ment, és a kitörésig ott
harcolt. Feladata a Citadella
és a vár közötti terület vé-

delme volt. A kitörés napján,1945. február12-én a harckocsit az Országház utcában –
a parancsnak megfelelően – a
motorházba dobott gránátokkal tönkretette, hogy a szovjetek azt ne tudják használni.
Itt esett fogságba, ő volt
Budapest utolsó magyar páncélosa. A harckocsi jelenleg a
Hadtörténeti Múzeumban
van. Kiss József a gödöllői
táborba került, onnan Grúzia
Uzmány nevű városa melletti
tiszti táborba. A Szovjetunió
betartotta a tisztekre vonatkozó nemzetközi egyezményt, így őket nem kényszerítették munkára, a legénységhez képest jobb ellátást,
több cigarettát kaptak, és a hajukat nem nyírták le. Fogsága
1947. június 16-án ért végett.
Kiss József 1945 januárjában
zászlós volt. A harcok alatt
előléptették alhadnagynak,
bár az előléptetése hivatalosan nem érkezett meg, de
parancsnokai alhadnagynak
tekintették. A háború idején
több kitüntetésben is részesült, és 1982-ben hunyt el.
Kiss István közlése nyomán

Országos továbbképzés Berényben

A Mazsorett Oktatók Országos Továbbképzését január 67-én tartotta meg városunkban a Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége. A továbbképzésen több mint 30
település 28 oktatója vett
részt. (Felvételünkön ők láthatók.) Az oktatók nagyon jól
érezték magukat városunkban, a szakmai program
mellett megismerkedtek a
helyi nevezetességekkel is. A
képzés fő szervezői a Mező-

berényi Mazsorett Együttes
trénerei voltak.
A mazsorettekhez kapcsolódó
hír: a közelmúltban soros ülését a lengyelországi Opole városában tartotta meg a Majorette Világszövetség (MWF).
Az ülésen a nemzetközi bírák
újították meg liszenszüket, és
az új bírók tették le vizsgájukat. Ezen kívül a konferencián bizottsági tagok,
elnökök választására is sor
került. A világszövetség el-

nöksége javaslatára, és az elnökök egyhangú szavazatával
az öt tagú Judicial Commitee
(zsűri bizottság) tagjává választották Mezeiné Szegedi
Erzsébetet, a Mezőberényi
Mazsorett Együttes művészeti
vezetőjét is. Molnár Zsuzsanna, a berényi mazsorettek
egykori Európa- és világbajnoka, jelenlegi trénere 2018tól nemzetközi bírógyakornok lett.
Mezeiné Szegedi Erzsébet
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KOMFORT ABC

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület
sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, zenét kedvelő ismerőseit a

VÁROSI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR
EZ ÉVI ÖNÁLLÓ
KONCERTJÉRE.
2018. február 24. (szombat) 17.00
Művelődési Központ

Januári akció:
Finomliszt „CBA”
1 kg
Kristálycukor
1 kg
Napr. étolaj „Napsugaram” 1 l
Mesés dobozos tej 1,5%
1l
Hamé Kacsa-, Libamájas 105 g
Maggi Bolognai spag. alap 40 g
Univer bébidesszert 4hón. 163 g
Maggi Tyúkhúsleveskocka 110 g
Oooops! Sens. 2te. 2rét. papírtörlő
Kitekat macskaeledel
4x100 g
Silan öblítő 10 féle illatban 925 ml

99 Ft
189 Ft
309 Ft
175 Ft
149 Ft
249 Ft
269 Ft
290 Ft
139 Ft
305 Ft
449 Ft

(1419 Ft/kg)
(6225Ft/kg)
(1650 Ft/kg)
(2636 Ft/kg)
(70 Ft/db)
(763 Ft/kg)
(485 Ft/l)

www.komfortabc.hu
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

(Mezőberény, Fő út 6.)

SZÉPSÉGSZALON

vezényel: Matajsz János

MEGHÍVÓ
A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
szeretettel meghívja Önt

pályázati nyitórendezvényére!
A program során szeretnénk bemutatni azokat a pályázatokat és
rendezvényeket, amelyeket Békés megye 7 településén szeretnénk
megvalósítani.
Az előadásokat követően lehetőség lesz személyes egyeztetésre,
megbeszélésre is.
Időpont: 2018. február 20. 10.00
Helyszín: Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)

AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc
NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás,
alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés,
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megtört szívvel mondunk köszönetet a
rokonoknak és mindazoknak, akik

FREY MIHÁLY
férjem, édesapám, nagyapánk
temetésén részt vettek,
a szeretet virágaival és részvételükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány mezőberényi telephelyére
(Mezőberény, Mátyás utca 3.),

megváltozott munkaképességű dolgozókat
keres 4 órás munkaidőben.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.

Jelentkezés: munkanapokon 8-tól 12.30-ig
telefonon (+36 70 621-3257).

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Üdülés Hajdúszoboszlón
2018. május 13-19-ig 6 éjszaka 7 nap. A szállás 3.000.- Ft/fő/nap,
félpanzió (napi kétszeri étkezés) 2.080.- Ft/fő/nap.
Utazás menetrend szerinti autóbusszal. Beutaló nem kell.
Orvosi vizsgálat soron kívül.
Jelentkezés: 2018. április 10-ig 5.000.- Ft/fő előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna +36 30 4547-149.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ESÉLY ÉS LEHETŐSÉG A SZOCIÁLIS
SZEKTORBAN MINDENKINEK

ESÉLY A JÖVŐNEK, A DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS
LEHETŐSÉGÉT MINDENKINEK

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete örömmel teszi közzé,
hogy támogatási szerződést kötött az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások
Minisztériuma EU Fejlesztések Végre-hajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárságával az EFOP-1.1.3-17-2017-00047
„ESÉLY ÉS LEHETŐSÉG A SZOCIÁLIS SZEKTORBAN MINDENKINEK” című projekt megvalósítására.

A programba a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli roma nők kerülnek felvételre
Mezőberényből és a környező 6 településről (Murony,
Csárdaszállás, Kamut, Békés, Köröstarcsa, Hunya), ezzel esélyt és
lehetőséget kapnak teljes értékű szakemberként a munkavállalásra.
Ezen célokat 16 fő roma nő 24 hónapos heti 40 órás
foglalkoztatásával, majd 12 hónapos tovább foglalkoztatásával
valósítjuk meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg.
A projektről bővebb információ a
www.mecsesegyesulet.hu oldalon érhető el.

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete örömmel teszi közzé,
hogy támogatási szerződést kötött a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági
Minisztériummal a GINOP-3.3.3-17-2017-00065 „Esély a
jövőnek, a digitális írástudás lehetőségét MINDENKINEK” című
projekt megvalósítására.
A projekt közvetlen célja Békés megye 7 településén (Békés,
Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony) megteremteni az igényt arra, hogy az érintett társadalmi
csoportok meg akarják ismerni a digitális világot, és tudatosuljon
bennük, hogy milyen előnyökkel jár életükben az internet használata.
A programokban részt vevők számára oktatást is biztosítunk, ahol
megismerkedhetnek azokkal a digitális kompetenciákkal, melyek
segítik a lakosság digitális felzárkóztatását (különösen az online
kormányzati, közigazgatási és az e-egészségügyi szolgáltatásokra
való tekintettel), továbbá a digitális eszközök használatából eddig
kimaradó társadalmi csoportok megismerkedhetnek ezen eszközök
használatával és előnyeikkel. Ezen célokat 6000 fő 30
programon történő részvételével valósítjuk meg.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg.
A projektről bővebb információ a
www.mecsesegyesulet.hu oldalon érhető el.

