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Mezőberény 2010-ben csatlakozott a Gemenci elmúlt esztendőben 76 mezőberényi újszülött 
Erdő- és Vadgazdaság Zrt. „Minden jött világra, így április 14-én a Hosszú-tónál, a 
születendő gyermeknek ültessünk egy fát” Tópart Vendéglő mögötti területen ünnepélyes 
mozgalmához. A megállapodás értelmében a 

keretek között ennyi fát ültettek el. A szülőket társaság az évente született gyermekek 
Siklósi István polgármester köszöntötte, számának megfelelő mennyiségű facsemetét 

ad térítésmentesen az önkormányzatnak. Az műsort adtak a Tópart Tagóvoda kicsinyei. 

Hetvenhat újszülött kapott fát

A Megye Futás 2015 résztvevői április 27-én ójukkal azt hirdetik, hogy futni jó, már heti 
déli fél 12 körül értek Mezőberénybe. háromszor harminc perces futás elegendő 
Megyénk amatőr sportolói 11 napos, 36 egészségünk megőrzéséhez.  
települést érintő 487,7 kilométeres útjuk során A futóknak táncos műsort adtak a helyi 
tértek be városunkba. A futókat a Berény általános iskola 8. c osztályos lányai.  A 
Szálló előtt Szekeres Józsefné alpolgármester sportolókat frissítővel kínálták, majd 
köszöntötte, hangsúlyozta, a futás hozzájárul Gyomaendrőd felé folytatták útjukat, őket a 
az általános testi-lelki jóléthez. Tóth László, a települést jelző tábláig az általános iskola 5. c 
Megye Futás szervezője elmondta, akci- osztályos tanulói kísérték el. 

Futni jó! 

Városi Gyermeknap 2015

Ennek keretében megalapítjuk a 

Mezőberényi Pünkösdi Királyságot.

Május 24-én 14 órától 
• játékos ügyességi és erőpróbák
• aszfaltrajzverseny
• kerékpáros ügyességi verseny
• bábműsor a fűben: Kismalac és a 

farkas címmel
• megválasztjuk Mezőberény pünkösdi 

királyát és királynőjét.
•                  zenekar gyermekműsora
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is fogadó órát tart. véleményezési jog illeti meg.Ez történt két ülés között
Szintén április 15-én rendkívüli testületi Április 22-én Siklósi István polgármester 
ülés keretében véleményezte Mezőberény megbeszélést folytatott Wagner Mártonnal a Március 31-én köszönőlevél érkezett Bőtsch 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete m e z ő b e r é n y i  N é m e t  N e m z e t i s é g i  Ádám vállalkozótól, akinek az önkormányzat 
a KLIK kérésére az épületátadás kérdését. Önkormányzat elnökével, Rau Mihállyal a 2014 decemberében adott visszatérítendő 
Igazából nem véleményezésre került sor, Német  Hagyományápoló  Egyesüle t  támogatást az általa elnyert pályázat 
hanem az alábbi nyilatkozat került vezetőségi tagjával, valamint Cservenák előfinanszírozásához. Levelében leírta, hogy 
megfogalmazásra: J ánossa l ,  a  Mezőbe rény i  Sz lovák  nagy segítséget jelentett számára a támogatás, 
1. Az önkormányzat az ingatlan és az Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és és azt is közölte, hogy a támogatást 
épületben lévő ingóságok tekintetében Borgula Györgynével a Mezőberényi visszafizette az önkormányzat számlájára.
jelenleg nincs döntéshozó helyzetben. Szlovákok Szervezetének elnökével a Siklósi István polgármester március 31-én 
Érvényes, határozatlan idejű HASZNÁLATI háromnyelvű táblák kihelyezéséről. A otthonában köszöntötte Barna Gézáné 
S Z E R Z Ő D É S e  v a n  a  K l e b e l s b e rg  megbeszélés eredményeként megállapodtak, Zsuzsika nénit, április 21-én pedig Varga 
Intézményfenntartó Központtal (KLIK, a hogy a város háromnemzetiségű voltát Gábor bácsit 90. születésnapja alkalmából. 
szerződésben KIK-ként jelölve) 2013. január gesztusértékűen képviselő táblákon a magyar A szokásoknak megfelelően a köszöntés 
29-i aláírási dátummal, s az a szerződés nyelvű szövegek a következők lesznek: alkalmából átadta az ünnepelteknek az Orbán 
felmondásáról nem, csak megszűnéséről Városháza, Művelődési Ház, Könyvtár, Viktor miniszterelnök úr által aláírt 
rendelkezik annak 30. pontjában. Ennek Múzeum. A megnevezéseket 2015. április 30-emléklapot és az önkormányzat ajándék-
értelmében az önkormányzat csak akkor i g  a  k é t  n e m z e t i s é g  n y e l v é n  i s  csomagját. Ezúton is jó egészséget és további 
rendelkezhet az ingatlan és az ingóságok megfogalmazzák. A Nefelejcs Tagóvodára békés, boldog éveket kívánunk Zsuzsika 
felett, ha "az állami köznevelési feladat magyar és szlovák nyelvű felirat kerül. A néninek és Gábor bácsinak.
ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik". táblák nagyságát a szöveghez igazítva Április 13-án tanfolyami képzésről történt 
2. A két egyház szándéknyilatkozatáról egy 100x50cm-es méretben, anyagát a városháza tájékoztatás és jelentkeztetés; a képzést az 
időben küldött értesítést a KLIK, de a szándék falán található közterület nevét jelző táblával Országos Roma Önkormányzat támoga-
mögötti részleteket nem ismerjük. A azonos minőségben határozták meg. A tásával szervezik. Ahhoz, hogy ez megva-
szándéknyilatkozatot tartalmazó egyházi betűtípusokat a nemzetiségek képviselői a lósulhasson, nagyon sokat tett Burai Éva a 
levelek másolatát sem az egyházak, sem a fentebb már említett dátumig adják meg. A helyi roma nemzetiségi önkormányzat tagja.
KLIK nem küldte meg az önkormányzat költségviselést három egyenlő részben Április 13-án küldte meg a Klebelsberg 
részére. 2014-ben az Evangélikus Egyházzal e vállalják a felek.Intézményfenntartó Központ (KLIK) a 
témában folytatott egyeztetések alapján Nagyszerű hírek érkeztek a kick-box leveleit, amelyben véleményezésre kérték a 
feltételezzük, hogy 2015-ben is az akkor diákolimpia országos döntőjéről. Jól képviselő-testületet a Petőfi utca 17-19. sz. 
ismertetett elvek mentén kívánna iskolát szerepeltek a mezőberényi általános iskola épület és a benne található ingóságok 
indítani Mezőberényben. A Református fiataljai. Eredményeik: Light-contact. Kadet átadásáról. Korábbról voltak információk az 
Egyház elképzeléseinek részleteiről 1 korosztály. 32 kg: 2. Hajdu Roland 37 kg: 3. Evangélikus Egyház iskolaindítási, pon-
semmilyen hivatalos információval nem Solymosi Norbert; 65 kg: 3. Halász Enikő; tosabban a gimnázium 1-8. évfolyammal való 
bírunk. Kadet 2 kcs. Lányok. 65 kg: 3. Halász Enikő,bővítési szándékáról, melyhez a véle-
3. Az önkormányzat 164/2014.(IV.28.) sz. Point Fighting. Gyermek kcs. Fiúk. 25 kg: 3. ményezés tárgyát képező ingatlant szeretnék 
határozatában - a szülők körében végzett Guti Sándor.használni. Azonban legnagyobb meglepetésre 
anonim kérdőíves felmérés eredményének A versenyzőknek és felkészítőiknek a másik levélben a Református Egyház épület-
ismeretében - kinyilvánította, hogy "elvben gratulálunk az eredményekhez.átvételi szándékának véleményezése szere-
támogathatónak tartja egy egyházi iskola pelt, amiről semmilyen előzetes infor-
indítását a városban." Ezt a nyilatkozatát Miről tárgyalt a képviselő-mációkkal nem bírt az önkormányzat. Tehát 
továbbra is fenntartja.valami olyat kellett véleményezni, aminek a testület?Április 16-án került sor az épületátadás iskolai részletei nem ismertek. Siklósi István  szervezetek által történő véleményezésére. polgármester meggyőződése, hogy nem is az A napirend megszavazása után a képviselő-Előbb a Diákönkormányzat, ezt követően az épület kérdése a legfontosabb, hanem az, hogy testület elfogadta dr. Földesi Szabolcs jegyző alkalmazotti közösség, majd az Iskolaszék és mi lesz a gyermekekkel! tájékoztatását a 2015. március 30-án tartott az Intézményi Tanács, végül a Szülői Április 14-én került sor a Gemenci Erdő- és zárt ülésen, valamint az április 15-i Szervezet ülésére került sor. Siklósi István Vadgazdaság Zrt. „Minden születendő közmeghallgatáson és rendkívüli ülésen polgármester valamennyi ülésen részt vett, de gyermeknek ültessünk egy fát” programja hozott döntésekről, ezután Siklósi István azokról a vélemény megfogalmazása és keretében az előző évben született gyermekek polgármester számolt be a két ülés között megszavazása idejére kiküldték, mintha zárt és szüleik tiszteletére szervezett faültetésre. tör tént  fontosabb  eseményekrő l ,  üléseken titkos döntések születnének. Az Az elmúlt esztendőben 76 mezőberényi intézkedésekről. Szóbeli kiegészítésként üléseken egyébként nyílt szavazással hoztak újszülött jött világra, így április 14-én a elmondta, hogy 2015. április 24-én, a határozatokat. Úgy ítéli meg, hogy amíg az Hosszú-tónál, a Tópart Vendéglő mögötti Rendőrség Napján Hajdú Kálmán önkormányzat tulajdonát képező ingatlan területen ünnepélyes keretek között ennyi fát törzsőrmesternek Szekeres Józsefné átadásáról bármilyen formában véle-ültettek el a jelenlévők. Műsort adtak a Tópart alpolgármester asszony adott át egy ményezés, vagy döntés fogalmazódik meg, a Tagóvoda kicsinyei. ajándékcsomagot az önkormányzat tulajdonos hivatalos képviselője, - mely Április 15-én Dankó Béla országgyűlési nevében. A rendezvényen a hagyományoknak tulajdonos nem mellesleg az ingatlant képviselő szervezésében Csepreghy megfelelően történt a javasolt rendőr üzemelteti - jogosan kéri a részvétel N á n d o r  f e j l e s z t é s p o l i t i k a i  k o m - elismerése. Ismertette továbbá, hogy a Petőfi lehetőségét ezeken az összejöveteleken. munikációért felelős helyettes államtitkár utcai iskolaépület átadásáról lefolytatott (Természetesen tanácskozási és szavazati jog tartott a gazdasági élet szereplői számára véleményezés eredményéről nem tud nélkül.) Időközben a Német Nemzetiségi tájékoztatót a Városházán arról, hogy a részletekről beszámolni. Április 19-én e-Önkormányzat is tárgyalta az átadást. Siklósi 2014–2020-as európai uniós fejlesztési mailben, 20-án postai úton is eljuttatva kérte István polgármester szerint minimum időszakban a gazdaságfejlesztési operatív főigazgató urat, hogy irattárazási célra küldje furcsaság, hogy a nemzetiségi önkor-programban (GINOP) milyen támogatásokra meg a Petőfi utca 17-19. számú ingatlan mányzatnak egyetértési joga - értelmezhetjük nyílik majd lehetőség. Az eseményt követő egyházaknak történő átadását véleményező vétójognak is - van, míg az épület tulajdonosát beszélgetésen Dankó Béla képviselő úr fórumokon készült jegyzőkönyvek hitelesített csak kötelezettséget nem keletkeztető ígéretet tett, hogy hamarosan Mezőberényben másolatát. (Mint az épület tulajdonosa, kérés 

Városházi hírek
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nélkül is meg kellett volna kapni legalább a 
határozatokat.) A 21-i bizottsági ülésen 
főigazgató úr közölte, hogy ez nem az ő 
asztala, Kis Esztertől kell megkérni, majd 22-
én írásban is értesítést küldött erről. Ezt 
követően a jegyzőkönyvek másolatát Kis 
Esztertől a Békés Járási Tankerület 
igazgatójától kérte meg a polgármester április 
22-én. A válasz 24-én e-mail-ben megérkezett, 
melyben csak a jegyzőkönyvek kivonatát, a 
határozatokat küldték meg, amelyekben 
szereplő információk további egyeztetést 
igényelnek.
Április utolsó hétvégéjén megújult a 
Kastély és a Városház kapuja. Köszönet 
B a r n a  M á r t o n  k é p v i s e l ő n e k ,  a k i  
megszervezte, és az önkéntes segítőknek, 
akikkel végrehajtották a csinosítást.
Mezőberény Város Önkormányzati 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  r e n d e l e t b e n  
szabályozta a belterületi avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetését. Szombat, 
vasárnap és ünnepnapok kivételével 8-19 óra 
között lehet végezni az égetést. Avar és kerti 
hulladék égetése nem végezhető tűzgyújtási 
tilalom idején. A szabályozás belterületre 
vonatkozik.
A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi 
zárszámadás t ,  a z  e r r e  vona tkozó  
könyvvizsgálói jelentést, valamint a 2014. 
évben végzett belső ellenőrzésről szóló 
beszámolót.
Elfogadásra került Mezőberény Város 
Idegenforgalmi Stratégiája. A dokumentum 
a városi honlapon ( ) is 
olvasható.
A „Mezőberény város szennyvíz elvezetése 
szennyvíz hálózati rekonstrukció építési 
munkái” című vízjogi létesítési engedélyezési 
t e r v d o k u m e n t á c i ó  k o r s z e r ű s é g i  
felülvizsgálatának elvégzése tárgyú 
ajánlatkérési  eljárás nyerteseként a 
békéscsabai Berpromer Kft-t, a „Mezőberény, 
14/2 hrsz. geotermikus termelő kút gépház 
kazán ja inak  ka rban ta r t á sa”  t á rgyú  
ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Thermo 
Szerviz Kft-t határozta meg a testület, és 
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biztosította a munkák megvalósításához 
szükséges fedezetet. 
Mezőberény Város Önkormányzata részére 
1 fő teljes munkaidős közalkalmazotti 
álláshelyet engedélyeztek a képviselők 2015. 
május 1-től a kertészet működtetéséhez. 
Szakmai kompetencia hiányában nem élt 
véleményezési jogával a testület a Békés 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-
helyet tes i  és  tagintézmény vezetői  
pályázataira vonatkozóan.
Módosításra került Mezőberény Város 
Önkormányzata 2015. évi költségvetési 
rendelete, így a főösszeg intézmény-
finanszírozással 3.296.331 ezer Ft-ra nőtt.
Tudomásul vették az OPSKK Könyvtár 
állományleltárról szóló tájékoztatását, és 
egyes könyveinek természetes elhasználódása 
miatt törlésre került könyvek 1/2015. számú 
jegyzékét.
Jóváhagyták a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és Szakmai Programjának 
módosítását, valamint az Idősek Otthonának 
Házirendjét.
Módosításra került az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló rendelet. 
Önerőt biztosítottak a Mezőberény, Puskin 
u. 1. sz. alatti Idősek Otthona felújítására 
benyújtott pályázathoz. A pályázat keretében 
az épület külső nyílászáróinak cseréje, hideg 
és meleg burkolat felújítása és cseréje, illetve a 
kisebb épületszárny akadálymentesítése miatt 
egy feljáró rámpa kiépítése, és a bejárati 
ajtókhoz vezető lépcsők új burkolattal való 
ellátása valósulhat meg. 
A képvise lő- tes tü le t  támogatta  a  
Mezőberény Város és Környéke Mozgás-
korlátozottjainak Egyesülete kérését, így a 
Kálmán fürdőbe kedvezményes belépőjegyet 
(napi jegy bruttó 500,- Ft, a havi bérlet bruttó 
9.000,- Ft) vezetnek be érvényes MEOSZ 
t a g s á g i  k á r t y á v a l  r e n d e l k e z ő  
mozgáskorlátozott látogatók részére.
A „Mezőberény, Békési út 5. sz. alatti ingatlan 
meglévő térfigyelő kamera csatlakozási 

Varga Gábor köszöntése

Varga Gábor április 21-én ünnepelte 90. 
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester köszöntötte otthonában 
és adta át a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat ajándék-
csomagját.
Az önkormányzat és településünk vala-
mennyi lakója nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek
Kótai Sándor (Mezőberény) és Antóni 
Piroska Julianna (Mezőberény), Farkas 
Gábor (Mezőberény) és Vasvári Nikolett 
(Csökmő), Erdős Attila László (Budapest) 
és Süveges Ágnes (Mezőberény), Horváth 
Attila Gábor (Mezőberény) és Sipos Éva 
(Mezőberény), Dobi Mihály (Békés) és 
Mucsi Julianna (Békés), Dezsőfi Sándor 
(Mezőberény) és Földi Zita (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk
Pikó László (1959), Bési István (1951), 
Kollár Anna (1938), Czerovszki Katalin 
(1928), Cs. Tóth János (1956), Szőcs János 
(1932), Rozgonyi Lászlóné született 
Borgula Éva Ilona (1937), Palotás József 
(1949), Burai Sára (1960), Bozsányi 
Károlyné született Rafael Julianna (1955), 
Koczka Ferencné született  Józsa 
Julianna(1926), Varga Antalné született 
Baksa Julianna (1929), Gerlai Pálné 
született Bereczki Eszter ( 1933)

pontra 1 db új kamera felszerelése, meglévő 
közterületes rendszerbe való integrálása” 
valamint a „Mezőberény, 4/5. hrsz. új 
épületben 5 db beltéri IP kamera és hálózati 
videó rögzítő telepítése” elnevezésű beruházás 
kivitelezői feladatainak elvégzésére a 
PolarNet Kft-t szavazta meg a testület.
Módosításra került Mezőberény Város 
2015. évi munkaterve. A májusi ülésre 3. 
napirendnek tervezett ”Mezőberény Város 
külterületi utak, csatornák, árkok, átereszek, 
tiltók és más, a víz lefolyását szabályozó 
műtárgyak állapotának felülvizsgálata” 
napirendet júniusban, a júniusi ülésre 1. 
napirendnek tervezett „Mezőberény Város 
közlekedési koncepciójának felülvizsgálata 
(járda-felújítási program aktualizálása is)” 
napirendet májusban tárgyalják.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2015. 
május 30-án Csákberényben megrendezésre 
kerülő „Berény” utónevű települések 
találkozóján delegációval képviselteti 
magát, melynek vezetője Siklósi István 
polgármester.
Ú j a b b  j á r d a e l e m - g y á r t ó  s a b l o n  
beszerzésére biztosítottak előirányzatot a 
képviselők a 2015. évi költségvetés fejlesztési 
tartaléka terhére.
Jóváhagyásra került Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat és a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása.
Mezőberény  Város  Önkormányza t i  
Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés 
fejlesztési tartaléka terhére 3,5 millió Ft 
támogatást biztosít a Mezőberényi 
Kosárlabda Klubnak eszközök vásárlására. 
A klub köteles tételesen elszámolni a 
beszerzett eszközökről. 
A következő képviselő-testületi ülés 
időpontja: 2015. május 26. (kedd).

Fesetőné Sipos Judit Titkárság

Hozzátartozókat keresnek

A  internetes 
oldal adattárában olyan mezőberényi születésű 
elhunyt katonák neveit találjuk, akiknek a 
hozzátartozói nem ismertek. Ha a baloldali 
menüsorban a „Hozzátartozókat keresünk” 
menüpontra kattintunk, és a részletes 
keresőben születési helyként megadjuk 
Mezőberényt, akkor a rendszer három nevet ad 
ki. 
Guba János 1915-ben született Mező-
berényben, a Majer János 1. szám alatt. Kovács 
Mihály 1922-ban született Mező-berényben, a 
Madarász utca 84. szám alatt. Mindketten a 
Szegezsa-i hadifogoly névsorban szerepelnek, 
további sorsuk ismeretlen. A harmadik Virág 
András honvéd, ő 1908. szeptember 6-án 
született, szintén Mezőberényben, nála utca és 
házszám sincs feltüntetve. Elhunyt: 1944. 04. 
(Milowanic), sírhelye: Roszniow 20.253. 
A Háborús Keresőszolgálattal a 7625 Pécs, 
Kisboldogasszony utca 15. postai címen, vagy 
az  e-mail 
címen vehető fel a kapcsolat. 

www.haboruskeresoszolgalat.hu

info@haboruskeresoszolgalat.hu

Városházi hírek
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Berényi értéktár Csabán

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei 
Irodája a Csabagyöngye Kulturális Központtal 
együttműködésben közművelődési szakmai 
napot szervezett április 23-án Békéscsabán, 
amelyre szeretettel várták a települési 
önkormányzatok, közművelődési intéz-
mények, kulturális célú civil szervezetek 
képviselőit.
A megyéből Mezőberény és Doboz értéktára 
mutatta be értékeit és kóstoltatta meg 
gasztronómiai kincseit. A bemutató anyagát a 
Kis - féle savanyúság, a mezőberényi kolbász, 
a Mezőberényi Szlovákok Szervezete által 
készített mákos guba, a házi szappan, a Sweet-
food Kft. által készített Kojak nyalóka, Limo 
üdítőitalpor, a Famíliatészta Kft. termékei, a 
Zsibrita-féle méz, Debreczeni János, Kiszely 
Jánosné, Váradi Lászlóné munkái képezték.
Köszönet az adományozóknak!

Milyen uniós támogatásra 
számíthatnak a vállalkozók?

Dankó Béla országgyűlési képviselő 
szervezésében április 15-én Csepreghy 
Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért 
felelős helyettes államtitkár tartott a gazdasági 
élet szereplői számára tájékoztatót a 
városházán arról, hogy a 2014-2020-as 
európai uniós fejlesztési időszakban a 
gazdaságfejlesztési operatív programban 
milyen támogatásra nyílik lehetőség. 
A helyettes államtitkár kifejtette, az 
elkövetkező hét esztendőben három kérdés 
kerül előtérbe. Az első az, hogy a gazdasági 
szektort miként lehet úgy fejleszteni, hogy az 
2020 után további uniós támogatások nélkül is 
működőképes legyen. A második kérdés, hogy 
miként leszünk továbbra is versenyképesek, 
tavaly 3,5 százalékos gazdasági növekedést 
produkáltunk, ez évben is hasonló eredményre 
számít a kormány. A harmadik kérdés, hogy 
miként tudjuk csökkenteni a környező 
konfliktusok – például a kelet-ukrajnai háború 
– következményeit. 

Itt a tavasz, és mi csak kapkodjuk a fejünket a nyelvterületen sikerült-e elérnie Nikinek, hogy 
rengeteg jobbnál jobb verseny és esemény ilyen szépen beszél.
között: egyik nap OKTV, majd diákjaink Az evangélikus iskolák prezentációs 
vállalkozókként versenyeznek, aztán versenyén három tanuló képviselte iskolánkat, 
sportolóinknak szurkolunk. A következőkben Földes Viktória 12/B, Schwalm Éva 9/A 
olvashatják rövid beszámolóinkat arról, hogy osztályos tanulóink a B1-es kategóriában és 
az elmúlt hetekben mitől zsongtunk be a PSG- Benyovszki Nikolett a C1-es kategóriában. 
ben. Mind a három versenyző kiválóan szerepelt, 

Schwalm Éva első helyezést ért el és 
Mérföldkő a kéttanban Benyovszki Nikolett 3. lett. Gratulálunk nekik 
A nagy hagyományokra visszatekintő és felkészítő tanáraiknak!
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(OKTV) a legnagyobb és legszínvonalasabb Bonyhádon sportoltunk
megmérettetés a diákjaink számára. A Az Arany János Tehetséggondozó Program 
háromfordulós tantárgyi versenyen az ország XIV. GYMNASION Sporttalálkozóját április 
legjobbjai mérik össze tudásukat és 17-19. között rendezték meg Bonyhádon. 
kitartásukat, s a döntőben az első 30 helyen Minden évben a 9. előkészítő évfolyam 
végzett versenyző a dicsőségen túl még diákjait várja a Bonyhádi Petőfi Sándor 
felsőoktatási felvételi többletpontokat is Evangélikus Gimnázium.
magáénak tudhat. A lányok és a fiúk is kosárlabda sportágban 
A német nyelv területén az elmúlt években versenyeztek. Mindkét csapatunk veretlenül 
több kiemelkedő OKTV-eredményt is jutott a döntőbe, ahol a második helyen 
produkáltak diákjaink, ezért idén tavasszal végeztek. A csapatok tagjai voltak: Csák 
meghívást kaptunk, hogy német szakos Stefánia, Duró Kíra, Giricz Laura, Győri 
kollégáink közül egy zsűritagot delegáljunk a Viktória, Hegyesi Renáta Bagdi István, 
bizottságba. Ez nagy elismerést jelentett Hajdu Illés, Kiss Károly, Nagy Áron, 
számunkra. De a történet itt még nem ér véget. Ráczkevy Salamon
A Mezőberényi Hírmondó olvasói számára Gratulálunk!
nem ismeretlen Tóth Anna Laura 12. b 
osztályos tanulónk neve, hisz többször is Vállalkozó kedvűek
írtunk már szép sikereiről. A német OKTV-n a Idén már 7. alkalommal rendezték meg 
2. kategóriában indult, amelyben a német- Egerben az Országos Diák Vállalkozók 
magyar két tanítási nyelvű képzésben tanulók Versenyét, amelyen az Arany János 
is versenyezhetnek. Az októbertől márciusig Tehetséggondozó Programban tanuló diákok 
tartó nagyon alapos és kitartó felkészülésére mérhetik össze tudásukat. A Mezőberényi 
feltette a koronát, és történelmet írt a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói 
kéttanban, amikor a második forduló után a is részt vettek ezen a valós életet modellező 
döntőben is az 1. helyen végzett. Ezúton is versenyen, és szép eredménnyel tértek haza: 3. 
gratulálunk neki és felkészítő tanárának, Kiss helyen végzett a csapat. A résztvevő gyerekek: 
Tímea kolléganőnknek. Mészáros Attila (előkészítő évfolyamos diák), 
S az idei német OKTV még további örömöket Jakab Luca, Nagy Dániel és Takács Alex 
tartogatott számunkra. A szintén a 2. (végzős tanulók). Felkészítő tanáruk: Molnár 
kategóriában versenyző 13. b osztályos Zita. Az elért eredményhez gratulálunk!
Kovács Gerda Piroska kiemelkedő Kristóf Viktória
szorgalmával bebizonyította, hogy ő az 
országban a 18. legügyesebb középiskolás Elődöntőben a fiú kosarasok
német nyelvből. Szeretettel gratulálunk neki és 
szaktanárainak, Oláh Barbara és Pocsai Judit Ebben a tanévben kosarasaink mindkét 
tanárnőknek. korcsoportban bejutottak a diákolimpia 

megyei döntőjébe, és az újnak számító 
Angol versenyek egypalánkos B-33 bajnokságban a 22 nevezett 
Iskolánkból Benyovszki Nikolett 13/A megyei csapat közül a harmadik helyen 
osztályos tanuló jutott be a Szegedi végeztek, így bejutottak az országos 
Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet elődöntőbe.  A csapat tagjai voltak: Tóth Máté, 
által meghirdetett angol tanulmányi verseny Domoki Máté, Földi Mihály, Gulyás-Nagy 
döntőjébe, amit az egyetem tanszékén Andor és Magyar Bálint.
tartottak. A Dunától keletre minden nagyvárosi A Mezőberény KK benevezett a regionális 
gimnázium képviseltette magát Kecskeméttől junior bajnokságba is, ahol a csapatot szintén 
Szolnokon át Debrecenig és természetesen a gimnazistáink alkották. A korábbi tanuló-
nagy szegedi gimnáziumok is. A kétfordulós években számos mérkőzést több tíz ponttal 
döntő első részében a versenyzők egy veszített el a csapat. Ebben az idényben sok 
maximum 4 perces prezentációt tartottak egy szoros mérkőzést játszottunk. Az ellenfelek 
irodalmi alkotásról vagy egy szerzőről. nagy múltú NB I-es utánpótlás csapatok 
Négyen jutottak be a 2. fordulóba, ahol egy 10 (Hódmezővásárhely, Kecskemét) vagy a pár 
perces felkészülés után kellett nekik előadni éve előttünk járó NB II-es klubok 
egy olyan témát, amit ott hallottak először. Ki (Békéscsaba, Gyula, Szentes) utánpótlás 
kellett választaniuk valakit, akinek Nobel-díjat csapatai voltak. Nagy bravúr, hogy három 
adnának és meg kellett indokolniuk, hogy győzelmet is tudtunk szerezni ebben a nívós 
miért. Nikolett hibátlan angolsággal, mezőnyben. 
anyanyelvi szinten adta elő gondolatait, és 2. A csapattagok jó része sajnos általános 
helyezést ért el. Az anyanyelvi docens külön iskolában nem kosárlabdázott, így számukra 
odajött gratulálni, és érdeklődött, hogy angol 

Tavaszi zsongás - a PSG hírei
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eszmei értékkel bír. Idézném volt intéz-Búcsú az óvodától…
ményvezetőnk (Kissné Wagner Mária) 
szavait, mellyel javaslatot tett a városi 
elismerő cím elnyerésére:
„Szilágyiné Kemény Mária 1975-ben szerzett 
kitüntetéses oklevelet a Szarvasi Óvónőképző 
Intézetben. Tanulmányai befejezése után, a 
Kálvin úti óvodában kezdett dolgozni, és a mai 
napig, közel 40 éve változatlanul ugyanebben 
a tagóvodában neveli az óvodás gyermekeket. 
Hivatása iránti elkötelezettsége döntő 
jelentőségű volt abban, hogy több szakirányú 
végzettséget is szerzett: 1994-ben speciális 
torna, 2004-ben óvodai szakértői szakirányú 
szakvizsgát tett.
Szakmai munkáját magas szinten képviselő, 

Az elmúlt években már-már hagyománnyá innovatív egyéniség, fogékony az új iránt, a 
vált óvodánkban, hogy a nyugdíjba tagóvoda és az intézmény arculatának, 
vonulóknak ünnepséget rendezünk. Sajnos értékeinek kialakításában aktív résztvevő. 
sokszor elhangzott már az a jól ismert mondat, Több területen kezdeményező, vezető szerepet 
hogy „azért gyűltünk ma össze, hogy valakit töltött be:
elbúcsúztassunk”, valakit, aki gyökeret vert · Irányításával az intézmény sikeresen 
már az öreg óvoda falai közé, mint a nagy diófa kiépítette a Comenius Közoktatási Minő-
az udvaron. ségfejlesztési Program partnerközpontú 
Az elmúlt hetekben ismét két szomorú, de működésének modelljét. 
mégis örömteli ünnepséget szerveztünk a · Négy évig volt tagja a város oktatási 
Magyarvégesi Tagóvodában a gyerekekkel. bizottságának, tiszteletdíját minden alka-
Két kolléganőnktől búcsúztunk nyugdíjba lommal az óvoda fejlesztésére, korsze-
vonulásuk alkalmából. Nemcsak munkájuk, rűsítésére ajánlotta fel.  
hanem arcuk, hangjuk, egész személyiségük · Több éven keresztül vállalt aktív szerepet 
szervesen összefonódott az óvoda arculatával titkárként az óvoda szakszervezeti közös-
már sok-sok hosszú évtizede. Elek Mihályné - ségében.
Ibi dajka néni 27 évet, Szilágyiné Kemény · Tagóvoda vezetőként nagy felelősséggel, 
Mária – Mari óvó néni 40 évet töltött pedagógiai következetességgel irányította az 
óvodánkban. óvodát. 
Mari óvó nénit - pedagógiai munkája · Koordinálta a mérés-értékelési munka-
elismeréseként és méltó lezárásaként - csoport feladatait, menedzselte a minőség-
javasoltuk a „Mezőberény Neveléséért, biztosítási tevékenységet.
Oktatásáért” elismerő cím elnyerésére, melyet Szívügye a mezőberényi gyerekek egészséges 
sajnálatunkra a városi képviselő-testület fejlődésének elősegítése, főként a mozgáson, 
döntése alapján, végül egy másik jelölt kapott egészséges életmódon keresztül. Nevéhez 
meg. Mivel ezúton nem tudtuk a munkásságát fűződik az intézményi tornaterem építése, a 
méltóképpen jutalmazni és kiemelni, heti rendszerességű ovitorna és lábtorna 
létrehoztunk egy számunkra fontos szakmai foglalkozások, a vízhez szoktató foglal-
elismerést, a „Magyaroviért” kitüntetést, mely kozások tartása és a mozgásfejlesztő csoport 
ugyan díjazással nem jár, de annál nagyobb vezetése a Magyarvégesi Tagóvodában.

Magas szintű, eredményes pedagógiai 
munkája, szakmai felkészültsége, városunk 
felnövekvő nemzedéke egészségét megőrző és 
prevenciós tevékenysége alapján, az 
intézményért végzett kiemelkedő munkájáért, 
a nevelőmunkán túlmutatva, személyes 
példaként a "Mezőberény Neveléséért, 
Oktatásáért” elismerő cím adományozását 
javasoljuk Szilágyiné Kemény Máriának.” 
Mi itt a „Magyarvégen” valamennyien tudjuk, 
hogy ebből a felsorolásból még sok-sok 
minden kimaradt, hiszen nagyon nehéz 40 évet 
pár mondatban összefoglalni.
Ezért úgy gondoltuk, hogy Mari óvó néninek – 
az óvodánkért végzett kiemelkedő mun-
kássága elismeréseként és méltó lezárásaként - 
a „Magyaroviért” érdemérem arany fokozatát 
adományoztuk! Ezzel a továbbiakban 
szeretnénk hagyományt is teremteni és ily 
módon megbecsülni, kiemelni a gyermekekért 
végzett értékes és szívmelengető szolgálatot.
A búcsúzás véget ért, az óvoda elcsendesült…
Ezúton is kívánunk nekik egészségben gazdag, 
izgalmasan nyugodt, hosszú nyugdíjas éveket!

Borguláné Balogh Emese tagóvoda-vezető

kimaradtak a fontos technikai, taktikai alapozó 
évek. Ezeket a hiányosságokat az óriási 
lelkesedéssel és a jó csapategységgel sikerült 
pótolni. A fejlődés záloga a megfelelő számú 
mérkőzés. Erre idén nem lehetett panasz. Volt 
olyan hét, amikor négy mérkőzése volt a 
gyerekeknek. Öt játékos tagja a felnőtt NB II - 
es csapatnak is, ezekkel a meccsekkel együtt 
negyvennyolc mérkőzésük volt, de a 
fiatalabbak is harminckét meccset játszottak. 
Utánpótlás szempontjából örömteli, hogy az 
általános iskolában jól képzett edzők 
foglalkoznak a gyerekekkel, viszont szomorú 
tény, hogy nagyon kevesen választják a 
kosárlabdát, pedig ez a gyönyörű sportág 

remekül fejleszti a testet és a gondolkodást is, 
valamint nagyon jó közösségépítő ereje van.
 A képen a VI. korcsoportos csapatunk tagjai 
láthatók: 
Iványi László (klubelnök) Cserni Fülöp, 
Kovács Balázs, Hajzer János, Magyar Bálint, 
Tóth Máté, Földi Mihály, Kiss László, Hidasi 
László (edző) 
Madács Botond, Gulyás-Nagy Andor, Domoki 
Máté, Károlyi Levente, Nagy Dániel, 
V. korcsoportos játékosaink még: Jánosi 
Boldizsár, Kordik Levente, Csejtei Miklós, 
Csejtei Bálint, Székely Zsombor.
Köszönet a vezetőknek, hogy megteremtették 
a remek versenyzési feltételeket!

Hidasi László testnevelő - edző

Intézményi hírek

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
tagóvodáinak nyári nyitvatartása 

június 15 - augusztus 23-ig

Időszak
Ügyeletes, nyitva tartó 

tagóvodák
Zárva tartó tagóvodák

2015. 
június 15-től,
július 19-ig

• Csiribiri Tagóvoda
• Mosolygó Központi Óvoda

• Magyarvégesi Tagóvoda
• Nefelejcs Tagóvoda
• Tóparti Tagóvoda

2015. 
július 20-tól, 

augusztus 23-ig
• Magyarvégesi Tagóvoda

• Csiribiri Tagóvoda
• Mosolygó Központi 

Óvoda
• Nefelejcs Tagóvoda
• Tóparti Tagóvoda
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kelesztem. és közösen oldották meg a beszerzést.
Majd lábosba 2-3 cm vizet öntök, és a gőzben – Ez a siker mivel magyarázható, hiszen az 
meggőzölöm fedő alatt. A fedőt 15-20 percig élelmiszeriparban is szoros a verseny? 
nem szabad levenni. Ha kész a galuska, akkor – Mivel mi gyártótól nagy mennyiségben 
olvasztott zsírral, kenőtollal megkenem, és vásárolunk, így jó ár-érték arányban tudjuk 
utána cukros dióba vagy mákba megforgatom. termékeinket adni.   

Bartó Györgyné – Más rendezvényt vagy szervezetet is 
támogat?
– Igen, így például szervezetek közül a Miért éri meg egy rendezvényt 
Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezetét, 

támogatni? a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítványt és a 
Berényi Gyermek FC-t. Rendezvények közül 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 
rendszeresen támogatom a városi gyer-

április 18-án tartották meg a III. Házisütemény 
meknapot és a Sándor-bált – hallhattuk 

Versenyt. A megmérettetésre összesen 33 
Károlyi Mihálytól.  

háziasszony nevezett, négy kategóriában – 
M. L. 

nagymama süteménye, krémes, sós és egyéb – 
mérettették meg magukat. Míg a zsűri 
dolgozott, addig az érdeklődők sütési 
bemutatót tekinthettek meg, megnézhették 
hogyan készül a hagyományos rétes, a hájas 
tészta, a tepertős pogácsa és a perec. 
A verseny nevezői nem csak a süteményüket 
hozták el, hanem annak receptjét is, ezekből áll 
össze a Nagymamáink sütötték című kiadvány 
harmadik füzete, ez idén októberben lát 
napvilágot. 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban Eredmények:
április 18-án megtartott III. Házisütemény Nagymama süteménye kategória: 1. Bartó 
Verseny fővédnöke Károlyi Mihály volt, Györgyné gőzben főtt gombóca, 2. Virág 
támogatásként ő ajánlotta fel a nyertesek díjait. Jánosné tejfölös kiflije, 3. Szabó Ildikó kakaós 
Milyen meggondolásból támogatta a és mákos napraforgója
süteményversenyt? – érdeklődtünk a Berény – Krémes kategória: 1. Farkas Istvánné pettyes 
Édesség Kereskedelmi Bt. ügyvezetőjétől. háztetője, 2. Machóné Schupkégel Ari mézes 
– Erre több okom is volt. Legelőször is a krémese, 3. Hoffmann Mihályné túrótortája
süteményversenyt jó kezdeményezésnek Sós kategória 1. Kovács Jánosné hajtogatott 
tartom, mert szerintem is fontos a pogácsája, 2. Hoffmann Sándorné csorvási 
hagyományok ápolása, nagymamáink pogácsája, 3. Szőke Sándorné sajtos tallérja
receptjeinek a megőrzése, és továbbadása a Egyéb kategória: 1. Wolf Ödönné tyúkláb 
fiataloknak. Másodszor, ez a terület a cég tésztája, 2. Kruzicsné Varga Krisztina 
profiljába illik, hiszen édességeket, kókuszkockája, 3. Virág Jánosné grillázsa
süteményeket forgalmazunk.  Számomra az is A közönség szavazata alapján a különdíjat 
fontos, hogy édesanyám cukrász, így nálunk Farkas Istvánné pettyes háztetője kapta.  
ot thon gyakran lengte be a  lakást  A rendezvény fővédnöke: Károlyi Mihály, a 
süteményillat. Bár az idei már a III. Berény – Édesség Kereskedelmi Bt.,  
Házisütemény verseny volt, de először ügyvezetője
támogattuk. Ez jól kitalált, jól szervezett Támogatói: Mezőberény Város Önkor-
rendezvény, de nagyobb látogatottságot mányzata, Benyovszki Éva, Csík Tibor, 
érdemelne, erre kellene megoldást találnunk, Szikora János, Adamik János és Papp Edit, 
és jövőre is támogatni szeretnénk a versenyt. Bartó Róbertné, Máté Katalin, Szlovák 
Lokálpatriótaként úgy gondolom, valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi 
vállalkozásnak van társadalmi feladata. A Szlovákok Szervezete, Városi Nyugdíjas 
süteményverseny jó példa arra, ha vállalkozás, Klub,  Nagycsaládosok Mezőberényi 
intézmény és civil szervezet együttműködik, Egyesülete, Orlai Petrics Soma Kulturális 
az nagyon jó eredményt szülhet. Központ
– Miért éri meg a Berény-Édességnek ezt a 
rendezvényt támogatnia?

A nyertes sütemény receptje – Jó alkalom volt arra, hogy népszerűsítsük 
magunkat. Jelenleg csak viszonteladókat 

Gőzgaluska szolgálunk ki, de ezen változtatni szeretnénk. 
Hozzávalók: 65 dkg liszt, ½ l tej, 5 dkg élesztő Ezért  Vrbovszki  Zoltánnal  közösen 
2 db tojássárgája, 1 ev. porcukor, csipetnyi só megvásároltuk a Luther tér 12-13. szám alatti 
Az élesztőt 1 dl tejben megkelesztem, ha épületrészt, a lakosság részére ott tudunk 
megkelt beleteszem a porcukrot, 2 db biztosítani lehetőséget arra, hogy a 
tojássárgáját, 65 dkg lisztet, csipetnyi sót, és viszonteladókhoz hasonló feltételekkel 
beleöntöm a megmaradt tejet. Lágy tésztát vásároljanak tőlünk. Nem gondoltuk, hogy a 
kapok, melyet kézzel jól felkeverek, utána lakosság részéről ilyen nagy érdeklődés lesz 
megkelesztem. termékeink iránt. Püski Tibornál, a piactéri 
A megkelt tésztát lisztezett nyújtótáblára gazdaboltban karácsony előtt szalon-
kiborítom, és kézzel kb. 2,5 cm vastagságra cukorvásárt szoktunk tartani, és Békéscsabáról 
kinyújtom, és szaggatóval kiszaggatom, majd és Körösladányból is érkeztek vevők, 
zöldségpárolóra rakom, és még tovább munkahelyi közösségek összeírták az igényt, 

Háziasszonyok süteményei versenyeztek

Intézményi hírek

Mesélj nekem! – 
dr. Salai Ildikóval

Többéves hagyományra tekint vissza az 

OPSKK Könyvtára Mesélj nekem! – 

rendezvénysorozata. Havonta országos hírű és 

helyi nevezetes személyek mesélnek a 

gyerekeknek. Április 17-én dr. Salai Ildikó 

gyermekorvos – Benedek Elek gyűjtéséből – a 

Világszép Sárkány Rózsa című mesét mondta 

el. A program kézműves foglalkozással zárult.

Az OPSKK Könyvtára 

június 5-én 16 óra 30 percre 

szeretettel várja az ovisokat és 

kisiskolásokat következő 

rendezvényére, melyen 

Hanó Krisztina 

néptáncpedagógus 

mesél a gyerekeknek.
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A Mosolygó Központi Óvoda, az OPSKK és néphagyományőrzést fogalmazta meg, mint 
a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola legfőbb nevelési célt.  A gyermekek 
szervezésében került megrendezésre április mindennapjaiban visszaköszönnek azok a 
24-én az első mezőberényi Zöldág járás. világszerte megünnepelt zöld jeles napok, 

mint a takarítási, állatok, víz, föld világnapja, 
valamint a madarak és fák napja.  Ezek a 
programok igazi érzelmi kötődést alakítanak 
ki a témákkal kapcsolatban a gyermeki 
szívekben. 
A zöldág járás nagyszerű alkalmat nyújtott 
arra, hogy összehozza a családokat, 
ismerősöket, érdeklődő szemlélőket! A menet 
az óvodától indult és a Berény Szállóig tartott! 
A felvonulók nemzeti színű szalagokkal 
díszített zöld ágakkal vonultak a város utcáin. 
A néphagyomány szerint a zöldág járás a 
húsvétvasárnaphoz és más tavaszi vasár-
napokhoz kapcsolódik. A tavaszt, a természet 

A Mosolygó Központi Óvoda hagyo- megújulását jelképezi. A lányok és a fiúk 
mányteremtő felvonulása a Föld világ- kézen fogva a falu végén sorba álltak egy-egy 
napjához kapcsolódó programsorozat záró zöld ággal a kezükben. Kaput tartva, énekelve 
rendezvénye volt. A Föld világnapjának járták végig a falu utcáit. A KAPU, melyet a 
gondolata 1970. április 22-én Denis Hayes zöld ágak alkotnak, átmenet a bent és kint, a 
amerikai egyetemista kezdeményezésére lent és fent, a tél és tavasz, a sötétség és 
fogalmazódott meg. Hatására világméretű világosság között. A zöldág járás igazi közös 
összefogás, szemléletformálás indult el. A ünneppé nőtte ki magát, ami az egész várost 
Föld napját a világ minden országában, a megmozgatta.
környezetbarát, fenntartható társadalom közös A jó hangulatról a Mosolygó Központi Óvoda 
vágyával kötötték össze. Több mint 140 ország óvodásai, a Berény és Kis Berényke néptánc 
200 millió környezetért aggódó polgára, civil együttes és a táncos lábú megjelentek 
szervezetek sokasága, városok, falvak, gondoskodtak! A finom mosolygós süte-
iskolák, környezetvédő szervezetek mind- ményeket a szülők, az ízletes teát pedig a 
mind saját szervezésű programmal, a Berény Szálló biztosította.
legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és Mindenkinek köszönjük a részvételt, amellyel 
világméretűvé ezt a napot. hozzájárult ahhoz, hogy ez egy igazi, új, 
A Mosolygó Központi Óvoda gyermekei, hagyományteremtő ünnepe legyen váro-
szülői és munkatársai, a társszervezőkkel sunknak! 
közösen a zöldág járással kívánt tisztelegni ily Mosolygó Központi Óvoda gyermek, szülői, 
módon „Földanya” előtt! Az óvoda pedagógiai nevelői közössége és a társszervezők nevében:
programjában a természet- és a környezet- Kreiszné Szilágyi Tünde tagóvoda-vezető
védelmet, egészséges életmódra nevelést és a 

május 9. 12 órakor Békés Megyei Nem-
zetiségi Találkozó az OPSKK 
Művelődési Központjában 

május 10. 10 órától Békés Megyei 
Gyermek- és Kisegyüttesek 
Találkozója az OPSKK Műve-
lődési Központjában

május 15. A Csodálatos természet című 
kiállítás nyílik meg OPSKK 
Művelődési Központjában. 

május 15. Mozgó Mozi – 3D-s filmek 
vetítése egész nap az OPSKK 
Művelődési Központjában

május 17. 10 órától IV. Dalostalálkozó 
OPSKK Művelődési Központ-
jában

május 18. 17 órakor Sárréti gyökereink 
címmel nyílik meg Földesi 
László kiállítása  az OPSKK 
Muzeális Gyűjteményében 

május 20. 18 ótától A mi utunk Földesi 
Éva előadása az OPSKK 
Művelődési Központjában.

május 24. Városi Gyermeknap 2015 a 
Városi Ligetben

május 28. 17 órától Múzeumi esték az 
OPSKK Muzeális Gyűjte-
ményében

június 1. 17 óraától városi pedagógus-
nap az OPSKK Művelődési 
Központ színháztermében

június 5. 18 óra az OPSKK Művelődési 
Központja művészeti csoport-
jainak évadzáró műsora az 
intézmény színháztermében

Az OPSKK májusi 
programajánlója

Hagyományteremtő zöldág járás 

Intézményi hírek

A Múzeumi esték rendezvénysorozat 
keretében Az újratelepülő Mezőberény 
határának kialakulása, avagy 300 éve 
szerveződött újjá Békés megye április 30-án 

Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és 
Tájvédelmi Egyesület elnöke tartott előadást 
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében. 
Henger Péter kifejtette, a gyulai vár 1695-ös 
visszafoglalása után a térségben nem állt 
helyre a nyugalom, hiszen a gyulai várban itt 
maradt rácok fosztogattak. A térség 
újratelepítésére csak az 1711-es szatmári béke 
után nyílott lehetőség. Berény letelepedési 
szerződését 1722-ben írták alá, ennek eredeti 
példánya a szarvasi evangélikus lelkészi 
hivatalban található. 

A megye és Berény 
újratelepítése

A hónap műtárgya

Májusban a hónap műtárgyai a muzeális 
gyűjteményben található festett népi 
gyerekjátékok.
A festett gyerekjátékokat Szenteszki János 
berényi amatőr fafaragó készítette. Szenteszki 
János nyugdíjas éveiben kezdett fafaragással 
foglalkozni. Elsősorban tányérokat és kisebb 
szobrokat készített ,  emellett  festett  
gyerekbútorokat és gyerekjátékokat is. 
Ezekből mutatunk be néhányat a közeledő 
gyereknap alkalmából. A három festett 
gyerekbútor egy bölcső, gyermek állóka és 
sámli. Szenteszki János alkotásaiból több mint 
80 darab került a muzeális gyűjteménybe, ezek 
jól reprezentálják munkásságát.

Csete Gyula

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit 
a Múzeumok Világnapja alkalmából

Földesi László
égetett agyagszobraiból rendezett

Sárréti gyökereink
kiállítás megnyitójára

május 18-án, (hétfőn) 17 órára
az OPSKK Muzeális Gyűjteményébe 

(Fő út 1-3.)

A kiállítást megnyitja: 
Kocsis Csaba népművelő

Közreműködik: Berényi Népdalkör

A kiállítás megtekinthető június 27-ig.

Múzeumi esték

A Múzeumi Esték előadására 
május 28-án 17 órától (csütörtökön) 

kerül sor.
Természetvédelem a XXI. században

címmel
Boldog Gusztáv

természetvédelmi őrkerület-vezető
tart előadást.



CIVIL SZERVEZETEK 
FIGYELMÉBE!

Csoportos üdülést szervezünk 
Harkányba!

2015. november 8-14-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: 
július 1-én, szerdán 16 órától. 
Előleg összege: 10.000Ft/fő, 

a befizetés a Jeszenszky úti klubban.

További információ: 
Borgula Györgyné+36 20 2222-435, 

esti órákban:+36 66 423-289

8.

A mi utunk
Ismerd meg önmagad!

A spirituális önismeretről
2015. május 20-án (szerdán) 18 órakor 

Földesi Éva
egyéni, családi válságterapeuta

az OPSKK Művelődési Központjában
tart előadást.

A részvétel ingyenes.

Az áprilisi szelek elmúltával beköszönt az 
ígéret hava, a május. Találó elnevezése az év 
ezen hónapjának. Hiszen ha körbenézünk 
kertünkben, láthatjuk, hogy minden okunk 
megvan a bizakodásra. A veteményesben a 
korai növények szépen növekednek. A 
gyümölcsfák már elvirágoztak. A ter-
méskötődés megtörtént. A lehulló szirom-
levelek alatt ott lapul az új élet kezdete. 
Ebben az időszakban a gondos gazdának oda 
kell figyelnie a gyümölcsfákat megtámadó 
gombabetegségekre és a kártevő rovarokra. A 
csonthéjasokat megvédhetjük réz és 
kéntartalmú gombaölő, valamint kontakt-
hatású rovarölő szerek időben történő 
alkalmazásával. Ha már látható jelei vannak a 
kórokozóknak, illetve a kártevőknek, akkor 
felszívódó szerekkel javasolt a kezelést 
elvégezni.
A fagyosszentek elmúltával a veteményes 
kertbe kiültethetők a palántázott növények, a 

paprika, a paradicsom, a káposzta- és 
dinnyefélék. A meleg napok és az intenzív 
növekedés hatására növényeink vízigénye 
fokozottan nő. Ezért, ha az aranyat érő májusi 
esők elmaradnak, érdemes öntözéssel a vizet 
pótolni. Ha nincs lehetőségünk locsolni, a 
növények körbekapálása is felér egy kiadós 
esővel. A kapálás mellett szól az is, hogy 
gyorsan növő gyomnövények versengenek a 
vízért és a tápanyagért a mi növényeinkkel. 
Nem hagyhatjuk, hogy ők győzzenek!
Ha megtesszük ezeket a lépéseket,  
reménykedhetünk benne, hogy a természet 
betartja a május ígéretét.

Nagy Krisztián

Májusi mozgolódás a kertekben

kép: kerteszet.latinkert.hu

Jegyárak:
3D filmek - 1400 Ft
2D filmek - 1200 Ft

Nyugdíjasok és diákok 
kedvezményt kapnak!

Kedvezményes jegyárak:
3D filmek - 1300 Ft
2D filmek – 1000 Ft

IV. Dalostalálkozó
Szabó Antal és Szabó Antalné karvezetők 

emlékére

2015. május 17. (vasárnap) 10 órakor
OPSKK Művelődési Központjában.

A részvétel ingyenes.

Evezz Velünk!

Sárkányhajó 
Népszerűsítő Verseny

Mezőberény - Hosszú-tó
2015. május 30.

Várjuk azon munkahelyi kollektívák, 
baráti társaságok, iskolai csapatok 

jelentkezését, akik szívesen eveznének 
sárkányhajóban.

Nevezési díj: 10 000,- Ft/csapat
Csapatépítés, jó hangulat! 

További információ:
Csatári Mihály: +36 20 3561-854

Tímár Imre: +36 30 9451-699
Nagy Sándor +36 66 515-543

Meghívó

Emlékező koszorúzásra, virág 
elhelyezésére, melyet 

május 9-én 11.45 órakor tartunk a 
Mezőberényi Német 

Kitelepítettek Emlékművénél, 
Mezőberényben, a Kossuth téren. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
és a Német Hagyományápoló Egyesület 

Intézményi hírek / Civil hírek

Szabó László első helyezett

Ez év március 19-22. között rendezték meg a 
8. Spuri Balaton Szupermaraton Futóversenyt. 
A négy nap alatt több versenyszám is volt, 
amin több mint  2000 futó  indul t .  
Természetesen a négynapos tókerülés volt a 
legnépszerűbb, ami 194,2 kilométer.  Ezen a 
versenyen a Mezőberényi Alföld Turista 
Egyesület tagjaként részt vett Szabó László is.  
Szabó László S4 kategóriában a tavalyi évhez 
hasonlóan ismét első helyezett lett, 17 óra 49 
perces idővel.  A frissítést – mint mindig – 
Hoffmann Mihály kerékpáros kísérő 
biztosította.

Mezőberényi Alföld Turista Egyesület

Segítettek a térfigyelő kamerák

Tavaly  2013-hoz képest  csökkent a 
bűncselekmények, a tulajdon ellen elkövetett 
szabálysértések, illetve a közlekedési 
balesetek száma – hangsúlyozta április 29-én 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban, 
az intézmény és a Városi Nyugdíjas Klub 
szervezésében megtartott rendőrségi fórumon 
Jakusovszki Zoltán rendőr alezredes, 
őrsparancsnok.
Az előadó kifejtette, ez az eredmény nem csak 
a városban dolgozó 21 rendőrnek köszönhető, 
hiszen szorosan együttműködnek az 
önkormányzattal, a civil szervezetekkel és a 
lakosokkal .  A kedvező változáshoz 
hozzájárult a térfigyelő kamerák kihelyezése, 
ma már a térségben Mezőberény a térfigyelő 
kamerákkal legjobban ellátott település.

– –
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hogy hátrányos helyzetű és szenve-

délybetegségből gyógyult embereknek 

segítsen visszailleszkedni a munka világába. A 

teljesen újjáépített házban ma már ugyan-

ezeknek az embereknek, illetve helyi 

termelőknek a bevonásával  egy új  

kezdeményezés indult el: az alapítvány házias 

jellegű ételek készítését és készítőiket 

szeretnének segíteni, hogy termékeiket minél 

szélesebb körben megismertethessék, 
Május első vasárnapján átadták a TÍZVÁROS valamint az önfenntartás szemléletmódjának 
Alapítvány ókerti tanyáján elkészült új fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet.  
épületet, amellyel egy időben egy új projekt is Ezt követen a tanyaprogram egyik résztvevője 
útnak indult.   Az épület,  amely a Dézsán Imre mondta el, hogy milyen 
Hagyományok Háza nevet kapta, öngon- segítséget kapott a programon belül, és hogy 
doskodást, önfenntartást népszerűsítő 

miként szerzett őstermelő, kistermelő 
előadásoknak, bemutatóknak és kóstolónak ad 

végzettséget, amellyel ma már saját 
majd helyet. 

vállalkozását építi. A rendezvény végén Az átadó ünnepség Siklósi  István ,  
lehetőség nyílt bio ételek kóstolására is, Mezőberény polgármesterének beszédével 
melyeket a Békés és Környéke Biokultúra kezdődött, majd Süveges Szabolcs, a 
Egyesület készített. TÍZVÁROS Alapítvány elnöke mutatta be a 
A Hagyományok Házában induló prog-tanya történetét és a Hagyományok Háza 
ramokról a tizvaros.hu honlapon tájékozód-felépüléséhez vezető küzdelmes, de győztes 

utat. A Tanyaprogram célja induláskor az volt, hatnak. Süveges Szabolcs

Mezőberényiek segítenek a 
dévai árvaházban

Tavaly ősszel a TÍZVÁROS Alapítványtól 
4 fős csapat látogatott el a Böjte Csaba vezette 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermek-
otthonába, ahol közel 200 gyerek és 
nevelőszüleik élnek. A szeretetteljes légkört, a 
gyerekek közötti elfogadást, rendet látva az 
alapítvány vezetői úgy döntöttek, hogy ezeket 
az értékeket a mezőberényi fiataloknak is 
szeretnék megmutatni és példaként eléjük 
állítani.  A dévai árvaház rendszeresen fogad 
önkénteseket, így lehetőség nyílt egy 24 fős 
csapat kiutazásának megszervezésére, akik 
nyáron egy hetet töltenek a dévai gyerekekkel. 
Bekapcsolódnak majd a mindennapi feladatok 
ellátásába – főzés, takarítás, kertgondozás – 
vigyáznak a gyerekekre, illetve játszanak 
velük, hogy segítsenek ezzel a nevelő 
szülőknek és gondozóknak, miközben 
közelebbről is megismerhetik áldozatos 
munkájukat. 
A gyermekotthon fenntartása igen nagy 
költségekkel jár, amit teljes mértékben 
adományokból fedeznek. Ezért a TÍZVÁROS 
Alapítvány adománygyűjtést szervez a dévai 
gyerekeknek, ahol szeretettel várják a 
feleslegessé vált, de jó állapotú gyerekruhákat, 
játékokat, tartós élelmiszereket, tisztító-
szereket, illetve mindenféle felajánlásokat. A 
július 10-ig összegyűjtött adományokat a 
csapat a kiutazás alkalmával juttatja el a 
rászoruló családoknak. 
Adomány gyűjtés helyszíne: Mezőberény, 
Deák F. u. 5-7.

Süveges Szabolcs

TÍZVÁROS Alapítvány tanya átadó ünnepsége

Erdélyi körök országos 
közgyűlése

A mezőberényi városháza május 2-án adott 
otthont az Erdélyi Körök Országos Szövetsége 
közgyűlésének. Házigazda a Mezőberényi 
Erdély Kör volt, Kajlik Péter elnök 
szervezésében. A városháza dísztermében a 
Himnusz eléneklése után Fejér Sándor 
evangélikus lelkész adott áldást, Siklósi István 
polgármester köszöntötte a Mezőberénybe 
látogatókat, majd dr. Szekeres Sándor, az 
EKOSZ elnöke vezetésével kezdték meg a 
tanácskozást. A körök vezetői egy éves 
beszámolójukat ismertették a jelenlévőkkel, és 
az Átalvető folyóiratról is szó esett.

forrás: www.mezobereny.hu

rendezvényen rajthoz álltak. Az óriási 
mezőnyt felvonultató budapesti versenyen, 
mely az év egyik legrangosabb eseményévé 
nőtte ki magát, Wágner Anna az U10-es 
lányok mezőnyében első helyezett lett, így 
aranyérmet szerzett. Sági Aliz az U11 lányok 
között a szintén előkelő kilencedik helyezést 
érte el.
Másnap Szegedre utazott a gyomai KSI csapat. 
A Maty-éri evezős pályán, az ezen a hétvégén 
remeklő Wágner Anna második aranyérmét is 
begyűjtötte. Aliz az előző napi eredményén 
javítva a hatodik helyen ért célba.A KSI Gyomaendrőd kajak-kenu egyesülete a 
A két lány minden gratulációt megérdemel, tavalyi év tavaszán toborozást tartott a 
joggal bízhatnak a további kiemelkedő Mezőberényi Általános Iskolában. Akkor két 
eredményekben.fiatal tanuló jelentkezett kajakozni: Sági Aliz 
A KSI Gyomaendrőd továbbra is várja a és Wágner Anna. Ők ketten jelenleg is a kajak 
kajakozni vágyókat a gyomaendrődi klub versenyzői. Az első év tulajdonképpen a 
vízitelepén. (Kölcsey utca 6.) A szállítás az sportággal való megismerkedésről szólt. 
edzésre és haza az egyesület mikrobuszával Megtanulták a kajak - kenu sport gyönyörű 
ingyenesen megoldható.technikáját, és mellette egész éven át a fizikai 
Csatlakozz Te is Magyarország legered-képességeiket is fejlesztették. Futottak, úsztak 
ményesebb olimpiai sportágához, légy Te is a és tornatermi edzésekre jártak.  Az egész éves 
nemzet legnagyobb ifjúsági sport-egye-munkának köszönhetően már jelentkeznek is 
sületének a tagja! az első eredmények.
Telefonszám: +36 30 291 3626.Április 25-én rendezték meg Budapesten 

Kovács Gábor edzőA-Híd Építő Kupa Öbölkör Bajnokságot, 
valamint másnap Szegeden a Hanzok Őrs 
Emlékversenyt. A KSI Gyomaendrőd 
versenyzői, így Anna és Aliz is mindkét 

Körös teljesítménytúra

Az Alföld Turista Egyesület június 6-án 

teljesítménytúrákat tart, a gyalogosok részére 

50, 30, 20 és 8,8 kilométeres távon, a 

kerékpárosok számára pedig 70 és 100 

kilométeren. Rajt, cél: Mezőberény, strand. 

Mivel 50 kilométeren harmincadik alka-

lommal rendezik meg a versenyt, ezért 

valamennyi induló ajándékot kap! Részletek a 

 oldalon.www.alfoldte.hu

Civil hírek

Mezőberényi kajakos sikerek

Sági Aliz

Wágner Anna
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A Tízparancsolat értéke és szépsége

A Biblia egyik legnagyobb értéke az, hogy az örök érvényű tökéletes 
törvényeket kinyilatkoztatja az ember számára. A Tízparancsolatnak 
rendkívüli „méltósága“ van a Biblián belül. A Tízparancsolat kőtábláit – 
Isten utasítására – a legszentebb helyen a templom belső részében, az 
úgynevezett szentek szentjében, a frigyládában kellett elhelyezni. 
Ezáltal világossá tette Isten, hogy ez a törvény az alapja és a célja az 
emberrel való szövetségkötésének.
A Tízparancsolat a szeretet örök és az egész világmindenségben 
érvényes erkölcsi alaptörvényének a bűnös ember számára 
megfogalmazása.
Most a 6. parancsolatról fogok beszélni: Ne paráználkodj! Ez a 
parancsolat teljes erkölcsi tisztaságot kíván már a házasság előtt is.
Amikor egy fiatal felnőtté érik, tudatára ébred a testében megjelenő új, 
hatalmas erőnek. Ez az új erő a nemi ösztön. A nemi közösülés utáni 
vágyat Isten plántálta belénk. Ez nem szennyes és nem gonosz. A nemi 
ösztön nem bűnös, de Isten figyelmeztet, hogy uralkodnunk kell e vágy 
fölött. A Bibliában sokszor beszél arról, hogy tartsuk tisztán magunkat a 
társunk számára, akivel egy nap összeházasodunk. A nemi ösztönt az 
evési ösztönhöz lehetne hasonlítani. Nem bűn éhesnek lenni, de az már 
bűn, ha élelmet lopunk éhségünk csillapítására. Hasonlóképpen a nemi 
ösztön önmagában nem bűnös, de bűnös, ha helytelen módon elégítjük 
ki. Isten a szaporodási eszköznek adta, de a férj és feleség közötti 
szeretet legteljesebb kifejezésére is szolgál.
A Biblia kijelenti: bűn, ha egy férfinek parázna gondolatai vannak egy 
nőről. De ugyanígy bűn, mikor egy nő szándékosan úgy öltözik és 
viselkedik, hogy a férfiben ilyen gondolatokat ébresszen. Ne hagyd, 
hogy mások bűnre kényszerítsenek! Jézus mondja „Aki bűnt követ el,
szolgája a bűnnek.” Az erkölcstelen emberek abban keresik az 
élvezetet, hogy másokkal lefekszenek. „Szabad”-nak hiszik magukat, 
azt tesznek, amit akarnak, közben bűneikhez vannak láncolva. A Biblia 
ezt mondja: ”Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság 
szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte /2 Pét 2,19/
A paráznaság önkéntes nemi kapcsolat egy össze nem házasodott nő és 
egy férfi között. Ennek a bűnnek katasztrofális következményei 
vannak. A Biblia ezt mondja ”A test azonban nem a paráznaságért van, 
hanem az Úrért… Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit 
elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste 
ellen vétkezik.”  Kerüld az abnormális nemi vágyat! Minden eltérés a 
normális férfi-női kapcsolattól helytelenül használja, és visszaél az 
Istentől kapott nemiséggel.
Ne kacérkodj! Ezzel más nemi vágyait ébresztenéd fel, amelyeknek 
kielégítésére nem vagy jogosult.
Tartsd magad tisztán! Kerülnöd kell az erkölcstelenség minden 
formáját! Nem adhatsz nagyobb ajándékot jövendő férjednek vagy 
feleségednek, mikor összeházasodtok, mint a tisztaságodat.
A nemi közösülés Isten ajándéka. Megfűszerezi a házasságot és ízt visz 
az életedbe... Lesznek ketten… Ez az egység több mint testi egyesülés. 
Két ember teljes egysége: testüké, lelküké, szellemüké.
Nem könnyű türelmesnek lenni. Most azonnal akarjuk az élvezetet. 
Nem könnyű kordában tartani az érzéseket. Nem könnyű nemet 
mondani a nemi étvágynak. Nem könnyű nem irigyelni azokat, akik 
látszólag élvezik a házasságon kívüli szexet, de Isten útja mindig a 
legjobb. Istent féljük és szeressük: szavainkban és cselekedeteinkben 
tiszták és szemérmesek legyünk, és hitvestársát mindenki szeresse és 
megbecsülje!
Isten Tízparancsolata szárny, és nem teher, de csak akkor, ha Jézus 
példaadása nyomán a lényegét, a szeretetet fedezzük fel benne. 
Segítségével odatalálhatunk Hozzá, aki nemcsak a példát adja, hanem 
győzelmes életének erejét is. Szeretné, ha rátalálnánk a bűntől 
felszabaduló élet titkára, emberségünk igazi céljára.

Fejér Sándor

A Könyvtárpártoló Alapítvány eredményei

Köszönetnyilvánítás

Budapestről Mezőberénybe utaztam április 30-án. Leszállás után 
vettem észre, hogy kézitáskám a vonaton maradt. Azonnal 
jeleztem a mezőberényi vasútállomáson a pénztárnál. Gyors 
intézkedésük révén egy óra múlva a kezemben volt érintetlenül a 
táskám minden iratommal, pénzemmel. 

Hálás köszönettel: F. Sándorné

A Könyvtárpártoló Alapítványt 1989-ben a Városi Könyvtár akkori 
kollektívája alapította azzal a céllal, hogy forrásokat teremtsen a 
különböző könyvtári rendezvények megvalósítására, a könyvtár 
szolgáltatásainak fejlesztésére, hiányzó eszközök beszerzésére. E 
szervezet támogatása révén jutott a könyvtár első fénymásológépéhez, 
újíthatta fel a zenei részleget korszerű eszközökkel, készíttetett 
gyerekléptékű kisbútorokat, cserélhette le polcainak, irodai székeinek 
egy részét, adhatta ki az intézmény a Mezőberényi Almanach című 
helyismereti kiadványt. Alapításától kezdve rendszeresen támogatta a 
könyvtári rendezvényeket: gyerekprogramokat, a gyermekkönyvtár 
által kiírt pályázatok, versenyek jutalmainak támogatásával, előadói 
esteket, író-olvasó találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat. 
Az alapítvány segítségével volt a könyvtár – és természetesen 
Mezőberény város vendége – Huzella Péter, Kóka Rozália, Haumann 
Péter, Koncz Gábor, Szabó Magda, Spitzer Györgyi (Soma), Berecz 
András, Koltai Róbert, Jókai Anna, Szegedi Katalin, Szabó T. Anna, 
Boldizsár Ildikó, Nagy Anna és Huszárik Kata, a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház és a Jókai Színház művészei. A Könyvtárpártoló Alapítvány 
2011-ben indította útjára "Mesélj nekem!" programsorozatát. Az eltelt 
négy év alatt több mint 30 mesealkalmat valósított meg az OPSKK 
Könyvtára. A mesélők között volt Lackfi János, Szalóki Ági, Iványi 
Dalma, Pogány Judit, Süveges Gergő, Palya Bea, Csernyik Szende és 
helyi példaképek.
Tavaly a Könyvtárpártoló Alapítvány ismét megrendezte Az Év 
olvasója-díj átadását irodalmi műsorral egybekötve, támogatta a 
könyvtár számos rendezvényét eszköz- és ajándékvásárlásokkal, 
valamint újabb játékokkal és babzsákfotellel bővítette a gyerekszobát.
Ön is támogathatja a Könyvtárpártoló Alapítvány munkáját 
adománnyal, illetve a Mezőberényi Almanach 1500 forintos 
megvásárlásával a könyvtár nyitva tartási idejében.

Az alapítvány kuratóriuma

Civil hírek / Hitélet

A mezőberényi Artemis Íjász Szakosztály sikere 

Április 26-án a III. Körösmenti Íjfeszítő Viadalon képviseltette magát  a 
Sportcsarnok Sportegyesület Artemis Íjász szakosztálya. A 
szakosztályunkból hárman neveztek a versenyre, mindhárman a 
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói.  
Versenyzőink  2014. októbere óta íjászkodnak a szakosztály keretein 
belül, ez a verseny volt számukra az első megmérettetés, amin kiválóan 
megfeleltek. Kategóriájukban (tradicionális íj, ifi korosztály) 
mindhárman dobogós helyezést értek el.
1. helyezett Adamik Nikoletta, 2. helyezett Török Kinga Regina, 3. 
helyezett Somogyi Dóra.
Köszönettel tartozunk a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnáziumnak és Mezőberény Város Önkormányzatának a 
támogatásért, nélkülük nem sikerülhetett volna. Külön köszönet a 
Körösmenti Íjfeszítő Egyletnek a színvonalas, jó hangulatú verseny 
megrendezéséért. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
A versenyzőinknek pedig a jövőben is sok sikert és hasonlóan szép 
eredményeket kívánunk.
A versenyzők felkészítője: Finta Zsolt István, szakosztályvezető.

Kristóf Viktória
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Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Szépségszalon

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

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

ajánlatom: Keratinos hajegyenesítés vagy dauerkészítés. 

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

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

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

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

Minden érdeklődőt szeretettel várok: Valnerovicz Erika.

Póthaj 
felhelyezése a dúsabb, hosszabb hajért.

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Májusi akció:
Ritterhof dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Mátyás dobozos sör 0,5l 149Ft (298Ft/l)
Sláger instant kávékeverék utt. 75g 355Ft (4733Ft/kg)
Ricoré 3in1 instant kávékeverék 160g 359Ft (2244Ft/kg)
Ricoré instant kávékeverék utt. 75g 365Ft (4867Ft/kg)
Nescafé Class. Crema inst. kávé 50g 465Ft (9300Ft/kg)
Nescafé Green Blend inst. kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Gold Blend instant kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Készlet erejéig akció:
Finomliszt Magyar 1kg 105Ft (105Ft/kg)
UHT tej 1,5% „Lactel” 1l 159Ft (159Ft/l)
Sűrített paradicsom Victoria 70g 35Ft (500Ft/kg)
Gombás melegszendvicskr. Globus 290g 199Ft (686Ft/kg)
Saga gyümölcsízű teák 20filter 229Ft (12Ft/db)
Habspray Melange 250g 259Ft (1036Ft/kg)
Maggi ízvarázs piros magyaros 120g 269Ft (2242Ft/kg)
Cerbona müzli 4-féle 200g 269Ft (1345Ft/kg)
Lencsefőzelék kolbásszal Globus 400g 299Ft (748Ft/kg)
Sólet csípős kolbásszal Globus 400g 299Ft (748Ft/kg)
Tomi mosógél 3,96 l 1999 Ft (505 Ft/l)
Dosia mosópor 10 kg 2999 Ft (300 Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Szem ne maradjon szárazon!
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Napjainkban a lakosság nagy hányada szorul szemészeti 
szerekkel történő kezelésre. Az éles, zavartalan látás 
szempontjából fontos, hogy szemünk egészséges, kórokozóktól, 
idegen testtől mentes legyen! 

Ezt azonban könnyen felboríthatja valamilyen külső hatás, 
ugyanis a szemet, a szervezet egyik bejutási kapujának is 
tekinthetjük. (Szembe jön velünk a probléma.) A diagnózis 
szempontjából fontos eldöntenünk, hogy milyen eredetű a 
probléma. 

Az emberek legnagyobb részét, főleg az idősek és a változó 
korban lévő nőket érinti a száraz szem szindróma, hiszen ekkor a 
könnytermelődés csökken. Oka azonban egészen banális is lehet, 
kialvatlanság, száraz levegő, por, dohányzás, túlzott TV-zés, 
megerőltetés. 

Pótlásuk műkönnyel történhet, naponta akár többször is. Ez 
megszünteti a szem vörösségét, az égő érzést, amit ilyenkor 
tapasztalunk. Kerüljük az érösszehúzó hatású szemcseppek 
használatát, mert tartós használatuk nem csak a szaruhártyát 
károsítja, hanem a szem ellenállóképességét is csökkenti a 
kórokozókkal szemben. 

Ha viszketés is a tünetek közé sorolható, akkor nagy 
valószínűséggel allergiáról beszélhetünk, ha pedig fokozott 
váladékképzés figyelhető meg, ami lehet akár víztiszta, akár sűrű 
és zöldes-sárgás, akkor fertőzésről van szó, amivel orvoshoz kell 
fordulni!

Nézzen szembe gyógyszerészével, és kérjen segítséget!

Jó egészséget!

dr. Nagy Ádám gyógyszerész

Békéscsaba belvárosában 

60 négyzetméteres, két és fél szobás, egyedis, 

téglablokkos, felújított 3. emeleti lakás eladó. 

Érdeklődni lehet: +36-20/ 553-0493.

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
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