
MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

INGYENES KÖZÉLETI INFORMÁCIÓS LAP XXX. ÉVFOLYAM, 2020. ÁPRILIS

A nehéz helyzetben lévő családok érdekében telefonos elérhetősé-
azonnali megsegítése érdekében get is írjanak be.
nagyobb mennyiségű krumpli, Kisebb mennyiségű felajánlá-
hagyma, zöldség adományok fo- sokat családokhoz közvetlenül 
gadását és elosztását vállalja Me- kihelyezve tegyenek, vagy keres-
zőberény Város Önkormányzata. sék a Nagycsaládosok Mezőbe-
Az adományozásról kérnénk rényi Egyesületét, vagy a nem-
írásban értesítést küldeni az zetiségi önkormányzatokat. 
info@mezobereny.hu e-mail Siklósi István
címre. A részletek megbeszélése polgármester

Felhívás

Siklósi István Mezőberény Város polgármesterének kezdeménye-
zésére a Spektrum Alapítvány elkülönítetten kezelt segélyalapot hoz 
létre a koronavírus következményeként kialakult nehéz szociális hely-
zet enyhítésére. Gyűjtést szervez annak érdekében, hogy a befolyt 
összeggel segítséget tudjon nyújtani a rászoruló helyi városlakóknak. 

A Spektrum Alapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint 
elsősorban a Mezőberény térségben élő hátrányos helyzetben lévő 
személyek, családok, csoportok számára nyújt segítséget és közvetlen 
célcsoportnak tekintik az időskorúakat, a fogyatékkal élőket, illetve a 
munkanélküli személyeket.

•  A segélyalapba bárki – magán- vagy jogi személy – tehet pénzbeli 
felajánlást a Spektrum Alapítvány 18380747-1-04 adószámú, K&H 
Banknál vezetett 10402489-50505249-52551002 számlájára.
K özlemény rovatba írja be az „összefogás” szót.

Az alapból elsősorban a veszélyhelyzet miatt szociálisan hátrányos 
személyek, családok, szervezetek részesülhetnek támogatásban.

•  A támogatásról az Alapítvány kuratóriuma dönt, (tagjai: Kovács 
Edina elnök, dr. Sziráczki Magdolna gyermekorvos, Valentinyi 
Károlyné gyógyszerész, Bálint Anna pedagógus, ifjúságvédelmi 
szakember, Mertz Judit titkár) a döntés előkészítésében egy 
véleményező bizottság nyújt segítséget. A véleményező bizottság 
tagjai a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője, a 
nemzetiségi önkormányzatok vezetői, a Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesületének delegált képviselője, a polgármester, 
valamint a szociális iroda munkatársa.

•  A kuratórium döntéseit konszenzus alapon vagy egyszerű többségi 
szavazással hozza meg. A döntésekről szavazni elektronikus 
formában is lehet, a véleményező bizottság is e-mailben tartja a 
kapcsolatot a kuratóriummal.

•  A kuratórium a forrásoktól függően, de legfeljebb havi egy 
alkalommal hoz döntéseket, amit a város honlapján nyilvánosságra 
hoz.

•  Befizetéseket 2020. április 2-tól fogad a Spektrum Alapítvány.

Tisztelettel: Kovács Edina

Spektrum Alapítvány kuratóriumának elnöke

érjük, a k

•  

Összefogás a vírus ellen

Maradjon otthon!
szédok nem tudnak segíteni, és Tisztelt mezőberényi 
önkéntes, házi karantén válla-lakosok! lásáról szóló nyilatkozatot aláír-

 nak. A beszerzett dolgok költségei 
a segítségben részesülőket ter-
helik.
A fertőzés elkerülése érdekében 
elengedhetetlen a rendszeres tisz-
tálkodás, ezen belül a napi több-
szöri fertőtlenítőszeres kézmosás, 
de a lakásban, munkahelyen a tár-
gyak, kilincsek, korlátok fertőt-
lenítése is! A boltok árukészletei 
lassan visszatérnek a rendes ke-
rékvágásba, így a legszüksé-
gesebb dolgok beszerezhetőek 
lesznek: élelmiszer, illetve tisztí-
tó- és tisztálkodási szerek.
A bölcsőde, az óvodák, az iskolák 
meghatározatlan ideig nem 
fogadnak ellátottakat, bezárt a 
játszótér és a sportlétesítmények. 

Magyarországon jelenleg ve- Nem fogad látogatókat a köz-
szélyhelyzet van kihirdetve. A ko- művelődési és közgyűjteményi 
ronavírus terjedésének mega- intézményünk. Az egyéb meg-
kadályozása érdekében, saját és a szokott, elsősorban idősek ellá-
többi ember egészségének meg- tását biztosító szolgáltatásokról 
védése érdekében MARADJON érdeklődjön a korábbi kapcsolat-
OTTHON. Az otthonmaradás tartóktól.
nem azt jelenti, hogy otthon Az orvosi ellátáshoz előzetes tele-
összejön a rokonság, hogy a fia- fonos egyeztetésre van szükség. A 
talok egy lakásban jönnek össze receptfelírás is rendezhető tele-
„bulizni”, hanem azt, hogy fonon, a patikákban a receptet 
mindenki a saját házában, kiváltó személy igazolványával 
lakásában maradjon. Ha mégis és az ellátott TAJ számával tudják 
emberek közé kell menniük, kiváltani a gyógyszert.

A Polgármesteri Hivatal telefonos viseljenek szájmaszkot, ami 
kapcsolattartásra rendezkedett be, házilag is elkészíthető.

Utcán se csoportosuljanak. Az a dolgozók több mint fele ott-
utcán árusítóktól lehetőleg ne honról – home office – dolgozik.

Polgármesterként igyekszem a vásároljanak, nagy a kockázat! 
legfontosabb információkat rend-Bárki hordozhatja a vírust, de a 
szeresen eljuttatni a lakossághoz javasolt lépésekkel sokat tehe-
hirdetés formájában, a Facebook-tünk azért, hogy meggátoljuk a 
on, a város honlapján, a kábel-járvány terjedését, hogy ne ro-
tévén keresztül.moljanak az esélyeink az egész-
Vigyázzanak magukra és má-séges életre.
sokra is!Az önkormányzat megszervezi 

azon személyek ellátását, akiknek 
Siklósi Istvána rokonok, az ismerősök, a szom-
polgármester
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Koszorúzás a 
Petőfi-emlékműnél

A rendkívüli körülmények és a hi- ember. Aki bár végtelenül idea-
deg szél ellenére is sokan jelentek lista volt – ma azt mondanánk rá, 
meg március 15-én a Körös-par- naiv – , de eszméiért nem félt síkra 
ton a Petőfi-emlékmű koszorúzá- szállni, küzdeni, sőt meghalni is. 
sára. A résztvevőket Hoffmann És ha Petőfi nem is hős úgy, ahogy 
Dániel, a Baráti Egylet Mezőbe- egy katonának megadatik, hogy az 
rényért elnöke köszöntötte. legyen. Őt a hiteles művészete és 
Bancsi Árpád középiskolai tanár az élete emeli hőssé.
beszédében föltette a kérdést: ki Az emlékműnél sokan helyezték 
volt Petőfi Sándor, illetve kicsoda el koszorúikat, így például a 
nekünk az ismert költő, ugyanis városi önkormányzat, az intéz-
saját korától máig egy fontos vi- mények és a civil szervezetek. Az 
szonyítási pont. Bancsi Árpád idén is eljöttek Gyuláról a Maka-
több lehetséges választ megfo- dám Világjáró Kerékpáros Klub 
galmazott, a végén személyes vé- tagjai, és az Alföld Turista Egye-
leményét is elmondta. A középis- sület most is megtartotta túráját az 
kolai tanár szerint Petőfi a hiteles emlékműhöz.

Új tanulmánykötet Orlairól
Az Orlai Petrics Soma (1822- Galamb Zsuzsanna fejezetről fe-
1880) című tanulmánykötetet jezetre mutatta be a kötetet. Mon-
március 7-én a Városháza dísz- dandóját azzal kezdte, Orlai a 
termében Keserü Katalin művé- szakma és a széles közönség előtt 
szettörténész, az ELTE Művészet- is a kevésbé ismert művészek 
történeti Tanszékének professzor közé tartozik, de Petőfi-portréját 
emeritusa, Galamb Zsuzsanna mindenki látta. Kora tanult festője 
művészettörténész, a kötet szer- volt, de látta az akadémiák elavult 
kesztője és Körösi Mihály hely- szemléletét is. Korábban Orlait 
történész, a Képek Orlai Petrics történelmi festőként ismerték, az 
Soma életéből című könyv szer- újabb kutatások derítettek rá 
zője mutatta be. fényt, hogy jelentősek egyházi 
A kötet bemutatójának a Város- képei is. Kiderült, hogy képeit 
házánál jobb helyszínt nem vá- több változatban is megfestette, 
laszthattak volna, ugyanis koráb- érdekes e változatok összevetése. 
ban ezen a telken állt a Petrics- Végezetül Galamb Zsuzsa meg-

család háza, és itt született a köszönte Keserü Katalinnak, 
magyar történelmi festészet meg- hogy annak idején bevonta őket az 
alapítója, továbbá a díszterem újabb kutatásba, holott ez abban 
falán látható egyik fontos műve, a az időben nem volt általános az 
Coriolanus. egyetemen.
Keserü Katalin azt hangsúlyozta, Körösi Mihály Orlai életútját ele-
hogy Orlai a legjelentősebb euró- venítette fel, kiemelve a mező-
pai festőakadémiákon tanult, köz- berényi kötődéseket. Bemutatta, 
ben magába szívta az európai mű- hogy a művész mely berényi és 
veltséget is. Az új kutatás úgy Békés megyei személyiségekről 
indult, hogy a békéscsabai Mun- készített portrét.
kácsy Múzeum felkérte, 2012-re Siklósi István zárszavában hang-
rendezze meg az Orlai-kiállítást, súlyozta, az új kötet több szem-
és a jelenlegi könyv anyaga a pontból világítja meg Orlai 
kiállítás katalógusaként szolgált. életművét, és abban helyet kap két 
Az újabb Orlai-kutatásba 2009 és mezőberényi helytörténész: Kö-
’11 között bevonta az akkori hall- rösi Mihály és Henger Péter 
gatóit is. tanulmánya is. 

Fiatalok felkészítése a vállalkozói életre, 
avagy hol keressem a pályázatokat

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító számú „A Város a Tiétek, a 
Város Értetek” projekt  keretében 2020. március 12-16. között újabb 
előadássorozaton vehettek részt azok a fiatalok, akik érdeklődtek a 
vállalkozóvá válás feltételeiről és a pályázatok nyújtotta lehetőségek-
ről. A „Helyi lehetőségekre épülő gazdasági együttműködés gene-
rálása tevékenység megvalósítása körében - Vállalkozói kom
petenciák fejlesztése – Fiatalok felkészítése a 
vállalkozói életre” témák előadója Siófoki Attila 
projekt-menedzser volt, aki a 
finanszírozási lehetőségekről, 
az üzleti tervről is tájé-
koztatott. 

A Békés Megyei Önkormányzat híre
A munkavállalók egészsége a legfontosabb a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatalban
 
A Magyarország Kormánya által a koronavírus-járvány miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatalban Zalai Mihály elnök és dr. Horváth Mihály 
jegyző rendelkezést hozott a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről.
A rendelkezés célja, hogy a hivatalban foglalkoztatott köz-
tisztviselők és munkavállalók egészséges környezetben, fertőző 
betegségek és járványok által nem veszélyeztetve végezzék 
munkájukat. Ennek megfelelően a hivatal vezetése arra 
törekszik, hogy a munkahelyi kontaktusok számát csökkentsék, 
illetve hogy biztosítsák a kritikus időszakban történő működés 
fenntartásához szükséges munkaerő fokozott védelmét.
Otthoni munkavégzést rendeltek el azon foglalkoztatottak 
részére, akik kizárólag tömegközlekedési eszközzel tudnák 
megoldani a hivatal épületébe történő bejutást. Az érintett 
alkalmazottaknak az intézmény munkarendjét betartva 
folyamatos telefonos elérhetőség mellett, a hivatal 
számítógépes rendszerére távoli eléréssel csatlakozva kell 
végezni a munkájukat. Azok a dolgozók is ilyen munkavégzést 
kérelmezhetnek, akik bölcsődés, óvodás, vagy alsó tagozatos 
gyermekük felügyeletét nem tudják megszervezni.
A hivatal épületében tartózkodó alkalmazottaknak a járványok 
esetén alkalmazandó alapvető higiénés szabályokat kell 
betartaniuk. A kulcsfontosságú feladatokat ellátó munkakö-
rökben irodahelyiségenként egy fő dolgozhat, a külsős sze-
mélyekkel történő találkozásokat a járvány ideje alatt a 
lehetőségekhez képest kerülni kell. Az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartást csak a legszükségesebb esetekben folytat-
hatják személyesen, minden más ügyben telefonon vagy e-
mailen kell ezt végezniük, ez utóbbiak az eljárási határidők mó-
dosítását vonhatják maguk után.
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Tekintettel a rendkívüli helyzetre a Művelődési Központ munkatársai 
szájmaszkokat készítenek, és ezeket felajánlják a lakosság, elsősorban 
az időskorúak részére. Igényüket a +36 70/400-2474 telefonszámon 
vagy a https://www.facebook.com/opskmm oldalon jelezhetik. Az 
intézmény munkatársai azt eljuttatják önökhöz. Már négyszáznál több 
maszkot szállítottak ki, és további kétszáz készül.

Szájmaszk a 
Művelődési Központból

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy a kommunális (vegyes) hulladékszállítás 
időpontja Mezőberény településén, 2020. április 10-e, (Nagy-
péntek) és május 1-e (Munka ünnepe) a lakótelepen.
Május 1-én, (munka ünnepén) pénteki gyűjtési napon szállítják el a 
cég munkatársai a zöldhulladékot.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

HULLADÉKUDVAROK NYITVA TARTÁSÁNAK 
ÁTMENETI SZÜNETELTETÉSE

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. a kialakult helyzetre való tekintettel 
2020. március 23-tól (hétfő) határozatlan időre felfüggeszti a 
hulladékudvarok nyitva tartását.
Kérjük, hogy a hulladékudvaraink zárva tartása alatt hulladékot az 
udvar elé, a közterületre ne helyezzenek, mert az illegális 
hulladéklerakásnak minősül.
Megértésüket előre is köszönjük, az esetlegesen okozott kellemet-
lenségekért elnézésüket kérjük!

A koronavírus járvány miatt a LOMTALANÍTÁS és a 
GYŰJTŐPONTOS ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA

 2020. április 15-től SZÜNETEL!
A jogszabályban előírt kötelező kommunális hulladék közszolgál-
tatást, a házhoz menő szelektív és házhoz menő zöldhulladék gyűjtést 
társaságunk továbbra is biztosítja.
 A járvány terjedésének megelőzése érdekében kérjük, az edények 
kirakása előtt, illetve az ürítést követően minden esetben 
VÉGEZZENEK FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és tároló 
helyiségekben!

Biztonsági okokból, a koronavírussal kapcsolatos magyarországi 
fejlemények miatt és a lakosság egészségének védelme érdekében a 
DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.  a 
Mezőberényben meghirdetett zöldhulladékgyűjtő edények kiosztását 
határozatlan időre felfüggeszti.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a 
www.dareh.hu oldalon érhetőek el. Együttműködésüket ezúton is 
köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Húsvéti hagyományaink
Húsvéti népszokások – A húsvét pénteken általában böjtöltek.
és a hozzá kapcsolódó ünnepek a Nagyszombat – A húsvét ünne-
mozgó ünnepek közé tartoznak. A pének elő napja, a feltámadás je-
húsvét egybeesik a tavaszi nap- gyében zajlik. Arra a napra emlé-
éjegyenlőség idején tartott termé- keztet, amikor Krisztus holtteste a 
kenységi ünnepekkel, melynek sziklába vájt sírban feküdt, de – 
elemei a feltámadás és az új- miként az evangélium szerint 
jászületés. Húsvét napja az 1582- előre megmondta – harmadnapra, 
ből származó egyházi szabályzat azaz húsvét vasárnap hajnalára 
szerint a tavaszi holdtölte utáni feltámadt. Estére ,,visszajönnek“ 
első vasárnapra esik: március 22. a harangok Rómából.
és április 25. közé. Szinte minden Nagyszombaton ér véget a negy-
népnél sok szokás kötődik a hús- vennapos böjt. Szokás volt ezen a 
véthoz. napon az első harangszóra kisza-
Nagycsütörtök – zöldcsütörtök ladni a kertbe, és megrázni a gyü-
– Ez a nap Krisztus utolsó mölcsfákat, hogy a régi rossz ter-
vacsoráját az Olajfák-hegyén, més lehulljon, és ne legyen férges 
majd elfogatását és szenvedé- az új.

seinek kezdetét idézi. Nagycsütör- Húsvétvasárnap – A feltámadás 
tököt szokás zöldcsütörtöknek is vasárnapja, a keresztények a fel-
nevezni, és a jó termés reményé- támadt Krisztust ünneplik. Ehhez 
ben, valamint a böjt miatt rendsze- a naphoz tartozott az ételszentelés 
rint valami zöldet, például spe- hagyománya. A délelőtti misére 
nótot fogyasztanak. Nagycsütör- letakart kosárral mentek a hívők, 
tök estéjén a harangok elhallgat- melyben bárányhús, kalács, tojás, 
nak, a hagyomány szerint Rómába sonka és bor volt.
,,mennek“, s csak nagyszombaton Húsvéthétfő – A locsolkodás 
szólalnak meg újra. napja. A víztisztító, termékeny-
Nagypéntek – Jézus kereszthalá- ségvarázsló erejébe vetett hit az 
lának napja, a böjt és a gyász ideje. alapja húsvéti locsolásnak. A nép-
A magyarok és a szlovákok egy- szokások szerint a férfiak ilyenkor 
aránt csak nagypénteken, de akkor sorra járták a lányos házakat és 
szigorúan böjtöltek, ezen a napon versek, énekek kíséretében locsol-
nehéz munkát nem végeztek az el- ták meg a lányokat, asszonyokat. 
ső csillag feljöttéig. Hagyomá- Az,,öntözésért“ cserébe a lányok 
nyos böjti étel volt az aszalt szil- piros tojást adtak a legényeknek.
vából főzött cibereleves vagy a sa- Ünnepi gasztronómia – A hús-
vanyú korpából készült kiszele- véti gasztronómiában nincs jelen-
ves és a mákos guba. tős különbség a Berényben élő 
A németeknél a nagyhéten, csü- nemzetiségek hagyományos éte-
törtöktől szombatig történt a son- lei között. Szinte egyetlen egy 
ka, a tojás és a velős kolbász főzé- asztalról sem hiányozhat a sonka, 
se. Ez utóbbi onnan kapta a nevét, a kolbász és a tojás. Nem hiá-
hogy a kolbászhúshoz hozzá- nyozhatott még az ünnepi asztal-
keverték a nyers velőt, sima vas- ról a fonott kalács vagy az ünnep 
tagbélbe töltötték, ezt felfüstölték, hajnalán a kemencében sütött 
és húsvétkor főzve fogyasztották. kenyér sem.
A német közösség egy része nagy-  
csütörtökön spenótot főzött, nagy- Csete Gyula

Intézményi hírek
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Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A már megszokott óvodai 
beiratkozás rendjét sajnos a 
kialakult járvány helyzet felülírta.
Az óvodai beiratkozásról szóló 
7/2020. (III.25.) EMMI határozat 
a 2020/2021-es nevelési évre 
történő beiratkozások vonatko-  
zásában egyedi eljárási szabá- ELÉRHETŐSÉGEK
lyokat határozott meg. Ennek  
megfelelően az érintett szülők MVÓI Mosolygó Központi Óvoda
telefonon vagy e-mail formájá- Kreiszné Szilágyi Tünde
ban tudják gyermekeiket beíratni, +36 20 389-7833
illetve ez irányú szándékukat mosolygovi@gmail.com
jelezni. A jelentkezéseket 2020.  
április 2 - április 21. között vár- MVÓI Magyarvégesi Óvoda
juk Önöktől! Borguláné Balogh Emese
Szükséges adatok: gyermek neve, +36 20 389-7850
édesanyja neve, születési hely, kalvinovi@gmail.com
idő,  lakcím,  te lefonszám,   
intézményünk melyik óvodáját MVÓI Csiribiri Óvoda
választaná (2 óvodát kérünk Czinkóczki Ágnes
megjelölni), melyekről kérjük, +36 20 389-7871
hogy telefonon vagy e-mail freinet.mezobereny@gmail.com
formájában tájékoztassanak  
bennünket! A beiratkozáshoz MVÓI Nefelejcs Óvoda
szükséges iratok bemutatására a Szabóné Gecse Éva
gyermek első óvodai nevelési +36 20 389-7873
napján kerül majd sor. kodalyzovi@gmail.com

Kedves Anyukák és Apukák!

Értesítjük Önöket, hogy a Mező-
berényi Talentum Református 
Óvodába a beiratkozás ideje a 
2020/2021. nevelési évre vonat-
kozóan:

lapot is kérjük kitölteni, és 2020. április 2. - április 17. 
szkennelve vagy fotózva meg-között
küldeni.

Telefonos elérhetőségünk: • Telefonon: a szükséges adatokat 
+36 20 373-0358, +36 20 512- pontosan bediktálva a +36 20 
4414, melyeken szívesen tájékoz- 512-4414 telefonszámon.
tatjuk az érdeklődőket további • Rendkívüli esetben: szemé-
kérdések esetén. lyesen (Mezőberény, Csabai út 
 2.) a fenti telefonszámon idő-
„A vészhelyzetre való tekintettel a pontot egyeztetve.
2020/2021-es nevelési évre tör-
ténő óvodai beiratkozások során Az óvodai jelentkezéshez az 
a következőképpen járunk el. A alábbi okmányok beküldése, 
veszélyhelyzet által megkövetelt illetve bemutatása szükséges:
egészségügyi szempontokra kü- • A gyermek születési anyakönyvi 
lönös figyelemmel való tekin- kivonata vagy személyazonosító 
tettel.” okmánya.
(Beiratkozás a rendkívüli helyzet- • A gyermek lakcímkártyája.
re való tekintettel a 7/2020. • A gyermek TAJ kártyája.
(III.25.) EMMI határozat és a • Oltási kiskönyv.
2011. évi CXC Nkt. 8§ és 49§ • A szülő személyazonosító ok-
alapján) mánya.
 •  A szülő lakcímkártyája.
A megváltozott munkarendünk  
miatt a beiratkozás módjai: Papp Tibor lelkész a fenntartó 
• Online: A beiratkozáshoz határozata alapján minden érdek-

szükséges a gyermek adatait lődő szülővel egyénileg szeretne 
leírva és a dokumentumokat a beszélgetni a + 36 20 599-6864-es 
mezobereny@reformatus.hu telefonszámon.
e-mail címre szkennelve vagy                                   
fotózva csatoltan. Köszönettel az óvoda dolgozói 

Az óvoda hivatalos közösségi és a Mezőberényi Református 
oldalán található jelentkezési Egyházközség Presbitériuma

BEIRATKOZÁS MEZŐBERÉNY VÁROS 
ÓVODAI INTÉZMÉNYÉBE 

Kedves Szülők!

A jelenlegi egészségügyi hely-
zetre való tekintettel A 2020/ 
2021-es nevelési évre az óvodai 
beiratkozás a 7/2020 (III.25.) 
EMMI rendelet alapján a követ-
kezőképpen fog zajlani: szülőt a személyes megjelenést 
 kívánó beiratkozás pontos idő-
1. A szülő (gondviselő) egy pontjáról és menetéről (védőfel-

szándéknyilatkozatot nyújt szerelés, várakozás helye, stb).
be április 2-17. közötti A személyes beiratkozások a 
időpontban. szándéknyilatkozatok beérke-

A szándéknyilatkozat tartal- zése alapján az óvodavezetővel 
mazza: egyeztetett időpontok szerint 

• az óvoda pontos nevét: zajlanak 2020. április 2 – április 
Katicabogár Evangélikus 20. között.
Óvoda 5650 Mezőberény,  
Luther u. 9. 2. Értesítés a gyermek felvé-

• a szülő (gondviselő) nevét, teléről
elérhetőségét (telefon, e- Az óvodavezető 2020 április 20-
mail), a gyermek nevét, ig gyermek felvételéről határoza-
születési dátumát és lakcímét. tot hoz és értesíti a szülőt.

A szándéknyilatkozat beadható  
elektronikus úton a katicaovi@ 3. A sajátos nevelési igényű gyer-
lutheran.hu e-mail címre vagy meket – a szakértői véleményben 
telefonon: +36 20 627-3008. kijelölt óvoda – hivatalból fel-
A szándéknyilatkozatok beérke- veszi 2020. április 28-ig.
zésével egy időben, folyamatosan  
készíti el az óvodavezető a be- Türelmüket és együttműködé-
iratkozásra vonatkozó beosztást – süket köszönöm az óvoda neve-
a hatályos rendeletek betar- lőtestülete és a magam nevében.
tásával, kiemelten az egészség- Szűcs-Wagner Gabriella
ügyi szempontokat – és értesíti a  megbízott óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
MÓDJÁRÓL

BEIRATKOZÁS A MEZŐBERÉNYI 
TALENTUM REFORMÁTUS ÓVODÁBA

Érték a Települési Értéktárból

Húsvéti locsolkodás és bál

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 2001-ben alakult meg, 
majd létrejött a jelenlegi Berény Táncegyüttes elődje is, és ezek 
révén újjászületett egy régi húsvéti népszokás.
A következő esztendőben, 2002-ben a néptáncos fiúk viseletet 
vettek föl, zenekarral lovaskocsira ültek, és énekelve, zeneszóval 
végigjárták a néptáncos lányos házakat. Locsoltak, de nem 
kölnivel, hanem vízzel, ahogy régen. A lányok cserébe 
megvendégelték őket, hímes tojással ajándékozták meg a 
locsolkodókat. Egy-egy helyen elidőztek, így spontán táncolás 
alakult ki a látogatásból.
A húsvéti locsolkodás közkedveltté vált, évről évre megtartják. E 
napon késő délután, estefelé a kicsik és nagyok játékos, énekes, 
táncos locsolóbálra gyűlnek össze. Ez az összejövetel jó alkalmat 
kínál arra, hogy a délelőtti élményeket megbeszéljék, illetve 
felidézzék a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó játékokat. A Húsvéti 
locsolkodás és bál a Berény Táncegyüttesnél és utánpótlás
csoportjainál 2014 júliusában került a Települési Értéktárba.

Intézményi hírek 2020. április
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Szeretnék megosztani a Mező- gyunk merülve, két kollégánk 
berényi Hírmondó olvasóival egy meghalt, és többen elkapták a ví-
igazi örömhírt. Julian Urban 38 rust. Rájöttünk, hogy ott, ahol 
éves orvos, aki egy lombardiai befejeződik az, amit az ember 
kórházban dolgozik. Ezt élte meg tehet, szükségünk van Istenre, és 
az elmúlt hetekben: elkezdtük az Ő segítségét kérni, 
 amikor volt néhány szabad per-
"Soha a legsötétebb rémál- cünk. Beszélgetünk egymással, és 
momban sem gondoltam, hogy nem tudjuk elhinni, hogy mi, akik 
bármikor is láthatom és megél- vad ateisták voltunk, ma naponta 
hetem azt, ami három hete tör- keressük a békét, kérve az Urat, 
ténik itt a kórházban. A rémálom hogy adjon erőt a kitartáshoz, 
folytatódik, és a folyam egyre csak hogy el tudjuk látni a betegeket.
duzzad. Az elején csak páran jöt- Tegnap elhunyt a 75 éves lel-
tek, aztán tucatnyian, aztán szá- kipásztor; akinek a saját egész-
zával, és most már nem is orvosok ségi állapota és a mi nehézségeink 
vagyunk, hanem szelektálók a – három hét alatt 120 halottunk 
futószalag mellett, és eldöntjük, volt itt az osztályon, és mind-
hogy ki éljen és ki menjen haza annyian kikészültünk, és össze 
meghalni, akkor is, ha ezek az voltunk törve – ellenére sikerült 
emberek egész életükön át adót 

olyan BÉKÉT hoznia közénk, 
fizettek az országnak. Két héttel 

amelyet nem reméltünk többé 
ezelőttig én és a kollégáim ate-

megtalálni.
isták voltunk. Ez természetes volt, 

A lelkipásztor elment az Úrhoz, és 
mert orvosok vagyunk, és megta-

nemsokára mi is követjük őt, ha nultuk, hogy a tudomány kizárja 
így megy tovább.Isten jelenlétét. Mindig kinevet-
Nem voltam otthon hat napja, tem a szüleimet, akik templomba 
nem tudom mikor ettem utoljára, jártak. 
és rádöbbenek a saját haszon-Kilenc nappal ezelőtt, egy 75 éves 
talanságomra itt a földön, és sze-lelkipásztor került be hozzánk. 
retnék az utolsó leheletemig segí-Kedves ember volt, komoly lég-
teni másoknak. Boldog vagyok, zési problémákkal küzdött, és volt 
hogy visszatérhettem az Istenhez, nála egy Biblia. Lenyűgözött, 
miközben körülvesz a hozzám ahogy felolvasott a Bibliából a 
hasonlók szenvedése és halála.”haldoklóknak, és fogta a kezüket. 

Mi, orvosok mindannyian fárad-
Jézus tanítása szerint az igazi tak voltunk, elbátortalanodottak, 
halál Isten elvesztése. Julian pszichikailag és fizikailag kiké-
megtalálta az Életet, és ha meghal szültek, de amikor volt egy kis i-
is, élni fog.dőnk, hallgattuk őt.
Kegyelmekben gazdag Húsvétot Be kell ismernünk, mint emberek 
kívánok!elértük határainkat, nem tudunk 

többet tenni, és egyre többen hal- Laczkó István
nak meg, nap mint nap. Ki va- katolikus lelkipásztor

A veszélyhelyzet miatt a nyilvános istentiszteletek most elmaradnak. A 
kábeltévén vasárnaponként tíz órától felváltva egy-egy történelmi 
egyház istentiszteletét láthatják a hívek, majd ugyanezt a műsort 
ismétlésről szerdán és pénteken 15 órától újra megtekinthetik.  

Feltámadt!

Istentiszteletek a kábeltévén

Szita Jenő március 12-én ünnepelte 
90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester köszöntötte és adta át 
a miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. 
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
peltnek!

Szita Jenő köszöntése

– Ennek személyes, hozzám piának helyet tudjunk adni, az e-
fűződő szálai vannak. Tizenöt évi gyik csoportszobánkat kettőre 
távollét után 1995-ben vissza- osztottuk. Gondozottjaink folya-
költöztem szülővárosomba. Ak- matosan igénybe veszik jótékony 
kor kerültem Békésre a 4-es hatását. Szeretnénk, ha a város 
Iskolába, ami köztudottan ki- gyermekei, felnőttjei is hasz-
segítő iskola. Itt tudatosult ben- nálnák ezt a különleges szobát.
nem, hogy az enyhén értelmi fo- – Miből áll ez a terápia és mi a 
gyatékos gyermekek nevelé- célja?
séhez, oktatásához más módsze- – Elsődleges célja a pszichés alap-
rek szükségesek, mint egy átlag funkciók: a figyelem, az érzé-
értelmi képességű gyermekhez. kelés, az észlelés, az emlékezet, a 
Hogy erről többet megtudjak, képzelet fejlesztése, aktivizálása, 
beiratkoztam a Gyógypedagógiai azok integrációja. A terápia során 
Főiskolára. Ezzel egy időben kez- az érzékszervek gyengéd, élve-
dett érlelődni bennem a gondolat, zetekkel teli stimulációt kapnak, 
hogy életre hívjak a fogyatékos ezáltal fejlődik a szem-kéz koor-
gyermekek, felnőttek számára dináció, különböző érzékszervek 
egy nappali intézményt. Felke- integrációja, ok-okozat kapcsola-
restem városunkban azokat a csa- ta. Jelenleg három óvodáskorú 
ládokat, amelyek sérült gyerme- gyermek használja, tanulás nél-
keket, felnőtteket neveltek. kül, pozitív, kellemes élmények 
Segítségül hívtam gyógype- átélésével fejlődnek, közben örö-
dagógusokat, így 2004 február- met, nyugalmat produkálnak. 
jában sikerült életre hívnunk a Másik büszkeségünk, az ingyenes 
„Fogjunk Össze” Közhasznú 

ortopédiai szakrendelésünk 2019 
Egyesületet.

júniusában kezdte meg műkö-
– Hogyan tudták megtenni a dését. A rendelés havonta két al-
kezdeti lépéseket?

kalommal várja a városban és a 
–A polgármester támogatta célja- környéken élő mozgásszervi 
inkat, meggyőzte a képviselő-tes- problémával küzdő lakosságot, 
tületet, így megkaptuk tartós ehhez előzetes bejelentkezés 
használatra a Luther utcai volt 

szükséges. Továbbá másfél évvel 
iskolaépületet. Kezdetnek nagyon 

ezelőtt vásároltunk egy Bemer 
jó volt, de sajnos pénzünk nem 

matracot. A terápiát alkalmazó in-
volt a felújításához. Mindenféle 

tézmények a viselkedészavar, a fi-pénzszerző akcióba kezdtünk, így 
gyelemzavar, az értelmi fogyaté-négy év alatt az épületet a törvé-
kosság, a születési sérülés, a hi-nyességi előírásoknak megfe-
peraktivitás és az autizmus keze-lelően átalakítottuk. Végül 2008. 
lésében egyre több pozitív tapasz-december 1-én megnyitotta ka-
talatot regisztrálnak. Maga a te-puját a Földi Harmónia Ház, napi 
rápia naponta nyolc, illetve hat órás benntartózkodást biz-
kétszer nyolc percet vesz igénybe, tosítunk gondozottjaink számára. 
ez fájdalommentes pihenés.Az állam által adott normatívából 
–Mik az új célok, tervek?üzemeltetjük az intézményt. Kez-
– A minőségi munka folytatása, a detben a feltételeink azt tették le-
minél több segítségre szoruló em-hetővé, hogy a nyolc gondozot-
ber támogatása. Jelenleg az egye-tunkat három dolgozóval lássuk 
sületen belül egy olyan szülői el. Meghatározott napirend sze-
csoport működésén fáradozunk, rint szervezzük meg mindennap-
akik ADHD-s (figyelemhiányos jaikat. Az évek során sikerült a-
hiperaktivitás-zavaros) és autista nyagilag megerősödnünk, jelen-
gyermekeket nevelnek. Nekik leg a működési engedélyünk sze-
szeretnénk támogatást, segítséget rint 25 középsúlyos, halmozottan 
nyújtani azzal, hogy beszélgetési, fogyatékos és enyhén értelmi fo-
tanácsadási lehetőséget bizto-gyatékos gondozottat láthatunk el.
sítunk számukra. Ez évre tervez-– Milyen új szolgáltatásokat 
zük egy békéscsabai gyógype-alakítottak ki?
dagógus meghívását, aki a neuro-–Létszámbővítésre már nem ké-
feedback gép hatásáról adna tájé-szülünk, mivel teljesen belaktuk 
koztatást, ugyanis távlati terveink az épületet. Ez azt jelenti, hogy a 
között szerepel, hogy ado-kezdeti három csoportszobás épü-
mányokból, szja és iparűzési adó letet négy szobásra alakítottuk át, 
egy százalékából, illetve pályá-ugyanis az elmúlt évben a NEA 
zati forrásból egy ilyen gépet vá-pályázaton multiszenzoros szoba 

kialakítására nyertünk forrást, sároljunk az autista, SNI-s, 
hogy ennek a különleges terá- ADHD-s gyermekek számára.

A „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület a közelmúltban 
ünnepelte fennállása 15. évfordulóját. Ebből az alkalmából 
Miklósik Béláné elnököt a múltról kérdeztük, illetve tájékoztatást 
kértünk a legújabb szolgáltatásaikról is. A megalakulásukra így 
emlékezett vissza Miklósik Béláné.

Új szolgáltatások
Civil hírek / Hitélet2020. április
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KOMFORT ABC
Mezőberény, 

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

Kopányi László e.v. 
Tel.: +36 30 219-4154

-fűkaszálás, fűnyírás 
-ágaprítás,fakivágás

-telektisztítás 
-bozótirtás 
- gallyazás

Hed-land Sportcsarnok SE mezőberényi
asztalitenisz eredmények a férfi extraligában

15. forduló 2020. március 14. Szeged
Floratom Szeged AC I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 3 : 4

A mezőberényiek jelenleg a tízcsapatos Férfi Extraligában a harmadik 
helyen állnak. 

Forrás: www.moatsz.hu

A XVII.  Kárpát-medencei  A csoportos díjazottak között az 
Textilfesztivált március 6. és 8. OPSKMM szövő szakköre kü-
között tartották meg Békés- löndíjban részesült, az intéz-
csabán. A meghirdetett pályázatra mény Népi Díszítőművészeti 
153 egyéni alkotótól és 69 kö- Köre pedig harmadik díjat kapott, 
zösségtől beérkezett 1786 pálya- a szakkör vezetője, Bogárné 
munkából a zsűri 61-et részesített Szőke Erika pedig szakkörvezetői 
díjazásban. különdíjat vehetett át.

Tisztelt Olvasó!
 
A Könyvtári Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának javaslata alapján a 
könyvtáraknak lehetősége van az olvasói kérések teljesítésére, 
könyvek kiszállítására.

A jelen helyzetben két dokumentum kiszállítására van lehetőségünk. 
Egy-egy családban ez minden beiratkozott olvasóra vonatkozik. 

Amennyiben szeretne ezzel a lehetőséggel élni, 
kérjük, jelezze az alábbi telefonszámon: 

+36 70 400-2481 hétfőtől péntekig 10 és 12 óra között.

A könyvek kiszállítására hétköznapokon 14-től 16 óráig kerül sor.
Kedves Olvasó, a visszavételre szánt könyveket kérjük tiszta nylon 
zacskóba helyezni, és a könyvtár munkatársának abban átadni, mi is 
ezt az eljárást alkalmazzuk a kiszállításnál.
A könyvek kiszállítása kizárólag egészséges emberek részére 
történik. Otthonukban gyógyuló, valamint hatósági házi 
karanténban lévő személyek részére könyvek kiszállítása nem 
végezhető.

Szövők és hímzők sikere

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Burai Mihály (Mezőberény) és Lakatos 
Annabella (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: Gregus Andrásné született Győri Sára 
Julianna (1938), Schwalm Józsefné született Kerekes Terézia (1939), 
Ombodi Sándorné született Vidó Ida (1939), Darócz László (1966), 
Harmati Károly (1935), Vasas János (1932), Károlyi János Zoltán 
(1962), Budai László (1951), Harmati Lajosné született Beregi 
Erzsébet (1934), Szabó Mihályné született Szabó Ilona (1941), 
Mezei Zoltán (1969), Bagi Józsefné született Bezsei Gabriella 
(1938).

A múlt század első évtizedeiben 
húsvét előtt a lányok és asszonyok 
lelkesen készültek az ünnepre. 
Sürögtek-forogtak a konyhában, A finom édességek elkészítéséhez 
sütöttek, főztek, de a hagyomá- elengedhetetlen eszköz volt a réz 
nyos sonka, tojás mellett a süte- habüst, amelyben tojáshabot, 
mények készítése sem marad- cukrászhabot vagy a kedvelt hab-
hatott el. A polgárosodás hatására csók alapanyagát verték fel. A 
a mezővárosokban és a falvakban habüst többnyire rézből készült, 
is szívesen készítettek divatos sü- hiszen a konyhákban, háztartá-
teményeket a háziasszonyok, sokban már évszázadok óta 
különösen azután, hogy a ’20-30- használtak vörösréz edényeket. A 
as évekre mindenki számára elér- bemutatott cukrászati edényt a 
hetővé váltak a Váncza és az Kolozsi család adományozta a 
Oetker receptes könyvek. gyűjteménynek.        Csete Gyula

Réz habüst
A hónap műtárgya 
2020. április

Intézményi hírek 2020. április
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