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A nehezén túl vagyunk
eddigi időszakban összesen 68 
hatósági karantén lett elrendelve, 
közülük a mai napon – 2020. május 
28. – még négy nem járt le, vagy 
nem lett feloldva. A későb-biekben 
is elképzelhető, hogy kül-földről 
hazatérő személyeknél el-rendelik 
az izolációt, a karantént, igaz, ez 
egyre kisebb számot mutat.
Önkéntes karantént vállalt 13 
időskorú, akik az önkormány-
zattól kértek segítséget az ellá-
tásuk megszervezéséhez. De en-
nél lényegesen többen vannak, 
akik ténylegesen önkéntesen 
vállalták az otthonmaradást, Tisztelt Mezőberényiek!
olyanok, akiket családtagjaik, Tisztelt Olvasók!
rokonaik, szomszédaik, jó ismerő- 
seik segítettek az ellátásban.E sorok írásakor a veszélyhelyzet 
Végleges egyenleget még nem még nem került feloldásra, de az 
húzhatunk, de talán az kije-elmúlt két és fél hónap tapaszta-
lenthető, hogy a nehezén túl latairól már lehet beszélni.
vagyunk. (Bár lehet nem is vol-A legfontosabb információ, hogy 
tunk kiemelten kockázatos hely-koronavírussal fertőzött sze-
zetben.) De ne feledjük, a járvány mélyről Mezőberényben nincs 
veszélye még nem múlt el. Az tudomásunk! Volt néhány tüne-
eddigiekhez hasonló fegyelmezett teket mutató ember, de az elvég-
magatartással azonban nincs zett tesztek szerencsére nem iga-
okunk pánikra, megelőzhetjük a zolták, hogy betegek lennének. Az 
tömeges megbetegedéseket, ki-
védhetjük a kórt.
Az alábbi köszönet már minden-
képpen kijár. Köszönet mind-
azoknak, akik az első vonalban 
dolgoztak, dolgoznak, köszönet a 
mindennapokban embertársaik 
kiszolgálását végzőknek, segí-
tőknek, köszönet a türelme-
seknek, a fegyelmezetteknek, 
köszönet a szülőknek, nagyszü-
lőknek, akik az iskolás gyerme-
keket felkészítették és segítették 
az eddig szokatlan, interneten 
keresztül való tanulásban, vagy 
az óvodás, bölcsődés gyermekek 
felügyeletét oldották meg, kö-
szönet a munkahelyeknek, ahol 
tekintettel voltak a dolgozók 
problémáira, és mindazoknak 
köszönet, akik tettek, tesznek 
azért, hogy a kihirdetett ve-
szélyhelyzet ideje elviselhető 
lehet embertársaiknak!

Siklósi István polgármester

Gyermekekkel foglalkozni 
minden bizonnyal a leg-
hálásabb munka, ami a 
földünkön osztályrészünk-
ről jutott, de saját tökéle-
tességünket is ez mozdítja 
előre.

(Brunszvik Teréz)
 

Pedagógusnap 
alkalmából szeretettel 

köszöntjük a 
tanárokat, tanítókat, 
óvodapedagógusokat!

Mezőberény több rendezvénnyel este száz mécsest helyeztek el.
emlékezett meg a trianoni bé- A békediktátumot 1920. június 4-
kediktátum aláírásának 100. év- én délután fél  5 után 2 perccel ír-
fordulójáról. A Városháza előtti ták alá, és ennek 100. évfordu-
téren Száz év magány szülőföldön lóján 100 másodpercig zúgtak a 
hontalanul címmel Bagyinszki Kárpát-medencében a harangok, 
Zoltán fotográfus fotóiból nyílt ki- így Mezőberényben is. Előtte a re-
állítás. A fotókat Koncsag Ferenc, formátus templomban tartottak 
a Mezőberényi Erdélyi Kör al-el-

istentiszteletet. A Mezőberényi 
nöke mutatta be. Bagyinszki Zol-

Erdélyi Kör és a Mezőberényi Vá-
tán, lapunknak elmondta, közel 

rosszépítő és Városvédő Egye-harminc éve járja a történelmi Ma-
sület a Székelykapunál szervezett gyarország területét, utazásai so-
közös emlékezést. rán több tízezer felvételt készített, 
A KDNP helyi szervezete a ezekből válogatta össze a sza-
trianoni emlékműnél tartotta meg badtéri tárlat anyagát. Célja, hogy 
hagyományos megemlékezését, a bemutassa a határon túli értékeket, 
rendezvény a katolikus templom-hogy ezeket minél többen szemé-

lyesen megtekintsék. Ugyanitt ban szentmisével zárult.

Trianon 100
Megemlékezés a békediktátumról



Az Ízőrzők Mezőberényben

A Duna Tv Ízőrzők műsorának kiné Ani és a Madarász család 
stábja május 25. és 26. között közreműködött. A programnak a 
városunkban tartózkodott. Zolnai Madarász tanya nyújtott méltó 
Róbert ötlete nyomán és a helyszínt. Az ételeket és a felvett 
Mezőberény Értékeiért Egyesület, helyszíneket a stáb választotta ki, 
Fábián László támogatásával mód és építi be a műsorba szigorú sza-
nyílott, hogy városunk értékeit, bályok szerint.

ízvilágát bemutathassuk. A láto- Köszönjük minden közremű-
gatás során beszélgettek Siklósi ködőnek, többek között a mobil 
István polgármesterrel, Körösi kemencekészítő Kis Zoltánnak 
Mihály helytörténésszel a város (Dásának), Sziráczki Dánielnek, a 
értékeiről, értéktáráról, a múltjáról Tópart Vendéglő és Panziónak, 
és a jelenéről. Mindezt színesítette továbbá minden támogatónak, 
a Berény Táncegyüttes és a Szlo- hogy a program létrejöhetett, és 
vák Páva műsora, illetve a Muze- újabb módon, újabb oldaláról 
ális Gyűjtemény, a Bodoki Vízügyi sikerült Mezőberényt bemutatni. 
Múzeum és az I. kerületi Evan- Köszönjük a műsor készítőinek, 
gélikus (német) templom bemu- Róka Ildikónak és Móczár István-
tatása. A főzésben Robi mellett nak a türelmüket és hogy bennün-
többek között Tánczos Imi, Kispál ket választottak. 
Imi, Freyné Pötyi néni, Drenyovsz- Mertz Judit

2020. június2. Városházi hírek
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Fodor Pálné Ujhelyi Ilona május 
30-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester 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, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
peltnek!

Koczka Pálné köszöntéseFodor Pálné köszöntése
Koczka Pálné Zolnai Eszter május 
2 2 - é n  ü n n e p e l t e  9 0 .  s z ü -
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester kö-
szöntötte és adta át a miniszter-
elnök úr által aláírt emléklapot és 
az önkormányzat ajándékcso-
magját. Az önkormányzat és 
településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

Mezőberény Város Önkormány- magasles és egy apró domb, mely 
zata május 30-án a gyermeknap- kedvencévé válhat a gyermekek-
hoz kapcsolódva megnyitotta a Tó nek. Természetesen nagyon sok 
utcán, a Medvefejes-tónál kia- apró finomítás szükséges még. (A 
lakított játszóteret. Itt kerültek el-

további kialakításban várjuk ötle-
helyezésre a túloldalról „meg-

teiket, javaslataikat, a játszótér mentett” játékok, és hatalmas zöld 
elnevezése, logója és a terület szí-területével értéket jelenthet a 
nesebbé tételére.)természetet szerető családoknak.

Ez a játszótér más, mint a város- Köszönet mindenkinek, akik se-
központban lévő. Hatalmas terü- gítettek rekordidő alatt összerakni 
let, színes játékok, a tóra néző ezt a falatnyi programot.  

Megnyílt a Tó utcai játszótér
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LAKOSSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÓ 
TÁJÉKOZTATÓ

 
Manapság a csapadékvízhez köthető települési problémák nem 
oldhatók meg csupán az elvezető hálózat fejlesztésével, min-
denképpen figyelmet kell fordítani a vizek helyben tartására is. A 
klímaváltozás hatására egyre gyakrabban tapasztaljuk a szélsőséges 
időjárási jelenségeket: a heves esőzések miatt bekövetkező 
elöntések, valamint a hosszan tartó száraz és forró időszakok 
egyaránt nehézséget jelentenek. Az okok többek között a 
beépítettség növekedésére is visszavezethetőek: a városiasodással 
együtt jár a burkolt felületek növekvő aránya és a zöldfelületek 
visszaszorulása.
A lehulló csapadékok nagy része nem jut be a talajba, hanem felszíni 
lefolyást okoz. A csapadék intenzitásának növekedésével ez a 
lefolyó hányad is emelkedik, hiszen egyre inkább meghaladja a 
burkolatlan felületek 
talajának elszívó ké-
pességét. A lefolyási 
hányad csökkentése, 
vagyis a csapadékvíz 
helyben tartása a be-
szivárgás növelésével 
vagy tározással érhető 
el.
A beszivárgás a bur-
kolatlan felületek ará-
nyának növekedésével 
értelemszerűen emel-
kedik. A vízzáró felü-
letek arányának csök-
kentése korlátozott, de nem lehetetlen. Növeljük tehát a 
zöldfelületeink nagyságát, ültessünk fákat, gyepesítsünk! A zöld 
növényzet a víz megkötésén túl kiemelkedően fontos szerepet tölt 
be a légkör megtisztításában is. Alkalmazzunk továbbá vízáteresztő 
burkolatokat és ne feledkezzünk meg a vízáteresztő burkolatalapról 
sem: egy nagyszemcsés alap nemcsak elvezeti, hanem a szemcsék 
közötti nagyméretű hézagok miatt tárolni is képes a csapadékot.
A tetőre hulló csapadék tárolásának legegyszerűbb módja egy 

felszíni esővízgyűjtő tartály 
elhelyezése, de megoldás 
lehet a speciális víztárolásra 
gyátott tartályok földbe 
süllyesztése is. A tárolt 
csapadékvíz mennyiségét a 
gyűjtő tetőfelület mérete, 
minőségét a csapadék 
összetétele és a tető anyaga 
határozza meg. Tisztítás 
nélkül az esővíz használata 
viszonylag korlátozott (ön-

tözés, külső takarítási munkák), szűrőberendezések beépítésével 
viszont széles körben alkalmazhatóvá válik a háztartásban. 
Tekintve, hogy egy átlagos családi ház vízszükségletének 
körülbelül 50%-ánál nincs szükség ivóvíz minőségű vízre, a 
tisztított csapadékvíz használata jelentősen hozzájárul víz-
készleteink védelméhez.
A csapadékvíz gazdálkodásban is működik a népszerű mottó: 
Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan!
Tegyünk a klímaváltozás ellen a vizek helyben tartásával!

A projektről bővebb információt a www.mezobereny.hu
oldalon olvashatnak. 
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GYOMAI ÚT FELBONTÁSA
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy tovább folytatódnak a 
„Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” 
elnevezésű projekt kivitelezési munkálatai. A fejlesztés a 46-os 
számú főutat keresztező átereszt is érinti (a Tópart Vendéglő előtt), 
ami az út felbontásával fog járni, forgalomkorlátozás mellett.
A keresztezés kivitelezése várhatóan két ütemben, a közút teljes le-
zárása nélkül valósítható meg, melynek során a forgalom 
szabályozása egy-egy sáv lezárásával, forgalomirányító fény-
jelzőkészülék segítségével történik.

A fenti munkálatok tervezett időpontja: 
2020. június hónap második fele.

A projekt keretében tervezett kivitelezési munkák várható 
befejezési ideje: 2020. szeptember 30.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
A projektről bővebb információt a www.mezobereny.hu oldalon 
olvashatnak.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Nacsa Tibor (Mezőberény) és Süveges Erika 
(Mezőberény), Örkényi Marcell (Kamut) és Liszkai Anett (Kamut), 
Wéber Szabolcs (Mezőberény) és Fias Anita (Mezőberény), Szalai 
István (Pécs) és Pálfi Judit (Pécs), Vörös Róbert (Budapest) és 
Hőgyes Zsuzsanna (Budapest).
Eltávoztak közülünk: Wagner József (1965), Fodor Jánosné 
született Szűcs Eszter (1941), Csák Tibor (1970), Walter Károly 
(1957), Kopasz Györgyné született Polgár Julianna Piroska (1952), 
Szabó László (1962), Buczkó Jánosné született Konyár Anna (1939), 
Földi Imréné született Marsi Zsuzsanna (1935), Zsíros Györgyné 
született Boldizsár Irén (1956), Hoffmann Mártonné született 
Krattinger Mária (1941), Barnai Sándorné született Hegedűs Éva 
Judit (1950), Hermeczi István (1954).

Városházi hírek
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
A megyei mentőállomásokat és az orosházi kórházat is 
támogatja a Békés Megyei Önkormányzat

Másfél hónapja hozta létre a Békés Megyei Önkormányzat a 
„bekesmegyeosszefog.hu” weboldalt, melynek célja, hogy a 
koronavírus-járvány idején felhívja a figyelmet az önkéntes 
felajánlások lehetőségére és szükségességére.
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke május 14-én 
élő Facebook bejelentkezésében elmondta, hogy eddigi 
működése alatt az oldalt közel 5000-en látogatták meg, és 
mintegy 90 felajánlás érkezett a weblapon keresztül. A legtöbb 
segítő önkéntes munkát ajánlott fel, de nagyon sok véradásra, 
tanításra, szállításra vonatkozó felajánlás is érkezett. A legutóbbi 
bejelentkezés óta számos adomány ért célba, többek között 100 
kézzel varrott maszkot továbbítottak kollégáink az újkígyósi 
Szent Erzsébet Szeretetotthon részére a Gerlai Wenckheim 
Társaság és a megyei önkormányzat jóvoltából. Magán-
személyek felajánlásából egy mobiltelefont és egy tabletet 
juttattunk el olyan gyermekek részére, akik megfelelő eszköz 
hiányában nem tudták elvégezni a digitális oktatás keretében 
kapott feladatokat – tudatta Zalai Mihály.
A „Békés megye összefog!” akció keretében érkezett pénzügyi 
felajánlásokból a megyei önkormányzat járványügyi védekezési 
alapot hozott létre, amelyet sokan támogattak megyénkből, a 
Békés Megyei Önkormányzat pedig saját költségvetésből 5 
millió forinttal járult hozzá ehhez. Az alapból elsőként a Békés 
Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetségen keresztül 
a gyulai és a szeghalmi tűzoltóság kapott támogatást 
ágybetétek, asztalok és székek beszerzésére. Most ugyanezen 
keret terhére eszköztámogatásban részesítették a megyei 
mentőállomásokat és azok békéscsabai irányítócsoportját. Ezen 
felül a védekezési alapból az Orosházi Kórházért Alapítvány is 
támogatást kap 600 ezer forint értékben.

Érték a Települési Értéktárból

Orlai életműve
Száznegyven évvel ezelőtt, 
1880. június 5-én Budapesten 
hunyt el Orlai Petrics Soma a 
magyar történelmi festészet 
jeles alakja. A festőművész 
1822. október 22-én  Mező-
berényben született, és itt vé-
gezte el a középiskolát is. Petőfi 
Sándor másod-unokatestvé-
reként több változatban meg-
festette a Petőfi otthonában 
címmel ismert egészalakos 
portréját, csakúgy, mint a Petőfit 
Mezőberényben ábrázoló ké-
peket.

Vallásos képei közül az Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket 
című oltárképe (1853) a mezőberényi német evangélikus 
templomban található. A Városháza dísztermét ékesíti a 
Coriolanus című műve, ezt 1869-ben alkototta a mester. Számos 
portrét festett mezőberényiekről: édesanyjáról, testvéreiről, a 
Launer család tagjairól. A Hathy Sándorról és feleségéről készült 
festmények ma is a család tulajdonában vannak.

Sárgaréz kontytartó
A hónap műtárgya - 2020. június

A Békés megyei és mezőberényi A sárgarézlemezből készült dara-
szlovák asszonyok hajviseletének bokat karcolt, pontozásos és be-
jellegzetes darabja volt a réz ütéses díszítéssel készítették helyi 
kontytartó. Ezt adták a meny- kovácsmesterek. A szépen kidol-
asszonynak jegyajándékként, a gozott darabokra a házasságkötés 
házasság szimbóluma volt. A évét, a házasulandó pár nevét 
menyasszony az esküvőn kon- vésték. A bemutatott réz konty-
tyolás alkalmával a vőlegény tartó beütéses, geometrikus díszí-
édesanyjától kapta, és azt élet- tésű, nevet vagy monogramot nem 
hossziglan viselte. Azt jelképezte, találunk rajta, csak az 1885-ös 
hogy a menyasszony lányból évszámot. A gyűjteményben 
asszonnyá lett, és ezután már a férj található kontytartók egyik leg-
családjához tartozik. korábbi és legszebb darabja. 

Tisztelt Olvasó!
 
A Könyvtári Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának javaslata alapján a 
könyvtáraknak lehetősége van az olvasói kérések teljesítésére, 
könyvek kiszállítására.

A jelen helyzetben két dokumentum kiszállítására van lehetőségünk. 
Egy-egy családban ez minden beiratkozott olvasóra vonatkozik. 

Amennyiben szeretne ezzel a lehetőséggel élni, 
kérjük, jelezze az alábbi telefonszámon: 

+36 70 400-2481 hétfőtől péntekig 10 és 12 óra között.

A könyvek kiszállítására hétköznapokon 14-től 16 óráig kerül sor.
Kedves Olvasó, a visszavételre szánt könyveket kérjük tiszta nylon 
zacskóba helyezni, és a könyvtár munkatársának abban átadni, mi is 
ezt az eljárást alkalmazzuk a kiszállításnál.
A könyvek kiszállítása kizárólag egészséges emberek részére 
történik. Otthonukban gyógyuló, valamint hatósági házi 
karanténban lévő személyek részére könyvek kiszállítása nem 
végezhető.

A Könyvtár ajánlja

 
Cetta és fia, Christmas Olasz-
országból menekült az erőszak és a 
viszontagságok elől Amerikába, a 
remények országába. A nő egyetlen 
vágya, hogy a kisfia igazi amerikai 
legyen: szabad azért, hogy boldog 
lehessen, de mindenekelőtt szabad 
azért, hogy önmaga lehessen.
Az Álmok bandája Christmas és 
Cetta története, és minden emberé, 
akinek az élete az övékbe fonódik a 
huszadik század elejétől 1929-ig, 
Olaszországtól az őrült húszas 
évek New Yorkján át Kaliforniáig 
és a születőben lévő hollywoodi 
filmiparig. Kitűnő példája annak, 
hogyan lehet tiszta szívet meg-
őrizve ésszel feljutni a ranglétra 
legaljáról akár a legtetejére, hogy 
érdemes kitartani az álmaink 
mellett, mert megvalósulhatnak, ha 
harcolunk értük.

Luca Di Fulvio: Álmok bandája

2020. júniusIntézményi hírek
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mint imádság, milliószor hangzik felett. Ennek az Istennek jár neve 
egy nap szerte a világban. Ezek- szentnek tartása és magasztalása. 
ben a vírusos időkben bizonyos, Hitvallás kimondani, hogy ennek 
hogy megnőtt ez a szám, de vajon az Istennek van egy mennyei vi-
hányszor hangzott, hangzik hit- lága is, ami után vágyódunk, és 
vallásként? Sokszor az az érzé- készek vagyunk az Ő akaratához 
sem, hogy egyfajta önmegnyug- igazodni. Hitvallás kimondani, 
tatás vagy saját maguknak beírt hogy kész vagyok elfogadni azt, 
„lelki piros pontként” értékelik ha Isten másként dönt sorsom 
sokan, miután elmondták. Ez az felől, mint szeretném. Hitvallás 
imádság nem azért adatott, hogy kimondani, hogy a mindennapi 
érdemszerző cselekedetté legyen. kenyerem attól függ, hogy Isten 
Ez az imádság összeköt azzal, megáldja-e munkámat, és meg-
Akitől kaptuk, és felszabadít, ajándékoz-e mindennapi létem 
elkötelez annak a Valakinek a szükségleteivel. Hitvallás kimon-
hitvalló követésére. Mert mi a dani, hogy bűnös emberként fo-
hitvallás? Annak kinyilvánítása, lyamatosan rászorulok Isten bo-
hogy van az életünknek egy olyan csánatára, mert képtelen vagyok 
stabil látása, alapja, szemlélete, tökéletesen betölteni törvényét. E 
ami minden dolgunkat, gondol- hitvallás velejárója, hogy kész va-
kozásunkat és cselekedeteinket gyok megbocsátani azoknak, akik 
meghatározza, irányítja és ér- nekem okoztak fájdalmat. Hit-
tékeli. Ahol lehet, amikor lehet, a- vallás kimondani, hogy félek a 
zok közt, akik előtt lehet nyíltan kísértésektől, amik rám lesel-
elimádkozni ezt a könyörgést, az kednek, és remélem, hogy Isten 
hitvallássá kell legyen számunkra. nem enged azok közelébe, sőt, a 
Nem kell szégyellni azt egy te- gonosz rám zúduló támadásaitól is 
metésen vagy egy esküvői szer- megvéd. És hitvallás kimondani, 
tartáson, ahol a lelkészen kívül hogy ez a hatalmas Isten, bármi is 
alig néhány ember meri hangosan történjen velem életem során, csak 
mondani. Nem kell szégyellni egy dicséretet, dicsőséget és magasz-
kórházi ágy mellett a súlyos talást érdemel tőlem, gyarló te-
beteggel vagy betegért imádkozó remtményétől.
lelki segítővel együtt mondani. Ha ezt Jézus is megvallotta, akkor 
Nem kell szégyellni egy városi nekünk is meg kell vallanunk, na-
rendezvényen, ahol felkérik va- ponként, nyíltan, őszintén, hite-
lamelyik felekezet lelkészét vagy lesen. Fel kell tudni vállalni a vi-
akár többet is, hogy mondjanak lág előtt, hogy kihez tartozunk, 
néhány ünnepi gondolatot, s ők kinek hiszünk, kiben bízunk. E-
arra kérik a hallgatókat, hogy zért jöjjünk, menjünk újra, és hív-
közösen imádkozzuk el ezt a junk másokat is hitüket megval-
könyörgést. Mert mit vallhatunk lani keresztyén templomainkban, 
meg ebben az imában? Azt, hogy hogy tudjuk Krisztus dicsőségét, 
„ország-világ előtt” kinyilvánít- Országa épülését hitvalló módon 
juk: van egy Isten, Akit Atyánknak szolgálni! 
tekintünk, Aki ÚR mindenek Papp Tibor református lelkipásztor

A Mi Atyánk,

LOVAS TÁBOR KUTYÁS TÁBOR
Szervező: Nyeregben Szervező: Kutyabarátok 
Alapítvány Közhasznú Egyesület
Helyszín: a Nyeregben Helye: Mezőberény, Laposi 
Alapítvány tanyája kert
Időpontok: Időpontok:
1.  tábor: június 29-július 3-ig 1.  tábor: 2020. július 13-17.
2.  tábor: július 13-17-ig 2.  tábor: 2020. július 20-24.
3.  tábor: július 27-31-ig 3.  tábor: 2020. augusztus 10-14.
4.  tábor: augusztus 3-7-ig Résztvevők: 6-14 éves 
5.  tábor: augusztus 10-14-ig kutyakedvelők
Résztvevők: 5-15 éves Jelentkezni lehet: Zahorán 
gyerekek Katalin, +36 70 427-5092
Részvételi díj: 23.000 Ft
Jelentkezni lehet: Madarászné EVANGÉLIKUS 
Bereczki Zsuzsanna, +36 20 ZENETÁBOR532-4531

Szervező: I kerületi  
Evangélikus EgyházközségKÉZMŰVES TÁBOR Helye: evangélikus parókia

Szervező: OPSKMM és a Időpont: 2020. augusztus 3-9.
Mezőberényi Orlai Népfőiskola Résztvevők: 7 éves kortól
Egyesület Jelentkezni lehet: Lázárné 
Helye: az OPSKMM Skorka Katalin, +36 20 824-
intézményegységei 3805
Időpont: 2020. július 6-10.
Résztvevők: 6-14 évesek Jelenleg ezek a táborok 
Jelentkezni lehet: Fábián szervezése biztos, később 
Zsolt, +36 20 563-8400 bizonyára több is fog indulni.

Nyári napközis táborok 

Trianoni könyvajánló
Az I. világháborút lezáró ún. 
Versailles-Washingtoni béke-
rendszer részeként íratták alá a 
magyar delegációval a béke-
szerződést a Kis-Trianonnak ne-
vezett palotában 1920. június 4-én. 
Ezzel a békediktátummal nemcsak 
az Osztrák–Magyar Monarchia tűnt 
el a térképről, hanem Magyar-
ország elvesztette területe jelentős 

2részét (területe 282 870 km -ről 92 
2607 km -re csökkent), a lakosság 

létszáma pedig mintegy 10 millió 
fővel kevesebb lett. Erre az ese-
ményre emlékezünk Trianon em-
léknapján.

Trianon átírta Európát / szerk. Raffay Ernő (raktári jelzet 323 T 91)
A trianoni békeszerződés / Romsics Ignác (raktári jelzet 327 R 80)
Magyar irodalom határok nélkül / Pomogáts Béla (raktári jelzet 894 
P 81)
A trianoni magyar sors / Daruvár, Yves de (raktári jelzet 943.9 D 26)
A trianoni Magyarország, 1918-1945 / Gergely Jenő (raktári jelzet 
943.9 G 40)
Jaj, hol a múltunk? / szerk. Száraz Miklós György (raktári jelzet 
943.9 J 12)
A trianoni határok / Palotás Zoltán (raktári jelzet 943.9 P 21)
Trianon –Belvedere – hadbalépés / Páva István (raktári jelzet 943.9 P 48)
Magyar tragédia / Raffay Ernő (raktári jelzet 943.9 R 27)
 / szerk. Gerő András (raktári jelzet 943.9 S 80)

Emlékezzék meg rólunk, aki számon tartja az ártatlanul kiontott vért

Tisztelettel meghívjuk a Muzeális Gyűjtemény udvarán
a holokauszt emlékműnél

 2020. június 29-én 16 órakor kezdődő megemlékezésre.
 

Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület,
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2020. június Intézményi hírek / Hitélet
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Otthoni munka! 
Kozmetikai dobozok összeállításai, egyebek 

elérhetőségei érd:  +36 90 603-905 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 

+36 20 4963980).

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

BARNA TOJÓTYÚK 600 Ft/db, 
ingyenes szállítással megrendelhető.

TEL.: +36 30 8602-627.

PULYKA 6 hetes fehér 2500 Ft/db,  
BARNA JÉRCE 18 hetes 2000 Ft/db, 
ingyenes szállítással megrendelhető.

TEL.: + 36 30 835-1121.

PECSENYE KACSA 
6 hetes kb. 3 kg 1700 Ft/db, 

3 hetes 1000 Ft/db, 
ingyenes szállítással megrendelhető.

TEL.: + 36 30 860-2627.

Kopányi László e.v. 
Tel.: +36 30 219-4154

-fűkaszálás, fűnyírás 
-ágaprítás,fakivágás

-telektisztítás 
-bozótirtás 
- gallyazás

TÁJÉKOZTATÓ
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen található 
hulladékudvarok 2020. május 18-tól (hétfő) a megszokott 
nyitvatartási rend szerint üzemelnek.
 (A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: 

Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs 
ajánlásaira figyelemmel – az új típusú koronavírus elleni védekezés 
érdekében, valamint az Önök és kollégáink egészségének és 
biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek 
megfelelően szíveskedjenek eljárni:

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az 
ingatlanhasználó köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt 
(védőmaszk, sál, kendő) viselni.

Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges 
betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó 
tartózkodik. Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a 
hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar 
kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a kapun 
kívül kell várakozniuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 25-től (hétfő) a kijelölt 
gyűjtőpontokon ismételten elhelyezhető a zöldhulladék a 
megszokott rend szerint. 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok)
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