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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

MÁRCIUS 15. 

SPAR PARKOLÓJA

9.00 PETŐFI-EMLÉKTÚRA 
a Körös-partra az Alföld Turista Egyesület 
szervezésében

OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)

8.30 ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

Köszöntőt mond: DANKÓ BÉLA 
országgyűlési képviselő

Ünnepi műsor: 
Liszi Melinda, Szemerédi Bernadett és 
Nagy Róbert színművészek
közreműködik a Berény Táncegyüttes

Városi elismerések átadása:

„Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért“ 
elismerő cím: 
Bokorné Tóth Gabriella

„Mezőberény Sportjáért“ elismerő cím: 
Kajlik Péter

„Mezőberény Kultúrájáért, 
Nemzetiségi Kultúrájáért“ elismerő cím: 
Mezőberény Városi Óvodai Intézménye 
Nefelejcs Óvoda

„Mezőberény Egészségügyéért, 
Szociális Ellátásáért“ elismerő cím: 
Guti Ambrus

„Mezőberény Vállalkozója“ elismerő cím: 
Kolozsi József

A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja:

SIKLÓSI ISTVÁN polgármester
SZEKERES JÓZSEFNÉ alpolgármester

10.30 KOSZORÚZÁS a Petőfi-szobornál

11.30 KOSZORÚZÁS a Petőfi-emlékműnél 
a BEM szervezésében

Városi Ifjúsági Fúvószenekar

9.00

KÖRÖS-PART

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Útvonal: Mezőberény – Városi Liget – Laposi-kertek – Nagy-
zug – Petőfi Emlékmű (koszorúzás) – Boldishát – 
Tücsökhalom – Mezőberény (táv: 17 kilométer)

Túravezetők:
Váradiné Marcsi és Hoffmann Ádám

Találkozó:
9 órakor Mezőberény, Kossuth tér (SPAR parkoló)

Kedvezőtlen terepviszonyok esetén a túra műúton halad.
Információ: e-mail: alfoldte@gmail.com

Várjuk az új, és visszavárjuk a régi résztvevőket!

Alföld Turista Egyesület Mezőberény, 
Baráti Egylet Mezőberényért

Boldog nőnapot!
A nőnap alkalmából kívánjuk, 
hogy legyenek mindig szépek, 
kedvesek és végtelenül boldogok!

Bodog nőnapot kíván a 
Mezőberényi Hirmondó szerkesztősége!

Hétről hétre láthatják a KTV Stú- Örömmel számolt be az utóbbi 
dió műsorában azokat a beszél- időben azokról a pályázatokról, 
getéseket, tájékoztatásokat a vá- melyek lendületes változást 
roslakók, amelyeket Siklósi István hoznak az elkövetkező idő-
polgármesterrel készít a stáb a te- szakban.

folytatás a 4. oldalonlepülést érintő dolgokról.

EMLÉKEZÉS AZ 1848-49-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

170. ÉVFORDULÓJÁRA

PETŐFI-EMLÉKTÚRA 
2017. március 15. 9.00

Tornaszoba, iparterületek, 
Művelődési Központ megújulása 
a tervek között Mezőberényben
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Január 27-én Tóth Jánosné azt a januári beszámolójában 
Margit nénit otthonában Siklósi Siklósi István polgármester írta, 
István polgármester, február 6- január 19-én a gimnáziumban már 
án Szűcs Józsefné Magdi nénit a volt egy egyeztetés, ahol az 
Református Idősek Otthonában álláspontok nem közeledtek. E-
Szekeres Józsefné alpolgár- zen a megbeszélésen sem történt 
mester köszöntötte 90. születés- előrelépés. A minisztérium ré-
napjuk alkalmából. A köszöntés széről javasolták, hogy üljenek le 
alkalmából adták át az Orbán újra. Az egyeztetés időpontja 
Viktor miniszterelnök úr által március 13.
aláírt emléklapot, valamint a város  
nevében egy-egy ajándékkosarat. Február 7-én az OPSKMM 
Ezúton is egészségben eltöltött munkatársaival a CLLD pá-
éveket kívánunk nekik! lyázat egyik kulcsprojektjéről 
 tárgyalt Siklósi István pol-
Január 29-én a Városházán a gármester. A művelődési ház 
környékbeli települések részére bővítése, lift megépítése, udvari 
– Békés, Köröstarcsa, Kamut, szabadtéri színpad kialakítása és 
Csárdaszállás – tartott tájékoz- egy szabadtéri játszósarok meg-
tatást a Magyar Közút Non- valósítása maradt a projektben. 
profit Zrt. Békés Megyei Igaz- Ezen beruházás pénzügyi realitása 
gatósága a külterületi kerék- a pályázati forrás ismeretében 
párutak 355/2017. (XI.29.) megvan.
Korm. rendelet szerinti birtok-  
baadásáról. Mezőberényt négy Február 14-én Siklósi István 
szakasz (Békés, Köröstarcsa, polgármester egyeztetést foly-
Csárdaszállás és Békéscsaba felé) tatott az NKM Áramszolgáltató 
összesen 8572 m hosszban érinti. Zrt. önkormányzati kapcso-
A birtokbaadás lényege, hogy az lattartójával, dr. Benkő Mari-
önkormányzati  tulajdonú ann-nal. A megbeszélésen szó 
kerékpárutak üzemeltetését át- volt a március végén lejáró szol-
veszi a Zrt. Igaz, egyelőre még gáltatási szerződés meghosszab-
szerződött partnerekkel oldaná bításáról, annak várhatóan csök-
meg az üzemeltetést, ami vá- kenő áráról, s arról, hogy az idei 
rosunk esetében előre láthatóan a évben az összes Mezőberényben 
Mezőberény ’17 Kft.-vel kötött található fényforrás (izzó) cse-
megállapodás keretében történne. réjére sort kerítenek. Ettől az 
A birtokbaadásnak március 15-ig várható, hogy érzékelhetően nő a 
kell megtörténnie. megvilágítás azokon a helyeken, 
 ahol jelenleg is vannak világí-
Február 6-án az Emberi Erő- tótestek, de nem várható, hogy 
források Minisztériumában több helyen lesz felszerelve új 
járt Siklósi István polgármester, világítás, mint jelenleg van. 
ahol a Magyarországi Evangé- Ahhoz még forrásokat kell találni.
likus Egyház kérésére a minisz-  
térium öt szakembere jelenlé- Február 19-én jött az értesítés, 
tében folyt egyeztetés a Mező- hogy a Nemzeti Foglalkoztatási 
berényi Petőfi Sándor Evan- Alapból valamennyi „Start” 
gélikus Általános Iskola, Gim- közmunkaprogramot teljes 
názium és Kollégium és a Gyulai egészében támogatják, ami azt 
Tankerületi Központ által fenn- jelenti, hogy a januári testületi 
tartott Mezőberényi Általános ülésen elfogadott 2018. évi tervek 
Iskola épülethasználatához maradéktalanul megvalósíthatók.
köthető „birtokvitáról”. Mint 

Ez történt a két ülés között

A napirend megszavazása után Árpád által összehívott kistérségi 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs társulási ülésről szeretett volna 
jegyző tájékoztatását a 2018. többet tudni. Siklósi István pol-
január 29-i zárt ülésen hozott gármester elmondta, hogy a meg-
határozatokról, majd Siklósi beszélésen a közigazgatásban be-
István polgármester számolt be a következő változásokról tartott tá-
két ülés között történt fontosabb jékoztatót a kormánymegbízott. A 
eseményekről, intézkedésekről. változások elsősorban szakmai 
Körösi Mihály képviselő az írásos jellegűek, nem a lakosságot érin-
anyagban szereplő, dr. Takács tik, hanem a kormányhivatalokat. 

Miről tárgyalt a képviselő-testület?

A megbeszélésen dr. Földesi vagy a helyreállítást elvégeznie.
Szabolcs jegyző vett részt. Szilárd burkolatú utak kiépítése 
 a kapukon akkora költség, amit 
Mezeiné Szegedi Erzsébet kép- a becslések alapján sem az ön-
viselő interpellációt nyújtott be kormányzat, sem a kerttulaj-
Tomka Mihály mezőberényi donosok nem tudnak finan-
lakos megkeresése alapján, aki a szírozni.
Laposi kerti tulajdonosok, a La- Mezőőrök:
posi kertekben lakók képvise- A mezőőrök jelenléte nem 24 
letében a Laposi kertekre vonat- órás felügyelet, ráadásul nem 
kozóan kért tájékoztatást több tudnak mindenhol egyszerre 
témában. Siklósi István polgár- jelen lenni. Nemcsak itt tapasz-
mester a következő választ adta a talt dolog, hogy a telefonos 
felvetett kérdésekre: egyeztetés működik a terü-
„A Laposi kerti utak: leteteket nem rendeltetés-
A Laposi kertek előtt vezető asz- szerűen használók vagy az eltu-
faltos út karbantartásáról, kátyú- lajdonítók (tolvajok) körében. 
zásáról évente gondoskodunk. A Annak idején a csőszök teljesen 
kertekhez vezető utak, ún. ka- más mentalitású, gondolkodású és 
puk is az önkormányzat tulaj- más technikai eszközökkel ren-
donában vannak, ezek karban- delkező kerttulajdonosokkal mű-
tartása az önkormányzat fela- ködtek együtt, mint a mai mező-
data, de a rongálások utáni hely- őrök.
reállítást a rongálást okozónak Szennyvíztisztító telepnél talál-
kellene elvégeznie. ható közkifolyó megközelítése:
A 2011. év eleji nagy mennyiségű Csapadékos időben a szenny-
csapadék okozta károk napi víztisztító telepre érkező nagy 
szinten jelentettek problémát, ami mennyiségű víz megáll ezen a te-
miatt a képviselő-testület február rületen. A gépkocsival vizet vé-
28-i ülésén a „Laposi kertek telezők pedig nem foglalkoznak 
földútjainak védelme” napirendet azzal, hogy az utánuk jövők 
is tárgyalta. A napirend folyta- képesek lesznek-e megközelíteni 
tásaként április 11-én lakossági a közkifolyót vagy sem. A 
fórum került megtartásra, ahova a közkifolyóból egyébként csak 
21 legnagyobb gazdálkodót név háztartási mennyiségű vizet 
szerint is meghívtuk. A gaz- lehetne vételezni, s nem az 
dákkal megállapodtunk abban, öntözéshez használatos mennyi-
hogy mindenki rendbe teszi ma- séget. Sajnos ilyen is előfordul 
ga után az utakon keletkeztetett több közkifolyónál is. A kút 
rongálásokat, az önkormányzat megközelíthetősége érdekében az 
kihelyezi a figyelmeztető/tiltó idei év első félévében intézkedést 
táblákat a kapuk elejére, de a teszünk. A gyalogos megkö-
sorompók zárását nem javasolták, zelítés biztosításához korláttal 
mondván egy lakatot lepattintani védett járda kiépítésére kerül 
könnyű. sor úgy, hogy gépjárművek ne 
A Laposi kertek mögötti földutak tudjanak a kút közelébe menni, 
esetében fennáll az „elszántás” illetve a szilárdburkolatra, az 
veszélye, a szántóföldek hasz- elkészítendő járdára felhajtani.
nálói igyekeznek a lehető leg- Laposi kerti pályázat:
nagyobb terjedelemben meg- 2018. január 31-én a pályázat 
művelni a területüket, így elő- beadásra került. A végleges 
fordul, hogy túlszántják a szán- változat szerint kb. 300 m aszfalt 
tóikat. Az indok a földalapú megerősítése, a Belencéresi 
támogatásnak való megfelelés, az csatornától a 9-es kapu felé végig 
esetleges büntetéstől való félelem. a földút rendbetétele és 1000 db 
Milyen megoldás lehet? A kapuk őshonos gyümölcsfa beszerzése 
útjainak rendbetétele földút fért bele a pályázat 10 millió 
formában problémás. 2017-ben forintos keretébe.
kértem árajánlatot, de a vállalkozó Lakossági fórum:
nem vállalta, mert meglátása Amennyiben a kerttulajdo-
szerint többet ártana, mint nosok jelentős része kezdemé-
használna a gréderezés. Túl sok a nyezi, létszámnak megfelelő 
nagy beton- és kődarab, amit az helyszínen megtartjuk. Nem 
évtizedek alatt az utakra kihordtak látom azonban annak reális 
az emberek. Azokat a gép kifor- esélyét, hogy minden felmerülő 
gatná, s nem lehetne rendesen probléma megoldásra kerülhet. 
visszatömöríteni. Azontúl az Egyrészt a kerteknek jelentősen 
utakban keletkezett károk hely- megváltozott funkciója, másrészt 
reállításának költségét inkább ta- a kerthasználók jelentősen 
lán a károkozónak kellene állnia, megváltozott mentalitása és eltérő 
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érdekei miatt. Nem utolsó sorban Értéktár Bizottság végzett mun- lősségű Társaság alapító okira- szóló hirdetmény a városi hon-
az önkormányzat anyagi forrá- kájáról szóló beszámolót, melyet tának módosítására és az azzal lapon olvasható.
sainak hiánya miatt nem tarható, 9. alkalommal készített el a kapcsolatos feladatok ellátására.  
nem állítható vissza a kertek bizottság.  A képviselő-testület hozzájárult 
régmúltban létezett többek által  Tudomásul vették a 2017. évi ahhoz, hogy Mezőberény Város 
visszavágyott fénykora. Az ingatlanvagyonban bekövet- Városi rendezvények és kultu- Óvodai Intézménye Mosolygó 
Az interpelláló képviselő elfo- kezett változások átvezetése miatt rális értékek teremtésének és Központi Óvoda 2018. március 
gadta a polgármester válaszát. módosításra került a Vagyon- nemzetközi kapcsolatok támo- 10. napon, a Nefelejcs Óvoda 
 rendelet. gatása pályázatok elszámo- 2018. március 26-április 3. közötti 
Mezőberény Város Önkor-  lásának ellenőrzéséről készült munkanapokon ügyeletet biz-
mányzati Képviselő-testülete a 7. alkalommal módosították a tájékoztatót. A képviselők köszö- tosítson.
„Turisztikai és kulturális infra- 2017. évi költségvetési rendeletet. netet mondtak az egyesületeknek,  
struktúra fejlesztése szomszédos A  b e v é t e l e k  f ő ö s s z e g e  intézményeknek a 2017. évben Értékesítésre jelölték ki a Mező-
országokban - Mezőberény – (intézményfinanszírozással)  végzett munkájukért. berény Város Önkormányzata 
Borosjenő” című pályázat elő- +512.360.528 Ft-tal összesen  tulajdonát képező Mezőberény, 
készítési költségeihez a teljes e- 4.234.067.344 Ft-ra emelkedett. Mezőberény Város Önkor- 2681/2. hrsz. alatt nyilvántartott 
lőkészítési összeg 5%-át, 2.250 €  mányzati Képviselő-testülete beépítetlen területű ingatlan 1/1 
(napi árfolyamon 699.750,- Ft) Mezőberény Város Önkor- tudomásul vette a 2017. évi tulajdoni részét. A képviselő-
önerőként biztosította. Nyertes mányzati Képviselő-testülete sporttámogatások felhasz- testület megbízta a polgármestert, 
pályázat esetén a megvalósítás tel- elfogadta a 2017. évi egyéb nálásáról szóló tájékoztató hogy az ingatlan eladási árának 
jes költségének – az előkészítés támogatások felhasználásáról szerint 19-ből 16 sportegyesület meghatározásához független 
költségei nélkül – 5%-át, 94.317,5 szóló, 16-ból 14 szervezet, által benyújtott pénzügyi be- ingatlanforgalmi értékbecslő 
€ (napi árfolyamon 29.332.743,- egyesület által benyújtott számolót. 3 egyesület 1 millió Ft szakvéleményét kérje meg, mely-
Ft) önerőként biztosította. pénzügy i  beszámoló t .  ( 2  feletti támogatásban részesült. nek költségei a leendő vevőt ter-
Felhatalmazták a polgármestert, egyesület 1.000.000.- Ft-ot elérő Jóváhagyták a Humánügyi Bi- helik.
hogy háromoldalú partneri  vagy meghaladó támogatásban zottság által ellenőrzött Mező-  
szerződést írjon alá a projektötlet részesült.) Jóváhagyták a Pénz- berényi Kosárlabda Klub (5650 Mezőberény Város Önkor-
beadásához az Ineu (Borosjenő) ügyi, Gazdasági Bizottság által Mezőberény, Luther tér 1.) 2017. mányzati Képviselő-testülete 
önkormányzatot képviselő pol- ellenőrzött Körösi Vízgaz- évi sporttámogatások felhasz- elfogadta a településfejlesztési 
gármesterrel és a román partner sa- dálkodási Társulat Gyula (5700 nálásáról 1.150.000.- Ft-ról szóló koncepcióról, az integrált telepü-
ját projekt részébe bevont szer- Gyula, Munkácsy M. u. 19. sz.) pénzügyi beszámolóját, a Mező- lésfejlesztési stratégiáról és a tele-
vezettel. 2017. évi egyéb támogatások berényi Labdarúgó Egyesület pülésrendezési eszközökről, vala-
 felhasználásáról a 387-15/2017. (5650 Mezőberény, Sport u. 1.) mint egyes településrendezési sa-
Döntöttek az 5650 Mezőberény, ügyiratszámú támogatási szerző- 2017. évi sporttámogatások játos jogintézményekről szóló 
belterület 3722/14. helyrajzi szá- désben meghatározott 2.601.540,- felhasználásáról 1.324.990.- Ft- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
mú, valamint az 5650 Mező- Ft összegről szóló 238-7/2018. ról szóló pénzügyi beszámolóját, 21. § (1) bekezdése alapján 
berény, belterület 3722/15. hely- ügyiratszámú elszámolását,  valamint a HED-LAND Sport- Mezőberény  Város  Te le -
rajzi számú önkormányzati tu- pénzügyi beszámolóját, valamint csarnok Sportegyesület (5650 pülésképi Arculati Kézikönyvét. 
lajdonban lévő ingatlanok érté- a Mezőberényi Kosárlabda Klub Mezőberény, Luther tér 1.) 2017. A dokumentum az elfogadását 
kesítéséről azzal, hogy az érté- (5650 Mezőberény, Vésztői út évi sporttámogatások felhasz- követő 15 napon belül rövid, 
kesítés az Önkormányzat vagyo- 48/B. sz.) 2017. évi egyéb nálásáról 1.685.000.- Ft-ról szóló közérthető összefoglaló kísére-
náról és a vagyonnal való gazdál- támogatások felhasználásáról a pénzügyi beszámolóját. A testület tében közzétételre kerül hirdet-
kodás egyes szabályairól szóló 387-20/2017. ügyiratszámú köszönetet mondott a sport- ményben a városi honlapon, 
16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ támogatási szerződésben megha- egyesületek vezetőinek és tag- nyomtatásban a polgármesteri 
(3) bekezdése alapján versenyez- tározott 9.000.000,- Ft összegről jainak a 2017. évben végzett hivatalban.
tetési eljárás lefolytatásával tör- szóló 238-14/2018. ügyiratszámú munkájáért, és további ered- Pataki Ibolya Anna (az Arculati 
ténjen. elszámolását, pénzügyi beszá- ményes szereplést kívánt. Kézikönyv készítője) megbízást 
 molóját.  kapott, hogy vizsgálja felül 2018. 
Tudomásul vették az Ügyrendi,  Mezőberény Város Önkor- december 31-ig Mezőberény 
Jogi, Közbiztonsági és Esély- A képviselő-testület úgy döntött, mányzati Képviselő-testülete Települési Arculati Kéziköny-
egyenlőségi Bizottság vagyon- hogy Kutas Ferenc, a Mező- Mezőberény Város Óvodai In- vét. A polgármestert felhatal-
nyilatkozattal kapcsolatos vizsgá- berény ’17 Városüzemeltetési tézményének 2018-2019-es ne- mazták, egyeztessen az alkotóval, 
latának eredményéről adott tájé- Korlátolt Felelősségű Társaság velési évre szóló Beiskolázási hogy a módosítások, változások a 
koztatását. ügyvezetője munkaviszonyát tervét megismerte, az intéz- Mezőberény Települési Arculati 
 2018. március 31. nappal közös ményvezetőnek jóváhagyásra Kézikönyvben átvezetésre kerül-
A 2018.  évi  költségvetés  megegyezéssel megszünteti. A javasolta. Az intézmény 2018- jenek.
kialakításához beruházási, fel- Mezőberény ’17 Városüze- 2023-as ciklusra vonatkozó  
újítás, dologi (fordított áfa) elő- meltetési Kft. ügyvezető munka- Továbbképzési programját elfo- Mezőberény Város Önkor-
irányzatokról határozott a képvi- körére pályázatot ír ki, mely a gadta, az intézményvezetőnek mányzati Képviselő-testülete 
selő-testület, majd rendeletet alko- városi honlapon olvasható. jóváhagyásra javasolta, a Tovább- úgy döntött, hogy 2018. évben 35 
tott Mezőberény Város Önkor-  képzési program értékelését meg- ha légi biológia, 600 ha légi ké-
mányzatának 2018. évi költség- Mezőberény Városi Önkor- ismerte, az abban foglaltakat tudo- miai, és 350 ha földi kémiai szú-
vetéséről. A költségvetés fő- mányzati Képviselő-testülete másul  vet te ,  és  az  intéz- nyoggyérítés megszervezését ké-
összegét 4.429.126.071,- Ft-tal elfogadta a Mezőberény ’17 ményvezetőnek jóváhagyásra ja- ri a Gyomaendrőd gesztor-
fogadták el. Városüzemeltetési Kft. felü- vasolta. ságával működő konzorciumtól.
 gyelőbizottsági tagja, Szvitán   
Mezőberény Város Önkor- Zoltán 2018. február 14. nappal Mezőberény Város Önkor- Felhatalmazták a polgármestert a 
mányzati Képviselő-testülete történő felügyelőbizottsági tag- mányzati Képviselő-testülete, Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
tudomásul vette a közmunkások ságáról szóló lemondását, he- mint fenntartó a Mezőberény történő birtokbaadási jegyző-
foglalkoztatásának 2017. évi lyette 2018. március 1. napjától Város Óvodai Intézményébe könyv aláírására a 95555j út 
tapasztalatairól, valamint a 2018. Hidasi Zoltánt jelölte. A képvi- történő 2018/2019-es nevelési év 0+000-0+814 kmsz. Mezőberény 
évi tervekről szóló tájékoztatót. selő-testület felhatalmazta a pol- beiratkozási időszakának 2018. - Békéscsaba kpút (47) 814 m és 
 gármestert a Mezőberény ’17 Vá- április 23. és 24. napját ha- 95562j út 0+000-2+521 kmsz. 
Tudomásul vették a Települési rosüzemeltetési Korlátolt Fele- tározta meg. A beiratkozásról Békés – Mezőberény kpút (470) 
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2.521 m jelű kerékpárút sza- Andrésiné Daru Ilona, Balázsné 
kaszok illetve a 95556j út 3+685- Dankó Hédi, Bartó Róbert Béláné,  
7+603 kmsz. Mezőberény - Benyó István Mihályné, Binder 
Csárdaszállás kpút (46)  3.918 m Anikó, Füzesi Krisztina Éva, Gu-
és a 95560j út 0+027-1+346 kmsz. ba Julianna Éva, Gubis Andrásné, 
Mezőberény - Köröstarcsa kpút Gyurkó Csaba Lászlóné, Hajkó 
(47) 1.319 m jelű kerékpárút János Mihályné. Henger Péter, 
szakaszok vonatkozásában. Hoffmanné Czirbuly Mária, 
 Hőgye Mihályné, Jakusovszki 
Mezőberény Város Önkor- János, Kis Sándor Lászlóné, 
mányzati Képviselő-testülete Kmellár  Zol tánné,  Korom 
hozzájárult ahhoz, hogy a Andrea, Kotlacsek Piroska, Koz-
Mezőberényi Petőfi Sándor ma Mária , Kőfalvi Gáborné, 
Evangélikus Általános Iskola, Mikó Ida, Puskelné Ollé Ilona 
Gimnázium és Kollégium Rozália, Rajnai Mártonné, Schä-
(építtető) az önkormányzat ferné Kéki Márta Ilona, Schäffer 
tulajdonában lévő 962/3 hrsz., Józsefné, Tóth László Dánielné, 
természetben Mezőberény, Tóthné Guba Ágnes, Turbucz 
Petőfi utca 13-15. sz. alatt József Mihályné, Zubáné Gál 
fellelhető gimnázium épüle- Márta.
tének az ingatlan hátsó front- Mezőberény Város Önkor-
ján található egyszintes, lapos mányzati Képviselő-testülete a 
tetős részén, emeletráépítéssel választási eljárásról szóló 2013. 
tervezett 6 tantermet saját évi XXXVI. törvény 24.§-a 
költségén megépítse. Az építtető alapján a Mezőberényben mű-
kötelessége a szükséges hatósági ködő szavazatszámláló bizott-
engedélyek és az építkezéshez ságokba póttagként az alábbi 
szükséges minden más dokumen- személyeket választotta meg:
tum beszerzése. Balázs Györgyné, Balog Mihály-
 né, Cservenák Csabáné, Cserve-
Az államháztartásról szóló 2011. nák Krisztina, Frankó Béla, 
évi CXCV. törvény 9.§ (1) Frankóné Gubis Ida, Gecse Anikó, 
bekezdés a) pontjában kapott Gézárt Fanni, Gézárt Sára, Gulyás 
felhatalmazás alapján – figye- Péter, Győri Erika Erzsébet, Ko-
lemmel  az  Áht .  10 .§  (5)  mócsin Istvánné, Lestyán János-
bekezdésére, valamint az állam- né, Németh Gyuláné, Timár Éva, 
háztartásról szóló törvény végre- Tímár Pál, Tóth Mónika.
hajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) Elfogadták az előterjesztés mel-
bekezdésében foglaltakra – lékletében foglalt Mezőberény 
jóváhagyták a Mezőberényi Pol- Város Közbeszerzési Szabály-
gármesteri Hivatal Szervezeti és zatát, ezzel egyidejűleg hatályon 
Működési Szabályzatát az elő- kívül helyezték a 127/2016. 
terjesztéshez mellékelt for- (III.29.) sz. határozattal elfogadott 
mában. közbeszerzési szabályzatot.
 
Mezőberény Város Önkor- A képviselő-testület által elfoga-
mányzati Képviselő-testülete a dott rendeletek megtalálhatók a 
választási eljárásról szóló 2013. www.mezobereny.hu honlapon.
évi XXXVI. törvény 24.§-a  
alapján a Mezőberényben A soron következő képviselő-
működő szavazatszámláló testületi ülés időpontja: 2018. 
bizottságokba tagként az alábbi március 26. (hétfő). 
személyeket választotta meg: Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

FELHÍVÁS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
elismerések keretében „MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 
címet és „MEZŐBERÉNYÉRT” 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. 

„MEZŐBERÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címre 
a javaslatok beadási határideje: 2018. május 15.

„MEZŐBERÉNYÉRT” kitüntetésre 
a javaslatok beadási határideje: 2018. május 31.

A javaslatokat – a rendelet 1. melléklet szerinti formában  
írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az alábbi címre:

Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, 
Mezőberény, Kossuth tér 1.

Részletek: www.mezobereny.hu kiemelt cikkek.

–

folytatás az első oldalról lalta, hogy öt éven belül a nyugati 
iparterületre három, a vasút A projektek megkezdése előtt a 
melletti területen pedig legalább helyszínek bemutatására jó al-
két vállalkozás települ be.kalom volt február 26-án Dankó 
Fontos a belvízelvezetés is, a Béla országgyűlési képviselő láto-
település északnyugati része válik gatása, amikor közösen végig-
biztonságossá a belvíztől. A város látogattuk azokat a helyszíneket, 
összterületének megközelítően területeket, ahol a közeljövőben 
negyedét fedi le a 125 millió forint változásokra, építkezésre, fejlesz-

tésekre kerül sor. A városlakók ko- támogatásból  megvalósuló  
rábban már olvashatták a jó hírt, fejlesztés. A beruházás 2019 
hogy a mezőberényi vállal- végére valósulhat meg.
kozások és az önkormányzat eb- A CLLD pályázat a helyi kö-
ben a költségvetési ciklusban ösz- zösségek és közösségi terek fej-
szesen 3 milliárd 390 millió forint lesztését szolgálja. Ennek kere-
értékben nyertek el uniós támo- tében lehetővé válik a Művelődési 
gatást. A város csak a TOP ke- Központban a közösségi tereket 
retében eddig 717 millió forinthoz bővíteni, illetve civilek bevoná-
jutott. Ez annak is köszönhető sával a Hagyományok házának ki-
volt, hogy az önkormányzat olyan alakítása történhet meg. A pályá-
pályázati célokat fogalmazott zati forrás ebben az esetben össze-
meg, amelyek hosszú távon sen 250 millió Ft.
meghatározzák a település jö- Bár nem TOP-os pályázat, de na-
vőjét, növelhetik a lakosság- gyon fontos az Esély Otthon pro-
megtartó erejét, a munkahely- jekt, melynek célja a fiatalok hely-
teremtés feltételeit javítják, és ben tartása, „visszacsábítása”. A 
nem utolsó sorban a helyi adó- 200 millió forintos keret a fiatalok 
bevételeket is növelik, amiből a lakhatásának feltételeit javítja, az 
város önként vállalt feladatait önálló élet-, vagy akár vállalko-
lehet finanszírozni. (Csak példa- záskezdést, szemléletváltást se-
ként: labor, strand, sporttámoga- gíti.
tások.) Szintén más forrásból – EFOP – 
Dankó Béla képviselő a beszél- valósul meg a humán szolgálta-
getés során két energetikai célú tások fejlesztése térségi szemlé-
pályázat sorsáról is pozitívan nyi- letben projekt, mely hat település 
latkozott, melyek további javulást 

(Békés, Kamut, Kondoros, Körös-
jelenthetnek a létesítmények 

tarcsa, Murony és konzorcium-
költséghatékony működtetésében. 

vezetőként Mezőberény) együtt-
Kiemelte, hogy Mezőberény 

működésében valósul meg. A 
olyan pályázatokat nyújtott be, 

Mezőberényre jutó pályázati 
amelyek hosszú távon segítik a 

forrás kb. 260-280 millió Ft.település életét. Példaként em-
A már biztosan ideérkezett forrás lítette a két iparterület-fejlesztést. 
az önkormányzat esetében 1,2 Mezőberényben a helyszíneket 
milliárd Ft.végigjárva megerősítette, hogy a 
A Dankó Béla országgyűlési kép-pályázati források jó helyre ke-
viselő által említett Városháza és a rültek, mert azok hosszú távon is 
Luther téri iskolaépület felújítása segítik a város fejlődését.
energiatakarékossági szempont-A Kodály utcai Nefelejcs Óvoda 
ból is nagy lépés lenne, de a megtekintése alátámasztotta a 
gyermekek és az érintett épülete-tornaszoba építésének szüksé-
ket használók munkakörülmé-gességét és a döntés helyességét. 
nyeinek javulását is jelentősen A fejlesztés a gyermekek érdekeit 
emelné. Emellett szó esett a szolgálja, a gyermekekkel való 
Luther téri tornaudvar felújí-foglalkozás színvonalát emeli. A 
tásáról, mely a sportoktatást forrás 50 millió Ft.
segíti, és a régi pálya újra a sportot Az iparterületek esetében a meg-
szeretők birtokába kerülne. A pro-közelíthetőség, a vasút és a főút 
jektek 2017/2018. évben elin-közelsége mellett a város közel-
dultak és tervek szerint rövid időn ségét is említeni lehet a pozití-
belül érezni, látni is fogják a vumok között. Mindkét hely al-
mezőberényiek a Terület- és kalmas arra, hogy munkahelyek 
Településfejlesztési Operatív teremtése érdekében két iparte-
Program (TOP) kere tében rület népesüljön be, összesen 292 

milliós támogatással. A projek- megvalósult beruházások irányát.
tekben az önkormányzat azt vál- Siklósi István polgármester

Tornaszoba, iparterületek, 
Művelődési Központ megújulása 
a tervek között Mezőberényben

2018. márciusVárosházi hírek
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Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: Molnár 
László (Mezőberény) és 
Gazsó Mónika (Mezőberény), 
Csók Bence (Mezőberény) és 
Wolf Krisztina (Mezőberény).
E l t á v o z t a k  k ö z ö l ü n k :  
Kovács Sándor Gergely 
(1944), Bobály Andrásné 
Király Mária (1932), Grőszer 
Erzsébet (1950), Burai Mihály 
(1946) ,  özv.  Mészáros  
Jánosné Nagy Zsuzsanna 
(1927), özv. Bátori Andrásné 
Pauló Ilona (1932), Dévényi 
József  (1928) ,  Kovács  
Istvánné Debreczeni Margit 
(1923), Szőcs Jánosné Braun 
Julianna (1933).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a 

MEZŐBERÉNY ’17 
VÁROSÜZEMELTETÉSI 

KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 
ÜGYVEZETŐ munkaköre 

betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2018. március 19. (hétfő)

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Siklósi István polgármester 
nyújt, a +36 66 515-515-ös 
telefonszámon. 

 A pályázat elbírálásának 
határideje:  

2018. március 26. 

Részletek: 
www.mezobereny.hu, hírek.

A Mezőberényi Polgármes-
teri Hivatal pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI 
REFERENS

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
dr. Földesi Szabolcs jegyző 
nyújt, a +36 70 400-2410-es 
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 2018. április 6.

Részletek: 
www.mezobereny.hu, hírek. 

A Mezőberényi Polgármes-
teri Hivatal pályázatot hirdet

BERUHÁZÁSI 
ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2018. március 31.

A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
dr. Földesi Szabolcs jegyző 
nyújt, a +36 70 400-2410-es 
telefonszámon.

A pályázat elbírálásának 
határideje: 

2018. április 6.

Részletek: 
www.mezobereny.hu, hírek

Szépkorúak köszöntése

Szűcs Józsefné Brücher Magda 
február 6-án ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Szekeres Józsefné alpolgármes-
ter köszöntötte, és adta át a mi-
niszterelnök úr által aláírt emlék-
lapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. Az önkormányzat 
és településünk valamennyi la-
kója nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepeltnek!

Járosi Mihályné Téglás Mária 
Julianna február 26-án ünnepelte 
90. születésnapját. Ebből az al-
kalomból Siklósi István polgár-
mester köszöntötte, és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat a-
jándékcsomagját. Az önkor-
mányzat és településünk vala-
mennyi lakója nevében jó egész-
séget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Elindultak a megyei fejlesztések

A Békés Megyei Értéktár Bizottság és a Békés Megyei 
Tourinform Iroda munkája mellett a február 8-án megtartott 
megyegyűlés legfontosabb napirendi pontja az idei 
költségvetésről szóló rendelet volt. 
A múlt évi költségvetési rendelet módosítását vita nélkül, 
egyhangúlag fogadta el a testület. Az ideivel kapcsolatosan 
parázs vita bontakozott ki. Az ellenzék képviselői azt vallják, a 
költségvetést nem támogathatják, mert,  ha az 
elkészítésében nem vesznek részt, felelősséget sem 
vállalnak érte. Árgyelán György (DK) azt mondta: 
amennyiben elemeire szedve kellene szavazni a 
költségvetésről, akkor sok pontjával egyetértenének, egyben 
mégsem szavazzák meg. Mucsi András sérelmezte, hogy az 
ellenzék képviselői rendre nem fogadják el a költségvetést, 
remélte, hogy idén ez nem így lesz. Örömét fejezte ki, hogy a 
költségvetés jelentős részét teszi ki a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázatra és a civil támogatásokra 
elkülönített keret. Zalai Mihály elnök kiemelte, elégedettek 
lehetnek a költségvetéssel, amelyben fontos szerepet játszik 
a területfejlesztésben végzett projektmenedzsmenti 
feladatellátás. Ennek köszönhetően több, mint 100 millió 
forinttal, 855 millió forintra növekedett a főösszeg, ez mutatja, 
hogy elindultak a fejlesztések. A mecénási keret 
alapítványok, egyesületek, megyei rendezvények, ezen belül 
a nemzetiségi kultúrát ápoló események támogatását teszi 
lehetővé. Egymillió forintot különítenek el a mentők, a 
rendőrség és a katasztrófavédelem munkájának segítésére, 
kétmillió forintot a Megyenap megrendezésére. A testület 
végül elfogadta a költségvetést, amire az ellenzék képviselői 
valamennyien nemmel szavaztak.
A Békés Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámoló is napirendre került. Zalai Mihály megyei elnök, az 
értéktár bizottság elnöke elmondta, a megye 75 települése 
közül 51 alakította meg helyi értéktár bizottságát, ez 
nagyjából az országos átlag kétszerese. Eddig 819 települési 
és 37 megyei értéket vettek lajstromba.
A megyei tourinform irodával kapcsolatosan Zalai Mihály 
e lnök elmondta,  az i rodát  a Békés Megyéért  
Vállakozásfejlesztési Alapítványtól a megyeházára 
költöztették, és arra törekszenek, hogy az iroda munkáját 
intenzívvé tegyék. Kevés azon megyék száma, ahol a megyei 
iroda megmaradt, azért tartják fontosnak a működését, mert 
olyan turisztikai szereplők munkáját tudják segíteni, akiknek 
nincs lehetőségük saját turisztikai irodát működtetni.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, a napirend keretében 
megtudtuk, hogy a megyei önkormányzat ünnepi ülése 
március 13-án lesz Békéscsabán.

Érték a Települési Értéktárból

Petőfi-emléktúra
Az Alföld Turista Egyesület min-
den év március 15-én emléktúrát 
indít a Kettős-Körös hídnál fel-
állított Petőfi-emlékoszlophoz. Itt 
volt a rév, ahol Petőfi 1849. július 
18-án átkelt a Körösön, hogy Bem 
seregéhez csatlakozzon. Ennek 
az eseménynek állít emléket ez a 
város központjából induló 17 kilométeres séta. A cél elérésekor 
minden túrázó kap egy szabadságharcot felelevenítő em-
léklapot, illetve lehetősége van arra, hogy nemzetiszín keretbe 
foglalt, Petőfit ábrázoló kitűzőt is vásároljon. A hídnál gyulai, 
békési, békéscsabai és mezőberényi kerékpárosok is várják az 
ünnepséget, ezen közösen emlékeznek Petőfi Sándorra és az 
1848/49-es szabadságharcra. A műsort követően a tisztelegni 
kívánók elhelyezik koszorúikat az emlékmű lábánál, majd indul a 
túra visszafelé, a város központjába.

2018. március Városházi hírek



Kedves Szülők/Gyerekek!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázati támo-
gatásból nyári napközis tábort szervez az alábbi időpontokban:

2018. június 25-29.
2018. július 2-6.
2018. július 9-13.

Jelentkezni személyesen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a 
Mezőberény, Petőfi u. 27. szám alatt lehet! 
Várunk minden érdeklődőt!

 Családsegítők

6.

Intézményünkben a legkisebbtől a rigmusokkal vonultak ki az 
legidősebb korosztályig mindenki udvarra. Az addigra szalmából el-

készített kiszebábra gondűző cé-megmozdult annak érdekében, 
dulákat erősítettek, vagyis papír-hogy februárban farsangi mulat-
darabokra ráírták, mit szeretnének sággal búcsúztassa a telet.
az életükből a téllel együtt elűzni 
(betegség, félelem, pénztelenség, 
természeti katasztrófák), majd a 
bábot meggyújtották. A tűz el-
hamvadását végigkísérték a télűző 
rigmusok. Reméljük, beválik a ba-
bona, miszerint a kiszebáb elé-
getése megszabadítja az embe-
reket minden bútól és bajtól.
Az idősek otthonaiban is jelmezt 
öltöttek az ott élők. A dolgozók 
vidám jelenetekkel, mókás tánc-
cal lepték meg a jelenlévőket. A 
jelmezesek felvonulását a nagy 
népszerűségnek örvendő tombo-A bölcsődében ötletes, színes 
lahúzás követte.jelmezekbe bújnak ilyenkor gyer-

mekeink, és még a felnőttek is na-
gyon élvezik, hogy egy kicsit má-
sok lehetnek, mint egyébként a 
hétköznapokban. Felsorakoztak 
macik, cicák, oroszlánok, volt 
bohócunk, kalózunk, kissárkány, 
de még tűzoltó is képviseltette 
magát! Nagyon élvezték a pici 
lányok a hercegnős jelmezeket, 
földig érő pörgős ruháik suhantak 
a táncparketten! Az ötletek tár-
háza határtalan volt!

A farsangi fánk sehol sem ma-A farsangi forgatagban terített 
radhatott el. Minden egyes hely-

asztal várta kedves vendégeinket. 
színen fergeteges délutánokat tud-

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
hattunk magunk mögött!

szülők önzetlen segítségét, hogy 
Köszönjük mindazon vendégek és 

felajánlásaikkal színesítették, 
munkatársak részvételét és segít-

gazdagították a kínálatunkat.
ségét, akik hozzájárultak a rendez-

Az Idősek Klubjában is nagy volt vények sikeres megvalósításához!
a sürgés-forgás. Az idősek külön- Humánsegítő Szolgálat 
böző zajkeltő eszközökkel, télűző 

Farsang a Humánsegítőnél

Tisztelt Mezőberényiek!

2018. március 23-án (pénteken) 12 órától 17 óráig kerül sor a 
szelektív hulladékgyűjtéshez használatos edények (kék színű 
kukák) pótosztására a Martinovics utcai sportudvaron. Mind-
azok, akik eddig saját edénnyel rendelkeztek a szemétgyűjtéshez, és  
a szolgáltatónál szerződött partnerként vannak nyilvántartva, 
azonban a korábban kiírt időpontban nem vették át a kék kukát, ezen 
a napon megtehetik.
Az átvételhez személyazonosításra alkalmas okmányt vigyenek 
magukkal. Aki nem tud érte menni, az két hitelesítő által aláírt 
meghatalmazással vitetheti el mással a kukáját. Kérjük, lehetőleg 
személyesen vegyék át a kukát!

Ovis       télkergető

Mezőberény Város Óvodai Intéz- darabon. Az előadás után Jimmy 
ménye március 3-án tartotta meg bohóc vezetésével a Piac téren a 
hagyományos Télkergetőjét. Az kiszebábot égették el, így ker-
intézmény színjátszó köre a Ki a gették el a telet. A közös éneklés és 
király? című mesejátékot a Mű- a táncház után a Mezőberényi 
velődési Központ színházter- Szlovákok Szervezete tagjai 
mében adta elő, a gyerekek és a finom fánkkal kínálták meg az 
szülők jót szórakoztak a humoros esemény résztvevőit.

munkaközösségének szerve-
zésében. Vendégünk volt Hódor 
Julianna – középiskolai tanár, a 
POK szaktanácsadója, a Bé-
késcsabai Andrássy Gyula Gim-
názium és Kollégiumból, aki 
gyakorlatban mutatta be, hogyan 
kelthetjük föl az óvodás korú 
gyermekek érdeklődését a ter-
mészettudományok iránt. Érdekes Természettudomány kicsiknek 
kísérleteket láthattunk az elő-címmel szakmai bemutató került 
adótól, melyeket biztosan meg megrendezésre február 26-án Me-
fogunk valósítani munkánk során.zőberény Város Óvodai Intéz-

Tóth Mária, ményének Zöld óvodai törek-
munkaközösség vezetővések a fenntarthatóság jegyében 

Természettudomány kicsiknek

Tisztelt Szülők!
 
Mezőberény Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete a 
80/2018. (II.26.) sz. határozata 
alapján hozzájárult ahhoz, hogy 
Mezőberény Város Óvodai Intéz-
ménye ügyeleti elhelyezést bizto-
sítson a gyermekek számára az 
előzetesen felmért szülői igények 
alapján.

2018. március 10-én 
(szombaton) a Mosolygó Köz-
ponti Óvoda látja el az ügye-
letet. Ezen a napon az intéz-

mény gondnoksága zárva tart.

2018. március 26 – április 3. kö-
zött, 

az ügyeletes óvoda 
a Nefelejcs Óvoda. Ebben az 
időszakban az intézmény gond-
noksága 8-16 óráig tart nyitva.)

Az óvodák nyitása 2018. április 4. 
(szerda).

Kovács Annamária, 
intézményvezető

a helyi iskolák tavaszi 
szünete alatt 

TAVASZVÁRÓ 
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ

2018. március 23. 
(péntek) 16 óra

Magyarvégesi Óvoda, 
Mezőberény, Kálvin u. 2-4.

Program:
- játszóház

- kézműves foglalkozás
- eszem-iszom, dínom-dánom

Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes!

SÁNDOR-BÁL

Művelődési Központ
2018. március 10. 19 óra

Jegyek elővételben a 
gimnázium titkárságán 

kaphatók.
Szeretettel várjuk gimnáziu-

munk volt diákjait és az 
érdeklődőket az idei 

Sándor-bálra!

2018. márciusIntézményi hírek
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A Múzeumi Esték rendezvény- születésű csapatával 
sorozat keretében február 22-én a 60 év fölöttiek korosztályában 
Winter Ilona, 267-szeres magyar arany-érmet szerzett. Elmondta, a 
válogatott kosárlabdázó a tavaly 

Senior Világjátékot négyévente 
áprilisi új-zélandi Aucklandben 

rendezik meg, 28 sportágban megrendezett Senior Világ-
csaknem 25000 sportoló mérkő-játékokról tartott előadást, sok 

vetített képpel. A mezőberényi zött meg az elsőbbségért.

kosárlabdázó 

Világbajnok lett Új-Zélandon

Március a tavasz, az újjá- évfordulójának emlékére ké-
születés, a forradalmak és szített egy római számlapos 
a nyári időszámítás hó- zsebóra kollekciót „Petőfi 
napja. Századokon át az idő Sándor” felirattal.
mérésére használt,  A bemutatott órával Petőfi 
kedvelt eszköz a Sándorra és az 1848-
z s e b ó r a  v o l t .  49-es forradalomra, 
Schönwald Imre szabadságharcra és 
országosan is a régi idők meste-
ismert  pécsi  reire emlékezünk. 
órás- és ötvös- A feliratos zsebóra 
mester gondolt gyűjteményünk pá-
egyet, és 1899- ratlanul értékes da-
ben a szabad- rabja.
ságharc ötvenedik Csete Gyula

„Petőfi Sándor“ feliratos zsebóra
A hónap műtárgya 2018. március

„A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos programhoz 
csatlakozva a Művelődési 
Központ meghirdeti

„A legszebb 
konyhakertek” 

programot.

Várjuk minden konyhakerttel 
rendelkező kertművelő 

magánszemély és közösség 
jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 
2018. május vége.

Részletes információ és 
jelentkezés lap: 

opskk.mezobereny.hu, 
.

Eredményhirdetés: 
2018. szeptember 15., a VIII. 
Töltött Káposzta Fesztiválon.

Művelődési Központ, 

www.mezobereny.hu

A Művelődési Központ 

GASZTRONÓMIAI 
VERSENYT HIRDET 

április 14. (szombat) 
9 órától 

a korábbi bor-kolbász, 
illetve a házi sütemény-
versenyek folytatásaként.

Nevezési határidő: 
április 1.

Jelentkezni lehet az aláb-
bi kategóriákban:
• borverseny: asztali- (vö-

rös, fehér, rose) és gyü-
mölcsbor

• kolbászverseny: vékony- 
és vastagkolbász

• savanyúságverseny: 
hordós és üveges

• lekvárverseny: házi ké-
szítésű

A verseny kiírása, jelentkezési 
lap letölthető az opskk. 
mezobereny.hu, a www. 
mezobereny.hu honlapokról, 
és a www.facebook.com/ 
opskmm Facebook-oldalról, 
illetve személyesen átvehető a 
Művelődési Központ infor-
mációs pultjánál.
A versenyzők a benevezett 
gasztronómiai termékek fela-
jánlásával hozzájárulnak az 
érdeklődők részére készített 
kóstolócsomagok összeállí-
tásához.

Információ: 
Bartó Róbertné, 
+36 20 4243944, 

bartone67@gmail.com

• házisütemény-verseny: 
(nagymamáink sütötték, 
krémes, sós és egyéb)

Jegyek 2.800 forintos áron a Művelődési Központban kaphatók.
További információ: Bartó Róbertné, +36-20/226-9690

Huszka Jenő: 
Mária főhadnagy (operett) 
2018. március 23. 19:00

VÁSZON ÉS GYAPJÚ SZÖVŐ SZAKKÖR FELNŐTTEKNEK

2018. április 5-én (csütörtökön) 16 órától 
vászon és gyapjú szövő szakkör indul felnőtteknek.

A szakkör vezetője: 
Debreczeni János Népi Iparművész, Népművészet Mestere

A foglalkozások alkalmanként: 3*60 percesek

Érdeklődni, jelentkezni lehet: 

opskmm@gmail.com, +36 20 246-1216, opskk.mezobereny.hu

MÚZEUMI ESTÉKMÚZEUMI ESTÉK

2018. április 5. 
(csütörtök) 17 óra

IDŐUTAZÁS
A legújabb régészeti 

kutatások 
Mezőberény 
környékén

Előadó: 

dr. Bácsmegi Gábor 
régész,

Munkácsy Mihály Múzeum 

Könyvtár 
(Mezőberény, Fő út 4.)

2018. március Intézményi hírek

Főbb szerepekben Fogarassy Bernadett, Csengeri Attila, 
Egri László, Zalai Lídia, Fogarassy András, Teremi Trixi, 
Pintér Gábor, Benkóczy Zoltán, Faragó András

Esély Otthon
„A város a Tiétek, 
a város Értetek”

Mezőberény Város Önkor-
mányzata az Emberi Erőforrás 
Operatív Program (EFOP) ke-
retében helyi önkormányzatok 
számára meghirdetett „Esély 
Otthon” elnevezésű EFOP-
1.2.11-16 kódszámú pályázaton 
199 millió Ft támogatásban 
részesült. A pályázat célja a 
vidék népességmegtartó képes-
ségének javítása, a fiatalok 
vidékről történő elvándor-
lásának megakadályozása, a 
vidéki fiatalok számára reális 
életpályamodell kialakításának 
segítése. A pályázat segítséget 
nyújt az önkormányzatnak, 
hogy továbbra is támogassa a 16 
és 35 év közötti fiatalok Me-
zőberényben maradását, lete-
lepedését. 
A pályázati programokról, ese-
ményekről, rendezvényekről 
folyamatosan tájékoztatjuk 
Önöket, kérjük, figyelje további 
híreinket. 
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A Mezőberényi Erdélyi Kör Édes Erdély című kérdőív is a szé-
február 3-án a Berény Szálló kelység jeles személyiségeivel és 
éttermében tartotta meg – immár történelmével kapcsolatos kérdé-
26. alkalommal – hagyományos seket fogalmazott meg.
farsangi bálját. A nagy érdeklődés Kajlik Péter, a Mezőberényi Er-
természetes, mert idén is a délyi Kör elnöke beszédében 
Kolozsvári Magyar Opera művé- hangsúlyozta, számunkra, akik-
szeit (fotónkon) köszönthettük, nek rokonai és barátai Erdélyben 
akik, mint mindig, most is élnek, nem lehet közömbös, hogy 
hangulatos műsorral örvendez- miként boldogulnak szülő-
tették meg a vendégeket. földjükön. Mi nem egy másik 
A rendezvényt megtisztelte népcsoport ellen tiltakozunk, ha-
Dankó Béla, a Fidesz ország- nem kiállunk a mieink mellett. 
gyűlési képviselője, aki be- Azokért, akik már 1000 éve 
szédében a Magyar Kormány otthon vannak, és ott is szeret-
támogatásáról biztosította az 

nének maradni, de nem adják fel 
erdélyi magyarok autonómia 

anyanyelvüket és szokásaikat, 
törekvését.

hagyományaikat. Külön öröm 
Szekeres Józsefné, Mezőberény 

számomra, hogy ebben a törek-alpolgármestere köszöntőjében 
vésünkben, nemcsak az Erdélyből hangsúlyozta, hogy az erdélyi kör 
elszármazottak, hanem egyre a város egyik meghatározó egye-
több anyaországi magyar is segít, sülete, rendezvényeivel értéket 
egyesületünk létszáma ennek teremt. Az alpolgármester asz-
köszönhetően jelentősen gyara-szony közreműködésével a Vá-
podott az utóbbi időben.rosházán már több mint hatvan 
Az est során a Magyar Himnusz külhoni személy tette le az 
mellett a Székely Himnuszt is állampolgári esküt.
elénekelték a vendégek. Az er-Az idei rendezvény a székelyek-
délyi ételekből álló menü elfo-ről szólt. Érkezéskor – egy pohár 
gyasztása után az élő zenés, tán-székely köményes és áfonya 
cos mulatság hajnalig tartott. italok kínálása mellett – a 

Kajlik Péter, a Mezőberényi rendezők minden vendég ruhájára 
kitűzték a székely zászlót. Az Erdélyi Kör elnöke

Farsangolt az Erdélyi kör 

Március 1. és 4. között Pécsen 
rendezték meg a kosárlabda „B” 
kategóriás kosárlabda bajnokság 
országos döntőjét. A 20 fiú- és a 
19 leányiskola küzdött a végső 
helyezésekért. A Petőfi Sándor 
Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium csapata 
kitűnően szerepelt. Hat győztes 
mérkőzés után csak a döntőben 
szenvedtek vereséget, így a 
nagyon értékes második helyen 
végeztek. Az elődöntőben nyúj-
tották a legjobb játékukat a 
lányok, ahol legyőzték a tavalyi 
bajnok budapesti csapatot!

Ezüstérmes kosaras lányok

Amit a nemzetiségi választásainkról tudni kell

Tisztelt Mezőberényiek!

Mi, mezőberényi szlovákok is újra megmérettetünk 2018-ban, akik 
kötődünk a szlovák gyökerekhez, és választójogunkkal élni 
akarunk, REGISZTRÁLNUNK kell. A regisztrálással kapcsolatos 
tájékoztatást, segítséget a Szlovák Közösségi Házban tudjuk bizto-
sítani Keresse fel a Szlovák Közösségi Házat 

munkanapokon 8-10 óráig!

A regisztrációnak számunkra valóban komoly a tétje: legyen 
továbbra is szlovák szószólónk a Parlamentben. Választására az 
országgyűlési választáskor 2018. április 8-án kerül sor. Továbbá 
fontos számunkra a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete, esetleg oktatási 
intézmények (szlovák óvoda), civil szervezetek hagyományőrző 
csoportjainak támogatása. Legyen továbbra is fontos számunkra 
elődeink öröksége, nyelvünk és kultúránk őrzése, a regisztráció 
során vállaljuk büszkén szlovákságunkat! Hisszük, hogy a múltunk 
tisztelete a jövőnk záloga.

Cservenák János, a 
, 

Borgula Györgyné, a 

. 2018. március 24-
ig 

Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Mezőberényi Szlovákok 
Szervezetének elnöke

Jótékonysági gyűjtés
 
A mezőberényi Szlovák Közösségi Ház 2016. október elsején 
átadásra került városunkban. A ház további fejlesztésére 
jótékonysági gyűjtést szervezünk.

Tisztelt városlakók, tisztelt támogatók!

Kérjük, felajánlásaikkal segítsék a jótékonysági gyűjtést! Kérjük, 
akinek van felesleges, de használható tárgya, eszköze, ajánlja fel!
Felajánlások átvétele és továbbközvetítése 2018. március 16-án 
(péntek) és 18-án (vasárnap) 10-16 óráig a Gyomai út 21. szám 
alatt.
Várunk minden érdeklődőt a megjelölt két napon, hogy a felajánlott 
tárgyakból válogasson, és adományával segítse a szlovák 
nemzetiséget.

Tisztelettel, köszönettel: 
Mezőberényi Szlovák N

Mezőberényi Szlovákok Szervezete
emzetiségi Önkormányzat

A Művelődési Központ, Városi 
Nyugdíjas Klub és a Magyar 
Rákellenes Liga Mezőberényi 
Alapszervezete tisztelettel 
meghívja a város lakosait

rendőrségi fórumra, melyen

Aktualitások, bűn- és 
balesetmegelőzés
címmel tart előadást.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt! A részvétel díjtalan.

a Művelődési Központba 
2018. április 4-én 

(szerda) 16 órakor tartandó

Jakusovszki Zoltán
rendőr alezredes, őrsparancsnok

A Művelődési Központ, 
Városi Nyugdíjas Klub

és a Magyar Rákellenes Liga 
Mezőberényi Alapszervezete

tisztelettel meghívja 
a város lakosait

(szerda) 

a Művelődési Központba 
2018. március 21-én 

16.30 órakor

Guti Ambrus, a 
mezőberényi mentőállomás 

vezetője

Vedd észre, ha baj van 
- leggyakrabban előforduló 

időskori betegségek, 
sérülések című előadására.

Az előadás után lehetőség 
nyílik vérnyomás-, 

vércukorszint-, pulzus- és 
oxigén-szeparációmérésre.

Várunk minden kedves 
érdeklődőt! 

A részvétel díjtalan.

Kettőskúti találkozó 
2018. március 18-án 12 órakor 

a Berény Szállóban.
Jelentkezési és fizetési 

határidő: 2018. március 13.
Elérhetőség: 

+36 20-429-38-78

2018. márciusIntézményi hírek / Civil hírek
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Február 10-én rendezték meg Barna Gergő 3., U11 kor-
Pakson a Héraklész Kajak-kenu osztályban Konyecsni Milán 1. 
Fizikai Felmérő Bajnokságot. A helyezést ért el. A viadalon 
KSI Gyomaendrőd Kajak-kenu eredményesen szerepelt Ilyés 
Szakosztályának színeiben nyolc Inez, Tóth Kinga, Wágner Anna és 
mezőberényi gyermek képvi- Vida Barnabás is.
seltette magát. U16 korosztályban Részletek: www.mezobereny.hu, 
Hajkó Kata 3., U14 korosztályban hírek.      Kovácsné Kozma Diána
Sági Alíz 6., U12 korosztályban  és Kovács Gábor edzők

Idei első sikerekkajakos 

Február14-én Törökbálinton sze- A csoportból második helyen ju-
repelt a Petőfi Sándor Általános tottunk tovább, és keresztbe ját-
Iskola U14-es lány csapata B33 szás során megvertük a másik 
regionális döntőn. A B33 elne- csoport első helyezettjét, Kun-
vezéssel a közelmúltban új sport- szentmárton csapatát! Ez egyben 
ág született, ez a kosárlabdának azt is jelentette, hogy bejutottunk 
egyik változata, ezt egy palánkra az országos döntőbe, mivel két 
játszák, egy időben három játékos csapat juthatott tovább! A döntő-
lehet a pályán. ben ismét a saját csoportgyőz-
A csapat tagjai voltak: Dévényi tesünkkel kerültünk szembe, és 
Andrea, Hegyesi Alexandra, bár már igen fáradtan, bátor já-
Gottschick Márta, Kőszegi Fanni. tékkal csak minimális vereséget 
Edző: Winter Ilona. szenvedtünk, de az eredmény 
A döntőn szereplő nyolc csapatot szempontjából ez már nem 
két négyes csoportba osztották, itt számított! Irány az országos dön-
körmérkőzéseket játszottunk. A tő, ami azért is ilyen nagyszerű e-
csoport csapatai voltak: Pilis- redmény, mert neves egyesületek 
csaba, Dunakeszi, Békéscsaba és és akadémiák csapatait sikerült 
Mezőberény. megelőznünk!          Winter Ilona

Döntőben a kosaras lányok

A Mezőberényi Általános Iskola, nem tudtak eleget tenni a meg-
a Berényi Gyermek FC és a növekedett nevezéseknek. Össze-
Mezőberényi Gyermekfoci Ala- sen hat korosztályban, ötven 
pítvány közös rendezésében, idén csapat(!), több mint ötszáz(!), 
25. alkalommal került sor a ha- fiatal labdarúgó vett részt a sok 
gyományos utánpótlás labdarúgó héten át tartó megmérettetésen.
téli teremtornára Mezőberényben Mint minden évben, idén is ki-
a Molnár Miklós Sportcsar- élezett küzdelmet folytattak a 
nokban. A jubileum alkalmából a résztvevők a végső győzelemért. 
szervezők a sportcsarnokban A hazaiak közül a legjobban U 19 
fotókiállítást rendeztek a 25 év csapatunk (fotónkon) teljesített, 
legfontosabb eseményeiből, és minden mérkőzését megnyerve 
készült egy ünnepi műsorfüzet is. hódította el a jubileumi kupát. 
Ebben az évben minden eddigi Egy korosztály kivételével a többi 
létszámot megdöntött a jelent- csapatunk is dobogós helyezést 
kező csapatok sokasága. Több ért el.
korosztályban a szervezők már Kajlik Péter testnevelő-edző

25. Farsang Kupa

A 2017-2018. évi XXXVI. mező- Lajos (Berényi Gyermek FC)
berényi Kispályás Labdarúgó A szenior kategóriában március 3-
Teremkupa végeredménye.  án nyolc csapat versenyzett: 1. 
Mérkőzések helyszíne: 5650 Me- Netzita, 2. Csárda-Tex, 3. Ipar FC. 
zőberény, Luther tér 1. Molnár Különdíjasok: legjobb kapus: 
Miklós Sportcsarnok. Időpont: Korcsok Péter (Netzita), legjobb 
2018. február 26. mezőnyjátékos: Gellért János 
Az amatőr kategóriában 12 csapat 

(Csárda-Tex), legjobb mezőny-
indult, 1. Hot-Drink, 2. Páka-

játékos: Kreisz Zsolt (Asszony-Trans, 3. Sördögök.
bosszantó). Gólkirály: Nagy Különdíjasok: legjobb kapus: 
Sándor (Csaviép) 20 góllal. Kö-Lestyán Norbert (TOP DOWN), 
szönjük minden csapat rész-legjobb mezőnyjátékos: Be-
vételét!nyovszki János (Hot-Drink), leg-
Magasi István és Winter Attila, a jobb mezőnyjátékos: Adamik Dá-

vid (Hot-Drink), gólkirály: Csikós torna szervezői

A teremkupa végeredménye

résztvevők. A Magyar Rákellenes 
Liga Mezőberényi Alapszer-
vezete által szervezett esemé-
nyen Mertz Judit elnök szavai 
után Szekeres Józsefné alpol-
gármester köszöntötte a jelen-
lévőket, majd dr. Sziráczki Mag-
dolna címzetes főorvos, gyermek 
háziorvos tartott előadást a 
megelőzésről, a szűrővizs-
gálatokról, az oltásról és a szülői 
felelősségről. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Siklósi 
István polgármester, illetve Ko-
vács Edina és Borgula Györgyné 
képviselők. A karkötő készí-
téséhez csatlakozott, támogatta az 
eseményt Kiszely Jánosné hímző, 
Népi Iparművész, Népművészet 
Mestere, Gulyás Imréné szövő, 
Váradi Lászlóné bőrdíszműves, 

Február 8-án és 9-én a XII. Debreczeni Jánosné viselet-
Európai Méhnyakrák Megelőzési készítő, Debreczeni János szövő, 
Héthez kapcsolódva a Mály- Népi Iparművész, Népművészet 
vavirág Alapítvány kezde- Mestere, Tóth Sándor fafaragó, 
ményezéséhez – Mezőberényben Népi Iparművész, Népművészet 
is gyöngyöt fűztek a betegségben Mestere, Korom Andrea gyöngy-
érintettek számára. A két nap alatt fűző és Márkusné Szabó Ilona 
125 db karkötő készült el nagy kézműves. Az elkészült karkö-
szeretettel a gyerekek, a fiatalok tőket a békéscsabai kórház nőgyó-
és a felnőttek összefogásaként. gyászati osztályának adta át az 
Csütörtökön a Petőfi Sándor alapszervezet.
Evangélikus Általános Iskola, A rendezvényt támogatta: Cs+T 
Gimnázium és Kollégiumban, az BRINGA Kft .  műszaki és 
aulában, majd másnap a Szlovák kerékpár üzlete.
Közösségi Házban fűztek a  M. J. 

– 

Gyöngyfűzés Berényben
2018. március Civil hírek
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A negyven napos böjti idő Jézus Krisztus 
szenvedéstörténetére irányítja a figyelmet, 
melynek végén a nagypéntek és a golgotai 
kereszt áll. A kereszt mindig is botrányos, 
érthetetlen része volt a keresztyének hité-
nek. Ma is számtalan kérdés övezi. Kell-e 
kitenni egyházi iskolák osztálytermeibe? 
Használjuk-e még fejfaként szeretteink 
síremlékén? Katolikus hittestvéreink e-
lőnyben részesítik a korpuszos keresztet, 
amin Jézus szenvedő teste látható. Mi 
evangélikusok pedig az üres feszületet, ami 
a feltámadás tényére is emlékezet: Jézust 
nem halottként, hanem élőként ismerjük. 
Minden paradoxonja ellenére jegyezzük 
meg: kereszt nélküli keresztyénség nincs, 
az csak valami humanizmus és valódi alap 
nélküli etika. Ahogyan azt is fontos tudni, 
hogy „a tanítványság nélküli keresztyénség 
nem más, mint Krisztus nélküli keresz-
tyénség”.

Milyen szavak, érzések fogalmazódnak 
meg a kereszt láttán? Ellenérzés, szána-
lom, irtózat, bűntudat? Miért volt erre 
szükség? Miért pont így volt szükség rá?

Az egyházi énekköltők hitvallásukat, teo-
lógiájukat fejezték ki dallam- és szöveg-
világukkal. „Értem tetted ezt Jézusom, fájó 
szívvel, hiszem, tudom, lelkem örök üd-
vére…” vagy „Jézus világ, Megváltója, 
üdvösségem megadója, bűnömnek fán 
függő díja”.

A reformáció korának festőművészei úgy 
ábrázolták hitvallásukat, hogy különféle 
korok jelentős alakjait állították a kereszt 
alá. Azaz a bibliai személyeket és a saját 
koruk teológusait is merészen és hitvallóan 
a kereszt alá festették, mintegy jelezve: mi 
is ott voltunk, értünk is történt mindez!

Összefoglalva tehát, mindaz, ami a ke-
reszttel összefügg, az összefügg az ember 
bűnös, azaz Istentől eltávolodott lelkével. 
Mindaz, amiért történt, az összeköti a 
korokat, felülemelkedik az időn és a min-
denkori emberrel, azaz velünk kapcso-
latos. Indulatainkat, korlátolt emberi va-
lónkat érinti, ami nehezen érti meg az ár-
tatlan szenvedését, a bűnhődés mikéntjét, a 
másikért feláldozott életet, Isten mér-
hetetlen, mentő szeretetét.

Mivel tehát a világ a saját bölcsessége út-
ján nem ismerte meg Istent a maga böl-
csességében, tetszett Istennek, hogy az 
igehirdetés bolondsága által üdvözítse a 
hívőket. És miközben a zsidók jelt kí-
vánnak, a görögök pedig bölcsességet ke-
resnek, mi a megfeszített Krisztust hir-
detjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, 
a pogányoknak pedig bolondság, de 
maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és 
görögöknek egyaránt az Isten ereje és az 
Isten bölcsessége. (1Kor 1, 21-23)

Lázárné Skorka Katalin

A keresztre nézünk
Mert a keresztről szóló beszéd bolondság 

ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 
akik üdvözülünk, Istennek ereje. 

(1Kor. 1,18)

Tizenhatodik alkalommal rienn, a helyi Petőfi Sándor 
szervezte meg az Erős Vár Evangélikus Gimnázium 
Alapítvány jótékonysági bál- tanulója egy Csokonai-verset 
ját február 17-én. Az I. mondott el, felidézve a far-
kerületi Evangélikus Egy- sang régi hangulatát.
házközség területén élő fia- Az alkalom vendégelőadója 
talok, idősek és rászorulók Károlyfalvi Krisztina ének-
támogatására létrejött alapít- művész volt, akinek elő-
vány ebben az évben a fia- adásában többek között a 
talok klubhelyiségének tech- Nyomorultak című musical 
nikai felszerelésére gyűjtött. egyik dala és az ismert Hal-
Az est folyamán az Evangé- lelujah is felcsendült. A jó 
likus Óvoda Szivárvány cso- hangulatot Kepenyes Pál 
portja – igazi farsangi han- zenekara igényes tánczenéje 
gulatot teremtve – cirkuszi biztosította.
műsort adott elő. Két má- Köszönjük a jelenlévőknek 
sodik osztályos evangélikus és minden támogatónknak, 
kisiskolás – Babinszki Panna hogy segítségükkel már be is 
és Kávai Eszter – színes nép- szerezhettük a vágyott elekt-
dalcsokorral kedveskedett a ronikai berendezéseket a fia-
jelenlévőknek. Weigert Ad- talok számára!            L. S. K. 

Február 13-án dr. Dóczy mára négy kontinens 21 or-
Balázs Bálint családorvostan szágában ünneplik. Hazánk-
szakorvos és felesége, Dóczy ban az országos eseményso-
Piroska voltak a Mezőberé- rozatot 2008 óta rendezik 
nyi I. kerületi Evangélikus meg a keresztény egyházak 
Egyházközség vendégei. Egy és civil szervezetek széles 
vasárnapi szeretetvendégség körű összefogásával, számta-
keretén belül vallottak sze- lan nagyváros, település, kö-
mélyes elköteleződésük em- zösség részvételével.
beri, hitbeli hátteréről, csa- A házasság Isten csodálatos 
ládjukról, gyermekneve- ajándéka és gondoskodása az 
lésről, házasságukban meg- ember számára, amelyben a 
tapasztalt örömökről és ki-

felek megtapasztalhatják a 
hívásokról. A gyülekezet asz-

feltétel nélküli szeretet, a hű-
szonyai szív alakú sütemé-

ség és az őszinte megbocsá-
nyekkel és mézeskalácsokkal 

tás értékét egy nekik rendelt, kínálták az alkalom részt-
de nem tökéletes társon ke-vevőit.
resztül. A házasságban egy „Közel két évtizede Ang-
férfi és egy nő saját elhatáro-liából indult el ez a kezde-
zásából elkötelezi magát, ményezés, amely Valentin-
hogy egymás bátorítására, nap környékén minden évben 
segítésére és védelmére tö-egy hétig a házasság és a 
rekszik egész életében. Ilyen család fontosságára kívánja 
módon a házasság felelősség-irányítani a figyelmet. A 
teljes, biztonságos és meghitt házasság hetét – amelyhez 
közösséget jelent számukra, hazai és nemzetközi szinten 

is számos ismert közéleti és áldásul szolgál életük min-
személyiség csatlakozott ki- den más területén is.”  
fejezve elköteleződését a há- forrás: hazassaghete.hu 

zasság, a család ügye iránt – L. S. K.

A 2018. évi egyházközségi tisztújításról 

Március 11-én az istentiszteletet követően jelöltlistát 
véglegesítő közgyűlés lesz. Március 25-én istentiszteletet 
követően választó közgyűlés lesz.
Az egyházközség választói névjegyzéke a hivatali 
helyiségben és az istentiszteleteink helyszínén található 
kifüggesztve.
„Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak 
gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és 
anyagi erejéhez képest részt vesz és általában az 
egyházközség területén lakik. Az egyházközség tagjairól 
nyilvántartást vezet.“ MEE. 1997. évi I.tv. 14 § 

Mezőberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség Presbitériuma

Zenei stílusok 
egymás mellett
 

A Mezőberényi Városi Ifjúsági 
Fúvószenekar idei önálló kon-
certjét a válogatás, a válogatott 
darabok témája köré rendeztük. A 
műsor összeállításának fő célja 
volt, hogy különböző stílusú 
művek legyenek hallhatók. Így 
előkerültek a rég nem játszott 
darabjaink, és a zenekar most is 
készült olyan újdonságokkal, me-
lyek ez idáig csak egyszer voltak 
hallhatóak.
A zenei válogatások között ka-
kukktojásként elhangzott An-
tonio Carlos Jobin brazil zene-
szerző Wave című darabja Balázs 
János szárnykürtszólójával. A ze-
nekar számára az egyik legna-
gyobb kihívást pedig a „kará-
csonyi kötelezővé” vált Reszkes-
setek betörők filmzenei egyve-
legének előadása jelentette.
Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni a Mezőberényi Fúvószene-
karért Egyesület segítségét és 
támogatását, továbbá köszönjük 
az egyesületnek a hangszerek fel-
újításának és karbantartásának 
finanszírozását is. Végezetül kö-
szönjük a koncert élményét 
Matajsz János karnagynak, aki 19 
éve ugyanolyan elszántsággal és 
lelkesedéssel irányítja a zenekart, 
mint az első próbák alkalmával.
Jövőre mindenkit szeretettel vá-
runk a zenekar 20 éves jubileumi 
koncertjére!

Evangélikus bál

Házasság hete

MEGHÍVÓ

16.30 órakor
a Művelődési 
Központban

(Mezőberény, Fő út 6.)

ÖNBECSÜLÉS ÉS 
KÜZDŐKÉPESSÉG 
MEGALAPOZÁSA 

GYERMEKKORBAN 
címmel

DR. KÁDÁR 
ANNAMÁRIA 

egyetemi adjunktus, pszi-
chológus, tréner tart előadást.

Az Egyensúly AE Egyesület,
és a Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 

Ház (CSEÖH) szervezésében

2018. április 3-án 

2018. márciusHitélet / Civil hírek
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A Bánfalvy Stúdió 
színházi előadása 

A szereplők között: 
Gesztesi Károly, Beleznay Endre, 

Bánfalvy Ági és Száraz Dénes.

Ray Cooney: 
A miniszter félrelép

002018. április 20. 19 , 
Művelődési Központ 
(Mezőberény, Fő út 6.)
Jegyár: 2.800 forint

Jegyek válthatók a helyszínen és a www.jegy.hu oldalon!

SZÉPSÉGSZALON

AKCIÓ! 
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc

NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT 
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, 

alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA

arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, 
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése

MANIKŰR-PEDIKŰR

műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS 

Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!

Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

KOMFORT ABC
Márciusi akció:
Burgonya Étkezési piros Fr. kg 99 Ft
Finomliszt „CBA” 1 kg 99 Ft
Riska UHT tej 1,5% 1 l 159 Ft
Kristálycukor „Zahar” 1 kg 189 Ft
Étolaj „Import” 1 l 309 Ft
Cerbona műzli 10-féle 200 g 289 Ft (1445 Ft/kg)
Baromfi rúd „Finonimo” kg 399 Ft
Sajtos baromfirúd „Finonimo” kg 549 Ft
Biopon tak. mosóporok 1,4 kg 699 Ft (499 Ft/kg)
Persil mosóporok 1,4 kg 999 Ft (714 Ft/kg)
Biopon tak. mosógélek 3,3 l 1599 Ft (485 Ft/l)
Persil mosógélek 2,92 l 1899 Ft (650 Ft/l)

Várjuk kedves vásárlóinkat! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja

= az 5650 Mezőberény, belterület 3722/14. helyrajzi számú, 
28112 m  alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 

ingatlant, minimum bruttó 6.600.000 + 27% ÁFA = 8.382.000 
Ft (nyolcmillió-háromszáznyolvankétezer forint) eladási áron,

= az 5650 Mezőberény, belterület 3722/15. helyrajzi számú, 
28371 m  alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 

ingatlant, minimum bruttó 6.800.000 + 27% ÁFA = 8.636.000 
Ft (nyolcmillió-hatszázharminchatezer forint) eladási áron.

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 
2018. március 31.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, 
Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.

Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
István polgármestertől, a 66/515-515 – ös telefonszámon, vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
fogadási időben.

Bővebb információ:

Gulyás Miklós, tel.: +36 20 980-6010 web:www.gmtanc.hu

2018. március



12.

A Fenntartható Térségért Ala- interaktív kiállítás harmadik bé- iskola udvarára, zöld tippeket tar-
pítvány (FETA) a Földművelés- kés megyei helyszíne 2018. feb- talmazó plakátok az iskolai fo-
ügyi Minisztérium „A hazai ruár 13-án a Mezőberényi Petőfi lyósókra, tantermekbe, Zöld kó-
hulladékgazdálkodással és sze- Sándor Evangélikus Általános dex című könyvet a könyvtárba, 
lektív hulladékgyűjtéssel kap- Iskola, Gimnázium és Kollégium fűszer- és gyógynövény magvak 
csolatos lakossági szemlélet- volt. A rendezvényen 400 álta- fűszerkert kialakításához és  kis-
formálásra fordítható támogatás” lános és középiskolás diák vett kertész naptárak a kerti teen-

ból 300 millió tonna hulladék (FM-LSZF/2017-01)  c ímű aktívan részt. dőkről. Mindezek segítik majd a 
keletkezik évente, amelynek programjában iskolai szemlé- Az iskola igazgatója: dr. Rückné témanap egyes állomásainál 
közel fele egyszer használatos letformáló programsorozatot Mező Györgyi örömmel vette át elhangzott információk elmé-
termék, melynek csupán 15 %-a valósított meg hat településen az iskolának és a tanulóknak szánt  lyítését a mindennapokban. Az 
kerül újrahasznosításra. Magyar-Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok ajándékokat. egész napos programot interaktív 
országon 2020-ig az újrahasz-megyében 2018. februárjában. A Minden diák a nap folyamán formában tanóránként 2 osztály 

program címe: „Zöldülj, fordulj – elhangzott témákat játékosan fel- nosítás mértékének tervezett látogatta. A foglalkozások témái: 
interaktív tanulás, környezet- dolgozó foglalkoztató füzetet ka- aránya 50%. Rajtunk, egyéni komposztálás - biokert, öko-
tudatos jó gyakorlat-átadás a pott. A további praktikus „öko- döntéseinken múlik, hogy kör-tudatos vásárlás, természetbarát 
Tiszazugban és a Körösök men- sító” szemléletformáló ajándé- nyezettudatos vagy környezet-háztartás és életmód, háztartási 
tén” KNSZfF/125-8/2017 kok: szelektív-kukák közös is- szennyező módon éljük életün-hulladékok keletkezésének meg-
A természet és környezetvédelmi kolai használatra, madáretetők az ket. Szerencsére ma már vannak előzése -  csökkentése, újra-

alternatívák a zöldebb életmód hasznosítás - újrahasználat, sze-
lektív hulladékgyűjtés voltak. kialakítására, erről szól ez a 
A helyi termék kóstolón teljes kiállítás is. (x)

kiőrlésű tönköly kenyér, kalács, 
házi gyümölcslekvárok, helyi 
termelőktől vásárolt termelői 
répa, alma, 100 %-os gyümölcs-
levek ízével ismerkedhetett az 
iskola apraja – nagyja.
A hulladékmegelőzés témája 
azért is sürgető, mert hatalmas 
mértékű a hulladékképződés 
Földünkön. Globálisan műanyag-

Szemléletformálás az iskolában

A program a 
Földművelésügyi Minisztérium 

támogatásával valósul meg.

szelektalok.hu 

2018. március


