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Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

Tartalmas nemzeti ünneppel emlékezett meg Mezőberény az 1848-as forradalom 167. 
évfordulójáról. Két civil szervezet: az Alföld Turista Egyesület és a Baráti Egylet 
Mezőberényért szervezésében 9 óra után indultak el a résztvevők a Petőfi Emléktúrára. 
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermében ugyanekkor ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött a városi ünnepség, előtte a Városi Ifjúsági Fúvószenekar 
zenével köszöntötte a rendezvényre gyülekezőket. 

Ünnepi beszédében Dankó Béla, ország- szervezetek helyezték el koszorúikat. A 
gyűlési képviselő hangsúlyozta, a for- Körös-parti Petőfi-emlékműhöz is sokan 
radalmak hosszú sora azt bizonyítja, hogy a ellátogattak, ki gyalog, ki kerékpárral, mások 
magyarok nem bízták magukat a vak sorsra, személygépkocsival vagy autóbusszal. Nagy 
hanem tevékenyen alakították életüket. Ma is Ferenc, a Baráti Egylet Mezőberényért 
olyan időket élünk, amikor talpon kell elnöke beszédében elmondta, Petőfi 
lennünk, mert Európa és Magyarország háromszor is ellátogatott Mezőberénybe. 
változás előtt áll. Mindig Európát védtük és a Először 1842-ben és 43-ban az iskolai 
kereszténységet, és ma is meg kell védenünk 
a keresztény értékeket.
A nemzeti ünnep alkalmából a város el-
ismeréseit adta át Siklósi István polgár-
mester, a kitüntetettek tevékenységét 
Szekeres Józsefné alpolgármester méltatta. 
Az elismerésben részesülőket rövid műsorral 
köszöntötték. A nemzeti ünnep alkalmából 
öten vehettek át kitüntetést. A Mezőberény 
neveléséért, oktatásáért végzett kimagasló 
tevékenységéért Matajsz János kapott 
elismerő címet. Egészségügyi szolgálatáért 
Jámborné Nádházi Julianna, kultúráért 
végzett tevékenységéért Debreczeni János, a 
sport területén végzett  munkájáért  
Leczkésiné Hőgye Katalin kapott kitüntetést. 
„Az év vállalkozója” címet a Csaba-Berényi 
Gépgyártó Kft. kapta, a kitüntetést Koloh 
Zsolt ügyvezető igazgató vette át.  
Petőfi Sándor szobránál az önkormányzat és 
intézményei, a hatóságok és a civil 

vakációját töltötte itt, harmadik alkalommal 
1849. július 5-én már feleségével, fél éves 
kisfiával és annak dadájával érkezett 
Berénybe, a háború elől ide menekítette 
családját. Július 18-án innen ment tovább 
Erdélybe, hogy csatlakozzon Bem seregéhez. 
Itt is sokan helyezték el koszorúikat, 
virágcsokraikat.

Mit mondtak a kitüntetettek?

Kérdésünk:
– Amikor értesült kitüntetéséről, mi jutott 
legelőször az eszébe?

Matajsz János:
– Örülök, hogy a város úgy gondolta, 25 évi 
munka után megillet ez az elismerés. 
Jámborné Nádházi Julianna:
– A köszönet jutott legelőször eszembe. 
Polgármester úr telefonon értesített az elis-
merésről, és megköszöntem.
Debreczeni János: 
– Meglepett az elismerés, mert a kultúra 
kategóriájában nem szoktak a tárgyalkotó 
népművészetre gondolni.
Leczkésiné Hőgye Katalin:
– Nyilván vannak, akik nálam többet tettek a 
városért, de az is fontos, hogy az ötven 
felettieknek visszaadom a mozgás örömét. 
Koloh Zsolt:
– Megörültem annak, hogy ezzel az 
elismeréssel a cégünknél tapasztalható 
állandóságot, folyamatosságot ismerték el. A 
vállalkozások közül mi vagyunk a legnagyobb 
foglalkoztató a városban.
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Ez történt a két ülés között

Február 25-én Bodoló Borbála, a Közösségi 
Misszió területi vezetője járt Siklósi István 
polgármesternél. A bemutatkozó látogatáson 
Polgármester Úr jelezte, hogy minden mást 
megelőzve az önkormányzat fenntartásában 
működtetett szociális szolgáltatások élveznek 
prioritást a város vezetése számára.
Március 4-én a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat, valamint a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjével 
történt egyeztetés az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 2015. január 1-én 
hatályos 10. § (4a) bekezdése okán kialakult 
probléma megoldásáról, vagyis a 100 fő 
alkalmazotti létszám alatti intézmények 
gazdasági önállóságának megszüntetési 
kötelezettségéről. A megbeszélésen Nagy 
Sándor, a Közszolgáltató igazgatója jelezte, 
hogy átadná a közétkezetési feladatokat a 
Humánsegítőnek, ezzel a Humánsegítő 
létszáma elérné az önálló gazdálkodás 
feltételét jelentő szintet. A Közszolgáltató 
gazdálkodása - pénzügyi és vagyoni - a 
Polgármesteri Hivatalhoz kerülne integ-
rálásra. Az elképzelést és annak részleteinek 
kidolgozását az ezen a napon megtartott 
rendkívüli testületi ülésen a képviselők 
egyhangúlag hagyták jóvá.
Március 5-én került sor a leendő 
mentőállomás munkaterületének átadá-
sára. A beruházást az OMSZ finanszírozza, s 
az építési terület is az övé, ezért az építkezéssel 
kapcsolatban döntési joga és kötelezettsége az 
OMSZ-nek van. Információink szerint a 
kivitelező egy budapesti  székhelyű 
konzorcium, amely nem csak a mezőberényi, 
de a térségben épülő új és felújítandó 
mentőállomásokat fogja építeni. Információt a 
munkák megkezdéséről nem adtak.
Március 7-én a BEOL-on megjelent írásból 
értesülhettünk róla, hogy a Berény 
Táncegyüttes Baracsi Gergő – Szugyiczki 
Julietta „Kalotaszegi román táncok” című 
koreográfiájával a Budapesti MOM 
Kulturális Központban megrendezett 
Ifjúsági Antológián nagy sikert aratott. 
Magyarország kulturális életének rangos 
eseménye a közel ötvenéves múltra 
visszatekintő és évente mindössze egy 
alkalommal megrendezett Néptáncantológia. 
A bemutatón az idén az a 13 koreográfia 
szerepelt, melyet az előző évben megrendezett 
néptáncfesztiválokon a szakmai zsűri a 
legjobbak közzé sorolt.
Március 10-én az esti órákban Halász Ferenc 
képviselő úrral az Ókertben a temető 
melletti területek megközelíthetőségét és 
közvilágítási helyzetét tekintette meg 
Siklósi István polgármester. Továbbra is 
kérdéses, hogy milyen útvonalat pre-
ferálnának a lakosok a közlekedésre, ennek 
ellenére a temető sarkától a kövesútig terjedő 
lapokból álló járda átrakását március 23-án 
elkezdték a közfoglalkoztatottak.
Március 15-én a hagyományos ünnepi 
megemlékezésre, és az ágazati elismerések 
átadására került sor az Orali Petrics Soma 
Kulturális Központ színháztermében, a 

Körös-parti Petőfi emlékműnél pedig a 
Baráti Egylet Mezőberényért szervezésében 
történt koszorúzás. Délután a Honvédelmi 
Minisztérium kezdeményezésére első ízben 
megvalósított "Élőlánc" program keretében 
15 órakor, mintegy 100-120 fő mondta el 
egyszerre - az ország más településeihez 
hasonlóan - a Nemzeti dalt. Az ágazati 
elismeréseket 2015-ben a következők 
vehették át: "Mezőberény neveléséért, 
oktatásáért" Matajsz János zenepedagógus, 
"Mezőberény sportjáért" Leczkésiné Hőgye 
Ka ta l i n  t e s tneve lő ,  "Mezőbe rény  
kultúrájáért" Debreczeni János népi ipar-
művész, a népművészet mestere, "Mező-
berény egészségügyéért, szociális el-
látásáért" Jámborné Nádházi Julianna 
gyógyszerész. "Mezőberény vállalkozója" 
2015-ben a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. 
lett, az elismerést Koloh Zsolt a Kft. 
ügyvezetője vette át.
Március 18-án mezőberényi kamrák 
kincseivel ismerkedhettünk az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ és a 
Városi Nyugdíjas Klub által meghirdetett 
Bor-, kolbász-, lekvár-, pogácsa- és 
savanyúságverseny keretében. Míg a zsűri 
dolgozott, az érdeklődőknek műsort adott a 
Berényi Népdalkör, a Kis-Berényke 
Táncegyüttes és a Szlovák Népdalkör. 
Siklósi István polgármester komoly értéknek 
tartotta, hogy Berényben megmaradtak a 
házias ízek.
Március 24-én az intézmények vezetőivel 
folyt tárgyalás az intézmény átszervezés 
személyi kérdéseiről. A megbeszélést 
követően a Polgármesteri Hivatalban Siklósi 
István polgármester és Dr. Földesi Szabolcs 
jegyző folytatott egyénenként megbeszélést 
a Polgármesteri Hivatalhoz átvenni tervezett 
do lgozókkal .  A nap  fo lyamán az  
intézmények többi dolgozóját a helyszínen, 
munkahelyükön tájékoztatta Polgármester 
Úr az átszervezésről. Sorrendben a 
közétkeztetési központban, az OPSKK-ban, 
a Hivatalban és a Közszolgáltató 
intézményben járt, s már az átszervezésben 
közvetlenül érintett dolgozók neveit említve 
nyújtott információkat az átszervezés okáról, 
mikéntjéről.

Miről tárgyalt a képviselő-
testület?

A napirend megszavazása után a képviselő-
testület elfogadta Dr. Földesi Szabolcs 
jegyző tájékoztatását a 2015. február 23-án 
tartott zárt ülésen, valamint a március 4-i és 
március 23-i rendkívüli ülésen hozott 
döntésekről, majd Siklósi István pol-
gármester számolt be a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 
2015. március 28-án Jakab Mihálynét 
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. 
Beszámolt a Malom Fittness DSE hatalmas 
sikeréről is: március utolsó hétvégéjén a 
felnőtt csapat a Pécsett lezajlott első Aerobik 
Magyar Kupa versenyén holtversenyben a 2. 
helyen végzett. Az országos Fit-kid Dance 

versenyen még ennél is szebb eredmény 
született: Roósz Mária Mercédesz első 
helyezést szerzett! A felnőtt csapat tagjai: 
Kőszegi Krisztina, Benyovszkiné Nagy 
Andrea, Forgó Mónika és Csibor Erzsébet. 
Minden versenyzőnek gratulálunk, valamint 
felkészítőiknek is.
Mezőberény Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete úgy határozott, hogy javasolja 
nemzetiségi nyelvű, német és szlovák felirat 
kihelyezését a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatal, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ, Könyvtár és a Muzeális 
Gyűjtemény épületére, valamint szlovák 
nyelvű felirat kerüljön a Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye Nefelejcs Tagóvoda 
(Mezőberény, Kodály Z. u. 8. sz.) épületére. 
A Képviselő-testület megbízta Siklósi István 
polgármestert, hogy a felirat pontos 
szövegével kapcsolatban, valamint a 
kihelyezés pénzügyi vonatkozásairól foly-
tasson tárgyalást az érintett nemzetiségi 
önkormányzatok elnökeivel.
Az intézményátszervezés következtében a 
Közétkeztetési Központ átkerül a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz, 
továbbá a lakás- és helyiséggazdálkodás, 
valamint a temetőüzemeltetés feladatát – a 
karbantartási munkák kivételével – a 
Polgármesteri Hivatal végzi. A feladatok 
átszervezése miatt módosításra került a 
közterület használat szabályozásáról szóló, a 
lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló, a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 
valamint a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet.
A városért és lakosságért végzett munkájukat 
megköszönve a képviselő-testület elfogadta a 
Mezőberényi Rendőrőrs, a Mezőberényi 
Polgárőr Egyesület, a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóság és a Városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2014. évi munkájáról szóló 
tájékoztatókat.
Elfogadásra került Mezőberény Város 
Önkormányzata 2015. évre vonatkozó 
közbeszerzési terve. A terv elérhető a városi 
honlapon (www.mezobereny.hu).
Mezőberény Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a Mezőberény Város 
Kulturális koncepció 2015-2020. doku-
mentumot munkaanyagnak tekintve, 
továbbtárgyalását szükségesnek tartja a 
jelenlegi koncepció érvényességi határ-
idejéig, 2015. december 31-ig.
Módosították a helyi elismerésekről szóló 
rendeletet: az ágazati, szakmai elismerésekhez 
elkészült a logó, melynek korlátlan hasz-
nálatára jogosult az elismerés birtokosa.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 
lévő napelemes rendszer webes használatú 
kialakítása tárgyú ajánlatkérési eljárás 
nyerteseként a Rho-Vill Kft.-t határozták meg 
a képviselők, és felhatalmazták Siklósi István 
polgármestert a szerződés aláírására. A 
kivitelezési munka megvalósítására 121.000,- 
Ft-ot biztosítottak a 2015. évi költségvetés 
felhalmozási tartaléka terhére.

Városházi hírek
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A képviselők elfogadták az Alföldvíz Zrt. 
által kiközölt és 2015. április 1-től 
bevezetésre került vízterhelési díjakat az 
alábbiak szerint: 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatási 
intézményi térítési díjainak változása miatt 
módosításra került a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről, 
valamint a gyermekvédelem helyi rend-
szeréről szóló rendelet. A Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat fenntartójaként, az 
intézmény által végzett támogató szolgálat 
tekintetében a szociálisan nem rászorult 
személyek esetében a személyi segítés 
térítési díját 310 Ft/óra összegben, a 
személyi szállítás térítési díját 150 Ft/óra 
összegben határozta meg a képviselő-
testület.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
részére új gépjármű vásárlására maximum 7,5 
millió Ft összeget biztosítottak a 2015. évi 
költségvetés felhalmozási tartaléka terhére 
azzal, hogy az intézmény a Polgármesteri 
Hivatal segítségével pályázati lehetőséggel 
élni köteles. 
A 1058 hrsz. és 1060 hrsz. ingatlanok 
összevonásáról döntött a testület, megköny-
nyítve ezzel a Luther utcai óvoda és a volt 
Bölcsőde (Munkácsy utca) ingatlanokat 
használó, üzemeltető Evangélikus Egyház 
munkáját.
Módosításra került Mezőberény Város Óvodai 
Intézményének Alapító Okirata a kormányzati 
funkciókban történt változás miatt.

Átszervezés és jogszabályi előírások miatt 
módosították az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat és a Városi Köz-
szolgáltató Intézmény Alapító Okiratát. 
Elfogadta a képviselő-testület Dr. Burján 
Katalin és Öreg István képviselők lemon-
dását 2015. március havi tiszteletdíjukról.
A Kálmán-fürdő 2015. évi szezonnyitástól 
érvényes díjai a következők szerint kerültek 
megállapításra:
2015. évi jegyárak:
Felnőtt napi jegy 950 Ft
Felnőtt kedv. jegy 16-19 óráig 650 Ft
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 400 Ft
Gyermek kedv. jegy 16-19 óráig 350 Ft 
Diák, nyugdíjas napi jegy 700 Ft 
Diák, nyugd. kedv. jegy 16-19 óráig  500 Ft
Felnőtt úszójegy 450 Ft
Diák, nyugdíjas úszójegy 400 Ft
Termáljegy 9.30-12 óráig 550 Ft
Látogatói jegy (max. 1 óra) 100 Ft
Tanuló jegy 300 Ft
VIP jegy egyéni megállapodás szerint
Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 950 Ft
Éjsz. jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig700 Ft
Bérletek:
Havi felnőtt bérlet 16.800 Ft
Havi diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 7.500 Ft
10 alk. szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 Ft
10 alk. szóló úszóbérlet
(felnőtt, diák, nyugdíjas) 3.700 Ft
Oktatói bérlet 7.000 Ft
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás
10 alkalomra Termál bérlet 4.500 Ft
Szezonzális VIP bérlet 
(csak partnerek részére) 31.750 Ft
Csoportos belépő 10 fő felett(Ft/fő): 
Csoportos napi jegy 10 fő felett 650 Ft
Csoportos napi jegy 50 fő felett 550 Ft
(Szerv. rendezvények jegyárai üdülő 
csoportok, versenyek, edzőtáborok, külföldi 
delegációk [kivéve testvérvárosok] napi 
egységesen.)

Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 
óráig (osztályok, csoportok, tanórák, óvodai 
foglalkozás keretében szervezett úszás-
oktatása ) ingyenes
Egyéb esetekben 300 Ft

Nagycsaládosok számára:
Csak napi jegy: 
5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek) 2.000 Ft
További gyermek után (Ft/fő) 250 Ft
Az árak forintban értendők és az Áfá-t 
tartalmazzák!
Módosították a 2015. évi költségvetési 
r ende l e t e t ,  a  bevé t e l ek  főös szege  
(intézményfinanszírozással) összesen 11.135 
ezer Ft-tal növekedett 3.228.447 ezer Ft-ra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a vonatkozó jogszabályok 
figyelembe vételével önkormányzati 
rendeletet kíván alkotni az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozóan.  A 
belterületi égetés helyi szabályozása 
tárgyában közmeghallgatásra is sor kerül 
2015. április 15-én 18 órától a Városházán. 
A rendelet-tervezet a 2015. április 27-i ülésen 
kerül előterjesztésre.
A 2015. évi költségvetés fejlesztési tartaléka 
terhére 380.000 Ft előirányzatot biztosítottak 
járdaelem-gyártó sablon beszerzésére, így a 
Start mintaprogramban foglalkoztatottak 
munkájával a város saját maga tudja előállítani 
a díszburkolathoz az elemeket.
A képviselő-testület nem támogatta a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
azon intézményi átszervezésre vonatkozó 
javaslatát, hogy a Mezőberényi Általános 
Iskola Petőfi u. 18. sz. alatti Kollégiuma a 
békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 
Kollégium telephelyeként működjön.
A következő képviselő-testületi ülés 
időpontja: 2015. április 27. (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit Titkárság

Fogyasztói szegmens vízterhelési 
egységdíj 

(Ft/m3)

Lakosság 2,00+ÁFA

Önkormányzat 2,00+ÁFA

Hatóság 3,00+ÁFA

Szippantott szennyvíz 4,50+ÁFA

Felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerések keretében 
„Mezőberény Város Díszpolgára” címet és „Mezőberényért” kitüntetést, 
„Mezőberényért” posztumusz kitüntetést alapított, melynek odaítélését és átadását 
4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta. Kérjük a beadás előtt, a beadás 
feltételeihez és az adatlap eléréséhez, tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet.  

(http://www.mezobereny.hu " Kiemelt cikkek " Felhívás)

„Mezőberényért” posztumusz kitüntetés 
adományozható azon magánszemélyek-
nek, akik a településen élnek, vagy éltek, 
Mezőberényért maradandót alkottak, 
kiemelkedő tevékenységet folytattak a 
társadalmi, gazdasági, kulturális, köz-
igazgatási, oktatási, egészségügyi, szoci-
ális, rendészeti, művészeti élet bármely 
területén a hagyományok ápolásában ki-

„Mezőberény Város Díszpolgára” cím kulturális, művészeti és egyéb vo- emelkedően hasznos, értékteremtő mun-
(1) „Mezőberény Város Díszpolgára” cím natkozású fejlődéséhez, gyarapodásához, kát végeztek, és ennek révén Mezőberény 
(a továbbiakban: díszpolgári cím) ado- c) a közélet valamely területén kiemelkedő hírnevét öregbítették, továbbá példa-
mányozható annak a magyar vagy külföldi teljesítményt nyújtott, mutató emberi magatartásuk miatt 
állampolgárnak, aki d) maradandó alkotásokkal segítette a egyébként köztiszteletben állnak.
a) kiemelkedően jelentős munkájával, város, vagy tágabb környezetünk A kitüntetésre beérkező javaslatok 
vagy egész életművével mind országosan előrehaladását, és tekintélyének növelését. beadási határideje: 2015. május 31.
vagy nemzetközi viszonylatban olyan (2) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, 
általános elismerést szerzett, hogy amellyel a település tiszteletét és háláját A javaslatokat – a rendelet 1. melléklet 
hozzá já ru l t  a  vá ros  jó  h í rneve  fejezi ki a kitüntetett személynek. szerinti formában – írásban kell a város 
öregbítéséhez, továbbá példamutató A beérkező javaslatok beadási polgármesteréhez eljuttatni az alábbi 
emberi magatartása miatt egyébként határideje:  2015. május 15. címre:
köztiszteletben áll,
b) közvetlenül vagy közvetve ki- „Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőbe- Siklósi István
emelkedően hozzájárul t  a  város  rényért” posztumusz kitüntetés Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
társadalmi, gazdasági, tudományos,  (1) A "Mezőberényért" kitüntetés, Mezőberény, Kossuth tér 1.

Városházi hírek
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Az avar és kerti hulladék égetésére vonat- általános tűzvédelmi szabályokat be 
kozó helyi rendelet előkészítése az alábbi kell tartani.
szempontok szerint történik: 7. Az égetés folyamatának gyorsítására 
1. Az égetés során a helyben (telken belül, éghető folyadék nem alkalmazható.

illetve az azt határoló közterületen) 8. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni 
keletkezett avar, kerti hulladék nem szabad, s veszély esetén a tüzet 
semmisíthető meg (a kerti hulladék azonnal el kell oltani.
fogalma kerüljön pontos meg- 9. Az égetés helyszínén olyan eszkö-
határozásra); zöket és felszereléseket kell készen-

2. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése létben tartani, amelyekkel a tűz terje-
csak szeptember 15. és november 30., dése megakadályozható, illetőleg a tűz 
valamint február 1. és április 30. közötti eloltható.
időszakban, vasár- és ünnepnapok 

10. Az égetés végén meg kell győződni 
kivételével naponta 9-16 óra között 

arról, hogy a tűz elhamvadt, és 
engedélyezett;

gondoskodni kell a visszamaradt 3. Avar és kerti hulladék égetése nem 
parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy végezhető tűzgyújtási tilalom idején;
földréteggel történő lefedéséről.4. Avart és kerti hulladékot csak kia-

11. Az önkormányzati rendelet szabá-lakított tűzrakó helyen és telken belül 
lyozási tárgya tekintetében a helyi hon-szabad égetni úgy, hogy az az emberi 
lapon történő felhívással biztosítani egészséget és a környezetet ne káro-
kell a városlakók, helyi szervezetek sítsa;
véleményezési lehetőségét.5. Közterületen avar és kerti hulladék 

 égetése tilos;
Kérjük, írásban adják le észrevételeiket a 6. Az égetést szélcsendes időben, kellően 
titkárságra (Mezőberény, Kossuth tér 1.), száraz avar, kerti hulladék esetén 

szabad végezni, az égetés során az vagy az  e-mail címre!info@mezobereny.hu

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2015. április 15-én 18 órától
közmeghallgatást tart

a "Belterületi égetés helyi szabályozása“
témában a Városháza dísztermében (Mezőberény, Kossuth tér 1.).

A fővárosi és megyei kormányhivatalok intézmény hálózatban a járási hivataloknál, a 
hatáskörébe kerülnek április 1-jével a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál 
családtámogatási és lakáscélú állami és a települési ügysegédeknél is be lehet majd 
támogatásokkal összefüggő feladatok a nyújtani.
Magyar Államkincstár megyei igazgató- A jogszabályváltozás eredményeképpen az 
ságaitól. ügyfeleknek kedvező változás, hogy ezután 

nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a 
Ezzel a kormányhivatalok olyan ellátások lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az 
folyósításában működnek közre, amelyek a ügyintézést ,  ezzel  megvalósí tva  az  
megyében csaknem 57 ezer állampolgárt államigazgatás átalakításának elsődleges célját 
érintenek, így például az anyasági támogatás, a a hatékonyabb ügyintézést, és az ügyfélbarát 
családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a közigazgatás megteremtését.
gyermekgondozási támogatás, a nagy-
családosok földgázár-kedvezménye és a Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
fogyatékossági támogatás.
Változás továbbá, hogy az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a 
baleseti megtérítéssel, valamint a kereső-
képesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok 
ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe 
fognak tartozni.
A szervezeti átalakulás az ellátások szem-
pontjából nem jelent változást, a Megyei 
Kormányhivatal az átvett feladatokat törekszik 
úgy megoldani, hogy az érintett ügyfelek 
részére a jogszerűen járó juttatások ha-
táridőben és változatlan összeggel meg-
érkeznek az állampolgárokhoz anélkül, hogy 
számukra érzékelhető lenne a szervezeti 
változás.
A közigazgatás e reformja óriási vívmánynak 
ítélhető, hiszen a családtámogatási el-
látásokkal összefüggő kérelmeket kiterjedt 

A kormányhivatalokhoz kerülnek 2015. április 1-jével a 
családtámogatási ellátások

Barna Gézáné köszöntése

Barna Gézáné Kovalik Zsuzsanna március 
31-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István polgármester 
köszöntötte családja körében, és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és 
az önkormányzat ajándékcsomagját. Az 
önkormányzat és településünk valamennyi 
lakója nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek.

Jakab Mihályné köszöntése

Jakab Mihályné Perei Magdolna március 
26-án ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István polgármester 
köszöntötte és adta át a miniszterelnök úr 
által aláírt emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. Az önkormányzat és 
településünk valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepeltnek.

Ivóvízhálózat-mosatás 
Mezőberényben

A mosatás időpontja
A tavaszi ivóvízhálózat-mosatást 2015. 
április 7-től 9-éig végzi el társaságunk
Mezőberényben.
Mit tapasztalhatnak a felhasználók?
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést 
tapasztalhatnak, illetve a nappali időszakban 
rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra 
számíthatnak a mezőberényi fogyasztók. 
A mosatást követően az adott szakaszon a víz 
zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs 
más teendő, mint néhány percen át folyatni a 
csapokat, amíg kitisztul a hálózat.
Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási 
munkálatok idején a saját hálózatát is 
mosassa ki.
Miért van szükség a mosatásra, és mi a 
folyamata?
Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes 
ivóvízrendszert évente két alkalommal 
tisztítja meg az ivóvíz minőségének 

Városházi hírek
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megőrzése érdekében. A munkálatok több 
mint három hónapot vesznek igénybe, amíg a 
kutaktól a települési vízhálózatok vezetékéig 
minden olyan műtárgyat megtisztítanak a 
szakemberek,  amelyeken átfolyik a 
fogyasztók által felhasznált ivóvíz. 
A tisztítás mechanikusan történik, azaz egy 
speciálisan kiképzett szivacsdugóval 
szakaszonként kitakarítják a vezetéket.
Köszönjük a megértésüket, Önökért 
dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a 
csapból.       Az Ön víziközmű-szolgáltatója, 

az ALFÖLDVÍZ Zrt.

MEGHÍVÓ
A helyi vállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításának elősegítése érdekében

Dankó Béla országgyűlési képviselő

tájékoztató fórumot
szervez a helyi gazdasági élet szereplői számára, melynek témája

a gazdaságfejlesztési operatív program.

Időpont: 2015. április 15. (szerda) 15 óra

Előadó: Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős
helyettes államtitkár (Miniszterelnökség)

Helyszín: Mezőberény, Városháza díszterme (Kossuth Lajos tér 1.)

A BSI Futónagyköveti rendszer azért jött Mezőberényt, várhatóan 11. 20 órakor. (az 
létre, hogy összefogja a Magyarországon és a érkezőket  a  mezőberényi  fu tók a  
környező országokban rendszeresen futó helységtáblánál várják)
amatőr sportolókat, ezen túl pedig, hogy A sportolók köszöntésének helyszíne a 
népszerűsítse ezt a mozgásformát, életstílust, Berény Szálló előtti tér, akik a pihenő után 
s az ez által kialakult egészséges életmódot. Gyomaendrőd felé folytatják útjukat. 
Ebben a szellemben indulnak útjukra a Mindenki, aki kedvet és kellő erőt érez 
megye amatőr sportolói 2015. áprilisában, magában,  kér jük ,  csat lakozzon a  
amikor is a 11 napos, 487,7 km-es útjuk során sportolókhoz, és fusson Ön is egy 
2015. április 27-én Köröstarcsa felől elérik egészségesebb élet jegyében!

Szeretettel várjuk Önöket: 
Siklósi István Lestyán Jánosné Éva  

Mezőberény város polgármestere a BSI Futónagykövete 

A mezőberényi amatőr futók nevében: 
Dr. Magyar László, Földes Péter, Károlyi János, Szabó László

Megye Futás 2015
Mezőberény érintésével 2015. április 27-én

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Eger Ádám (Mezőberény) és Szabó Szilvia 
(Mezőberény), Márta Tibor (Mezőberény) 
és Hegedűs Ivett (Orosháza)

Eltávoztak közülünk
özv. Hőgye Gáborné született Bak Julianna  
(1933), Winter Ádám (1922), özv. Madary 
Lászlóné született Varga Anna (1933), Burai 
Mihályné született Kótai Mária (1929), 
Kovács László (1946), Tóth Lászlóné 
született Kohut Zsuzsanna (1925), Gazda 
Mihály (1936), özv. Kutasi Lászlóné 
született Pap Anna (1937), Szabó Kálmán 
(1955), özv. Kiss Andrásné született Papp 
Julianna (1944), Boldis Pál (1934), Szűcs 
András Mihály (1941), Lázók Károly 
(1951), Maléth Ádám (1955), özv. Lukács 
Antalné született Suki Ida (1932), Móricz 
András (1925)

Rendőrségi felhívás!

A motorkerékpározás idényjellegű közle-
kedési tevékenység, mely a tavaszi időjárás 
kezdetétől általában októberig tart.
Az egyre kedvezőbb időjárási viszonyok az 
utakra csalogatják a motorozni vágyókat. 
Sajnálatos körülmény, hogy a motor-
kerékpárosok által okozott közúti balesetek 
száma még mindig magas.  
A felelőtlenül motorozók a gyorsabb 
előrehaladás érdekében szándékos, és sokszor 
kiemelkedő szabálysértések elkövetésétől sem 
riadnak vissza, kockáztatva saját vagy mások 
testi épségét. 
A motorkerékpárral elkövetett jellemző 
szabálysértések: a sebességtúllépés, a jobbra 
tartási kötelezettség be nem tartása, az előzés 
szabályainak megsértése.
A jármű felépítéséből adódóan a motorosok 
védtelenebbek a gépkocsikban ülő szemé-
lyeknél, így a legkisebb vezetéstechnikai hiba, 
tévedés, vagy éppen egy váratlan körülmény is 
beláthatatlan következmé-nyekkel járhat. A 
közúti balesetek túlnyomó része megelőzhető, 
a tragédiák elkerülhetőek.
Felhívjuk a motorkerékpárosok figyelmét, 
hogy közlekedésük során a saját, illetve mások 
életének, testi épségének megóvása, valamint 
a városban lakók nyugalmának megőrzése 
céljából fordítsanak kiemelt figyelmet a 
közlekedési szabályok maradéktalan 
betartására! 
Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Jakusovszki Zoltán r. alezr. őrsparancsnok

Gasztronómiai fesztiválokon az Adamik-féle kolbásszal

Az Adamik-féle házi kolbász tavaly tavasszal került a települési értéktárba.  Papp Edit és 
Adamik János terméküket a környező városok piacain és gasztronómiai fesztiválokon 
értékesítik.  Márciusban a VI. Gyulai Kolbász és Sódarmustrán megnyerték a vastag 
kolbász kategóriáját. A hó végén a fővárosban, a Millenáris Parkban megtartott Magyar 
Ízek Húsvéti Vásárán is nagy sikert arattak, több országos tévécsatorna is bemutatta őket. 
Hogyan kezdtek el kolbásszal foglalkozni? – érdeklődtünk Papp Edittől. 

– Baráti körünknek 2004-2005-től füstölünk 
kolbászt, húst, néha kolbászt is vettek tőlünk, 
mert azt mondták, a mienk finomabb. A 2008 
őszén beköszöntött pénzügyi válság hatására 
visszaesett a vendéglátás, ugyanis a Vad-Ász 
Sörkertet üzemeltetjük. Közben 2008-ban 
építkeztünk, és erre hitelt vettünk föl. Úgy 
voltunk vele, nem hagyjuk, hogy a bank 
elvigye fejünk felől a házat, ezért a szülés után, 
gyed helyett párommal együtt elkezdtünk 
kolbászt készíteni. 
– vettük át, az ő eljárásaikból alakítottuk ki a 
– Mindketten olyan családból származunk, saját módszerünket. 
ahol természetes volt a disznótartás és a – A feldolgozáshoz az alapanyagot honnan
kolbászkészítés. A receptet a nagyszüleinktől  szerzik be? folytatás a 6. oldalon

Honnan vették a kolbász receptjét?

Városházi hírek

Mezőberény Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és 

kedves családját a 

„ Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát“ 

programra. 

Az ünnepélyes faültetésre ápr. 14-én (kedd) 15.30 órától kerül sor a 

Hosszú-tónál, a Tópart Vendéglő mögötti területen.
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folytatás az 5. oldalról

–
kiselejtezett kocákból készítjük, a füstölt 
húsokat pedig nagysúlyú sertésekből. Ezeket 
Dévaványán vágatjuk le, a feldolgozás 
ugyanúgy történik, mint a hagyományos 
disznótorokon, és az ott megszokott 
termékeket készítjük. 
–
Vásárára?
– Ez különleges gasztronómiai rendezvény, 
ahol kézműves magyar termékek jelennek 
meg, ezért régi vágyam volt, hogy oda 
eljussak, megkerestem őket, megnézték a 
honlapunkat és visszahívtak, hogy mehetünk. 
Itt olyan szerencsénk volt, hogy a standunk 
előtt nyilatkozott a tévéknek Zsigó Róbert 
államtitkár, és a nyilatkozata után minket is 
megkérdeztek. Másnap, szombaton többen 
említették, hogy láttak bennünket a tévében, és 
kifejezetten azért kerestek.  Valamennyi 
rendezvényen arra törekszünk, hogy 
öregbítsük Mezőberény hírnevét. Mikor 
megtudják, hogy Békés megyéből érkeztünk, 
mindenki arra gondol, hogy csabai kolbászt 
hoztunk, mi mindig hangsúlyozzuk, hogy 
Mezőberényből jöttünk.  
– Mik a hosszú távú céljaik?
– Biztosak vagyunk abban, hogy a házi 
készítésű termékeknek van jövőjük, ezért 
valóban hosszú távon tervezünk. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a hagyományos 
kézműves termékeknél nem száz százalékig 
garantálható az egyenletes minőség – például a 
kolbász minősége függ a levegő pára-
tartalmától is – de törekszünk rá. Van néhány 
viszonteladónk a fővárosban, kisebb 
élelmiszerüzletek, ezt a kört tovább nem 
akarjuk bővíteni, inkább a saját értékesítésre 
törekszünk. Ezért gasztronómia rendez-
vényeken veszünk részt, így például a 
hungarikum fesztiválokon. A minőséget azzal 
is őrizzük, hogy termékeink semmiféle 
tartósítószert és adalékanyagot sem 
tartalmaznak. Bár nagyon nagy az igény, de 
üzemi szintre nem fejlesztjük fel a termelést, 
megmaradunk kistermelőnek. A hosszú távú 
célunk az, hogy a családi vállalkozást a 
jelenleg öt és fél éves kisfiunk vigye majd 
tovább. Végezetül önzetlen segítségükért 
köszönetet mondok szüleimnek, test-
véreinknek, családtagjainknak, barátainknak, 
illetve a Mosolygó Központi Óvoda és az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ munka-
társainak. M. L.

Szüleim tartanak sertést, a kolbászt 

Hogyan jutott el a Magyar Ízek Húsvéti 

XXVI. Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna

A kosárlabda a Mezőberényi Általános Iskolában a kiemelt sportágak közé tartozik. Sajnos 
Békés megyében kevés csapat nevez a különböző bajnokságokba, a sportág megyei szinten 
sokat veszített népszerűségéből. Ezért is próbálunk a tanév során több alkalommal tornát 
szervezni a sikeres diákolimpiai felkészülés érdekében is. Ennek egyik állomása volt a 26. 
alkalommal megrendezett Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna.

Intézményi hírek

egyedülálló tésztákkal bővül: a sporttésztákkal. 

Az ötven és nyolcvan százalék szénhid-

rátcsökkentett termékekkel a Famíliatészta új 

kategóriát teremtett a száraztészták hazai piacán. 
Idén a Famíliatészta Kft.  Vitale A sporttésztákat azoknak a fogyasztóknak 
termékcsalád teljes kiőrlésű, valamint a 

fejlesztette a vállalkozás, akik szeretnék, vagy hazai kínálatban egyedinek számító 
akiknek szükséges a táplálkozásuk során kalciummal és D-vitaminnal dúsított 

száraztésztái nyerték el „Az Év Terméke odafigyelni a szénhidrátmennyiségre, a 
Díj 2015” elismerést az Egészségbarát rostanyag bevitelt növelni kívánják és az 
tészta kategóriában. Az egészség jegyében 

étrendjükben a fehérjék kiemelt fontossággal készült Vitale termékcsalád áprilistól új 
bírnak.fe j lesz tésű ,  a  p iacon ugyancsak 

Év Terméke díj a Famíliatésztának

A gyermek lányok és fiúk mezőnyének Legeredményesebb játékos: Korcsmáros 
külföldi résztvevői is voltak, a Nagyszalonta Csaba (Békés) 52 ponttal
lány és a Poprad lány és fiú csapatai mellett A csapatonkénti legjobbak: Gyula: 
több éves „kihagyás” után ismét érkeztek Szokolyai Kristóf, Békés: Sipaki István, 
vendégek a németországi Wurzenből is. Mezőberény: Dombi Ádám
A serdülő fiúknál három megyei csapat tagjai, 
a lányoknál iskolánk mellett három nagyváros Gyermek bajnokság – lányok: 
(Szeged, Szolnok, Kecskemét) versenyzői 1. Poprad (Szlovákia), 2. Mezőberény, 
mérték össze tudásukat. 3. Békés, 4. Nagyszalonta (Románia)
Az esemény jól szolgálta a felkészülést, 

Legeredményesebb játékos: Fekete Klaudia 
lehetőséget teremtett iskolánk, városunk 

(Mezőberény) 51 ponttaltovábbi népszerűsítésére, a meglévő 
A csapatonkénti legjobbak: Poprad: sportbarátságok ápolására, ezzel is tisztelegve 
Barillová Katarína, Nagyvárad: Tamasz Molnár Miklós testnevelő tanár-edző 
S te fan ia ,  Békés :  Po lgár i  Mel inda ,  emlékének, aki sokat munkálkodott a sportág 

mezőberényi alapjainak lerakásában. Mezőberény: Eiler Viktória

Serdülő bajnokság – lányok: 1. Szeged, 2. Gyermek bajnokság – fiúk: 
Szolnok, 3. Mezőberény, 4. Kecskemét 1. Békéscsaba, 2. Poprad, 3. Mezőberény, 
Legeredményesebb játékos: Munkácsi 4. Wurzen (Németország)
Enikő (Szolnok) 50 ponttal

Legeredményesebb játékos: Benyovszki 
A csapatonkénti legjobbak: Szeged: Vári 

Mihály (Mezőberény) 47 ponttalZita, Kecskemét: Szabó Laura, Szolnok: 
A csapatonkénti legjobbak: Poprad: Kučera Kovács Dorottya, Mezőberény: Dinya 
Adam, Wurzen: Weinert Robin, Békéscsaba: Orsolya
Papy Bence, Mezőberény: Jantyik KrisztiánSerdülő bajnokság – fiúk: 1. Békés, 

2. Mezőberény, 3. Gyula Henger Péter 

XV. Nemzetközi Matematikaverseny

A Mezőberényi Általános Iskolában március 27-én ismét megrendezték a Nemzetközi 
Matematikaversenyt, immár tizenötödik alkalommal. A vetélkedőn az idei tanévben 
összesen öt csapat vett részt. Négy-négy nyolcadikos, illetve hetedikes tanuló küzdött meg a 
matematikai akadályokkal Körösladányból, Poprádról, Szarvasról, valamint nyolc-nyolc 
tanuló Mezőberényből.

Az eredmények:

Hetedik évfolyamon:

1. helyezett Janowszky Viktória (Szarvas)

2. helyezett Opauszki Kata (Szarvas)

3. helyezett Szodorai Tamás (Mezőberény)

Nyolcadik évfolyamon:

1. helyezett Búzás Blanka (Szarvas)

2. helyezett Mikula Fanni (Mezőberény)

3. helyezett Frič Michal (Poprád)

Csapat:

1. helyezett Szarvas csapata

2. helyezett Mezőberény A csapata 

3. helyezett Poprád

Minden versenyzőt dicséret illet a kitartó 

eredményes munkáért. Reméljük a következő 

tanévben is legalább ilyen jó hangulatú, 

eredményes versenyt rendezhetünk.

Természetesen ezúton is gratulálunk a saját 

tanítványainknak az eredményes, szép 

helytállásért, amire nagyon büszkék vagyunk.

Bereczkiné Éber Ildikó

A negyven tanuló a versenydolgozat megírása 

után, a szokásoknak megfelelően, játékkal és 

uzsonnával vezethette le a verseny utáni 

feszültséget, amíg a tanárok közösen 

javították, értékelték a dolgozatokat. Az 

eredményhirdetésre ünnepélyes keretek 

között a Petőfi úti épületben került sor.
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 
2015/2016. tanévre történő általános iskolai 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül 
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül megújít, EGT állampolgárok részére 
sor: 

határozatlan ideig érvényes) kell bemutatni.

Hozni kell a gyermeknek diákigazolványhoz 2015. április 16. (csütörtök) 08.00 - 19.00 
a járási kormányhivatalok okmányirodájában 2015. április 17. (péntek) 08.00 - 18.00 
készült fotóról az igazolást és 1.400,-Ft-ot.

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig Ha rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi 
született gyermekét a szülő köteles a kedvezményről, hátrányos helyzetről, illetve 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

halmozottan hátrányos helyzetről szóló 
helye szerinti illetékes vagy a választott 

jegyzői határozattal, kérjük, szintén hozza iskola első évfolyamára beíratni.
magával. Ennek bemutatása önkéntes.Az első évfolyamra történő beíratáskor a 

gyermek személyazonosítására alkalmas,  A felvételről első fokon az iskola igazgatója 
a gyermek nevére kiállított személyi dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg 
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági Intézményfenntartó Központ Békési 
igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ 

Tankerületének igazgatója hivatott a 
kártyáját, a gyermek születési anyakönyvi 

felülbírálati kérelmet elbírálni.kivonatát, a gyermek oktatási azonosító 
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó számát, és az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettség elérését tanúsító igazolást települések, utcák és terek nevét az 
(óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadó alábbiakban közöljük: 
által  végzett iskolaérettségi vizsgálati Település: Mezőberény, Bélmegyer, Murony 
szakvélemény, sajátos nevelési igényű 

közigazgatási területe gyermek esetében a Szakértői Bizottság 
Intézmény: Mezőberényi Általános Iskola, szakértői vélemény) kell bemutatni.
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Állandó bejelentett lakcím hiányában be kell 

mutatni a tartózkodási helyről az igazolást. 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával A beiratkozás helyszínei: 
rendelkező nem magyar állampolgár 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19., 
esetén a regisztrációs igazolást (hatá-

5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29., rozatlan ideig szól), vagy tartózkodási 
5672 Murony, Ady u. 5-7.kártyát (maximum 5 éves érvényességi 

idővel), vagy állandó tartózkodási kártyát Öreg István  főigazgató

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete 
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Tapsolj nekünk!

A Mezőberényi Általános Iskolában 

minden évben megrendezzük a „Tapsolj 

nekünk!” kulturális bemutatót. Ilyenkor a 

2. és a 4. évfolyamon tanuló gyerekek mu-

tathatják meg szüleiknek, vendégeinknek 

és tanulótársaiknak tehetségüket, sokol-

dalúságukat. 

Műsorszámaikat változatos produkciók 

alkották. Láthattunk szépen éneklő, verset 

mondó gyerekeket. Nagy élvezettel adtak elő 

mesedarabot. A siketek nyelvén jelelve 

mutatták be és buzdítottak győzelemre a 

sportiskolás tanulók, így hozták közelebb 

hozzánk a fogyatékkal élő embereket. 

A bemutatót zenés, táncos darabokkal 

színesítették a gyerekek.  Közülük két osztály 

is UV megvilágításban adta elő a kedvenc 

zeneszámukat. 

A bemutatót hosszas gyakorlás előzte meg. 

Igyekeztünk a gyerekekkel együtt megalkotni 

a koreográfiát, s így mindenki fontos 

szereplője lett osztálya produkciójának. A 

fellépés előtt mindenki izgult egy kicsit, de a 

színpadra lépés pillanatában már csak az 

előttük álló feladatra koncentráltak. 

A közönség pedig tapssal buzdította és 

köszönte meg a színvonalas előadásokat. 

Gratulálok a fellépő gyerekeknek és 

tanítóiknak, hogy széppé varázsolták ezt a 

szombat délutánt!

Slyuchné Prókai Erika

Nagyon sok segítséget kaptunk a és sült húst, illetve töltött húst ettünk. Ebéd Disznótor a 12. A-val
gyűjtemény szakmai vezetőjétől és az ott után egy kicsit nehéz volt visszarázódni a 

A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium dolgozóktól. Azonban rengeteg elő- munkába. Betöltöttük a kolbászt és a hurkát, 
12. A osztályos tanulói vagyunk. készülettel járt, hogy mindent időben elkészült a disznósajt. Utána már csak a 
Októberben részt vettünk a Békéscsabai megrendezzünk, amiben természetesen pakolászás maradt. Délután 4-re lettünk Kolbászfesztiválon, ahol fergeteges nagy segítségünkre volt osztályfőnökünk, 

mindennel készen. Nagyon jó hangulatban élményben lehetett részünk. Kolozsi Tamás. Hiszen ő intézett nagyrészt 
telt a disznótor. Akik még nem vettek részt mindent. Helyszínt keresett, profi bölléreket 
ilyen eseményen, azok sok új élménnyel kért meg, hogy segítsenek és az édesanyját is 
gazdagodtak. Nem is hittük volna, hogy beszervezte, aki rengeteget segített a 
ennyire összekovácsolja az osztályunkat ez főzéstől kezdve mindenben. Ráadásul egy 

kis süteménnyel is kedveskedett nekünk. az esemény. 
A napot reggel 7 órakor kezdtük a disznó Köszönjük mindenkinek, aki segített a 
leszúrásával. Ezt követően kiosztottuk a disznótor megvalósulásában, nekünk örök 
feladatokat, hogy ki milyen munka- emlék marad. Azóta már részünk volt 
folyamatban vesz részt. Néhányan segítettek megkóstolni a kész termékek sorát, hiszen 
a disznó perzselésében, mosásában, mások a 

osztályfőnökünk hozott nekünk tepertőt és a 
reggelinek és az ebédnek valót készítették el. 

disznósajtot is felvágtuk. (Nagyon finomak A hűvös időre való tekintettel 2-3 ember 
voltak!) 12. A osztály tanulóifolyamatosan forró teát főzött. A reggeli a 

hagyományokhoz híven hagymás vér volt 
krumplival. Minden munkafázisban a 
meghívott böllérek profi utasításait 

Sokan közülünk most látták először, hogyan követtük, persze a nagyobb részt ők 
is készül a kolbász. Lelkesedésünket látva az végezték. A disznó feldolgozásában a lányok 
egyik osztálytársunk szülei felajánlottak éppúgy kivették részüket, mint a fiúk. Volt, 
számunkra egy disznót, hogy egy hagyo- aki a húst csontozta, darabolta, mások a 
mányőrző disznótort tartsunk. Hosszas hurkának, illetve a kolbásznak valót 
szervezkedés után sikerült megrendezni, az darálták, gyúrták, a töltésben segítettek. 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Délben már nagyon vártuk az ebédet, a 
közreműködésével. Helyszínül biztosították finom illatokat érezve. Orjából készült 
számunkra a muzeális gyűjtemény udvarát. húslevessel kezdtünk, majd töltött káposztát 

Zseniális Szellemi Edzés 

Örömmel számolunk be arról, hogy a márciusi 
számban bemutatott Zseniális Szellemi Edzés 
társasjáték készítői – Giricz Nóra 10.b, 
Marosán Gréta 10.b, Szilágyi Melinda 10.c és 
Szabó Tamás 10.c osztályos tanulók sikeresen 
szerepeltek a pályázaton, így mind a négyen 
németországi utazáson vehetnek részt. 
Ezúton is gratulálunk nekik!

Braun Péterné Kristóf Viktória

Intézményi hírek
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(Mezőberény, Luther u. 9.) intézmény elláthatja a szakértői bizottság A Katicabogár Evangélikus 
A beiratkozáshoz szükséges dokumen- véleménye alapján enyhe értelmi- vagy Német Nemzetiségi Óvoda tumok: a gyermek születési anyakönyvi beszédfogyatékkal élő gyermekek óvodai 

hirdetménye kivonata, a gyermek TAJ kártyája, orvosi nevelését; az óvoda nemzetiségi nevelést 
igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét folytat. Az intézmény vallási, világnézeti 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a 
tekintetben elkötelezett.

hogy a 2015/2016. nevelési évre szülő személyi igazolványa, a szülő 
Az óvoda felvételi körzete: Mezőberény 

v o n a t k o z ó a n  a z  ó v o d a i  bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) 
város és környékebeiratkozások ideje: igazoló okmány.
Óvodánkban tiszta életkorú gyermek-2015. április 20. (hétfő) 08.00 - 17.00, Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban 
csoportok működnek, a 3 év alatti kisgyer-2015. április 21. (kedd) 08.00 - 17.00. foglaltak szerint: óvodai nevelés; a többi 
mekek számára mini-csoportot indítunk.B e i r a t k o z á s  h e l y e :  K a t i c a b o g á r  gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda igényű gyermekek óvodai nevelése - Az Hoffmann Szilvia óvodavezető

Második alkalommal került megren- felhasználási szakember. A teák ízesítéséhez 
semmilyen finomított cukrot nem hasz-dezésre a mezőberényi Mosolygó Központi 
náltunk, az ízesítést Varjú József méhész Óvodában a gyerekek és a szülők számára 
kiváló, díjnyertes mézeivel oldottuk meg.szervezett Egészségnap.
A mézkóstolás közben megismerkedhettünk a 
méhész szakma szépségeivel, a méhész 
munkájával. Varjú József élményszerűen 
mutatta be az általa használt méhészeti 
eszközöket, és a gyerekek interaktív módon 
tapasztalatokat gyűjthettek a témával 
kapcsolatosan. Az egészségnap délutáni 
rendezvényén a szülőknek tartott érdekes 
előadást az előzőekben említett két kiváló 
szakember! 
Reméljük, hogy rendezvényünk a gyerekek és 

Az óvodánk pedagógiai programjához híven, a szüleik számára is felejthetetlen élmény volt. 
többek közt olyan értékeket közvetítünk a Köszönjük mindenkinek a részvételt, és az 
gyógynövények, gyógyteák ismertetésével, előadóknak a lelkiismeretes munkát. 
amelyeket dédszüleink, ükszüleink teljesen Mosolygó óvodásaink számára a meghívott 
természetes módon adtak át egymásnak szakemberek lehetővé tették az ismeret-
generációkon keresztül. A gyógynövényeket gyűjtést és az élményszerű tanulást. 
az élménypedagógia segítségével, a gyerekek Gyermekeink azt is megtapasztalhatták, hogy 
megfoghatták, megtapinthatták és a belőlük ami egészséges, az finom is lehet!
készült gyógyteákat meg is kóstolhatták. A A Mosolygó Központi Óvoda Nevelő 
gyógynövény ismertetésben segítségünkre közössége nevében 
volt Hőgye Ildikó védőnő és gyógynövény Kreiszné Szilágyi Tünde tagóvoda vezető 

és jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, kükkel egy közös játékra, beszélgetésre, TISZTELT SZÜLŐK!
gyarapítani, közvetíteni. ismerkedésre nyílt napjainkon
Mindezt egy olyan nevelői légkörben 2015. április 13-án, (hétfő) 2015 .  s zep tember  1 - tő l  
megvalósítva, ahol a gyermekek biz- és 14-én, (kedden)városunk – a Mezőberényi 
tonságban érzik magukat, szeretnek odajárni 9-12 óra között.Református Egyházközség 
és ahol szoros együttműködésben a FELVÉTELI ELŐJEGYZÉSEINKENtagjainak kezdeményezésére – 
családokkal, biztosítják a nyugalmat, április 13-án (hétfőn) 9,00 – 16,00 óráigegy újabb színnel gazdagszik az 
biztonságot sugárzó és esztétikusan április 14-én (kedden) 9,00 – 16,00 óráigóvodai nevelés palettáján. A 
megkomponált környezetet. április 15-én (szerdán) 9,00 – 16,00 óráigfenntartó szándéka szerint az óvoda célja és 
2015. szeptember 1-én, 1 csoporttal, április 16-án (csütörtökön) 9,00 – 16,00 küldetése: az intézménybe járó gyermekeket 
otthonos, szép környezetben a tehet- óráigművelt, jellemes keresztyén emberekké, az 
séggondozásra fókuszálva megnyitjuk A nyílt napok és a felvétel helye: egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a 
óvodánkat! Mezőberény Csabai út 2. sz.magyar haza és nemzet, hűséges, alkotó 
KEDVES ÉRDEKLŐDŐ SZÜLŐK! Kissné Wagner Mária óvodavezetőpolgáraivá formálni, akik készek az örökölt 
Szeretettel várjuk leendő óvodás gyerme-

Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel

Mezei Krisztián, nagycsoportos óvodásunk 
különdíjat nyert, a „Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel” címmel meghirdetett 
gyermekrajzpályázaton. A díjat személyesen 
vette át Békésen, a Püski Sándor Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtárában megren-
dezett ünnepélyes kiállításon és díjkiosztón 
március 2-án délután, Szamos Péter rendőr 
törzszászlóstól. Gratulálunk Krisztiánnak! 

A Nefelejcs Tagóvoda gyermekei, dolgozói 
és óvodás gyermekeink szülei

Egészség a legfőbb érték!

Intézményi hírek

A beiratkozáshoz szükséges A beiratkozás helye: Beiratkozás Mezőberény Város 
dokumentumok:

Óvodai Intézményébe
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
Mezőberény, Liget tér 5.Ér tes í t jük  a  Tisz te l t  - a gyermek TAJ kártyája,

Szülőket, hogy az óvodai - orvosi igazolás,
beiratkozások ideje a - a gyermek bejelentett lakcímét (tartóz- Tagóvodáink:
2015/2016. nevelési évre kodási helyét) igazoló okmány, Csiribiri Tagóvoda - Kinizsi u. 13.
vonatkozóan: - a szülő személyi igazolványa, Magyarvégesi Tagóvoda - Kálvin u. 2-4.

- a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási 
Nefelejcs Tagóvoda - Kodály Z. u. 8.2015. április 20. (hétfő) 08,00 - 17,00, helyét) igazoló okmány.
Tóparti Tagóvoda - Mátyás k. u. 2.2015. április 21. (kedd) 08,00 - 17,00.
Mosolygó Központi Óvoda - Liget tér 5.
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Farsang a bölcsődében

Bölcsődénkben február 27-én farsangi 
vigasságot rendeztünk. Farsangkor a földi 
élet örömeit, a bőséget, és a tél végét 
ünnepeljük.

mulatság.
Ötletes jelmezekbe bújhattak a gyermekek. 
Katica, lepke, maci, pókember, tűzoltó, kis 
hercegnő, mind megtalálhatóak voltak a 
forgatagban. A hangulat kedvéért a kis-
gyermeknevelők maguk is farsangi mas-
karákat öltöttek. Vendégeinket terített asztal 
várta. Az elmaradhatatlan farsangi fánk 
mellett mindenféle finomság megtalálható A készülődés már napokkal a mulatság előtt 
volt kínáló asztalunkon. Köszönet illeti elkezdődött. Minden csoport szépen, ötletesen 
mindezért a szülőket, akik felajánlásaikkal feldíszített  csoportszobában várta a 
színesítették, gazdagították a kínálatot.gyermekeket. Délelőtt zenehallgatással, 
Nagyszerű hangulatban telt a délutánunk, tánccal, lufi fújással kedveskedtünk a 
észre sem vettük, és ránk esteledett. gyermekeknek. A hangulatos délelőttöt kicsik 
Köszönjük minden kedves vendégünknek, és nagyok egyformán élvezték. Délután 
hogy részvételükkel emelték a rendezvényünk megérkeztek a szülők, a testvérek, a 
színvonalát!  a bölcsőde dolgozóinagyszülők is, és folytatódott a nagyszerű 

Délután a legjobb, avagy a 
miniszter félrelép

A Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép 
című komédia március 6-án ismét megtöltötte 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
színháztermét. A nézők poénok sorozatát lát-
hatták a színpadon, a komédia műfajának 
megfelelően elsősorban helyzetkomikum adta 
a humor forrását.  Olyan neves színészek 
gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról, 
mint Harsányi Gábor, Straub Dezső, 
Nyertes Zsuzsa és Bereznay Endre. 
Ezzel a 2014/15-ös színházi évad véget ért, a 
legközelebbi előadás ősszel lesz.

Eredmények Házias ízek versenye
Vastagkolbász kategóriában (5 nevező): 
I. helyezett Tímár Zoltán, II.  helyezett Bartó Nagy érdeklődés kísérte az Orlai Petrics 
György, III. helyezett Weigert ImreSoma Kulturális Központ és a Városi 
Vékonykolbász kategóriában (5 nevező)Nyugdíjas Klub által meghirdetett bor-, 
I. helyezett Adamik János és Papp Edit, kolbász-, lekvár-, pogácsa- és sava-
II. helyezett Weigert Imre, III. helyezett Bálint nyúságversenyt. Az OPSKK művelődési 
Lajosnéközpontjában március 18-án vastag-, illetve 
Pogácsaverseny kategóriában (7 nevező)vékonykolbász kategóriában öt-öt, pogá-
I. helyezett Székely Józsefné (tepertős),csából hét, savanyúságból 11, lekvárból 31, 
II. helyezett Kisné Péter Nóra (füstölt sajtos), borból öt nevezés érkezett.
III. helyezett Borgula Györgyné (sörös, 
tepertős)
Savanyúságverseny kategóriában (11 
nevező) Hordós I. helyezett Mikó Ida, II. 
helyezett Borgula Györgyné, III. helyezett 
Gulyásné Székely Éva. Üveges I. helyezett
Bálint Imréné (uborka), II. helyezett Mikó Ida 
(csalamádé), III. helyezett Kovács Imréné 
(kovászos uborka)
Lekvárverseny kategóriában (31 nevező)
I. helyezett Olej Mihályné (üstben főzött 
bercencei szilvalekvár), II. helyezett Varga A beküldött szárazkolbászokat Siklósi István 
Ferencné (birslekvár), III. helyezett Buczkó polgármester és Körösi Mihály képviselő, a 
Jánosné (baracklekvár)borokat Szabó Sándor élelmiszeripari mérnök 
Borverseny kategóriában (5 nevező)és Plavecz Márta, a Petőfi Sándor Evangélikus 
I. helyezett Báthori Ferenc (vörösbor), Gimnázium végzős diákja, a pogácsákat és 
II. helyezett Gazsó Jánosné (fehérbor), savanyúságokat Szekeres Józsefné alpol-
II. helyezett Mikó Ida (rose), III. helyezett gármester és Kis Sándor vállalkozó, a 
Bárdi Bence (meggybor), III. helyezett lekvárokat Olejné Mertz Judit közművelődési 
Báthori Ferenc (fehérbor)referens és Fábián Zsolt, az OPSKK 
Az intézmény köszönetét fejezi ki a igazgatóhelyettese bírálta el. Míg a zsűri 
Körösfront Kft-nek a felajánlott díjakért, a dolgozott, az érdeklődőknek műsort adott a 
zsűritagoknak az áldozatos munkájukért, a Berényi Népdalkör, a Kis-Berényke Tánc-
művészeti csoportok előadásáért és mind-együttes és a Szlovák Népdalkör. A zsűri 
azoknak, akik munkájukkal, nevezéseikkel munkája után Siklósi István kiemelte, komoly 
hozzájárultak a rendezvény sikeres és érték, hogy Berényben megmaradtak a házias 
színvonalas megvalósításához.ízek. 

 

Az egészség sokszínű világa

Gazdag program várta az érdeklődőket 

március 21-én az Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központban az Egészségünk sokszínű világa 

elnevezésű rendezvényen. Míg a szín-

házteremben előadások hangzottak el, addig a 

művelődési központ termeiben és emeleti 

galériáján  az alternatív terápiás lehetőségeket 

mutatták be. A környező városokból érkező 

dobkörök tagjainak közös énekével, 

dobolásával vette kezdetét a rendezvény. A 

gyomaendrődi Körösmenti Íjfeszítő Egylet 

tagjai  hagyományőrző magyar íjakkal 

ismertették meg az érdeklődőket.

Meghívó

2015. április 24-én, pénteken 16 órától
a Mosolygó Központi Óvoda – az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

 valamint a „Leg a láb” Művészeti Iskola társszervezésében –
rendhagyó tavaszköszöntő „zöldág járást” tart a Föld napja jegyében!

Cél a régi tavaszi zöldágjárás hagyományának felelevenítése és bolygónk 
természeti kincseinek és szépségeinek ünneplése.

A menet a Mosolygó Központi Óvodától indul és a Berény Szállóig tart.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Intézményi hírek
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Táncos locsolkodás és 
batyus locsolóbál

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Berény Táncegyüttes az elmúlt év után az idén 
is megtartotta a táncos húsvéti locsolkodást 
április 4-én a Berény Szálló előtt. A lányok és a 
fiúk rövid tánca után a fiúk vízzel öntözték 
meg a lányokat, akik ezt hímes tojással 
köszönték meg. 
A térre az érdeklődők folyamatosan érkeztek, a 
locsolás idejére már szép számmal gyűltek 
össze. Ez az esemény szép színfoltja 
Mezőberény kulturális életének. 
A Berény Szálló előtti délelőtti táncos 
locsolkodás után április 4-én, délután batyus 
locsolóbált tartottak az EGÉSZ-ség 
Táncházsorozat  első alkalmaként a 
vadászházban. A kicsiket és nagyobbakat 
kézműves foglalkozás és tánc várta. A 
talpalávalót a gyomaendrődi Suttyomba 
zenekar húzta. Az enni- és innivalót 
valamennyi család magával hozta.

Időseknek a diabetikus 

táplálkozásról
A cukorbetegek miként táplálkozzanak jó 

közérzetük, egészségük karbantartása 

érdekében? Az Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ és a Városi Nyugdíjas Klub 

szervezésében erről hallhattak előadásokat az 

érdeklődők április 2-án a Városi Humánsegítő 

szolgálat Hősök úti idősek klubjában. A 

meghirdetett program szerint dr. Zuberecz 

Zoltán belgyógyász, diabetológus beszélt 

volna a cukorbetegek életmódjáról, diétájáról, 

de ő családi esemény miatt nem tudott részt 

venni, ezért erről a témáról Ficzere Zsoltné, a 

szolgálat otthoni ápolója szólt. Kovácsné 

Nagy Krisztina, a Famíliatészta Kft. reklám és 

marketing vezetője a cég új termékeit ajánlotta 

a cukorbetegek részére. 

Mesélj nekem!

Az OPSKK Könyvtára Mesélj nekem! – 

rendezvénysorozata keretében március 13-án 

Földesi Lajosné és Szabóné Gecse Éva 

óvónők meséltek a gyerekeknek. Nemcsak 

elmondták a mesék szövegét, hanem a 

vállalkozó apróságok el is játszották a  

történetet, így a kicsik különösen élvezték a 

programot.

Magyarvégesi Tagóvodások a 
muzeális gyűjteményben

Immár hagyomány, hogy az OPSKK Muzeális 
Gyűjteménye március 15. alkalmából a 
Magyarvégesi Tagóvodával koszorúzza meg 
Szendrey Júlia, Petőfi Sándor felesége szobrát 
az épület előtt. A nagycsoportosok papírból 
készített nemzeti színű tulipánokat szúrtak le a 
szobor köré. 

A víz és a fenntartható fejlődés

Az OPSKK Muzeális Gyűjteményében 
március 26-án – a Múzeumi esték 
rendezvénysorozat keretében – Tóth-
Valentinyi Ágnes okleveles építőmérnök 
tartott előadást A víz és a fenntartható fejlődés 
címmel. Az előadó hangsúlyozta, mivel egyre 
csökken a Föld ivóvízkészlete, ezért ez 
felértékelődik, ezért mondják a 21. század 
kőolajának is.

faragók, a pásztorok foglalkoztak. A A hónap műtárgya
díszített mosósulykok leginkább ajándékba 
készültek a szerető, a jegyes vagy a fiatal Áprilisban a hónap műtárgya a muzeális 
feleség részére, s ezekre gyakran a meg-gyűjteményben található díszes mosó-
ajándékozott nevét, az ajándékozás évét is sulyok.
rávésték. A mosósulyokot már 14. századi 

A műtárgy mintegy kétarasznyi hosszú, cseh kéziratban is ábrázolják, a 
téglalap alakú vagy felfelé szélesedő, legrégebbről fennmaradt datált példány 
nyeles lapátszerű, rendszerint ke- 1806-ból való a Székelyföldről.  A 
ményfából faragott eszköz, amellyel a gyűjteményben található gazdagon 
kilúgozott vásznat folyóvízben vagy díszített mosósulyok Hentz Lajos 
tóban a mosószékre fektetve suly- lábatlani gyűjtéséből származik. 
kolják, csapkodják. A mosósulykot Feltehetően szerelmi ajándéknak 
nevezik mosólapockának is, de ismert a készült, erre utal végébe vésett női név: 
szapulófa elnevezése is.  Készítésükkel Bálint Erzsébet.
a molnárok, a bognárok, a falusi Csete Gyula

Az OPSKK Könyvtára 
április 17-én 16 órára szeretettel várja az 

ovisokat és kisiskolásokat következő 
rendezvényére, melyen 

dr. Salai Ildikó gyermekorvos 
mesél a gyerekeknek.

Intézményi hírek

Múzeumi esték

A Múzeumi Esték előadássorozat 
következő alkalmára 

április 30-án, (csütörtök) 
17 órától kerül sor. 

Az újratelepülő Mezőberény határának 
kialakulása, avagy 300 éve szerveződött 

újra Békés vármegye címmel 

Henger Péter, 
a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 

Egyesület elnöke 
tart előadást.

Rendőrségi fórum

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
és a Városi Nyugdíjasklub tisztelettel 

meghívja a város lakosait a 
rendőrségi fórumra. 

Témája: bűn- és baleset-megelőzés
Időpontja: április 29. 16 óra 

Helyszíne: Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 

Előadó: Jakusovszki Zoltán 
rendőr alezredes, őrsparancsnok

Minden érdeklődőt szertettel várunk!
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Az OPSKK áprilisi programajánlója

április 10-11. 18 órától táncvizsga. Jegyárusítás az OPSKK Művelődési 

Központjában, jegyár: 800.- Ft.

április 17. 16 órától a Mesélj nekem! rendezvénysorozat keretében az 

OPSKK Könyvtárában dr. Salai Ildikó gyermekorvos mesél 

a gyerekeknek.

április 18. házisütemény-bemutató és -verseny OPSKK Művelődési Központjában, 

társszervezők: a Városi Nyugdíjas Klub és a Nagycsaládosok Egyesülete

április 30. 17 órától az OPSKK Muzeális Gyűjteményében, a Múzeumi esték 

rendezvénysorozat keretében Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és 

Tájvédelmi Egyesület elnöke Az újratelepülő Mezőberény határának 

kialakulása, avagy 300 éve szerveződött újra Békés vármegye címmel tart 

előadást. 

Előzetes: 

május 2. MÁJUSI PIKNIK – családi nap és BUBI show

május 6. 17 órakor Az ősi csillagbölcselet üzenetei a XXI. század emberének címmel 

Paksi Zoltán asztrozófus tart előadása az OPSKK Művelődési Központjában. 

Áprilisi teendők a kertben

Áprilisban a természet végleg felhagy a téli 
nyugalmi állapottal és megindul szépen 
fokozatosan az élet. A kertekben és a 
szántóföldön sincs ez másképp. Megkez-
dődnek a tavaszi munkák.

kép: www.vesdbelemagad.hu

A felásott veteményes kertben a téli fagyok 
megtették hatásukat. A rögök megomlottak. 
Gereblyével könnyedén kiváló magágy 
készíthető. A gyakori szelek szárító hatásának 
köszönhetően a talajfelszín már nem ragad. A 
korai növények, mint a retek, a sárgarépa, a 
zöldborsó, a hagyma és a salátafélék már 
márciusban a földbe kerültek. Apró csí-
ranövénykéik szépen sorolnak és várják, hogy 
melegigényesebb társaik melléjük kerüljenek. 
A felmelegedő talajba kerülhetnek a burgonya, 
a mángold, a spenót, a sóska, a kapor, a 
csemegekukorica. A palántázott növények 
közül a hónap közepén esedékessé válik a 
paradicsom, a paprika, a korai káposzta, a fejes 
saláta, a kelkáposzta, a karalábé és a karfiol 
kiültetése. A hónap második felében 
következnek a kabakos növények, ide 
tartoznak a tökfélék, a dinnye- és az 
uborkafélék. 
A tavasz kezdetével kertünkben megindul a 
tápanyagért, vízért és a napfényért folytatott 
harc. Fiatal növényeink elsődleges ve-
szélyforrásai a csírakori betegségek, amelyek 
a zöldségfélék biztos pusztulását okozzák. 
Ezért fontos ellenőrizhető forrásból származó, 
fémzárolt, gombaölő szerrel kezelt vetőmagot 
vásárolni.
A márciusban előbújó korai gyomnövények, 
mint a tyúkhúr vagy az árvacsalán megje-
lenésével megkezdődhet a gyomírtás. Rend-
szeres kapálással vagy gyomgyérítéssel a nem 
kívánatos növények kordában tarthatóak. A 
szalmával történő sortakarás sok kapálástól 
menthet meg minket és a talaj sem tud ennek a 
módszernek köszönhetően kiszáradni.
Kártevők esetében számíthatunk a retket, 
káposztaféléket károsító földibolhák meg-
jelenésére. A talajban a drótférgek lakmá-
rozhatnak fiatal növényeink gyökeréből. A 
felszínen pedig a meztelen csigák éjszakai 
kártétele okozhat kellemetlen meglepetést a 
gyanútlan kertészkedőnek. Egyes növé-
nyekkel, mint például a zeller, a fokhagyma 
vagy éppen a menta, sikeresen elriaszthatjuk a 
rovarkártevőket. 
A növényvédőszer-mentes kertészkedés a 
művészet egy fajtája. Előfordulhatnak esetek, 
amikor nem mi és a termesztett növényeink 
kerülnek ki győztesen a harcból. Ilyenkor 
javaslom, ne adjuk fel! Próbálkozzunk újra! 
Hiszen minden évben újra kezdhetjük!

Nagy Krisztián

Berényi mazsorett sikerek 

A Zagyvarékasi Községi Sport Egyesület 
Dream Dance mazsorett és showtánc 
csoportja február 28-án Szolnokon 
rendezte meg a II. Jász- Nagykun- Szolnok 
Megyei Területi Mazsorett Versenyt.  
Szövetségektől független versenyre az 
ország 26 településéről érkeztek mazsorett 
csoportok. A versenyen 540 táncos, 174 
produkcióban versenyzett. 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
fenntartásában működő Mezőberényi 
Mazsorett Együttes show kategóriában 22 
versenyzővel 8 versenyszámban mérette meg 
magát. A berényi lányoknak az országos 
bajnokságra való felkészülését szolgálta a 
szolnoki megmérettetés. Az elkészült verseny-
koreográfiáikat mutatták be. Ezen kívül 
rálátással lehettek olyan tiszántúli mazsorett 
együttesek tevékenységére is, akikkel 
egyébként nem egy szakágban versenyeznek. 
Az elért eredmények biztatóak és büsz-
keséggel töltötte el a berényi delegációt, 
hiszen a nyolc versenyszámból 4 aranyérmet, 
3 második helyezést és egy hatodik helyezést 
értek el. Felvételünkön a Szivárvány II. 
Mazsorett csoport botos, mini-formáció.  
Eredmények: 1. helyezés: Mini-Manók 
Mazsorett Csoport - gyermek (cadet), botos, 
csapat kategóriában, 1. helyezés: „Szivárvány 
II. Mazsorett Csoport – junior, botos, mini- 
formációban, 1. helyezés: „Szivárvány II. 
Mazsorett Csoport – junior, kellékes, csapat 
formációban, 1. helyezés: Hajdú Zita – junior, 
botos, solo formációban, 2. helyezés: Szegedi 
Zita – junior, botos, solo formációban, 2. he-
lyezés: Hajdú Zita – Hoffmann Anna – senior, 
botos, duo formációban, 2. helyezés: Csatári 
Bettina – Simcsik Mónika – gyermek, botos, 
duo formációban, 6. helyezés: Hoffmann Kata 
– gyermek, botos, solo kategóriában

Ismerjük meg helyi értékeinket, 
hagyományainkat!

Tisztelt Mezőberényiek! A családi disznó-
torokon készült archív fotókat, régi 
eszközöket június 10-ig várjuk az OPSKK 
Muzeális Gyűjteményébe, ezekből idén 
szeptemberben kiállítás nyílik. Ízelítőül 
Fábián Andrásné disznótoros receptje.  

Disznótoros becsinált leves
Húsos csontokból hús-
levest főzünk. 
Fűszerek: sárgarépa, 
petrezselyem, zeller, 
hagyma, fokhagyma, 
egész bors, babérlevél, 
keménymag, szerecsendió.
Ha a leves megfőtt, leszűrjük. Tisztítunk két-
három hagymát, és azokat egy kisebb lábasba 
belevágjuk, szedünk rá húslevest, teszünk még 
bele két-három babérlevelet, és jól megfőzzük. 
A levest paprikás rántással sűrítjük, 
beleszűrjük a hagymás levest (van, aki nem 
szűri le, csak összekeveri). Tejföllel ízesítjük. 
Tálaláskor külön tányérokban kínáljuk a 
hagymát, a zöldséget, a vékony szeletekre 
vágott száraz kenyeret és az abáló lében kifőtt 
májat, vesét, szívet vékonyra vágva, illetve a 
csontról leszedett főtt húst. Ízlés szerint ecetet 
adhatunk hozzá.   

III. HÁZISÜTEMÉNY-
VERSENY

2015. ápr. 18. (szombat) 10 óra
OPSKK Művelődési Központja

Nevezés feltétele: 

Nevezési határidő: 

, a 
, 

A rendezvény fővédnöke: 
Berény-Édesség Kereskedelmi Bt.

Információ: 

200.- Ft nevezési díj, a 
versenyre elkészített sütemény és a receptje

2015. április 15. (szerda)

A süteményverseny kiírása, jelentkezési lap 
az 

honlapról letölthető, 
valamint személyesen kérhető az OPSKK 

Művelődési Központ információs pultjánál.

Bartó Róbertné 
06/20-4243-944, bartone@mezobereny.hu, 

és a közösségi oldalakon.

opskk.mezobereny.hu
www.mezobereny.hu

Intézményi hírek
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I. Kettőskúti találkozó

„Rég nincsenek már a tanyák, / Nincs egy árva lélek, / Sajnos elmúlt az a világ, / Miben 
sokan éltek.“ E versrészlet gondolatának szellemében rendezték meg március 14-én a 
Tópart Vendéglőben az I. Kettőskúti találkozót. 

iskolatörténeti előadásával. Városunk 
polgármestere, Siklósi István örömét, 
köszönetét fejezte ki a szervezőknek. Az 
iskola egykori pedagógusai hárman is 
meghívott vendégei voltak a találkozónak. A 
múltidéző esemény jó hangulatban zajlott. 
Előkerültek a régi korok emlékeit megőrző 
fényképek, melyek kézről kézre jártak.  Most 
láthattuk először Molnár Sanyi bácsi 
festményét, melyet lánya itt mutatott meg. Az 
1940-es évek végén készült kép hűen tükrözi a 
tanyavilág építészetét. Jelenleg ezen a Az összejövetel Fülöpné Styaszni Anna 
környéken már csak egy tanya áll, lakottat kezdeményezésére, hónapok munkája által 
pedig egyáltalán nem találni. Csak valósult meg. A segítők támogatásával közel 
földkupacok és néhány fa jelzi, hogy valaha 140 családot sikerült felkutatni, akik 60-70 
ott emberek éltek. A szervezők ezt a évvel ezelőtt éltek ezen a vidéken. A 
rendezvényt csak első, kezdő lépésnek meghívást 110 fő fogadta el, akik vagy 
tekintik. Terveik között szerepel az iskola személyesen éltek a tanyavilágban vagy 
helyszínének megjelölése, emlékek gyűjtése, leszármazottai az ott élőknek.  A rendezvényt 
a régi tanyasi élet egykoron élő lakóinak Nagy Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató 
megszólaltatása. Kokauszki Márianyitotta meg. Gondolatait egybeszőtte 

– Jelenleg hány tagjuk van?
– Közel száz tag tartozik sorainkba: gyerekek 
és felnőttek, illetve hobbi szinten és 
versenyszerűen sportolók egyaránt. Beré-
nyieken kívül tagjaink közé jöttek Körös-
tarcsáról, Békésről, Békéscsabáról, Szeg-
halomról és Vésztőről is. Utánpótlásunkat 
nagyban segíti, hogy a tenisz Berényben 
ötödik sportágként bekerült az iskolai 
oktatásba.  Három képesített edzővel 
rendelkezünk. Sporttelepünk az önkor-
mányzat tulajdonában van, de fenntartója a 
klub, ehhez segítséget kapunk az önkor-
mányzattól. Már hat pályát használunk, ezek 

– Mióta teniszezik, és miért szereti ezt a közül kettő éjszaka kivilágítható, az öltözőnk 
sportágat? pedig jól fölszerelt. A telepet egy főállású 
– Már negyven éve teniszezem. Az tetszik gondnok tartja rendben, az ő feladata a 
benne, hogy az év nagy részében szabadban, házirend betartatása is. A pálya használatához 
napfényben űzhető. Mindig vonzottak a felszerelések, labda, háló, adogatógép 
labdajátékok, a gömböt a természet nagy kölcsönözhető. Hasonló hat pályás sport-
ajándékának tartom, nagyon érdekes a teleppel a megyében csak két nagyobb város: 
mozgása. Számomra fontos az is, hogy a Békéscsaba és Gyula rendelkezik. Polgár-
teniszjátékot könnyebb megszervezni, mint a mester úr megígérte, hogy a telep szennyvizét 
focit vagy a kosárlabdát, csupán két játékos ez évben rácsatlakoztatják a városi hálózatra. 
kell hozzá. Továbbá vonzó a sportágat Kétévente salakot kapunk a várostól, hogy 
körülvevő társasági élet is. felújítsuk a pályák borítását.    
– Milyen más sportágakat űz, illetve űzött? – A versenysportba miként kapcsolódnak be?
– A tenisz előtt cselgáncsoztam, de az annyira – A megyei bajnokságban veszünk részt, 15-
nem ragadott meg. Most télen pingpongozom, 20 tagunk teniszezik versenyszerűen. Tavaly a 
úszom és kerékpározom, illetve alkalmanként második helyen zártunk, idén a felnőtt 
kajakozom. Alapvetően minden mozgást csapattal szeretnénk a megyei bajnokságot 
szeretek, a több fős csapatjátékok kivételével. megnyerni, és felkerülni az OB III-ba. A 
– Milyen hagyományokkal bír a tenisz megyei bajnokság mellett gyerekversenyt, és 
Berényben? névadónk tiszteletére minden évben 
– Komoly hagyománya van, ez köszönhető emlékversenyt is rendezünk. Működésünk 
alapítónknak, a klub névadójának: Szalai fenntartásához támogatókat várunk, ha valaki 
Barnának és az akkori teniszezőknek. Ők tagjaink sorába lép, már az is segítséget jelent. 
1978-ban társadalmi munkában építették meg Klubunkról részletesebben a honlapunkon 
az első pályát. A klub működését támogatta az olvashatnak: www.szbtcm.hu  – hallhattuk dr. 
egykori tanács és most az önkormányzat. Zuberecz Zoltántól. M. L. 

Az OB III-ba készülnek a berényi teniszezők

A megye egyik legjobban felszerelt teniszpályájával Mezőberény bír, a Szalai Barna Tenisz 
Club közel száz taggal rendelkezik. A bajnokság tavaszi szezonja előtt beszélgettünk 
dr.  Zuberecz Zoltánnal, a klub elnökével.

Két siker egyetlen napon!

Március 28-án izgalmas napja volt a Malom 
Fitness DSE versenyzőinek, ugyanis két 
sportszövetség: a Magyar Torna Szövetség 
és a Magyar Fitnesz Szövetség versenyén 
indultak. 

Pécsett a Magyar Torna Szövetség aerobik 
szakág Magyar Kupa sorozat 1. fordulóján 
vettek részt a Malom Fitness DSE felnőtt 
csapat négy tagja: Csíbor Erzsébet, Kőszegi 
Krisztina, Forgó Mónika és Benyovszkiné 
Nagy Andrea. (képünkön)
A hosszú út miatt, már előző nap este elutaztak 
a lányok és ott töltöttek egy estét. Reggel korán 
7.45-től már regisztráció volt. A sorsolás 
alapján délután 14. 40-kor kerülhettek sorra. A 
nagy izgalmak után egy szinte hibátlan 
gyakorlatot mutattak be a 10 tagú bírói 
testületnek, akik a Magyar Testnevelési 
Egyetem Sportegyesülete csapatának is 
azonos pontszámot adtak, így a második 
helyen holtverseny alakult ki. Ilyenkor 
sorsolással döntik el, hogy melyik csapat kapja 
az ezüstöt, így a lányok bronzéremmel tértek 
haza. Természetesen ez az első forduló kapott 
pontszámát nem befolyásolja. A második 
fordulót május 23-án rendezik meg 
Nyíradonyon. Oda már hat fővel szeretnénk 
regisztrálni. 
 A Magyar Fitnesz Szövetség Kiskunlacházán 
rendezte az Országos Fit-kid Dance versenyét, 
sz in tén  márc ius  28-án .  Különböző 
korcsoportokban négy egyéni versenyzőnk 
indult: Prorok Petra, Pónya Panna, Konyár 
Gréta és Roósz Mária Mercédesz. A lányok 
ügyesen helyt álltak az erős mezőnyben, és 
Roósz Mária Mercédesznek korosztályában 
sikerült az első helyezést elhoznia. 
Nagyon eredményes napot zárhattunk! 
Köszönjük mindenkinek, aki segítségével 
hozzájárult ezekhez a csodás eredményekhez! 

Lészkó-Kurucz Erika 

Civil hírek
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évben rendszeresen részt vesz velünk a 
tornákon, óriási élmény és megtiszteltetés egy 
ilyen magas szintű játéktudással rendelkező 
társsal együtt játszani. Winter Ilona minden 
idők legeredményesebb válogatottjának volt 
az irányítója. Csapattársai voltak a magyar 
kosárlabdázás további nagy ikonjai: Kiss 
Lenke, Beloberk Éva, Szabics Magdolna, 

történetében. Megközelítően 240 kosárlabdás Boksai Zsuzsa. E válogatott fontosabb 
érkezett ezen a napon városunkba, akik az eredményei: VB 9. hely-1975, olimpiai 4. 
aktív pályafutásuk abbahagyása után sem hely-1980, EB 3. hely-1983. Úgy hiszem, 
tudtak elszakadni e sportágtól, és a mai napig hosszú évtizedeket kell még várni, hogy ilyen 
is űzik a kosárlabdázást. eredmények közelébe juthasson újra a magyar 
Összesen 37 mérkőzést kellett lebo- női válogatott.
nyolítanunk. Mindez kemény feladat elé Kosjár Kati is több mint 10 éven keresztül 
állította a szervezőket. Eredetileg két játszott az élvonalban, a Ferencváros, majd a 
helyszínt terveztünk, de a sok nevezés miatt a BSE színeiben, több alkalommal ő is magára 
sportcsarnokban is kellett mérkőzéseket húzhatta a címeres mezt.
rendeznünk. A meccsek jó légkörben, olykor Büszkeségeink sorából hiányzik Iványi 
parázs hangulatban zajlottak, hiszen minden Dalma.  Őt is szerettük volna itt köszönteni, 

Lázas munkával kezdtünk hozzá a szerve-
résztvevőben ott volt a győzni akarás. A nézők de néhány hete adott életet második 

zéshez. A nevezési határidő előtt négy nappal 
igen magas színvonalú mérkőzéseket gyermekének, így Dalma anyai teendői miatt 

még csak néhány csapat küldte el részvételi 
láthattak.

szándékát, az utolsó napokban azonban 
Négy kategóriában zajlottak a megmé-

rekordszámban futottak be nevezések. Nem 
rettetések: női 30+, férfi 45+, illetve női 45+, 

csak a sportág fellegvárainak számító 
férfi 50+. Városunk mind a négy kategóriában 

városokból  – Pécs, Sopron, Székesfehérvár, 
indított csapatot, és szép eredmények 

Budapest, Szolnok, Szeged – érkeztek 
születtek. 

csapatok, hanem olyan kisebb városokból is, 
A tornán egykori válogatottak is játszottak, a 

amelyekben a kosárlabda iránti elkö-
női mezőnyben Mezőberény csapatát 

telezettség és szeretet évtizedes hagyo-
erősítette Winter Ilona és Kosjár Katalin. 

mányokra nyúlik vissza: Karcag, Kiskun-
Ezúton szeretnénk megköszönni nekik, hogy 

félegyháza, Szeghalom, Békés. 
elfogadták meghívásunkat és tagjai voltak 

A tornán 29 csapat vett részt. E rendezvény 
csapatunknak. Winter Icus az utóbbi egy 

volt eddig a legnépesebb a senior tornák 

Senior Kosárlabda Torna

Az I. Mezőberényi Senior Kosárlabda Tornát március 14-én rendezték meg városunkban. 
A senior torna 1991-ben Szeghalomról indult útjára, azóta országos méretűre nőtte ki 
magát, és egyre népszerűbb. Békés városa kezdetektől fogva minden évben nagy sikerrel 
rendezte meg a tornákat, ez évben a békési szervezők átadták a torna megrendezésének 
lehetőségét Mezőberénynek, mivel a női csapatban sok mezőberényi kosaras játszik már 
évek óta. 

fogadóórát is tartunk, minden kedden 17:30 - 
19:30 között, illetve előzetes egyeztetés 
mellett más időpontban is.
Elérhetőségeink a honlapunkon. 

Március 15-én – mint 1983 óta minden évben  
–, idén is gyalogtúrával emlékeztünk a 

közel 10 kilométernyi szurdok-mászás és 500 
szabadságharc hőseire. A 9 órás találkozóra, méter szintemelkedéssel jutottunk fel.  De 
mintegy 60 fő gyalogos túrázó gyűlt össze megérte! Fantasztikus érzés, ahogyan a kb. 
túrára készen a Kossuth téren. A gya-150 méter mély szakadék fölé visszahajló 
logosokhoz  – akik 17 kilométer gyalogoltak  sziklafalról lógatjuk a lábunkat a völgyben 
–  az Emlékműnél csatlakozott 20 kerékpáros túrázó és vidáman integető túrázók feje felett! 
a Makadám Világjáró Kerékpárosok Klubja Kissé kifáradva érkeztünk a szállásra, ahol a 
szervezésében a megyéből, valamint helyi vacsora és a hozzá ivott sör után nem kellett 
kerékpárosok és 12 lelkes futó is! senkit altatni. 

Vasárnap bevásárlás után némi izomlázzal, de Természetesen a BEM (Baráti Egylet 
élményekkel feltöltődve tértünk haza. Mezőberényért) szervezésében is érkeztek 
Vigyázz Tátra, ősszel ismét jövünk! vendégek autóval és busszal a meg-Február 19-én délután indultunk egy fullra 

tömött Octaviával Káposztafalva felé. emlékezésre, így összesen közel 300 fő 
Az Alföldi Turista Egyesület egyéb híreiMásnap az előzetes terveknek megfelelően a tisztelgett a Szabadságharc és Petőfi emléke 
A közelmúltban tartotta az Alföld Turista Magas-Tátrába (Tarajka – Nagy-Tar patak – előtt a Körös-parton. A műsor és koszorúzás 
Egyesület az előző évet lezáró, értékelő Hosszú-tavi menedékház, 1960m) indultunk. után a gyalogosok Boldishát és a Tücsökdomb 
közgyűlését. Itt átadtuk a Körös-vidék Idén is vonattal mentünk fel Tarajkáig – a érintésével gyalogoltak vissza a városba.
Teljesítménytúrázója-díjakat és a Váradi napfényes órák rövidsége miatt –, megnéztük 
László-emlékserleget. Tavaly Szák Anikó a varázslatos jégszobrokat, majd a vízeséseket Programajánló:
(Alföld TE) 126km-t gyalogolt, Csollák útba ejtve elgyalogoltunk a Rainer kunyhóig. Április 26-án korábbi elnökünk, Váradi Laci 
István (Alföld TE) 319 km-t gyalogolt és A menedékházban kötelező Tátra Tea, forró emlékére szervezünk gyalogos és kerékpáros 
tekert a hat teljesítménytúra során. csoki elfogyasztása és egy kis pihenő után 

túrákat. Útvonal - gyalog: Doboz - Mindketten egy-egy serleg boldog tu-lebandukoltunk a Rainer kunyhót elmellőzve 
Kastélypark - Sebes-foki erdő - Rosszerdő - lajdonosai lettek. Balogh Mihályné Erzsike a Tarajkáig. 
Hajómenedék - Békés. Táv: 18 km. Találkozó: tagunk éveken át volt a pénzügyi vezetője Szombat reggel a közeli, Hernád-áttörésbe 
Békéscsaba autóbusz pu. 8:30-8:40 szervezetünknek. Precíz munkájával nagyban indultunk. A völgy bejáratát rövid gya-
Kerékpárral: Mezőberény - Doboz - hozzájárult egyesületünk anyagi stabi-loglással értük el, ahol rögtön egy jeges hídon 
Rosszerdő - Békés – Mezőberény. Táv: 70 km. litásához, törvényes működéséhez. Ennek átkelve elkezdtük a szurdoktúrát. Ez a szurdok 
(A találkozó időpontját később pontosítják.) elismeréseképpen kapta a tagságtól a Váradi az egyik legismertebb a Szlovák Para-
Részletek a honlapon, illetve a Facebook-on. Laciról elnevezett vándorserleget!dicsomban, nyáron nagy tömegben túráznak 
(alfoldte.hu)itt az emberek, szerencsére most nem voltak Március 1-től a Civilek Házában, az 5-ös 

sokan. Célunkhoz, a Tamásfalvi kilátóhoz irodában kaptunk irodahelyiséget. Itt Földes Péter elnök, Alföld TE

http://alfoldte.hu/

Tátra Teát kóstoltunk

A tavalyi nagysikerű téli és őszi Magas-Tátrai túrái után nem volt kétséges, hogy az Alföld 
Turista Egyesület szervezésében idén februárban is kiruccanunk egy hétvégére a Tátrába, 
illetve a Szlovák Paradicsomba. A tavalyi első – melegítő – ital a nevét is eldöntötte 
túránknak! 

Civil hírek

folytatás a 14. oldalon
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Van egy szép Ady vers, amit gyakran idézek és hatalmaskodni jött a világba. Mi úgy 
temetések során. „ Sorsunk” a címe. Arról mondjuk: felnézünk a keresztre. Mert ha nem 
szól, hogy az életünkben a boldog pillanatok, is éreznénk vagy értenénk Isten szeretetét, 
az erő átélése és szárnyalás után következik a Jézus halála Isten velünk érző, emberi létünket 
mélység: „Leroskadunk bánat terhe alatt… teljesen magára vevő szeretetéről szól.  
testet öltött fájdalmakká válunk”. Aligha van Lelkészként azt is látom, mit jelent remény 
közöttünk felnőtt, aki ne ismerné közelről a nélkül vagy reménységgel gyászolni. 
gyászt. Amikor a kedves családtagunk a 

Elkoptatott szófordulat, hogy a másik világból 
kezeink között hal meg, vagy váratlanul jön a 

még nem jött vissza senki. Ráadásul nem is halálhír. Több hónap reményteli küzdelme 
igaz, mert a Szentírás sok feltámasztási után mégiscsak bekövetkezik az, amitől a 
történetet tartalmaz, és Jézus is feltámadt. szívünk mélyén rettegtünk. Megáll a szív, 
Bizony erre is van hatalma Istennek! Nem amikor nincs tovább. A halál az ős-
csak életet adni, világot teremteni, hanem újra ellenségünk, a sötét árny, ami ellen nincs 
életre hívni. Persze ez már sokaknak orvosság. A halálban nem számít, mit értünk el 

életünk során: tudás, tehetség, szépség és hihetetlen, képtelenség. De amikor a 
megbecsültség, vagyon és kapcsolatok, mind szívünkkel kell érezni, amikor tiszta lelki 
oda lesznek. A halál könyörtelen, ki- pillanatokat élünk meg, az élet és halál 
számíthatatlan. Gyermek és aggastyán is határmezsgyéjére kell állnunk, akkor nagyon 
kénytelen megtapasztalni. akarjuk remélni, hogy mégis igaz lehet. 
Lelkészként közelről látom, mit jelent Hányan kérdezik tőlem kedves elhunytjukra 
gyászolóknak a szerettük elvesztése. Az első 

tekintve: „Ugye, most már jó helyen van?” 
sokk után gyakran jön önvád, bűntudat az 

Hányan remélik a magasságot, mennyet, a 
elhibázott és elmulasztott dolgok miatt. Sokan 

csillagok birodalmát. Jézus Krisztus, a hosszú ideig képtelenek megbirkózni azzal, 
Feltámadott pedig azt mondja: „Én élek és ti is hogy ebben a világban már lezárult 
élni fogtok!” hozzátartozójuk sorsa. Sajnálat, tehetetlenség 
A minap egy kis körben beszélgettünk, amikor és mély szomorúság telepszik a szívükre.
elhangzott, hogy karácsonyt és húsvétot Eddig minden évben temettem nagypénteken, 

Jézus halála napján. Különösen hangzik, de mindenki ünnepel. A nem hívő is. Mindenki. 
Jézus halálának üzenetéből erőt lehet adni a Jézus születését és feltámadását. Az egész 
gyászolóknak. Mert az Ő halála a meg- világ! Ünnepünk mélye, néphagyományaink 
bocsátásról és az Isten együttérzéséről szól. alapja, örömünk forrása Jézus feltámadásának 
Mi keresztyének hisszük, hogy Jézus Krisztus tényéből fakad. Bárcsak megérintené 
Isten Fia, aki azért jött hozzánk a mennyei szívünket és új irányba vinné életünket 
világból, hogy Isten békességét hozza el mindez!
számunkra. Azért vállalta a könyörtelen 
halált, hogy megértsük, Isten nem valahol a 

„ A Teremtő Isten, aki világosságot gyújtott mennyben trónol egy felhőn ülve, hanem 
a világban,hozzánk jön, és mindent ugyanúgy átél, 

és az élet leheletét adta beléd,ahogyan nekünk kell. Sőt még ennél is többet 
áldjon meg téged teljes szeretetével.kész értünk tenni. Megmutatja, mire képes az 

Megváltónk, Krisztus, aki feléd nyújtotta Isten szeretete. Kész vállalni megalázó 
kezét,helyzetet, kész vállalni a szenvedést, kész az 

életét is feláldozni értünk. Kész arra, hogy áldjon meg téged teljes békéjével.
ártatlanul, mások helyett haljon meg, mások A Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész 
bűnéért, a mi személyes vétkeinkért is! Ilyen világot,
Is tenünk van,  aki  é le tünk minden adjon neked Istenre sóvárgó szívet,
nyomorúságát elszenvedi, hogy megértsük és áldjon meg téged teljes örömével.”
végtelen jóságát. S ha mardos az önvád, ha (forrás: Varga Gyöngyi: Áldáskönyv)
bűntudatunk van, félelmek gyötörnek, akkor 
Jézushoz fordulhatunk, mert Ő nem ítélkezni Lázárné Skorka Katalin lelkész

„Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk.” 
1 János 3,16

Megemlékezés a 
marosvásárhelyi pogromról

A Mezőberényi Erdélyi Kör 2015. március 9-
én az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban megemlékezést tartott a 
marosvásárhelyi pogrom 25. évfordulójáról. 
Mivel hiteles személyiséggel kívántak az 
egykori eseményekről megemlékezni, ezért 
vendégnek dr. Kincses Előd ügyvédet, az 
események aktív résztvevőjét hívták meg.
 A Fehér januártól a fekete márciusig című 
dokumentumfilm megtekintése után Kincses 
Előd megfogalmazta, az erdélyi magyarok és a 
románok előtt példaként áll a francia-német 
megbékélés.   

Berényi társastáncosok a 
legjobbak között

Bokor Milán – Kiss Petra életük első magyar 
bajnokságán, február 22-én Sziget-
szentmiklóson bejutottak a hetes döntőbe, ahol 
a hatodik helyezést érték el. Azért kiemelkedő 
ez az eredményük, mert korosztályuk leg-
jobbjaival versenyeztek, akik már magasabb 
versenyosztályba tartoznak, és több rutinnal 
rendelkeznek. Milán és Petra végig ki-
emelkedő teljesítményt nyújtott, és igazi 
élményt szerzett a közönségnek. A magyar 
bajnokság a Duna Televízió Táncvarázs című 
műsorában a közeljövőben megtekinthető 
lesz. M. L.

Civil hírek / Hitélet

Vadkelet - Nyíregyháza, Férfi 35+: 1. Szeged, 
nem tudott eljönni közénk. 2. Debrecen, 3. Miskolc, 4. Mezőberény-
A férfi mezőnyből Pór Pétert szeretném Békéscsaba, Női 45+: 1. Mezőberény, 
kiemelni, jelenleg ő a férfi válogatott edzője. 2. Sopron, 3. Viharos Szenyórák-Bp., Férfi 
Korábban a Szolnoki Olaj NBI-es férfi 50+: 1. Szeghalom, 2. Miskolc, 3. Szolnok, 
csapatának sikeredzője volt. Irányításával a 4. Mezőberény
Szolnok három bajnoki címet és három 
Magyar Kupa győzelmet aratott. Ezúton szeretném megköszönni a Mező-
A díjakat polgármesterünk, Siklósi István és berényi Kosárlabda Klub támogatását Iványi 
Iványi László, a Mezőberényi Kosárlabda László vezetésével, a játékvezetők, a 
Klub elnöke adta át. A díjazást támogatóink jegyzőkönyvvezetők segítségét, akik mind-
segítségével oldottuk meg. Így a csapatok annyian ellenszolgáltatás nélkül végezték reméljük, e torna hozzájárult Mezőberény 
megkóstolhatták a berényi kolbászt, a házi munkájukat. hírnevének öregbítéséhez.
pálinkát, a Família-tésztát és a házi mézet. Több csapattól kaptunk már visszajelzést, A fényképeken a berényi csapatok láthatók.

valamennyien elismerően szóltak a tornával Részletek:http://www.mezobereny.hu/s/hir/1516
/Senior-Kosarlabda-TornaEredmények: kapcsolatban. A résztvevők e rendezvény által 

Női 30+: 1. Budapest, 2. Mezőberény, 3. városunk jó hírét vitték szerte az országban, és Székely Irén női senior csapat tagja

folytatás a 13. oldalról
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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

Szépségszalon

Fiatalodj és barnulj egyszerre! Kollagénépítő szoláriumot
kínálok minden igényes vendégnek.

Női-Férfi-Gyermek fodrászat.  
Ha meguntad, hogy reggelente órákat töltesz el a tükör előtt, 

ajánlatom: Keratinos hajegyenesítés vagy dauerkészítés. 

Kozmetikai arc- vagy testkezelés: 
Ilcsi krémes kezelések a hidratált bőrért.

Manikűr, pedikűr, műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.
Mennyasszonyi ruha választékunk bővült.

A tájékoztatás nem teljes körű, részletes felvilágosításért hívjon az 
alábbi elérhetőségen:

Invitel: 06/66/352-600, Mobil: 06/30/928-4531.
Mezőberény, Hősök útja 5.

Minden érdeklődőt szeretettel várok: Valnerovicz Erika.

Póthaj 
felhelyezése a dúsabb, hosszabb hajért.

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Áprilisi akció:
Riesenbrau dobozos sör 0,5 l 139 Ft (278 Ft/l)
Mátyás dobozos sör 0,5 l 149 Ft (298 Ft/l)
Soproni dobozos sör 0,5 l 189 Ft (378 Ft/l)
Sláger instant kávékeverék utt. 75 g 355 Ft (4733 Ft/kg)
Ricoré 3in1 instant kávékeverék 160 g 359 Ft (2244 Ft/kg)
Ricoré instant kávékeverék utt. 75 g 365 Ft (4867 Ft/kg)
Nescafé Classic Crema inst. kávé 50 g 465 Ft (9300 Ft/kg)
Nescafé Green Blend instant kávé 50 g 599 Ft (11980 Ft/kg)
Nescafé Gold Blend instant kávé 50 g 599 Ft (11980 Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100 g 699 Ft (6990 Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

KOMFORT ABC

Bomba árak akció:
UHT tej 1,5% „Lactel” 1 l 159 Ft (159 Ft/l)
Sűrített paradicsom Victoria 70 g 35 Ft (500 Ft/kg)
Váncza pudingpor eper ízű 40 g 49 Ft (1225 Ft/kg)
Saga gyümölcsízű teák 20 filter 229 Ft (12 Ft/db)
Habspray Melange 250 g 259 Ft (1036 Ft/kg)
Maggi ízvarázs piros magyaros 120 g 269  Ft (2242 Ft/kg)
Cerbona müzli 8-féle 200 g 269 Ft (1345 Ft/kg)
Sólet csípős kolbásszal Globus 400 g 299 Ft (748 Ft/kg)
Merci desszert 250 g 999 Ft (3996 Ft/kg)
Tomi mosógél 3,96 l 1999 Ft (505 Ft/l)
Dosia mosópor 10 kg 2999 Ft (300 Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, 

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

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik ismerték és szerették férjemet, 

Zsibrita Györgyöt,
 a temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Gyógyvizek belsőleges használata 3. rész
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Ferenc József keserűvíz
A gyógyvíz összetételében a legfontosabb két alkotóelem a 
glaubersó és a keserűsó. 
Alkalmazási területe
A keserűsó kedvező hatásának köszönhetően már a múlt 
században és e század első felében sok orvos alkalmazta, 
elsősorban székrekedésre, valamint enyhe bélgyulladás 
kezelésére. A keserűsós gyógyvizek használhatóak a 
székrekedés következtében kifejlődött aranyérbetegség 
kezelésére, a székelés szabályozására, a végbél és alhasi szervek 
fájdalmas székeléssel járó megbetegedéseiben, sérv esetén.
A keserűvíz rendszeres fogyasztása eredményeként felgyorsult 
bélmozgás következtében, célszerű a keserűvizet éhgyomorra 
elfogyasztani. Fogyókúra kiegészítőként, vagy elhízás ellen 
alkalmazva viszont, éppen a fenti hatás miatt a főétkezések után 
érdemes a gyógyvizet fogyasztani.
Adagolás
Az egyszeri hashajtásra ajánlott napi mennyiség 2-3 dl. A tömény 
keserűvíz bélmozgató, hashajtó hatása lassabban – 12-24 óra 
alatt – alakul ki, a vízzel hígított, langyosan elfogyasztott 
keserűvíz már 1-2 óra múlva székletürítést eredményez. 
Bélrenyheség tartós kezelésére naponta 1-2 dl, fogyókúra esetén, 
elhízás ellen naponta 3x1-2 dl ajánlott a főétkezések után.
Nem használható
Hasmenés, hányás és más módon bekövetkezett jelentős 
folyadékvesztés esetén.

Keresse a Kristály Patikában!
Jó egészséget kívánok!

dr. Jeszenszky Attila szakgyógyszerész
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A szervezet segítségnyújtási céljai között 
szerepel, hogy a fogyatékos emberek a 
társadalom aktív tagjává is váljanak és a 
lehetőségeikhez képest a legteljesebb életet 
élhessék meg. Ezt sok szeretettel, sok 
fejlesztéssel, foglalkoztatás szervezésével 
kívánjuk elérni. Szükséges, hogy a tárgyi 
feltételek olyanok legyenek, amelyek nem 
hordoznak feszültségeket, problémákat, és 
szorongást a mindennapok megélésében. 
Azonban ez sok akadályba ütközött az évek A Napsugár Lakóotthon 12 éve működik – intézmény a Napsugár Lakóotthonnal 
folyamán. Az épület korszerűsítésével és a egy több mint 100 éves polgári házban, szemben található, a Petőfi Sándor utca 55. 
zsúfoltság megszüntetésével, az új melynek falai, fűtési és hőgazdálkodási szám alatt. Az új otthonban négy hálószoba 
támogatott lakhatás létrehozásával ezek a rendszere felújítást igényel. Ezeken felül kerül kialakításra a sérültek részére, 
problémák megoldódnak és a pályázat szükség van a legutóbb 11 évvel ezelőtt amelyek méretei megfelelőek, tágasak, 
maradéktalanul hozzájárul ahhoz a célhoz, 

felújított konyha korszerűsítése is, illetve a nagyok és világosak, valamint egy vendég- 
amiért ez az otthon létrejött. Ezzel elérjük, 

jogi szabályozás alapján módosításra és egy segítői-gondozói szoba. Ezek hogy az otthonban élők fejlesztése 
szorulnak a szobák méretei és új, közös mellett lesz még közösségi együttlétre teljesebb legyen, hogy képessé váljanak és 
helyiségek és segítői szobák is kialakításra alkalmas helyiség, konyha, és nemenkénti képesek is maradjanak a helyi közösségek 
kerülnek. Az új – zsúfoltság megszüntetése fürdőszoba és WC is. A beruházás 2014 életébe aktívan bekapcsolódva élni, 
és férőhely bővítése céljából megvalósuló  augusztusától 2015 júliusáig valósul meg.  munkavállalóként dolgozni. 

2015. 03. 10.
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
LAKÓOTTHONI ÚJ REMÉNY PROJEKT

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV 
PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK FINANSZÍROZÁSÁVAL 
MEGVALÓSUL A „LAKÓOTTHONI ÚJ REMÉNY PROJEKT”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A mezőberényi Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 15 éve foglalkozik a fogyatékkal 
élő emberek életének segítésével, életkörülményeiknek normalizálásával. A hasonló 
életmód és bánásmód egyrészt a fogyatékkal élők személyiségük, emberi jogaik, 
személyes igényeik, kívánságaik messzemenő figyelembevételét jelenti, másrészt azt a 
célt, hogy kialakuljon bennük az egyéni lehetőségeikhez képest a legnagyobb 
önállóság, a felelősségvállalás és részvétel saját maguk ellátásában, környezetük 
alakításában, rendben tartásában. Szervezetünk 59 312 086 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert a már meglévő Napsugár Lakóotthon korszerűsítésére és ezzel egy 
időben egy új, nyolc személy ellátására alkalmas intézmény kialakítására.

Mezőberény központjában 

a „BERÉNY“ Étteremben
középiskolai és általános iskolai ballagási ebédekre 

előrendelést felveszünk

Ajánlataink

Levesek: Frissensültek, vegyes tálak, 
Berényi becsináltleves töltött húsok

Marhahúsleves eperlevéllel
Újházi tyúkhúsleves Roston sütött szeletek

csigatésztával
Májgombócleves Változatos köretek rendelés 

Egzotikus gyümölcsleves szerint
Egyéb levesek igény és 

megbeszélés szerint Saláták, desszertek

Az ételek HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT is vállaljuk!

Várjuk megrendelését a Kossuth tér 11. sz. alatti étteremben, 
vagy a +36 66 352-902-es és a +36 30 313-0359 telefonszámon

Vállaljuk lakodalmak, családi és egyéb rendezvények színvonalas 
lebonyolítását

Legyen a vendégünk - nem fogja megbánni!

MÁJUSI PIKNIK
– c s a l á d i n a p   é s   B U B I s h o w –

 2 0 1 5 . m á j u s 2 .
Mezőberény, Tessedik tér 1.

Tervezett program:
09.00 Kapunyitás a fúvósokkal

10.00 Palmetta együttes gyermekműsora
Helyi csoportok bemutatói

Palacsintás rajzverseny
17.30 Palmetta koncert

Ízelítő az egész napos programokból: 
ugrálóvárak, óriás csúszdák, 

V Í Z I B U B I , F O C I B U B I , 
kézműves foglalkozások, játszóház, trambulin, 

gokart, csapat és ügyességi játékok, labdajátékok, 
kötélhúzás, helyi ízek kóstolója, tombola.

A helyszínen étel és ital vásárlási lehetőség.
Igény szerint főzőhelyet biztosítunk.

Részletes program: 
https://www.facebook.com/Vizibubi

http://mezoberenyszallas.hu/
mezobereny.hu

opskk.mezobereny.hu


