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Két új díszpolgár Mezőberényben

Sztárok és helyi előadók a színpadon

Mezőberény önkormányzata 2014. augusztus 20-án ünnepi
testületi ülés keretében díszpolgári címet adományozott
dr. Schmidt Péter alkotmányjogásznak és Bayer Mihály
diplomatának.
Dr. Schmidt Péter 1926-ban Mezőberényben született, 1980-tól az
ELTE jogi karának dékánja, fő szakterülete a választójog. A
rendszerváltás után, 1990-ben az alkotmánybíróvá választották. A
Politikatudományi Társaság 1994-ben Bibó István-díjjal tüntette ki.
Bár az élet Budapestre szólította, sohasem felejtette el mezőberényi
gyökereit.
Bayer Mihály 1954-ben szintén Mezőberényben született, rokoni
szálak ma is a városhoz kötik, így
gyakran látogat haza.
A külügyminisztériumnak 1980 óta
munkatársa, több
országban teljesített
nagyköveti szolgálatot. Több évtizedes
kiemelkedő munkája
elismeréseként 2009ben megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét.

A Berényi Napok színpadi produkciói elsősorban a lakosság
szórakoztatását szolgálták, emellett jó alkalmat adott arra is,
hogy a helyi művészeti csoportok bemutatkozzanak a berényiek
előtt.
Az első nap programját Pintér Béla énekes nyitotta meg kortárs
evangéliumi dalokkal, majd a helyi amatőr csoportok mutatkoztak be.
A Városi Ifjúsági Fúvószenekar hangulatos örökzöld dallamokkal
szórakoztatta a közönséget, a Kner TSE mezőberényi csoportjai pedig
korosztályonként tartottak bemutatót.
folytatás a 3. oldalon

Felszentelték az I. világháborús emlékművet

Megyei vadásznap nem csak vadászoknak

A városháza előtt 2014. augusztus 19-én ünnepélyes keretek között
átadták és felszentelték a felújított I. világháborús emlékművet. A
felújítás az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány támogatásával az I. világháború kitörésének 100.
évfordulója és hősi halottaink, az elesett mezőberényi honvédek
tiszteletére valósult meg.
Siklósi István polgármester
köszöntőjében elmondta, az
emlékezés mellett városképi
szempontból is fontos az
emlékmű, hiszen aki Mezőberénybe érkezik, az a
városháza előtt, a körforgalomnál találkozik vele.
Körösi Mihály, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke
emlékezett meg a hősökről.
Kifejtette, az I. világháborúban
négyezer berényit hívtak be
katonai szolgálatra, és közülük
571-en szenvedtek hősi halált.
A felújított emlékművet a
mezőberényi történelmi egyházak képviselői szentelték fel,
illetve áldották meg,

A 24. Békés
Megyei Vadásznapot szeptember 6-án Mezőberényben, a
Városi ligetben
rendezik meg,
ez alkalomból
augusztus 29-én
sajtótájékoztatót tartott Hrabovszki János,
a Békés Megyei Vadászkamara elnöke, Siklósi István polgármester,
dr. Földesi Szabolcs jegyző és Gál Imre, a Mezőberény
Vadásztársaság elnöke.
A vadászok kifejtették, Békés megye 2700 sport- és hivatásos vadásza
igényli a vadásznap megtartását, Mezőberény azért bizonyul jó
helyszínnek, mert a megye közepén található, így jól megközelíthető.
A megye 74 vadásztársaságából 25-30 jelezte részvételét, és egy-egy
vadásztársaságot összesen 100-150 személy képvisel. A Mezőberény
Vadásztársaság a vadásznapon szarvast, vaddisznót és őzet főz,
ezeket rendezvényre látogatói meg is kóstolhatják.
Mezőberény vezetői azt hangsúlyozták, a rendezvény kiváló alkalmat
nyújt a kapcsolatépítésre, illetve arra, hogy a város népszerűsítse
magát, továbbá felhőtlen kikapcsolódást nyújt Berény lakosainak,
hiszen a kísérőrendezvények jó szórakozást ígérnek a nemvadászoknak is.
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Ez történt a két ülés között
Július 5-én Karacsberényben tartották a "Berény" utónevű
települések találkozóját. A rendezvényen a hivatalos delegáció –
Siklósi István, Szekeres Józsefné, Körösi Mihály – mellett négy
néptáncos fiatal, valamint a Leg a Láb Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója vett részt. A települések képviselői megalakították a
"Berény Utónevű Települések Szövetsége Egyesületet", amelynek
elnökévé Siklósi Istvánt választották.
Július 17-én Simola Lukács kormányzati ügyfélmenedzserrel a
Telenor területi képviselőjével folytatott tárgyalást Siklósi István
polgármester a flotta szolgáltatási szerződés meghosszabbításának
feltételeiről. A tárgyaláson jelen volt Lajkó Roland, az önkormányzati
flotta ügyintézője is. Azt kérték, hogy olyan ajánlatot tegyenek, amely
az előfizetői díjak változatlanul hagyása mellett az egymás közötti
ingyenes beszélgetések időbeli korlátját megemeli, az egyéb
percdíjakat csökkenti, valamint megemeli az internet 100 Mb-os
keretét. A megküldött ajánlatban ezek a feltételek teljesülnek. Az
alapdíjak és az abból való lebeszélhető összeg változatlan, a flottán
belüli beszélgetések teljes egészében díjmentesek, az internet 500
Mb-es keretet kap, a mindenkori percdíj a következőképpen alakul: a
jelenlegi 17,20 Ft (nettó 13,55 Ft) helyett, 13,97 Ft (nettó 11,00 Ft)
lesz.
Július 21-én Siklósi István polgármester meglátogatta a Laposi
kertekben megrendezett "Kutya barát" tábort. Zahorán Béla
táborvezető elmondta, hogy terveik közt szerepel egy általuk
kialakítandó és üzemeltetett mezőberényi kutyamenhely.
Július 22-én Bak Sándor igazgató úrral a Boldisháti üdülők és
Bodoky Károly Vízügyi Múzeum gépjárművel való
megközelíthetősége ügyében beszélt a polgármester, mely kérést
másnap írásban is megküldött a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnak. Augusztus 15-én intézkedés történt: a Kereki hídtól a
folyó bal partján lévő töltésen található szilárdburkolatú útnál lévő
tiltótábla leszerelésre került, ezzel megszűnt az ott közlekedők
büntetésének veszélye.
Augusztus 3-án a Kérhalom utcai közösségi házban átadták az
udvaron kialakított játszóteret. A Tízváros Alapítvány jó gazda
gondosságával gyarapítja az ingatlan felszereléseit, amit ez
alkalommal is láthattunk. A programban többek között koncertet adott
Burai Krisztián Mezőberényből elszármazott művész.
Augusztus 7-én tudhattuk meg, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal által - a felüljáró melletti területek cseréje, vétele
ügyében - kezdeményezett törvényességi eljárást lezárták. Ez azt
jelenti, hogy az önkormányzat ebben a kérdésben is a törvények
betartásával járt el.
Augusztus 8-án egy internetes hírportálon a Korrupciókutató
Központ felmérése alapján közölt cikkből értesülhettünk, hogy az
Önkormányzati Törvénytiszteleti Index (ÖNTI) alapján a
legtörvénytisztelőbb város kategóriában ma Magyarországon hat
város szerepel az első helyen azonos értékkel (ABC sorrendben):
Budapest 23. kerülete, Kaba, Mezőberény, Pilisvörösvár, Sopron és
Zalaegerszeg.
Augusztus 8-án tartották a három napos nemzetközi origami
találkozó megnyitóját a művelődési házban. A kissé hosszúra nyúlt
köszöntőket követően a mazsorettek, a társastáncosok és a
néptáncosok adtak nagysikerű műsort a vendégeknek, akik
köszönetüket és dicséretüket küldték a fellépőknek a kiemelkedően
magas színvonalú produkciók láttán.
Augusztus 12-én került sor a mezőberényi mentőállomás
alapkőletételére. Az eseményt az Országos Mentőszolgálat szervezte,
amelyet többek között Dankó Béla, városunk országgyűlési
képviselője is megtisztelt jelenlétével. Az alapkőletételt követően a
Városháza dísztermében lakossági fórumon kaptak tájékoztatást az
érdeklődök a mentőállomás körzetünkben betöltött szerepéről. A
lakosság biztonságérzetét nagymértékben fokozhatja a szolgálat
beindulása, mely 2015. első felére várható. A lakossági fórumon az
hangzott el, hogy az építkezés 2014 szeptemberében megkezdődhet,
de addigra csak a közbeszerzés zárul le.
Augusztus 16-án kiemelkedően jelentős eseményre emlékezve az I.
kerületi Evangélikus Templomban ünnepi istentiszteleten vett részt

Mezőberényi Hírmondó

Siklósi István polgármester. A templom szentelésének 225.
évfordulójára rendezett hálaadó nap keretében "Beszédes múlt"
címmel előadás hangzott el Mezőberény és az evangélikusság
helyzete a türelmi rendelet után témában, majd az Evangélikus
Egyházmegyei Zenei Tábor előadóinak és növendékeinek koncertjére
került sor a Berény Szálló előtt.
Augusztus 17-én befejeződött a Kinizsi úti óvoda nyílászáróinak
cseréje. Korábban a villamoshálózat és a vizesblokk felújítása készült
el. Szülői segítséggel a belső meszelés is befejeződött, az épület külső
falainak festése maradt még hátra. (Későbbiekben a tetőátrakására is
sort kell keríteni.)

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.
augusztus 25-én tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója
hangzott el a 2014. június 30-án tartott zárt, valamint a 2014. július 17-i
és augusztus 21-i rendkívüli ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi
István polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről. Szóbeli kiegészítésként elmondta,
hogy 2014. augusztus 15-18. között tartották a Gútai Vásárt és
Búcsút, melyen Debreczeni Gábor, Halász Ferenc, Körösi Mihály
képviselők és a delegáció vezetőjeként Szekeres Józsefné
alpolgármester vett részt. Siklósi István polgármester szombaton
csatlakozott a képviselőkhöz.
Mezőberény Város Önkormányzata a Berény Utónevű Települések
Szövetsége Egyesület alapszabályát elfogadva az Egyesület alapító
tagja lett, ehhez biztosította az alapszabályban rögzített vagyoni
hozzájárulást. Az Egyesület szívességi használat jogcímen
székhelyeként használhatja a Mezőberény Város Önkormányzata
tulajdonában lévő Mezőberény, Kossuth tér 1. sz. alatti Városháza
épületét.
A Települési Értéktár Bizottság példaértékű munkáját megköszönve
tudomásul vették a Bizottság idei 2. beszámolóját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény és a Mezőberényi
Német Hagyományápoló Egyesület, valamint a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete
tájékoztatóját, és megköszönte a szervezetek városért, lakosságért
végzett munkáját.
A Településrendezési Eszközök módosítása érdekében a partnerségi
egyeztetés szabályairól döntött a Képviselő-testület.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a képviselőktől,
hogy aláírja a „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a
Körösök Völgyében – HURO Bike PLAN” című projekthez
szükséges nyilatkozatot.
Megszavazták a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Konzorciumi Megállapodás II. számú kiegészítését, mely az ÁFA
ellenőrzések miatt szükséges.
A Képviselő-testület nem támogatta anyagilag a Békés Megyei Építész
Kamara által, Ybl Miklós születésének bicentenáriuma alkalmából
szervezett reprezentatív kiállítást.
A képviselők úgy döntöttek, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati
választások után megalakuló nemzetiségi önkormányzatok
véleményének kikérése után tárgyalják a szlovák nyelvű feliratok
közintézményekre történő kihelyezésének lehetőségét.
Elfogadásra került Mezőberény Város Óvodai Intézményének a
2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolója. A
testület köszönetet mondott az óvodapedagógusok és óvodai
alkalmazottak munkájáért.
50.000,- Ft összegű támogatást szavaztak meg a Titán mentőcsoport
2014. szeptemberére tervezett minősítő gyakorlatához.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberényi Általános Iskola Művészeti Tagintézménye
Tagintézmény-vezetői beosztás ellátására érkezett pályázatokkal
kapcsolatos véleményezési jogával nem kívánt élni.
Módosításra került Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetési rendelete. A III. sz. módosítás után a bevételek főösszege
(intézményfinanszírozással) 4.356.478 E Ft-ra növekedett.
folytatás a 3. oldalon
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Miről tárgyalt a képviselő-testület?
folytatás a 2. oldalról
A „Mezőberény aszfaltozási, kátyúzási munkák és
forgalomtechnikai beavatkozás” c. ajánlatkérés nyerteseként a
Swietelsky Magyarország Kft.-t, a „Mezőberény Városi Sporttelep
mérés korszerűsítés” (világítás) c. projekt nyerteseként a Délvill Kft-t
határozta meg a Képviselő-testület.
Az Alföldvíz Zrt. névváltozása és egyéb jogszabályi változások
miatt módosítani kellett a társaság és a Mezőberény Város
Önkormányzata között fennálló Üzemeltetési Szerződés mellékletét
képező Eszközgazdálkodási Szabályzatot.
Jóváhagyták a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványát a Helyi
Választási Bizottság tagjairól.
A Mezőberényi Hírmondó választási különszámának
megjelentetéséről döntött a képviselő-testület.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. szeptember 29.
Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Sztárok és helyi előadók a színpadon
folytatás az 1. oldalról
A két napos rendezvény sztár
együttese a Csík zenekar volt. A
koncert első felében autentikus
népzenét játszottak, majd a jól
ismert feldolgozások következtek,
a koncert csúcspontjaként pedig a
jól ismert slágerüket, a Most múlik
pontosan című Quimby-nótát
adták elő.
A második nap színpadi műsorát a
művészti és nemzetiségi csoportok
látványos felvonulása előzte meg.
A színpadon elsőként a Berény
Táncegyüttes lépett fel, őt követte
a Mezőberényi Mazsorett

Együttes. Feyér Zita hazai és
világslágerek előadásával
bizonyította kiváló énekesi adottságait. Bár a nagy eső miatt meg
kellett szakítani az előadást, a
közönség türelmesen megvárta
Rekop György humoros műsorát.
A Megasztár 5-ből jól ismert
Kökény Attila Berényben is
bizonyított, saját számait és
magyar slágereket adott elő. A
zenei műsort Marót Viki és a
Nova Kultur Zenekar zárta. Az est
a sokak által várt látványos
tűzijátékkal ért véget.
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Berény büszke az értékeire
Mezőberény az elsők között címmel 2014. augusztus 18-án a városi
piaccsarnokban nyílt meg a települési értéktár bizottság szakmai napja
és kiállítása.
– Mezőberényben a települések között elsőként alakult meg a
települési értéktár bizottság, de a könyvtárban már sokkal korábban
elkezdődött az értékek összegyűjtése, mert Mezőberény büszke
ezekre – hangsúlyozta köszöntőjében Siklósi István polgármester.
Farkas Zoltán, a megyei önkormányzat és a megyei értéktár bizottság
elnöke kifejtette, a megyék között Békés is elsőként hozta létre
értéktár bizottságát.
Mára elmondható,
hogy a megye 75
településéből 33-ban
alakult meg a helyi
értéktár bizottság.
Farkas Zoltán bejelentette, hogy a megyei értéktár bizottság
következő soros ülését Mezőberényben
tartja.

A hímzéssel szalad az idő
– A Díszítőművészeti Szakkör 1972-ben alakult meg, a hagyományápolás és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Minden
évben egy-egy tájegység népművészetével ismerkedtünk meg. Olyan
kellemes hangulatban teltek a foglalkozások, hogy azok három-négy
óra hosszáig is tartottak – hangsúlyozta Kiszely Jánosné Népi
Iparművész, a Népművészet Mestere augusztus 15-én
Mezőberényben az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban, ahol a
kör kiállítását nyitotta meg. A tárlat szeptember 30-ig tekinthető meg.

Az alkotó ember sikerélménye
- Büszke vagyok arra, hogy Mezőberény civiljei között találhatók
olyanok, akik kreatív módon a régiből valami újat varázsolnak mondta Siklósi István polgármester köszöntőjében 2014. augusztus
15-én, amikor Mezőberényben az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban köszöntőt mondott a Varázskezek Kreatív Kör
kiállításának megnyitóján.
A tárlatot Smiriné Kokauszki Erika, az intézmény igazgatója nyitotta
meg, a kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg.

Szeptemberben új mentőállomás épül

A lakosok alapvető igénye a biztonság, ha egészségügyi problémájuk
adódik, akkor minél előbb megérkezzen a segítség, ezért most komoly
fejlesztések zajlanak – hangsúlyozta Dankó Béla országgyűlési
képviselő augusztus 12-én Mezőberényben, a Békési út mellett, ahol
az új mentőállomás alapkövét ünnepélyes keretek között tették le.
Az ünnepélyes alapkőletételt a városházán lakossági fórum követte,
itt Siklósi István polgármester kérdésére válaszolva dr. Gyarmati
István, az Országos Mentőszolgálat projektiroda vezetője elmondta,
jelenleg a beruházás közbeszerzési eljárása folyik, ez augusztus
végén zárult le, így optimális esetben szeptemberben elkezdődhet az
új mentőállomás építése.
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Érdemes a nagyvilágban gondolkodni

Mezőberény Péter bácsija

Mezőberény 2014. augusztus 20-án két új díszpolgárral
gazdagodott. Az egyik Bayer Mihály diplomata, aki 1954-ben
Berényben született, és itt is érettségizett.

Dr. Schmidt Péter 1926-ban született Mezőberényben és bár 1943ben elkerült a településről, sohasem szakadt el teljesen a várostól,
és ma is mindenki Péter bácsinak szólítja. Meglepetésként érte
2014. augusztus 20-án a díszpolgári cím.

- Berény kellemes, nyitott város,
jó volt itt iskolába járni. A
gimnáziumban nem korlátoztak,
jó tanárok oktattak, sokat
játszottunk, sportoltunk.
- Az érettségi után hol tanult
tovább?
- Egy évig a debreceni egyetemen történelem-orosz szakra
jártam, nagyon szerettem a
történelmet és Debrecent, de
nyelvészt akartak faragni belőlem, és ez nem volt kedvemre,
ezért az első év után állami
ösztöndíjjal Moszkvába mentem, és 1974 és 80 között a Nemzetközi
Kapcsolatok Intézetében tanultam, ez a világ egyik legjobb diplomata
képzője.
- Érettségi után mennyire tudta a kapcsolatot tartani Berénnyel?
- Igyekeztem minél gyakrabban jönni. Ide kötöttek a szülők, a
rokonság, de ahogy telt az idő egyre nehezebb lett, gyors karriert
futottam be, így elfoglaltságom miatt nem mindig engedhettem meg,
hogy hazalátogassak. Aztán jöttek a gyerekek, ők is Budapesthez
kötődnek. Továbbá az igazsághoz tartozik az is, hogy mióta 1973-ban
elkerültem Berényből, időm kétharmadát külföldön töltöttem, ez se
kedvezett a kapcsolattartásnak.
- A Mezőberény díszpolgári cím milyen helyet foglal el elismerései
között?
- Őszintén szólva nem ez az egyetlen, kaptam több magyar állami és
külföldi kitüntetést is, de ehhez hasonló díszpolgári címem még
nincs. Azért az egyik legfontosabb, mert itt ismernek, és jól esik, hogy
akkor is számon tartanak, ha nem mindig látnak. Úgy gondolom,
példám azt bizonyítja a berényi fiataloknak, hogy szorgalommal és
tehetséggel minden elérhető. Persze, ehhez nyelveket is kell tanulni.
Mezőberényben is érdemes a nagyvilágban gondolkodni, ehhez ma
már nem feltétlenül kell elhagyni a várost, hiszen egy számítógép
segítségével kapcsolatban léphetnek az egész világgal.
- Jelenleg épp milyen feladaton dolgozik?
- Augusztus 15-én érkeztem haza Kijevből, ahol négy évig nagyköveti
megbízásban dolgoztam, és augusztus 25-én lesz a nagykövetek éves
értekezlete, és ezt követően a hatodik nagyköveti kinevezés vár rám,
az arab világba térek vissza.
M. L.

A várossá nyilvánításra emlékeztek
Együtt emlékezünk címmel
Mezőberény várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából 2014. augusztus 20-án az
Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban emlékülést tartott a
Baráti Egylet Mezőberényért és a
város önkormányzata.
Siklósi István polgármester a város
elmúlt 25 évének legfontosabb
történéseit foglalta össze. Hangsúlyozta, nagyon büszke arra, hogy
Mezőberény elnyerte a családbarát és befektetőbarát címet, mégis a
legnagyobb elismerésnek azt tartja, hogy a Korrupciókutató Központ
törvénytisztelet terén – önkormányzatok között – Mezőberényt az
elsők közé sorolta.
Nagy Ferenc, az egylet elnöke a várossá nyilvánításhoz vezető
folyamatról szólt. Kiemelte, hogy a hatvanas évek második felében
Mezőberényt a kiemelt alsó fokú központok közé sorolták, ezzel már
az akkori tanács is elégedetlen volt. Céltudatos, hosszú küzdelem
árán válhatott a település 1989. március 1-től várossá.

- Az első három elemit Berényben végeztem el, majd Békésbe
költöztünk át, de az ötödik
elemit már itt fejeztem be, és
1938 és 1942 között a polgári
iskolát is itt jártam ki. Majd
Békéscsabán a kereskedelmi
középiskolában tanultam tovább, majd Budapesten jártam
egyetemre, így lényegében csak
1943-ig mondhatom berényinek
magamat.
- Milyen családi szálak kötötték
Berényhez?
- Itt élt apám, öcsém és húgom is egy ideig. A kitelepítés megritkította a
rokonságot. Apámék nyolcan voltak testvérek, de csak ketten
maradtak itthon, a többiek szétszóródtak a világban. Apám szép kort
ért meg, 1992-ben halt meg, addig rendszeresen látogattam.
- Elismerései között milyen helyet foglal el a mezőberényi díszpolgári
cím?
- Arra a két díjra vagyok büszke, amelyeket valamilyen közösségtől
kaptam. Az ELTE hallgatói 1972-ben megválasztottak a kar legjobb
oktatójának. Hasonló a díszpolgári cím is, hiszen ezt is egy
közösségtől kaptam. Mezőberénnyel sohasem szakadt meg a
kapcsolatom, a Berényi Napokat sohasem hagytam ki, két-három
előadást is tartottam a városban. A budapesti elszármazottak körének
mindig tagja voltam, illetve részt vettem abban a delegációban is,
amelyben az elnöki tanács elnökét igyekeztünk meggyőzni a városi
cím jogosságáról. Nem vártam a díszpolgári címre, de jól esett, hogy a
berényiek közössége nem felejtett el, ma is mindenki Péter bácsinak
hív.
- Bár már a 88. évében jár, de ma is friss, miként telnek a napjai?
- Két éve megváltunk a gyomaendrődi házunktól, és Budapesten
élünk. Feleségem már 92 éves és nehezen mozog, így mellette
vagyok. Nem sok kedvem van a közéletben részt venni. Az események
nem úgy alakultak, ahogy azt vártam. Békés megye mindig
agrárjellegű volt, a lakosság hatvan-hetven százaléka mezőgazdaságból élt. Az elmúlt 60-70 évben erőszakos állami
beavatkozással háromszor verték szét a mezőgazdaságot. Az 1944-es
földosztás idején a nagybirtokokat verték szét, bár a földosztás
jogosságát nem akarom vitatni, de ez az akkori mezőgazdaság
leépítését jelentette. Később ugyanerre az eredményre vezetett az
erőszakos téeszesítés, és amikor ezt a közösségi formát a tagok
kezdték már elfogadni, állami beavatkozással ezt is szétverték.
Nyilván a szocialista nagyüzemnek nem volt létjogosultsága, de
ezeket át lehetett volna alakítani modern mezőgazdasággá. Ehelyett
állami eszközökkel lehetetlenné tették a működését.
M. L.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Hegedüs László (Mezőberény) és Varga Nikolett Csilla
(Mezőberény), Tokaji Csaba Ferenc (Szigethalom) és Györgyfalvai
Andrea (Szigethalom), Fülöp Tibor (Mezőberény) és Kovács
Zsuzsanna (Mezőberény), Radványi Oszkár Péter (Mezőberény) és
Mészáros Ibolya (Mezőberény), Gyarmati Gábor (Mezőberény) és
Ilyés Andrea (Mezőberény), Bozsányi György Elemér (Békés) és
Horváth Rita Mária (Békés), Malét Sándor (Mezőberény) és
Botyánszki Judit (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk
Schupkégel Sándorné(1950), Bereczki Lajosné szül. Székely Irén
(1929), Weigert Mihály (1928), Kis Sándor (1944)
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30. Gútai Vásár és Gútai Búcsú
Mezőberény testvérvárosa, Gúta idén is megrendezte a hagyományos
vásárt és búcsút, illetve a XV. Szent István –napi megemlékezést.
Az ünnepségsorozatra képviselő-testületünk is meghívást kapott, és a
péntektől vasárnapig tartó programokon Debreczeni Gábor, Halász
Ferenc, Körösi Mihály és a delegáció vezetőjeként Szekeres
Józsefné alpolgármester vett részt. Siklósi István polgármester
szombaton csatlakozott a képviselőkhöz. Régi hagyomány már, hogy
ekkor rendezik a Kolárovo CUP 2014 kézilabdatornát is, melyen
Mezőberény is képviselteti magát. Évek óta utazik a Sportcsarnok SE
kézilabda csapata erre a rendezvényre, és játszik a meghívott
csapatokkal. Az idén az előkelő 3. helyet szerezték meg Bálint Anna
edző irányításával.
A delegáció tagjai részt vettek a veterán járművek bemutatóján,
motorkiállításon, ünnepi szentmisén és találkoztak azokkal a
családokkal, akikkel a több éves
testvérvárosi kapcsolat már
barátivá vált. Városunk nevében
Siklósi István polgármester,
Fülöp Antal: Mezőberényi
képeslapok című festményét
adta át Horváth Árpádnak, Gúta
polgármesterének, illetve a
Kugler József által összeállított
könyvcsomagot a helyi katolikus
iskola számára.

Találkozzunk a könyvtárban!
Idén is megrendezésre kerül az Őszi Könyvtári Napok
programsorozat keretében 2014. október 13-19. között a
"Találkozzunk a könyvtárban!" elnevezésű rendezvénysorozat.
Az OPSKK Könyvtára a hét folyamán számos érdekes
programmal vár minden érdeklődőt! A Könyvtári Napok
időtartama alatt ingyenes a beiratkozás, és késedelmi díjat sem kell
fizetni. Beiratkozott olvasóink számára az év minden napján félóra
ingyen internet használati lehetőséget is biztosítunk!

Néptáncolni vágyók figyelem!
A „Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola néptáncokatatói ebben
a tanévben is szeretettel várják a jelentkezőket. Új jelentkezőket az
első szülőire 2014. szeptember 10-én (szerdán) 16:30-kor a Luther
téri Általános Iskola aulájában várunk.
További információk a facebook és a honlapunkon
(legalab.mezobereny.hu) olvasható, valamint érdeklődni
irodánkban a Békési út 3. alatt, vagy a 06/20/329-53-75
telefonszámon.

V. Intézményi Horgászverseny
A augusztus 30-án rendezték meg az V. Intézményi Horgászversenyt,
hagyományosan, a Kovács Farm horgásztaván. Idén, sajnos az
átlagosnál kevesebb, mintegy 10 csapat - összesen 40 versenyzővel –
nevezett úgy, hogy több újonc csapat volt a mezőnyben.
Ideális időjárás mellett zajlott a verseny, a versenyzők vegyes
eredményeket értek el. Több csapat egyetlen tagjának sem sikerült
halat zsákmányolnia, míg a csapatok többségénél csak 1-1 ember
maradt fogott hal nélkül.
A szokásos közös ebéd után a verseny zárásaként kihirdették az
eredményt, a nyertesek az idei év kiemelt támogatójának, a PákaDuplex Kft.-nek köszönhetően az eddigieknél több díjat vehettek át.
A versenyről, az eredményekről a Mezőberényi Hírmondó októberi
számában részletesebben is olvashatnak!
Lajkó Roland
főszervező
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Ismét lezárult egy humánerőforrást fejlesztő projekt
Tizenöt hónapos projektidőszakot
követően 2014. július 31-el zárult a
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017. számú,
„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális
ellátási területén”című projekt, mely modellkísérleti programként több célkitűzést valósított meg.
Intézményközi háló kialakításával segítette a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó szervezetek együttműködését,
ezen túlmenően a területen dolgozó szakemberek kompetenciájának
növelésével javította a szolgáltatások minőségét, hatékonyságát. A
saját lakókörnyezetben való életvitelt a saját magát csak segítséggel
ellátni tudók családtagjai számára szervezett fórumokkal támogatta.
A pályázatot Mezőberény Város Önkormányzata nyújtotta be Murony
Község Önkormányzatával konzorciumi partnerségben. A projekt
együttműködő partnerei voltak a „Fogjunk Össze” Közhasznú
Egyesület, a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, a Mezőberényi
Evangélikus Egyház, a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, a
Mezőberényi Református Egyház és a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat. A támogatás összege 100%-os támogatási
intenzitással meghaladta a 34 millió Ft-ot.
A projekt keretében szerteágazó tevékenységek valósultak meg.
Elkészült egy szükségletdiagnosztikai tanulmány, mely a
szolgáltatások hatékonyságának növelésére kidolgozott fejlesztések
előkészítésére, a folyamat során szerzett tapasztalatok összegzésére
irányult. A polgármesteri hivatalban – főként a szociális szolgáltatások
hatékonyságának növelésére fókuszálva – szervezetfejlesztési
tanácsadás zajlott 160 tanácsadói órában. Ezzel párhuzamosan a
hivatal munkatársai csapatépítésben, kommunikációs tréningen
vehettek részt, s változáskezelési technikákat sajátíthattak el.
A szociális és gyermekjóléti területeken dolgozó szakemberek közül
több mint 80 fő vehetett részt 3x30 órában kommunikáció és
konfliktusmenedzsment tréningen, csoportos szupervízión és a lelki
terheik oldása érdekében burn-out szindróma megelőzésében és
kezelésében. Ezt követően konkrét esetekhez kapcsolódó folyamattanácsadásban is részesültek összesen 120 órában.
Az általános iskola pedagógusai aktív prevenciós munkájuk segítése
érdekében drogmegelőzést és egészségmegőrzést célzó képzéseken
vehettek részt.
A szakmai tevékenységek megvalósításában a Consilium Tender Kft.
igen jól felkészült szakemberei vettek részt.
Dr. Zacher Gábor toxikológus által vezetett workshop sok diákot és
szülőt késztetett elgondolkodásra. Dr. Csernus Imre workshopja
szintén a drogprevencióra, a függőség hatásaira, valamint a megelőzés
lehetőségeire épült. Dr. Bagdy Emőke előadása az önismeretben, a
szakmai személyiségfejlődésben és kapcsolataink minőségének
tökéletesítésében nyújtott segítséget.
A projekt eredményeit hosszú távon kívánjuk fenntartani, hiszen a
társadalmi változások következményeként a kliensek egyre inkább a
személyes törődést és a felkészült szakembereket igénylik. A
szolgáltatások fejlesztéséhez továbbra is figyelembe vesszük az
ellátottak véleményét, valamint rendszeresítjük a támogató
beszélgetéseket. Az ellátás hatékonyságának növeléséhez
elengedhetetlennek tartjuk az „Intézményközi háló” mint új
szolgáltatás hosszú távú fenntartását.
Kovács Edina a projekt szakmai vezetője
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A térben gondolkodó művészházaspár

Farkas-Pap Éva szobrászművész és Farkas Vajk üvegművész
bemutatkozó kiállítását 2014. augusztus 16-án nyitotta meg
Mészáros Zsuzsa, a békéscsabai Munkácsy Emlékház művészeti
vezetője az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
Kovács Edina képviselő köszöntőjében elmondta, hogy Éva
mezőberényi kötődésű, csoportos kiállítások után Mezőberényben
most mutatkoznak be először.
Mészáros Zsuzsa szólt arról, bár a művész házaspár egyik tagja
szobrászművész, a másik pedig üvegművész, de lényeges közös
vonásuk, hogy mindketten térben gondolkodnak, csak az egyik
anyagként elsősorban a fához, másik pedig az üveghez nyúl.

Mezőberényi Hírmondó

Ha újra itt a nyár...
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Spektrum
Alapítvánnyal közösen immár hagyományként szervezi meg minden
év július végén napközis táborát. Ebben az évben különösen nagy
érdeklődés fogadta a szervezést, és minden idők legmagasabb
gyermeklétszáma, 51 fő vehetett részt a színes programokon. A
résztvevők körét főként a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
látókörében lévő gyermekek alkották.
Az öt napos tábornak a Városi ligetben a Madarak Háza adott otthont,
mely évről-évre ideális helyszínt nyújt a gyerekek térigényéhez. A
tábor során minden nap háromszori étkezés biztosítottunk.
A programok között a gyerekeknek lehetőségük volt megismerkedni
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájával, és azokkal az
eszközökkel, mellyel tűzeseteknél, baleseteknél nyújtanak segítséget.
Az interaktív előadás során egyes eszközöket ki is próbálhattak.

Ötven éves osztálytalálkozó
2014. augusztus 23-án tartotta a Mezőberényi 2. sz. Általános Iskola
1964. évben végzett 8/a, 8/b, 8/c osztály az 50 éves találkozóját.
Rendhagyó módon a három osztály együtt emlékezett az 50 éve
történt eseményekre, melyen részt vett a 8/a osztályfőnöke: Hursán
Mihályné, a 8/c osztályfőnöke: Nagy Ferenc. A 8/b osztályfőnöke:
Forró Pali bácsi sajnos már nem lehetett jelen.

A találkozón megjelentek balról jobbra.
8/c. 1. sor, lent: Gschwindt Mihály, Újhelyi Edit, Józsa Mária, Szász
Erzsébet, Békési Zsuzsa, Gulyás Jolán, Olej Róza, Orbán Ildikó,
Kovács Mária.
2. sor: Szekeres István, Halász József, Varjú József, Eiler Dániel,
Gyuricza Imre, NAGY FERENC osztályfőnök, Visontai Mátyás,
Durkó László, Dilingai Pál.
8/a. 3. sor: Molnár Julianna, Balázs Margit, Bimbó Ilona, Kóta Júlia,
Kóta Erzsébet, Hantos Katalin, Benyó Judit, Palotás Julianna, Molnár
Erzsébet, HURSÁN MIHÁLYNÉ osztályfőnök, Szilágyi Erzsébet,
Bereczki Magdolna, Kumár Zsuzsanna.
4. sor: Sinka Lajos, Nemes Márton, Bereczki Lajos, Szokola Pál,
Szabó Éva, Schupkégel Magdolna, Balta Ádám, Csipke Rózsa,
Korcsok György, Bojti István, Lázár Károly.
8/b. 5. sor: Gál Ilona, Beregi Irma, Tóth Mária, Kéki Erzsébet, Nagy
Ferenc tanár, Gál Erzsébet, Somogyi Éva, Harsányi Eszter, Kocsik
György.
Felső sor: Győri Zoltán, Erdélyi Mihály, Marton Mihály, Kokavecz
Mihály, Aranyi Gyula.

A napos időben kétszer is strandolhattunk a gyerekekkel, ez mindig
nagy élményt jelent számukra. A liget ideális környezetet biztosított a
szabadtéri játékok, kézműves foglalkozások lebonyolítására,
melyben nagy érdeklődéssel, aktivitással és alkotó kedvvel vettek
részt a gyerekek. Az alkalmat kihasználva, kreatív ajándékokkal
lepték meg szüleiket, kifejezve ezzel is szeretetüket.
A Nyeregben Alapítvány jóvoltából egy izgalmas napot tölthettünk el
lovaglással, lovas kocsikázással, számos játékkal. A Madarász tanya
kellemes, barátságos környezetében költhettük el azt a finom paprikás
krumplit, mellyel várták a gyerekeket. A következő izgalmas napot a
gyulai Kalandpark adta. A kötélpálya nagy kihívást jelentett kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. A gyerekek bátorságból, segítőkészségből
jelesre vizsgáztak, figyeltek egymásra, vigyáztak saját és társaik testi
épségére, megfogadták a hozzáértők utasításait.
A zárónapon mindenki kerékpárra pattant, és egy túrát tettünk a
Köröshöz. A résztvevő gyerekek tisztességgel, nagy kitartással és
fegyelemmel teljesítették a távot. Ezt követően a jó étvágyú
gyerekeket a Laposi kertben Bartó Györgyné, Babi néni és segítői
várták egy rendkívül finom ebéddel. Az ízletes babgulyás és a
háromféle ízesített kalács nagy sikert aratott.
A tábor teljesítette célkitűzését, hiszen a gyermekek számos
maradandó élménnyel lettek gazdagabbak, tartalmasan
kikapcsolódtak, és a játékos programoknak köszönhetően fejlődtek.
Az öt nap egyik fontos hozadékaként jellemezhető, hogy a közösség
érzésével egy igazi nagy csapat formálódott ki a hét végére, mely
megnehezítette a búcsúzást. Kicsik és nagyok ölelkezve búcsúztak
egymástól, illetve a táboroztató felnőttektől megfogadva, hogy egy év
múlva, ha újra itt a nyár, találkozunk...
A tábor megvalósulásához számos szervezet és magánszemély
hozzájárult, így ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket önzetlen
támogatásukért és munkájukért Mezőberény Város Önkormányzatának, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnak, a Városi
Közszolgáltató Intézménynek, a Mécses Egyesületnek, a Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Mezőberényi Polgárőr
Egyesületnek, a Nyeregben Alapítványnak, Tóth János, Gyaraki
Zsófia és Varga Bálint vállalkozóknak, a Német Finompékáru Gyártó
és Forgalmazó Kft-nek, a Berény Color Papír Kereskedelmi Kft-nek,
Bartó Györgynének és családjának, illetve önkénteseinknek: Tóth
Szilviának és Hajdú Zitának.
Bessenyeiné Papp Kitti
vezető családgondozó
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Jeles napok
Szeptember - Szent Mihály hava – őszelő hava
Szeptember Szent Mihály hava az ősz kezdete. Szeptemberben van az
őszi napéjegyenlőség is, és a Nap már a Mérleg jegyében jár. Sok
népszokás, hiedelem utal a várható időjárásra, a termés milyenségére,
és ekkor tartották régen a piros alma ünnepét is.
Eleink az őszelő szeptembert, Szent Mihály havának nevezték.
Faluhelyen ezen a napon kezdték a kukoricát törni, aminek neve
tengerihántás vagy máléfejtés volt. A fiatalok miközben törték a
kukoricát, énekeltek, mókáztak, bolondoztak, ittak, udvaroltak, és ha
üszkös kukoricacsőre leltek, a lányok arcát befeketítették vele.
Szeptember 8. Kisasszony napja
Szűz Mária születésének napja. A 11. század óta tartják számon. A régi
időkben ez a nap volt a cselédek szolgálatba lépésének az ideje . Egyes
helyeken ezen napon kezdték meg a gabona vetését, e napra virradó
éjszaka kitették a vetőmagot, hogy azt az Úristen szentelése fogja
meg. Ez a nap a dióverés kezdete és a fecskék is ezen a napon kelnek
útra.
Szeptember 12. Mária napja
Szűz Mária neve napja. Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a
török kiűzésének ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amelyet a
passaui Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép ihletett. A
hagyomány szerint kegykép előtt imádkozott győzelemért a
hagyomány szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt.
Szeptember 21. Máté napja
Máté evangélista napja. Sok helyütt például a Bánátban e héten
kezdték meg az őszi búza vetését, amit férfiak végeztek szinte
szótlanul, majd a munka végeztével magasra dobták a vetőabroszt,
hogy akkorára nőjön a búza.
Más vidékeken ezen a napon nem szántottak, mert úgy vélték, akkor a
földet fel fogja verni a gaz. Ha ezen a napon tiszta idő volt, a
szőlősgazdák jó bortermésre számíthattak.
Szeptember 29. Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a hagyomány szerint a túlvilágra
érkező lélek bírája és kísérője. Ez a nap a gazdasági év fordulója (a
gazdasági évet lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak).
A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották
vissza. Ezzel a nappal megkezdődik az ún. kisfarsang ideje, a
lakodalmak őszi időszaka, mely Katalin napjáig (nov. 25.) tart. A
naphoz is kapcsolódik női munkatilalom. Aki ilyenkor mos,
kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni
fog a háza felett az ég. Az Alföldön általában szeptember 29-e a szüret
kezdő napja, Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén október 15.
Terézia napja, Kőszeg vidékén október 21-én, Orsolya napkor, TokajHegyalján pedig október 28-ig kezdték meg a szüretet. Időjárásjósló
napnak is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor
hosszú, szép őszre számíthattak.
Csete Gyula

Berényi siker a mazsorett világbajnokságon
Prágában augusztus 28-30. között rendezték meg a II. Mazsorett
Világbajnokságon, ezen eredményesen szerepeltek a Mezőberényi
Mazsorett Együttes lányai.
A Szegedi Zita Karolina - Uhrin Beáta junior duó botos kategóriában
bronz érmet nyert. Szegedi Zita Karolina junior solo botos kategóriában szintén az előkelő negyedik helyen végzett.
Az együttes senior zászlós mini-formációja „Szivárvány” című
koreográfiájával nemcsak a közönség, de a szakmai zsűri elismerését
is kivívta. Produkciójuk igen magas pontszámmal az aranyérmet
érdemelte ki. A csapatot Balán Valéria – Hajdú Zita – Guth Réka –
Mazán Zóra – Szegedi Dóra – Szegedi Zita Karolina – Tóth Lilla és
Hoffmann Anna alkották. A verseny érdekessége volt, hogy az
aranyérmes zászlós mini-formáció egyik tagja közvetlenül a fellépés
előtt rosszul lett, nem tudott színpadra lépni, orvosi segítségre volt
szüksége. Így veszélybe került a csapat versenyen való részvétele,
mivel a koreográfia igényelte a hetedik versenyző jelenlétét is.
Szegedi Zita Karolina „beugrása” mentette meg a csapatot, hogy
pillanatok alatt a lányok a színpadra tudtak lépni, és bravúros
teljesítményt tudtak nyújtani.
A mezőberényi csapatnak egyébként a versenyek után lehetősége
nyílt Prága nevezetességeinek megtekintésére is, egyebek mellett
jártak a Vencel téren és a Károly hídon is.
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Múzeumi Esték - mezőberényi centenáriumok
A Múzeumi Esték alkalmából október 2-án 17 órától az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében kerek
évfordulókról emlékeznek meg.
1. 100 évvel ezelőtt kezdődött az állami elemi népiskolai oktatás
Mezőberényben
Előadó: Nagy Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató
2. 100 éve született Hentz Lajos
·
Hentz Lajos a néprajzkutató
Előadó: Csete Gyula, a muzeális gyűjtemény szakmai vezetője
·
Hentz Lajos a pedagógus
Előadó: Nagy Ferenc nyugalmazott iskola igazgató

Emlékezés Hentz Lajosra születésének 100.
évfordulóján
Hentz Lajos Köröstarcsán született 1914. szeptember 4-én, az általános
iskola első négy osztályát Tarcsán végezte. Édesapja halála után
édesanyjával és Teréz nővérével 1924–ben átköltöztek Mezőberénybe.
További tanulmányait már Berényben folytatta, itt járt polgári iskolába.
Berényben a Gyomai út és a Sugár utca sarkán laktak, ebben az időben itt
érték az első élmények a – népélet mindennapi képei -, először itt
halhatta a helyi népdalokat. A polgári iskola befejezése után a
nagykőrösi református tanítóképzőben szerzett népiskolai tanítói
oklevelet.
A tanítói pályán 1935-ben indult el, rövid ideig Csárdaszálláson, majd
Hódmezővásárhelyen tanította a gyerekeket a hatablaki tanyasi
iskolában Vásárhelytől 24 km-re. Hatvan gyermeket oktatott egyedül,
akiktől közben maga is sokat tanult, pl. népdalokat, népmeséket. A
hatablaki tanyasi iskola tanítója 1939-ig volt, ekkor került egy dunántúli
kis faluba, Lábatlanra. Lábatlan az Észak-Dunántúlon található, a Duna
mellett, hegyes-völgyes határa 1500 hold, lakóinak száma 1800 fő volt.
Az Alföld nagy határú településeitől, így Vásárhelytől eltérő kis
település volt. Ebben a kicsiny faluban 16 évet töltött. Lábatlanon
kezdett igazán először néprajzi kutatással foglalkozni. Itt-tartózkodása
alatt végezte el a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán a
magyar-történelem szakot.
A főiskola befejezése után 1955-ben jött vissza Mezőberénybe, ahol az
I. sz. Általános Iskolában helyezkedett el. A hazaérkezés első időszaka, a
beilleszkedés az új környezetbe nehezen ment, de aztán megtalálta a
helyét. Ezt bizonyítja, hogy 1962-től már igazgatóhelyettes, ettől kezdve
csak szaktárgyait tanította. Arra törekedett, hogy az iskolában szerzett
ismereteket később is hasznosíthassák tanítványai. Bámulatos
kitartással és lelkesedéssel gyűjtötte a népélet régi tárgyait, nyelvi
emlékeit, szellemi hagyatékait. Ebben nagy segítségére volt nővére,
Hentz Teréz is. Az általa létrehozott magángyűjtemény és a vezetésével
szervezett városi gyűjtemény alapozta meg az Orlai Petrics Soma
Múzeum létrejöttét. Sokat segítettek a gyűjtésben az iskola diákjai és
tanárai. Az általa vezetett honismereti szakkörrel is szép eredményeket
ért el. Az 1970-es években jelentek meg írásai és dolgozatai különböző
kiadványokban, szakmai folyóiratokban. Megjelent írásai: Népi
építkezés Mezőberényben, Népviselet, a Népművészet emlékei a
Mezőberény története című kötetben, a mezőberényi szűrhímzések az
Etnográfiában, a szűcsmesterség Mezőberényben a Békés Megyei
Múzeumok közleményében kerültek kiadásra. Munkásságát,
tevékenységét a muzeológus szakma és a város is elismerte. Megkapta a
Sebestyén Gyula-emlékérmet, a Mezőberény 250-ik évfordulójára
kiadott emlékérmet, 1990-ben pedig a „Pro Urbe” kitüntetést
Mezőberényért. Végtelenül szerény ember volt, megszállottan gyűjtötte
Mezőberény néprajzi értékeit. Hentz Teréz halála nagyon megviselte,
hiszen a két testvér elválaszthatatlan volt. Hamarosan követte ő is
szeretett nővérét, Békéscsabán halt meg 1990. július 13-án.
Sírja a köztemetőben található, rajta rövid felirat „Testvérek”. Az
évforduló alkalmából a Múzeumi Esték előadássorozat keretében
emlékezünk a pedagógusra és a néprajzkutató múzeumalapítóra.
Csete Gyula

Cukorbetegek klubja
A Mezőberényi Cukorbetegek Egyesülete, mint jogi személy
megszűnt, és a kulturális központ cukorbetegek klubjaként működik
tovább. A klubtalálkozókat változatlan időpontban, minden hónap
utolsó hétfőjén 14 órakor tartják. Szeretettel várják az érdeklődőket!
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Ujjé! A ligetben…
A IV. MEZŐBERÉNYI TÖLTÖTT KÁPOSZTA FESZTIVÁLT
2014. szeptember 20-án rendezzük meg a Városi ligetben.
A nap programja: főzőverseny, színpadi produkciók.
A rendezvényre a civil szervezeteken kívül várjuk a munkahelyi
kollektívák és baráti társaságok jelentkezését.
Bővebb információ és jelentkezés telefonon
Csók Imrénél: +36-20/938-9165.
Baráti Egylet Mezőberényért
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Mezőberényi Hírmondó

Másfélmillió a civileknek iparűzési adóból
A polgármesteri hivatal a közelmúltban tette közzé tájékoztatását a
2013. évi helyi iparűzési adó civileket érintő egy százalékának a
felhasználásáról. Eszerint 61 vállalkozás összesen másfélmillió
forintot ajánlott fel iparűzési adójából 17 civil szervezetnek.
részletek a http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1264/A-2013.-evi-helyi-iparuzesi-ado-11anak-felhasznalasa

Szovátai tűzoltók Berényben
A szovátai tűzoltók – a XVIII. Berényi Napok alkalmából – ismét a
Mezőberénybe látogattak, programjuk között szerepelt a hivatásos
állomány laktanyájának megtekintése.
részletek: http://www.mezobereny.hu/s/hir/1261/Szovatai-tuzoltok-Mezoberenyben

Kereki találkozó 2014
Kereki találkozót tartottak 2014. augusztus 24-én a muzeális
gyűjtemény udvarán, ahol több mint 200 fő vett részt az eseményen. A
már hagyományosan minden évben megszólaló harangszó mellett a
birkapörkölt emlékeztetett a régi idők hangulatára. A találkozóra
évről-évre egyre több településünkről elköltözött, volt Kereki-lakó is
hazalátogat.

Mezőberényi siker az I. Kisvárosi futóversenyen
Az őszi futóversenyekre való felkészülés céljából Lestyán Jánosné
2014. augusztus 10-én szervezte meg az I. Kisvárosi futóversenyt,
hagyományteremtő szándékkal. Az 53 nevező – felkészültségének
megfelelően – három táv közül választhatott: 5, 10 és 15
kilométeren próbálhatta ki erőnlétét.
A legrövidebb távon, 5 kilométeren a fiúk között első lett:
Nagy Péter Békéscsabáról, a
második helyen Budai István
végzett Mezőberényből,
harmadik Dobozi Balázs lett
Gyuláról. A lányok kategóriájában mezőberényiek végeztek az első három helyen,
Varju Ildikó Szabina győzött,
másodikként Lipták Nikoletta ért célba, míg harmadik Csortos
Orsolya lett.
Tíz kilométeren a fiúk kategóriájában szintén csak mezőberényiek
állhattak dobogóra, győzött Lédig Gábor, második Bíró József lett,
harmadik helyen Szépe Levente végzett. Lányoknál az aranyérmet
vehette át mezőberényi, Dányi Bereczki Réka végzett az élen,
másodikként a gyulai Rokszin Bernadett ért célba, míg harmadik
Széll Andrea lett Békéscsabáról.
A leghosszabb távon, 25 kilométeren a fiúk kategóriájában
megosztott első helyet szerzett Balogh Róbert Békéscsabáról és
Földi Mihály végzett Mezőberényből, így a második Görgényi
András lett Békéscsabáról. A lányok kategóriáját a békéscsabai
Gyebnár Éva nyerte, mögötte Plavecz Andrea ért célba
Mezőberényből, harmadik helyen szintén mezőberényi végzett, még
pedig Zuba Magdolna.

JUBILEUMI STREETFIGHTER SHOW
A technikai sportok kedvelői minden évben várják a Streetfigter
Napot, a Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület és a Bátszi
Motor Kft. az idei, 10. jubileumi eseményt szeptember 27-én tarja
meg a Liget téren. Mint azt Szikora András, az egyesület elnöke
elmondta, a jól bevált menetrendtől ez évben sem kívánnak eltérni, 8
és 10 óra között lesznek az edzések, 10 és 11 óra 30 között rendezik
meg a junior stunt versenyt Mezőberény díjáért. Ezt követően 11 óra
30 és 12 óra között hivatalosan is bemutatják a fellépőket, és a
rendezvényt Siklósi István polgármester nyitja meg. Majd 17 óráig
ügyességi motoros bemutatók lesznek, közben extrém sportolók
nyújtanak látványosságot, itt lesz a modellrepülős magyar bajnok is.
Különlegességnek ígérkezik a 17 órakor kezdődő finálé, ekkor az
összes motoros egyszerre füstöli a gumit.
A szervezők a rendezvény megtartásához támogatók segítségét
várják. További információ Szikora Andrástól: +36/30-903 7050

Újabb erőemelő sikerek
Augusztusban két versenyen vett részt erőemelő csapatunk, amely
Bajkán Márk személyében új taggal bővült.
Az első megmérettetésünk 2014. augusztus 1. és 3. között volt
Siófokon. Első nap a fekvenyomásra került a sor, ahol négyen
képviseltük Mezőberényt. Csapatunk tagjainak közel kétszáz
versenyző között kellett helyt állniuk. Női kategóriában Pataki
Renátának sikerült megszereznie az első helyet. Bodó Szilárd open 74kg-os kategóriában negyedik lett. Junior -86 kg-os kategóriában
Bartó Dávid hatodik, Bajkán Márk hetedik helyezést érte el.
Második nap a felhúzásé volt a főszerep, ahol mind az öten részt
vettünk. Ezen a napon se volt könnyebb a dolgunk, hiszen 150
versenyző indult ebben a számban, mégis mind az öten szép
eredményeket értünk el. Pataki Renáta női + 70 kg-os kategóriában
harmadik helyezést érte el. Bajkán Márk junior -80 kg-os
kategóriában szintén harmadik helyen zárt. Bartó Dávid junior -90kgos kategóriában harmadik helyen végzett. Pataki Lajosnak junior +
100 kg-os kategóriában a harmadik helyet sikerült megszereznie.
Bodó Szilárd open - 70kg-os kategóriában első helyen végzett, illetve
abszolút harmadik helyezést ért el. E két napon közel 350 versenyző
vett részt ezen az eseményen, ahol a berényiek sikeresen megállták a
helyüket.
Két héttel később Darvason jártunk, ahol megrendezésre került a 4.
Darvasi fekvenyomó kupa. Fekvenyomásban ismét négyen
mérettettük meg magunkat. Női kategóriában Pataki Renáta az első
helyet szerezte meg. Bodó Szilárd -70 kg-os kategóriában győzött.
Bartó Dávid -90kg-os kategóriában harmadik helyezést, Bajkán Márk
ötödik helyezést érte el.
Ez a hónap sem maradt el sikerek nélkül, de nincs megállás, hiszen
ősszel újabb versenyek várnak ránk. Ezúttal szeretnénk megköszönni
a támogatást a Kubu Gym-nek és azoknak, akik szorítottak értünk és
segítettek nekünk a versenyfelkészülésben.
Pataki Renáta

Városi asztalitenisz verseny
A Berényi Napok keretében az idén sorrendben 5. alkalommal
rendeztük meg a városi egyéni asztalitenisz versenyt. Tizenöten álltak
asztalhoz, hogy összemérjék tudásukat, 7-től 77 éves korig
valamennyi korosztály képviseltette magát. A mérkőzéseket öt fős
csoportokban körmérkőzéses formában bonyolítottuk le.
Diákcsoportban öten adták le nevezésüket, végeredmény: 1. Fulajtár
Ferenc, 2. Bokor Kevin, 3. Bokor Milán, 4. Gál Attila, 5. Fulajtár
Tamás
A felnőtteknél a két öt fős csoport körmérkőzései után a két elődöntő
következett, majd helyosztó mérkőzésekkel alakult ki a végső
sorrend. 1. Kósa János, 2. Krizsán Anikó, 3. Bondár Sándor, 4.
Lendvai Márk, 5. Barna Márton, 6. Kisari Miklós, 7. Bondár Zsolt, 8.
Sánta Ferenc, 9. Szőke Sándor, 10. Takács Imre
Ez úton is köszönjük szponzorainknak: városi önkormányzat, Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőberényi Kirendeltsége, az
OTP Bank munkatársai támogatását, valamint az OPSKK
munkatársai és csapattársaim önzetlen segítségét, mellyel
hozzájárultak a verseny sikeres megrendezéséhez.
Kolozsi Péter szakosztály vezető
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Hitélet

„Akik Istent szeretik, azoknak minden a
javukra szolgál”
Mindannyian érezzük a jelen szenvedéseit. Sokfajta nehézséggel
küszködünk: családi, egészségügyi, munkahelyi problémák keserítik
meg az életünket. Ez alól a keresztények sem kivételek, hiszen sokszor
talán még nagyobb gondokkal küszködünk, mint a hitetlenek.
Mi azonban abban különbözünk a hitetlenektől, hogy nekünk
reménységünk van, mely nem szégyenít meg. Még akkor sem, ha
mások nevetségesnek tartják a mi reménységünket.
„A jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely
láthatóvá lesz rajtunk…” – írja Pál apostol. A jelen szenvedései tehát
ellentétben állnak a jövendő dicsőséggel. Ezt a témát Pál három pontban
fejti ki:
1. Először is a teremtett világ sóhajtozásáról ír: „a teremtett világ maga
is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten
gyermekeinek dicsőséges szabadságára…”
2. Másodszor az apostol megemlíti Isten gyermekeinek sóhajtozását,
mert nem csak a világ, hanem mi magunk is sóhajtozunk magunkban,
várva testünk megváltására.
3. Harmadszor szól a Lélek sóhajtozásáról, mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
A Lélek tudja igazán, hogy mit és hogyan kell kérnünk. Mi csak azt
tudjuk, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál…”
Sokszor nehezen viseljük el, amikor hibázunk, vagy nem tudunk elég
jók lenni. Ha valami nem megy, vagy nem úgy sikerül, ahogy szerettük
volna, akkor csalódottak leszünk, összetörünk, letargiába esünk.
Ezekben az állapotokban perceket, órákat benne lenni is hosszú idő, és
vannak olyanok, akik éveket, sőt évtizedeket töltenek el így.
Szembesülünk korlátainkkal, amit sokszor életképtelenségnek
könyvelünk el mondván: mi nem erre a világra valók vagyunk. Ebből a
gondolatmenetből eljuthatunk az önvád, a harag, a szorongás kínzó
állapotába.
Nagyon nehéz ilyenkor elfogadni és hinni azt, hogy Isten ezeket az
állapotokat is fel tudja használni a mi javunkra.
Sokszor nem tudjuk felfogni, megmagyarázni, hogy Isten miért bocsát
ránk betegséget, lelki szenvedést, amit még lehet, hogy nehezebb
feldolgozni, elviselni, mint a testi kínokat.
Az Ige szerint tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden
javukra szolgál. Isten nem akar vádolni minket, nem is akar lemondani
rólunk, hanem a nehéz helyzetekben is bátorítani akar: „Gondolt ránk
megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete…” – mondja a
zsoltáros.
Jézus többször is elmondta azt, hogy Ő nem az egészségesekhez jött,
hanem a betegekhez. Amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek,
mert minél üresebbek vagyunk, annál több hely marad bennünk az Úr
Isten erejének. Ez jelentheti a győzelmet a nehéz helyzetben.
Hálát kell adnunk Istennek, hogy Ő nem elítélni akarja az emberiséget,
hanem megmenteni. Ezért küldi el Egyszülött Fiát ebbe a világba. De
azt is tudni kell, hogy Isten Igéje azért ítél meg minket, hogy abba
belenézve rádöbbenjünk gyarló voltunkra, és megpróbáljunk másként
élni, s ezáltal az örök kárhozattól megszabadulni. Ez a cél, amihez elérni
igyekszünk.
Az egészen bizonyos, hogy a leghosszabb szenvedéseink is egyszer
véget érnek. Mint ahogy az egyik szép katonadalban megfogalmazódik:
„ Minden elmúlik egyszer,/Minden végéhez ér,/Minden december új
májust ígér…”
Tengeren az apály nem húzódik vissza örökké, a dagály ismét visszatér.
Az éjszaka nem borul ránk véget nem érő sötétséggel, egyszer felvirrad
a hajnal, és ránk ragad a nap aranyló fénye.
Lehet, hogy minket is súlyos próbára tett az Isten. Lehet, hogy
elveszítettük azt, akit nagyon szerettünk. Lehet, hogy elveszítettük
tárgyainkat, vagyonunkat, vagy a betegség fájdalmai kínoznak. Lehet,
hogy barátaink, ahelyett, hogy vigasztalnának, minket okolnak
mindazokért a nyomorúságokért, amik értek minket. Sőt, még a
családunk is hátat fordít nekünk, és magunkra hagy minket.
A Zsidókhoz írott levélben ott találjuk a választ:”Akit szeret az Úr,
megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad…” Nyilván
nehéz azt elfogadni, de jó tudni, hogy az Úr Jézus Krisztus minden
kínunkat és félelmünket már átélte, és érti is azokat. Hálát kell adnunk
az ő szeretetéért.
Egy lelkigondozó mesélte el azt, hogy amikor a depresszió mélységeit
járta, egyik kollégája kioktatóan fejéhez vágta azokat a szavakat,
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amelyeket Jób barátja, Elifáz vágott oda a szenvedő Jób fejéhez: „Íme
sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerősítetted; most, hogy
rád jár a sor zokon veszed; hogy téged ért a baj, elrettensz!”
Ez a lelki gondozó sokakat segített, és épp akkor fordultak el tőle,
amikor ő szorult segítségre. Sok baj és nyomorúság közt hátat
fordíthatott volna az Úr Istennek.
De Isten megőrizte hitét.
Meggyógyította a depresszióból, amikor az orvosok bevallották, hogy
nincs segítség számára. Ennek ellenére nem bánta meg, hogy másokon
segített, mert Isten mindig adott neki annyi erőt, amennyi mások
segítsége nélkül is elég volt számára.
„Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál…” Még a
betegségek, a szenvedések is. Lehet, hogy Isten nem gyógyít meg a
betegségemből, mert a betegséggel is célja lehet, de még akkor sem
tagadhatjuk meg őt, ha nem úgy alakul az életünk, ahogyan szerettük
volna. Máté evangéliumában olvassuk: „Nektek pedig még a hajatok
szálai is mind számon vannak tartva. „
Egy fiatal hölgy mesélte magáról azt, hogy 33 évesen kemoterápia várt
rá mellrák miatt. Félt, hogy 3 éve kisfiának anya nélkül kell felnőnie, és
félt, hogy nem lesz elég erős, hogy kibírja a kezelést. Tudta, hogy Isten, a
gyülekezet, a szerettei fontosak számára, a külsőségek, az öltözködés
nem lényeges. Azután elkezdett hullani a haja. „Tudtam, hogy a hajam
elvesztése nem fontos, mégis napokig sírtam miatta…” – mesélte , majd
így folytatta: ”Állandóan Istenhez imádkoztam, hogy a lényeges
dolgokra tudjak koncentrálni, de semmi sem tudott kizökkenteni a
kétségbeeséstől. Tudom, hogy ez csak a hajam, de kérlek, vigasztalj
meg, segíts nekem. Könnyekkel a szememben kinyitottam a Bibliámat,
és szemem ezeken a szavakon akadt meg: „Nektek pedig még a hajatok
szálai is mind számon vannak tartva…” Addig a napig nem tudtam
igazán hinni, hogy Istennek az ilyen apró dolgokra is gondja van, de ott,
abban a pillanatban megértettem, hogy bármilyen kicsi, vagy bármilyen
nagy is a problémám, Isten törődik velünk és segít nekünk. „
„Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” Bízzunk az
Úr Istenben, mert Ő mindig hűséges volt hozzánk a múltban is, és
hűséges lesz a jövőben is. Ezt a reményteljes üzenetet vigyük
magunkkal. Ámen.
Fejér Sándor

A templomszentelés évfordulójára emlékeztek
Zsúfolásig megtelt az I. kerületi evangélikus templom 2014.
augusztus 17-én, vasárnap délelőtt, ünnepi istentisztelettel
elkezdődött az egész napos megemlékezés a templom felszentelésének a 225. évfordulója alkalmából. Gáncs Péter, a
Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdetett igét.
Közreműködött a Mössingeni és Mezőberényi Evangélikus Rézfúvós
Egyesület.
Délután dr. Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum
igazgatója tartott előadást ,,Beszédes múlt” címmel. Majd a Berény
Szálló előtti téren az Evangélikus Egyházmegyei Zenei Tábor
előadóinak és növendékeinek koncertjében gyönyörködhetett a
közönség.

Ötvenedik házassági évforduló
Hegedüs János és Hegedüs Jánosné (Sziráczki Margit) 2014.
augusztus 22-én ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat. Az
eseményt az tette még meghittebbé, hogy ötven évvel ezelőtt
templomi esküvőjük nem lehetett, ezért ezt az elmaradást Fejér
Sándor lelkész úr közreműködésével bepótolták.
Gratulálnak a rokonok
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NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Szeptemberi AKCIÓ!

BOMBA ÁRAK AKCIÓ!
Watt Energy ital
Bomba energiaital üvegben
Pécsi Szalon dobozos sör
Steffl dobozos sör
Gösser alk.ment Zitr. dob. sör
OMNIA Classic őrölt kávé
Royal vodka
Ballantines whisky
Jagermeister

0,25l
0,25l
0,5l
0,5l
0,5l
250g
0,2l
0,2l
0,2l

99Ft
129Ft
159Ft
179Ft
199Ft
599Ft
699Ft
1099Ft
1299Ft

(396Ft/l)
(516Ft/l)
(318Ft/l)
(358Ft/l)
(398Ft/l)
(2396Ft/kg)
(3495Ft/l)
(5495Ft/l)
(6495Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Finomliszt „CBA”
TEJ UHT „Milk” 1,5%
Kristálycukor
Napraforgó étolaj „Sunny”
Steffl dobozos sör
Delikát ételízesítő
Nescafé 3in1 kávéspecialitás
Coccolino öblítő 8-illat
OMNIA Classic őrölt kávé
Nesquik instant kakaópor

1kg
1l
1kg
1l
0,5l
250g
10x17,5g
0,95l
250g
500g

105Ft
169Ft
179Ft
279Ft
169Ft
399Ft
459Ft
499Ft
599Ft
799Ft

(105Ft/kg)
(169Ft/l)
(179Ft/kg)
(279Ft/l)
(338Ft/l)
(1596Ft/kg)
(2623Ft/kg)
(525Ft/l)
(2396Ft/kg)
(1598Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

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
Otthon végezhető részmunkaidős, apró termékek
csomagolása:
+36-90-603-906
(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu,
635Ft/p +36-1-222-8397, +36-20-496-3980)

Megemlékezés
Varga István volt mezőberényi lakos
halálának 1.évfordulóján
Mély fájdalommal emlékezik
szerető felesége,
özv. Varga Istvánné (Erzsike)
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban.
De ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményem maradt, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer, majd találkozom veled.”

Megemlékeznek a
kitelepítésről
Szeptember 6-án déli 12 órakor a
Kitelepítési Emlékműnél (Kossuth
tér) csendesen megemlékezünk az
1951-ben Budapestről kitelepítettekről és az őket befogadó mezőberényi
családokról.
Szeretettel várunk mindenkit.
Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület

Meghívó
A „Berényi Lovas Barátok Egyesülete”
tisztelettel meghívja Önt a 2014. szeptember 7-én
rendezendő fogathajtó versenyre, ami egyben a
Békés Megyei Fogathajtó Bajnokság utolsó
fordulója
Helyszín: „Nyeregben Alapítvány, Madarász Tanya”
A rendezvényre a belépés díjtalan.
PROGRAM 9:45
Ünnepélyes megnyitó 10:00 Fogatok
akadályhajtása I. ford. 12:00 -14:00 Ebéd (közben fogatok
ügyességi versenye, lovastorna bemutató, díjugrató bemutató)
14:00 Fogatok akadályhajtása II. ford. kb. 17:00 Eredményhirdetés
Kategóriák: Póni kettes fogatok (C. Kat, SZLV), Egyes fogatok
(SZLV), Kettes fogatok (C. Kat, SZLV)
A verseny ideje alatt ingyenes gyermek lovagoltatás.
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11.
25. házassági évforduló
Szalontai Gábor és Varga Julianna szeptember 2-án ünneplik
25. házassági évfordulójukat.
Sok szeretettel köszönti őket: Tata és Mama

Tisztelettel tájékoztatom Önöket,
hogy alirodámat
Gyomaendrőd, Fő út 222. szám alatt
megnyitottam!
Szeretettel várom tisztelt ügyfeleimet!
Állandó ügyfélfogadási rend:
hétfő 8-12,
szerda 13-17,
péntek 8-12
Telefonszám: 06/30-6-335-389.
dr. Baki Ágnes ügyvéd
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Az Invitellel szilveszterig
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan

Havi

1999 Ft
év végéig

Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pontok: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
és Szent István tér 1. Tel.: (06) 66 405 159
Értékesítőnk: Pintér Lajosné Tel.: +36 20 929 9313

140911-A

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott
idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

