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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Az időjárás nem először kellemetlenkedett a Múzeumok Éjszakájával szemben, így volt ez június 25-én is. A rendezvényt megelőzően néhány órával eleredt az
eső, de kevéssel kezdés előtt elállt. Szerencsére egyedül a kerékpártúrákat mosta el az eső, az
Alföld Turista Egyesület a Bodoky Károly Vízügyi Múzeumhoz szervezett kirándulást,
Henger Péter, a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület elnöke pedig az ókerti
pincébe. Az összes többi rendezvény nagy érdeklődés mellett, jó
hangulatban valósult meg. A
Mezőberényi Orlai Népfőiskola
Egyesület és az OPSKMM
együttműködve gazdag, sokszínű
programmal várta az érdeklődőket a muzeális gyűjtemény udvarára.
Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, hogy az
OPSKMM a Múzeumok Éjszakájára minden évben egyre gaz-

dagabb programot szervez, ehhez
csatlakozott a városháza is, ez
alkalomból az épület látogatható
volt.
Sztojka Máté és bandája változatos,
hangulatos zenével szórakoztatta a
közönséget, közben Micura Sándor
László tréfás roma meséket
mondott. A ZumBrigád Team most
is kiváló hangulatot teremtett.
Világok közötti hangutazás címmel
Wanita, azaz Mihók Anita és
Pongrácz Tibor tartott egzotikus
előadást. Tierra Jimmy és partnere
látványos tűzzsonglőr show-t adott
elő.
Családi moziként a közönség Herendi Gábor rendezésében, Nagy
Ervin és Petrik Andrea főszereplésével a Kincsem című romantikus, magyar kalandfilmet láthatta
a gyűjtemény udvarán kivetített
vásznon.

Kísérő programként Diószegi
Eszter grafikusművész tartott
kézműves foglalkozást, a gyűjtemény pincéjében Csete Gyula
néprajzos muzeulógus szabadulószobát rendezett be. Miénk itt a
tér! címmel a fiatalokat virtuális
játékok és csocsó várta. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete kürtőskalácsot sütött, illetve a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete pattogatott kukoricát
és mákos gubát kóstoltatott, sőt
szalonnasütést is szervezett. Néhány helyi kézműves elhozta
portékáit, Rácz János amatőr
roma festő pedig a képeit.
Az előző évek hagyományának
megfelelően a rendezvénynek az
idén is voltak külső helyszínei. Ez
alkalomból a Patikamúzeumban
tárlatvezetést tartottak, illetve a
református és a I. kerületi evangélikus templom várta a látogatókat.

Mezõberény
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18.00-20.00 K ÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS

Diószegi Eszter
grafikusművésszel
18.00 B ODÓCZKI E RNŐ ÉS
ZENEKARA

19.00 S ILENT zenekar
koncertje
Ingyenes kenyérlángos
kóstolás a készlet erejéig
Helyi kézművesek
kirakodóvására
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Június 1-jén kapott választ a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től
Siklósi István polgármester a
május 25-én kelt levelére, melyben azt kérte, hogy a 46-os, 47-es
utakon a balesetveszélyes nyomvályúkat szüntessék meg és a
megkopott, szintén balesetveszélyt rejtő burkolati jeleket újítsák fel. A válaszban igazgató úr
ezt írta: „az idei évben feladattervünk terhére keréknyomvályúk
és burkolati jelek felfestését nem
tudjuk elvégezni”.
Június 3-án a KÖVIMET Mérnöki Tervező Kft.-től érkezett megkeresés a 47-es, 46-os másodrendű főutak belterületi szakaszainak egy részére vonatkozó, valamint a 46355 vasútállomáshoz
vezető út felújítási munkáinak
tervezéséről. Ez ugyan még csak
a tervezésről szól, de még ilyen
szinten sem volt korábban szó
arról, hogy a belterületi részek
felújítására kerülhetnek!
Június 14-én a Szabó Árpád utca
felújításának műszaki átadására
került sor Békéscsabán. Az útszakasz láthatóan és hasznáhatóan elkészült. A buszmegállók
is masszívnak tűnnek, kivéve a
rá- és kivezető szakaszok, amelyek erősebb alap nélkül lettek kivitelezve. Az útszakasz felújítása
mindenképpen előrelépés a városban lévő, a Közútkezelő üzemeltetésében, a Magyar Állam
tulajdonában lévők utak állapotát
tekintve.
Június 16-án munkaterület átadásra került sor piaccsarnoknál.
Az előreláthatóan júliusban kezdődő munkák helyszínén történt
egyeztetés a jelenlegi használókkal arról, hogyan kell majd ütemezni a szolgáltatásaik átszervezését. A munkák a tervek szerint öt hónap időtartamot vesznek
igénybe. ADDIG IS KÉRJÜK A
LAKOSSÁG MEGÉRTÉSÉT ÉS
TÜRELMÉT!

Június 17-én levélben fordult Siklósi István polgármester a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához
az országos jégkármérséklő rendszer működésével kapcsolatban, a
környékünkben lévő településeken elhelyezett talajgenerátorok
működésének időbeliségét, kezelőinek szakmaiságát, a használt
vegyszer élőlényekre gyakorolt
hatását firtatva. Nagyon gyorsan,
már 20-án keresték telefonon a
megyei kamarától, hogy a NAK
gazdafórumot tervez tartani
Mezőberényben. Mivel a polgármester konkrét időpontról
értesítést nem kapott, ezért 23-án
e-mailben kéréssel fordult a
NAK-hoz, amely arra irányult,
hogy a következő két hónapban
ne üzemeltessék a körzetünkben
lévő talajgenerátorokat, mert ezzel minden gazdafórumnál egyértelműbben lehetne bizonyítani,
hogy a jégkármérséklő rendszernek van-e hatása a csapadékviszonyokra. Időközben 2022. július 4-én a művelődési központban a gazdafórumot megtartották.
Június 24-én előzetes egyeztetések, közbeszerzési szakértő
véleményének megkérése után a
közvilágítás kivitelezői szerződésének 120 nappal történő meghosszabbítását hagyta jóvá Siklósi István polgármester. A kivitelezési határidő június végén
járt le. A módosítás legfőbb indoka az engedély hosszas átfutási
ideje mellett: „Vállalkozó jelezte,
hogy az amerikai és az európai
gyártók az elektronikai alkatrészek beszállítását nem tudják
határidőben teljesíteni, tekintettel
arra, hogy az elektronikai alkatrészeknek vannak olyan elemei,
amit ezen gyártók a távol-keleti
leányvállalataiknál készítenek” A
határidő módosításáról a hirdetmény kifüggesztésre kerül, annak
határidejének letelte után lép
életbe.

MIRŐL TÁRGYALT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
A napirend megszavazása után az
ipari területek témájában közmeghallgatásra került sor.
Elfogadták dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző tájékoztatását a 2022.
május 30-i zárt ülésen, illetve a
2022. június 7-i rendkívüli zárt
ülésen hozott határozatokról,

majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Belvízelvezető árkok és csatornák állapota 3. című előter-

jesztett anyagot, és elrendelte a
sürgős beavatkozást igénylő
munkák elvégzését, amelyre az
általános költségvetési tartalékból 320.000,- Ft + áfa összeget
biztosított. Felhívták a lakosság
figyelmét, hogy a közterületi
vízelvezető árkokat ne kezeljék
vegyszerekkel.
Módosították az önkormányzati
képviselők, bizottsági elnökök és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 34/2006.(X.17.) önkormányzati rendeletet. A képviselőtestület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított
tiszteletdíját 50%-kal, maximum
12 havi időtartamra csökkentheti,
illetőleg természetbeni juttatását
ugyanilyen időtartamra megvonhatja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a területi ellátási kötelezettségű Mezőberény V. számú
háziorvosi körzet (dr. Dóczy
Balázs) működtetését 2022. szeptember 1-től a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézményén keresztül kívánja megoldani. A testület felhatalmazta a
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatóját a működési
engedélyezési eljárás lebonyolítására, a finanszírozási szerződés
megkötésére, valamint a további,
az egészségügyi feladatellátás
biztosítása érdekében szükséges
szerződések, dokumentumok
megkötésére, elkészítésére.
A véleményezési eljárás lefolytatása után módosításra került
Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/
2019.(II.26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzattal
összhangban a településképi hatósági hatáskörök címzettje-ként
a polgármester került megnevezésre.
A képviselő-testület megköszönte a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény és a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, valamint a
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat városért, lakosságért végzett munkáját, a
szervezetek 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatókat tudomásul vette.
Elfogadták a Mezőberény 2021.
évi sportéletéről szóló beszámo-

2022. július
lót. A képviselők megköszönték a
sport területén a mozgás, az
egészséges életmód érdekében
dolgozók tevékenységét, munkáját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Közművelődési, közgyűjteményi feladatellátás című anyagot,
és megköszönte a közművelődés,
közgyűjtemény területén dolgozók és az érintett intézmények,
szervezetek közreműködőinek
munkáját.
Elfogadták a Mezőberény ’17
Városüzemeltetési Kft. gazdasági
helyzetéről szóló beszámolót és a
Felügyelő Bizottság jelentését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2022-2026. dokumentumot.
Jóváhagyták a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Felülvizsgálat után módosították
a Vagyonrendeletet, az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások átvezetésre kerültek.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre jelölte ki az önkormányzat
tulajdonában álló 07/18 hrsz-ú,
1142 m2 területű szántó művelési
ágú ingatlant, és felhatalmazta
polgármestert, hogy az ingatlan
eladási árának meghatározásához
független ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményét kérje meg.
Módosításra került Mezőberény
Város Önkormányzatának 2022.
évi közbeszerzési terve.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy 2022. július 31.
napjával a fül-orr-gége szakrendelés a területi ellátási kötelezettséggel ellátandó területeket is
tekintve Mezőberény városában
megszűnik, mint közfinanszírozott ellátás. A testület tudomásul vette, hogy az Önkormányzat és a Dr. Hegyi és Társa
Bt. (5650, Mezőberény, Békési út
19/A.) egészségügyi szolgáltató
között fennálló egészségügyi ellátási szerződés 2022. július 31.
napi hatállyal megszüntetésre kerül a szolgáltató előzetes írásbeli
felmondására tekintettel, elfogadva rendkívüli felmondásként
a törvényben előírt személyi feltételek megszűnését és a megoldatlan bérfinanszírozást.
Elfogadták a „KÖZÉP-BÉKÉSI
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2022. július
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatosan,
hogy a társulás 2022. december
31. napjával megszűnik, és ezen
időponttól sor kerül a nyilvántartásokból történő törlésére. Felhatalmazták Siklósi István polgármestert a társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodás
aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött a
nem megvalósuló befejezetlen
beruházásoknak a kivezetéséről a
könyveiből.
A képviselő-testület a térfigyelő
kamerarendszer eszközeinek
cseréjéhez 300.000.- Ft összeget,
a vírusvédelem megújításához további 300.000,- Ft összeget biztosított a 2022. évi kiadási előirányzatán belül.
Intézményi átcsoportosítások, átcsoportosítások és fedezetbiztosítások megszavazása után 2.
alkalommal került módosításra
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési
rendelete. Az önkormányzat
2022. évi költségvetési főösszege
intézményfinanszírozással 8.933.
949.482,- Ft.
Nem támogatták a Mezőberényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, melyben a
nemzetiségek napja megünnepeléséhez kértek támogatást.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
a 2023-as, a város újratelepítése
300. évfordulójának kiemelt
eseményeiről szóló III. beszámolót, és megbízta Körösi Mihály alpolgármestert a munka
folytatásával.
A képviselők a 2022. évi nyári
diákmunka elindításához 78.
000.- Ft önerőt szavaztak meg,
amely a 2022. évi költségvetésében biztosított.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a dr. Adamik és
Társa Bt. egészségügyi szolgáltató részére hatályos egészségügyi ellátási szerződésében helyettesítőként dr. Emődi Emese
fog- és szájbetegségek főorvosa
és dr. Patzer Tímea fogszakorvos
kerüljön megjelölésre.
A testület egyetértését adta ahhoz,
hogy az EME-DENT Bt., egészségügyi szolgáltató hatályos
egészségügyi ellátási szerződésében helyettesítőként dr.
Adamik Ilona fog és szájbetegségek főorvosa és dr. Patzer
Tímea fogszakorvos kerüljön

Városházi hírek
megjelölésre. Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott
az egészségügyi szolgáltatókkal
megkötött egészségügyi ellátási
szerződés módosításának aláírására.
Módosították a tanyagondnoki
szolgálatról szóló 6/2014.(I.28.)
önkormányzati rendeletet a területi hatály részletezésével.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az éjszakai fürdőzésen kiskorú gyermek kizárólag
szülői felügyelet mellett, szülői
felügyelet nélkül pedig csak a
nagykorú cselekvőképesek vehetnek részt.
Módosításra került az önkormányzat által megállapított helyi
díjakról szóló rendelet, a Kálmán
Fürdő belépőjegyeinek díja 2022.
augusztus 1. napjától a következők szerint változik:
Napijegyek ára (9.00-19.00 ):
Felnőtt napi jegy 1.500 Ft
Diák, nyugdíjas napi jegy
1.000 Ft
Gyermek napi jegy 3-6 éves
korig 600 Ft
MEOSZ kedvezményes jegy
700 Ft
Kedvezményes jegyek ára
(16:00 - 19:00 óráig)
Felnőtt kedvezményes jegy
1.000 Ft
Diák, nyugdíjas
kedvezményes jegy 750 Ft
Gyermek kedvezményes
jegy 500 Ft
Úszójegy ára (6:00 7:30 óráig,
valamint 19:00-20:00 óráig)
Felnőtt úszójegy 600 Ft
Diák, nyugdíjas úszójegy 500
Ft
Délelőtti jegy ára (9:00 - 12:00
óráig) Termáljegy 700 Ft
Úszótanfolyamhoz kapcsolódó
jegyek ára
Tanulójegy (úszótanfolyami
részvétel) 450 Ft
Látogatói jegy max. 1 óra
időtartamra 300 Ft
Éjszakai fürdőzés ára
Felnőtt jegy 19:00 - 02:00
óráig 2.500 Ft
16 év feletti diák, nyugdíjas
jegy 19:00 - 02:00 óráig 2.000
Ft
Éjszakai fürdőzésen kiskorú
gyermek kizárólag szülői felügyelet mellett vehet részt.
Csoportos belépő ára
Csoportos napi jegy 10 fő
felett (Ft/fő) 850 Ft
Csoportos napi jegy 50 fő
felett (Ft/fő) 700 Ft
Nagycsaládos napi jegy ára
2 felnőtt és 3 gyermek 3.500 Ft

További gyermekek után
(Ft/fő) 400 Ft
Bérletek ára
Havi felnőtt bérlet 19.500 Ft
Havi diák, nyugdíjas bérlet
16.000 Ft
10 alkalomra szóló felnőtt
bérlet 10.000 Ft
10 alkalomra szóló diák,
nyugdíjas bérlet 7.000 Ft
10 alkalomra szóló úszóbérlet
5.000 Ft
10 alkalomra szóló
termálbérlet 6.000 Ft
MEOSZ havi bérlet 11.000 Ft
Oktatói bérlet 8.500 Ft”
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata
ajánlatkérő által A mezőberényi
idősek otthona energetikai fejlesztése című pályázat keretein
belül 1 db tájékoztatási, képzési
anyag kidolgozása, 1 db képzés
megtartása tárgyában indított
ajánlatkérési eljárásban nyertesként a Schäfer Épületgépészet
Kft.-t nevezte meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tette összesen 392.000 Ft + 27 % áfa = bruttó
497.840 Ft ajánlati áron. A szolgáltatás díja a támogatás terhére
elszámolható.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése című projekthez
szükséges műszaki ellenőri
szolgáltatás nyújtása tárgyában
indított ajánlatkérési eljárásban
nyertesként a Kontroll-Centrum
Kft.-t (5553 Kondoros, Őr u. 36.)
nevezte meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette összesen
1.315.000 Ft + 27% áfa = bruttó
1.670.050 Ft ajánlati áron. A
szolgáltatás díja a támogatás terhére elszámolható.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 13. §-ában foglaltak,
valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Mezőberény,
0298/15 helyrajzi számon felvett,
kivett vízállás megnevezésű,
1499 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását,

3.
nevezett ingatlant helyi környezet- és természetvédelmi (fásítás)
célra kívánja felhasználni. A
képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve, amenynyiben szükséges, a művelési ág
szükséges megváltoztatásának
költségét – megtérítését, felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőberény, 0298/15
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon,
és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen, valamint az ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja és a szükséges
intézkedéseket megtegye. A
tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek fedezetére
maximum bruttó 100.000,- Ft
összeg került biztosításra a 2022.
évi költségvetés terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata
ajánlatkérő által az A mezőberényi művelődési központ és
könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzése
tárgyában indított ajánlatkérési
eljárásban, nyerteseként a Körös
Épületgépészet Kft.-t nevezte
meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
tette összesen 17.574.294 Ft +
27% áfa = 22.319.353 Ft ajánlati
áron. A kivitelezési munkák
összege a támogatás terhére
elszámolható.
Elviekben támogatták a Mécses
Szolgáló Közösség Egyesület
kérelmét, mely szerint a kastély
épületében a szárazbejáró alatti,
Fő utca felőli raktárhelyiségből
kávézót alakítanának ki. A képviselő-testület végleges döntését
és a bérleti feltételek meghatározását az egyesület kormányzati
támogatásán túl, az illetékes
építéshatóság engedélyétől függően hozza meg. Az engedélyek
beszerzése az Mécses Szolgáló
Közösség Egyesület feladata és
költsége.
A képviselő-testület által tárgyalt
napirendek és az elfogadott
rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2022.
augusztus 29. (Hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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A CIVILEK KÖSZÖNTÉSE
Nyolcmilliárd forinttal nő a TOP
Plusz keretösszege

Siklósi István polgármester június 10-én a városháza dísztermében civilszervezetek vezetőivel találkozott, és köszönte
meg a munkájukat. A városban
sok, összesen 58 ilyen szervezet
működik, így jelentős feladatot
látnak el a kultúra, a sport és a
szociális területen. Immár 2014
óta minden év januárjában találkozik velük a város vezetése,
de a pandémia miatt erre legutóbb
csak 2020-ban került sor. A
szervezetek képviselői zsúfolásig
megtöltötték a dísztermet, még
pótszékek is szükségessé váltak.
Siklósi István hangoztatta, a
civilek olyan feladatot is ellátnak,
amit mások nem, és a jövőben is
építenek a tevékenységükre. A
város a következő esztendőben
ünnepli újratelepülésének 300.
évfordulóját, ebben is számítanak

rájuk, hogy rendezvényeikkel
színesítik a város programjait. A
polgármester hangsúlyozta, kéri,
hogy egyeztessenek a várossal,
hogy hasonló rendezvényt, illetve
eseményt ugyanabban az időpontban ne szervezzenek.
Körösi Mihály alpolgármester a
2023-ra tervezett eseményekről
adott tájékoztatást, leszögezte,
ezek egyelőre tervezetek, megvalósulásuk nagyban függ az anyagi
lehetőségektől, a pályázatok
eredményétől. Megfogalmazta,
hogy ötletük bőven van, de szerények az anyagi lehetőségeik.
Siklósi István arra biztatta a civil
szervezeteket, hogy minden pályázati lehetőségüket használják
ki. A polgármester pohárköszöntőjében sok sikert kívánt
nekik.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdés
alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlant:
2

- 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m területű, szántó
művelési ágú, 4,88 Ak értékű ingatlan 1/1
részét, minimum nettó 2.500 Ft+áfa / Ak / év
haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje:
2022. július 29., 12 óra. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy földhasználati jogosultságot szerezhet.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlan haszonbérlésére.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 70 400-2409-es telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási időben.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése május 26-án
megtartott rendkívüli ülésén módosította a megye Előzetes
Integrált Területi Programját. Ez alapján több mint 8 milliárd
forinttal, 94,8 milliárd forintra növekszik a TOP (Területfejlesztési
Operatív Program) Plusz Békés megyében felhasználható
keretösszege.
A közgyűlés döntése alapján közel 2,6 milliárd forinttal nő a 4-5
számjegyű utak fejlesztésére felhasználható összeg. Az aktív
turizmus bővítésére több mint 3,2 milliárd forintot fordíthatnak a
megyei pályázók. Közel 2,6 milliárd forinttal emelkedett az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére felhasználható keretösszeg, amelyből célzottan a megyei gyógyfürdők
fejlesztése valósulhat meg. Új elem a TOP Plusz pályázatokban,
hogy önálló intézkedésként köznevelési intézmények fejlesztésére nyílik lehetőség több mint 4,2 milliárd forint nagyságrendben. Ezt a keretet a megyei tankerületek használhatják fel.
Az ülésen Zalai Mihály a közgyűlés elnöke elmondta, hogy
ahogyan az ezt megelőző ciklusban, így most is arra törekszik a
közgyűlés, hogy a megyei keretet meghalódó mértékben
érkezzenek fejlesztési források ipari és turisztikai fejlesztésekre,
egészségügyi, szociális, oktatási intézmények korszerűsítésére,
energetikai beruházásokra, kül- és belterületi utak és
kerékpárutak építésére, korszerűsítésére.

CSALÁDI NAP
Több mint 26 játékhelyszín várta a
gyermekeket június 12-én a városi
ligetben. A Mezőberényi Szlovákok
Szervezete a családok, gyermekek
örömére egész napos játékprogramot szervezett. A babakocsis fevonulás Mickey egérrel és az óriás
bábukkal indult a Kossuth térről. A
ligetben, a buborékfelhőben tartotta
meg köszöntőjét Siklósi István polgármester. Borgula Györgyné, a
szervezete elnöke tájékoztatta az érdeklődőket a családi nap programjáról. A regisztrálók a jelenléti ív
aláírásával Mamicska ebédjegyet és
palacsintajegyet kaptak. Sok játék:
trambulin, óriásbábok, kosárlabda,
foci, népi játékok, kicsik szi-gete,
Palyball várta a gyerekeket. A
Kacagó Bábszínház új darabot mutatott be. Maminbaba – szórakoztató anyacsinosító bemutató volt a
színpadon. Nagyon kedvelték a
gyerekek egész nap az óriás bábokat: Mickey és Minnie egereket, a
Mancsőrjárat szereplőit és Olaf
mesefiguráját. Finom volt a szlo-

vákok laskája, az öreg tarhonyája,
ezeket lassan már a gyermekek is
megszeretik. Az árnyékot adó fák
alatt a gyermekeket és a szülőket
családi mozi várta. A program zárásaként szalonnasütésre hívtuk az érdeklődőket. A nap eseményei valamennyi generációnak szóltak, a
gyerekek, a szülők, a nagyszülők
megtalálták a számukra megfelelő
programot. A rendezvény szervezéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások is biztosítottak voltak.
A rendezvény TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-01946 azonosító számú projekt keretén belül valósult
meg.
Borgula Györgyné
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Érték a Települési Értéktárból

Dr. Schmidt Péter munkássága
A közelmúltban hunyt el dr. Schmidt Péter
jogász, politológus, jogtudós, egyetemi
tanár, 1980 és 1983 között az ELTE Államés Jogtudományi Karának dékánja, 1990től 1996-ig az Alkotmánybíróság tagja, aki
1926. december 27-én Mezőberényben
látta meg a napvilágot. A politikatudomány
elismertetésének és intézményesítésének
egyik élharcosa volt, nem véletlen, hogy
1994-ben a Politikatudományi Társaság a
Bibó István Díjjal tüntette ki. Emberként és
tudósként is az 1980-as évek társadalmi változásai természetes
módon vitték a reformok mellett elkötelezett társadalomtudósok
táborába, majd a rendszerváltozás közelébe.
Dr. Schmidt Péter – bár az élet Budapestre szólította – sohasem
tagadta meg mezőberényi származását. Ahol tudta, ott segítette
szülőhelyét, mert elszakadni soha nem tudott a gyökerektől.
Amikor Berény várossá nyilvánítása szóba került, maga is
tevékenyen egyengette a várossá válás útját. Tagja volt az
elszármazottak budapesti csoportjának, és alapítóként vett részt
a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület munkájában. A
„Mezőberény Város Díszpolgára” elismerést 2014-ben vette át.

A SZECESSZIÓS LEGYEZŐ

A HÓNAP MŰTÁRGYA – 2022. JÚLIUS
Mezőberény
híres szállodája,
a Magyar Király Szálloda
1887-ben épült,
az 1910-es és
1920-as években
Jankó János vendéglős bérelte.
Ebben az időszakban élte a mozgókép, a mozi első
reneszánszát Mezőberényben.
A szállodában működő mozit
Jankó János üzemeltette. A nyári
melegben (légkondi híján) a
hölgyeknek dombornyomott

papír legyezővel
kedveskedett. A
szecessziós stílusú
legyezőn a következő hirdetés olvasható:
Nem bánja meg, ha
elmozog a Jankó moziba - Mezőberény Magyar Király
Szálloda Jankó János szállodás Mezőberény
Az igényes kivitelezésű legyező
a Mezőberény történetét bemutató állandó kiállításban tekinthető meg.
Csete Gyula

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek: Guzsvány Dávid (Vaskút) és Bús Renáta
Ivett (Mezőberény), Szűcs László (Mezőberény) és Nagy Mónika
Erzsébet (Mezőberény), Szarvas Péter Roland (Debrecen) és Jónás
Erzsébet (Mezőberény), Borgula Barnabás (Köröstarcsa) és Hajzer
Alexandra (Mezőberény), Döge Viktor (Mezőberény) és Kántor
Aliz Felicia (Mezőberény), Buza Dávid István (Mezőberény) és
Kolozsi Anita Gabriella (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Kornyis Béláné született Koloh Mónika
(1932), Várhalmi Mártonné született Varga Ilona (1941), Szűcs
Gyula (1949), Szöllősi Ferenc (1967), Schupkégel János (1941),
Fazekas László (1944), Kiss Zsuzsanna (1962), ifj. Maczkó István
(1972), Stefanovits János István (1938), Várhegyi Márton (1976),
Salamon Anna Ilona (1927), Sziráczki Györgyné született Bartalus
Zsuzsanna (1924), Schäfer László (1952), Gschwindt Józsefné
született Vigh Erzsébet (1963).

A KÖNYVTÁR AJÁNLJA

Éjféli bál

Rose hecegnőn és tizenkét lánytestvérén átok ül: minden éjjel
kénytelenek a Kőbezárt király
palotájában áttáncolni az éjszakát, ám az ifjú hercegnő megpróbálja megtörni az átkot Galen,
a jóképű kertész segítségével.

Jessica Day George Éjféli bál sorozatában különböző népmesék:
Hamupipőke, Piroska és a farkas,
illetve a Széttáncolt cipellők elevenednek meg izgalmas, romantikus és humoros fantasy körítésben.

VÁROSI PEDAGÓGUSNAP
Az OPSKMM június 13-án városi pedagógusnapi ünnepséget
tartott a művelődési központ színháztermében. Siklósi István polgármester köszöntőjében elmondta, a pedagógusok nélkül
nem képzelhető el a fiatalok testi,
lelki, szellemi fejlődése. Aki szerencsés, az találkozik több olyan
tanárral, aki meghatározza az
egész életét. Ez nem szakma, ez
hivatás. A pedagógusnap jó lehetőség arra, hogy megköszönjük
a munkájukat.
Teleki-Szávai Krisztina, a KLIK
Gyulai Tankerületi Központjának
igazgatója, megköszönte a pedagógusoknak, hogy megosztják

tudásukat a gyerekekkel. Az
oktatási intézmények vezetői név
szerint köszöntötték a jubiláló, a
nyugdíjba vonuló és az elismerésben részesülő munkatársaikat.
A résztvevők a Köszönjük, Magyarország! program jóvoltából
Gábor Anita ajándék előadását
láthatták. A színművész elmondta
magáról, hpgy a Békéscsabai Jókai Színház színi tanodájában
végzett, majd vidám, örökzöld
dalokkal teremtett jó kedvet a nézők soraiban.
Az ünnepség alkalmából a pedagógusok egy-egy szép tollat
kaptak ajándékba.

Fiatalok
Világnapja

muzeális(Mezőberény,
gyűjtemény
Fő út 1-3.)
2022.08.12. 17.00

17.00 MANNA EGYÜTTES fellépése
18:00 KEGYELEM GYÜLEKEZET zenekara
19.00 FERGETEGES NYUGAT-AFRIKAI TÁNC- ÉS
DOBSHOW majd örömtánc a jelenlévőkkel
20.00 UNIQUE koncert
További információk a plakáton és az online felületeken
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NEMZETŐRÖK ÉS HONVÉDEK ÍZELÍTŐ A
Az együttélés évszázadai előadássorozat keretében június 29én a muzeális gyűjteményben
Körösi Mihály alpolgármester az
1848/49-es szabadságharc mezőberényi eseményeiről szólt.
Hangoztatta, nemcsak a magyarok vágytak a szabadságra, hanem a szlovákok, a románok, a
szerbek és a horvátok is. Gróf
Andrássy Gyula megfogalmazta,
hogy a nemzetgyűlés adjon jogot
a velünk együtt élő nemzetiségieknek, sajnos ezt a tanácsát
Kossuth nem fogadta el.
Zendülés tört ki Mezőberényben,
1848 májusában a lakosok betörtek az uraság földjére, júniusban a hangadókhoz katonákat
szállásoltak be. Hogy a szerb
betöréseket megállítsák, Délvidékre a 2. zászlóalj 4. századába
berényi nemzetőröket vittek, 275
gyalogost és öt lovast. Ez a
rosszul kiképzett, gyengén felszerelt csapat rendfenntartó feladatot látott el.
A csabai főszolgabíró 1848. október 18-án arról értesítette a
berényi elöljárót, hogy elfogták
Frey Ádámot, aki a lakosságot
lázította. A rend helyreállítására

X X V. B E R É N Y I N A P O K

20BN22
PROGRAMJÁBÓL
október 19-én Mezőtúrról és
Túrkevéről hoztak fegyvereseket.
Frey Ádámot október 21-én Békésen kötélre ítélték, további
négy főbűnöst a munkácsi várba
börtönöztek be, a többiek helyben
raboskodtak.
Körösi Mihály elmondta, 1848.
szeptember 10-én Mezőberényből harminc önkéntes állt be
nemzetőrnek, később egy másik
csapat leváltotta őket. Az 184849-ben településünkről kétszáz
honvéd harcolt. Előadása végén
az alpolgármester megfogalmazta, bár Mezőberényben sok
emlékhely van, de a honvédeknek
és a nemzetőröknek még nincs.

ELHUNYT SCHÄFER LÁSZLÓ
Megrendülten értesültünk
róla, hogy az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ jógaoktatója,

Időpont: 2022. augusztus 19-20.
Helyszín: Mezőberény, városi
liget (Liget tér 1-3.) szabadtéri
színpad
Ízelítő a programból:
Augusztus 19-én, pénteken a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál keretében a fiataloké a főszerep. Délelőtt a muzeális gyűjtemény udvarára várjuk a fiatalokat, ahol a helyi értéktárral ismerkedhetnek játékos csapatépítés keretében, a résztvevők
vendégeink egy finom ebédre is.
Délutántól megelevenedik a
színpad, – a teljesség igénye nélkül invitálunk mindenkit – a berényi származású Burai Antal és
Burai Krisztián, a békési Herceg
Dávid, majd a Nirvana Tribute by
Evermind és a Radar zenekar
koncertjére, melyet DJ Lennard
és szabadtéri disco zár.
Augusztus 20-án elmaradhatatlan
elem délelőtt a szentmise, az
ünnepség a székelykapunál, a

sportprogramok, illetve idén a
Kutyabarátok Egyesülete kutyaszépségversennyel, kutyás fegyelmező és őrző-védő bemutatóval, farkasimogatóval és ingyenes pónilovaglással vár mindenkit.
Délután 15 órától kezdődik a
hagyományos ünnepi felvonulás,
ezt követően Siklósi István polgármester megszegi az újkenyeret. Ezt követően a színpadon
láthatók a városban működő művészeti csoportok, kiegészülve
Feyér Zita énekesnővel, akiket a
Republic együttes koncertje, tűzijáték és ismét szabadtéri retro disco követ immáron Roósz Ádám
disc jockey-val.
A két napos eseménysorozatot
képzőművészeti, alkotó és sport
kiállítások vezetik fel az azt
megelőző napokban.

Schäfer László
június 28-án elhunyt.
Évtizedeken keresztül oktatott jógát intézményünkben, egyre bővült tanítványai tábora, kedvelték, szerették őt.
Emlékét megőrizzük.

KERÉKPÁROS ORSZÁGJÁRÓK

Nagy múltú építőipari cég szerkezetépítésben
jártas zsaluzó ácsokat keres.
Száz százalékban bejelentett munka,
kiemelt bérezés,
nettó 360.000-440.000 Ft/hó.
Szállás és utazás megoldott.
Ha nem rendelkezel végzettséggel, de van
gyakorlatod, az is megfelelő.
Érdeklődni: +36 70 3829522.

Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke és Winkler
Violetta, a liga irodavezetője június 23-án érkezett egy hosszabb
kerékpártúra keretében Mezőberénybe. A mozgás népszerűsítése
érdekében 2018-ban tűzték ki
célul, hogy Budapestről indulva
kerékpárral keresik fel az alapszervezeteket.
A rövid Mezőberényben tartóz-

kodás alatt megtekintették a városházát, a muzeális gyűjteményt, a készülő szlovák tájházat, kóstolták az Oszmanfagyit és szalonnasütésen találkoztak a helyi alapszervezet tagjaival. A kerékpározók beszéltek
Siklósi István polgármesterrel és
Körösi Mihály alpolgármesterrel
is, illetve Pusztai Lászlóval és
Hoffmann Ádámmal, az Alföld
Turista Egyesület tagjaival, akik
hasonló módon, kerékpárral
járják be az országot.
Rozványi Balázs és Winkler
Violetta hozzánk Berekfürdőről
érkezett, és tőlünk június 24-én
Nagyszénásra indultak, naponta
80-100 kilométert tesznek meg.
Mertz Judit
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SVÁB KONYHA
Sajtóközlemény

Elődeink múltja, utódaink jövője
c. rendezvények
2022/07/22-23
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 5 millió
forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert
el. Melynek célja, bővíteni egyrészt az ifjúság, a helyi
történelem iránt érdeklődő mezőberényi lakosok ismereteit,
formálni történelmi szemléletüket, az idősebbek számára
emlékezést biztosítani, másrészt megcélozni a kultúra, a
szabadidő eltöltés, a gasztronómia, a tánc, a zene német
vonatkozású elemeit, mely igaz szokatlan módon, de
összekapcsolódva egészítik ki egymást.
A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt pályázaton
"Elődeink múltja, utódaink jövője” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA2020-01949 kódszámmal nyert az egyesület.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.07.31.
A projekt során az alábbi tételek kerülnek támogatásra:
Eszközbeszerzés – laptop, gáztűzhely, projektor+vászon,
fényképezőgép, adattároló
Rendezvények szakmai megvalósítása (3 db rendezvény)
1 fő szakmai vezető díjazása
Előadók díjazása
Nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
Érdekes, figyelemfelkeltő, tényeket bemutató előadást,
összejövetelt szervezünk a „málenkij robot” történéseivel
kapcsolatban, hogy a korszak megidézésével, a tények, adatok
rögzítésével, dokumentumok, tárgyi emlékek bemutatásával
szolgáljuk az új tudás megszerzését e szomorú korról a fiatalabb
generáció számára is. A Sváb Bál megrendezése alkalmat
teremtene a zene, a tánc és a gasztronómia megismerésére és
a németség generációinak közös találkozására is kötetlen
formában, amely kitűnő lehetőséget nyújt a német tánc, a német
zene, a német gasztronómia, a németség szórakozási formájának, a hagyományok és a német kultúra megjelenítésére. A
tervezett programok a Mezőberényi Német Hagyományápoló
Egyesület megalakulásának 30. évfordulója köré épül és
egyben jeles esemény is lenne. A rendezvényeket archiváljuk,
melyek megörökítik az adott témát az utókor számára.
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”
További információ kérhető:
Szurovecz János Vincéné sajtóreferens
Elérhetőség: +36 70 387-5609 email: frebaconto@gmail.com

MEGHÍVÓ
A Hazatérés Napja alkalmából 2022. július 31-én délelőtt 10
órakor ünnepi istentiszteleten emlékezünk meg a málenkij
robotra elhurcolt és hazatért mezőberényiekről az I. kerületi
német evangélikus templomban. Az istentiszteletet koszorúzás
követi a templomkertben álló emlékműnél, a Hősök Emlékművénél
és Szabó Árpád sírjánál. Szeretettel várjuk az emlékezőket!
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

A mezőberényi német önkormányzat és a hagyományápoló
egyesület tervei között szerepelt
egy olyan rendezvény, ahol a sváb
konyha jellegzetes ételeit, ízeit
mutatnánk be, kóstoltatnánk meg
Mezőberény lakosságával. Ezt a
rendezvényt a járványhelyzet
miatt csak most, június 4-én tudtuk megvalósítani, amit szeretnénk hagyománnyá tenni, és
minden év pünkösd szombatján
megtartani. Ez az ünnep a magyarországi németek hivatalos
ünnepe, ezért választottuk ezt az
időpontot.
Békés megyében tíz német önkormányzat működik, baráti kapcsolatot ápolunk velük, ezért meghívtuk őket – amit nagy örömmel
fogadtak –, hogy mutassák meg
ételeiket. Ebben a formában valósult meg a Sváb konyha című esemény, amelyre minden település
elhozta a maga jellegzetes német
ételét, süteményét. Elekről savanyú szalonnát és süteményeket
kínáltak, a békésiek savanyú

krumplilevest főztek gerslivel,
kolbásszal, a gyulaiak paradicsomos káposztát, sült tarját, és a sütemények között egy különleges
sütőben készült hólabdát hoztak.
Békéscsaba böjti ételt, savanyú
buggyantott tojást főzött. Az
orosháziak bőséges parasztreggelivel kínálták a vendégeket.
Vésztőről rozmaringos báránypörkölt érkezett. Mi, berényiek
édeskáposztát és rumidumot kóstoltattunk a vendégekkel. Minden
étel nagy sikert aratott! Köszönjük a megyei németek részvételét
és a finom ételeket, reméljük lesz
folytatás. A jó hangulatú rendezvényt a Berény Táncegyüttes
műsora színesítette. Köszönetet
mondunk támogatóinknak, a
Berény-Kenyér Kft-nek, Csík Tibor szikvízüzem-tulajdonosnak,
a Salamon virágkertészetnek, a
„Leg a láb“ AMI táncosainak.
Természetesen a rendezvény nem
valósulhatott volna meg egyesületünk tagjainak hosszú előkészítő, áldozatos munkája nélkül, mert „A közösség olyan
emberek csoportja, akik egyetértenek abban, hogy közösen fognak növekedni.”
Kedves berényiek, örülünk, hogy
betértek a Német Közösségi Házba, ezután is szeretettel várjuk az
érdeklődőket! Csütörtök délutánonként nyitva vagyunk, van
lehetőség a muzeális gyűjtemény
megtekintésére, könyveink megvásárlására.

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
A Mezőberényi Szlovákok
Szervezete szeretettel meghívja
Önt/Önöket

megalakulása
30. évfordulójára
szervezendő nemzetiségi rendezvényére

2022. augusztus 6-án
a művelődési központba
Program:
9.00 A vendégek érkezése
10.00 30 év emlékei képekben, fotókiállítás megnyitása
10.30 Ünnepi megemlékezés, köszöntések
A városi ligetben
12.00 Mamicska konyha bemutatkozása, ebéd
13.00 Hagyományőrző kulturális csoportok fellépése
Gasztronómiai bemutató és kóstoló az Ízek utcájában
A program még nem végleges, kérjük, figyeljék a hirdetéseket és a
plakátokat!

1992

2022

A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01945
azonosítószámú projekt Szlovák Nemzetiségi Napok keretében
valósul meg.

8.

Civil hírek

2022. július

NÉGY GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY TÖBB MINT ÖTVEN ÖNKÉNTES
Mezőberényben egyre több civil
szervezet, alapítványok, egyesületek foglalkoznak azzal, hogy a
mezőberényi lakosságnak minőségi és színvonalas programokat
szervezzenek. Ehhez csatlakozott
a Berény Turizmusáért Alapítvány a Luther téri „Kiskofa” helységében, ahol különböző rendezvénytermeket, konyhai előkészítőt, kolbászházat alakított ki az
elmúlt években. Az alapítvány
több TOP ESZA-s programokon
keresztül szövő szakkört, népi játszóházat szervezett. Egy ilyen
programnak a keretén belül 2021ben és 2022-ben 4 db kiválóan
sikerült gasztronómiai rendezvényt bonyolított le az alapítvány vezetősége. A főszerve-zők
és rendezők: Károlyi Mihály és
családja, Vrbovszki Zoltán és
családja. Rengeteg támogató, civil szervezet és nem utolsó sorban
Eke Ida és barátnői segítségével
sikerült megszervezni a 4 állomásos rendezvénysorozatot.
Az első esemény Nagykanállal
címmel került megrendezésre
2021. augusztus 20-án. Ezen a
rendezvényen a lakosság különböző gasztronómiai élményekben
vehetett részt, amelyet a cigány
kisebbség, illetve a Mezőberényi
Erdélyi Kör közössége biztosított
a résztvevők számára. Továbbá
rendkívül finom babgulyás készült és malacsütés is volt. A szórakoztatásról Nagy Imre és
Barátai, illetve az Akkord Band
gondoskodtak. A kóstolás ingyenes volt.
A Böllérek viadala című rendezvényre 2021. december 11-én
került sor. A résztvevők látványdisznótoron vehettek részt, ahol
orjalevest, toros káposztát, hurkát, valamint kolbászt kóstolhattak. A látványdisznótort lelkes
kosárlabdázó és futballista fiatalok verseny keretén belül nyújtották az odaérkezők számára. A
csapatok „Berényi Falábúak”,
illetve „Berényi Botkezűek” fantázianévvel küzdöttek egymás
ellen. A hangulatért Sztojka Tibor
volt a felelős. A rendezvény ingyenes kóstolást biztosított
A harmadik esemény Húsvéti
ünnepkör elnevezéssel került
megrendezésre. Ennek keretén
belül két versenyen vehettek részt
a versengeni vágyók. A Nagymamáink sütötte húsvéti sütemények versenye nagy érdeklődés keretében zajlott le, ugyanis
25 versenyző mérettette meg
magát. A Sonka-mustra versenyen kóstolni lehetett különböző
füstölésű sonkákat. Ezenkívül
volt kvízjáték, a sváb közösség
ételbemutatót tartott, valamint a
Berény Textil Kft. jóvoltából
Debreczeni Klára vezetésével

népművészeti kiál-lításra került
sor. A gyerekek az óvónők –
Kissné Wagner Mária vezetésével
– tojást festettek, kézműves
foglalkozáson vehettek részt. A
rendezvény ingyenes volt.
A legutolsó esemény, a gyereknapi városi rendezvény köré szerveződött. A nap Pala-csintalan fesztivál elnevezéssel került megrendezésre május 29-én. A rossz idő
ellenére sem szegte kedvét a rendezőknek az esemény megtartása. Több száz palacsinta sült és
fogyott el, a gyerekek számára
játszóház és ugrálóvár volt kialakítva, rajzversenyen és szépségversenyen vehettek részt. Az
odaérkezők regisztrációkor kvízjátékon versenghettek, valamint
tombolát kaptak. Megrendezésre
került a Körösök Völgye Vitézi
Bandérium bemutatója, valamint
a nagygépek bemutatkozása –
Kmellár Mátyás, illetve az Agrowerk Kft. segítségével –, amin
kombájnt, traktort, illetve kamiont csodálhattak meg a
gyerekek. A nap csúcspontja a
paprikáskrumpli-főzés volt, ezen
a szülők, valamint az osztályfőnökök segítségével a gyerekek
osztályonként mutathatták meg
tudásukat. Ezen a próbatételen
hét osztály versengett egymással.
A versenyt a 3/c osztály nyerte,
melynek eredményeképpen a
jutalom mozilátogatás lesz. A
rendezvény ingyenes volt.
A négy rendezvény sikeressége
abban mutatkozik meg, hogy az
eseményeken átlagosan 300-400
ember vett részt. A Berény
Turizmusért Alapítvány vezetősége évek óta az épület felújításán dolgozik, amelynek
keretein belül külön-böző rendezvénytermeket hoztak létre.
Ennél fogva a jövőben 20-30
vagy 50-60 fős rendezvények,
családi események megtartásra
tudnak helyet biztosítani az
érdeklődök számára.
Berény Turizmusáért Alapítvány
vezetősége

A Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete június 12-én a városi
ligetben szervezte meg a Kacagó
Ligetet. Mezőberény számára
már nem ismeretlen ez az egész
napos program, mely teljes
egészében a családokról, a gyermekekről szól. Az idén is több
százan látogattak ki a ligetbe, 10
órától késő estig programok várták őket. Siklósi István polgármester köszöntőjében kiemelte az
egyesület munkáját és azt, hogy
energiával, mindig megújuló
erővel tervezik a következő évet.
Példaértékűnek nevezte a berényi
családok összefogását. A sok-sok
játékhelyszín között pihenést
jelentett a bábelőadás és egy-két
bemutató, kis filmvetítés, mely
szintén kapcsolódott a családokhoz, az édesanyákhoz, a gyermekekhez. Népszerű volt a palacsinta, melyet nem győzött sütni a
nagycsaládosok „gasztro” csapata és a szörp, mely a szomjat oltotta. A melegben jó helyszín volt a

vízi foci, de sokan próbálták ki az
exatlon pályát, az óriás trambulint, az ugráló várat, az arcfestést,
illetve nézték meg az íjászok bemutatóját, a Kicsik szigetét vagy
próbálták ki a mini golfot, az Euro
bungeet.
A segítők elfáradtak, ám a gyermekarcok, örömök kárpótolták
őket. Sok-sok gyermeknek nyújtottak élményt, sok-sok családnak
kikapcsolódást a nem könnyű
hétköznapokban. Apukák, anyukák érezték jól magukat gyermekükkel és töltöttek el egy napot
együtt.
Az elindított programnak évek
óta ez a célja, és ehhez csatlakoztak az önkéntesek, a segítők. Szívesen, szeretettel dolgoztak és
remekül működtek együtt. Hihetetlenek és fáradhatatlanok, kortalanok.
A rendezvény a NEA OKP-12022/7-00192 azonosító számú
projekt keretén belül valósult
meg.

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
Egy szál virág,
egy gyertyaszál,
Egy fénykép,
amin mosolyogsz ránk,
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, Te is élsz velünk.

MEGEMLÉKEZÉS

Frey Mihály
halálának 10. évfordulója
alkalmából
szüleid, nővéreid és családjai

MEGEMLÉKEZÉS A ROMA HOLOKAUSZTRÓL
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2022. augusztus 2-án 10 órától
megemlékezést tart a roma holokausztról
a muzeális gyűjtemény udvarán.

BERÉNYI EURÓPA-BAJNOK

Bárdi Regina a Mezőberényi Mazsorett Együttes tagjaként első
helyezést szerzett a Horvátországban rendezett Mazsorett
Európa-bajnokságon. Június 2226. között került megrendezésre a
Mwf-XVII. European Majorette
Sport Championship Zadarban, a
Športski Centar Višnjik sportarénában. Az Európa-bajnokságon 12 ország 99 egyesülete 53
kategóriában, 623 versenyszámban, 4000 nevezéssel vett részt. A
Mezőberényi Mazsorett Együttes
öt versenyszámban nevezett és
szerzett kvalifikációt az Mwf Európa-bajnokságra.
Hosszú idő után újra szólt a magyar himnusz az Európa-bajnokságon, és ez alkalommal egy
mezőberényi mazsorett, Bárdi
Regina jóvoltából. Regina senior
botos szóló kategóriában húsz
versenyző közül érdemelte ki az
előkelő első helyet, az Európabajnoki címet. Versenykoreográfiájával nemcsak a szakmai
zsűrit győzte meg, hanem a
külföldi trénerek és versenyzők
elismerését is. A magyarok
roppant büszkék voltak bajnokukra, és pillanatok alatt magyar
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zászlót is varázsoltak a dobogó
legfelső fokán álló versenytársuk
kezébe. Megható, felfoghatatlan
pillanatok voltak ezek, és jó volt
érezni, hogy mások is velünk
együtt örültek a magyar, a
mezőberényi sikernek.
A csapat ezenkívül több értékes
helyezést is elkönyvelhetett magának, ők is szépen teljesítettek!
Fantasztikus négy napot töltöttünk Zadar városában! Köszönjük szépen a szponzorok és
szülők támogatását, az otthoniak
szurkolását!
Eredmények: Bárdi Regina
senior botos szóló 1. hely –
Európa-bajnok; Fekete Natália
senior botos szóló 14. hely;
Simcsik Orsolya senior botos
szóló 15. hely; Bárdi Regina –
Fekete Barbara senior botos duó
kategória 13. hely; „Síva” csoport
senior botos mini-formáció 17.
hely (A csapat tagjai: Bárdi
Regina - Fehér Viktória - Fekete
Barbara - Fekete Natália Simcsik Orsolya - Sántha Dóra ).
Szép volt lányok!
Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető

FÖLÉNYESEN GYŐZTEK

A HED-LAND Sportcsarnok SE
asztalitenisz szakosztályának NB
I-es csapata fölényesen nyerte a
bajnokságot, a 18 meccsből 17-et
megnyertek, egy döntetlen lett.
Az 2021/22-es bajnokság befejezése után értékelésre kértük
Jámbor Zoltánt, a szakosztály
menedzserét.
– Az eredeti tervünk az volt, hogy
megnyerjük az NB I-es bajnokságot, és ősztől újra az Extra
Ligában játsszunk. Ennek az első
fele megvalósult, de az élvonalban szereplést végül elvetettük. A
szakosztály anyagi lehetőségei
behatároltak. Az Extra Ligában
való részvételt csak úgy vállalhattuk volna, ha a többi csapat
játékosait szélnek eresztjük. Ehelyett azt választottuk, hogy nemcsak öt versenyzőnek, hanem 15nek adunk játéklehetőséget. Sőt
az NB I-es és az NB II-es csapat
mellett NB III-ast is indítunk. Az
inflációt a sport területén is
megérezzük, ősztől jelentősen
nőnek a nevezési díjak, az utazási
költségek. Ezeket csak úgy tudjuk
kifizetni, ha a szakosztály éves
költségvetését 15-ről 17 millióra
emeljük.
– Ősztől kik alkotják majd az NB
I-es csapatot?
– Szabó Krisztián, Kiss Dániel,
dr. Varga Csaba és Medvegy Ákos

mellé az NB II-ből följön Nagy
Bence.
– A korábbi játékosok közül
Sebestyén Péter sokáig beteg
volt, Vajda Viktor pedig tavaly
nyáron, miután Mezőberény
nem vállalta az Extra Ligában
szereplést, elszerződött Soltvadkertre. Az ő sorsuk hogy alakult?
– Sebestyén Péter teljesen egészséges, miután mi nem vállaltuk az
Extra Ligában való szereplést, ő
elszerződött Komlóra, ugyanis
neki az Extra Ligában a helye,
ugyanez igaz Vajda Viktorra is,
így ő meg Soltvadkerten marad.
Megbeszéltük velük, ha jövőre
tudunk az élvonalban indulni,
akkor visszajönnek. Jelenleg az
NB I-ben mérkőzéseinket KeletMagyarországon játsszuk, így az
Extra Ligához képest jóval kisebb
az útiköltségünk.
– Hogyan szerepelt a fiatalokból
álló NB II-es együttes?
– Megszorítani se tudták őket,
vesztett meccs nélkül nyerték
meg a bajnokságot.
– Mi lesz a megyei bajnokságban
szereplő csapatokkal?
– A megye I-ben versenyző
csapatunkat az NB III-ban
indítjuk, a megye II. csapatunk
vagy marad itt, vagy az megye IIIban folytatja.

A MAGYAR KUPÁN
Szolnokon június 5-én rendezték
meg a Gyulay Zsolt Regionális
Akadémiai Kupát, ahol a mezőberényi gyerekek is elindultak
különböző távokon. Tóth Menta
(K1 U16 500 méter 7. hely), Vida
Levente (K1 U16 1000 méteren
és K2 U15-16 500 méteren sajnos
nem került döntőbe), Konyecsni
Milán (K1 U15 1000 méter 2.
hely, K2 U15-16 500 méter 2.
hely), Tóth Kinga (K1 U14 500
méter 8. hely), Pál Gábor (MK1
U13 2000 méter 33. hely), Zámbori Zsolt (MK1 U12 2000 méter
18. hely), Barna Balázs (MK2
U12 2000 méter 4. hely).
Az eredmények alapján Barna
Balázs és Konyecsni Milán jutott
tovább a Magyar Kupára, melyet

június 25-26-án bonyolítottak le
Fadd-Domboriban. Az országban
a tavaly megalakult hat régió versenyzői szálltak hajóba. Ennek
megfelelően az ország legjobb
kajakosai, kenusai versenyeztek
egymással a hétvégén.
Konyecsni Milán K1 U15 1000
méteren 4. helyen, párosban U1516 500 méteren 6. helyen (Milán
és csapattársa voltak a legfiatalabbak a mezőnyben), míg K4
U15-16 500 méteren 3. helyen ért
célba.
Barna Balázs MK2 U12 2000
méteren a 12. helyet szerezte meg
hunyai csapattársával.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

ÍJÁSZ SIKEREK
A Mezőberényi Íjász és Hagyományőrző Egyesület június 18-án
hatodik alkalommal rendezte
meg a Mezőberényi Éjszakai
Íjászversenyt. A megmérettetésen
hat megye 98 íjásza versengett az
elsőségért. Az állatalakos célok
az éjszakai vadászatot imitálták.
Egyesületünk tagjai most is jól
szerepeltek. A miniknél Győri
Kristóf, az ifi fiúknál Vincze

Levente, az ifi lányoknál Pocsai
Anna első helyezést ért el. A
felnőtt íjászok között Juhász
Balázs második, Tímár János
harmadik lett. A nőknél Székely
Erzsébet a harmadik helyen végzett, csigás íjjal Borgula Pál
ezüst-, Csipke József bronzérmet
szerzett.
Fehér Csaba elnök
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A HIT JÖVŐKÉPET AD

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok
Intézete és a Tokaj-Hegyalja
Egyetem – a Magyar Pünkösdi
Egyház Országos Cigánymisszió
és a Cigány Módszertani Kutató
Központ meghívására – június
24-28. között kutatást végzett
Mezőberény Delhi városrészében. Ennek eredményéről az
épülő templom előtt tájékoztatták
a sajtót.
Surman László, a módszertani
központ igazgatója elmondta,
előbb a Miskolci Egyetemmel
kötöttek átfogó megállapodást
olyan kutatásra, amely tudományosan alapozza meg a romák
felzárkóztatásának stratégiáját.
Később hasonló megállapodás
született a Tokaj-Hegyalja Egyetemmel is. A módszertani központ
egyrészt a jól bevált gyakorlatokat modellként kívánja népszerűsíteni, másrészt a tudomány
eszközével szeretnék bemutatni,
hogy a Jézusba vetett hit hogyan
változtatja meg a hívők gondolkodását, tevékenységét, kapcsolatait. Surman László szólt arról
is, a mostani kutatást szeretnék öt
év múlva megismételni, hogy
lássák, ez idő alatt honnan hová
jutottak.
Dr. habil Kotics József, a Miskolci Egyetem intézetének igazgatója hangoztatta, intézete régóta
foglalkozik a romák és nemromák együttműködésével. Makó
Honvéd városrészén 2015-ben
jártak, ott dolgozták ki komplex
módszerüket, amely átfogó képet
nyújtott az ott élőkről. Tavaly Békés Párizs telepén végeztek kutatást, most pedig itt. Mindhárom
szegregátumban 400-500 lakos
él, nagyságát tekintve könnyen
megismerhető és áttekinthető
népesség.
Az igazgató hangsúlyozta, alapvető megállapításuk, hogy a köztudatban sematikus kép él a romákról. Például a Honvéd város-

részről azt gondolták, ott csak
romák és szegények élnek, és
kiderült, a népesség kétharmada
nem cigány, illetve nem szegény
minden ott élő. Párizsban is
nagyon differenciált képet találtak, ott túlnyomóan valóban romák élnek, de nagyrészük nem
szegény. Azt tapasztalták, ahol
mélyszegénység van, ott a lakosok helyzetüket kilátástalannak
látják, nincs jövőképük. Ebben a
helyzetben nagy változást hozott
a Pünkösdi Egyház megjelenése,
és a megtérések nyomán döntően
javult az életminőség.
Dr. habil Kotics József a Delhiben
végzett kutatásról elmondta, a
városrészben 116 lakás található,
abból öt-hat üres, hallgatóival
kilencven háztartásban jártak. A
városrész 1965-ben épült fel, a
lakosok az elmúlt évtizedeket
hanyatlásként élték meg. Ebből a
depresszióból mozdította ki őket
a templom építése, várakozással
tekintenek a munka befejezésére.
Az itt élők fele úgy nyilatkozott,
hogy elmegy a felavatására. Eddig 11-en tértek meg, a lakosság
negyven százaléka azt mondta,
hogy bekapcsolódik az egyház
életébe. A megkérdezettek fele
mondja magát szegénynek, de
valójában az aktív korúak harmadának nincs rendszeres munkája,
ők szociális ellátásból és alkalmi
munkából élnek.
Dr. Gulyás Klára, a Tokaj-Hegyalja Egyetem adjunktusa és interkulturális referense elmondta, a
szülők oktatáshoz való viszonyát
és a gyerekek oktatási helyzetét
tárták fel. Hangoztatta, a szülők
nagy része 8. általános iskola végzettséggel bír vagy annyival sem.
Kevesen rendelkeznek szakmával, a telepen élők között nincs
diplomás. Nem jellemző, hogy a
szülők tudják segíteni a gyerekeket a tanulásban, a gyerekek
szabadidejüket a tévé és a számítógépes játékok töltik ki, illetve a
telepen közösen játszanak.
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HÁLAADÁS
Ülök az írógépem (laptop) előtt,
és gondolkodom. Kérem a Szentlelket, küldjön valami jó témát
írásomhoz. A válasz nem is késik.
Hallom a templom udvarán táborozó hittanosok énekét: „Hálát
adok, hogy itt a reggel, /Hálát
adok az új napon. /Hálát adok,
hogy minden percem néked
adhatom.”
Hálát adni, köszönetet mondani, a
kapott ajándékokért szoktunk
annak, akitől kaptuk. Szent Pál
apostol mondja: Mid van, amit
nem kaptál? Ha pedig kaptad,
miért dicsekszel, mintha nem
kaptad volna? 1.Kor.4,7.
Minden jó adomány és minden
tökéletes ajándék felülről való, és
a világosságok Atyjától száll alá.
(Jakab apostol 1,17.) Így hát a
hála és köszönet elsősorban a
Teremtőt illeti, mert végső soron
minden adomány tőle származik.
Akkor is, ha hiszünk benne, akkor
is, ha nem.
Melyek ezek az adományok? Első helyen említem puszta létünket. Azt, hogy vagyunk. Nem is
akármilyenek: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember
fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és méltósággal
koronáztad őt, fölébe emelted
kezed műveinek. 8. zsoltár 5-6.
Az ember dicsőségre, méltóságra
teremtett lény. Isten képére teremtett lény. Sőt Isten gyermeke.
Hivatásunk ezen a földön, hogy
ezt a méltóságot önmagunkban és
másokban felismerjük és tiszteljük, ennek megfelelően éljünk
és viselkedjünk, Isten országát
ilyen módon építsük és széppé
tegyük.
Hatalmas bizalom a Teremtőtől,
hogy mindezt szabad akaratunkra
bízza, mert csak így vagyunk ké-

pesek a legmagasztosabb emberi
értékre, a szeretetre. Ha ezt a törvényt követjük, ezen az úton járunk, akkor van igazán okunk a
hálaadásra.
Ha ez nem így van, annak maga az
ember az oka. Ha nem tartjuk
tiszteletben a Teremtőtől ránk
szabott törvényeket, parancsokat,
akkor eltorzul személyiségünk,
már nem hordozza Isten képét az
arcán, az életén.
Én pedig hálát adok a tiszta lelkű,
csillogó szemű gyermekekért,
akik öt napon át a vendégeink,
akiket Jézus példaképül állított
elénk mondván: Engedjétek
hozzám jönni a gyermekeket, és
ne tiltsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké az Isten országa. Bizony,
mondom néktek: aki nem úgy
fogadja az Isten országát, mint
egy kisgyermek, semmiképpen
sem megy be abba. Ekkor átölelte
és kezét rájuk téve megáldotta
őket.
Ismét elgondolkodom: milyen
jövő vár ezekre a gyermekekre?
Ők még nem is sejtik, nem is
érzik, mennyire bizonytalan,
veszélyekkel és megpróbáltatásokkal terhelt élet állhat előttük.
Háború veszélye fenyeget. Lesz-e
béke? Válságban a világ gazdasága. Lesz-e biztos megélhetés?
Rekordokat dönt a hőség, nagy a
szárazság. Élhető lesz-e még a
Föld?
Az internet világa előre be nem
látható hatása gyermekeink személyiségének fejlődésére.
Csak egy szilárd pont létezik, melyen megvethetjük lábunkat: a hit.
„Tudom, kinek hittem, és biztos
vagyok benne: elég hatalmas
ahhoz, hogy rábízott kincsemet
megőrizze addig a napig.” Szent
Pál 2Tim.1,12.
Szigeti Antal kanonok plébános

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
szerettünket,

Pallagi Sándort
utolsó útjára elkísérték,
sírjára a szeretet virágait
elhelyezték, gyászunkban
részvétüket kifejezték.
A gyászoló család
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KOMFORT ABC

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

Kapható zsákban, illetve ömlesztve:
cseh barnaszén, fekete kazánszén.
Cím: Békés, Kossuth Lajos utca 39. Telefon: +36 70 361-8959

Pegazus Kegyeleti Iroda
Pegazus - Humán Kft.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
hulladékszállítás

Hricsovinyi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48
Telefon: +36 66 635-138
5650 Mezőberény, Luther tér 12-13
Telefon: +36 66 647-692
0-24 órás ügyelet: +36 20 562-0740
e-mail: pegazusirodabcs@gmail.com • www.pegazustem.wednode.hu

BARNA TOJÓTYÚK
750 Ft/db, egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627.

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5650 Mezőberény, Békési út 17.
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. székhelyén
Ügyfélfogadási idő: 2022. júliusban, augusztusban és szeptemberben
minden héten kedden 8-11 óráig
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk
megkeresését: telefonon: +36/66/447-150, e-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton:5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., hétfő
és szerda: 8-15 óráig, csütörtök: 7-19 óráig)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu
oldalon tájékozódhat.
2022. június 27. napjától előreláthatólag 2022. augusztus 31. napjáig a
hőségre való tekintettel 4 órától kezdődik a településeken a hulladék
begyűjtése. Kérjük, hogy a hulladékot a gyűjtési napot megelőző este
helyezzék ki az ingatlan elé.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Régi motorokat, veterán autókat keresek:
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb!
Lehet hiányos, üzemképtelen is!
+36 20 572-5142

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com,
www.bobaly.5mp.eu
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Így főzünk mi: őszinte vélemények Önöktől

Ételeink magas minőségének biztosításához úgy gondoljuk,
elengedhetetlen az önellenőrzés. Éppen ezért 2022 májusában
elégedettségmérést végeztünk több mint 1000 ellátottunk
részvételével. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ)
ezúton fejezi ki köszönetét, amiért Békés megyéből is ilyen
sokan bekapcsolódtak felmérésünkbe, ezzel nagyban
hozzájárulva munkánk sikeréhez.
Mitől más, amit nyújtunk?
A reprezentatív felmérés rávilágított arra, hogy az ellátottak
között 44,7%-os arányban voltak
azok, akik már korábban is
igénybe vették a szociális étkeztetést más szolgáltatónál és váltottak, hiszen nem voltak elégedettek az étel minőségével. A
váltást követően, így már ellátottjaink között tudhatjuk őket,
melyben ételeink kiváló minősége játszott nagy szerepet.
Hatalmas elismerés ez
számunkra...
Örömmel tölt el minket, hogy a
megkérdezettek döntő többsége
elégedett az általunk kínált ételek
minőségével. Szolgáltatásunkat
a felmérésben résztvevők 84,4%a értékelte jónak, vagy éppen
kiválónak. Számunkra ez hatalmas elismerés, hogy a befektetett munkánk megtérül, hiszen
mindennap rengeteg ember fáradozik és dolgozik lelkesen, hogy
több mint 7000 idős ellátottunk
részére finom ebédet, levest és
főételt biztosítson.

Mindig változatosan
A tápanyagban gazdag étrend
kialakítása idősebb korban
gyakran okoz nehézségeket,
viszont a BTESZ mindent megtesz, hogy a szakértők ajánlásait
figyelembe véve alakítsa ki
minden hónapban étlapját. A
felmérés megmutatta, hogy a
megkérdezetteknek 88,1%-a
elégedett ételeink változatosságával. Viszont azt is látjuk,
hogy ennek mindig is fontos
szempontnak kell lennie a jövőben is, hiszen érkeztek remek
javaslatok étlapunk választékának bővítéséhez, amit nagyon
köszönünk. A javaslatok között
gyakran előkerültek a káposztaételek és a rakott ételek.
Elérhetőek vagyunk
A BTESZ célkitűzése, hogy magasabb életminőséget, és kifogástalan szolgáltatást biztosítson
rászoruló honfitársai számára.
Pozitív visszajelzés számunkra,
hogy ez a valóságban is így van.
A szerződéskötést követően is segítségére vagyunk, ha tájékoztatásra van szüksége, vagy ha csak

módosítana a megrendelésén. A
válaszadók megerősítették, hogy
tájékoztatásaink érthetőek és
bármikor rendelkezésükre áll az
ingyenesen hívható ügyfélszolgálatunk.
Köszönjük a bizalmat!
Büszkék vagyunk arra, hogy a
felmérésben résztvevők közel
háromnegyede ajánlja ismerősének a BTESZ által nyújtott
szociális étkeztetést. Köszönjük,
hogy megtiszteltek a válaszaikkal és bizalmukkal. Mi nem
állunk meg itt, és a jövőben is
számítunk közreműködésükre.
Az Önök által adott visszajelzés
egy lehetőség számunkra, hogy
még kiválóbbak legyünk és Önök
még elégedettebbek legyenek
szolgáltatásunkkal.
Táplálkozzon akkor is változatosan, ha már éppenséggel nincs
elég ereje órákat a konyhában
főzni! Nyugdíjasoknak állami
támogatással, kedvezményesen
biztosítunk kétfogásos menüt
(leves+főétel), ebédidőre történő
házhozszállítással!
További információkért hívja
ingyenesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió zöld
számát: +36 80 900 368, vagy
tekintse meg a rendelés menetét a btesz.hu/etlap-b honlapon.

VÁLASSZON JÖVŐ HETI
ÉTLAPUNKRÓL, MAJD
HÍVJON MINKET:
07.11. hétfő
A: Sóskaleves – sült
csirkecomb petrezselymes
burgonya
B: Zöldborsó leves –
sertéspörkölt, főtt tészta
07.12. kedd
A: Zöldséges burgonyaleves –
temesvári tokány főtt tészta
B: Erőleves – rántott karfiol
kukoricás rizs
07.13. szerda
A: Meggyleves – pirított s. máj
főtt burgonya
B: Scsí leves – grízes metélt
barackízzel
07.14. csütörtök
A: Nyári zöldségleves –
húsgombóc sóskamártás
B: Köménymag leves – kapros
káposztás hús
07.15. péntek
A: Gulyásleves – túrós csusza
B: Tökleves – parasztos s. szelet
paprikás burgonya

