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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

A forradalom emlékünnepe

Mezőberény városa az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. 
évfordulója alkalmából ünnepi műsorral emlékezett. Gajda Róbert,  
Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott ünnepi beszédében 
kiemelte: „Vannak olyan egyedi és megismételhetetlen események, 
amelyek örökké fénylő csillagként ragyognak múltunk egén. 
1848 márciusában egy 
egész nemzet fogott 
össze, hogy valami 
maradandót, valami 
utolérhetetlent tegyen 
hazánkért, a magyar-
ságért és talán az egész 
világért.” Az ünnepség 
a Mezőberény Városi 
Ifjúsági Fúvószenekar 
közreműködésével vet-
te kezdetét, majd a 
történelmi egyházak ökumenikus istentisztelettel emlékeztek a 
forradalom hőseiről, elődeinkről. A Békéscsabai Jókai Színház 
művészei és a „Leg a Láb” AMI táncosai közös produkcióját követően a 
város elismeréseit Siklósi István, városunk  polgármestere és Szekeres 
Józsefné alpolgármester asszony adták át.
„Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért“ díjat vett át Földesi Lajosné 
óvodapedagógus. A „Mezőberény Kultúrájáért“ díjat ebben az évben 
Papp Zoltán grafikusművész, tanár kapta. „Mezőberény Sportjáért“ 
díjban részesült Szabó László, míg a „Mezőberény Vállalkozója“ díjat 
Marton Mihály vállalkozó vehette át. Az ünnepség koszorúzással 

folytatódott a Petőfi-szobor-
nál. Az eseménysorozat a 
Körös-parton zárult, ahol 
Nagy Ferenc, a Baráti Egylet 
Mezőberényért Egyesület 
leköszönő elnöke mondott 
beszédet, majd a jelenlévők 
képviselői koszorúkat, virá-
gokat helyeztek el az em-
lékműnél.

A népgyógyászat fortélyairól

Szabó Gyuri bácsi Gyógynö-
vényekkel az egészségért című 
előadását több mint ötszáz ér-
deklődő kísérte figyelemmel az 
OPSKK Művelődési Központja 
termeiben. A természet ajándékait - 
gyógynövényeinket - megelőzésre 
és gyógyításra is egyaránt alkal-
mazhatjuk, de a rendszeres orvosi 
vizsgálat fontosságát is hang-
súlyozta a „bükki füvesember”. A 
Magyar Örökség Díjas nép- és 
természetgyógyász hétről hétre 
segíti a betegek gyógyulását, 
legyen az szív- és érrendszeri, emésztési, mozgásszervi vagy 
nőgyógyászati probléma. Érdekes történeteket, praktikus tanácsokat 
hallhatott a közönség az előadás során.

hétfő 15 óra PSG aula,
R(R+J ) című drámajáték

kedd 15 óra OPSKK Könyvtára,
Fiatal(ok)/irodalom – Két 
akarat: beszélgetések Áfra 
János költővel

szerda 15.15 óra PSG aula,
Slamszerda DebreSlam 
tagokkal és Open Mic

csütörtök 13 óra PSG aula,
Kávészünet együttes 

15 óra Ádámok és Évák főpróba

Költészet hete – Mezőberény 2016

Minősített 
Közművelődési

Intézmény

• Délelőtt sportprogramokkal (séta, futás, kerékpározás), • népi kis-
mesterség bemutatóval, kézműves vásárral, gyermekfoglal-
kozásokkal, • régi majálisokat idéző játékokkal (zsákbamacska, 
sörhalászat, lengőteke, stb.), • délután helyi csoportok színpadi 
bemutatóival, programokkal, • zárásként Liget-bállal (FIRST 
zenekar) várjuk a családokat, baráti, civil, munkahelyi 
közösségeket.

„Sör-virsli” jegyek az 
OPSKK-ban rendelhetők, vásárolhatók április 21-től.

Részletes program: www.mezobereny.hu, 
opskk.mezobereny.hu, plakátokon
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szolgáltatók, akik a településeken végezhetik a Ez történt a két ülés között Miről tárgyalt 
hulladék begyűjtését, hogyan történik a a képviselő-testület?lakossági díjfizetés, illetve az önkor-Március 1-jén Bela Antalt a Református 
mányzatok feladatainak pontosítása is várat Szeretetotthonban, 16-án Radványi Sándort, A napirend megszavazása után elfogadták dr. magára.21-én Gureczki Jánosné Etelka nénit Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2016. Március 15-én ünnepi megemlékezésre otthonukban, 22-én Nóvé Mihályné Julika február 29-i zárt ülésen és a 2016. március 8-i került sor a városban. A Művelődési nénit szintén a Református Szeretetotthonban rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, Központban Gajda Róbert kormánymegbízott köszöntötte Siklósi István polgármester 90. majd Siklósi István polgármester számolt be a mondott ünnepi beszédet, s átadásra kerültek születésnapja alkalmából. A köszöntés két ülés között történt fontosabb ese-az ágazati elismerések, amelyek az alkalmából adta át Orbán Viktor minisz- ményekről, intézkedésekről. adományozásról szóló rendelet értelmében az terelnök úr által aláírt emléklapot és az Az önkormányzati rendeletek felülvizs-előző évben kiemelkedő munkát végző, önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó gálata során a hatályos jogszabályok szerinti 
eredményt elérő emberek vehetnek át. 2016-egészséget és további békés, boldog éveket megfeleltetés és technikai jellegű kiigazítások, 
ban a díjakat erkölcsi elismerésként kívánunk nekik. pontosítások miatt módosították a helyi 
"Mezőberény Sportjáért" Szabó László, Március 2-án "Értékeink itt és ott" HUNG- közművelődési tevékenység támogatásáról 
"Mezőberény Kultúrájáért" Papp Zoltán, 2015 értéktár pályázat megvalósítása szóló rendeletet, a Mezőberényben a köz-
"Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért" ügyében Gútán járt Siklósi István területi nevek megállapításáról, a ház-
Földesi Lajosné, "Mezőberény Vállalkozója"-polgármester. Tárgyalt Horváth Árpád pol- számozásról, valamint a házszám és a 
ként Marton Mihály vehetett át. Ren-gármester úrral a két település nagyren- névtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 
dezvényünket megtisztelte jelenlétével dr. dezvényein való megjelenésről. Így augusz- rendeletet, és a köztisztviselőket megillető 
Csarnai Judit a Békési Járási Hivatal vezetője. tusban Gútán a "Gútai vásár"-ban a mező- juttatásokról, támogatásokról szóló helyi 
A város központjában megtartott ünnepséget berényi értékek, míg Mezőberényben a gútai rendeletet.
követően a BEM szervezésében a Körös-parti értékek mutatkoznának be. A programban Elfogadásra került a „Mezőberényben élni 
Petőfi emlékműnél került sor megem-szereplő elképzelések közül mindketten azt – élni Mezőberényben” program. A 
lékezésre.ítélték a legelőremutatóbbnak és újszerűnek, képviselő-testület a részletek kidolgozásával, 
Március 18-án dr. Földesi Szabolcs jegyző hogy lehetőséget biztosítanak az értéktárba pontosításával, a programelemek alkal-
vezetésével a feladatok elosztásáról folyt már jegyzett vállalkozóknak termékeik mazásával megbízta Siklósi István polgár-
megbeszélés a hivatalban a mezőberényi bemutatása mellett azok értékesítésére is. A mestert, és felhatalmazta, hogy tárgyaljon a 
tanyák felméréséről. A központi kérdőíves kapott támogatás keretei között a két város „Lakhatási feltételek biztosítása”, a „Városkép 
felmérésbe a tanyagondnokon kívül a diákjainak fotópályázat került meghirdetésre, alakítása”, a „Közlekedés helyzetét javító 
mezőőrök vesznek részt. A városvezetés bízik melyben a települések értékeit kérik a változások” programrészek megvalósításához 
abban, hogy a felmérés adatai alapján hasznos szervezők képi formában megjelentetni. A szükséges ingatlanok megvásárlásáról. A 
információkhoz jutnak, illetve, hogy a pályázati munkákból április végén Gútán, míg „Mezőberényben élni - élni Mezőberényben” 
felméréssel kapcsolatban meglebegtetett augusztusban Mezőberényben egy-egy városi programban érintett rendeleti szabályozás 
államilag finanszírozott fejlesztésekre - pl. nagyrendezvényhez kapcsolódva nyílik ki- megalkotásával dr. Földesi Szabolcs jegyzőt 
minden tanya ellátása elektromos árammal - is állítás. bízták meg.
sor kerül.Március 5-én került sor a Művelődési Mezőberény Város Önkormányzati Kép-
Március 21-én további "szabad" pénzügyi Központban az általános iskola hagyo- viselő-testülete módosította a 102/2016. 
forrás lekötésére került sor. A K&H Banknál mányos "Tapsolj nekünk" rendezvényére. (III.08.) sz. határozatát, így Mezőberény 
150.000.000,- Ft került lekötésre egy hónapos A fellépő gyermekek - a jelenlévők szerint - Város Óvodai Intézményébe a 2016/2017-es 
időtartamra 0,65%-os kamattal.  Így nagyon szép műsorokkal rukkoltak ki, ami nevelési évre történő beiratkozásra 2016. 
pillanatnyilag a mostani lekötéssel és a természetesen felkészítő tanítóikat, tanáraikat május 2-án (hétfő) és május 3-án (kedd) 8-17 
korábban már vásárolt 350.000.000,- Ft értékű is dicséri. Kár, hogy csak a szülőktől lehetett óráig kerül sor. Az óvodai beiratkozásról szóló 
kincstárjeggyel együtt összesen 500.000.000,- hallani a programról, s a kábeltévében sem hirdetmény a városi honlapon (www.mezo-
Ft lekötött forrással rendelkezik a város.lesznek láthatóak a produkciók! bereny.hu) teljes terjedelmében olvasható.
Március 22-én Siklósi István polgármester Március 9-én Dankó Béla térségünk ország- Mezőberény Város Önkormányzati Kép-
részt vett a Körösök Völgye Vidékfejlesztési gyűlési képviselője látogatott Mező- viselő-testülete megköszönte a Mezőberényi 
Közhasznú Egyesület közgyűlésén, ahol berénybe. Előbb két cégnél - Csaba-Berényi Rendőrőrsnek, hogy a város lakói érdekében 
ismertették az előzetes felmérések, meg-Gépgyártó Kft.-nél és Kolozsi Józsefnél - tett eredményes munkát végez, az őrs 2015. évi 
beszélések információit is felhasználva látogatást, majd fogadóórát tartott a városháza tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfo-
elkészült Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét. dísztermében. Ezt követően részt vett a gadta, az abban foglaltakat tudomásul vette.
E dokumentum adja a kereteket a 2014-2020-FIDESZ helyi csoportjának ülésén, majd A megüresedett képviselői mandátumot a 
as időszak LEADER pályázatainak, melyeken ennek végeztével a Nyugdíjasklub és a Rákliga Helyi Választási Bizottság határozata 
az önkormányzaton kívül vállalkozók és rendezvényén, ahol az előző nap apropóján alapján a Jobbik Magyarországért 
civilek is indulhatnak. Mezőberény esetében (Nőnap) köszöntötte a nőket. Itt tartózkodása Mozgalom által jelölt Szombati Anikó 
csak külterületi projektekkel lehet pályázni, alatt időt szakított a Hivatal hölgy munka- szerezte meg. Az új képviselő a HVB elnöke és 
ugyanis a 10 ezernél nagyobb településekre ez társainak köszöntésére, valamint több aktuális a képviselő-testület előtt letette az esküt. A 
központi előírás. A 22 települést tömörítő kérdés megbeszélésére is volt lehetősége képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági 
akciócsoportra 400 millió Ft körüli kiosztható Siklósi István polgármesterrel. Bizottság tagjának választotta Szombati 
forrás jut 2020-ig, amely az előző ciklus Március 10-én Siklósi István polgármester a Anikót.
forrásainak csak mintegy hetede.DAREH taggyűlésén járt Orosházán. A A városért és lakosságért végzett munkájukat 
Március 24-én került megtartásra a 10-én nagyon fontos kérdéseket is napirendre tűző megköszönve a képviselő-testület elfogadta a 
határozatképtelen DAREH taggyűlés Oros-taggyűlés megfelelő számú résztvevő hiá- Mezőberényi Polgárőr Egyesület, a Bé-
házán. A taggyűlés napirendjén szerepelt a nyában határozatlanképtelen volt. A DAREH késcsabai Hivatásos Tűzoltóság és a Városi 
DAREH és a DAREH Bázis Hulla-vezetőitől kapott információk alapján még Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi 
dékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen műkö-mindig teljes a bizonytalanság a hulla- munkájáról szóló tájékoztatókat.

dékgazdálkodás, -szállítás területén. Az április dő Részvénytársaság közötti Közszolgáltatási Elfogadásra került Mezőberény Város 
elsején felálló koordináló szervezet várható valamint Vagyonhasznosítási szerződés Önkormányzatának 2016. évi közbe-
tevékenységéről csak homályos elképzelések megvitatása. A helyben kapott információk és szerzési terve, a terv megtalálható a városi 
vannak, vélhetően március végén jelenik meg kiegészítések alapján Siklósi István polgár- honlapon.
az a jogszabály, ami részleteiben szabályozza a mester, mint ahogy a jelenlévők mindegyike, Tudomásul vették a Békés Megyei Kor-
szervezet működését. Például, azt sem lehet megszavazta a határozati javaslatokat. mányhivatal által 2016/2017. tanévre 
tudni, hogy kik lesznek majd a köz- megállapított, kötelező felvételt biztosító 

Városházi hírek
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általános iskolák körzethatárainak ter- Mezőberény Város Önkormányzatának selő-testülete a „Mezőberény város nyugati 
vezetét. Közbeszerzési Szabályzata 4.1. pontja alapján terület csapadékvíz elvezetése I. ütem 
Mezőberény Város Önkormányzati Kép- Siklósi István polgármesterre ruházták az vízjogi létesítési engedélyezési tervdoku-
viselő-testülete úgy döntött, hogy a Körösi alábbi jogköröket: 1.  ajánlattételi felhívás és mentáció elkészítése” tárgyú ajánlatkérési 
Vízgazdálkodási Társulat részére 2016. évi dokumentáció elfogadása, 2.  az eljárást lezáró eljárás nyerteseként a DUPLEX Kft.-t (5600 
foglalkoztatási programjának megvaló- döntés meghozatala. Békéscsaba, Luther u. 12.) nevezte meg, mivel 
sításához 342.000,- Ft támogatást nyújt a Mezőberény Város Önkormányzati Kép- ajánlata – 2.637.795,- Ft + 712.205,- Ft Áfa = 
2016. évi költségvetés általános tartaléka viselő-testülete a „Mezőberény város 3 .350.000, -  F t  -  a  lega lacsonyabb 
terhére. A képviselő-testület felhatalmazta szennyvízelvezetése – szennyvíz hálózati ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A 
Siklósi István polgármestert a megállapodás rekonstrukció I. ütem” tárgyú projekt kere- képviselő-testület a munka megvalósítására 
módosításának aláírására. tében közbeszerzési lebonyolítói feladatok 3.350.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi 
Pályázat került kiírásra az Orlai Petrics ellátására kiírt ajánlatkérési eljárás költségvetésének felhalmozási tartaléka 
Soma Kulturális Központ igazgatója beosz- nyerteseként dr. Stumpf-Csapó Ágnest terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi István 
tásra, mivel a jelenlegi vezető megbízatása (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) nevezte meg, polgármestert a megbízási szerződés 
2016. május 29. napjával lejár. mivel ajánlata – 240.000,- Ft + 64.800,- Ft Áfa aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Kép- = 304.800,-  Ft  -  a legalacsonyabb A képviselők határozata alapján nem 
viselő-testülete szándékát fejezte ki arra ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A emelkednek a Kálmán-fürdő belépőjegy árai 
vonatkozóan, hogy a Délkelet-Alföld képviselő-testület a munka megvalósítására 2016-ban. A szezonnyitástól érvényes díjai az 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 305.000,- Ft-ot biztosít a 2016. évi alábbiak szerint kerültek meg-állapításra: 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás költségvetésének felhalmozási tartaléka 2016. évi jegyárak: Felnőtt napijegy 950 Ft, 
által létrehozott nonprofit gazdasági társa- terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi István Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 650 Ft, 
sággal vagy a Nemzeti Hulladék-gazdálkodási polgármestert a megbízási szerződés Gyermek napijegy 3-6 éves korig 400 Ft, 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kijelölt aláírására. Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 350 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval Mezőberény Város Önkormányzati Kép- Ft, Diák, nyugdíjas napi-jegy 700 Ft, Diák, 
hulladékgazdálkodási szerződést kössön. viselő-testülete a „Mezőberény város szenny- nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 500 
A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi vízelvezetése – szennyvíz hálózati rekon- Ft, Felnőtt úszójegy 450 Ft, Diák, nyugdíjas 
István polgármestert, hogy a hulladék- strukció I. ütem” tárgyú projekt keretében a úszójegy 400 Ft, Termáljegy 9.30-12 óráig 550 
gazdálkodási szerződés megkötése érdekében műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt Ft, Látogatói jegy (max. 1 óra) 100 Ft, Tanuló 
a DAREH-vel folyamatos egyeztetést ajánlatkérési eljárás nyerteseként a jegy 300 Ft, VIP jegy egyéni megállapodás 
folytasson, hulladékgazdálkodási közszol- Berpromer Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t szerint Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 950 Ft, 
gáltatási szerződés megkötése érdekében a (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I/4.) Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 700 
szükséges intézkedéseket megtegye, valamint nevezte meg, mivel ajánlata – 490.000,- Ft + Ft, Súlyos fogyatékkal élők napijegy 500 Ft, 
a törvényi feltételek teljesülése esetén, a 132.300,- Ft Áfa = 622.300,- Ft - a Bérletek: Havi felnőtt bérlet 16.800 Ft, Havi 
szerződéskötésről szóló döntéshozatalt a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft, 10 alka-
képviselő-testület elé terjessze. ajánlat. A képviselő-testület a munka lomra szóló felnőtt bérlet 7.500 Ft, 10 
A képviselő-testület megbízta dr. Földesi megvalósítására 623.000,- Ft-ot biztosít a alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 
Szabolcs jegyzőt, hogy a hulladékról szóló 2016. évi költségvetésének felhalmozási Ft, 10 alkalomra szóló úszóbérlet (felnőtt, 
2012. évi CLXXXV. törvény 92/B.§-ában tartaléka terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi diák, nyugdíjas) 3.700 Ft, Oktatói bérlet 7.000 
meghatározott önkormányzati rendelet István polgármestert a megbízási szerződés Ft, VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás 10 
módosítását a törvényben meghatározott aláírására. alkalomra Termál bérlet 4.500 Ft, Szezonális 
határidőn belül a képviselő-testület ülésére Mezőberény Város Önkormányzati Kép- VIP bérlet (csak partnerek részére) 31.750 Ft, 
előkészítse. viselő-testülete a „Gyomaendrőd-Csár- Súlyos fogyatékkal élők havi bérlet 9.000 Ft, 
A képviselő-testület döntésének értelmében daszállás-Mezőberény kerékpárút IV. Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő: 
nem nyújtanak hozzájárulást Békés Város szakasz vagyonrendezése” tárgyú aján- Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő) 650 Ft, 
Önkormányzatának a család- és gyermek- latkérési eljárás nyerteseként az Artland Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő) 550 Ft, 
jóléti szolgáltatás működtetéséhez. Földmérési Bt.-t (1119 Budapest, Fejér Lipót Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 
A képviselők maximum bruttó 150.000 Ft u. 64. II/9.) nevezte meg, mivel ajánlata – óráig: osztályok, csoportok, tanórák, óvodai 
támogatást szavaztak meg a Mezőberényi 293.900,- Ft + 79.353,- Ft Áfa = 373.253,- Ft - a foglalkozás keretében szervezett úszás-
Mentőállomás részére mosógép vásárlás legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó oktatása ingyenes, egyéb esetekben 300 Ft/fő, 
céljára az önkormányzat 2016. évi költség- ajánlat. A képviselő-testület a munka Nagycsaládosok számára: Csak napi jegy: 5 
vetésének felhalmozási tartaléka terhére. megvalósítására 374.000 Ft-ot biztosít a 2016. fő (2 felnőtt + 3 gyermek) 2.000 Ft, További 
Mezőberény Város Önkormányzati Kép- évi költségvetésének felhalmozási tartaléka gyermek után 250 Ft/fő
viselő-testülete felhatalmazta Siklósi István terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi István Az árak forintban értendők és az Áfá-t 
polgármestert, hogy a térinformatikai polgármestert a megbízási szerződés alá- tartalmazzák! A súlyos fogyatékkal élők napi-
rendszer kialakítása érdekében a szolgál- írására. jegy és havibérlet kedvezmény Mezőberény 
tatókkal további tárgyalásokat folytasson. Mezőberény Város Önkormányzati Kép- Város Önkormányzatának 217/2015. 
A hatályos közbeszerzésekről szóló törvény- viselő-testülete a „Mezőberény város (V.26.)sz. határozata alapján kizárólag a 
nek megfelelően elfogadták Mezőberény nyugati terület csapadékvíz elvezetése I. Magyar Államkincstár által kiállított, súlyos 
Város Közbeszerzési Szabályzatát. ütem pályázati dokumentáció elkészítése” fogyatékosságot igazoló érvényes kártya 
A „Mezőberény város szennyvízelvezetése – tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként a bemutatásával vehető igénybe. A kedvezmény 
szennyvíz hálózati rekonstrukció I. ütem” VTK INNOSYSTEM Kft.-t (1134 Budapest, a fogyatékossággal élő személy kísérőjére (egy 
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban Pattantyús u. 7.) nevezte meg, mivel ajánlata – fő) is vonatkozik.
Közbeszerzési Bíráló Bizottság felál- 1.125.985,- Ft + 304.016,- Ft Áfa = 1.430.001,- Elfogadták dr. Burján Katalin és Öreg 
lításáról döntött a testület. A bizottság tagjai: Ft - a legalacsonyabb ellenszolgáltatást István képviselő 2016. márciusi tisztelet-
dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tartalmazó ajánlat. A képviselő-testülete a díjról történő lemondását.
tanácsadó – bizottság elnöke, Szvitán Zoltán munka megvalósítására 1.431.000,- Ft-ot A képviselő-testület által elfogadott ren-
pénzügyi osztályvezető – bizottsági tag, Kutas biztosít a 2016. évi költségvetésének fel- deletek megtalálhatók a www.mezobereny.hu 
Ferenc beruházási ügyintéző – bizottsági tag. halmozási tartaléka terhére, továbbá fel- honlapon.
A „Mezőberény város szennyvízelvezetése – hatalmazta Siklósi István polgármestert a A soron következő képviselő-testületi ülés 
szennyvíz hálózati rekonstrukció I. ütem” megbízási szerződés aláírására. időpontja: 2016. április 25. (hétfő).
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan Mezőberény Város Önkormányzati Képvi- Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
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4. Mezőberényi 

A hivatás iránti hűség és az eredményes munka 
elismeréséül városi kitüntetéseket adtak át 
2016. március 15-én a forradalom emlék-
ünnepén.

Papp Zoltán grafikusművész, tanár 
„Mezőberény Kultúrájáért“ díjat 

vehetett át.

– Ha megkérdezik, hogy mi a foglalkozásod, 
mit mondasz először?
– Természetesen azt, hogy közel három 
évtizede dolgozom szaktanárként a Mező-
berényi Általános Iskolában és jogelőd 
intézményeiben. Ebben az intézményben 
olyan szakemberek nyomdokain haladva 
kezdtem a munkát (Jenei István képzőművész, 
tanár, Várkonyi János festőművész, tanár; 
Bartóki József festőművész, tanár), akik 
oktató-nevelői hivatásuk gyakorlása mellett, 
alkotó- és helytörténeti munkát végeztek, így 
ezen a vonalon haladva igyekeztem folytatni 

szerüknek leképzését és adott gondolati célú, hosszabb versenyekre. Az ismerőseim között az általuk kijelölt utat. A Szegeden töltött 
autonóm, egyedi jegyekkel bíró újraalkotását több maratonfutó, ironman versenyző is volt. főiskolás évek szintén ezt erősítették tovább, 
jelenti. A folyamat közvetítői a megfor- Csodáltam őket, hogy hogyan tudják hiszen tanáraink többsége egyben kvalitásos 
máláshoz használt anyagok (festék, pigment) megcsinálni ezeket a nagy távokat. Egyre képzőművész volt (pl.: Dér István festő-
és eszközök (ecset, csiszolópapír, homok). A nagyobb távokat szerettem volna leküzdeni és művész, Szathmáry Gyöngyi szobrászművész, 
gondolati cél – tartalom, anyag-, eszköz- ez hajtott mindig tovább. Sokat segítettek, Aranyi Sándor festőművész). Így nem volt 
használat, egyedi jelek – egysége adja az tanácsokat adtak. Sokat olvastam arról, hogy számomra kérdés, hogy a hitelességgel végzett 
alkotás kvalitásának mértékét. mások hogy csinálták végig az ilyen munka alapja a pedagógia, önképzés és alkotás 
– A város közösségi életének aktív, segítő tagja versenyeket, hogy készültek fel. Próbáltam a egységének megtartása. Úgy gondolom, a 
vagy, ötletgazdája és 2012 óta szervezője a tapasztalataikat felhasználni, később már minőségi váltás hitelesítése kapcsán 2009 
Mezőberényi Művésztelepnek. Szakmai és nekem is voltak jó és rossz tapasztalataim is, októbere volt fontos lépés, amikor a budapesti 
közösségi tevékenységed „Mezőberény Kul- amiknek nagy hasznát vettem a versenyeken.  MAOE Székházban sikerrel felvételiztem a 
túrájáért“ díjjal ismerte el szülővárosod. A családom is támogatott, elkísértek az képgrafika szakágba. 
Számodra mi a díj legfőbb üzenete? edzéseimre, a versenyekre, szurkoltak. Itt kell megköszönjem Valentinyi Károly 
– A 2012-től indított művésztelep ötletgazdái a – Sporttevékenysége mellett segítő, szervező segítségét, aki végig mellettem állt, tá-
'90-es évek városvezetésének tagjai voltak tevékenysége is kiemelendő, ezt erősíti meg a mogatott, segítette a bemutatásra szánt 
(pl.: dr. Hantos Katalin, Siklósi István), akik a „Mezőberény Sportjáért“ díj. A város munkák előkészítését, szállítását. Ahogyan 
múzeum felújítására, hasznosítására vonat- sportéletét színesítő eseményeken minden Sárkány Győző grafikusművész említette a 
kozó pályázat kapcsán elképzeléseiket alkalommal jelen van, ötletgazdája a Szil-Duna-Galériában rendezett bemutatkozó 
felvázolták. Az egykori terv – napjainkban veszteri Futógálának. Az egyéni eredményei kiállításunk megnyitóján (2009 december): „A 
történő – megvalósítását segítem. Jó érzéssel mellett mit jelent a város elismerése?képírók céhébe felvételt nyert alkotók 
tölt el, hogy közreműködhetek településünk – Az egyéni eredményeimre nagyon büszke bizonyították, hogy eleget tudnak tenni a 
hétköznapjainak formálásában (közösségi vagyok. Nagyok sok edzést, kitartást igényelt, művészi közlés elvárható minimum felté-
tevékenység), a kortárs városi gyűjtemény de mindig tudtam teljesíteni, amit elterveztem teleinek”. Gondolatával arra utalt, hogy a 
alapjainak megteremtésében és szerepet és ez nagy örömöt adott. A városi elismerés fejlődés kulcsa a folyamatos munka és állandó 
vállalhatok a Mezőberényi Művésztelep váratlanul ért, de nagyon örültem neki. Azokat önreflexió. A felvezető gondolatok mentén 
szervezési, lebonyolítási folyamatában. A a sportrendezvényeket, ahol én voltam az látszik, hogy szükségtelen és értelmetlen a 
kapott elismerés legfontosabb üzenete ötletgazda, örömmel csináltam. Az volt a cél, foglalkozási sorrend megállapítása, hiszen 
számomra az, hogy szülővárosom polgárai hogy egyre több mozgást szerető emberrel tartalmasan elfér egymás mellett a pedagógiai 
figyelemmel és megbecsüléssel viszonyulnak kedveltessem meg a futást. Sok olyan embert és alkotói tevékenység.
ahhoz az értékteremtő szándékú munkához, ismerek, akik ezeken a rendezvényeken – A képzőművészet mást jelent az alkotónak és 
melyet évek óta kellő odafigyeléssel és kezdték el a rendszeres sportolást. Évről évre mást a befogadó közönségnek. Ha az alkotó 
igyekezettel végzek. egyre többen jöttek el, esőben, hóban, szélben művészt kérdezem, neked mit jelent? 

is kitartottak. Ez az elismerés részben nekik is – Fontos tudni, hogy a „képzőművészet” 
Szabó László szól.klasszikus értelmezés szerint azon művészeti 

„Mezőberény Sportjáért“ díjban részesült – Minden kezdet nehéz, mit üzenne azoknak, ágak és alkotások összessége, melyek 
akik úgy döntenek, kipróbálják magukat a produktumai autonóm gondolatközlési céllal 

A futás kiegyensúlyozottá teszi az embert, futásban? Milyen trükkök, praktikák segítik jönnek létre, nem valamely konkrét használati 
erősíti a szívet, mentális erőt ad, számos az embert, hogy ne adja fel az első néhány funkciót szolgálnak ki, mint az iparművészet 
előnyös hatását hosszasan sorolhatnánk. Ettől kilóméter után?ágába tartozó alkalmazott műfajok. Tehát az 
függetlenül nem mindenkinél ugyanaz az erő – Ha valaki úgy dönt, hogy ki szeretné próbálni alkotás és alkotó számára nem cél a 
ösztönöz és a cél sem egyforma. Balatoni a futást, de egyedül még nem mer belevágni, felhasználás vagy felhasználhatóság. (Ez egy 
Szupermaraton, Ironman, Duatlon Európa keressen olyan társat vagy csapatot, akik már fontos fogódzó a kortárs alkotások értel-
Bajnokság, csak néhány a sok megmérettetés futnak rendszeresen, ők biztosan segítenek.  mezéséhez.) Hozzá kell tenni, hogy a XX. és 
közül. Tűzzön ki célokat maga elé, eleinte kiseb-XXI. századi művészetben több példa akad 
– Hogyan lehetne megfogalmazni azt a belső beket, később egyre nagyobbakat. Ne adja fel arra, hogy a tömegtermelésre szakosodott 
motivációt, amely az újabb és újabb az esetleges kudarcok után. Eleinte biztos iparművészet megjelenik a képzőművészetben 
kilométerek legyőzését segítik? nehéz lesz, de kitartással örömét leli majd (pl.: ready-made; Andy Warhol művészete, 
– Eleinte a rövidtávú versenyekre is ugyan- benne. Futás közben kikapcsolódik, barátokat stb.) „Számomra” a képzőművészet a tárgyi 
olyan izgalommal készültem, mint később a talál és egészséges életet él.és/vagy szellemi világ elemeinek és rend-

MEZŐBERÉNY VÁROS KITÜNTETETTJEI
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5.Hírmondó

Marton Mihály vállalkozó wellness hétvégére, így próbálunk a min- pedig ott vagyunk a háttérben és segítünk. 
„Mezőberény Vállalkozója“ dennapok mókuskerekéből kitörni. Fontos, hogy sok élményhez és tapasztalathoz 

díjat vett át – A város szívében található impozáns juttassuk a gyerekeket, ők pedig saját 
épületben számos esemény zajlik. Segítő képességeikhez mérten választhassanak a 

– A Berény Étterem Szálloda tulajdonosi együttműködésedre mindig számíthatnak a felkínált tevékenységek közül a szabadság, de 
feladatai mindennapjaid fő tevékenysége. szervezők. A „Mezőberény Vállalkozója“ díj nem a szabatosság jegyében. Sok élet és lélek 
Egy 129 éves tradíció életben tartása van a hosszú évek áldozatos munkád elismerése. van ránk bízva és minden gyermek más és más. 
„kezedben”. Mit jelent ez számodra? Hogyan érintett a hír? Kezünkben van a lehetőség, hogy hoz-
– A Berény Étterem-Szálloda épületét 1887- – Bizony be kell vallanom, hogy kissé zásegítsük a gyerekeket, hogy önmaguk 
ben emelte Mezőberény községe, miután meglepett, hiszen nem tartom magam a mai lehessenek, egészséges énképük legyen, 
felmerült az igény egy ilyen jellegű épületre is. kor nevelte, céljai eléréséhez mindent elsöprő szárnyakat adhatunk nekik. Mindez akkor 
Ezután Magyar Királyi Szálloda néven kezdte lendülettel megmozgató vállalkozónak. Az működik, ha mindenki egy irányba tart, hiszen 
fogadni első vendégeit. Az éttermi és szállodai elismerés dátuma ugyan a 2016-os év, de úgy a nevelés egy közösségi tevékenység, részt 
tevékenységen kívül sok civil szervezetnek is hiszem, hogy ebben benne van az elmúlt 48 vesz benne a gyerekek családja és a teljes 
otthont adott. Báltermében színielőadásokat esztendő munkája, ami a Berény Étteremhez óvodai kollektíva is.
tartottak, később moziként üzemelt. Tehát az köt. Most, hogy belegondolok, hamarosan Akkor szól egy szimfónia szépen, ha a 
éttermi és szállodai szolgáltatásokon túl a harminc éve leszek vállalkozó és ez a mai, zenészek is jól játszanak és a karmester is jól 
város társadalmi és kulturális életének is állandóan változó, néha kicsit embertelen vezényel.
meghatározója volt. Ezek a tradíciók ma is világban már eredménynek számít. Ter- – Számos szakmai elismerése mellett, hogyan 
élnek, hiszen különböző alapítványok, mészetesen nagyon örülök és megtisz- érintette Mezőberény város elismerése?
egyesületek tartják jótékonysági báljaikat, teltetésnek veszem, hogy a munkámat, – Akik ismernek, tudják, hogy a közel 
esetenként gyűléseiket az éttermünkben. Az erőfeszítéseimet, hozzáállásomat észreveszik negyvenéves szakmai tevékenységem során 
épület előtti téren zajló városi eseményeken is és egy ilyen díj odaítélésére méltónak találják. mennyit tettem az intézményért, illetve az 
sokszor kérik segítségünket, melynek szívesen A további munkámhoz erőt, kitartást, óvodámért. Ez idő alatt az egyik fő motiváló 
teszünk eleget. Mindeközben legfőbb lendületet ad és bizonyságul szolgál arról, erő a közösség; egy közösségért tenni, együtt, 
feladatunk az éttermi és szállodai szol- hogy munkámat magam és vendégeink közösen alkotni.
gáltatások ellátása. Örömmel tölt el, hogy megelégedésére tovább folytassam. Polgármester úr értesített telefonon a 
ezeket ma is fenn tudjuk tartani, mégpedig döntésről, váratlanul ért, meglepett és nagyon 
egyre színvonalasabb körülmények között. Földesi Lajosné óvodapedagógus jól esett, hiszen az elismerés épp azt erősíti, 
Néha elgondolkodtat, hogy jó néhány „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért“ hogy megérte a több évtizedes munka. De 
környékbeli – valaha jól működő – nagyhírű díjat vett át őszintén azt gondolom, hogy ez az elismerés 
szálloda-étterem zárt be (a csabai Körös Hotel, mindazoké a kollégáké is, akikkel az elmúlt 30 
a gyulai Komló, vagy a szarvasi Árpád Szálló). – Óvónőnek lenni küldetés, felelősség. évben a „Kinizsi úti” óvodában dolgoztam, és 
Kétségtelen, hogy az elmúlt ötven év alatt Hogyan mutatná be a nevelés területén 

akik jó szakemberek lévén mindent megtettek 
nekünk is voltak mélypontjaink, de valahogy végzett több évtizedes munkája mögött rejlő 

azért, hogy minél eredményesebbek legyünk.
mindig kilábaltunk belőle, túléltük és a 129 éve hitvallást?

– Az óvodai beiratkozás előtti napokban mit 
kinyitott étterem azóta is folyamatosan fogadja – A sors nagy ajándéka, hogy az óvo-

tanácsol a szülőknek, mire figyeljenek a 
vendégeit, eleget téve az építtető szándékának. dapedagógia, a pedagógusi pálya a hivatásom 

választásnál? 
Huzamosabb ideig sohasem volt bezárva. és a hobbim is egyben. Ha valamit szeretettel 

– Fontos, hogy a szülő a döntés előtt elmenjen 
A jövendő bizakodással tölt el, és úgy és örömmel csinál az ember, több sikerélmény 

az óvodákba, részt vegyen a nyílt napokon és 
gondolom, ezt a tradíciót tovább tudjuk éri, ami kihat a családjára, kollégáira és 

megismerje a pedagógiai programokat. folytatni. Szakembergárdánk jó, mun- esetemben a gyerekekre. Ugyanakkor bi-
Mindenkinek más értékrendje van és minden katerületén mindenki igyekszik tudása zonyára meghatározó az a gyerekcentrikus 
óvodának más-más erőssége, programja, legjavát nyújtani. Ezért úgy érzem, hogy - családi minta, biztos háttér, amelyben 
kinek mi a szimpatikus. Minden intézmény egyet továbblépve - még a nyár elején felnőttem. Édesapámtól és édesanyámtól is azt 
programja nyilvános és hozzáférhető. A megnyithatjuk éttermünket azon vendégek tanultam, hogy a gyerek az első. Ők még 
döntést saját értékrendje és a látogatás során számára is, akik étlap szerinti étkezésre úgynevezett „ösztönpedagógusok” voltak; a 
tapasztaltak alapján hozza meg az ember, szeretnének betérni hozzánk. Ezzel pár- háttérben álló, szeretettel átkaroló szülők, akik 
amelyben szerencsés, ha a gyermek érdekei, és huzamosan a napi menüs étkeztetés engedték a szárnypróbálgatást és ha valami 
nem a saját kényelmünk az elsődleges kiszolgálását, az ételek bemutatását is nem sikerült, akkor is támogattak, bíztak 
szempont.színvonalasabbá tesszük. Reméljük, hogy bennem. Négyéves koromban mondtam 
A mi óvodánkban gyermekközpontú tevé-ezek a változások vendégeinknél kedvező először, hogy óvónő leszek, 8. osztályban a 
kenység zajlik. Nálunk például nincsenek fogadtatásra találnak és hozzásegítenek pályaválasztás során tudatosan döntöttem a 
vegyes csoportok, hiszen a különböző életkorú bennünket ahhoz, hogy a 129 éves tradíció berettyóújfalui szakközépiskola, majd később 
gyerekek eltérő igényekkel, fejlettségi szinttel, továbbvivői lehessünk. az egykori óvóképző főiskola mellett Szar-
készséggel rendelkeznek. Más az érdeklődési – Kihívások,  folyamatos építkezés,  vason. Mindig közel álltak a gyerekek a 
köre és igénye egy hároméves és egy hatéves megújulás, állandó jelenlét. Mindeközben mi szívemhez és folyton jelen volt az az érzés, 
gyermeknek. Ugyanakkor biztosítjuk a az, ami neked feltöltődést, pihenést nyújt? hogy nekem velük kell majd foglalkoznom. A 
különböző korcsoportok találkozását, közös – Ahogy kérdésed első fele is szól, a legszebb hivatás pedagógusnak lenni. Kül-
játékát, a kapcsolatteremtés lehetőségét. Sok folyamatos építkezés, az állandó jelenlét nem detés és egyben felelősség is.
időt fordítunk a beszélgetésre, a verbális sok szabadidőt engedélyez. Örömöt és Azt a bizonyos „aha-élményt” Pécsen, egy 
kommunikáció fejlesztésére. A mai digitális feltöltődést ad, ha valami elkészül a házban és Nyári Egyetemen éltem át akkor, amikor 
világban ennek nagy szerepe van. Igyekszünk abban gyönyörködni lehet, de szinte mindjárt  megismerkedtem a Freinet-pedagógiával, e 
megteremteni a lehetőséget, hogy érzéseiket, kitűzöm a következő nagyobb, vagy apróbb pedagógia szellemiségével. Az akkori ne-
gondolataikat szóban is kifejezhessék, hogy célt. Ezen kívül a városhoz közel van egy kis velőközösségünk közös döntése alapján írtuk 
később kreatív, egészséges énképpel ren-tanyám, amit nem gazdálkodásra, hanem meg pedagógiai programunkat, mely a 
delkező, véleménynyilvánító felnőttek legye-inkább pihenésre használok. Amikor el- „Hétköznapi varázslatok Freinet elemekkel” 
nek a hozzánk járó gyerekek. Gyermek-kezdtem berendezni, igazi parasztbútorokat, című óvodai program adaptációja.
képünkben is megfogalmaztuk azt a célt, hogy régi használati tárgyakat próbáltam keresni. A A pedagógiai programunk gyermek- és 
óvodai nevelésünk során gyermekeink színes, régiségek, egyedi tárgyak gyűjtése azóta is személyiségközpontú, kiemelt szerepet kap 
autonóm személyiségekké váljanak, akik a tart. Egy kicsit a hobbimmá vált, de sokkal benne a természetközeliség, az életközeliség 

több idő kellene azokat karbantartani, rend- és a tevékenységközpontúság. A pedagógus közösségben együttműködnek, felelősséget 
szerezni. Emellett néha elmegyünk a családdal megtervezi az útvonalat, a gyerekek a saját vállalnak önmagukért és a többiekért.
vagy a barátainkkal kirándulni vagy egy tempójuknak megfelelően haladnak előre, mi - p.b. -

Városházi hírek



6. Mezőberényi 

Felhívás

„Mezőberény Város Díszpolgára” cím
„Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz 

kitüntetés adományozására.

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. 

A beérkező javaslatok beadási határideje: „Mezőberény Város 
Díszpolgára” cím 2016. május 15.; „Mezőberényért” kitüntetés, 
„Mezőberényért” posztumusz kitüntetés 2016. május 31.

Kérjük a beadás előtt, a beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez, 
tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet.
 (http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1953/Felhivas)

A javaslatokat – a rendelet 1. melléklet szerinti formában- írásban 
kell eljuttatni az alábbi címre: Siklósi István, Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.

Pályázati felhívás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 4.

Bővebb információ: 
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1979/Allaspalyazat

Gureczki Jánosné Orosz Etelka 2016. 
március 21-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester és Szekeres Józsefné alpolgár-
mester otthonában 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.

Nové Mihályné Tóth Julianna 2016. 
március 22-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester a Református Idősek 
Otthonában 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.

Vida Jánosné Gubis Julianna 2016. 
március 30-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester és Szekeres Józsefné 
alpolgármester otthonában köszöntötte és 
adta át a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. Az Önkormányzat és tele-
pülésünk valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepeltnek.

Radványi Sándor 2016. március 16-án 
ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester otthonában 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.

NAV kihelyezett ügyfélszolgálat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

2016. április 19-én (kedd) 10-14 óráig
 kihelyezett ügyfélszolgálatot tart 

Mezőberényben a Polgármesteri Hivatalban, 

ahol szakemberek nyújtanak segítséget a személyi

jövedelemadó-bevallás kitöltéséhez, elkészítéséhez.

Fotópályázat

Megőrzendő értékeink a diákfotós szemével
Értékgyűjtő munka Gútán és Mezőberényben

A pályázat célja a két település megőrzendő 
értékeinek: természeti környezet, kulturális örökség, 

ipari és műszaki megoldások, sport, egészség és 
életmód, turizmus, épített környezet, agrár- és 

élelmiszergazdaság témakörök
szerinti megjelenítése, megörökítése diákfotós 

szemével.

Részvételi feltételek, a pályázati anyagok formai 
és technikai követelményei:

www.mezobereny.hu

A képek beérkezésének határideje:
2016. április 16.

Települési Értéktár Bizottság 
Mezőberény

ertektarbizottsag@mezobereny.hu

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Miczura László (Mezőberény) és Rácz Diána 
(Mezőberény)
Elhunytak: Miclea Aurél (1939), Stefanovits Jánosné (1931), Kisné 
Kígyósi Ilona (1964), Varga Gáborné szül. Bartolf Julianna (1931), 
özv. Práth Mihályné szül. Bobály Zsuzsanna (1920), Hidvégi 
Gáborné szül.Schmidt Magdolna (1928)

Önkéntesekkel a tiszta városért

Március 14-én közel harminc fő önkéntes indult el szemetet szedni 
Mezőberényben a Körös-part felé a Sportpályától és a Köröstarcsai úti 
tábla irányából a Madarász tanya felé. Jelentős mennyiségű szemetet 
összeszedve tették széppé elsősorban a március 15-ei túra útvonalát. A 
már hagyományos akcióhoz új önkéntesek is csatlakoztak. A közel 
harminc főt Barna Márton és Madari Gyula 
szervezők köszöntötték. Termé-
szetesen a közös munkához a jól 
megérdemelt pihenés is hoz-
zátartozott. Ezúton is köszönjük a 
támogatást a felajánlóknak, többek 
között az Andrési házaspárnak és a 
helyszínt biztosító Madarász-
tanyának.

Városházi hírek
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a igazolványt ( lakcímkártya) ,  a  
2016/2017. tanévre történő általános iskolai gyermek TAJ kártyáját, a gyermek 
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül születési anyakönyvi kivonatát, a 
sor: gyermek oktatási azonosító számát, és 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

2015. április 15. (péntek) 8.00 - 18.00 

Intézmény: Mezőberényi Általános Iskola, 
Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig 

Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
született gyermekét a szülő köteles a 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti illetékes vagy a választott 

A beiratkozás helyszínei: iskola első évfolyamára beíratni.
5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19., Az első évfolyamra történő beíratáskor a 
5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29., gyermek személyazonosítására alkalmas,  
5672 Murony, Ady u. 5-7.a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági Öreg István  főigazgató

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

Bővebb információ: mai.mezobereny.hu/new

Óvodai beiratkozás
                      Mezőberény Város Óvodai 

Intézményébe

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
óvodai beiratkozások ideje a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozóan:

2016. május 2 (hétfő) 8 órától 17 óráig,
2016. május 3. (kedd) 8 órától 17 óráig.

Óvodáink: Mosolygó Központi Óvoda - 
Liget tér 5., Csiribiri Óvoda - Kinizsi u. 
13., Magyarvégesi Óvoda - Kálvin u. 2-4., 
Nefelejcs Óvoda - Kodály Z. u. 8., Tóparti 
Óvoda - Mátyás k. u. 2.

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok: 

a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás, a 

gyermek bejelentett lakcímét 
(tartózkodási helyét) igazoló okmány, a 

szülő személyi igazolványa, a szülő 
bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) 

igazoló okmány.

A beiratkozás helye:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, 

Mezőberény, Liget tér 5.

Tisztelettel: 
Kovács Annamária, intézményvezető

„Biztonságos közlekedés 
gyermekszemmel”

Faragó Ágnes, a Ne-
felejcs óvoda nagy-
csoportos óvodása 
különdíjat nyert a 
„Biztonságos közle-
kedés  gyermek-
szemmel” címmel 
meghirdetett gyer-
mekrajz-pályázaton. 
A díjat személyesen 
vette át Ladányi 
Zoltán rendőr ezre-
destől Békésen, a 
Püski Sándor Városi 
Könyvtár Gyermek-
könyvtárában megrendezett ünnepélyes 
kiállításon és díjkiosztón március 10-én 
délután. Gratulálunk Ágikának! 

A rajzpályázaton valamennyi nagycsoportos 
gyermekünk részt vett, a tartalmas munkákért 
oklevelet és egy világítós tornazsákot kaptak 
ajándékba a gyerekek a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottságától.

Forróné Hajdu Katalin 
óvodavezető, fejlesztő pedagógus

gyalogosok zárt csoportban történő közle-Rendőrségi felhívás
kedését – éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt A 2015. évben tapasztalt közlekedés-
(ruházatot) kell viselnie, a járda ellenére ne biztonsági helyzet alapján az volt megál-
az úttesten közlekedjenek.lapítható, hogy a kerékpárosok magas szám-
A motorkerékpárral történő közlekedés ban voltak közlekedési baleset okozói. Ezen 
során fordítsanak fokozott figyelmet: a tilos kívül azonban gépjárművezetők és gya-
jelzésen történő áthaladás elkerülésére, a logosok is jelentős számban követtek el 
sebességhatárok betartására, az elsőbbségi szabálysértést, amelyek miatt közlekedési 
szabályok betartására, a jobbra tartási balesetek következtek be, vagy baleset-
kötelezettség betartása, az előzés szabá-veszélyes szituációk alakultak ki. A sérülések 
lyainak betartására.szempontjából leginkább a motorkerék-
Kérjük a közlekedésben résztvevő fiatalkorú párosok, a segédmotorkerékpárosok, vala-
személyek szüleit is, hogy fordítsanak mint a gyalogosok a legveszélyezte-
kiemelt figyelmet gyermekeik közle-tettebbek. A szabályok betartásával a közúti 
kedésben történő részvételére, és személyes közlekedési balesetek túlnyomó része 
példamutatással is járuljanak hozzá a helyes megelőzhető, a tragédiák elkerülhetőek.
közlekedésre neveléshez. A Mezőberényi A kerékpárral történő közlekedés során 
Rendőrőrs 2016. évben is kiemelt figyelmet fordítsanak fokozott figyelmet: a tilos 
fordít a közlekedési balesetek megelőzésére, jelzésen történő áthaladás elkerülésére, az 
és ennek érdekében a közlekedési elsőbbségi szabályok betartására, a 
szabálysértést elkövetők kiszűrésére.kerékpárúton történő közlekedésre, a 
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, világítás szabályainak betartására, éjszaka és 
hogy motorkerékpárral, segédmotor-korlátozott látási viszonyok között lakott 
kerékpárral, valamint gyalogosan történő területen kívül fényvisszaverő mellény 
közlekedésük során fordítsanak kiemelt (ruházat) használatára, a személyszállításra 
figyelmet a közlekedési szabályok vonatkozó szabályok betartására.
maradéktalan betartására a saját, illetve Gyalogosan történő közlekedés során 
mások testi épségének megóvása, illetve a fordítsanak fokozott figyelmet: a tilos 
városban lakók nyugalmának megőrzése jelzésen történő áthaladás elkerülésére, 
céljából! lakott területen kívüli út úttestjén, le-
Balesetmentes közlekedést kívánunk!állósávján, útpadkáján tartózkodó gya-

Jakusovszki Zoltán r. alezredes, logosnak/személynek – ide nem értve a 
őrsparancsnok

Megye Futás Mezőberény érintésével 
2016. április 12-én

A futók 13-13.15 órakor Köröstarcsa felől érkeznek Mezőberénybe.
A sportolók köszöntésének helyszíne a Berény Szálló előtti tér. 
A pihenő után a résztvevők Csárdaszállás felé folytatják útjukat. 

Mindenki, aki kedvet és kellő erőt érez magában kérjük, 
csatlakozzon a sportolókhoz és fusson Ön is egy egészségesebb élet jegyében!

Szeretettel várjuk Önöket: 
Siklósi István polgármester és Lestyán Jánosné Éva BSI Futónagykövete 

A mezőberényi ultrafutók nevében: Zuba Magdolna, Földi Mihály,
Hoffmann Ádám, Károlyi János, Szabó László

Városházi hírek / Intézményi hírekHírmondó
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tatóval is készültünk erre a napra. Vendégünk Tavaszváró családi játszóház a 
volt Darányi Katalin tanárnő, aki a nemezelés Magyarvégesi Óvodában mesterségébe nyújtott betekintést a számos 
érdeklődő örömére. Rengeteg saját készítésű, 
kézműves szappannal érkezett, melyet a 
tűnemezelés ősi technikájával díszíthetett 
mindenki a maga ízlése szerint. Köszönjük 
neki a segítséget! A korongozás szinte már 
védjegyünkké vált, így a várakozásoknak 
megfelelően előkerült az agyag, mely szakmai 
irányítás mellett formálódott kész munkává 
korongozógépünkön. Az elkészült alkotások a 
„mester” nevének jelzésével kerülnek 
kiégetésre, és végül vissza a készítőkhöz. A 
gyermekek körében igencsak kedvelt csip-
kelyukasztásos papírdíszítés is nagy sikert „Bújj, bújj zöld ág…” énekelték a gyerekek és 
aratott minden korosztálynál. Természetesen a szüleik március 18-án, tavaszi ünnepváró népi 
hímes tojások készítése sem maradhatott el játszóházunkban a Magyarvégesi Óvodában.
egy új technikai eljárás formájában, melynek Immár hagyomány, hogy a havi rend-
során a szülők által gyűjtött, kifújt tojásokat szerességgel megrendezésre kerülő családi 
népviseleteinkben fellelhető textillel és táncházaink témáját a természeti év és a 
farkasfoggal lehetett díszíteni. Origami tech-kalendáris ünnepek változásai határozzák 
nikával is dolgozhattak a résztvevők: tavaszi meg. A jeles napok által behatárolt időszakok 
képek készültek, virágok és más formák az évkörnek olyan szakaszai, melyek az 
hajtogatásával. Számos résztvevő nem csak évszakon túl jelzik az adott időszak jellemző 
vendég volt a rendezvényünkön, hanem ők is tennivalóit, az ehhez kapcsolódó szokás-
hozzájárultak a nap sikerességéhez, a har-cselekményeket. Játszóházunkat ezért a 
madik teremben megterített asztalok kí-húsvétvasárnaphoz és más tavaszi vasár-
nálatához és változatosságához. Ezúton is napokhoz kapcsolódó zöldágjárással nyitottuk 
köszönjük mindenkinek a felajánlását! A meg, mely néphagyományunk szerint a 
fáradt alkotók, gyönyörködve kézügyes-tavaszt, a természet megújulását jelképezte. A 
ségüket dicsérő munkáikban, jókedvvel, népi játékokat ügyességi és sok esetben tréfás 
bőséges megvendégelést követően térhettek játékok követték, melyek közül legnépszerűbb 
haza a tavaszi szünet előtti utolsó estén a tojásgurítás volt. Játszódélutánjaink - 
otthonaikba. Bízunk benne, hogy mindenki programunk szellemiségéből adódóan - az 
remekül érezte magát és találkozunk a egész óvoda területére kiterjednek, a cso-
következő alkalmunkon, április 15-én a Szent portok átjárhatóak, lehetőséget adva minden-
György-napi családi táncházunkban. Nagy kinek a felkínált technikák, népi játékok 
szeretettel várunk minden érdeklődőt, hisz elsajátítására. Az óvodába járó gyerekek, 
ünnepeink – melyek közösségformálásunk és szüleik, az óvoda minden dolgozója és a 
a családdal való együttműködésünk alap-programon résztvevő vendégek egy nagy 
pillérei – kiemelkedő jelentőségűek szá-családként, közösen tevékenykednek. Hagyo-
munkra.mányainknak megfelelően kézműves tevé-

Magyarvégesi Óvoda kollektívájakenységekkel és népi kismesterség bemu-

munkafalunkra, a kisfiúk locsolóverset, a Tavaszváró „Nyuszi nap” a 
kislányok tavaszköszöntő dalt tanultak. Nefelejcs óvoda Húsvéti ünnepünk fénypontja volt a „Nyuszi 

nagycsoportjában nap”, hiszen élő nyuszikat simogathattak az 
oviban  a gyerekek, és az ünnepkörhöz 
kapcsolódó alkotásokat készíthettek ven-
dégeinkkel. Kézműves délelőttünket meg-
tisztelte Borgula Györgyné, a Mezőberényi 
Szlovákok Szervezete elnöke és a szervezet 
tagjai Mikó Ida, Gottschick Vilmosné és 
Turcsogi Lászlóné, tőlük a kaptuk ajándékba a 
szükséges kellékeket. Köszönjük! Továbbá 
Fábián Zsolt az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgató-helyettese, Bartó Róbertné 
közművelődési szakember, Fábián Felícia, ők 
a Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület A tavaszi ünnepkör jeles napjait a kikeleti 
tagjai is. Segítségükkel a nálunk legel-megújulás színesíti. A gyerekek életében ezek 
terjedtebb népszokásokat próbálhatták ki az ünnepek a természeti szépségek mellett, 
óvodásaink, tojást díszítettek patchwork szép hagyományaink ápolását, fennmaradását 
technikával, tojástartót, csibét hajtogattak és segítik. A Húsvétot megelőző napokban 
különböző díszes tojásokkal feldíszítettek egy beszélgettünk a közelgő ünnepről, a nép-
gyönyörű virágzó tavaszi ágat, így készült el a szokásokról, felidéztünk korábbi élményeket, 
húsvéti tojásfánk. Köszönjük vendégeinknek, nyuszi, csibe, fészkeket építettünk és 
hogy segítségükkel részesei lehettünk kul-virágokkal színesítettük. A barkaágat, amely 
turális örökségünknek és vidám, tavaszi, húsvéti szimbólum, színes tojásokkal, apró 
ünnepváró hangulatban ápolhattuk hagyo-figurákkal díszítettük és elhelyeztük a 
mányainkat.csoportszobában. Az ünnephez kapcsolódó 

Forróné Hajdu Katalin és Ollé Mária, rajzokat, színezőket, tojástartó kosarakat, 
óvodapedagógusoknyuszis szalvétatartókat készítettünk a 

Víz világnapja a 
Mosolygó Központi Óvodában

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, 
nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, 

anélkül hogy megismernének. Nem szükséges 
vagy az életben: maga az élet vagy.”

/Antoine de Saint-Exupéry/

Már harmadik alkalommal ünnepeljük meg 
óvodánkban a víz világnapját. Minden év 
március 22-én a víz hivatalos világnapján 
színes programokkal emlékezünk meg arról, 
hogy a Földön milyen fontos ez az őselem. A 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula 
rendezésében egy interaktív játszóházon 
vehettünk részt, szülői támogatással. A 
világnap mottója: A Vizek és mesterségek volt. 
Megismerhettük többek között a pákászt és 
annak munkáját, a vízügyi szakemberek 
munkájának fontosságát. Ihattunk a gyulai 
csapvízből, ami a szakemberek szerint 
mindenhol jó minőségű és nagyon egészséges. 
Szembesülhettünk a vízszennyezéssel és 
annak borzasztó környezetromboló követ-
kezményeivel. Utaztunk csónakban, fontuk a 
halászhálót és megcsodálhattuk a Tájvíz-
házban található hajómodellek sokaságát. A 
kirándulás folytatásaként óvodánkban már 
harmadik alkalommal nyitottunk kiállítást a 
Color Fotóklub tagjaival közösen.  A héten 
nyílt kiállításunk címe: A víz, a mi életünk. A 
kiállítás mindenki számára ingyenesen 
megtekinthető az óvoda nyitvatartási idejében.

A Mosolygó Központi Óvoda 
Nevelőközössége nevében: 

Kreiszné Szilágyi Tünde int. vez. helyettes

Szelektív hulladékgyűjtés 
játékos formában

A fenntartható fejlődés jegyében a Mosolygó 
Központi Óvodába is ellátogatott az ÖTHÉT 
Egyesület kabalafigurája, Pingvin Pityu. 
Játékos, interaktív foglalkozással mutatta be a 
gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtés és a 
környezetvédelem fontoságát. Az esemény-
sorozat első állomása volt az óvodai 
foglakozás. Április 29-én a Piknik Parkban 
adják át Magyarország első PET-faluját, ahol 
öko-játszóházzal, gyermekelőadással foly-
tatódik a program.

Intézményi hírek
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motivációk – fejlesztésével. A tematikában Eredményesen zárult az 
megjelent témakörök: az egészséges táplál-Egész(séges) Életem projekt kozás, testünk felépítése, ápolása, védelme, a 
káros szerek elkerülése, a testmozgás 
jelentősége, a testkép ábrázolása, az egészség 
objektív, szubjektív megítélése, a csoport-
foglalkozásokon részt vevő gyermekek 
megéléseiben. Játékos önismereti gyakor-
latok, önértékelést fejlesztő játékok segítették 
a pozitív énkép kialakítását, fejlesztését. A 
lélek táplálása egészséges, pozitív gondola-
tokkal, az érzelmek kifejezésének, fe-
szültségek feloldásának módszereivel, 
relaxációs technikák elsajátításával történt.  
Ajándékgondolatok, versek, mesék felol-

Lezárultak azok a csoportfoglalkozások, 
vasása, múzeum és könyvtárlátogatás járult 

melyeket a Nemzeti Együttműködési Alap 
hozzá a szellem táplálásához. A három 

pályázati támogatásának köszönhetően a 
tematikus projektelem hozzájárult a két 

Spektrum Alapítvány az „Egész(séges) 
korcsoportos bontásban fejlesztett gyermekek 

Életem” projekt keretében valósított meg az év 
testi, lelki és szellemi integráltságához, én-

első negyedében. A test-lélek-szellem hármas 
hatékonyságának erősítéséhez, a közösségbe 

egységét hangsúlyossá tevő tematikus 
történő beilleszkedési technikák bővítéséhez. 

csoportfoglalkozásokat azoknak az általános 
Köszönetet mondunk a program megva-

iskoláskorú gyermekeknek szerveztük, akik a 
lósításában nyújtott segítségükért a család-

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látóteré-
segítőknek, az önkénteseknek és az Orlai 

ben vannak. A program az egészségtudatos 
Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára és 

magatartás kialakítását célozta, a gyermekek 
Muzeális Gyűjteménye munkatársainak. 

belső erőforrásainak – készségek, képességek, 
dr. Homoki Andrea, tréner 

Kirándulás Szarvasra

Énekszótól volt hangos az a busz, amely a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól indult 
útnak március 22-én reggel Szarvasra. A 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával 
megvalósuló „Egész(séges) Életem” prog-
ramban résztvevő harminc gyermekkel ezen a 
szép tavaszi napon először az Arborétumot 
látogattuk meg. A felhők közül egyre inkább 
előbújó napsugarak melegében fürödve, 
szakvezető kíséretével csodálhattuk meg az 
ébredő természetet. A gyerekek érdeklődve 
hallgatták a „Pepi-kert” történetét, figye-
lemmel kísérhették a fák és cserjék bemu-
tatását, gyönyörködhettek a kora tavaszi 
virágok – nárciszok, kankalinok, krókuszok – 
színpompájában. Az egyik legnagyobb 
élményt jelentette számukra, amikor a pávák 
rikácsoló hangját követve megpillantották a 
szivárvány minden színében játszó tol-
lazatukat. Egy kisebb gyermekcsoport 
szemtanúja volt a tollak legyezővé ala-
kulásának is. Nagy tetszést aratott a Mini 
Magyarország makettpark, ahol Magyar-
ország, Erdély és a Felvidék számos történelmi 
jelentőségű épületeinek, vonatainak kicsi-
nyített másai között sétálhattak a csoport 
tagjai. Ebéd előtt és azt követően maradt idő a 
friss levegőn való fogócskázásra, felhő-
nézésre, szabadtéri játékokra is.
A hazafelé vezető úton már sokkal csendesebb 
volt a csapat, mindenki jóleső fáradtsággal, 
élményekkel gazdagon tért haza.

Kovács Edina, kuratóriumi elnök

gyermekek számára olvasásélményekre Lezárultak a 
épülő versenyt indítottunk Olvasók viadala Könyvtárpártoló Alapítvány címmel - a verseny derekán jutalom 

2015-16. évi NEA pályázatai bábelőadással a legaktívabb versenyzőknek. 
A felnőtt korosztály számára pódium színházi 

NEA-KK-15-SZ-1679 'Mezőberény város műsort (A Szkalla lányok) és Schäffer 
lakosságának kulturális esélyegyenlőségéért' Erzsébettel író-olvasó találkozót  kínáltunk.
c. pályázat keretében többlépcsős program- NEA-KK-15-M-1493 'A mezőberényi 
sorozat valósult meg: a legkisebbekre Könyvtárpártoló Alapítvány működésének 
gondolva mondókázós, éneklős programot támogatása' által az alapítvány és a könyvtár 
és a Mesélj nekem! babakönyvcsomagot mindennapi munkához szükséges tárgyi 
álmodtunk meg, mely által Mezőberény eszközöket (nyomtató, papírvágó, konyhai és 
minden aprósága rendelkezhet saját irodai eszközöket) tudott beszerezni és 
képeskönyvvel, lapozóval, mondókás könyv- adminisztrációs költségeit finanszírozni. E 
vel szociális helyzettől függetlenül. Az olvasás pályázat segítségével Mesélj nekem! logóval 
képességének kialakulásában nagy szerepe ellátott pólókat is vehettünk. Reméljük, 
van az élőbeszédnek, a mesélésnek – ezért a pályázatainkkal a mezőberényiek művel-
Mesélj nekem! program keretében vendégünk ődését is segítettük, erősítve a Könyvtár-
volt Agócs Írisz illusztrátor, Verasztóné pártoló Alapítvány (és a könyvtár) kulturális 
Rózsavölgyi Mariann óvónő, Binder Anikó tevékenységét és a városban betöltött szerepét.
logopédus és Bobály Vendel. Nagyobb Kis Adrienn kuratóriumi elnök

aki nem próbál meg kuckót építeni a kemény Mesélj nekem! 
lapú leporellókból! Az olvasóvá nevelés első Babakönyvcsomag átadó a lépését a gyermek a szülőkkel, nagyszülőkkel 

könyvtárban együtt teszi meg. 
Az ünnepség délelőttjén a Ringató énekes 
foglalkozást Litauszkiné Püski Melinda 
tartotta, majd az ünnepélyes átadón Siklósi 
István polgármester úr kiemelte a könyvek és 
az olvasás fontosságát, hogy merjünk 
gyermekeink kezébe könyvet adni, még akkor 
is, ha a csöppségek első dolga azok 
gyűrögetése. Binder Anikó egy Varró Dániel 
verssel kedveskedett a jelenlévő családoknak, 
vendégeknek, a délelőtt zárásaként közös 
„babafa” állításra került sor. A Mesélj nekem! 
programsorozat rendhagyó előadásán Varró 
Dániel költő betegsége miatt nem tudott részt Az OPSKK Könyvtára és a mezőberényi 
venni és mesélni a gyermekeknek, így a Könyvtárpártoló Alapítvány 2016. március 
mesélő aznap Bobály Vendel volt, aki maga is 29-én 100 db Mesélj nekem! babakönyv-
a gyermekek közé tartozik ugyan, de csomagot adományozott a mezőberényi 
fergeteges előadásával hangulatossá tette a kisgyermekes családoknak „A Mezőberény 
programot. A mese után a gyerekek kézműves kulturális esélyegyenlőségéért” elnevezésű 
foglalkozáson vehettek részt.program keretein belül.  Aligha van gyermek, 

Béres Ilona és Tordai Teri 
pódiumjátéka

Örkény Macskajáték című műve alapján 
készült A Szkalla lányok című pódiumelőadás. 
Béres Ilona és Tordai Teri érdemes és kiváló 
művészek tolmácsolásában ismerhették meg a 
nézők a főszereplők történetét 2016. március 
30-án az OPSKK Könyvtárában. A teltházas 
előadás a testvérpár életét, sorsát mutatta be 
Örkény humorán és emberségén keresztül. A 
mezőberényi közönség szűnni nem akaró 
tapssal köszönte meg a két színművész 
sokszínű játékát, akik az alábbi sorokkal 
fejezték ki hálájukat: „Öröm volt itt játszani – a 
közönség együtt szállt velünk – köszönjük.”

Intézményi hírek / Civil hírek
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Az OPSKK Könyvtára

2016. április 22-én
(péntek) 14.30-kor

szeretettel várja az ovisokat és 

kisiskolásokat következő

rendezvényére, amelyen

Berg Judit,

József Attila-díjas írónő, 

a Rumini és a Maszat 

sorozat szerzője mesél a 

gyerekeknek.

Múzeumi Esték

Hányan vagyunk, hányan leszünk? "A világ 
népességének alakulása 2100-ig" címmel 
dr. Borgula Ilona közgazdász tartott előadást 
az OPSKK Muzeális Gyűjteményben. 

Sokunkat foglalkoztat a bolygónk népes-
ségének alakulása. Hány ember él majd a 
Földön 2100-ban? Míg Afrika és Ázsia 
népessége rohamosan növekszik, Európa 
lakossága a migráció ellenére is csökkenni fog. 
Magyarország lakóinak száma Európához 
hasonlóan jelentősen megfogyatkozik az 
előrejelzések alapján. Szűkebb hazánk, Békés 
megye és Mezőberény lélekszáma a 21. század 
végére az országos mutatókhoz képest is 
rosszabb lesz. Borgula Ilona előadásában 
ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk a 
demográfiai prognózisokból.

Múzeumi Esték
A Múzeumi Esték előadására

2016. április 28-án 17 órától 
(csütörtökön)

kerül sor.

El Camino – A mi utunk
„Aki túrázik, az teljesít

Aki zarándokol, teljessé lesz”
címmel

dr. Domokosné Megyesi Éva 
és

dr. Domokos Tamás
tart  képes élménybeszámolót. 

Húsvéti kézműves vásár és 
harmatvizes locsolkodás

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
szervezésében idén kézműves vásárral és 
játszóházzal bővült a húsvét előtti ünnepi 
készülődés Mezőberényben. A kulturális 
központban március 25-én elkezdődtek az 
előkészületek, origami technikával készült 
papírnyulak „lepték el” az épület bejárati 
lépcsőjét. Március 26-án a Kossuth térre 
érkezőknek hímes kézműves termékeit kínálta 
a Liszi vásár, a MONE önkénteseivel a 
papírhajtogatást próbálhatták ki az érdek-
lődők. 

Húsvéti díszek százai sorakoztak fel kerá-
miából, fonalból, papírból, textilből és a 
gyerekek nagy örömére nyuszisimogató is volt 
a téren. A Békés Városi Baleset-megelőzési 
Bizottság jóvoltából a látogatók kipró-
bálhatták a „pityókás szemüveget”, amelynek 
viselése közben kerékpáros ügyességi 
feladatok megoldása jelentette a kihívást, 
felhívva a figyelmet a balesetmentes köz-
lekedésre az ünnepi időszak alatt is. 
Az ünnepi forgatagban a Kis-Berényke és a 
Berény Táncegyüttes táncosai elődeink 
népszokásait elevenítették fel tánccal és 
harmatvizes, vödrös locsolkodással.

Adrienn I. helyezett, Weigert Imre II. A hagyományos magyar konyha 
helyezett, Szokola János III. helyezett. ízei versenyeztek Vékonykolbász verseny (7 nevező): Szokola 
János I. helyezett, Adamik János II. 

Nagy érdeklődés kísérte az Orlai Petrics Soma helyezett, Weigert Imre III. helyezett, Mikó 
Kulturális Központ és a Városi Nyugdíjas 
Klub által meghirdetett Bor-, kolbász-, lekvár- 
és savanyúságversenyt. Az OPSKK műve-
lődési központjában 2016. március 23-án 
vastag-, illetve vékonykolbász, lekvár, bor és 
savanyúság kategóriákban 36 nevezés 
érkezett. 
A szárazkolbászokat Körösi Mihály képviselő 
és Hegedűs János alkotóművész, a borokat 
Szabó Sándor élelmiszeripari mérnök és 
Debreczeni János Népi Iparművész a 
Népművészet Mestere, a savanyúságokat Ida különdíj (szarvaskolbász). 
Olejné Mertz Judit közművelődési referens és Lekvárverseny (9 nevező): Bartó Róbert I. 
Kis Sándor vállalkozó, a lekvárokat Tímárné 

helyezett, Székely Józsefné  II. helyezett, 
Csák Tímea a Nagycsaládosok Mezőberényi 

Plavecz Jánosné III. helyezett.
Egyesülete elnökhelyettese és Fábián Zsolt, az 

Savanyúságverseny (6 nevező): Mikó Ida                          
OPSKK igazgatóhelyettese bírálta el. Míg a 

I. helyezett (vegyes savanyú), Mikó Ida II. 
zsűri dolgozott, az érdeklődőknek műsort 

helyezett (hordós savanyú), Gulyásné 
adott a Berényi Népdalkör és a Szlovák 

Székely Éva III. helyezett (savanyított 
Pávakör.

dinnye).
Borverseny (12 nevező) vörösbor: Braun 
Péterné I. helyezett, Gazsó Jánosné II. 
helyezett, Bátori Ferenc III. helyezett; 
fehérbor: Braun Péterné I. helyezett, Bátori 
Ferenc II. helyezett, Balogh Dániel III. 
helyezett; rosé és gyümölcsbor: Balogh 
László I. helyezett, Balogh Dániel II. 
helyezett, Mikó Ida  III. helyezett
Az intézmény köszönetét fejezi ki a 
Körösfront Kft-nek a felajánlott díjakért, a 
zsűritagoknak az áldozatos munkájukért, a 

Az értékelés alapján az alábbi eredmények művészeti csoportok előadásáért és mind-
születtek a 2016. évi Kistérségi bor-, kolbász-, azoknak, akik munkájukkal, nevezéseikkel 
lekvár- és savanyúságversenyen: hozzájárultak a rendezvény sikeres és szín-
Vastagkolbász verseny (4 nevező) Weigert vonalas megvalósításához.

baba-, gyermek- és felnőttruhák

A börzén lehetőség lesz használt ruhák, 
kiegészítők leadására, melyet partnerünk, 

a Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete 

juttat el a rászoruló családok részére.

Asztalfoglalás: Bartó Róbertné 
+36 20 4243-944 bartone67@gmail.com

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Művelődési Központ
00 00

2016. május 7. 8 -12

játszótér a MONE önkénteseivel
bolhapiac és játszótér

Intézményi hírek / Civil hírek Mezőberényi 
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az OPSKK Művelődési Központja
(Mezőberény, Fő út 6.)

2016. április 23. 16 óra

Jegyárusítás 
április 4-től a Művelődési Központban nyitvatartási időben

Jegyár: 900,- Ft

Bio és reform alapanyagok a konyhában
Styaszni Anikó bemutatóval és kóstolóval egybekötött előadása

2016. április 20-án 16 órától az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.

Az előadás után a termékekből vásárolhatnak az érdeklődők.
A belépés díjtalan.

előadók: Barta László, Guti Ambrus, 
Mátyás László, Pallag Péter, 
Turbucz Gábor, Udvarnoki János

Segítünk, 
hogy TE is segíts!

az OPSKK és a Városi Nyugdíjas Klub szervezésében

ÚJRAÉLESZTÉS- ÉS 
ESZKÖZBEMUTATÓ

az OPSKK Mûvelõdési Közponjában
2016. április 13.  16.30(szerda)

MOZGÓ MOZI
az OPSKK-ban 2016. áprlisi 19-én

12.00 Évszakok (természetfilm)

14.00 Ferenc pápa 
- Buenos Airestől a Vatikánig (dráma)

16.00 Kungfu Panda 3 (3D, animációs)

18.00 Batman Superman ellen 
- Az igazság hajnala (3D, akció)

Jegyvásárlás a helyszínen.

21.00 SAUL FIA (Oscar-díjas dráma)

A színházi évad előadássorozata
ÚJ IDŐPONTBAN

2016. április 11-én (hétfő) 19 órakor a
Két nő, egy férfi, egy ágy

című kétfelvonásos komédiával folytatódik az

OPS Kulturális Központban

Jegyár: 2.800.-Ft
Információ: Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

V. DALOS-
TALÁLKOZÓ
Szabó Antal és Szabó Antalné karvezetők emlékére

Szeretettel várjuk

2016.  május 8-án (vasárnap) 10 órakor
az OPSKK 

Művelődési Központjába.

A részvétel ingyenes.

TÁNCVIZSGA

opskk.mezobereny. hu /opskk

Minősített 
Közművelődési

Intézmény

Minősített 
Közművelődési

Intézmény

Intézményi hírek / Civil hírekHírmondó

“Közlekedik a család” vetélkedő 
2016. május 7-én 9-13 óra között az 

AutoMobil Körös Kft. telephelyén (Békéscsaba, Szarvasi út 74.) 

Jelentkezzen Ön is családjával a Békés Megyei fordulóra a 
+36 66 523-723-as telefonszámon, 

vagy a verseny napján a helyszínen!
Országos fődíj: Škoda Rapid Spaceback személygépkocsi

Jelentkezési feltételek és részletes információ: 
www.kozlekedikacsalad.hu/versenykiiras

21.00 SAUL FIA (Oscar-díjas dráma)
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XXVII. Molnár Miklós 
Nemzetközi Kosárlabda 

Emléktorna

Március 18-19-én huszonhetedik alkalommal 
rendezte meg a Mezőberényi Általános Iskola 
és a Mezőberényi Kosárlabda Klub a Molnár 
Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktornát. 
A rendezvényre Wurzenből, Popradról és 
Nagyváradról érkeztek a külföldi csapatok, 
mellettük a Kisújszállásról, Békésről és 
Gyuláról érkezett vendégek egészítették ki a 
rendező hazai csapatok körét. Természetesen a 
mérkőzések mellett további programokra is 
volt lehetőség: ismerkedtek Mezőberénnyel, 
német vendégeink Gyulára, a popradiak 
Békéscsabára látogattak el, s nem maradt el a 
már hagyományos szombat esti disco sem az 
Iparban. 
Végeredmény: gyermek lány: 1. Poprad, 
2. Mezőberény, 3. Wurzen, gyermek fiú: 
1. Nagyvárad, 2. Poprad, 3. Mezőberény, 
serdülő lány: 1. Nagyvárad, 2. Mezőberény, 
3. Kisújszállás, serdülő fiú: 1. Mezőberény, 
2. Wurzen, 3. Gyula. A tornán különdíjak 
átadására is sor került: A legeredményesebb 
játékosok voltak: gyermek lány: Dvornícka 
Kristina (Poprad) 24 pont, 
gyermek fiú: Cret Bogdan (Nagyvárad) 
48 pont, serdülő lány: Croitoru Anisia 
(Nagyvárad) 45 pont,serdülő fiú: Zsibrita 
Roland (Mezőberény) 44 pont

Újabb sikerek a
„Leg a láb”-nál

Ez év márciusában rendezték meg a III. 
Soproni Országos Néptáncversenyt, a 
Magyarországon működő alapfokú művé-
szetoktatási intézmények tanulói és nép-
táncegyüttesek táncosai számára. Iskolánként, 
kategóriánként 3-3 versenyző indulhatott, a 
„Leg a láb” A.M.I.-t a Kis-Berényke (Tímár 
Tímea - Verasztó Kata, Szabó Dorka - Róth 
Bence, Kocsor Kata - Machó Flóra, Hajzer 
Sándor, Farkas Vanda - Budai Anna, Borgula 
Bendegúz) tagjai képviselték.

Az indulók magas száma indokolta a verseny 
két napon történő megrendezését. Az első 
napon a lurkó és ifjonc, a másodikon a 
gyermek kategória versenyzői álltak a 
színpadra. Központi zenekar kísérte a 
versenyzőket és az előzetesen kialakított 
szempontok szerint a szakmai zsűri értékelt, 
ahol a gyermek kategóriában Borgula 
Botond Bendegúz, az ifjú kategóriában 
Hajzer Sándor különdíjban részesültek. A 
kimagasló szereplésért és eredményért ezúton 
is gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Hagyományőrző húsvét a 
„Leg a láb”-nál

Idén – március 26-án szombaton – is 
megemlékeztünk húsvéti népszokásainkról, 
melyek egyike a hagyományos húsvéti 
locsolkodás. Ebben az évben először 
csatlakoztak a Babica csoport óvodásai is a 
délelőtti programhoz, a Berecske és Kis-
Berényke együttesek tagjaihoz. Ezért két 
lovaskocsi is vitte az ifjakat lányos házról 
lányos házra, ahol a kiadós vödrös locsolást 
piros tojással és sok-sok finomsággal 
jutalmaztak a felfrissült lányok. Az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ a Berény 
Táncegyüttes tagjainak részvételével ren-
dezte meg ebben az évben is a Berény Szálló 
előtt az immár hagyománnyá vált látvány-
locsolkodást, így valamennyi érdeklődő 
mezőberényi részese lehetett e népszokás 
felelevenítésének. A nap zárásaként a 
Vadászházban fergeteges hangulatú Locsoló-
bált tartottunk, ahol számos vendég is 
megjelent. A kora délutáni órák a kisebbekről 
szóltak; játékos vetélkedőkkel, kézműves 
foglalkozással, tojáskereséssel, táncházzal 
készültünk az óvodásoknak és kisis-
kolásoknak. A kora esti óráktól érkeztek a 
nagyobbak, ekkor már a táncé és a felhőtlen 
szórakozásé volt a főszerep. A remek 
muzsikáról, kiváló hangulatról – mint már oly 
sokszor – a Suttyomba Zenekar gon-
doskodott.

Kádas Gábor 
megvédte 

junior korosztályban

Immár ötödik alkalommal adott otthont a 
Küzdelem Napja küzdősport gálának a gyulai 
Prohászka Zsolt Városi Sportcsarnok 2016. 
március 12-én. A teltházas eseményen K1 és 
MMA szabályrendszerben zajlott a küzdelem, 
ahol Kádas Gábor is ringbe szállt. Gábor a 
harmadik menetben, idő előtt győzte le 
ellenfelét, megvédve ezzel K1 profi magyar 
bajnoki címét junior korosztályban.

K1 profi magyar bajnoki címét 
A hónap műtárgya

Karosszék a Petrics-házból

A Petrics-ház – ahol Orlai Petrics Soma 
nevelkedett – a városháza helyén állt. A ház 
lebontását követően a benne található 
berendezés az örökösökhöz került. Ezek 
között volt a kárpitozott karosszék is, amely 
több mint száz év után került elő. A jobb sorsra 
érdemes bútordarabot néhány évvel ezelőtt 
vásárolta meg Kiss István, Kanadában élő 
berényi elszármazott és adományozta az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális 
Gyűjteményének. A bőrkárpitozású karosszék 
szakszerű restaurálását Szugyiczki Pál, helyi 
asztalos végezte el. Az emlékezet szerint 
Petőfi is használta a széket mikor Orlaiéknál 
vendégeskedett. Ebben bizonyosak nem 

lehetünk, de a legendák továbbélnek és 
gyarapítják a Petőfihez köthető tárgyi 

emlékek számát. A szépen 
felújított ülőalkalmatosság a 
gyűjtemény becses darabja, és 
az értéktár kiállításban jelenleg 
is megtekinthető.

Csete Gyula

XXXIV. Kispályás 
Labdarúgó Teremkupa

A XXXIV. Kispályás Labdarúgó Teremkupa 
Szenior kategóriában 2016. március 12-én, 
szombaton került megrendezésre. 
Szenior kategória helyosztók: 
Mérkőzés az 5 – 6. helyért: Lima – 
Asszonybosszantó 3-4 (0-2) gólszerzők: Tóth 
I., Kocsor P., Zolnai Gy. ill. Kreisz Zs. 2, Vida 
A., Uhrin M; 
Mérkőzés a 3. helyért: Csaviép – Csárda-Tex 
3-7 (1-5) gólszerzők: Budai I., Barkász Zs. 2, 
ill. Sebők K. 4, Csikós G. 2., Medgyesi Zs., 
Döntő: Ipar FC – Netzita 0-0 (0-0) hetesekkel: 
1-2 
különdíjasok: Legjobb kapus: Nagy Zoltán 
(Csaviép), Legjobb mezőnyjátékos: Kreisz 
Zsolt (Asszonybosszantó), Legjobb mezőny-
játékos: Sebők Krisztián (Csárda-Tex), 
Gólkirály: Nagy Sándor (Csaviép) 
2015-2016.évi XXXIV. Kispályás Labdarúgó 
Teremkupa szenior kategória végeredménye:
1. Netzita, 2. Ipar FC, 3. Csárda-TEX, 4. 
Csaviép, 5. Asszonybosszantó, 6. Lima 
Berény Turizmus

Intézményi hírek / Civil hírek Mezőberényi 
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csupán. Ne legyetek bölcsek önmagatok De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.“ Hitélet
szerint (Róm 12,16) tanít Pál apostol. Tudni (Zsoltár 130, 1-4)
akarjuk, milyen kontextusban szólal meg ez a Aki Isten szerint akar bölcs lenni, annak „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, a 
mondat? Egymással egyetértésben legyetek, először ezt a rászorultságot kell megéreznie. Szentnek megismerése ad értelmet.“ 
ne legyetek nagyra törők, hanem az Fel kell ismerni a mélységet. Át kell éljem a Példabeszédek 9, 10
alázatosokhoz tartsátok magatokat. És íme a vágyódást arra, hogy az Úr meghallja Világi színtéren bölcsnek lenni ennyi: tudást 
folytatás: Ne legyetek bölcsek önmagatok szavaimat. Be kell valljam, hogy nélküle szerezni, elmélyülni az ismeretekben, saját 
szerint... Miért ne?  Mert ez önhitté és sötétben tapogatózom, sötétben járok, magam szakterületünkön, életünk gyakorlati kérdé-
felsőbbrendűvé torzít. Mert a körülöttünk is sötét vagyok. De ez a mélység és seiben és emberi viszonyaiban jártasnak 
élőktől vészesen eltávolít, elszigetel ez a elveszettség nem maradandó, mert tudom, mutatkozni. A megélt küzdelmek, másokkal 
magatartás, és végül magányosak leszünk. van, aki lehajol hozzám. Uram, Istenem bár a való találkozásaink, saját kudarcaink és a 
Mert a magunk szerinti bölcsesség nem magasban lakik, de a mélybe néz. Meglát sikeres próbálkozások mind-mind hozzá-
tiszteletet vált ki, hanem elutasítást engem, elveszettet. Látja félelmeimet, segítenek élettapasztalataink bővüléséhez, ami 
eredményez. Akkor hát mitévők legyünk? érzékeli, milyen rosszul érzem magam által emberi módon leszünk bölcsek. De 
Menjünk a kezdethez! A valódi bölcsesség nélküle, mennyire fáj nekem ez a távolság csupán a hosszú évtizedek nem elegendők 
titka a kezdetében van.  Milyen különös, hogy közötte és közöttem. Van egy pillanat, amikor arra, hogy arra a bölcsességre tegyünk szert, 
az ige a bölcsességgel kapcsolatban a félelmet ránk zuhan, hogy ez a sötét helyzet a magunk amit Isten nem nevez bolondságnak. (1 Kor 
említi kezdetnek. Hogyan is lehet a bölcsesség erejéből fel nem oldható. Ahogyan a félelem is 1,20) Fülemben cseng a másik Pál apostoli 
alapköve valamiféle félelem? A félelem olyan, mindig bénít, elnémít, sokkol, képtelenné tesz intés is: ne legyetek bölcsek önmagatok 
mint a láz: jelzés.  A félelem a lélek mélyének a cselekvésre. Ilyenkor világlik ki számomra, szerint. (Róm 12,16) Nem véletlen, hogy ez a 
jelzése az igaz hit hiányára - ahogyan azt egy hogy Isten nélküli életem következménye az két újszövetségi szakasz került elém. 
pszichológia jegyzetben is olvastam. S pont örök távolság őtőle, a kárhozat, ezért csak Tapasztalom, hogy az emberek a megis-
emiatt kezdődhet el a felfelé tekintés. A felfelé tudok nézni, vágyni arra, hogy lehajol, merésnek azt az útját járják, ami az önmagunk 
bennünket aggasztó helyzetet valakinek meg felemel, megbocsát, kiemel a pusztulás szerinti bölcsességre visz és könnyen 
kell szüntetnie, valakinek közbe kell verméből. önelégültté tesz.  Beszélgetéseikben vagy 
avatkoznia. El kell űzni a sötétet, közbe kell Ez a bölcsesség kezdete ez. Mert ez a pillanat közös döntések előtt az ilyen ember kinyilat-
lépnie egy erős, bátor egyénnek, aki méltó világítja meg számomra ki vagyok én és koztat, ellentmondást nem tűrő módon 
ellenfélnek bizonyul, hiszen, mi félelmünk kicsoda Isten, s hol a helyem a terem-nyilvánul meg.
során már legyőzöttnek érezzük magunkat. tettségben. Szemtől szemben áll a Teremtő és a Pedig a valódi bölcsesség aligha kinyilat-
„A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, teremtmény, s nekünk ekkor már csak az a koztató. Ha igazságot is szól, mindig szeretet-
halld meg szavamat, dolgunk, hogy hálás szívvel mondjunk ben teszi. A vitathatatlan igazságok kimondása 
füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! köszönetet a hozzánk hajló szeretetéért. is – mai kifejezéssel élve – "észosztássá" 
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki silányul, ha hiányzik mögüle az, amit az 
marad meg akkor? Lázárné Skorka Katalin lelkésznőIstennel való kapcsolatunkból nyerhetünk 

Köszönetemet fejezem ki 

a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tagjainak,
akik az alapító tagságom kezdetétől (1991. augusztus 7.) 

és 22 éves elnöki tevékenységem idején munkámat 
támogatták, az eredményekért köszönetüket, elismerésüket 

és jókívánságukat fejezték ki.
Wagner Márton

Tisztelettel hívunk minden kedves lakost 
a mezőberényi németek kitelepítésének 70. évfordulóján 

rendezendő emlékünnepre 
2016. május 7-én 10 óra 30 perckor 

a Kossuth téri emlékműnél. 

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület,
Mezőberény I. ker. Evangélikus Egyházközség,

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

Biró Józsefet 
közelgő 75. 

születésnapja 
alkalmából köszöntik 

felesége, 
gyermekei és unokái.

Hitélet / Civil hírekHírmondó

Bővebb információ: munkacsy.hu
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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

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

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

ÁPRILISI AKCIÓ:
Ricoré 3in1 kávékeverék 10x16g 339Ft (2119Ft/kg)
Tchibo Exclusive őrölt kávé 250g 499Ft (1996Ft/kg)
Nescafé Brasero inst. kávé üv. 100g 599Ft (5990Ft/kg)
Nescafé Koffeinment. inst. kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Gold instant kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Tokaji Furmint félédes fehér bor 0,75l 249Ft (332Ft/l)
Szekszárdi Merlot szár. vör.bor 0,75l 379Ft (505Ft/l)
Szekszárdi Kékfrankos 2012 bor 0,75l 379Ft (505Ft/l)
Szekszárdi Cabernet Franc bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Simon Egri Bikavér 2012 bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
ÁPRILISI AKCIÓ:
Izsáki 8 tojásos préseltcsiga 200g 159Ft (795Ft/kg)
Nimm2 Soft savanyú cukorka 90g 199Ft (2211Ft/kg)
Knorr Fokhagymakrémleves 55g 199Ft (3618Ft/kg)
Sió Narancs ital 1l 229Ft
Globus Babfőzelék kolbásszal 400g 249Ft (623Ft/kg)
Cerbona müzlik 8-féle 200g 269Ft (1345Ft/kg)
Omnia Silk őrölt kávé 250g 499Ft (1996Ft/kg)
Nescafé Brasero instant kávé 100g 599Ft (6990Ft/kg)
Trappista sajt (999Ft/
St. Hubertus likőr eredeti 0,5l 1599Ft (3198Ft/l)
Kalinka vodka eredeti 0,5l 1749Ft (3498Ft/l)
Unicum eredeti 0,5L 2699Ft (5398Ft/L)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

kg)

Szolgáltatások:

Épületgépész tervezés: gázellátás, víz/csatorna, fűtés/hűtés, 
klímatechnika, légtechnika
Kivitelezés: Lakó, vagy ipari ingatlanok építése, felújítása, 
építőipari munkák végzése; víz- és hőszigetelés, burkolás

Nagy Sándor, épületgépész  mérnök 
tel.: +36 20 251-4400; email: nsnrep@gmail.hu; web: nsnr.hu

Dr. Rück András fogorvos 

magánrendelési ideje és telefonszáma 

megváltozott.

szerda 8-11 óráig

Békéscsaba, Munkácsy u. 1.

Bejelentkezés telefonon: 

+36 30 219-4143, +36 20 824-5930

Rendelési idő: kedd és csütörtök 14-18 óráig

Most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak 
forráshoz az agrárvállalkozások

Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitelhez 

juthatnak hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a Gazdáknak” 

programban szeretnének állami tulajdonú termőföldet 

vásárolni. Az OTP Bank földvásárlási hitelprogramjának 

keretében ugyanis 10 évig legfeljebb 1,8 százalékos 

kamatozás mellett, ezt követően pedig kedvező piaci 

kamatozás mellett juthatnak finanszírozáshoz az árveréseken 

nyertes földművesek. Emellett az új gazdálkodási évben öt 

százalékkal megnőtt a területalapú alaptámogatás (SAPS), a 

Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási 

mértéke, amely így a 85-90 százalékot is elérheti. Kibővült 

továbbá az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek 

köre, és ebben az évben hektáronként akár 122 ezer forintos 

hitelösszeghez is hozzá lehet jutni.

 „A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdák továbbra is 

gyorsan, egyszerűen és még kedvezőbb feltételek mellett 

juthatnak hozzá a támogatási összegek akár kétszereséhez is, 

ami lényegesen hozzájárulhat a tervezett beruházások, 

fejlesztések mielőbbi megvalósulásához, és ezen keresztül a 

hazai agrárium fejlődéséhez” – teszik hozzá az OTP Bank 

szakértői.
Malac eladó

Érdeklődni: Mezőberény, Petőfi u. 30.
Tel.: +36 66 352-516


