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2014. június 16-20. OPS Kulturális Központ 
Kézműves tábora. Jelentkezni lehet június 13-
ig személyesen (Mezőberény, Fő út 6.), 
telefonon (06/66-515-553), e-mailen: 
opskk@mezobereny.hu címen a jelentkezési 
lap leadásával. Költsége: 8000 Ft/fő napi 
háromszori étkezéssel.

2014. június 23-27., július 7-11., július 21-
25., augusztus 4-8. Lovas tábor a 
Madarász Alapítvány tanyáján. Jelentkezni 
lehet Madarászné Bereczki Zsuzsannánál a 

06/20-532-4531-es telefonszámon. Költsége: 18.000 Ft/fő.

2014. június 30-július 4., július 14-18. 
F o c i t á b o r  a  B e r é n y i  G y e r m e k  F C  
szervezésében. Jelentkezés: Kajlik Péternél 
(tel.sz.: 06/30-280-2393). Részvételi díj: 
napközis rendszerben Gyermek FC tagoknak 
8.000 Ft, nem tagoknak: 15.000 Ft, bentlakásos rendszerben 
Gyermek FC tagoknak 15.000 Ft, nem tagoknak 25.000 Ft.

2014. július 7-11. Sporttábor Mezőberényben a 
Martinovics úti tornateremben. Jelentkezés június 20-ig 
Iványiné Dombi Juliannánál (tel.sz.: 06/30-3683-776) vagy 
Ignácz Ágnesnél (06/70-9444-615). Részvételi díj: 13.000 Ft 
napi háromszori étkezéssel, strandbelépővel.

2014. július 7-11. Nyári Napközis Angol Nyelvi Tábor a 
Szentírás Szövetség és a Mezőberényi Református 
Egyházközség szervezésében. Helyszín: Csabai u. 2. 
Költsége: 6000 Ft/fő napi háromszori étkezéssel. Jelentkezés 
a Mezőberényi Református Szeretetotthonban és a Lelkészi 
Hivatalban.

2014. július 14-18., július 21-25. Kutyás tábor a 
Laposi kertekben. Jelentkezés: Zahorán Béla 
( t e l . s z . :  0 6 / 3 0 - 5 0 6 - 1 0 1 1 ,  e - m a i l :  
nandyka@citromail.hu). Jelentkezési lap kapható 
az OPSKK információs pultjánál vagy letölthető az 

opskk.mezobereny.hu oldalon. Részvételi díj: 12.000 Ft/fő 
napi háromszori étkezéssel. 

2014. július 28 - augusztus 1. Nyári napközis Tábor a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében. Helyszín: Madarak 
Háza. Jelentkezés: 06/66-352-462, 06/20-559-3331, illetve 
személyesen: Petőfi u. 27. sz. alatt. Részvételi díj: 5000 Ft/fő.

2014. augusztus 10-17. Zenetábor az Evangélikus 
Egyházmegye szervezésében. Jelentkezni  lehet 
személyesen a Lelkészi Hivatalban (Kossuth tér 6.) vagy 
telefonon Lázárné Skorka Katalin lelkésznőnél a 06/20-824-
3805-ös telefonszámon.

DALOSTALÁLKOZÓ 2014.

2014. május 11-én harmadszor került megrendezésre a 
Dalostalálkozó, melyre a térség népdalkörei kaptak 
meghívást. Az eseménnyel Szabó Antal és Szabó Antalné, a 
Berényi Népdalkör kiváló vezetőinek adóztak a szervezők: 

a  Szlovák Pávakör, a városi Nyugdíjas 
Klub és Összesen 
12 kórus, közel 200 fő érkezett városunkba a rendezvényre. 

Az eseményen Siklósi István, Mezőberény város 
polgármestere köszöntötte elsőként a résztvevőket, majd 
Kmetykó Istvánné, a Berényi Népdalkör vezetője emlékezett 
vissza a kórus elmúlt 25 évére, a velük történt legfontosabb 
eseményekre. A színvonalas műsor után a csoportok a Berény 
Szállóban fogyasztottak el egy hangulatos ebédet. 
Köszönjük a támogatást: Mezőberény Város Önkorányzata 
Képviselő-testületének, a Famíliatészta Kft.-nek, a 

Hegyi Márton, Püski Tibor és Tóth János 
vállalkozóknak.

 
Berényi Népdalkör, 

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, 

Gösser 
Pizzériának, 

Városi Pedagógusnap

2014. június 2-án Siklósi István polgármester úr köszöntötte a város 
pedagógusait Pedagógusnap alkalmából, majd az ünnepeltek a Vejsze 
együttes zenés műsorát tekinthették meg.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Április 30-án hivatalosan is felmondásra került az orvosi ügyeletre 
kötött Egészségügyi ellátási szerződés a SANI_MED TRANS Kft.-
vel. A szerződés közös megegyezéssel lett megszüntetve, hogy az 
átállás minél hamarabb következzen be. Amennyiben nem fogadta 
volna el a cég a közös megegyezést, úgy egyoldalú felmondás jogi 
procedúráját kellett volna lefolytatni. Május 13-án Siklósi István 
polgármester arról értesült, hogy a Magyar Narancsban megjelent egy 
írás a cégről a gyomaendrődi orvosi ügyelet kapcsán.
Április 30-án vállalkozói szerződést írt alá Siklósi István 
polgármester a SZEMP Air Kft. – RSZ-COOP Kft. konzorciummal 
a 2014. évi szúnyoggyérítésről. A szerződésben rögzítettek szerint a 
tavalyi évben megnövelt területen történnek a légi és földi biológiai és 
kémiai kezelések. Idén előreláthatóan 1-5 alkalommal lesz szükség 
beavatkozásra, ebből légi biológiai kezelés 35 ha területen, légi kémiai 
kezelés 600 ha területen, és földi kémiai kezelés 350 ha területen kerül 
elvégzésre.
Május 1-jén a Liget jó hangulatú majálisnak adott otthont, amit a 
délutáni eső csak kevésbé tudott elrontani. A több mint 1200 embert 
megmozgató rendezvényt a résztvevők egyöntetű véleménye szerint 
jövőre is meg kell rendezni. Köszönet illeti Barna Márton 
képviselőt, aki a háromnapos majális ötletétől a megvalósításig 
rengeteget dolgozott annak sikeréért.
Május 1-jén Sziráczki Györgyné Zsuzsika nénit családja körében 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Siklósi István polgármester 
a Tópart Vendéglőben. Ez alkalomból átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város nevében egy 
ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és derűs éveket kívánunk 
neki.
Május elején megindult a speciális étkezési igények kielégítése a 
város intézményeiben. Hosszú idő óta várt megoldásra a feladat, 
amely rengeteg utánajárást és egyeztetést követően valósulhatott meg. 
Mindezek következményeként lehetőség van diabéteszes, liszt- és 
tejérzékenységben stb. szenvedő személyek egészségesebb 
étkezésére. A szolgáltatást jelenleg 1 fő óvodás, 3 fő általános iskolás 
és 33 fő szociális otthoni ellátott veszi igénybe.
Május 7-én két kiemelkedő jelentőségű rendezvény is volt a 
városban. Szinte egy időben rendezték meg a Kerékpárosbarát 
Települések Országos Szövetségének közgyűlését, valamint a 
hagyományos megemlékezést a német kitelepítésről, mely 
keretében a Kisari Miklósné szerkesztésében megjelent „A 
mezőberényi németek kitelepítése” című hiánypótló könyv 
bemutatójára is sor került.
Május 12-én Siklósi István polgármester a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Koordinációs Irodája által szervezett konferencián 
vett részt Szegeden. A konferencián az ivóvíz-minőségjavító 
programokról és a szennyvízberuházásokról esett szó, valamint 
tájékoztatás hangzott el a következő hét év pályázati rendszeréről is. 
Siklósi István polgármester a konferenciát követően konzultációs 
lehetőséggel élve kérdéseket tett fel az illetékes munkatársnak 
„Mezőberény szennyvíztisztító telepének technológiai fejlesztése” 
című pályázat állásáról. A konzultáció eredményeként a projekt 
egyeztetésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba kapott időpontot.
Május 12-én került sor Békésen a kistérségben felállított 
kamerarendszer hivatalos átadására, és a Békési Kistérségi 
Társulás és a Rendőrség között kötendő szerződés ünnepélyes 
aláírására. A rendezvényen Szekeres Józsefné alpolgármester 
képviselte városunkat. Mezőberény az 1 db rendőrséghez bekötött 
kamera mellett további 11 kamerát is kihelyezett, amelyek a 
közterület-felügyelő adatgazdai tevékenysége mellett működnek. A 
működés megkezdése óta kerékpárlopás, illegális szemétlerakás és 
szemetes kukák borogatása ügyében tudták használni a felvételeket az 
illetékesek.
Május 14-én Jakusovszki Zoltánnal a Mezőberényi Rendőrőrs 
vezetőjével folytatott megbeszélést Siklósi István polgármester a 
gimnázium előtt épülő nyomógombos jelzőlámpa működésének 
paramétereiről. Megegyeztek abban, hogy a Fő utca, Gyomai út 
kereszteződésében működő gyalogos forgalmat is szabályozó 
jelzőlámpák működését kell alapul venni. Ez azt jelenti, hogy állandó 
piros jelzést ad a gyalogosok számára, s a nyomógomb használatával 
vált szabadjelzésre. A kevésbé forgalmas időszakokban - éjszaka, 

hétvégék - a lámpa a járművek számára sárga villogó jelzést ad, a 
gyalogosoké pedig semmilyen jelet. A zöldjelzés időtartama és a 
lámpa működése bármikor átprogramozható a tényleges használati 
gyakorlathoz igazítva. Az út kezelője a Közútkezelő Kht. más 
működési rendet javasol, ezért folytatódik még az egyeztetés. A 
megbeszélésen szó esett több közlekedést érintő kérdésről is, pl. a 
Spar előtti forgalmi rendről, több helyen parkolási gondokról, 
jelzőtáblák felülvizsgálatának szükségességéről. Mindezek át- és 
esetleg újragondolása érdekében kezdeményezte a polgármester, 
hogy a júniusi testületi ülésre kerüljön előterjesztésre a város 
közlekedési tábláinak és parkolási lehetőségeinek felülvizsgálata.
Május 15-én megkezdődött a Kastély Hősök útjai szárnyának 
részbeni felújítása, sor került a munkaterület átadására a vállalkozó 
számára. A teljes tető- és födémcsere mellett a Hősök útjai fal és 
kerítés kerül felújításra, valamint az összes maradó fal szigetelése is 
elkészül. Az előreláthatóan szeptember végére elkészülő munkákkal 
megszűnik a balesetveszély, az épület külső esztétikai megjelenése 
jelentősen javul, és az épületszárny raktározási célokra használhatóvá 
válik.
A május első és második hetében lehullott nagy mennyiségű 
csapadék szerencsére nem okozott komoly gondot a városban. 
Köszönhető ez a belvízelvezető rendszer kiépítésének is, annak 
ellenére, hogy a projekt még nem fejeződött be teljesen, de a fő 
kivezető csatornák funkcionálnak.
Az áprilisi testületi ülés óta kevés információ érkezett az evangélikus 
egyház iskolát érintő elképzeléseinek állásáról. Igaz, az 
önkormányzat ebben a kérdésben nem döntéshozó, sőt jogilag szinte 
semmi köze a történésekhez, mégis fontos azonban az önkormányzat 
számára az iskolában folyó dolgokról információkkal bírni, hiszen a 
város gyermekeinek nevelése-oktatása folyik az intézményben. A 
városvezetésnek mindenképpen kötelessége a  gyermekek nagyobb 
részét érintő kérdésekről tudomására jutott információk átadása. A 
legfontosabbakat az alábbiakban foglalta össze Siklósi István 
polgármester: 

1. Az áprilisi testületi ülés előtti órákra elkészült kérdőíves 
felmérés eredménye alapján megállapítható, hogy az egyházi iskola 
működésére szülői igény mutatkozik a városban. A szülőktől 
visszaérkezett válaszok alapján az óvodából másfél, két osztálynyi 
gyermeket íratnának be, míg az általános iskola 1-7. évfolyamáról 
évfolyamonként kb. egy-egy osztálynyi tanulót íratnának át szüleik az 
egyházi fenntartású iskolába, ha erre mód és lehetőség adódna. (A 
felmérés eredménye a város honlapján elérhető).

2. Az Evangélikus Egyház kinyilvánította, hogy 2015. 
szeptember 1-től a mezőberényi Gimnázium feladatbővítését tervezi, 
olyan formában, hogy évfolyamonként két osztály feladatellátási 
kötelezettségét vállalná át a KLIK-től az állami fenntartású 
mezőberényi általános iskolából átiratkozó tanulókkal. (A 
Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési - Oktatási Bizottsága 
április 29-i határozatából értesülhettünk erről.)

3. A Köznevelésért Felelős Államtitkár Dr. Hoffmann 
Rózsa levélben tájékoztatta az egyházat, hogy "az átvételre vonatkozó 
kezdeményezést jelenleg nem tartja támogathatónak". (Államtitkár 
asszony május 8-án kelt levele alapján, melyet Gáncs Péter elnök-
püspöknek küldött meg.)
Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének ezzel eleget 
tett, további intézkedések, kötelezettségek az önkormányzatot 
nem terhelik, illetve ebben a kérdésben az önkormányzatnak nincs 
mozgástere, nem léphet.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. május 
26-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
tájékoztatója hangzott el a 2014. április 28-án tartott zárt ülésen 
hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a 
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a rossz időjárás miatt 
elmaradt gyermeknapi rendezvényeket 2014. június 8-án tartják 
meg a „25 éves város - 25 helyszín” szlogen jegyében.
A Képviselő-testület elfogadta Harmati László képviselő 
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indítványát, hogy vizsgálják ki a beszámolóban említett Kálmán-
fürdő körmedence felújításának ügyét. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul 
vette a 2013 novemberétől 2014. májusig terjedő időszakra 
vonatkozóan a képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken 
való megjelenésről készített kimutatást.  Az adott időszakban 
kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági tag nem volt, így 
tiszteletdíj csökkentést nem kellett alkalmazni. 
Elfogadásra került a gyermekvédelem helyzetéről szóló 
beszámoló. A Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó beszámoló 
elkészítésében közreműködők, valamint az intézményi beszámolók 
elkészítésében résztvevők munkájáért köszönetét fejezte ki.
Megtárgyalták, majd a készítők munkáját megköszönve elfogadták a 
szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, kiemelten a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat munkájára, valamint a más 
szervezetek által ellátott szociális munkára c. beszámolót. A 
képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzati szövetségek felé 
kezdeményezik a házi szakellátás normatíva növelését.
A Képviselő-testület elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ebben a ciklusban végzett munkájáról szóló beszámolóját.
A képviselők határozatai alapján Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye a 2014/15-ös nevelési évben 14 óvodai csoportot 
indíthat, az intézmény 26 fő óvodapedagógust alkalmazhat, és 
legfeljebb 20 %-kal átlépheti a jogszabály értelmében 
engedélyezhető maximális csoportlétszámot.
Módosításra került a Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító 
Okirata.
A Képviselő-testület hozzájárulását adta 2 fő megváltozott 
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához Mezőberény 
Város Óvodai Intézményénél gondozó, takarító munkakörben, heti 
4 órás foglalkoztatással 2014. július 1-től kezdődően ez év végéig.
Módosították a 2014. évi költségvetési rendeletet, így a bevételek 
főösszege intézményfinanszírozással együtt közel négymilliárd Ft.
A Szalai Barna Tenisz Club részére bruttó 300.000,- Ft-ot biztosít a 
Képviselő-testület salakvásárlásra.
Jóváhagyták az OPSKK Könyvtár teljes zárva tartását állomány 
ellenőrzés céljából 2014. június 16. és július 6. közötti időszakban. A 
folyóirat olvasás és az internethasználat változatlanul biztosított 
lesz a Művelődési Központ aulájában nyitvatartási időben.
Mezőberény Város Képviselő-testülete a szovátai Medve-tó 139. 
évfordulójának ünnepségén 4 fős delegációval képviselteti magát 
2014. június 13-15. között.
2014. július 5-én Karancsberényben kerül sor a „Berény” utónevű 
települések találkozójára, melyen Mezőberényt Siklósi István 
polgármester vezetésével 8 fős delegáció (hivatalos és művészeti 
csoport) képviseli.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a Békési Kistársági Társulástól 
2013. december 1-jén átvett 18+1 személyes Mercedes Sprinter 
autóbusz üzembetartójának a Városi Közszolgáltató Intézményt 
jegyeztetik be.
Mezőberény Város Képviselő-testülete nem javasolt érdemi 
módosítást a Békés megyei területfejlesztési program tervezetéhez.
A képviselők nem éltek véleményezési jogukkal a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálatának főigazgatói beosztására benyújtott pályázattal 
kapcsolatban.
Támogatták a Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda 
tálalókonyha felújítási kérelmét. A felújítás az óvoda nyári zárva 
tartása alatt az intézmény saját költségvetéséből történik.
A földgáz egyetemes szolgáltatás megrendelése tárgyú közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban közbeszerzési eseti bizottság létrehozásáról 
döntött a Képviselő-testület 
A Képviselő-testület egyetértését adta az EME-DENT Bt. 
egészségügyi szolgáltató részére a rendelési idejének 
csökkentéséhez. Dr. Emődi Emese fogszakorvos rendelési ideje az 
alábbiak szerint alakul:

hétfő 11.00 – 17.00
kedd 8.00 – 11.00 iskolafogászat
szerda 7.30 – 13.30 és 17.00 – 19.00
csütörtök 10.00 – 16.00
Péntek 7.30 - 13.30

A speciális étkeztetés bevezetése miatt módosításra került a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről illetve a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet.
A Képviselő-testület határozata értelmében 2014. június 15-től 
átadásra kerül a Munkácsy u. 10. sz. alatti volt bölcsődei épület a 
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda részére 
óvodai feladatok ellátására. Siklósi István polgármester abban az 
esetben kap felhatalmazást az átadáshoz szükséges intézkedések 
megtételére, amennyiben a DAOP pályázatban vállalt kötelezettségek 
teljesítését az üzemeltetésre való átadás nem lehetetleníti el.
Támogatták a Városi Közszolgáltató Intézmény részvételét a 
TAVASZ-2014. pályázaton, ehhez maximum 500.000,- Ft önerőt 
biztosított a testület karácsonyi díszvilágítás bővítésére.
Halász Ferenc képviselő interpellációt nyújtott be a körzetében 
található jelzőtáblák tárgyában. Siklósi István polgármester 
válaszlevelében leírta, hogy kezdeményezi a júniusi testületi ülésen a 
város kezelésében lévő utak, közterületek közlekedési jelzőtábláinak 
felülvizsgálatának tárgyalását. A két ülés közötti beszámoló 
tárgyalásakor ezt megszavazta a testület. Halász Ferenc képviselő 
elfogadta a választ.
A nyílt ülés végén Siklósi István polgármester két sportsikerről 
számolt be: 2014. május 15-18. között rendezték meg Szegeden a XX. 
Világkupát, melyen 24 országból 1170 nevezést adtak le. A 
Mezőberényi Kick-Box Szakosztály 3 fővel vett részt a kupán. A 
cadet II. korosztály 63 kg súlycsoportban light-contact 
szabályrendszerben Solymosi László 2. helyezést, bemutató 
mérkőzésen cadet I. korosztály 32 kg súlycsoportban Solymosi 
Norbert light-contact szabályrendszerben 1. helyezést, és Kovács 
Márk cadet I. szabályrendszer +47 kg súlycsoportban semi-contact 
szabályrendszerben 3. helyezést ért el.
A mezőberényi női kézilabdacsapat a megyei bajnokságon 
szerezte meg az első helyet.
Ezúton is gratulálunk a szép eredményekért.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző felhívta a lakosság figyelmét, hogy az 
ellátásokkal kapcsolatban – főleg az aktív korúak ellátásának 
felülvizsgálatánál – az ügyfelek a határozatban megjelölt 
határidőt tartsák be. Mulasztás esetén az ellátás megszüntetésre 
kerül.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. június 30. 
(hétfő).

Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

Pályázati felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített 

örökség helyi értékeinek védelméről szóló 28/2011.(X.25.) 
önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet Mezőberény 
Város épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a 

városkép védelme és javítása, a leromlott állapotú építmények 
felújításának tárgyában.

A részletes pályázati kiírás és a benyújtáshoz szükséges adatlap 
elérhető a  honlapon.www.mezobereny.hu

Felhívás kisfilm készítésére

25 ÉVE VÁROS MEZŐBERÉNY
az értékek őrzője, a hagyományok ápolója

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a várossá nyilvánítás 25. évfordulója 
alkalmából a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium diákjai számára Mezőberény város népszerűsíté-
se, helyi értékeinek, érdekességeinek, látványosságainak, 
különlegességeinek, eseményeinek bemutatására, szabadon 
választott műfajú filmek készítésére.
A pályázat célja:A pályázat célja, hogy az alkotások elkészítésével 
a diákok felhívják a figyelmet a város sokszínűségére és olyan 
aktuális témákat, lehetőségeket is bemutassanak, amelyek a diákok 
látásmódját tükrözik az értékek őrzésével, a hagyományok 
ápolásával kapcsolatban. Pályázók köre: A mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai. Pályázati kiírás: 
www.mezobereny.hu oldal Hírek menüjében olvasható.
További információ: Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban 
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.)  Olejné Mertz Juditnál.



Országgyűlési választások Pártlista

Részletes adatok: http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html

                                                                                              Kapott érvényes szavazat - Szavazó körönként

Jelölő szervezet(ek)                                                    1                 2                3               4               5              6              7             8           össz:

MCP                                                                             2                 0                5               0               0              0              0             1               8

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT           2                 6                0               2               4              5              5             10          34

SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI                           3                 2                1               1               2              2              6             1            18

FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT                              0                 0                 1              0               2               0              1             1              5

ÚDP                                                                             1                 0                 0              0               2               0              0             0              3

FIDESZ-KDNP                                                          197             226             243          212           212           208          248        216       1762

SEM                                                                             0                 0                 2              1               1               0              2             0              6

LMP                                                                            19               23               32            22             28             18             25           16        183

JESZ                                                                             0                1                  0              0               0               0             0              0              1   

ÚMP                                                                             0                0                  0              0               1               0             0              0              1

MUNKÁSPÁRT                                                          6                4                  7              1               4               0              2             5            29

SZOCIÁLDEMOKRATÁK                                        0                1                  1              0               8               0              4             1            15

KTI                                                                              1                 1                 4              1               3               5              6             2            23

EGYÜTT 2014                                                            0                 3                 1              2               2               0              4             1            13

ZÖLDEK PÁRTJA                                                     4                 2                  1             1                1               1              1             3           14

ÖSSZEFOGÁS                                                           0                 0                  0             3                0               1              0             0            4

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP                                118              143              158         150           195           125          140         125       1154

JOBBIK                                                                     142              162              201         179           127           119          170         180       1280

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. ÉVI VÁLASZTÁSA
Részletes adatok: http://valasztas.hu/hu/ep2014/877/877_0_index.html

                                                                                                Kapott érvényes szavazat - Szavazó körönként

Jelölő szervezet(ek)                               1                 2                3               4               5              6              7              8            össz:

MSZP                                                     26              25               35             34             35             25            46          20            246 

SMS                                                        0                 1                 0               0               3               1              3            0              8

FIDESZ-KDNP                                     83             111             120           107           121           101          150        112           905

A HAZA NEM ELADÓ                         3                 4                1                1               2               1              0            5            17

JOBBIK                                                42               49               63              49             45            34            60           51          393

LMP                                                        8               10                9                6              13              6            17            9             78

EGYÜTT-PM                                         5               12               12              15             22              7            16           11           100

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ          20               25               24              20             42             23           18           39           211

Országgyűlési választások
Részletes adatok: http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html

                                                                                         Kapott érvényes szavazat - Szavazó körönként

A jelölt neve           Jelölő szervezet(ek)                        1               2              3               4            5            6            7             8            össz:

Rádai Alex              SZOCIÁLDEMOKRATÁK            2                 1             2              0            4            1            5             2            17

Rejtő József      MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP            113            138         155           137        192        126       136        124        1121

Ásós Tibor                                           MACSEP            1                 0             0              1            0             2           1             1              6

Varga Sándor                                          MSZDP            3                0              0               2            3           1            2             2             13

Dankó Béla                                FIDESZ-KDNP            205            231          255          212        224        209        251         222       1809

Mészáros Gina Ildikó                                 ÚMP             2                0              0               2            0           1            0             2             7

Urbancsek Istvánné                                     KTI              4                2              3               2            2           7            6             6           32

Ringler Miklós                                           LMP             19              22             31             24          23         15         28            9          171

Csanyi Lajos Edwárd                             SZAVA              0                0              0               0            0           0            0            0              0

Kun Éva                      NEMZETI ÉRDEKÉRT              2                2              0               0            0           0            0             1              5

Borzáné Uram Ildikó   A HAZA NEM ELADÓ              1                6             12              3            8           6           6             11           53

Ungvári Imre                                              ÚDP              0                0              0               0            0           0            0            0              0

Jakab József                                                  ÖP              1                1              3               3            1           1            2             0             12

Samu Tamás Gergő                              JOBBIK             145             175         200           189         136       129       174         184       1332

2014. június4. Mezőberényi Hírmondó

Választási eredmények Mezőberényben



                Míg az orvos megérkezik…
                                             …a hányós, hasmenős beteghez

A hányás és a hasmenés az esetek kisebb százalékban igényel csak 
valóban sürgős, pár órán belüli ellátást, ez azonban a panaszok 
kezdetekor csak ritkán látható előre. 
Hányásnak azt nevezzük, ha a gyomortartalom a hasizmok 
akaratlan összehúzódása következtében szájon át távozik. 
Általában hányinger előzi meg, hasi fájdalom kíséri. 
Ennek a tünetegyüttesnek a leggyakoribb okai: 
-bakteriális vagy vírusok okozta fertőzés, ezt általában láz, majd 
hasmenés is kíséri, az esetek többségében banális, önmagától 
gyógyuló „gyomorrontás”.
-gyomor vagy nyombélfekély, mely esetében a gyomortáji 
fájdalom régebbi keletű, általában ősszel-tavasszal jelentkezik, 
étkezésre mérséklődik, étkezés után 1-1.5 órával ismét fokozódik. 
-hasi szervek heveny gyulladásai, mint vakbélgyulladás, 
epehólyag- vagy epeút-gyulladás, hasnyálmirigy gyulladás, 
májgyulladás, vesemedence gyulladás. Hasonló tüneteket 
okozhat a vékonybél elzáródása. Ezek esetében a képet inkább a 
görcsös jellegű, fokozódó fájdalom, hasi érzékenység uralja.
-ritkábban alsó fali szívizominfarktus is felhasi fájdalom és 
hányás képével zajlik.
  Hányinger előzi meg, de hasi fájdalom jellemzően nem kíséri a 
különböző gyógyszerek vagy egyéb mérgezőanyagok által 
kiváltott hányást, ide sorolható az alkoholmérgezés, vagy az 
endokrin betegségek sürgősségi állapotai, mint a nagyon magas 
vércukorértékek mellett kialakuló ketoacidosis és a 
mellékvesekéreg elégtelenség is. Hányingert, hányást okozhat a 
terhesség korai szakasza is, elsősorban a reggeli órákban.
  Különböző idegrendszeri tünetekkel kísért hányingert, hányást 
okoz a koponyaűri nyomás fokozódása agydaganat, agyi 
vérömleny, keringési zavarok következtében. A migrént is 
gyakran kíséri hányás. Amennyiben a hányás többször ismétlődik, 
lehetetlenné teszi a folyadékbevitelt több órán vagy napon 
keresztül is, a hányadék véres vagy kávéalj-szerű, tudatzavar 
kíséri vagy magas láz, mindenképpen orvosi segítségre van 
szükség részben az okok tisztázása, részben a kezelés mielőbbi 
megkezdése végett. Hasmenésnek a napi 3-nál többször 
jelentkező hígabb, nagyobb mennyiségű (napi 300 g feletti) 
székürítést nevezzük. 
   A hányáshoz hasonlóan a heveny hasmenések jelentős részét is 
fertőzések okozzák, elsősorban vírusok (rota-, calici-, adenovírus) 
és baktériumok (salmonella, campylobacter, clostridium). Ezek 
nagy százaléka önmagától gyógyuló betegség, bő folyadékbevitel, 
átmeneti diéta, pihenés szükséges csak. Az antibiotikumok adását 
kísérő hasmenést a bél normális baktérium flórájának felborulása 
okozza, általában probiotikumok és diéta hatására rendeződik. A 
székrekedés megoldása végett bevett hashajtók is okozhatnak 
átmeneti hasmenést. Daganatos betegségek kezelésére használt 
chemotherapiás szerek gyakori mellékhatása a hasmenés.  
Funkcionalis vagy stress által kiváltott hasmenés esetén az ok 
nyilvánvaló (pl. vizsga, állásinterjú), az ok megszűnése, elmúlása 
magával hozza a hasmenés szűnését is. Ha a hasmenés elhúzódó, 
2-3 napnál tovább tart, nagy mennyiségű folyadék vesztésével jár, 
vagy a folyadékpótlást a hányás akadályozza, ha a hasmenés 
véres, fekete vagy szilvalekvárszerű, magas láz vagy kifejezett 
hasi fájdalom kíséri, akkor mindenképpen orvosi segítséget kell 
kérni. Szerencsére a hányást, hasmenést ritkán kíséri olyan 
állapot, melyben a beteg azonnali ellátásra, elsősegélyre szorul.    
Súlyos alapbetegség mellett, gyermek vagy idős korban azonban 
könnyen kialakulhat jelentős folyadékhiány, mely alacsony 
vérnyomáshoz, eleséshez, sérülésekhez, tudatzavarhoz, esetleg a 
hányadék félrenyeléséhez vezethet. Ezek esetén a jelen levő 
személyeknek kell a beteg segítségére lenni, további sérülését, 
állapotrosszabbodását lehetőség szerint megakadályozni, az 
orvosi segítség érkezéséig a betegség okáról minél többet 
kideríteni. Közben igyekezzünk saját biztonságunkra is 
figyelemmel lenni, hiszen ezen állapotok egy része fertőző 
betegség következménye, a beteggel foglalkozók számára a 
kézfertőtlenítés elengedhetetlen. 

Dr. Oláh Erzsébet

Rendőrségi felhívás 

A nyári napsütés az élővizek mellé, a folyók hűsítő hullámai közé 
csalja az embereket, hiszen a kánikula a vízparton, illetve a vízben 
viselhető el leginkább. Magyarország, folyókban, tavakban gazdag, 
s ez által kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt a kikapcsolódásra, a 
fürdőzésre, a horgászatra és egyéb szabadidős tevékenységre. 
A vízparton pihenőknek gondolniuk kell az előre nem kiszámítható 
veszélyhelyzetekre a vizek és az időjárás veszélyeire is. 
A víz jó barát, de meggondolatlan ember számára végzetes 
ellenséggé is válhat. 
Kérjük, hogy a balesetek, és tragédiák megelőzése céljából 
maradéktalanul tartsák be a vízen tartózkodással, valamint a 
fürdőzéssel kapcsolatos alapvető szabályokat. 
- A víz felszínét vizsgálva megállapítható a folyás-sodrás iránya és 
nagysága, valamint látható az örvények helye. Örvények elsősorban 
folyó kanyarulataiban, ott alakulnak ki, ahol a folyó medrében 
valamilyen tárgy található / pl. hídpillér /. 

Minél gyorsabb a folyó, annál intenzívebb az örvény, ezért TILOS 
ilyen helyen fürödni !

-   Fontos, hogy felhevült testtel soha ne menjenek vízbe! 
- Természetes fürdővízben fürödni, csak a kijelölt fürdőhelyen    
illetőleg ott lehet, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya 
alá! 

-  Aki nem tud úszni, mély vízbe ne menjen, és ott ne használjon    
felfújható fürdőeszközt /gumicsónak, gumimatrac/   

-  Magyarországon a szabadvizek nem átláthatóak, ezért ismeretlen 
helyen senki ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és 
nem látható kövek, oszlopok súlyos sérülést okozhatnak! 

-   Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyermek 
csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a 
szabadvizekben! 

-   Gyermek még a vízparton se maradjon felnőtt felügyelete nélkül! 
- Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a 
mentőmellény, vagy a mentőgallér használata! 

- Szabadvízen történő fürdőzés esetén minden esetben vegyék 
figyelembe a viharjelzéseket!           

-  Soha ne fürödjenek hajóútban, illetve annak közelében!
-  Ne fürödjenek egészségre ártalmas vizekben!
-  Ne fürödjenek közvetlenül étkezés után, illetve tele gyomorral! 
-  14 év alatti gyermek felügyelet nélkül ne használjon vizibiciklit!
Mindenkinek kellemes nyaralást és jó pihenést kívánunk !

Tisztelt motorosok!

Magyarországon a motorkerékpárosokkal 
kapcsolatos közúti tragédiák száma még 
mindig magas.  Sok motorkerékpáros a 
gyorsabb előrehaladás érdekében 
szándékos, és sokszor kiemelkedő 

szabálysértéseket is elkövet. 
A motorkerékpárral elkövetett jellemző szabálysértések:
- a sebességtúllépés,
- a jobbra tartási kötelezettség be nem tartása,  
- az előzés szabályainak megszegése.
Ezek a szabálysértések fokozott balesetveszélyt okoznak, amely 
során a jármű vezetői veszélyeztetik saját maguk és mások életét, 
testi épségét is. A jármű felépítéséből adódóan a motorkerékpárosok 
védtelenebbek a gépkocsikban ülő személyeknél, így a legkisebb 
hiba, vagy tévedés is beláthatatlan következményekkel járhat.
A közúti balesetek túlnyomó része megelőzhető, a tragédiák 
elkerülhetőek.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy motorkerék-
párral, valamint segédmotor-kerékpárral történő közlekedésük 
során fordítsanak kiemelt figyelmet a közlekedési szabályok 
maradéktalan betartására a saját, illetve mások testi épségének 
megóvása, illetve a városban lakók nyugalmának megőrzése 
céljából ! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

2014. június 5.Mezőberényi Hírmondó



Sárkányhajó Verseny Mezőberényben

2014. május 31-én rendezte meg V. alkalommal a Gyomaendrődi 
Körös Kajak SE, a Városi Közszolgáltató Intézmény és Mezőberény 
Város Önkormányzata a Hosszú-tónál a Sárkányhajó Versenyt.

2014. június6. Mezőberényi Hírmondó

Lingen-i diákok a Városházán

A 25 éves várossá válását ünneplő Mezőberénybe érkezett 
Lingenből 16 diák a szintén 25 éves cserekapcsolat keretében.

INTÉZMÉNYI HÍREK 

Tóparti ovisok a Városházán

2014. május 29-én a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalba 
látogatott a Tóparti tagóvoda 14 óvodása. Siklósi István 
polgármester irodájában fogadta a gyermekeket és válaszolt 
kérdéseikre. Érdeklődve hallgatták válaszait arra, hogy szeret-e 
főzni, sütni, szereti-e az édességet, szereti-e a munkáját, mit csinál a 
szabadidejében és kitől szokott dicséretet kapni. A beszélgetés végén 
átadták a ballagási meghívót, az ajándékba hozott „Mezőberény” 
kitűzőt és a gyerekek által készített rajzokat. A Karcag Éva tagóvoda 
vezető és Kulcsárné Komiszár Edit óvónők által vezetett kiscsapat a 
közös éneklés után fotókon örökítette meg a városházi kirándulást.

Mezőberény Város Óvodai 
Intézményei

nyári nyitva tartása

2014. június 16-július 20.: 
Magyarvégesi Tagóvoda, Mosolygó Központi Óvoda

2014. július 21-augusztus 24.: Tóparti Tagóvoda

A Katicabogár Német 
Nemzetiségi  Evangélikus Óvoda 

2014. július 7-től július 25-ig zárva tart.

Tóparti óvodások a Fővárosi Nagycirkuszban

Óvodás gyermekek izgatott, de boldog nevetésével és zajával volt 
hangos május 16-án reggel a mezőberényi vasútállomás. A Tóparti 
óvodások kirándulni indultak Budapestre. A szülőktől való 
szeretetteljes búcsúzás után megkezdtük utazásunkat a vonaton. 
Fegyelmezetten az utazási szabályok ismeretében és azok 
betartásával, igazán jókedvűen érkeztünk a Keleti pályaudvarra. 
Érkezés után megtekintettük a pályaudvar előtti felújított teret, a 4-
es metró környékét.   Az utazás fáradalmait egy jóízű fagylaltozással 
kompenzáltuk. Helyi közlekedéssel, majd rövid sétával érkeztünk a 
Fővárosi Nagycirkusz épületébe. A kellemes séta alatt megcsodáltuk 
a Hősök terét, a gyerekek kíváncsian érdeklődtek a téren levő 
szobrokról és a tér elnevezéséről. A cirkuszban az évszázadok óta 
sikert sikerre halmozó, nemzedékeket ámulatba ejtő klasszikus 
cirkuszi játékot láthattunk. A műsor felidézte a cirkusztörténet máig 
élő csodáit. Bepillantást nyerhettünk a rejtélyes illúziók és 
illuzionisták világába, megcsodálhattuk a levegő orosz királyait. 
Gyönyörködhettünk a fenségesen szép tigrisek látványos, szép 
produkciójában. Bemutatkozott Richter Flórián vadonatúj, mégis 
klasszikus időket idéző lovas és elefánt számaival. A csoportunk 
többségét a félelmet nem ismerő brazil „Pókember” hajmeresztő 
plafon mutatványai kápráztatták el. A produkciókat színesítették az 
időközben fel-feltűnő rövid jelenetekkel szórakoztató bohócok és 
akrobaták. Az apróságokkal késő este, kissé fáradtan, de 
élményekkel gazdagodva érkeztünk meg a Mezőberényi 
Vasútállomásra, ahol a szülők már izgatottan vártak bennünket.

Tóparti Tagóvoda nevelőtestülete

Pályázati felhívás

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
óvodapedagógus és dajka munkakör betöltésére.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Óvodai 

Intézménye címére történő megküldésével 
(5650 Mezőberény, Liget tér 5. ).

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 www.mezobereny.hu

Mezőberény Település i  
Értéktár Bizottsága 2014. 
január 13-án  felvette az ipari 
és műszaki megoldások 
szakterület szerinti beso-
ro lá sú  Vrbovszk i - f é l e  
K o c s i g y ű j t e m é n y t  a  
Települési Értéktárba. 
2014. május 28-án a gyűjtő, 
Vrbovszki Pál és felesége, 
Ani meghívására Siklósi 

István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester és Körösi 
Mihály a Települési Értéktár Bizottság elnöke megtekintette a 
gyűjteményt, melyet hosszú évek alatt gyűjtött össze.
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FELHÍVÁS

„Hálózat a közösségért”
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. 
támogatásával pályázatot hirdet a Békés megyében élő, szociálisan 
hátrányos helyzetű személyek/családok részére.

Pályázni az alábbi kategóriákban lehetséges:
1. Kikapcsolt fogyasztók (Egy éven belül kerültek kikapcsolásra, és 
hátralékkal rendelkeznek) 
2. Hátralékos, de még nem kikapcsolt fogyasztók 
3. Rendszeresen fizető, de igazoltan nehéz szociális helyzetben lévő 
fogyasztók
4. Előre fizető (kártyás) mérővel rendelkező hátralékos fogyasztók 
5. Előre fizető (kártyás) mérővel rendelkező hátralékmentes 
fogyasztók
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázattal 
és adatlap kitöltésével kapcsolatos információkért forduljanak 
bizalommal a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához (5650 Mezőberény, 
Petőfi u. 27. sz.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00-16:00 óra; 
szerda 8:00-18:00 óra; csütörtök, péntek 8:00-12:00 óra), illetve az 
alábbi telefonos elérhetőségeken 66/352-462, 20/559-3331.

Humánsegítő Szolgálat

„Tartson egy évig a gyerekek napja, 
jusson szeretet minden napra, 

kívánjuk nektek, hogy így legyen.”

Gyermeknap a Bölcsődében 
(Mezőberény, Puskin u. 11)

2014. június 15-én (vasárnap) délután 14 órai kezdettel 
gyermeknapot szervez a Városi Bölcsőde.  Várjuk a volt, jelenlegi, 
és jövendő bölcsiseinket testvéreikkel, szüleikkel, rokonaikkal 
együtt egy vidám, játékos délutánra! Belépő 450ft/fő, mely 
feljogosít a programokon való részvételre, a büféfogyasztásra, ezen 
kívül ingyenes arcfestésre, csillám tetoválásra, ugrálóvár 
használatra. 

Programok: kézműves foglalkozás, zsákbamacska 
és sok-sok meglepetés. 

Vendégeink:Berta János-Jancsi Bohóc 15:30-tól
 és a mezőberényi Mazsorett csoport. 

Büfé: sós és édes sütemény, szendvics, szörp, tea
Szívesen fogadjuk, ha adományaikkal büfékínálatunkat bővítik!

Szívesen látunk, Szeretettel várunk!!!

 A bölcsőde vezetői, és dolgozói

Petőfi versmondó verseny
2014. április 28-29-én az OPSKK Könyvtára ebben az évben is 
megrendezte hagyományos Petőfi versmondó versenyét, melyben 
több korosztályban hirdettek versenyt és díjazták a legjobbakat. 
Eredmények: 
1. korcsoport (1-2. osztályosok) 
Tüköry Lajos Ált. Iskola, felkészítő tanár: Földi Erika 2. Barna 
Gergő, Mezőberényi Általános Iskola, felkészítő tanár: Jeneiné 
Borzán Éva 3.Tóth Menta, Mezőberényi Általános Iskola, 
felkészítő: Jeneiné Borzán Éva
2. korcsoport (3-4. osztályosok)1. Hajdú Viktor, Mezőberényi 
Általános Iskola, felkészítő: Hanó Katalin 2. Vidovenyecz Bálint, 
Mezőberényi Általános Iskola, felkészítője: Csupászné Szűcs Edit 
3. Hoffmann Kata, Mezőberényi Általános Iskola, felkészítői: 
Szilágyi Ida és Hoffmann Sándorné
3. korcsoport (5-6. osztályosok)1.Varga Balázs, Mezőberényi 
Általános Iskola, felkészítő tanár: Debreczeni Klára 2. Urbancsek 
Zalán, Mezőberényi Általános Iskola, felkészítő: Debreczeni Klára 
3. Szabó Dorka, Mezőberényi Általános Iskola, felkészítője:
Kesztyűs Zsuzsanna
4. korcsoport (7-8. osztályosok)1. Szilágyi Sára, Mezőberényi 
Általános Iskola, felkészítő tanár: Kesztyűs Zsuzsanna
2. Uhrin Beáta, Mezőberényi Általános Iskola, felkészítő: Ancsinné 
Francziszky Klára 3. Pónya Katalin, Mezőberényi Általános Iskola, 
felkészítő tanár: Dr. Zubereczné Miklya Ibolya

Gratulálunk a helyezetteknek és tanáraiknak!

1. Mikó Attila Körösladány, 

Mezőberényi Hírmondó 2014. június

Haluska főzés 

2014. május 8-án a Jeszenszky utca 21. sz. alatt a Mezőberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete látta vendégül a Nefelejcs Óvoda óvodásait. A május egy 
napja már több éve a haluskafőzésről szól.

A szervezet tagjai meghívták az 
óvodásokat, hogy ismerkedjenek a 
haluskakészítéssel, kóstolják meg a 
hagyományos szlovák ételt és 
érezzék jól magukat a tevékeny 
délelőttön. A gyerekek ezen a napon 
megemlékezésen is részt vettek, a 
közösségi ház falán lévő Adorján 
György kántortanító emléktáblájára 
helyezték el koszorújukat.  A 
rendezvényt megtisztelte Siklósi 
István polgármester és Kissné 

Wagner Mária a Mezőberény Város Óvodai Intézménye megbízott 
óvodavezetője is. A rendezvény sikere, hangulata köszönhető a két 
szervezetnek, ezen belül elsősorban Borgula Györgyné és 
Cservenák János vezetőknek, akik szervezőmunkájuknak 
köszönhetően fogják össze azt a hallatlanul lelkes csapatot, akiknek 
fontos a hagyományőrzés, a hagyományok átadása és az az 
odafigyelő szeretet, amit a gyerekek felé tanúsítanak egy-egy ilyen 
rendezvényen. A délelőtti ovis vendéglátás után a délután a tagok 
megvendégelésével folytatódott és vált a munka, a beszélgetés és a 
baráti együttlét idejévé. Köszönet nekik, a közreműködőknek, 
segítőknek, a gyermekek számára felejthetetlen gasztronómiai 
élményért.

Csiribiri ovisok sikerei

A Békés Megyei Könyvtár "Zümmögő" címmel írt ki rajzpályázatot.
A rajzpályázat témája: a méhek élete és a mézkészítés. A Csiribiri 
Tagóvoda csoportjában már eddig is sokat foglalkoztak kis 
rovarokkal, bogarakkal, és most, e rajzpályázat kapcsán újra 
"kutatómunkába" kezdtek, és nagyon sok hasznos és érdekes dolgot 
tudtak meg a méhek életéről. Egy héten keresztül készíthették 
alkotásaikat, melyeket beküldtünk a Békés Megyei Könyvtárba. 
Óvodás kategóriában 147 pályamunka érkezett be összesen, 
ahonnan 3 díjat is elhoztak. Gyebnár Dénes I. helyezést ért el. 
Gyebnár Kinga és Kincses Nóri pedig különdíjas lett. 
Gratulálunk nekik!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zárul a Berény Táncegyüttes Egyesület a néptánc, 
néphagyományok ápolása területén megvalósított 
pályázata
2014/06/02

A Berény Táncegyüttes Egyesület 29 890 600 forint uniós 
támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretein belül, Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 
című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati 
kiírásban. 
A projekt címe: Tanuljunk táncolva – a néptánc, 
néphagyományok és népi kultúránk kincseinek 
megőrzése gyermekeink cselekvő részvételével, 
azonosítószáma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0406, 
megvalósításának időszaka: 2013. június 24-től 2014. 
június 23-ig

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0406
Berény Táncegyüttes Egyesület

A projekt során az egyesület szakmai megvalósítói 

különböző szakmai programokat valósítottak meg az 

együttműködő intézmények általános iskolásai, illetve 

óvodásai számára.
A projekt során megvalósított tevékenységek:

- Az együttműködő általános iskolákban – Mezőberény, 

Mezőtúr, Nagyrábé, valamint Sarkad településeken – 

félévenként 3-3, összesen 6 alkalomból álló témanap sorozat 

valósult meg, a témanapok a néptánc, hagyományápolás 

témaköreit dolgozták fel. A témanapok szakmai programjait 

projektoros vetítés, élő népzene, vagy szakavatott 

kézművesek közreműködésével megrendezett foglalkozások 

színesítették.

- Az együttműködő óvodákban – Mezőberény és Mezőtúr 

településeken 5-5 óvoda – félévenként 12-12, összesen 24 

foglalkozásból álló szakkör sorozat zajlott le, melyek közül 

néhányat szintén projektoros vetítés, élő népzene, vagy 

szakavatott kézművesek közreműködésével megrendezett 

foglalkozások gazdagították.

- A projekt sikeres és zavartalan lebonyolítását szolgálta a 

megvalósítási időszak első részében intézményvezetők, 

településvezetők, külső előadók, pedagógusok, szakmai 

megvalósítók, valamint a projektmenedzsment részvételével 

megrendezett szakmai konferencia.
Az egyesület pályázati tevékenységéről, a projekt 

megvalósított programjairól, valamint az egyesület által 

támogatott Berény Táncegyüttes fellépéseiről, utazásairól, 

fontos eseményeiről a ldalon 

olvashatnak.

 http://legalab.mezobereny.hu/ o

Berény Táncegyüttes Egyesület
Székhely: 5650 Mezőberény, Fortuna tér 2.
Levelezési cím: 5650 Mezőberény, 
Békési út 3.
E-mail: tancegyuttes@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Ezüst minősítésű néptáncosok

A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége idén ismételten 
megrendezte a Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek 
Találkozóját, ezúttal Szarvason a Cervinus Teatrumban 2014. május 
24-én. A szakmai megmérettetésen a Kis-Berényke Táncegyüttes is 
bemutatkozott. A találkozóra összesen 14 együttes 18 koreográfiával 
érkezett, melyek közül, akik kérték, egy minősítő rendszer keretében 
mutathatták be produkciójukat. A rendezvény után - mialatt a zsűri 
szakmai értékelést tartott az együttes vezetők,  pedagógusok részére - 
a találkozó szereplői részesülhettek a Cervinus Teatrum által 
szervezett gyermeknapi programokban, az eredményhir-
detés és díjkiosztás előtt pedig a Balassi Táncegyüttes: Ládafia című 
mese-tánc-játékát nézhette meg a közönség. A Kis-Berényke 
Táncegyüttes EZÜST minősítésben részesült. Gratulálunk nekik!

Berény Táncegyüttes Pápán

A Berény Táncegyüttes május 24-én Pápára utazott a XIII. Ifjúsági 
Néptáncfesztiválra. Az országból 16 együttes 30 koreográfiája 
mutatkozott itt be. A 4 tagú neves szakmai zsűri rangsora szerint az 
együttest a 4. helyen javasolta a jövő évi Antológiára, melyen az év 
legjobb koreográfiái mutatkozhatnak be Budapest egyik 
színházában. Ez az elismerés az eltelt évek folyamatos és 
következetes munkájának az eredménye. 13 évvel ezelőtt Szabóné 
Kukla Ágnes és jómagam hívtuk létre a Berény Táncegyüttest. 
Nekem sajnos – iskolavezetői teendőim miatt – fel kellett adnom az 
együttes vezetését, de azóta is szívügyemnek tekintem az együttes 
sorsát, és segítem mind szakmai kapcsolataimmal, mind anyagilag a 
„Leg a láb” A.M.I. kiemelt művészeti csoportját. Akinek a munkája 
mégis a legmeghatározóbb és a kezdetektől a mai napig 
együttesvezetőként végigkíséri az együttes működését, ő Szabóné 
Kukla Ágnes, aki ha kellett táncot tanított, ha kellett felvarrta a 
gombot az ingre, vagy kolbászt töltött a táncosokkal. Mindenképp 
meg kell említenem még Nedró Jánost, aki Ágival éveken keresztül 
oktatta az együttes jelenlegi táncosait. Tették ezt olyan sikerrel, hogy 
most már a tanítványokra, Baracsi Gergőre és Szugyiczki Juliettára 
bízhatták a férfi, illetve a női tánckar vezetését. Nagy lelkesedéssel 
vágtak a feladatba és töretlenül folytatták a megkezdett munkát, amit 
az általuk betanított Kalotaszegi román forgatós táncbemutatásának 
sikere is bizonyít. Végezetül szívből gratulálok a táncosoknak és még 
sok hasonló sikert kívánok mindannyiunknak!

Szabó Csaba
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MEGHÍVÓ

„MESÉLJ NEKEM!”– sorozat óvodásoknak,
 kisiskolásoknak – programjaként

Játsszunk együtt! 
Dalok, versek címmel

Nagy Erika 
és Tomanek Gábor 
színművészek mesélnek

a gyerekeknek

AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN
2014. JÚNIUS 13-ÁN, PÉNTEKEN 

16.00 ÓRAI KEZDETTEL.

„A VILÁG 10 ÁRNYALATA“  előadássorozat 
középiskolásoknak programja:

2014. június 11-én 18 órai kezdettel
Stand up comedy:

Állj ki és dumálj! 
Rekop György 

és Lórán Barnabás 
(Trabarna) előadása 

az OPSKK Művelődési 
Központjában.

A belépés minden előadásra ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nagysikerű évzáró a néptáncosoknál

Ez év május 30-án Mezőberényben, az OPS Kulturális Központban 
zárta a tanévet a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola. A műsorban 
a legkisebbektől a legnagyobbakig minden táncos fellépett (Babica 
óvodások, Berecske, Kis Berényke, Berény Táncegyüttes).  
Elmondhatjuk, hogy ismét fergeteges tanévzárót láthattunk, ahol 
Mezőberény apraja-nagyja képviseltette magát. Az est zenei 
kíséretét a Suttyomba zenekar adta. A táncosok nyáron sem 
pihennek, hiszen számos fellépésen és fesztiválon vesznek részt. 

Szeptemberben újult erővel folytatják a „Leg a láb” oktatói a tanítást, 
ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
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Előzetes programajánló

Megyei Vadásznap 
Mezőberényben

2014. szeptember 6. 
Városi Liget

2014. évben a „25 éve város” Mezőberény a helyszíne a 
Békés Megyei Vadásznap rendezvénynek. 

A megyében hagyományosnak számító programot a 
Megyei Vadászkamara, a Mezőberényi Vadásztársaság és 
Mezőberény Város Önkormányzata együttműködésével 

valósítja meg. 

A Megyei Vadásznap programjai között új vadászok 
eskütétele, fegyver- és íjászbemutató, solymász- és 
kutyabemutató, kézműves vásár, játszóház, kürt bemutató, 
főzőverseny, kiállítás és egész napos kulturális program várja 
a látogatókat a Városi Ligetben és környékén. Az esemény 
egyik fő programja a helyszínen megrendezésre kerülő 
koronglövészet illetve a vadételek főzőversenye.
A részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

2014. június 4-én Siklósi István polgármester Békéscsabán vette át a 
MVH pályázatán nyert tanyagondnoki szolgáltatás ellátását segítő 
autót.

Az OPSKK júniusi
programajánlója

Június 20. Múzeumok éjszakája az OPSKK Muzeális 
Gyűjteményének udvarán.

Június 20. Kistérségi kolbász-, pogácsa- és 
savanyúságverseny az OPSKK Muzeális 
Gyűjteményében a Múzeumok éjszakája 
keretében.

Június 21. Bababörze a Muzeális Gyűjtemény udvarán. 
Június 21. Szent Iván-éji fürdőzés a Kálmán Fürdőben
Június 25. Álláskeresés a neten - foglalkozás 

munkanélkülieknek az OPSKK Könyvtárában
Júliusi programelőzetes: 
Július 3. Múzeumi esték
Július 4. Jótékonysági Versenytánc Gála az OPSKK 

Művelődési Központjában. Részletek a 
plakátokon.

A rendezvényekről további részletek, fényképek és beszámolók 
a www.mezobereny.hu oldalon találhatók.

MÚZEUMI ESTÉK
2014. július 3-án 17.00 órakor 
Megemlékezés a Holokauszt 

mezőberényi áldozatairól címmel
Előadó: Szívós Zsanett egyetemi hallgató

Helyszín: OPSKulturális Központ Muzeális Gyűjteménye
Minden érdkelődőt szeretettel várunk!
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25. Nemzetközi és Országos Origami 
Találkozó

2014. augusztus 8-10.

Mezőberény, Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ

Megnyitó: augusztus 8. 19 óra
Díszvendég: Paolo Bascetta 

olasz origami mester

További információ az eseményről: 
Fábián Zsolt 06/20-5638-400, www.mezobereny.hu

Múzeumok éjszakája 2014. 06. 20. 18.30-tól
Programok:

Kerékpártúra az Ókerti pincébe, lovaskocsikázás, 
templomlátogatás, múzeumlátogatás, ételkóstoló,

Szent Iván-éji túra, kulturális bemutatók,

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a Muzeális Gyűjtemény udvarán.

Részletes program a plakátokon és a 
www.mezobereny.hu oldalon.

Bor-, kolbász-, savanyúságverseny.

Palya Bea Mezőberényben

2014. május 13-án Palya Bea látogatott Mezőberénybe az OPSKK 
Könyvtára két programjára. Az első előadáson ovisoknak énekelt 
Altatok, Dalok álomország kapujában című albumáról, majd a 
gimnázistáknak tartott rendhagyó énekórát.

Dr. Almási Kitti előadása

2014. május 27-én este az OPSKK Művelődési Központjában tartott 
előadást az ország egyik elismert klinikai szakpszichológusa, 
Almási Kitti. Az önértékelés és önismeret szerepe a baráti- és 
párkapcsolatainkban című előadása elsősorban a gimnazista 
korosztálynak szólt.

Mezőberény értékei

- Az Adamik-féle mezőberényi házikolbász szintén ebben az évben 
vált a mezőberényi Települési Értéktár részévé. Mitől egyedi, 
különleges ez a kolbász? Miért vágtatok bele annak idején a 
kolbászkészítésbe? – kérdeztem a készítőktől: Papp Edittől és 
Adamik Jánostól.

Köszönjük az érdeklődést és a 
megkeresést! A kolbász tulajdonképpen 
egy étel, egy termék, amely magában 
hordozza a készítő íz világát, 
fantáziáját, elképzelését, hiszen nagyon 
sokan készítünk jó kolbászt, mindenki 
más fajtát, mert két egyforma kolbász 
nincs. A mi kolbászunk családi recept 
szerint készül, amit a szüleinktől és 
nagyszüleinktől tanultunk, lestünk el 
már gyerekkorunkban. Fontos a jó 

minőségű összetevők használata, a sertés húsa, a fűszerek és a bél. A 
fűszerpaprikát magunk készítjük el és egész évben azt használjuk. 
Ügyelünk a sertéshús és a szalonna arányára is. A húst bekeverjük, 
töltjük, kizárólag természetes bélbe, majd keményfa fűrészporral 
lassan megfüstöljük saját füstölőben. Ezután következik az érlelés ami 
sötét, hűvös helyen történik, ügyelve a megfelelő páratartalomra és 
hőmérsékletre. Talán nagyvonalakban ezek a dolgok határozzák meg 
az „ ADAMIK-FÉLE HÁZIKOLBÁSZ „egyediségét.

- Nem is olyan régen, a gyulai Sódarmustrán 1. helyezést értetek el 
szárazkolbász kategóriában terméketekkel. Azért ez már ad okot a 
büszkélkedésre, nem igaz? Fontosak az ilyen és ehhez hasonló 
elismerések illetve kinek a véleményére adtok?

Annak idején is készítettünk házikolbászt, csak kis mennyiségben a 
vadász barátainknak Dunántúlra, ami persze sosem volt elég! A 
válsághelyzet is kényszerített bennünket, hogy komolyabban 
foglalkozzunk a dologgal. Ezért is kezdtünk bele. A Sódarmustrán 
idén is részt vettünk már második alkalommal, és a szárazkolbász 
kategóriában első díjat nyertünk. Természetesen jól esett az elismerés, 
hiszen több mint 100 résztvevő közül az első díjat elhozni nagyon 
nagy dolog! Hiszen ez a rendezvény a sonka, a kolbász és a kézműves 
húskészítmények kiállítása, versenye és vására. Itt mutathatja meg a 
termelő az éves munka eredményét, minőségét a szélesebb közönség 
előtt, és ha a szakmai zsűri itt elsőnek választja a kolbászát, az már 
talán jelent valamit! Azonban ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, nagyon 
fontos a vásárlóink véleménye, megelégedettsége. Sokan hívnak, 
keresnek bennünket csak azért, hogy gratuláljanak az ország minden 
tájáról, sőt más országokból is. Tehát büszkeség az első díj, de 
nagyobb büszkeség a vásárlóink mosolya, megelégedettsége.

- Mi határozza meg, hogy milyen, hány féle terméket állítotok elő? 
Melyik általatok előállított ételre vagy a legbüszkébb?

A termékek közül elsősorban a hagyományos, klasszikus 
mezőberényi termékeket készítjük, de ezen kívül készítünk saját 
receptúra alapján készült kenőmájast is, ami saját fejlesztés 
eredménye, de a többi termékben is van egy csipet titok amiért „Más 
mint a többi”.
Nincsen olyan termék, ami többet érne, mint a másik, minden 
termékünkre nagymértékű precizitás és odafigyelés szükséges, csak 
akkor lesz tökéletes. Hiszen követünk el hibákat, de ezeket mindig 
orvosolnunk kell. Ebből tanulunk. Azért hozzáfűzöm, hogy a versenyt 
egy 6 hónapos érlelésű „Dorával”,  berényi nyelven szajmával 
nyertük.

- Mik a jövőbeni, távlati céljaitok? Hova mentek kiállítani 
legközelebb, hol találkozhatunk veletek?

A távolabbi cél: megmaradni egészségben, tisztességben. Sok 
mosolyt létni az arcokon, hisz egy jó termelőnek ez adja a sok 
munkához az erőt, ha a vevő elégedett.
Szeretnénk a mezőberényi kolbász hírét minél messzebb és több 
helyre  e l ju t ta tn i ,  ezzel  i s  büszkeségünket  k i fe jezni  
SZÜLŐHELYÜNKRE: MEZŐBERÉNYRE. Legközelebb a Csabai 
Sörfesztivál és Csülökparádén 2014. június 12-15 Kárpát-medence 
értékei kiállításon leszünk megtalálhatóak. Várunk mindenkit 
szeretettel!

Elek-Pap Viktória
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CIVIL SZERVEZETEK 

Erőemelő bajnokok

Lehet, hogy sokaknak ez a szó - 
erőemelés -  nem mond semmit, de 
nekem és a kis csapatomnak annál 
többet; ez a mi „életünk”. 
Bodó Szilárd vagyok, és 1996-ban 
kezdtem az erőemelést.Hogy mi is az 
erőemelés? 
Ez egy olyan sportág, amely magába 
foglalja a fekvenyomást, guggolást 
és nem utolsó sorban a felhúzást. A 
mezőberényi erőemelők csapatát 
2011-ben kezdtem el kialakítani. 
E k k o r  m é g  m e g y e i  s z i n t ű  

versenyeken vettem részt, ahol szép eredményekkel zártam. 2012-ben 
egy edzőtársra leltem Pataki Lajos személyében. Ebben az évben már 
ketten voltunk, akik Mezőberényben az erőemelést választották. 
2013-ban csatlakozott hozzánk Pataki Renáta, és így csapattá 
váltunk. Több megyei versenyen is részt vettünk, ahol kiválóan 
szerepeltünk, és év végére eljutottunk egy országos bajnokságra, ahol 
mind a hárman magyar bajnokok lettünk.  Az idei évben két versenyen 
vagyunk túl, ráadásul a csapatunk egy újabb fővel bővült, Bartó 
Dáviddal. Igy négy fő lett a csapat létszáma. A legutóbbi versenyünk a 
Budapesti Fitbalance keretein belül megrendezett Országos Felhúzó 
Bajnokság volt, ahol mindannyian remekeltünk: négyőnk közül 
hárman ismét magyar bajnokok lettünk.  Több országos szintű 
verseny áll még előttünk ebben a szezonban, és még ebben az évben 
szeretnénk kijutni Ausztriába a világbajnokságra, hogy próbára 
tegyük magunkat, s ezáltal ezt a sportágat népszerűsítsük! 

Jeles napok
Június - Szent Iván hava, Nyár elő hava

 2014-ben pünkösd június 8 ára Medárd napra esik. Ezért a jeles napok 
sorát a pünkösd bemutatásával kezdjük.

 JÚNIUS 8-9. PÜNKÖSD: Pünkösd neve a görög pentekosztész 
'ötvenedik' szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő 
ötvenedik napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó 
ünnep, május 10-e és június 13-a között. A magyar pünkösdi 
szokások a keresztény ünnephez kapcsolódnak ugyan, de mint az 
alábbi tiltó rendelkezések is bizonyítják, számos olyan szokás és 
hiedelem őrződött meg, melyek legfeljebb csak az elnevezésükben 
köthetők pünkösdhöz, például a csetneki zsinat határozata 1594-ben 
tiltotta a pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat. 1770-ben 
Tessedik Sámuel arról számolt be, hogy megszüntették a májusi fák 
bevitelét a templomba pünkösdkor, mert a gazdák legszebb 
gyümölcsfáikat láthatták ott kivagdosva. A tiltások jellegzetes 
pünkösdi szokásokra vonatkoznak: pünkösdi királyválasztás, 
pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta 
vannak adataink. A 17. század végén és a 18. század elején a 
huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is 
ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A többnyire 
lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi 
király hatalma egy évig tartott.

 JÚNIUS 8. MEDÁRD: Közismert időjárásjósló nap. A közhiedelem 
úgy tartja, hogy ha ezen a napon esik az eső, akkor negyven napig 
esni fog, ellenkező esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz. A 
bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az özönvíz, és akkor 
is negyven napig esett. Jászdózsán úgy tartják, hogy Medárd napján 
mindig vízbe fúl valaki, és ez áldozat a vizek királyának, ezért e 
napon nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor 
nem lesznek rühesek. Ha Medárd napján süt a nap, akkor édes lesz a 
bor, ha esik, akkor savanyú. 

 JÚNIUS 10. MARGIT NAPJA: Medvesalján Retkes Margit néven 
emlegetik, mert ezen a napon vetik a retket, hogy jó gyenge 
maradjon. Csépán a tyúkültetésre alkalmas nap. A Hortobágy 
vidékén általában esős napnak tartják. Zentán Margitot legyes 
Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az ablakot, mert 
akkor abban az évben sok lesz a légy.

 JÚNIUS 13. SZENT ANTAL NAPJA: A Remete Szent Antalhoz 
(jan. 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak Páduai 
Szent Antalra. Ezért igen sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és 
szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. A székely falvakban láncon 
hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta: „legyetek erősek, 
mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal őrizzen 
meg a vadállatoktól!”.Ehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal 
tüze, az orbánc gyógyítása ráolvasással. Baranya megyében ez a nap 
volt alkalmas a kultikus tűzgerjesztésre is.

 JÚNIUS 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS NAPJA VAGY 
SZENT IVÁN-NAP: Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a 
szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző 
erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szokásának is. 
Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és 
a dögvész ellen, elősegíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak 
egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt. A tüzet gyakran 
szabályos négyszög alakúra rakták. A tűz meggyújtásának 
szertartásos módjai voltak. A Csallóközben, Egyházgellén a 
máglyára tették az előző évi aratókoszorút, egy leány háromszor 
körüljárta, vízzel „megszentelte”, majd egy legény háromszor 
körbefutotta égő fáklyával és azután gyújtotta meg. Nagybodakon 
szűzlánynak kellett „megszentelnie” a tüzet. A házasságjóslás a 
szentiváni szokás egyik fontos eleme. A lányok a búzavirágból font 
koszorút, mellyel a tüzet átugrották, a legközelebb álló fűzfára sorba 
felhajigálták, és úgy tartották, akié fennakad, az még abban az évben 
férjhez fog menni. A tűzbe gyümölcsöt dobáltak, egyik magyarázat 
szerint, aki a tűzbe aszalt körtét, almát vet, és ebből eszik, az nem 
betegszik meg. 

 JÚNIUS 29. PÉTER-PÁL NAPJA: A magyar nyelvterületen 
általában úgy tartották, hogy a búza töve ezen a napon megszakad, 
kezdődhet az aratás. Topolyán kimentek megnézni a búzát, és egy-
két kaszasuhintást tettek próbaképpen, mert ez a nap egyébként 
dologtiltó nap volt. A Csallóközben Péter-Pál napjához fűződik az a 
hiedelem, hogy amelyik legény vagy lány elsőnek hallja meg a 
harangszót e napon, az év végéig megnősül vagy férjhez megy. 

Csete Gyula

Önkéntes és hivatásos tűzoltók közösen 
gyakoroltak Mezőberényben

Közös szi tuációs gyakorlatot  tar tot t  a  mezőberényi  
katasztrófavédelmi őrs és a helyi önkéntes tűzoltó egyesület 
állománya. Az önkéntes tűzoltók szabadidejükben már többször 
vállaltak készenléti szolgálatot a hivatásos tűzoltók mellett, az őrs 
megalakulása óta számtalan szerelési, szerismereti, kisgépes, és 
helyismereti foglalkozáson vettek részt együtt. A mostani gyakorlat 
célja is az együttműködés erősítése, valamint a közös munka 
összehangolása volt. A feltételezés szerint egy elhagyatott, kétszintes 
irodaépületben csaptak fel a lángok. A tűzhöz elsőként érkező 
mezőberényi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, elzárták a gázt, 
majd védősugár fedezete mellett kezdték meg a felderítést. Az 
önkéntes tűzoltók is hamar a helyszínre értek, a tűzoltás-vezető 
utasításának megfelelően mentési csoportot alakítva hatoltak be az 
épületbe. A beavatkozók találtak egy hőhatásnak kitett PB 
gázpalackot, melyet pillanatok alatt ki is hoztak az épületből, 
hűtésére védősugarat szereltek. Időközben az egyik félreeső 
helyiségben két fiatalra bukkantak, akiket mentőálarcban hoztak ki 
az épületből. A gyakorlat szervezői életszerű eseményt igyekeztek 
modellezni, az épületben lefóliázták az ablakokat, majd füstgépek 
segítségével rontották tovább a látási körülményeket. A cél az, hogy 
beavatkozók a tűz oltását nehezítő körülmények közepette is 
gyorsan, alaposan végezzék a munkájukat. A gyakorlat végén 
önkéntes és hivatásos tűzoltók közösen összegezték a 
tapasztalatokat, Pojendán János tűzoltó hadnagy, őrsparancsnok 
értékelte a végrehajtott feladatok szakszerűségét, a kommunikáció 
minőségét. Forrás: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/hirek
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KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS 
A Mezőberényi Fúvózenekarért Közhasznú Egyesület célja a 
Mezőberényi Ifjúsági Fúvózenekar tevékenységének támogatásán át 
a fúvózene népszerűsítése, a fiatalok kulturált szórakoztatása, 
rendezvényeken való fellépés megszervezése. Az egyesület 
nonprofit szervezet. A városban működő Városi Ifjúsági 
Fúvózenekar tevékenységének támogatására jött létre. Vezető 
tisztségviselőink nem csak névlegesen, hanem ténylegesen 
társadalmi munkában látják el önként vállalt feladatukat, amelyért a 
beszámolási időszakban, semmiféle juttatásba nem részesültek. 
Ennek megfelelően bér kifizetése, megbízási díjak tiszteletdíjak 
kifizetése nem történt. Az egyesület elnöksége az alapszabályban 
rögzített számban a közgyűlést megtartotta. 2013. évben az alábbi 
események szervezésében működött közre: február 4-én 36. 
alkalommal került átadásra a Békés megyei Hírlap által alapított Év 
sportolója – az Év embere díjátadó ünnepség Mezőberényben, ezen 
ünnepségen a Városi Ifjúsági Fúvózenekarunk is részt vett. Nemzeti 
ünnepeken való fellépések (március 15., május 1. augusztus 20.). 
Zenekarunk meghívást kapott Németországba Gronauba, az ott 
megrendezésre kerülő 25. Gronaui Jazzfesztiválra. A Jazzfesztivál 
április 25-től május 5-ig tartott. A Mezőberényi Városi Ifjúsági 
Fúvózenekar és a Gronaui Evangélikus Fúvózenekar közös koncertet 
adtak elő a Gronaui Evangélikus Templomban. Egyéb programmal is 
készültek a német fúvózenekar tagjai, közös biciklitúrával a 
szomszédos holland városba, Enschedebe. Augusztus 19. és 20-án az 
OPSKK szervezésében a XVII. Berényi Napokon fellépett a zenekar. 
E program keretén belül könnyű zenei darabokat adtak elő. 
Szeptember 21-én a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület civil 
szervezetek összefogásával rendezte meg a III. Mezőberényi Töltött 
Káposzta Fesztivált, ahol zenével szórakoztatta a rendezvényre 
látogatókat. Mezőberényben a Csillagösvény Emlékpark és 
Szabadidő Központ október 19-i átadásán a Városi Ifjúsági 
Fúvózenekar zenét szolgáltatott. Az Általános Iskola 
,,Karácsonyváró Ünnepségén” december 14-én zenével tette 
színesebbé az ünnepi műsort, majd 26-án Mezőberény Német 
Evangélikus Egyházközség Karácsonyi Ünnepi Istentisztelete 
keretén belül zenekarunk egy kis hangversenyt adott elő. Az 
egyesület köszönetét fejezi ki a város lakosságának, vállalkozóknak, 
gazdálkodó szervezeteknek a pénzbeli, és egyéb támogatásukat, 
hogy hozzájárultak a közcélú tevékenység, végzéséhez.Közhasznú 
jelentés és a közhasznú tevékenység beszámolója nyilvános, előzetes  
egyeztetés után megtekinthető az Egyesület székhelyén.

Köszönettel: Matajsz János, Mezőberényi Fúvózenekarért 
Közhasznú Egyesület elnöke

12.

Asztalitenisz eredmények, hírek
Befejeződtek a 2013-14-es megyei asztalitenisz csapatbajnokság 
küzdelmei. Mezőberényt a Sportcsarnok SE 2 csapattal képviselte a 
versenyeken. A 12 csapatos Megyei I. osztályban Mezőberény 1. 
csapata a 3. helyen végzett, míg a 16 csapatos Megyei III. 
osztályban Mezőberény 2. csapata a 6. helyet szerezte meg. 
Mindkét csapat valamennyi játékosának ezúton is gratulálunk az 
elért eredményekhez.
A 2014. május 1-én a mezőberényi diákok részére megrendezett 
„Mezőberény 25 éve város” asztalitenisz emlékverseny 
végeredménye: I. korcsoport: 1. Bokor Kevin, 2-3. Bokor Milán, 
Fulajtár Tamás, 4. Gál Attila. II. korcsoport:1. Szőke Sándor, 
2. Bokor Kevin, 3. Fulajtár Ferenc, 4. Kósa Erika, 5. Kracsek János

A képen: Kósa Erika, Fulajtár Tamás, Bokor Kevin, Bokor Milán, Szőke 
Sándor, Fulajtár Ferenc. Hiányoznak: Gál Attila és Kracsek János

Kolozsi Péter, Asztalitenisz szakosztály

                   HITÉLET
 Pünkösdi lélek ereje

Olvasandó Ige: Apostolok Cselekedetei 2,42; Efézus 4,30-33
„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”„És ne 
szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok 
pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, 
kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal 
együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek 
a Krisztusban.”
Pünkösdöt ünneplünk a Szentlélek eljövetelét. Különleges ez az 
ünnep, mert emlékeztet minket arra, hogy a keresztyén egyház 
születésének alapfeltétele volt a Szentlélek érkezése. A Szentlélek 
lángja, tüze Krisztus követőinek a lelkét átformálta, belső tüzet, 
elszánást és bátorságot adott nekik, hogy hirdessék az evangéliumot, 
hogy valóban hírnökök legyenek. Adott nekik egy belső látást, hogy 
ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzenek, és megvalósítsák 
azt, amire Megváltó Uruk elhívta őket. Ez már önmagában csoda 
volt. Csoda, hogy az erőtlen és megfáradó, az ellenséges 
körülményektől megrettenő ember tudott erőssé, állhatatossá és 
hitvalló küldötté válni. Ez a lenyűgöző csoda azonban nemcsak 
ennyi volt. Mert az első pünkösdön valóban megvalósult a 
keresztyén emberek egysége. Lelkük az akarásban és a cselekvésben 
eggyé vált, egy igazi közösséget alkottak.
Mit jelent ez ma számukra? Azt, hogy keresztyénségünk 
folytonosságát és megmaradását a Szentlélek biztosítja, mert igazi 
egységre ma is csak a Szentlélek vezethet! Csak engednünk kell, 
hogy Isten az Ő Lelkével megérintsen, elfogadva az Úr erejét.
A keresztyén élet komoly munkát és odafigyelést kíván tőlünk, az 
Istenre való hagyatkozást. Így értjük meg Pál apostol jogos 
felszólítását, amikor azt kéri az efézusi gyülekezettől és tőlünk is: 
„És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok 
pecsételve a megváltás napjára.” Mi emberek meg tudjuk 
szomorítani a Szentlelket, egyszerűen úgy, hogy elutasítjuk. Az 
elutasítás nyilvánvaló és egyértelmű akkor, amikor az ember 
határozottan nemet mond Isten, az Ő elhívására. Ilyen is előfordul, 
de gyakoribb a rejtetten mutatkozó tagadás. Amikor ugyan 
megtörténik, hogy ember megnyílik Isten előtt, kéri és várja az 
üzenetet, és érzi az Istentől való belső indíttatást, tudja, hogy mit 
kellene tennie, de mégsem teszi. Egyszerűen, mert nincsen bátorsága 
hozzá. Amikor Isten tanítványa akar lenni, de már a kivitelezéshez 
nincsen elég ereje. Ne hagyjuk, hogy ez velünk megtörténjen! Ne 
hagyjuk veszni sem az egyéni, sem pedig a közösségi életünkben a 
Szentlélek jelenlétét, erejét! Mert Nélküle beszűkül a mind a saját, 
mind pedig mások élete. Egyedül maradunk, gyanakvóvá és 
ellenségessé válunk. Nem marad más csak az indulat, a harag, a 
keserűség, az irigység és az önzés. Árnyékaivá válunk saját 
magunknak, mert a mennyi fény nem világít ránk, és nem világít 
minket át. Nyíljon meg az életünk a Szentlélek előtt, hogy 
követhessük Krisztust és lelkünkben újjá legyünk! Ha a Szentlélek 
gyújt világosságot a szívünkben tudunk világossággá válni mások 
számára. Rátalálunk az imádság örömére, a könyörgés erejére. A 
miénk lesz annak a boldogsága, hogy nem azért teszünk meg 
valamit, mert a kötelességünk, hanem azért, mert a szeretet ösztönöz 
erre. Nem leszünk mohók és önzőek, mert meglátjuk éppen elég az, 
amit Isten ad és megenged számunkra. Nem akarunk többé a rosszért 
rosszal fizetni, mert nem lehúzni akarjuk a másik embert, nem 
eltaposni és megbántani, hanem Istenhez vezetni, Őhozzá felemelni, 
úgy ahogyan Krisztus is tette és mutatta. 
A Szentlélekkel betelt élet mámoros boldogságot okoz. A 
tanítványokról az öröm sugárzott, és ezt vitték tovább magukkal. 
Krisztus követei nemcsak 2000 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt 2000 
év alatt folyamatosan így cselekedtek, ezért él és létezik a keresztyén 
egyház. Ez a hűség minket is arra hív, hogy a Szentlélekkel 
megerősödve hirdessük az Igét szóban és cselekedetben. 
Történt egyszer, hogy Assisi Ferenc kiment a kolostorból, és 
találkozott egy baráttal, akit Ginepronak neveztek. Egyszerű és 
őszinte volt, ezért Assisi Ferenc kedvelte a fiatal szerzetest. 
Üdvözölte és így szólt hozzá: Ginepro testvér, gyere velem, 
elmegyünk prédikálni. Assisi Ferenc nehezen tudta rábeszélni a 
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fiatal testvért, de végül mégis elment vele. Körbejárták a várost, 
imádkoztak az üzletben és a kertben dolgozó munkásokért. 
Rámosolyogtak a gyermekekre, különösen a szegényebbekre. 
Beszélgettek az idősekkel, és megvigasztalták a szomorúakat. Még 
egy asszonynak is segítettek, aki egy nehéz edényt cipelt.
Már többször megkerülték a várost és Assisi Ferenc megszólalt:
- Ginepro testvér, itt az ideje, hogy hazatérjünk.
- De hát hol volt a prédikáció?
- Az bizony meg volt, bizony meg volt – mondta mosolyogva Assisi 
Ferenc.
A jelenlétünk is igazi prédikáció! Ebben mindenkor és mindenhol 
gyakorolhatjuk magunkat. A Szentlélek beszélhet általunk. Ennek 
az ismérve, ha ember és ember közé nem gátakat emelünk, vagy már 
a meglévő szembenállást erősítjük, hanem közösséget teremtünk a 
Szentlélek erejével. Nem azt keressük, hogy mi az, ami elválaszt, 
hanem azt, ami összeköt Krisztusban. Hagyjuk, hogy a Szentlélek 
általunk is munkálkodjék, így legyen fohászunkká Augustinus 
imádsága! „Lélegezz bennem Szentlélek, hogy szentül 
gondolkozzam! Vezess engem Szentlélek, hogy szentül 
cselekedjem!
Vonj engem Szentlélek, hogy szentül szeressek!
Erősítsd engem Szentlélek, hogy ami szent arra vigyázzak.
Őrizz engem Szentlélek, hogy soha el ne vesszek!” Ámen.

Román János, református lelkipásztor

ÜNNEPI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

lesz a Mezőberényi 

Református Templom 

210. éves fennállása, 

valamint a 2011 és 2014 közötti 

teljes felújítása alkalmából

2014. június 29-én, 

vasárnap 15 órakor  
a Mezőberényi Református 

Templomban

Igét hirdet: Főtiszteletű  Dr. Bölcskei Gusztáv püspök

Ünnepi beszédet mond: 
Balog Zoltán miniszter, 

a Nemzeti Kulturális Alap elnöke

Visszatekintés a templom múltjára és jelenére:
Nagytiszteletű Román János lelkipásztor

Szegedi Kis István szobrának leleplezése:
Nagytiszteletű Katona Gyula esperes

Ünnepi műsor: Mészáros János Elek magánénekes

Az ünnepi istentisztelet után állófogadásra várunk minden 
résztvevőt!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Papp Imre (1951), Vécsei Dániel
Kiss Istvánné szül. Nagy Erzsébet Ilona (1940)
Pólik József (1938), Székely Zoltán (1961)
Kiss Lajosné szül. Kovács Zsuzsanna Mári (1943)
Halász Józsefné szül. Hargitai Erzsébet (1926)
Lakatos Mihály (1958), Kéki Gyula (1962)
Palotai Józsefné szül. Kovács Ilona (1956)
özv. Papp Ferencné szül. Sotus Eszter (1918)
Bobály Pál (1948), Czirbuly András (1953)
özv. Szabó Kálmánné szül.Kiss Róza (1934)
özv. Szekeres Endréné szül. Tóth Rozália (1937)
özv. Ladányi Sándorné szül. Molnár Róza (1916)

Házasságot kötöttek:

Grosz Ferenc és Buczkó Nikolett (Mb.)
Kovács Gábor (Nagyvisnyó) és Szekeres Erika (Tát)
Tóth Károly Dániel (Köröstarcsa) és Szabó Szabina (Mb.)
Barabás Barna József és Szilágyi Rozália (Mb.)
Deli Csaba (Gyomaendrőd) és Homoki Anna (Mb.)
Braun Péter és Kristóf Viktória (Mb.)
Takács Sándor  és Szabó Edina (Békés)

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át

a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,    

végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,

tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán

ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk

mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.          

/Weöres Sándor: Bolero/

Elmentél hát Te is! Hirtelen és megrázóan. Veled a könyvtár egy 

darabját is temetjük. Egy halom könyv, egy kecskelábas asztal… 

Így kezdődött annak az intézménynek az élete, amelyből Te 

teremtettél szép, korszerű, okos könyvtárat. Lépésről lépésre, 

hatalmas harcok árán, igényességgel, szakmaszeretettel és 

emberséggel. Mert nem volt „mindegy”, nem volt félig elvégzett 

munka, „majd csak lesz valahogy!” 

Mert fontos volt az olvasó, akiért ez az egész történik!  

Kellett a barátságos környezet, kellett a műveltség, kellett tágítani a 

horizontot azokban az időkben leginkább, amikor a hivatalos 

irányvonal jobban szeretett volna korlátozni.

Olyan alapokat raktál le, olyan könyvállományt alakítottál ki, 

ahonnan messze lehetett nézni! 

Hívtad-vitted magaddal a hivatalosokat éppen úgy, mint a diákot, 

vagy a legöregebb olvasót. Erre tanítottál bennünket is. Nemcsak 

tiszteltünk, szerettünk is!

Vannak még közöttünk, akik emlékeznek a könyvtári nagy 

beszélgetésekre, a legendás író-olvasó találkozókra, az irodalmi 

estekre. Akiket egyéniséged varázsa ragasztott örök életre a könyv 

mellé. 

Adakozó voltál, örömmel adtál hatalmas tudásodból, nekünk, 

könyvtárosoknak, szakmaszeretetedből. Kezed nyoma még itt van. 

Gyászol a családod, gyászolunk mi is. Isten adjon békességet a 

lelkednek, szeretteidnek, és nekünk is! Mindig szeretettel fogunk 

emlékezni Rád!

könyvtáros-társaid, tanítványaid

Dr. Valentinyi Károlyné
Weigert Ilona
(1933-2014)

Könyvtáros, majd a könyvtár 
vezetője, az intézmény létrejöttétől 
nyugdíjba vonulásáig. A mai 
könyvtár kialakítója, szellemi 
meghatározója, a könyvtáros 
szakma kimagasló személyisége. 
Munkáját kormánykitüntetéssel, 
könyvtárát Kiváló Könyvtár  
címmel ismerték el.

Búcsúsorok Ilinek
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Festményt, régi bútort, parasztszekeret, 
porcelánokat, fali órát,
 hagyatékot vásárolok.

Telefonszám: 06 70 / 609-1670

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 
és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 
és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: 06/30-225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Watt natura ital 0,25L 99Ft (396Ft/L)

Steffl dob. sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Borsodi ízesített dob. sörök 0,5L 189Ft (378Ft/L)

Coca-Cola szénsavas üdítő 2L              349Ft        (175Ft/db)     
Tchibo Family őrölt kávé 250g          369Ft        (1476Ft/kg)

Rákóczi sör PET 2L 469Ft (235Ft/L)

Unicum 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

Ballantines whisky 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

Jagermeister 0,2L 1299Ft (6495Ft/L)

Bankkártyával is fizethet!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Júniusi akció:

KOMFORT ABC 

Steffl dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Soproni dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Kaiser dobozos sör 0,5L 169Ft (338Ft/L)

Nesquik gab.pehely 3-féle 225g 299Ft (1329Ft/kg)

Cremo kávéfehérítő utt. 400g 329Ft (823Ft/kg)

Delikát ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)

Paloma őrölt kávé 225g 399Ft (1773Ft/kg)

Coccolino öblítő 1L 499Ft
Arany kakaó 250g 599Ft (2396Ft/kg)
Trappista sajt                                 kg     1399Ft

Bankkártyát elfogadunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Bomba Árak akció:

Bobály Mária 

és Tóth András
2014. május 16-án 

ünnepelték 

50. házassági évfordulójukat. 

Ezen alkalomból köszöntik őket: 

gyermekei és unokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon kedves 

embereknek, akik férjemet, édesapánkat és gyermekünket,    

Székely Zoltánt

utolsó útjára elkísérték és 

ezekben a nehéz napokban 

velünk együttéreztek, 

segítettek és támogattak soha 

el nem múló fájdalmunkban.

A gyászoló család: 

édesanyja és édesapja, felesége: Anikó, 

gyermekei: Zsombor és Csanád, testvére és családja

Felhívás
A Berényi napok rendezvénysorozat 2014. augusztus 19-20-án 
kerül megrendezésre a Piactéren. Várjuk a mezőberényi, 
vendéglátással foglalkozó vállalkozások jelentkezését, akik a 
Berényi Napok látogatóinak ellátásában részt kívánnak venni. 
A jelentkezésben kérjük felvázolni a biztosítandó szolgáltatásokat 
és a támogatás összegét. Érdeklődni, jelentkezni lehet személyesen 
az OPS Kulturális Központban 8-16 óráig, telefonon (06/66-515-
553), e-mailben (opskk@mezobereny.hu), illetve levélben (5650 
Mezőberény, Fő út 6.) 2014. június 30-ig.

Tisztelt Iparosok, Vállalkozók!

A 129 éves Mezőberény és Körzete Ipartestület várja tagjai sorába a 
helyi iparosokat, és vállalkozókat

LEGYEN ÖN IS TAGUNK!

Tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink: szakmai érdekképviselet, 
pályázatfigyelés, tanfolyamok, képzések szervezése, terembérlési 
lehetőség, informatikai szolgáltatásnyújtás: internet-használat, 
gépelés, tájékoztatás időszerű tudnivalókról, eseményekről, angol 
nyelvből korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészítés, fordítás (NEM 
csak tagoknak!)

VÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL!

Mezőberény és Körzete Tiba Mihály
Iparosok és Vállalkozók      elnök
Egyesülete 
5650 Mezőberény, Fő út 14.
Telefon: 06/66-352-427 06/30-566-60-45
Email: ipar.testulet@freemail.hu
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A Bank házhoz megy - Mobilbankárok az Ön kényelméért

Az OTP Bank mobilbankári hálózata – a piacon egyedülálló szolgáltatásként –

díjmentesen, egyedi kiszolgálást biztosít Önnek az ország bármely településén. 

- Tudta Ön, hogy minden családtagjának jár akár 720 e Ft támogatás az államtól lakáscélra? 

- Szeretne Ön is támogatáshoz jutni?

- Hitelre van szüksége céljai megvalósításához?

- Szeretné csökkenteni számlavezetési költségeit?

Mindezeket mobilbankárunk segítségével kényelmesen és gyorsan intézheti el.

Munkatársunk az Önnek ideális időpontban és helyen – akár hétvégén, az otthonában is – 

felkeresi,

    Szakértő segítséget nyújt a legkedvezőbb megoldás kiválasztásában és 

    a szükséges papírok kitöltésében.

    A szolgáltatás igénybevételével így időt takarít meg!

Ingyenes mobilbankári szolgáltatásunk igénybevételéhez hívja a  +36 (70) 708-0558 

számon Juhász Adrienn mobilbankárt vagy érdeklődjön 

az  OTP Bank mezőberényi fiókjában

(Mezőberény, Kossuth tér 12.)



MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Fő út 6. * Telefon: (66) 515-550 *
E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Kiadja: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  *

Felelős kiadó: Smiriné Kokauszki Erika * Felelős szerkesztő: Elek-Pap Viktória * Készült a Berény Nyomdaüzemben 2000  példányban * 
Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat: HU ISSN 2063-5729

2014. június16. Mezőberényi Hírmondó


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12
	Oldal 13
	Oldal 14
	Oldal 15
	Oldal 16

