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Faültetés a 2015-ben született gyermekeknek

Sportesemények, színpadi
programok és retro játékok várták
a családokat, baráti társaságokat,
munkahelyi közösségeket a
városi majális alkalmából a Ligetben. A feledhetetlen majálisok
hangulatát idéző esemény –
ahogy Siklósi István polgármester
úr említette – lehetőséget
teremtett az együttlétre, baráti,
egyesületi, munkahelyi közösségek találkozására, a kikapcsolódásra. A városi majális legnagyobb értéke Mezőberény
vállalkozói, intézményei és civil
szervezetei példaértékű közösségépítő együttműködése, hogy
dolgozóik megvendégelésével
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A Ligetbe látogatók
vásárolhattak és kóstolhattak a helyi kézműves termékekből,
kipróbálhatták egyes mesterségek technikáját. Települési Értéktár
kiállítás és a Mezőberényi Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményből
bemutató tárlat várta az érdeklődőket. A majálisozás mellett – a ritka
egybeesésnek köszönhetően – az édesanyák kitüntetett figyelmet
kaptak. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ ezúton mond
köszönetet a rendezvény társszervezőinek és támogatóinak: Barna
Márton képviselő, Csík Tibor, Magasi István, Winter Attila, Leczkésiné
Hőgye Katalin, Lészkó-Kurucz Erika, Szabó László, Kolozsi József,
Hoffmann Ádám, Zolnai Györgyné, Lévai Katalin, Lestyán Jánosné,
Halászné G. Julianna, Póka György, Szőtt-ker Bt., Gösser Pizzéria,
Alföld TE, Berény Color, Mezőberényi Futókör, Nyeregben
Alapítvány, Mezőberényi Íjász Kör, Mezőberényi Városvédő és
Városszépítő Egyesület, Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezet,
MONE, TÍZVÁROS Alapítvány, Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, Liszi vásár, Városi Közszolgáltató Intézmény, Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mezőberényi Polgárőr
Egyesület
folytatás a 8. oldalon

Városi gyermeknap és évadzáró
Színpadon az OPSKK Művelődési Központ
művészeti csoportjainak évadzáró műsora.

2016. május 29-én (vasárnap) 14 órától
Városi Ligetben
népi játékpark, kézműves foglalkozások, perec,
üdítő, vásári forgatag, mezőberényi
kézműves portékák
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Idén új helyszínen, a Medvefejes tónál ültették a kis fákat a szülők,
nagyszülők Mezőberényben. Az idő is kedvezett a 93 kis fa
elültetéséhez, melyet a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. ajánlott fel a
városnak. A "Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát"
akcióhoz még 2010-ben csatlakozott a város, és 2011 óta minden év
tavaszán megrendezésre kerül.
Öröm volt látni, ahogy a lehetőséggel élő családok a helyszínre
érkeznek, benépesül a környék és annak játszótere is. A zene, a hangulat
egész kis gyermekparadicsommá varázsolta a területet. Az esemény a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye Csiribiri Tagóvodájának
Nyuszi csoport műsorával kezdődött. A faültetésben segítséget
nyújtottak a Városi Közszolgáltató Intézmény munkatársai, így az
előkészített talajba a családok könnyebben ültethették el a fákat és a
szervezők által készített apró, névre szóló táblácskákkal jelölhették
azokat. Megható pillanatok voltak, amikor a nagyobb testvérek apró
locsolóval, kiskapával segédkeztek a szülőknek, vagy éppen a
nagyszülő szorgoskodott a kisfa körül. Siklósi István polgármester
köszöntőjében megköszönte a szülőknek, hogy minden nehézség
ellenére vállalják a gyermekek felnevelését, mert
bíznak abban, hogy a
gondokkal szemben sokkal
több örömük lesz a kiteljesedett családban. A város
a faültetéssel szeretné
kifejezni, hogy figyelemmel kíséri a jövő generációját, hogy ez az esemény
szimbóluma legyen a
születésnek, tisztelet a szülőknek, s erősítse a városhoz való kötődést, az itt
született, itt élő emberek
identitását is. Köszönet Torma Sándorné és Husti Katalin óvónőknek,
az OPS Kulturális Központ és a Városi Közszolgáltató Intézménynek a
segítségért.
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Ez történt a két ülés között
Március 30-án Vida Jánosné Julika nénit,
majd április 15-én Molnár Istvánt otthonukban köszöntötte 90. születésnapjuk
alkalmából Siklósi István polgármester. A
köszöntés alkalmából adta át Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt emléklapokat és
az önkormányzat ajándékcsomagjait. Ezúton
is jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánunk nekik.
Április 4-én Vrbovszki Zoltánnal a Gyermek
FC elnökével tárgyalt Siklósi István
polgármester a klub által Tao támogatásból
vásárolni szándékozott 17/18 személyes
kisbusz beszerzéséhez szükséges önerő
hiányzó részének biztosításáról. Megbeszélésük - melyen részt vett Barna Márton és
Körösi Mihály képviselő - eredménytelenül
végződött. A témában másik két megbeszélést
is folytattak április 7-én, illetve 15-én. A
polgármesteren kívül az előzőn Kutas Ferenc a
Közszolgáltató Intézmény igazgatója, az
utóbbin Dr. Földesi Szabolcs jegyző vett részt.
A Gyermek FC elnöke olyan megoldást
szeretne, ahol a busz üzemeltetéséből a
következő 4-5 évben jelentős bevételük
származna, amely lehetővé tenné majdan egy
új busz beszerzését a régi eladása mellett.
Gyakorlatilag üzleti utaztatást feltételezve. Az
általa vázolt elképzelések a jelenlegi adatok és
számítások alapján - vállalkozói szemlélettel a városnak 4-5 év alatt magas üzemeltetési
veszteséget eredményezne. Siklósi István
polgármester ellenajánlatot tett, mely a város
költségvetésében vállalható lenne. Ennek
lényege, hogy a hiányzó önerő biztosítása
ellenében a Gyermek FC átadná üzemeltetésre
a Közszolgáltató Intézménynek a buszt,
természetesen a Gyermek FC elsőbbségének
biztosítása mellett, akár úgy is, hogy az FC
sportcélú utazásai esetén csak üzemanyagköltségen történő használatot biztosítana a
város. A harmadik egyeztetés végén sem
született olyan megoldásra javaslat, amelyet a
testület elé lehetne terjeszteni. Április 21-én, a
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülését követő
napon - amely határidőre az FC képviselőjétől
várták volna - érkezett két javaslat a Gyermek
FC-től.
Április 7-én Siklósi István polgármester
részt vett a Kosárlabda Klub elnökségi
ülésén, ahol a Tao pályázatuk részleteiről esett
szó. Ezen belül az idei évben újra
megpróbálják megpályázni azt a keretet,
amely a Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőtér
felújításához biztosítaná a forrásokat. Szó esett
a szükséges önerő kérdéséről is, amelyet a
képviselő-testületnek is meg kell tárgyalnia.
Az országos elnökségtől kapott ígéret szerint a
2017-es évre a klub megkaphatja a szükséges
Tao-s keretet, amelynek összeszedése már az
idei nyári időszak feladata is lesz. A témában a
testületi ülésen döntés született.
Április 12-én Bagdi Péter tervezővel történt
egyeztetés a Kormányablak kialakításáról,
az udvarban lévő épület átalakítási munkálatairól. A tervek költségcsökkentő
átdolgozásának kérdései kerültek napirendre.
A megbeszélésen jelen volt dr. Csarnai Judit a

Városházi hírek
Járási Hivatal vezetője, valamint Kis József
beruházási munkatárs. 22-én olyan információt juttatott el a tervező a polgármesterhez,
hogy még azon a napon délután megküldik a
szűkített költségű terveket, de az még április
25-én - hétfő - nem érkezett meg.
Április 13-án küldték meg a 2016. évi
szúnyoggyérítés paramétereit tartalmazó
értesítést. A több Körös-menti településsel Gyomaendrőd gesztorsága mellett - évekkel
ezelőtt létrehozott konzorcium közbeszerzés
lefolytatását követően az idei évben a Szemp
Air Kft. - RSZ COOP Kft. konzorciummal
kívánja elvégeztetni a feladatot. Mezőberényben 35 ha légi biológiai irtásra, 600 ha
légi és 350 ha földi kémiai irtásra kerül sor, a
szükséglethez igazítva 1-3 alkalommal.
Amennyiben az összes területen mind a három
alkalommal szükség lesz az irtásra, úgy az
4.705.350,- Ft-ba fog kerülni a városnak. A
területnagyságtól - megrendelőként költségcsökkentés okán - 60%-ig szerződésszegés
nélkül el lehet térni. Az előző két évben az
állam bizonyos költségeket átvállalt az
önkormányzatoktól, 2016-ban még nem tudni
ilyen döntésről.
Eredmények a sport világából: Április 2-án
Budapesten rendezték meg a Magyar ITF
Taekwon-do Szövetség rangos nemzetközi
versenyét (Spirit Open) hat ország 37 csapata,
426 induló versenyző részvételével. A
mezőberényi versenyzők eredményei: Guti
Sándor Tamás gyermek 25 kg 1. hely, Barna
Márton „Old Boys” 75 kg 1. hely, Hajdu
Szilárd gyermek 25 kg 2. hely, Solymosi László
junior 75 kg 2. hely. Április 9-én Békéscsabán
a 2016. évi kick-box Diákbajnokság
Országos Döntője zajlott, ahol 38 klubból
összesen 371 nevezés érkezett. Mezőberényi
eredmények: Guti Sándor Tamás gyermek 25
kg semi-contact 2. hely, Kovács Márk cadet I.
+47 kg semi-contact 2. hely, csapatverseny 3.
hely, Halász Enikő cadet II. 65 kg light-contact
2. hely, Solymosi László junior 74 kg lightcontact 2. hely, Hajdu Szilárd gyermek 25 kg
semi-contact 3. hely, Solymosi Norbert cadet I.
37 kg light-contact 3. hely, Lakatos Erik cadet
I. 47 kg light-contact 3. hely. Az
eredményekhez gratulálunk.
Pályázati tevékenység eredménye a
beszámolási időszakban:
I. TOP-2.1.3-15 "Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések" felhívás:
Belvízelvezetés Beadási határidő: 2016.
április 18. (beadása megtörtént). A tervezett
projekt kivonata: A város nyugati részén nyílt
árkok és csatornák szintezése, részben
burkolása, zárt csatornák felülvizsgálata,
szintezése, tisztítása, részbeni cseréje, építése,
műtárgyak elhelyezése. Közel 290 ha területet
érint közvetve, vagy közvetlenül.
Pályázott összeg: 110 millió Ft.
II. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"
felhívás: Piac fejlesztés. Beadási határidő:
2016. április 25. (beadásra kész). A tervezett
projekt kivonata: Piactéren fedett elárusító
helyek kialakítása, ülőpadok, egyéb infrastruktúra (ivókút, áramvételezési lehetőség),
csarnok villamos rendszerének (világítás is)
felújítása, asztalok cseréje, üzlet, mosdók

Mezőberényi
felújítása, akadálymentesített WC kialakítása,
mobil hűtőkapacitás. A területen wifi szolgáltatás kiépítése. Marketingterv készítése, majd
alkalmazása. Még betervezésre került a
használati melegvíz előállítás napkollektorral.
Pályázott összeg: 124,3 millió Ft. A
pontosítások és a napkollektor betervezése
után megváltozott költségvetés így 136,7
millió Ft lett, ami továbbra is 100%-os
támogatási intenzitással pályázható.
III. TOP-1.1.3-15 "Helyi gazdaságfejlesztés"
felhívás: Élelmezési központ (konyha)
fejlesztés Beadási határidő: 2016. április 25.
(beadásra kész). A tervezett projekt kivonata:
Az 1300 adagos konyha felújítása, épületkorszerűsítés, speciális étkezés főzéséhez
szükséges feltételek megteremtése, eszközpark korszerűsítése, bővítése. Pályázott
összeg: 98,3 millió Ft.
IV. TOP-5.2.2-15 "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok" felhívás: Ez a pályázat
előfeltétele a "Leromlott városi területek
rehabilitációja" felhíváson való indulásnak.
Beadási határidő: 2016. április 29.
(előkészítése folyamatban). A tervezett projekt
kivonata: A város északi részén szegregátumban élő lakosok életminőségének
javítása képzéssel, háztartási ismeretekkel,
gyakorlati információk a kerthasználatról, a
családi költségvetés kezeléséről, krízisotthon,
iskola-nyitogató, szemléletformálás. Pályázott
összeg: 50 millió Ft.
V. TOP-1.2.1-15 "Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmus fejlesztés"
felhívás: Mezőberény Értékek Háza.
Beadási határidő: 2016. április 29. (beadás
előtt). A tervezett projekt kivonata: A cél:
Mezőberény idegenforgalmának fellendítése,
eszköz: a Kastély felújítása, átalakítása után
létrejövő létesítmény használata az értékek
bemutatására, interaktív város- és nemzettörténeti bemutató programokra, foglalkoztató
helyiségek kihasználása, eszközök beszerzése,
kávézó, többfunkciós terek (kiállító-, konferencia-, foglalkoztató)
Pályázott összeg: 298 millió Ft.
További - későbbi beadási határidejű - 6
projekt előkészítésén dolgoznak: TOP-1.1.1
Ipari terület kialakítása a 47-es út mellett,
TOP-2.1.1 Hosszú-tó környezetének javítása,
használhatóság fokozása, TOP-4.3.1 Leromlott városi terület fejlesztése (szegregátumban), TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási
program, TOP-3.2.1 Luther téri iskolaépület
teljes körű energetikai korszerűsítése, TOP3.2.2 Energiatermelés, napenergia, vagy
geotermális fűtés javítása, bővítése

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után elfogadták
dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a
2016. március 29-i zárt ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt fontosabb
esemé-nyekről, intézkedésekről. Szóbeli
kiegészítés tett két témában: Április 22-én és
25-én folytattak tárgyalást Lestyán-Goda

Hírmondó
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Jánossal a Kossuth téri szökőkút és egy '56os emlékmű terveiről. A szökőkút részét
képező kültéri műalkotás pályázati támogatásból kerül megvalósításra, a szökőkút
kialakítása pedig - vízgépészet, medencék önerő biztosításával. Az '56-os emlékművet
pályázatra kívánják benyújtani a KKETTKK56-02 jelű "Büszkeségpontok" felhívásra.
Április 24-én Szekeres Józsefné alpolgármester asszony és Körösi Mihály elnök úr
társaságában Gútán járt Siklósi István polgármester, ahol az Értéktár Bizottság által
pályázati forrásból támogatott "Értékek ITT
és OTT" diákfotó pályázat gútai
eredményhirdetésére és kiállítás megnyitóra
került sor.
Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
során módosították a Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendeletet.
A képviselő-testület rendeletet alkotott az
államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről.
Elfogadták a 2015. évben készített belső
ellenőrzésről szóló beszámolókat. Az
ellenőrzés Mezőberény Város Önkormányzatát, a Mezőberényi Polgármesteri
Hivatalt, a Városi Közszolgáltató Intézményt,
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot
és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot
érintette.
A képviselő-testület tudomásul vette a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató
Kft. beszámolóját a központi orvosi ügyelet
munkájáról, és köszönetét fejezte ki az ügyelet
dolgozóinak munkájukért.
Elfogadásra került a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi tevékenységről szóló beszámoló. A
képviselők megköszönték az intézmény
dolgozóinak munkáját.
Mezőberény Város Képviselő-testülete
tudomásul vette a Mezőberény városban
folyó háziorvosi, szakorvosi ellátásokról
készült tájékoztatót, és köszönetét fejezte ki

az egészségügyben dolgozók munkájáért.
Módosításra került a közösségi együttélés
szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet, melynek keretében
bevezetésre kerültek az eb, vagy haszonállat
más magánterületen való átjutása, a közterületi
állatlegeltetés, a kijelölt állathajtási útvonaltól
való eltérés közösségi együttélés alapvető
szabályait megsértő magatartásai, valamint
szabályozásra került az ingatlantulajdonosok
felelőssége az ingatlanán elhelyezkedő, de a
szomszéd ingatlant veszélyeztető törvény
tekintetében.
Támogatták a Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület kérelmét, így az egyesület
Gronau, Münsingen és a Muensingen (Svájc)
településekkel való kapcsolata felvételre
került a Nemzetközi kapcsolatok koncepció
2015-2020. mellékletébe.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Mezőberény részére a 2015. évi gépjármű
biztosítási díjak fedezetére a 2016. évi
általános tartalék terhére 160.000,- Ft vissza
nem térítendő működési támogatást biztosított, melynek felhasználásáról a támogatottat elszámolási kötelezettség terheli.
Módosításra került Mezőberény Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetési
rendelete. A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +14.581 E Ft-tal
növekedett 3.089.413 E Ft-ra.
Jóváhagyták a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat két kérelmét. A Városi
Bölcsőde udvarán létesítendő kút felállítására
280.000,- Ft összeget, az Idősek Otthonában
kiépítendő beléptető rendszer megvalósítására
1.555.000,- Ft összeg biztosításáról döntöttek.
A képviselő-testület támogatva Tánczos
Imre kérelmét, hozzájárult a vállalkozó
tulajdonát képező 1688 hrsz-ú területből 116
m2, valamint az önkormányzat tulajdonában
lévő 1693 hrsz-ú területből 116 m2 rész
cseréjéhez, így biztosítva lesz a visszasajtoló
kúthoz való bejárás, valamint rendeződik a
Tópart Vendéglő területe is. Az ingatlan-
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cserével kapcsolatos költségeket a kérelmező
vállalja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőtér felújításához (parkettázás)
maximum 8.000.000,- Ft - azaz nyolcmillió
Ft - önerőt biztosított elkülönített céltartalékként a 2016. évi költségvetésében. Az
összeg felhasználására kizárólag a Mezőberényi Kosárlabda Klub által pályázott
létesítmény-felújítási Tao keret - minimum
18.246.369,- Ft, azaz tizennyolcmilliókettőszáznegyvenhatezer-háromszázhatvankilenc Ft - megszerzését követően kerülhet sor.
Siklósi István polgármester felhatalmazást
kapott, hogy a Klub Tao pályázatának
beadásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat kiadja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál meghirdetett igazgatói
beosztás ellátására pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére
Ad hoc bizottságot hozott létre, mely ülésére
a pályázatok formai értékelését követően,
2016. május 10. napon kerül sor. Az Ad hoc
bizottságba az alábbi személyeknek adott
bizottsági tagsági megbízást: dr. Földesi
Szabolcs, Mezőberény Város Önkormányzata
jegyzője, Körösi Mihály, Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának elnöke, Mezeiné Szegedi
Erzsébet, Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottságának
elnöke, Kovács Edina, Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi,
Gazdasági Bizottságának elnöke valamint
Bukor Irén a Nemzeti Művelődési Intézet JászNagykun-Szolnok Megyei irodájának módszertani referense.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek
megtalálhatók a www.mezobereny.hu
honlapon. A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2016. május 30.
(hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Hírek Békés megyéből
Szeptembertől indulhat az M44 építése
Szeptembertől elkezdődhet az M44-es
középső - Tiszakürt és Kondoros közötti –
szakaszának kivitelezése. A 61,4 kilométeres, kétszer két sávos, osztott pályás,
csak külön szintű csomópontokkal rendelkező gyorsúton a megengedett legnagyobb
sebesség 110 km/óra lesz. A Kormány a
2015. január 10-i határozatában jelölte meg a
központi költségvetésből finanszírozott
kiemelt közúti beruházásokat, amelyben
helyet kapott az M44-es is. A 2015. október 30-i kormánydöntés meghatározta a gyorsút
fogalmát – ebbe a kategóriába az építendő M44-es út is tartozni fog - ami egy 2×2 forgalmi sávos
gyorsforgalmi utat jelent. Az út építését három szakaszra bontják. I. Kecskemét - Nagykőrös –
Tiszakürt, II. Tiszakürt – Kondoros, III. Kondoros – Békéscsaba – országhatár szakasza. A
középső, Tiszakürt – Kondoros közötti, 61,4 kilométeres, kétszer két sávos osztott pályás gyorsút
építésének előkészítése az utolsó szakaszába érkezett. A projekt költsége 120 milliárd forint lesz.
A Kormány az Európai Beruházási Bankhoz fordult hitelkérelmével, a Bank a 2020-ig tartó
időszakban kész Magyarország közúti infrastruktúrájának fejlesztéséhez 500 millió euró
összegű hitelkeretet biztosítani. Ennek segítségével nem csak az M44-es megépítését fedezik,
hanem az M8-ét is, illetve több olyan szakasz megépítését, ami autópálya szakasz már elkészült a
korábbi időszakban, de nem ér el a határig. A megye szempontjából fontos a gyorsforgalmi út
építése, ugyanis, ha elkészül a teljes útszakasz, a főváros gyorsabban elérhető majd, valamint a
beruházás Békés megye gazdasági fejlesztéséhez is hozzájárul.

Molnár István 2016. április 15-én
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.

4.
Közös Értékeink ITT és OTT!
Mezőberény Város Önkormányzata Közös
Értékeink ITT és OTT! Értékgyűjtő munka
Gútán és Mezőberényben címmel - a nemzeti
értékek és hungarikumok gyűjtésének és
kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására kiírt HUNG-2015 nyertes
pályázata eredményeképpen - nyilvános
fotópályázatot hirdetett Gúta és Mezőberény
települések iskolái számára. A pályázat célja a
két település megőrzendő értékeinek megjelenítése, megörökítése a diákfotós szemével.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen értékes és szép fotók érkeztek be a megadott határidőig. Sajnos több fotó volt értékelhetetlen,
vélhetően telefonnal történő fotózás miatt.
A meghirdetett pályázatra összesen 195 fotó
érkezett be 48 pályázótól. Gúta városából 11
pályázótól 48 fotó, Mezőberény városából 37
pályázótól 147 pályamű érkezett be. A zsűri
döntése értelmében 25-25 fotó került a
kiállítás anyagába és ebből döntött a gútai és
mezőberényi szakemberekből álló zsűri a 3-3
hely és különdíjak sorsáról.
A kiállítás megnyitója és az eredményhirdetés
először testvérvárosunkban Gútán 2016.
április 24-én a helyi Művelődési Központban
volt. A kiállításmegnyitó kitűnő alkalom volt
megköszönni mindazok munkáját is, akik
támogatták a pályázat beadását, együttműködésükről biztosítottak és a megvalósításban is aktívan részt vesznek. Köszönet
illeti Horváth Árpád polgármester, Samu
István és a képviselő-testület többi tagjai, a
Szépe Hilda Művelődési Központ munkatársai és a Mayer János Művelődési Központ
igazgatója munkáját illetve Vágvölgyi Mihály,
a Mezőberényi Color Fotóklub vezetője,
Borgula Györgyné, az MSZSZ elnöke és tagjai
és Cservenák János, az MSZNÖ elnöke
tevékenységét. Siklósi István polgármester
személyesen mondott köszönetet Litvai
András, a Szlovák Baráti Kör elnökének és
általa a tagoknak azért a kimondhatatlan
szeretetért és segítségnyújtásért, amellyel a
Mezőberényieket fogadták és biztosították a
pályázat megvalósításának apró részleteit is.
Köszönet Nekik! Az értéktár munkájáról és a
fotópályázat adta lehetőségről Körösi Mihály,
a mezőberényi Értéktár Bizottság elnöke szólt
néhány gondolatot, utalva a közös értékek, a
múlt egyezései és a rokoni szálak erejére.
Horváth Árpád Gúta város polgármestere a
pályázat nyújtotta lehetőségekről beszélt,
Siklósi István Mezőberény Város polgárestere
pedig a 15 éves testvérvárosi kapcsolat
értékéről, a kapcsolat gazdasági erejéről és a
lehetőségekről. Mindkét polgármester utalt
arra, hogy a pályázat további két nagy
rendezvényt foglal magában, az augusztus 1213-14-ei Gútai Kiállítás és Vásáron történő
mezőberényi bemutatkozást illetve az
augusztus 19-20 -21-ei Berény Napokon való
gútai részvételt.
Eredmények: 1. hely: Gőgh Bence: Csónak a
Dögösben, 2. hely: Keszeli Róbert: Vízimalom
távolból, 3. hely: Fazekas Tünde: Zsidótemető
bejárata
A fotók
megtekinthetők:
www.mezobereny.hu

Városházi hírek
„Mezőberény Város
Díszpolgára” cím
„Mezőberényért” kitüntetés,
„Mezőberényért” posztumusz
kitüntetés adományozása
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.

Gazdaságszerkezeti összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az
E u r ó p a i P a r l a m e n t é s a Ta n á c s
1166/2008/EK, 1165/2008/EK,
138/2004/EK és 543/2009EK rendeleteinek
megfelelően, 2016. június 1-jei eszmei
időponttal mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást (Agrárium 2016) hajt
végre.
A mintavételes összeírást 2016. június 1. és
30 között, az ország 1442 településének
kijelölt körzeteiben hajtja végre a KSH. Az
összeírást megelőzően a mintakörzetekben
kijelölt mezőgazdasági támogatásban

Mezőberényi
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.
(www.mezobereny.hu)
A javaslatokat – a rendelet 1. melléklet
szerinti formában – írásban kell eljuttatni az
alábbi címre:
Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.
részesülő gazdálkodóknak és őstermelőknek lehetőségük lesz arra, hogy 2016.
május 15. és 29. között a kérdőívet
elektronikusan töltsék ki. Az így adatot
szolgáltatókat az összeíró már nem fogja
felkeresni. A kiemelt jelentőségű, meghatározott nagyságú földterületet használók
és állatállományt tartók részére a fenti
időszakban az elektronikus adatszolgáltatás kötelező lesz.
A kérdőív a www.mezo.ksh.hu oldalon
2016. május 15-től lesz elérhető. Az
összeírási időszakban (június 1-30.) a KSH
számlálóbiztosai fognak házról-házra
járni a számukra kiadott címlista alapján.

Önkormányzati bérlakások igényelhetők
Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megüresedő
önkormányzati lakások bérbevételére pályázatok nyújthatók be.
Pályázatok benyújthatók folyamatosan, elbíráslásuk a felszabaduló lakások függvényében
folyamatosan történik.
Benyújtandó dokumentumok: • pályázati adatlap, • jövedelemigazolás (igénylővel
együttköltözők is), • vagyonnyilatkozat (igénylővel együttköltözők is), • nyilatkozatok:
óvadékról és lakbérről.
Kizárás feltételei: • aki – és a vele együtt igénylő – önkormányzati lakás bérleti jogával
rendelkezik, részben, vagy egészben tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető
lakóingatlan van, illetve lakóingatlanon állandó használati jog illeti meg • bérleti jogviszonya
a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven
belül kilakoltatás útján költöztették ki, • a pályázati eljárás során valótlan adatokat közöl •
korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt elhagyta
és onnan ismeretlen helyre távozott • az önkormányzattal szemben tartozása áll fenn.
Előnyben részesül: • aki az önkormányzat és intézményein túl a településen működő
vállalkozások és más munkahelyek szakember ellátottságát javítja • akinek – valamint a vele
együtt költözőknek együttesen – az egy főre jutó havi nettó jövedelme az adott bérlakás
típusra előírt jövedelemhatárt eléri vagy meghaladja.
Kötelezettségek sikeres pályázat esetén: • a lakásbérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg a nyilatkozatában vállalt, de legalább 2 havi lakbért előre kifizetni, • a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg – a szociális helyzet alapján, valamint a
szükséglakásban történő bérbeadást kivéve – a lakásra megállapított havi költségelven
kiszámított lakbér háromszorosának megfelelő összegű óvadékot befizetni.
Pályázati adatlap és bővebb információ Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Burai Róbert (Mezőberény) és Mezei Krisztina (Mezőberény)
Rigó Tamás (Mezőberény) és Lener Veronika (Komádi)
Elhunytak: Zuba György (1934), Szőke Imréné szül. Balog Piroska (1952), Králik János
(1936), Szadai Imre (1930), Szabó József (1936), özv. Hipszki László Istvánné szül. Schwalm
Mária (1930),Gulyás Lajosné szül. Mikó Magdolna (1934), Lédig Mihályné szül. Elek Eszter
(1934), Wagner Antalné szül. Vámos Margit (1946), Móricz Katalin szül.Csapó Katalin
(1928), Wagner Ádám (1930), Kovács István László (1935), Nagy Sándor Mihály (1936),
Dósai László (1964), Sinka András (1941)

Hírmondó
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Ballagók fogadása a
Városházán

A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
ballagó diákjait és osztályfőnökeiket 2016.
április 29-én Siklósi István polgármester
fogadta. Köszöntő szavaiban kiemelte, hogy a
város büszke nagy múltú iskolájára, az itt
tanító pedagógusok munkájára, az elért
eredményekre és azt kívánta, hogy a tanulók
megszerzett tudásukkal álljanak helyt az
életben, szívesen emlékezzenek az itt töltött
időre és ne feledjék el a mezőberényi
diákéveket.
Búcsúzóul a városra emlékeztető apró
ajándékot adott át, ezzel is megerősítve, hogy
Mezőberény szeretettel visszavár mindenkit.

Szent György-napi
családi táncház

Immár hetedik alkalommal rendeztük meg
soron következő, jeles naphoz kapcsolódó
családi táncházunkat a Magyarvégesi Óvodában. Ezeken a délutánokon oldott,
tevékenykedtető formában mutatjuk be felnőtt
és gyermek, kívülálló és óvodánkhoz tartozó,
laikus és „szakmai” közönség számára
egyaránt óvodánk arculatát, benne a hagyományok helyét, szerepét, fontosságát.
Sárkányölő Szent Györgyöt és a tavasz
kezdetét április 24-én ünnepli a néphagyomány. Ez a nap volt a pásztorok, béresek
szegődtetésének ideje, amely általában Szent
Mihály napjáig volt érvényben.
Óvodánkban ünnepi kultúránk részévé vált a
jeles napi hagyományok felelevenítése, a
természetes anyagok és a népi kismesterségek
technikai alkalmazása. Az alkalomnak megfelelő népzene, énekes játék és tánc pedig
tartalmat ad rendezvényeinknek.
Szent György napi táncházunk - igazi tavaszi
napsütéses időben - az udvaron énekes
játékokkal vette kezdetét. A gyerekek dalolva,
szökellve, seregve, önfeledten, boldogan,
kulturált formában élhették ki mozgásigényüket. Új énekes játékokat tanultak, mely

A holokauszt áldozataira
emlékeztünk
A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium áhítat keretén belül emlékezett
meg a holokauszt áldozatairól április 18-án a
II. kerületi evangélikus templomban. A diákok
által készített műsor résztvevőinek többsége
már ellátogatott Auschwitzba, egyikük meg is
osztotta társaival személyes élményeit.
Részletek hangzottak el az alábbi művekből:
Anne Frank naplója, Kertész Imre: Sorstalanság, Viktor Frankl: …mégis mondj igent
az életre, Sztehlo Gábor: Isten kezében,
valamint hegedűszóló a Szól a kakas már
kezdetű zsidó népdalból. Záró mozzanatként
az osztályok egy-egy kő elhelyezésével
tisztelegtek az OPSKK Muzeális Gyűjteménye udvarán a Mezőberényből elhurcoltak
emlékműve előtt.

mozgáshoz, játékhoz, tánchoz, derűhöz,
kergetőzéshez és kacagáshoz kapcsolódott. Az
ilyen játékok során kialakuló bensőséges
kapcsolat minden további közös játék, vagy
más tevékenység alapjául szolgál.
Szokásunkhoz híven kézműves tevékenységekkel folytatódott a program. Ezen a napon
a fa megmunkálása került előtérbe: barkácsolási lehetőséget biztosítottunk a ovisoknak
Ignácz György asztalos mester vezetésével. Ez
– a gyerekek számára vonzó technika – oly
sikeresnek bizonyult, hogy a szülők (főképp az
apukák) is kalapácsot ragadtak. Köszönjük
„Gyuri bácsinak” a lelkesedését és programunk támogatását! Mivel munkálkodtunk
még? Készíthettek az érdeklődők fűzfavesszőből tartós népi ügyességi játékeszközt,
karikaakasztót, valamint a jeles naphoz
kapcsolódó sárkányt, fonalból állatfigurákat,
papírból tavaszi virágokat. Természetesen a
védjegyünkké vált agyagozás sem maradhatott
el: kisplasztikák (dombornyomású medálok,
állatformák) készültek egyéni elgondolás
alapján.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, így
lehetőségünk nyílt az udvaron mozgásos népi
ügyességi játékokat kipróbálni: csülközni és
csutkadobálózni. Lelkes csapat kovácsolódott
össze, melyben minden korosztály képviseltette magát: együtt játszott gyermek a
szülővel, kistestvér a nagymamával, pedagógus az iskolással.
A jól megérdemelt munka jutalmaként terített
asztal fogadta a résztvevőket, melynek
bőséges választékát ezúttal is a támogató
szülőknek köszönjük! Így volt, igaz volt, aki
nem hiszi, járjon utána!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt soron következő Pünkösdi Családi
Táncházunkba május 20-án 16 órától!
Magyarvégesi Óvoda kollektívája

5.
Meghívó

A Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Művészetoktatási Tagintézményének
növendékei és tanárai szeretettel
meghívják a kedves érdeklődőket

2016. május 21-én 16 órakor
kezdődő

záróhangversenyükre és
képzőművészeti kiállításukra
Az előadás helye:
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ

A magyarvégesi ovi sikerei
áprilisban
Szülői kezdeményezésre került be a
Magyarvégesi Óvoda a "Mi Óvodánk 2015"
című pályázat keretében az értékelhető
intézmények közé. Ezen az oldalon pozitív
véleményeket vártak az ország összes
óvodájáról. Békés megyében az intézményünk
Magyarvégesi Óvodája kapta a harmadik
legtöbb pozitív szülői visszajelzést, ezért
oklevéllel ismerték el az ovi jó hírnevét.
Hálásan köszönjük a sok szép dicséretet és az
elismerést.
Az Alföldvíz Zrt. által kiírt nyilvános
pályázatra Eszenyi Gergő Noel (Maci
nagycsoportos) készített pályamunkát a
Magyarvégesi Óvodából. A vízvezetékszerelők munkáját bemutató akvarell műve a
pályázat 3. helyezését nyerte el. Nyereménye
ötvenezer forint támogatás csoportja részére,
amit kirándulásra lehet fordítani, melyet
Szarvasra tervez a csoport. A bőkezű jutalom
csaknem egészében fedezi a költségeket.
Gratulálunk Gergőnek és hálásak vagyunk a
nyereményért!

Idén is meghirdette rajzpályázatát az Astellas
Pharma, amely aktív szerepet vállal a hazai
egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülésének fejlesztése, társadalmi elismertségének javítása terén.
Erre a pályázatra készítette el rajzát Eszenyi
Gergő Noel, melyen kedvenc orvosát – dr.
Sziráczki Magdolna házi gyermek főorvosunkat - ábrázolta. Gergő a szakmai zsűri
különdíját vehette át óvodás korosztályban,
melyhez gratulálunk. A továbbiakban is sok
sikert kívánunk neki!
Kovács Annamária intézményvezető

6.

Intézményi hírek

Zöldágjárás Mezőberényben

A térség legjobb versmondói

Már hagyománynak számít, mert második
alkalommal rendeztük meg az egész várost
megmozgató Zöldágjárásunkat április 22.-én a
Föld napján. A napfény és a jó idő mellett sok
mosolygó ember is csatlakozott a Mosolygó
Központi Óvoda, az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ és a „Leg a Láb”
Művészeti Iskola társszervezésében megrendezett programhoz. Zöldágatjárni a néphagyomány szerint nem kis „felelősség”, hiszen
a hideget, a betegséget, a sötétséget, a rosszat
seperi ki ilyenkor a felvonulók csapata. A zöld
ágakkal pedig kaput tartanak a jónak, a
melegnek, az egészségnek. Mi a vállalásunkhoz híven megtettük ezt Mezőberényért,
kisepertünk mindent, ami rossz és elhoztuk a
jót. Örültünk a gyermekeinknek, a kedves
szülőknek, a barátoknak, a csatlakozó
mosolygó embereknek.

A mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtára Petőfi Versmondó
Versenyt hirdetett a térség általános iskolás
tanulói számára.
A versenyre jelentkezéskor egy kötelezően
választható Petőfi Sándor verssel, illetve egy
szabadon választható művel kellett készülniük
a jelentkezőknek. Az iskolai fordulókat
követően április 26-án és 27-én 20 fő általános
iskolás tanuló vett részt a versenyen.
A kisiskolás szavalók körében a zsűri – Sinka
Albertné nyugalmazott könyvtáros, Szabóné
Gecse Éva óvodapedagógus, a mezőberényi
Orlai Színpad vezetője, zsűrielnök és
Urbancsekné Sebestyén Márta óvodavezető –
elsősorban az előadás módját osztályozta.

A program színesedett a tavalyihoz képest,
hiszen a Nyeregben Alapítvány jóvoltából a
Magyarvégesi Óvoda ovisai lovas kocsival
érkeztek meg és vonultak velünk a Kossuth
térig.
A felvonulókat díszmagyarba öltözött lovas
hölgyek vezették és a Berényke, Berecske
néptánc együttes táncosai énekszóval
köszöntötték az utcán nézelődőket. A Mosolygó óvodások és szüleik pedig nagy számban
vonultak énekelve, zöldágat lengetve
Mezőberény utcáin. A térre érkezve pedig a
Liszi vásár termelői és kézművesei, valamint a
meghívott termelők, egyesületek, civil
szervezetek, klubok várták a sokaságot. A
műsort a Napsugár csoport nyitotta, amely a
szelektív hulladékgyűjtést „népszerűsítette”,
hiszen a Föld napján a természetvédelmen van
a hangsúly, ebben nagy segítségünkre volt a
Tappe Kft. Ovisaink megmutatták, hogy
milyen egyszerű ezt a szemléletet magunkévá
tenni. A téren élő zeneszóval fergeteges
táncház kerekedett, a muzsikusok a
Békéscsabai Állategészségügyi Labor Kft
támogatásnak köszönhetően lehettek velünk.
A Föld napi programmal egy időben az
óvodánkban ismét a Color Fotoklub jeles
tagjainak munkáiból kiállítást nyitottunk a
„Föld kincsei” címmel, ami az óvodánk teljes
nyitva tartása idején bárki számára megtekinthető.
Köszönjük mindenkinek a Zöldágjárásunkon
való részvételt és a közreműködőknek,
szervezőknek a munkáját! A Mosolygó
Központi Óvoda szülei és gyermekei most is
egy szeretetteljes közösségként álltak
hitvallásunk, a környezetvédelem mellé.
Köszönjük!
Mosolygó Központi Óvoda Nevelőközössége

A felső tagozatos szavalók esetében a tagolt,
kifejező beszéd, az előadásmód, a helyes
hangsúlyozás szempontjai alapján hozta meg
döntését a zsűri – Wéber Károlyné magyartörténelem szakos pedagógus, Kmetykó
Istvánné magyar-ének szakos pedagógus és
Körösi Mihály, a Humánügyi Bizottság
elnöke, magyar-történelem szakos pedagógus,
a zsűri elnöke.

Eredmények: 1-2. osztályos korcsoport I.
Kovács Dóra (felkészítő tanár: Siófoki Edit),
II. Seres Lóránt (felkészítő tanár: Csipetné
Szűcs Judit), III. Eszenyi Bence Zsolt
(felkészítő tanár: Szentkútiné Ollé Ágnes). 34. osztályos korcsoport I. Kreisz Gergő
(felkészítő tanár: Kósáné Barna Magdolna), II.
Bokor Milán (felkészítő tanár: Kósáné Barna
Magdolna), III. Torzsa Márta (felkészítő
tanár: Hirjákné Bartyik Mária).
5-6. osztályos korcsoport I. Tímár Gerda
(felkészítő tanár: Tímár Béláné), II. Vinkovics
Ágnes (felkészítő tanár: Domokos Anikó), III.
Hajdú Viktor (Ancsinné Francziszky Klára).
7-8. osztályos korcsoport I. Urbancsek
Zalán, II. Varga Balázs, III. Kovács Lili
(felkészítő tanár: Kesztyűs Zsuzsanna)
A helyezettek könyvjutalomban részesültek.

Mezőberényi
Viznyiczai Petra
az ifjúság képviseletében vitázik
Gimáziumunk egyik kiváló vitakészséggel és
magabiztos német nyelvtudással rendelkező
tanulója, Vizsnyiczai Petra nagyon szép
sikereket ért el a Vitázik a világ ifjúsága
elnevezésű nemzetközi vetélkedősorozatban.
A legjobb nyolc hazai versenyző között van,
további megmérettetések várnak rá.

Petra így számol be eddigi élményeiről,
tapasztalatairól: „Számomra a Vitázik a világ
ifjúsága a legtesthezállóbb verseny. Itt nem
csak nyelvtudás, hanem ambíció és határozottság is szükséges, valamint az sem árt, ha
tudok „kötekedni”– ahogy az osztályfőnököm
fogalmazott – és nagyon örülök, hogy valahol
tudom kamatoztatni ezeket a tulajdonságokat.
Bár amikor megtudtam, hogy beneveztek, nem
örültem neki, nem éreztem magamat késznek
ilyen jellegű megmérettetésre. Így utólag
azonban, főként, hogy az ország legjobb 8
vitázója között lehetek közel 400 versenyzőből kiválasztva, elmondhatatlanul örülök
neki, hogy az osztályfőnököm, Oláh Barbara
benevezett. Az első vitám az iskolai forduló
keretein belül zajlott le. Akkor még „csak”
arról kellett vitáznom, hogy az okostelefonok
helyet kapjanak-e a tanórákon, viszont azóta
fordulóról fordulóra nehezednek a témáim.
Például az előző körben amellett kellett
érvelnem, hogy betiltsák-e az antibiotikumok
használatát az állattartásban, a következő vita
kérdése pedig az lesz, hogy megrövidüljön-e a
nyári szünet, illetve, hogy Magyarország
beleegyezzen-e abba, hogy évenként meghatározott számú menekültet befogadjon, ha az
Unió átvállalja a költségeket. Hatalmas
lehetőségnek tartom ezt a versenyt, és itt
tényleg csak nyerni lehet. Számos tréningen
vettem már részt, többek között most május
16. és 20. között Drezdába utazok, ahol a
retorikai készségeinket fogják fejleszteni.
Ezenkívül egy ösztöndíj keretein belül kiutazhatok nyáron Németországba egy 3 hetes
nyelvi-országismereti kurzusra. Bár csak 2,5
éve tanulok németül, ennek a versenynek
köszönhetően annyit fejlődött a nyelvtudásom, hogy jövőre szeretném teljesíteni a
felsőfokú nyelvvizsgát.
Természetesen nem jutottam volna el idáig, ha
nincsen segítségemre Pocsai Judit tanárnő,
akinek nagyon sokat köszönhetek. Nem csak a
felkészülésemet segíti, hanem lelkileg is
támogat, amikor esetleg a vita előtt lelket kell
önteni belém, mert egyszerre jön ki rajtam a
fáradtság, a stressz és minden egyéb, ami ezzel
a versennyel jár. Bár ő gyakran jobban izgul,
mint én…”
Vizsnyiczai Petra,10.c oszt.tanuló

Hírmondó
A költészet ünnepe

Intézményi hírek
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Táncvizsga bemutató

Kedves Könyves kalandorok
és Beavatottak!
Már csak egy hét áll rendelkezésre (2016.
május 15-ig), hogy bankóitokat gyarapítsátok
és megnyerjétek a végső viadalt, a főnyereményeket! Az általános iskola és az OPSKK
könyvtárában továbbra is megtaláljátok a
feladatokat.
A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban
rendezett Ez is irodalom című, egész héten át
tartó programsorozat fókuszában a költészet,
az irodalom állt. A gimnázium és az OPSKK
együttműködésében valósult meg 2016. április
12-én a találkozó Áfra János költő, szerkesztő,
műkritikussal. A Sziveri János-díjas és
Horváth Péter ösztöndíjas költővel Bancsi
Árpád, a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium magyar-történelem szakos tanára
beszélgetett a szerző Két akarat című verses
kötetéről, a fiatalok, az irodalom és a
popkultúra viszonyáról.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
színháztermében teltház előtt mutatkoztak be a
2015/2016-os évad tánciskolás diákjai 2016.
április 23-án. Az idei évben huszonnégy pár
kezdő, huszonhét pár haladó és tizennégy pár
jelvényszerző fiatal bővitette tánctudását
Hajas Tibor táncpedagógus vezetésével.
A kezdő csoportban immár hagyomány a
bálkirály és bálkirálynő választás. Idén a
legtöbb szavazatott Jakab Krisztina Viktória
és Kovács György Krisztián kapták.
A jelvényszerző táncosok is sikeresen bizonyították tudásukat, arany, ezüst és bronz
kitűzővel, az aranysztár kategóriás táncosok
aranyéremmel zárták az évadot.

Küldetésre fel!
Fődíjak:
1-2. oszt.: 10 ezer Ft értékű játékutalvány
3-4. oszt.: 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány
5-6. osztály: 10 ezer Ft értékű Csaba Center
vásárlási utalvány, 7-8.osztály: 1 db tablet
A fődíjak és az egyéb díjak kiosztása valamint
a közös csoportkép készítése a városi
gyereknapon történik.
A programot támogatja a Könyvtárpártoló
alapítvány, NEA, Kristály Patika, Vereckei
Patika

Mesélj nekem! Berg Judittal

A hónap műtárgya
Mezőberényi katonaláda

Múzeumi Esték

A bevonuló katona
személyes holmija
számára készült a
kézben hordható, lezárható láda.
Általában asztalosmunka, de gyakran maga a tulajdonosa vagy
helyi a barkácsoló készítette. Magyarországon
eredeti példányai a 19. század végétől
ismertek. A katonaláda nagyságát az szabta
meg, hogy beférjen a laktanyai vaságy végébe.
Színét korábban nem írták elő, a két
világháború között kötelező lett a zöld festés.
A katonaláda külsején többnyire ott volt a
tulajdonos neve vagy névjele és a bevonulás
vagy a születés dátuma, esetleg a lakóhely,
illetve katonai egység megjelölése. A 19.
század végén előfordult vésett és festett
díszítésű példány is. A II. világháború után a
katonaláda használata megszűnt. A bemutatott
katonaláda a felirat tanúsága szerint Janovits
János tulajdona volt.
Csete Gyula

El Camino - A mi utunk címmel dr.
Domokosné Megyesi Éva és dr. Domokos
Tamás tartott képes élménybeszámolót az
OPSKK Muzeális Gyűjteményében 2016.
április 28-án. A Pireneusok csúcsain átívelő
Szent Jakab zarándokutat 45 nap alatt
gyalogosan tette meg a házaspár. Az est során
többször elhangzott, hogy az út - történjen
gyalogosan, kerékpárral, baráti társasággal,
egyedül, családdal - mindenkinek a maga útja:
minden ember másként éli meg a fáradtságot,
az élményeket, a kudarcokat, az örömöket.
Ahogy életünk során is a saját utunkat járjuk,
egyedi minden érzés, élmény, életút.

A Rumini és a Maszat könyvek József Attiladíjas szerzője 2016. április 22-én az OPSKK
Könyvtára vendége volt. Az írónő a
varázserővel bíró cipelő cicák, Ciró, Pepe és
Lőri történetéről, valamint írói pályájának
kezdetéről mesélt a gyerekeknek. Sőt, amíg a
kisebbek kézműves foglakozáson vettek részt,
addig az immár iskolába járó vendégekkel a
Csillagok háborúja főhőseiről is szó esett.
S hogy milyen egy jó író a gyerekek szerint:
„sok gondolata, jó fantáziája van, színes,
izgalmas, érdekes, vicces történeteket ír, ami
nem uncsi és tud helyesen írni.”

Meghívó
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Muzeális Gyűjteményében

Tóth Sándor
faműves, a Népművészet Mesterének
munkásságából nyílik kiállítás

Megtartó örökség címmel
az alkotó 70. születésnapja alkalmából

2016. június 3-án 17 órakor
A kiállítást megnyitja:
Pál Miklósné,
a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének elnöke

Múzeumi Esték
A Múzeumi Esték előadására

2016. május 26-án 17 órától
(csütörtökön) kerül sor.

Berényi bírók, törvénybírók
és esküdtek az
újratelepüléstől
a XIX. század közepéig
címmel

Henger Péter
a Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület elnöke tart előadást

baba-, gyermek- és felnőttruhák

bolhapiac és játszótér
játszótér a MONE önkénteseivel
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Művelődési Központja
2016. május 7. 800-1200
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

Intézményi hírek / Civil hírek
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Országos Népzenei Minősítőn a
Berényi Népdalkör
A Berényi Népdalkör 2016. április 23-án a
KÓTA 18. Országos Népzenei Minősítésen
vett részt. Fellépésükre két népdalcsokorral
készültek: Szerelmes dalok (több gyűjtő,
Kodály Zoltán, Vikár Béla, Halmos László
népdalaiból, Karikázó népdalok, több gyűjtő
és több tájegység népdalai hangoztak el. A
Népzenei Együttesek Országos Minősítésén a
Berényi Népdalkör
Kmetykó Istvánné
vezetésével ezüst fokozatot ért el.

dalostalálkozó és
emléktábla avató

Mezőberényi

CIVIL SZERVEZETEK
FIGYELMÉBE!
Csoportos üdülést szervezünk
Harkányba!
2016. november 6-12-ig
(vasárnaptól-szombatig) 6 éj/7 nap
Szállás: Termál Hotel, Harkány
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban.
Térítési díj: 7 nap 6 éjszaka
2 ágyas szobában: 51.000 Ft/ fő,
3 ágyas szobában: 47.000 Ft/ fő
Fizetés módja: készpénz és/vagy
Széchényi pihenő kártya
Ellátás: félpanziós, svédasztalos reggeli,
vacsora.
Jelentkezés és előleg befizetés:
június 8-án, szerdán 16 órától
a Jeszenszky úti klubban
előleg összege: 10.000Ft/fő.
További információ:
Borgula Györgyné+36 20 2222-435,
esti órákban:+36 66 423-289

IV. Házisütemény
bemutató és verseny
Nagy érdeklődés kísérte az immár negyedik
alkalommal meghirdetett Nagymamáink
sütötték házisütemény verseny és bemutatót az
OPSKK Művelődési Központjában 2016.
április 9-én. Idén 43 féle süteménnyel
neveztek a résztvevők.

Bükkszentkereszti
gyógynövényismereti túra
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
c soportos gyógynövényismereti túrát
szervez Bükkszentkeresztre Szabó Gyuri
bácsi, a bükki füvesember által létesített
oktató kertbe és a Bükkben honos,
szabadon termő gyógynövények ösvényeire.

2016. július 15. (péntek) 7 óra
Az utazás költsége: 4.000,- Ft/fő
A túra díja: 1.000-1.500 Ft/fő
(szervezés alatt)
A különjáratú autóbusz az
OPSKK Művelődési Központja előtti
parkolóból indul.

Eredmények: Nagymama kategória:
1. Kovács Gabriella - Berényi szelet, 2.
Gottschick Vilmosné - Kossuth kifli, 3.
Borgula Pálné - Együttsült. Krémes
kategória: 1. Szabó Ildikó - Francia mákos
krémes, 2. Nagyné Boros Krisztina - Színes
szelet és Szeles Károlyné - Oreo torta. Sós
kategória: 1. Wolf Erika - Töltött párnácska,
2. Kiszely Zoltánné - Sós kréker, 3. Buczkó
Jánosné - Diós-sós keksz. Egyéb kategória: 1.
Machóné Schupkégel Aranka - Fordított
szilvás, 2. Hoffmann Mihályné - Méteres
kalács, 3. Fülöpné Kárpáti Henrietta Mézes zserbó. Zsűri különdíja: Vrbovszki
Pálné - Csőröge. Közönségdíj: Nagyné Boros
Krisztina - Színes szelet
Minden háziasszonynak köszönjük a
részvételt és gratulálunk. Köszönet támogatóinknak: Károlyi Mihály, Cservenák János,
Benyovszki Éva, Csík Tibor, Máté Katalin,
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete, Városi
Nyugdíjas Klub, Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete. A rendezvény fővédnöke:
Károlyi Mihály, a Berény Édesség Kereskedelmi Bt. tulajdonosa.

Jelentkezési és fizetési határidő:
2016. július 6.
Bővebb információ: OPSKK,
Bartó Róbertné, tel.: +36/20-4243-944

Meghívó
A „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola
néptáncosai szeretettel meghívnak
minden kedves érdeklődőt

tanévzáró vizsgaműsorukra
2016. június 03-án 16.30-kor
az OPSKK Művelődési Központjába.
Közreműködik a Suttyomba Zenekar.
A belépés díjtalan.
legalab.mezobereny.hu

Az ország első PET-faluja a
Piknik Parkban
Ünnepélyes keretek között 2016. április 29-én
nyitotta meg kapuit az ország első műanyag
palackokból épült PET-faluja és ÖKO tábora a
mezőberényi Piknik Parkban. Az együttműködés célja a környezettudatos viselkedési
forma kialakítása, a fenntartható fejlődés
biztosítása világunkban és a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítése.

44 település 11 nap
518 lefutott kilométer
Április 6-án reggel 9 órakor Békéscsaba
főteréről indult el a III. Békés megye futás.
Tóth László békéscsabai BSI Futónagykövet
és kísérői tíz napon át az egészséges életmód, a
mozgás, ezen belül a futás népszerűsítése
érdekében szelték a kilométereket.
A közösségi esemény résztvevői április 12-én
Köröstarcsa felől érkeztek városunkba. A
Berény Szálló előtti téren lelkes csapat várta a
futókat, akikhez kerékpárosok, általános
iskolások, óvodások, gimnazisták is csatlakoztak.
A Kossuth téren Siklósi István polgármester úr
köszöntötte a kitartó résztvevőket, ahol a
berényi „vendégvárók” meglepetéssel is
készültek az esemény alkalmából.

Régi idők majálisa
folytatás az első oldalról

Kispályás „örömfoci” eredményei:
35 év alatti korcsoport: 1. Flamengo,
2. Familia Economica, 3. Csalódás FC,
4. MFC. U-19. 35 év feletti korcsoport:
1. LIMA, 2. Asszonybosszantók,
3. Berény Color, 4. Száguldó csigák

Hírmondó

Intézményi hírek / Civil hírek / Hitélet

Összefogás Szuróka Norbi
gyógyulásáért

Hitélet

„ Életek, sorsok, nehézségek
Küzdelmek, győzelmek, vereségek
Vannak barátok és vannak ellenségek
És egy fontos kérdés:
Ki áll mellém a bajban, ki tart velem
Ki harcol értem, kinek fontos az életem?”
/kortárs költő/
Jótékonysági Est megrendezésére került sor
2016. április 15-én Mezőberényben. A
jótékonysági megmozdulást a TÍZVÁROS
Alapítvány kezdeményezte és szervezte azzal
a céllal, hogy Szuróka Norbi számára
segítséget nyújtson.
Norbi születésekor oxigénhiányt szenvedett,
aminek következményeként önálló mozgásra
képtelen és 24 órás felügyeletet igényel, ami
hatalmas terhet ró a szülőkre. Bécsben
lehetőség van egy műtét elvégzésére, ahol
őssejt beültetésével elérhetővé válna, hogy a
kisfiú önállóan mozogjon. Az Alapítványnak
egy széleskörű összefogást sikerült elérnie,
mind a támogatók, mind a fellépők körében,
ami nemcsak színvonalassá és kellemessé tette
a rendezvényt, hanem eredményessé is.
Az est fellépői voltak: Szabó Lulu-Makra
Péter duo, Gyújtó-Pont Dicsőítő Csapat,
Bokor Kevin és Frey Tímea, Bokor Milán és
Kiss Petra, Mezőberényi Szlovák Pávakör,

Mezőberényi Általános Iskola 4.a osztály, KisBerényke Táncegyüttes, Burai Krisztián
énekes, Hegedűs János grafikus művész. A
műsor után a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete vacsorával látta vendégül a nézőközönséget, a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete pedig házi készítésű süteményeket
árusított, aminek bevételét a családnak
ajánlotta fel. A műtét elvégzéséhez szükséges
teljes összeg még nem gyűlt össze, de jelentős
előrelépést sikerült elérni.
Az est támogatói: TÍZVÁROS Alapítvány,
Mezőberényi Szlovákok Szervezete, Mozgalom Magyarország Morális Megújulásáért,
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete,
Fény-Pont Gyülekezet, Adamik János és Pap
Edit, Forráspont Adománybolt, Furtai Mária,
SzűcsNet Kft., Mezőberény Cigány
Önkormányzat, Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a
Városi Nyugdíjas Klub együttműködésében
valósult meg április 13-án a mezőberényi
mentőállomás dolgozóinak bemutatóval

egybekötött előadása. A délután során Guti
Ambrus állomásvezető és kollégái közreműködésével az újraélesztés folyamatát
ismerhették meg az érdeklődők, a szimulációs
oktató eszközök segítségével pedig a helyes
mellkasi kompressziót gyakorolhatták. Az
intézmény területén különböző helyszíneken
zajlott a részletes tájékoztatás: az OPSKK
Művelődési Központja udvarán a menőautó
felszereltségét lehetett megtekinteni, az
aulában vérnyomás, vércukor és véroxigénszint mérést folytattak a mentős ápolók. Az
OMSZ mezőberényi kollégáinak közreműködésével olyan információk birtokába juthattak
az érdeklődők, amelyek tudatos felhasználásával embertársainkon segíthetnek, ahogy
azt a rendezvény címe is mutatja.

Körös - Váradi László
teljesítménytúrák

Fókuszban az egészséges
táplálkozás

XXXI. Körös 50, XXVII. Körös 30,
XX. Körös 20, V. Körös 10 alföldi
gyalogos, valamint XVI. Körös 100 és
XV. Körös 70 országúti kerékpáros
teljesítménytúrák

Egészségi állapotunk, immunrendszerük,
erőnlétünk táplálkozási szokásaink tükre.
Rohanó világunkban különösen fontos, hogy
odafigyeljünk ételeinkre. A
bio és reform alapanyagok
fontosságáról 2016. április
20-án Styaszni Anikó
tartott előadást, termékbemutatót és kóstolót az
OPSKK Művelődési
Központjában. Az érdeklődők számos hasznos
információval lettek
gazdagabbak, valamint
megízlelhették a csicseriborsókrémet és a gluténmentes túrós köles
süteményt.

Segítünk, hogy Te is segíts

2016. június 4-én, szombaton
Rajt és cél valamennyi távon:
Mezőberény, Kálmán Fürdő
(Tessedik S. tér. 1.)
Indítás: 5.00-15.00 óra között.
Információ: www.alfoldte.hu,
alfoldte@gmail.com,
Földes Péter, +36 30 269-0061
Alföld Turista Egyesület - Mezőberény
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ApCsel 2:1-13
Pünkösdi gondolatunkat Jézus szava erősíti
meg, amikor Nikodémusnak is erről a
változást hozó szélről, a Szentlélek erejéről
beszél. Ahogyan az első pünkösd történetében
látjuk, a Szentlélek forró szele, tüze és ereje az
ember felemelésére irányul. A Szentlélek
kitöltetése megújította az apostolokban a
bennük lakozó lelket és megszabadította őket
mindattól a gyávaságtól, félelemtől, amely
bűnösségük következménye volt, amiért zárt
ajtók mögé is bújtak. De Jézus ígérete alapján a
Szentlélek tüze és szele elindított egy folyamatot, amely lelki és hitbéli növekedést,
Isten felé való fordulást eredményezett.
Pünkösdkor csak elkezdődik az apostolok
megtérése tétlenségből cselekvőképesre, de
nem fejeződik be, mert egyre jobban Isten felé
fordulnak, egyre jobban odaszentelik magukat
az Ő szolgálatára, és egyre nagyobb
szenvedéseket is magukra vállalnak. A megtérés bizonyossága ebben a növekedésben van,
amelyik nem néz vissza arra a csodálatos
órára, hanem annak bizonyosságából merít
erőt egyre nagyobb tettekre. A szélnek, a
tűznek a megérintése, ezáltal a változás teljes
cserét jelentett, mert később a gyáva Péterből
vértanú, a kételkedő Tamásból apostol, az Urat
üldöző Saulból Pál lett, majdnem mindegyik
tanítványból vértanú, aki Krisztusért áldozta
életét.
Ebből láthatjuk, hogy az Isten szerinti
változásnak életünkben nemcsak teljesnek,
hanem mélynek és erősnek is kell lennie. A
Szentlélek által újjászületett ember, akiről
Jézus Nikodémusnak beszél, vagy akiket az
első pünkösdkor láthattunk, azért dolgozik és
szolgál a világban, hogy ezek a lelki forradalmak, a változások, a megtérések az egyes
emberben megtörténjenek, hogy ezekből a
változást megélt emberekből kiindulva
változzon meg a világ. Ezért fontos az egyes
ember Istenhez fordulása, megtérése, Istenhez
érkezése, a Vele való teljes lelki találkozás és
közösség. Aki pedig nem segíti elő ezt, vagy
megakadályozza megalkuvásával, kicsinyhitűségével, langymeleg semmittevésével, az
lehetetlenné teszi a világ Isten akarata szerinti
békés megváltozását, ezáltal elkerülhetetlenné
téve a bűnből fakadó erőszakos változást.
Ezen a pünkösd ünnepen azért imádkozunk,
hogy gyülekezeteinkben lelkipásztorok,
tisztségviselők, szolgálattevők merjük kérni
Isten áldott Szentlelkét, akit Krisztus küld
nekünk, hogy történjen változás az életünkben, hogy a Lélek által még jobban és még
mélyebben megismerjük az igazságot a világ
hamissága és az egyház hanyagsága között.
Kérjük a Lélek vezetését, hogy a Krisztussal
való életközösség tegye teljessé gyülekezeteink tagjainak és szolgálattevőinek hitét.
Az egyházunk egyetlen lehetősége, hogy
Jézussal csak a Szentlélek által találkozhatunk. Isten áldja meg pünkösd ünnepünket
az Őbenne való örömmel, isteni lélekkel, isteni
erővel, hogy életünk kisugárzó legyen és más
is keresse ezt a krisztusi közösséget,
amelyiknél nincs hatalmasabb csoda ezen a
világon.
Fejér Sándor István lelkész
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Mezőberényi Hírmondó
KOMFORT ABC

BOMBA ÁRAK AKCIÓ:
Omnia Silk őrölt kávé
250g 399Ft
(1596Ft/kg)
Nescafé Classic inst. kávé utt. 75g
399Ft
(5320Ft/kg)
Tomi mosógél 7-féle
3,96l 1999Ft (505Ft/L)
Farmer tej 2,8% polytasakos
1l
129Ft
Soproni dobozos sör
0,5l
199Ft
(398Ft/L)
Sió Narancs ital
1l
229Ft
Cerbona müzlik 8-féle
200g 269Ft
(1345Ft/kg)
Ráma Harmónia margarin
500g 349Ft
(698Ft/kg)
I Love Milka desszert 3-féle
120g 579Ft
(4825Ft/kg)
Trappista sajt
999Ft/kg
St. Hubertus likőr eredeti
0,5l
1599Ft (3198Ft/L)
Kalinka vodka eredeti
0,5l
1749Ft (3498Ft/L)
Unicum eredeti
0,5l
2699Ft (5398Ft/L)
Nézzen be hozzánk, mert megéri! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Dr. Rück András fogorvos
magánrendelési ideje és telefonszáma
megváltozott.
Rendelési idő: kedd és csütörtök 14-18 óráig
szerda 8-11 óráig
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Bejelentkezés telefonon:
+36 30 219-4143, +36 20 824-5930

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
MÁJUSI AKCIÓ:
Red Bull energiaital
0,25l
299Ft
(1196Ft/l)
Ottakinger dobozos sör
0,5l
159Ft
(318Ft/l)
Kőbányai dobozos sör
0,5l
169Ft
(338Ft/l)
Nescafé Classic instant kávé utt. 75g
399Ft
(5320Ft/kg)
Nescafé Gold instant kávé
50g
499Ft
(9980Ft/kg)
Nescafé Koffeinment. inst. kávé 50g
599Ft
(11980Ft/kg)
Tokaji Furmint félédes fehér bor 0,75l
249Ft
(332Ft/l)
Szekszárdi Merlot száraz v.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.

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

Most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak
forráshoz az agrárvállalkozások

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

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
Kosarazni vágyók figyelem!
2016 június 27-től július 1-ig kosaras tábort
tartunk. Fiúk és lányok jelentkezését is várjuk.
A felső korhatár: 2003-as születésűek.
Részletes információk az alábbi elérhetőségeken:
Winter Ilona +36 20 494-1887, vagy a facebookon.

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.

