MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
INGYENES

XXV. évfolyam, 2015. június

Közéleti információs lap

Városi Gyermeknap

A 2015. évi gyermeknapot Mezőberényben
május 24-én, pünkösd vasárnapján tartottuk
meg, a hagyományoknak megfelelően a
Városi Ligetben. Ügyességi és játékos
vetélkedők sorával választottuk ki óvodás,
illetve alsó és felső tagozatos korosztályban az
idei pünkösdi királyokat és királynőket.
Ovisok közül a pünkösdi király Virág Botond,
a királynő Babinszki Panna lett. Az alsósok
korosztályában Rácz Albert és Braun Noémi
nyert. A felsősök között Jenei Jonathán és
Szabó Veronika bizonyult a legügyesebbnek.
A megválasztottakat pünkösdi táncházzal
ünnepeltük meg.
Az aszfalt rajzversenyben az ovisok
korosztályában díjat kapott Kuba Nonó és
Bereczki Márti. Az alsósok közül rajzoltak a
legtöbben, ebben a korosztályban Fehér
Viktória lett a győztes, Gyarmati Krisztina a
második helyen végzett, míg Braun Kinga és
Fekete Barbara harmadik lett. A felsősök
kevésbé voltak aktívak, itt első helyezettet
nem is hirdettek ki, második lett Fekete
Natália, a harmadik helyen Borka Barbara és
Szabó Viktória végzett.

A Kulturális Központ segítő kezek nélkül nem
tudta volna ezt a napot így megvalósítani. A
rendezvény megvalósítását segítették a Városi
Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága, a Városi Közszolgáltató
Intézmény, a Berényi Téglaipari Kft., a Tópart
Vendéglő és Panzió, a Fábafém Kft., a Berény
Étterem és Fogadó, a TAPPE Kft., Csík Tibor,
Pocsaji Lajos, Tóth János, Furtai Mária
vállalkozók, a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. ,
a BHK – KKT, a Berény Color Kft, a Műszaki
és Kerékpár Üzlet, a Lincsi ABC, a BerényÉdesség Bt., a Gazda Partner bolt, a Csalogány
Eszpresszó, a Via Elysium Kft., a Mezőberényi
Posta. A gyerekeknek íjászbemutatót tartott a
Mezőberényi Íjász Baráti Kör, A három
kismalac címmel bábműsort adtak elő a
Fénypont Gyülekezet önkéntesei. A
rajzversenyt a Mezőberényi Orlai Népfőiskola
Egyesület vezette le, a Mezőberényi
Rendőrőrs és a Polgárőr Egyesület kerékpáros
ügyességi versenyt tartott. Ügyességi
játékokkal várta a gyerekeket az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ, a Mezőberényi
Katasztrófavédelmi Őrs az Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel közösen, a Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete, a Tízváros
Alapítvány és a Városi Nyugdíjas Klub.
Az idei gyereknap kicsik, nagyok örömére a
Palmetta zenekar gyermekkoncertjével zárult.
A gyerekek nevében is köszönjük a
gyermeknap lebonyolításában résztvevők
közreműködését,
segítségüket, – jövőre
reméljük újra találkozunk!

A kerékpáros ügyességi versenyben felsősök
között első lett Fekete Natália, az alsósok
között Tóth Márk Sándor győzött, Ficza Ágnes
lett a második, a harmadik pedig Fekete
Barbara. Különdíjban részesült Zámbori
Boglárka.

Képek a következő linken láthatók:
www.mezobereny.hu/s/galeria/20150524Mezoberenyi-punkosdi-kiralyok-es-kiralynok

Városi Pedagógusnap

Június 1-jén a város pedagógusainak
köszöntésére került sor az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ színháztermében. Az
ünnepségen Hidasi Csaba és Bárdi Regina
verssel üdvözölte, majd Siklósi István
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az
intézmények vezetői virágot, elismerő
okleveleket adtak át jubiláló, nyugdíjba
vonuló munkatársaiknak. Külön köszöntötték

az arany- és gyémántdiplomás pedagógusokat.
A vendégek érdeklődéssel fogadták a
Tűzmenedék együttes különlegesen szép
műsorát.
Tisztelt Pedagógusok!
Mezőberény Város
Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket Pedagógus
Nap alkalmából. A
köszönet mellett fontosnak érzem tolmácsolni a
város részéről az
elismerést, munkájukban való megerősítést. Teszem ezt őszinte
tisztelettel többek között azért, mert az utóbbi
idők változásai az Önök hivatását, a
gyermekeket nevelő, oktató, tanító munkát is
utolérte, s talán mássá is tette.
Mindezek miatt úgy érzem, nem lehet ma,
hagyományos értelemben vett, sokak által
elvárt köszöntőt írni.
(folytatás a 3. oldalon)

Városházi hírek
Ez történt a két ülés között
Április 28-án Siklósi István polgármester az
iskolai Bozsik-program zárórendezvényén
köszöntötte a megjelenteket és megbeszélést
folytatott Majoros Attilával, a Magyar
Labdarúgó Szövetség intézményi programvezetőjével. Az országos helyzet részletes
ismerete alapján elismeréssel szólt a helyi
labdarúgó utánpótlás-nevelés helyzetéről,
eredményeiről.
Április 29-én Kovács Annamáriával,
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
megbízott vezetőjével egyeztetett Siklósi
István polgármester az óvodai beíratásokról, az óvodások szeptemberben várható
létszámáról. Az idei évben 75 gyermek
beíratása történt meg, míg az előző évben
ennél kevesebb - 64 gyermek - került beírásra.
A beíratottak számában történő növekedés
többek között az idei évben életbelépő
jogszabálynak köszönhető, mely szerint
szeptembertől 3 éves kortól kötelező az
óvodáztatás.
Május 6-án rendkívüli testületi ülésen született
döntés a nyári gyermekétkeztetés forrásaira szóló pályázat beadásáról. Összesen
220 gyermeket érintő döntést hozott a
képviselő-testület.
Május 9-én Megyei Nemzetiségi Nap
rendezvényének adott helyet az OPS
Kulturális Központ. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott
Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke,
valamint Dombi Ildikó, a Nemzeti Művelődési
Intézet szakmai módszertani főosztályvezetője. A rendezvényen a megye
kisebbségei munkájukat, tevékenységüket
mutatták be, valamint kulturális sokszínűségüket bizonyítandó adtak műsort a
hagyományaikból. A rendezvényen nagy
sikerű műsort adtak a berényi szlovákok,
németek és egy cigány tánccal a Berény
Táncegyüttes.
Május 10-én szintén az OPS Kulturális
Központ adott otthont a Békés Megyei
Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozójának. A megye minden részéből érkezett
néptáncosok színvonalas műsorokkal
örvendeztették meg a jelenlévőket, és
sikeresen szerepeltek a minősítő versenynek is
számító eseményen. A rendezvényen
köszöntőt mondott Várfi András, a Békés
Megyei Önkormányzat társadalmi megbízatású alelnöke, valamint szakmai előadást
tartott Mucsi András, a Békés Megyei
Közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke.
Május 13-án Balogh Szabó Csabával
folytatott megbeszélést Siklósi István
polgármester a Mezőberény - Csárdaszállás
közötti kerékpárút pályázati teendőiről. A
benyújtás és a megvalósítás szűk határidejére
való tekintettel abban egyeztek meg, hogy az
önkormányzat feltételes közbeszerzést folytat
le a kerékpárút projekt megvalósítására. Az
intézkedések megtételéhez szükséges
döntések meghozatala érdekében május 18-án
rendkívüli testületi ülés megtartására került
sor.

Május 14-én Zemó Mihályné Rozika nénit
95. születésnapja, május 18-án Pető
Ferencné Erzsike nénit 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Siklósi István
polgármester a Református Szeretetotthonban. A köszöntés alkalmából átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és
további békés, boldog éveket kívánunk Rozika
néninek és Erzsike néninek.
Az előző testületi ülés óta több alkalommal is
jelezte az önkormányzat az ivóvízminőségjavító program kivitelezőjének a város
közlekedésében jelentkező problémákat, de
azok végleges megoldására még mindig nem
került sor. Különösen az útátvágások
helyreállításának hiánya jelent gondot, hiszen
ezeken a helyeken komoly balesetveszély van.
(Pl. a Rákóczi sgt. és a Luther utca találkozása,
de a Belencéresi út több kereszteződésében is
hasonló helyzet van). Sajnos a beruházó nem
az önkormányzat, így kevésbé tud hatékonyan
közbelépni, mint arra saját beruházás esetében
képes lenne. Az írásban kapott információ
szerint május 30-ig fejezi be az IP Tender Kft. a
munkákat városunkban.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után a képviselőtestület elfogadta dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatását a 2015. április 27-én tartott
zárt ülésen, valamint a május 6-i rendkívüli
nyílt és zárt üléseken, valamint a május 18-i
rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről,
ezután Siklósi István polgármester számolt be
a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről. Szóban is tett
kiegészítést: május 23-24-én került
megrendezésre a Körösök Völgye Fesztivál
Békés-Dánfokon. A rendezvény keretében
mutatkoztak be a megye települési értéktárai.
A mezőberényi standot meglátogatta dr.
Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági
Minisztérium turizmusért felelős helyettes
államtitkára, a Körösök Völgye Fesztivál
fővédnöke. Az eseményen részt vett Tőkés
László református püspök is, akivel Siklósi
István polgármesternek és Szekeres Józsefné
alpolgármesternek is sikerült néhány szót
váltani. Vantara Gyula országgyűlési
képviselővel pedig a hulladékkezelés,
szemétszállítás kérdéseiről egyeztetett a
polgármester, arról, hogy alapvető változások
várhatóak ezen a területen.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a 2014.
november – 2015. májusig terjedő időszakra
vonatkozóan a képviselő-testületi, valamint
bizottsági üléseken való megjelenésről
készített kimutatást. Az adott időszakban
kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági
tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem
kellett alkalmazni.
A „Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
gépjármű beléptető rendszer kialakítása”
című beruházás kivitelezői feladatainak
elvégzésére Maczkó István egyéni vállalkozót

nevezte meg a képviselő-testület. A
kivitelezési munka megvalósítására maximum
890.000 Ft-ot biztosítottak.
Elfogadásra került a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést tartalmazó 2014. évi
beszámoló. A képviselő-testület megállapította, hogy az oktatási-nevelési intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
státuszának megszüntetése jelentősen nehezíti
a gyermekvédelmi munkát, valamint az elmúlt
két évben javult a Családsegítő Szolgálat és a
Gyámhivatal együttműködése. Megköszönték
a beszámoló elkészítésében közreműködők,
valamint az intézményi beszámolók
elkészítésében résztvevők munkáját.
Elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát és a 2018-ig megfogalmazott intézkedési tervet.
2015-2019. évi hatállyal elfogadásra került
Mezőberény Város Közlekedési Koncepciója. A képviselő-testület a koncepcióban
foglalt hosszú-, közép-, és rövidtávú elképzelések megvalósítását reális lehetőségnek
látja. Az azonnali intézkedéseket igénylő
feladatok megvalósításának ellenőrzése a
2016. januári testületi ülésen kerül napirendre.
4 darab virágláda beszerzését szavazták
meg a képviselők, melyek a közlekedés
biztonsága érdekében a Békési út 1/B. épület
előtt, a Takarékszövetkezettel szemben
kerülnek elhelyezésre a lánckorlát folytatásaként.
Elfogadásra került Mezőberény Város
Önkormányzatának 2015-2017. év közötti
időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015-2016. nevelési évben
Mezőberény Város Óvodai Intézményében
14 óvodai csoport indítását rendelte el,
valamint engedélyezte, hogy a csoportok
kialakításánál a szükségessé vált, és
jogszabály értelmében engedélyezhető
maximális csoportlétszámot legfeljebb húsz
százalékkal átlépjék. A képviselők támogatták
26 fő óvodapedagógus alkalmazását az
intézményben.
A 2015. június 12-15. között megrendezésre
kerülő Szovátai városnapok ünnepségen 4
fős delegációval képviselteti magát városunk,
melynek vezetője Siklósi István polgármester.
2015. június 18-21. között tartják
Münsingen város önkéntes tűzoltóságának
150. jubileumi ünnepségét, melyen Körösi
Mihály képviselő, a Humánügyi Bizottság
elnöke vezetésével 8 fős delegáció képviseli
Mezőberényt. Az utazások költségeit az
önkormányzat nemzetközi kapcsolatai terhére
hivatalos városi szintű feladatok
finanszírozásának keretéből biztosítják.
A képviselő-testület határozata értelmében a
V á ro s i K ö z s z o l g á l t a t ó I n t é z m é n y
tulajdonát képező IKY-458 és HAZ-744
forgalmi rendszámú Peugeot Boxer típusú
tehergépkocsik üzembentartójának a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot
jegyezteti be, mivel 2015. április 1-jével a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálathoz
került át a Közétkeztetési Központ.

Mezőberényi Hírmondó

Városházi hírek

3.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, I. sz.
záportározó területének 50%-ának más
célra történő hasznosítása” című vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentáció
készítése tárgyú ajánlatkérési eljárás
nyerteseként a Mult és Fia Tervező és
Szolgáltató Kft-t szavazta meg, és 635 ezer Ftot biztosított a tervezési munka megvalósítására.
Elfogadásra került Mezőberény Város
Fenntartható Fejlődésének Programja.
Elfogadták dr. Hantos Katalin bizottsági tag
2014. november – 2015. április hónapig tartó
időszakra vonatkozó lemondását tiszteletdíjáról.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
Mezőberény ne szerepeljen az Európa
Kulturális Műsorszervező Iroda „Hungarikumok, Tradicionális Intézmények
Magyarországon” c. angol nyelvű kiadványában.

Támogatást kapott Borgula Györgyné
képviselő önálló képviselői indítványa, így
kedvezményes belépőjegy kerül bevezetésre
a mezőberényi Kálmán Fürdőben a súlyosan
fogyatékos személyek (hallás-, látás-, értelmi
fogyatékosok és autista betegek), valamint
egy fő kísérő részére. A napi jegy ára 500,- Ft,
a havi bérlet ára 9.000,- Ft. A kedvezmény csak
a Magyar Államkincstár által kiállított, súlyos
fogyatékosságot igazoló érvényes kártya
bemutatásával vehető igénybe.
A „Mezőberény város közvilágítás
korszerűsítés KEOP (KEHOP) pályázathoz” című beruházás tervezői
feladatainak elvégzése tárgyú ajánlatkérési
eljárás nyerteseként az SMHV Energetika
Kft-t (Pécs) szavazta meg a képviselő-testület,
és forrást biztosított a tervezési munkákhoz.
Siklósi István polgármester felhatalmazást
kapott, hogy meghatalmazást adjon a NIF Zrtnek, miszerint az a „Mezőberény
vasútállomáshoz kapcsolódó parkolók

csapadékvíz elvezetése” vízjogi
üzemeltetési engedélyezésével kapcsolatos
eljárásban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági
Szolgálat előtt az önkormányzatot képviselje,
helyette és nevében eljárjon.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete pályázat benyújtásáról
döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által megjelentetett Köz-lekedési Operatív
Program keretében projektjavaslatok és
kiemelt projektjavaslatok támogatására, a
KÖZOP-3.4.0-09-11 jelű intézkedésen belül a
„Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Mezőberény települések összekötését célzó
kerékpárút” építésére.
A következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2015. június 29. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit Titkárság

Városi Pedagógusnap
Önök által is ismert tény, hogy Mezőberénynek vannak óvodái, általános iskolája,
gimnáziuma, de jelenleg csupán az összevont
óvodák öt tagóvodájának fenntartói jogait
gyakorolja az önkormányzat. Emellett az
általános iskola működtetési feladatait látja el,
s jogilag nincs semmilyen kötelezettsége,
jogosultsága és feladata a gimnázium esetében
sem.
Mégis! Valamennyi nevelési-oktatási intézmény esetében vallom, hogy azok a város
életéhez szorosan kötődnek, s a miénk –
Mezőberény városáé – akkor is, ha nem mi
vagyunk a fenntartói és akkor is, ha nincs
beleszólási lehetőségünk a nem önkormányzati fenntartású intézmények szakmai
életébe. Sokak szerint semmi köze az
önkormányzatnak ahhoz, hogy mi történik
ezekben az intézményekben. Ezzel vitatkozom!

Szerintem borzasztóan fontos, hogy mi
történik a gyermekek, a fiatalok nevelése (és
oktatása) terén, hiszen ők azok, akik majd
jövőnket formálják. Nem mindegy milyen
képességekkel, neveltségi szinttel lépnek ki az
életbe. A gyermekek és a fiatalok felkészítése,
személyiségük formálása pedig elsősorban az
Önök, Pedagógusok kezében van.
Az Önök keze alatt pallérozódó fiatalok okán
is fontos, hogy mi történik a pedagógusokkal,
hogyan, milyen körülmények között élnek, és
főleg, hogy a munkavégzésük feltételei milyen
szinten biztosítottak. Itt most nem elsősorban a
felszerelésekre, eszközökre gondolok, hanem
a munkahelyi körülményekre, mun-kahelyi
légkörre, ami alapvetően határozza meg a
munkához való hozzáállás kérdését is.
A mai körülmények nem könnyítik meg az
Önök helyzetét. Bár a bérek, ha nem is
megnyugtatóan, de rendezésre kerültek, ám
ennek is ára van, hiszen a munkaidőkeret
eltöltésének szerkezete jelentősen megváltozott, illetve a béreket meghatározó kö-

telező feladatok – például portfólió készítése –
nagy energiákat vonnak el a tényleges
munkától, a gyermekekkel való foglalkozástól. Nem irigylem a pedagógusokat!

Zemó Mihályné köszöntése

Pető Ferencné köszöntése

(folytatás az 1. oldalról)

Tisztelt Kollégák!
Mezőberény Város Képviselő-testülete az
Önök munkájának megbecsüléseként
fontosnak tartotta, hogy hivatásuk
megérdemelt elismeréseként létrehozza a
„Mezőberény Város Oktatásáért, Neveléséért”
kitüntetést és minden évben egy-egy, a
területen munkálkodó pedagógust jutalmazzon. A kitüntetés jelképesen az Ön, az
Önök, a Pedagógusok kitüntetése is.
Kívánom Önöknek, akik az egyik legszebb
hivatást gyakorolják, hogy áldozatos
munkájukat kiszámíthatóbb, nyugodtabb
munkakörülmények között végezhessék!
Kívánok a jövőre nézve kitartást, türelmet, erőt
és kellő derűt feladatuk ellátásában.
Siklósi István polgármester

Lingeni csoport látogatott a
városházára
Május 27-én a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium partneriskolája, a lingeni
Johanneum Gimnázium diákjai látogattak a
városházára. Siklósi István polgármester
díszteremben apró ajándékkal, Mezőberény
prospektussal és a Sweet-Food Kft. értéktáras
termékével, a kojak nyalóka és limo
pezsgőporral fogadta a 15 fős delegációt.
A cserekapcsolat 26 éve áll fenn és fő célja a
nyelvgyakorlás mellett a másik nép
kultúrájának, hagyományainak
megismertetése.
(forrás: mezobereny.hu)

Zemó Mihályné Korda Rozália május 14én ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester
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.

Pető Ferencné Gyöngyösi Erzsébet május
18-án ünnepelte 90. születésnapját. Ebből
az alkalomból Siklósi István polgármester
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.

Városházi hírek

4.
Elkezdődött Mezőberényben a
járdafelújítás
Mezőberény Város
Önkormányzata részt
vesz a Belügyminisztérium által indított
Start Munka Mintaprogramban, melyet a
hátrányos helyzetű kistérségek (járás), valamint a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések részére
indítottak. 2015. évben városunkban 4
programelem működtetése valósul meg. Ilyen
a mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,
közúthálózat karbantartás, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása és mindegyikben el is indult a munka.
A városközpontban, első szakaszban már
láthatóak azok a munkálatok, mely
eredményeként megújul a Fő utcai járda, a
Luther téri iskola épülettől a Gyomai útig. A
helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
keretében 2015. márciustól térburkoló
köveket gyártottak a foglalkoztatottak, s azok
felhasználásával jöhet létre a felújítás. Az
eredmények alapján a közmunka ilyen
formában történő alkalmazása hasznos és
értékteremtő, a város számára jelentőségteljes.
A Startminta Program a foglalkoztatás mellett
utat jelenthet a munka világába, újra aktívvá és
a munkájuk iránt felelősséget érző egyénekké
változtathatja a programban részt vevőket.
Mezőberényben a 4 programelemben 60 fő
vesz részt.

FELHÍVÁS
„Hálózat a közösségért”
A szociálisan hátrányos helyzetű
hátralékmentes fogyasztók számára
ismételten megnyílt a pályázati lehetőség
az áramdíj fizetés támogatására.
Hátralékmentes kategóriában pályázhat,
aki: • rendszeresen fizető, nehéz szociális
helyzetben levő fogyasztó, • előrefizetős
mérővel rendelkező, hátralékmentes
fogyasztó • az EDF DÉMÁSZ-nál
programtól független részletfizetési
megállapodást kötött, azt tartani tudja és
más elmaradása nincs
A pályázatokat elektronikus formában
2015. május 11. - 2015. június 22-ig lehet
benyújtani.
A hátralékkal rendelkező fogyasztók
számára a támogatási pályázat folyamatos
2015. szeptember 15-ig.
A pályázattal kapcsolatos információkért,
az adatlap kitöltésekor felmerülő
kérdésekben forduljanak bizalommal a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz (5650 Mezőberény, Petőfi út 27.)
ügyfélfogadási időben
(hétfő 8:00–16:00; szerda 8:00–18:00;
csütörtök, péntek 8:00-12:00)
illetve az alábbi telefonos elérhetőségeken
+36 66 352-462, +36 20/559-3331.

Kedvezményes fürdőjegy
súlyosan fogyatékosok részére
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a 217/2015.(V.26.). sz.
határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a
mezőberényi Kálmán Fürdőben a súlyosan
fogyatékos személyek (hallás-, látás-,
értelmi fogyatékos és autista betegek),
valamint egy fő kísérő részére kedvezményes belépőjegy kerüljön
bevezetésre. A napjegy ára 500,- Ft, a havi
bérlet ára 9.000,- Ft.
A kedvezmény csak a Magyar
Államkincstár által kiállított, súlyos
fogyatékosságot igazoló érvényes kártya
bemutatásával vehető igénybe.

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok
részére INGYENES segítségnyújtási
lehetőség.
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban. A
több mint 90 napot meghaladó tartozással
rendelkező ügyfelek részére ingyenes
válságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok részére
tanácsadást biztosítunk most, illetve a
későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek
(nem támogatott hitelek) esetében
pénzügyi visszatérítési és könnyítési
segítséget biztosítunk (ez határidős, csak
az elkövetkező 2 hónapban van rá
lehetőség).
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Juhász András
(Budapest) és dr. Sáli Nikoletta
(Mezőberény), Mészáros Gábor
(Mezőberény) és Szilágyi Erzsébet
(Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Drenyovszki János
(1945), Éber Mihályné született Egri
Zsuzsanna (1922), Nagy Károlyné
született Budai Mária (1932), Szász
Andrásné született Rück Zsuzsanna
(1956), Nagy Lajos (1937), Balaton
Ádámné született Harmati Eszter (1927),
Fábián Pálné született Homoki
Margit(1933), Szabó László(1957),
Kolozsi Mihály(1930), Bartó Györgyné
született Balog Anna (1946), Kósa
Györgyné született Szeleczki
Erzsébet(1936), Hegyiné Serfőző
Mária(1957), Varjú Józsefné született
László Irén (1954), Hoffmann Józsefné
született Komlódi Zsuzsanna
Hajnalka(1953), Dilingai Ferenc (1934)

Mezőberényi Hírmondó
Települési értéktárunk a
Körösök Völgye Fesztiválon

Május 23-24-én Békés-Dánfokon rendezték
meg a Körösök Völgye Fesztivált, ahol
Mezőberény Város Települési Értéktára is
bemutatkozott. A kiállítás és a szórakoztató
programok mellett vasárnap nyilvános
turisztikai szakmai fórumra került sor, ahol
köszöntőt mondott dr. Ruszinkó Ádám, a
Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért
felelős helyettes államtitkára, a Körösök
Völgye Fesztivál fővédnöke. A fórum után
Siklósi István polgármester és Szekeres
Józsefné alpolgármester fogadta a
mezőberényi standon dr. Ruszinkó Ádámot.
Az eseményen részt vett Tőkés László
református püspök is.
Köszönet a Famíliatészta Kft., a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete, a Berényi Savanyúság,
a Berényi Méz, Debreczeni János, Kiszely
Jánosné, Kovácsné Osan Ágnes keramikus, a
Sweet-Food Kft. (Kojak nyalóka) cégeknek,
szervezeteknek a kiállítás tárgyaiért.
(forrás: mezobereny.hu)

Évfordulót ünnepeltek Gútán

Mezőberény testvérvárosába, Gútára
látogatott a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Szlovákok Szervezete
delegációja 2015. május 29-től 31-ig. A
meghívást a Kolarovo-Gúta-i Szlovák Kultúra
Baráti Társaság megalakulásának 15.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
adta.

Csákberényben a Berény
utónevű települések

2015. május 30-án Csákberényben került
megrendezésre a Berényiek XX. országos
találkozója.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 4 fős delegációval
képviseltette magát a Berény utónevű
települések összejövetelén.

Mezőberényi Hírmondó
Somogytól Székelyföldig,
Dél-Alföldtől Felvidékig
Május 29-én pénteken került megrendezésre a
„Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola
Tanévzáró Vizsgarendezvénye. Az OPSKK
színpadán közel 80 táncos mutathatta be
tudását az érdeklődők részére. Az est folyamán
betekintést kaphattunk a magyar tánckultúra
múltjába, életérzésébe, hagyományozódásába,
hiszen a színpadon a legkisebbektől a
legnagyobbakig jelenítették meg a régi
műveltség nyelvét. A rendezvényen Kis- és
Nagy-Magyarország területén barangoltunk,
ugyanis dunántúli, alföldi, felvidéki, valamint
erdélyi táncokat szemlélhettünk meg.
Rendhagyó módon a nézők ízelítőt kaphattak a
magyar, román és a cigány nép tánckultúrájából is, sőt Szabó Csaba igazgató úr
megnyitó beszéd helyett Őrkői cigánytáncokkal nyitotta meg a gála műsort. A
mulatság alatt a Suttyomba zenekar kíséretét
élvezhettük.
A teljes előadást a KTV
műsorában június 11-én, valamint 18-án 19órai kezdettel élvezhetik újra.
A táncosok nagy örömére nem ért vége a
tanévnek, ugyanis a nyár sok lehetőséget
biztosít nekik. Az iskola telephelyei közül
szinte az összes gyermek részt vehet a gyulai
XVI. Körös-völgyi Sokadalom rendezvény
három napos pörgésében. A Kis-Berényke
Táncegyüttes a közel jövőben Egerbe látogat
el fesztiválozni, majd a nyár végét egy néptánc
táborral koronázzák meg. A Berény
Táncegyüttes a nyár közepén Brassóba vizitál
el fesztiválozni, régi és új barátságokat kötni.
A „Leg a Láb” A.M.I. a következő tanévtől
is várja meglévő és leendő táncos lábú
gyermekeket nemtől, korosztálytól függetlenül.
Szugyiczki Julietta

Oklevéllel díjazták a Nefelejcs
tagóvoda nagycsoportos
gyermekeinek pályamunkáit
A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és
Gimnázium rajzpályázatot hirdetett iskolába
készülő óvodások számára "Egyszer volt, hol
nem volt!" címmel, a közelmúltban.
A pályázatra nagyon szép rajzokat készítettek
nagycsoportos gyermekeink. A kiállítás
megnyitására és a díjátadásra Budapesten
került sor, amelyre mi óvodánk is meghívást
kapott. Sajnos nem tudtunk elutazni, ezért az
okleveleket elküldték nekünk, a gyermekek
nagy örömére.
Forróné Hajdu Katalin és
Zöldhegyi Józsefné óvodapedagógusok

Intézményi hírek

5.

Megyei Nemzetiségi Találkozó

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája együttműködésben Mezőberény Város
Önkormányzatával és az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központtal május 9-én tartotta meg
a III. Békés Megyei Nemzetiségi Találkozót a
kulturális központban. Köszöntőt mondott

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke. A találkozót Dombi
Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet
módszertani főosztályának főosztályvezetője
nyitotta meg.
A szakmai előadók egy-egy jó példát
ismertettek, majd ehhez kulturális műsor
kapcsolódott. Így a résztvevők megismerkedhettek a megyei önkormányzat
nemzetiségi politikájával, a megyei roma
önkormányzat tevékenységével, illetve
hallhattak arról is, hogy miként élnek a
mezőberényi németek, a battonyai szerbek és a
tótkomlósi szlovákok.

Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ, a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskola és a Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége május 10-én Mezőberényben, a
kulturális központban tartotta meg a Békés

Megyei Gyermek-és Kisegyüttesek
Találkozóját.
A találkozót Várfi András, a megyei
önkormányzat társadalmi megbízatású
alelnöke nyitotta meg, házigazdaként
köszöntőt mondott Siklósi István
polgármester. Gyalog László, a Békés Megyei
Néptáncosok Szövetsége elnöke azt hangsúlyozta, hogy a néptáncosoknak a hagyományt nem őrizniük kell, hanem a parazsat
lángra lobbantaniuk.
Délelőtt 13 együttes mutatkozott be a zsűri
előtt, délután pedig nyolc. A két bemutató
között a gyerekek népi játékokban
próbálhatták ki ügyességüket.

Dalosok találkozója

A Berényi Népdalkör, a Városi Nyugdíjas
Klub, a Szlovák Pávakör és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ május 17-én
rendezte meg a IV. Dalostalálkozót Szabó
Antal és Szabó Antalné karvezetők emlékére.

A rendezvénynek a kulturális központ adott
otthont.
Siklósi István polgármester megnyitójában
hangoztatta, az egykori karvezetőkre nem
szomorúan emlékeznek, hanem a találkozás
és a dal örömével. Szabó Antalra és
feleségére Borgula Györgyné emlékezett,
majd a színpadon gyertyát gyújtottak, és ez
alatt helyezték el az emlékezés virágait.
A találkozón fellépett a Mezőberényi
Szlovák Pávakör, a Berényi Népdalkör és a
térség pávakörei, népdalkörei.

Iskolakóstolgató a PSG-ben

Az idei évben 5. alkalommal rendezte meg
gimnáziumunk az Iskolakóstolgató
elnevezésű rendezvényét, amelynek célja,
hogy általános iskolás diákoknak
megmutassuk, hogy milyen munka folyik az
intézmény falai között. Minden évben egy
téma köré szervezzük a programot, idén a
szuperhősök adták a keretet. A diákok
rendkívüli, 20 perces tanítási órákon vehettek

részt. Így bepillantást nyerhettek a magyar
szuperhősök imázsába, részt vehettek
szuperhős-képző táborban, és választ
kaphattak többek között arra a kérdésre, hogy
mekkora erővel kell Thornak elhajítania a
kalapácsot, hogy eltalálja Lokit.
A foglakozásokat követően a csapatok tesztet
töltöttek ki, aminek eredménye alapján az
egyik mezőberényi csapat vihette haza a
vándorkupát. A délután folyamán közös
főzésre és a tehetséges diákok fellépésére
került sor. Bemutatkoztak iskolánk színjátszói,
énekes, táncos tehetségeink. Kiegészítő
programként lehetőséget biztosítottunk
ékszerkészítésre, íjászkodásra és fejlesztő
játékok kipróbálására.
A rendezvényen került sor a levelező
versenyünk eredményhirdetésére is. Jó
hangulatú, kellemes délutánt tölthettünk el
együtt.
Kovács Hajnalka, Kocsorné
Kovács Bernadett programszervezők

6.
Agyagszobrok a Sárrétről

Intézményi hírek

Mezőberényi Hírmondó

A hónap műtárgya
A csobolyó szó eredete vitatott, hangutánzó
alapszava ősi finnugor vagy török eredetű. A
csobolyó a szomszéd népek körében szintén
megtalálható.
A bemutatott csobolyót a Hoffmann József
adományozta a gyűjteménynek.

Haluskafőzés a Nefelejcs
tagóvodában
A múzeumi világnap alkalmából május 18-án
Kocsis Csaba népművelő nyitotta meg Földesi
László Sárréti gyökereink című, agyagszobrokból álló kiállítását az OPSKK
Muzeális Gyűjteményében, közreműködött a
Berényi Népdalkör.
Kocsis Csaba a megnyitón elmondta, Földesi
László 1965-ben született, gyökerei Szerephez
és Sárrétudvarihoz kötik. Az ezredforduló után
kezdett el agyaggal foglalkozni. Arasznyi
szobrokkal teli polcokról hoztak el Mezőberénybe negyvenvalahány darabot,
megtalálható köztük a réti sárkány, a
szalmazsákot tömő nő, a pákász a csukával.
Mint Szűcs Sándor könyveiben, Földesi
László szobraiban is megelevenedik a régi
Sárrét világa.
A tárlat megtekinthető június 27-ig.

Óvjuk a természeti értékeket!
Május 28-án az OPSKK Muzeális
Gyűjteményében a Múzeumi esték
rendezvénysorozat keretében „Változó
természetvédelem” címmel Boldog Gusztáv
természetvédelmi mérnök tartott előadást.
Az előadó beszélt a természetvédelem
kezdeteiről, jelenéről és aktuális problémáiról.
Az előadás során hallhattunk arról, hogy a
környezetünkben élő állatok miért veszik
birtokukba falvaink, városaink kertjeit,
ligeteit. Megtudhattuk, hogy az állatvilág
urbanizációját elsősorban az ember
környezetet átalakító tevékenysége váltja ki.
Színes történeteket ismerhetett meg a
közönség ismert és kevésbé ismert madárfajok
szokásairól és létszámuk alakulásáról. Az
előadó végül arra biztatta a hallgatóságot,
hogy vigyázzanak a környezetükben található
természeti értékekre, és indokolt esetben
tegyenek minél több ajánlást helyi
védettségre. Az előadás színes, változatos és
humoros stílusával végig ébren tartotta a
hallgatóság figyelmét.
Csete Gyula

A csobolyó, vagy csobán egy dobra
emlékeztető dongás faedény, amelyben a
mezőn dolgozó munkásoknak vizet
szállítottak és tároltak. Mérete változó, a kis
csobolyó 5–6 literes, a nagy 15–20 literes. A
csobolyót ügyesebb barkácsolók is
elkészítették, többnyire azonban kisipari,
bodnár, vagy kádár munka. Hengeres oldalán
egy vagy két „füles” donga található, amelybe
szíjat, zsineget kötöttek, hogy a kis csobolyót a
kapanyélre, a nagyot a szekérlőcsre akasztva
szállíthassák. A csobolyót az aratók, kaszások,
kapások, favágók, pásztorok egyaránt
kedvelték, mert a benne tárolt ivóvíz hűvös
maradt. Esetenként bort, pálinkát is
szállítottak és tároltak benne. A 20. sz. első
évtizedeiben még általánosan használták,
majd fokozatosan kiszorította a zománcos
kupa, ill. szükségtelenné tette az életmód
változása.

Az idei évben is megrendezésre került a
hagyományőrző haluskafőzés, melyet a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
rendezett meg.
A programra a szervezők a Nefelejcs tagóvoda
szlovák csoportjait is meghívták, ahol több
fajta ízesítésű (káposztás, mákos, túrós, diós,
grízes) tésztákból válogathattak a gyerekek.
(forrás:mezobereny.hu)

Múzeumok Éjszakája ötödik alkalommal
2015. június 19. (péntek)
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye
(Mezőberény, Fő út 1-3.)
Programok az
OPSKK Muzeális Gyűjteményében

17.00-19.00 Népi játszóház gyermekprogramok.
18.00 Orlai Színpad műsora
„A süket király”
18.30 Pogácsasütés, ételkóstolás pattogatott kukorica, laskaleves
19.00 A rendezvényt megnyitja:
Siklósi István polgármester
19.10 Berényi Népdalkör műsora
19.25 Könyvbemutató Frenyó György
20.10 Tűzkör – Dobkör műsora
20.45 Kádár Ferenc (Körösladány)
tárogatón játszik.
21.00 A Berény Táncegyüttes és a
Kis-Berényke Táncegyüttes fellépése
21.30 Szent Iván éji tűzgyújtás
Pincetúra minden órában a gyűjteményben

A Muzeális Gyűjteménytől induló,
kapcsolódó programok:
17.30-18.30
Kerékpártúra az Ókerti
pincéhez
(nyitva: 17.30-18.30).
17.00-19.00
Lovaskocsikázás a városban a Berényi Lovas Barátok Egyesületének közreműködésével
17.00-19.00
Látogatható a Bodoki
Károly Vízügyi Múzeum
22.00 Szent Iván éji túra - A túrát vezeti:
Savoltné Földesi Zsuzsa
(Alföld Turista Egyesület)
Külső helyszínek, programok:
Nyitott templomok: 17.00-19.00
17.00 - 19.00
református templom
18.00 - 18.30 orgona áhítat
17.00 -19.00
katolikus templom - Szent
mise, Jézus Szíve Litánia, Celesztina síremlék megtekintése
17.00 - 19.00
I. kerületi (német) evangélikus templom Ez a helyszín egész
este nyitva tart, toronylátogatással
várja az érdeklődőket.
17.00 - 19.00
II. kerületi (szlovák)
evangélikus templom
Részletes program: www.mezobereny.hu,
opskk.mezobereny.hu,
www.facebook.com/opskk
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Nyár eleji akció a
könyvtárban

Nyári táborok Mezőberényben
2015. június 22-26. OPS Kulturális
Központ Kézműves tábora 8-14 éves
gyermekek részére. Részvételi díj: 8.000.- Ft
(háromszori étkezéssel). Jelentkezni lehet
jún. 19-ig személyesen (Mezőberény, Fő út
6.), telefonon (+36 66 515-550) és e-mailben
(opskk@mezobereny.hu). Jelentkezési lap:
opskk.mezobereny.hu
2015. június 22-26. (napközis), július 6-10.
(napközis), július 20-24. (bentlakásos),
augusztus 3-7. (bentlakásos), augusztus
10-14. (napközis) Nyári lovas táborok a
Lovastanyán. Részvételi díj: napközis
18.000 Ft, bentlakásos 30.000.- Ft.
Érdeklődni: Nyeregben Alapítvány Madarászné Bereczki Zsuzsannánál,
+36 20 5324-531.
2015. június 29 - július 3-ig Focitábor a
Berényi Gyermek FC szervezésében.
Részvételi díj: napközis rendszerben
Gyermek FC tagoknak 8.000.- Ft, nem
tagoknak: 15.000.- Ft, bentlakásos
rendszerben Gyermek FC tagoknak 15.000.Ft, nem tagoknak 20.000 Ft. Jelentkezés:
Kajlik Péternél, +36 30 280-2393.
2015. július 6-10. - Angol napközis tábor
7-13 éves gyerekek részére a református
egyházközségnél Mezőberény, Kálvin tér 9.
Részvételi díj: 6.000.- Ft.
Bővebb információ és jelentkezés:
Román János lelkipásztor, +36 20 599-6864.
2015. június 29 - július 3. - Sporttábor a
Martinovics úti tornateremben 2-6. oszt.
leányok és fiúk számára. Részvételi díj:
14.000.- Ft (napi háromszori étkezés,
strandbelépő, egyéb költségek). Jelentkezés
június 15-ig: Winter Ilona, +36 20 4941-887;
Ignácz Ágnes, +36 70 9444-615.
2015. július 13-17. és július 20-24. Kutyás
tábor 7-14 éves gyerekek részére a
Kutyabarátok Egyesülete szervezésében.
Részvételi díj: 15.000.- Ft/fő.
Jelentkezés: Zahorán Béla elnöknél,
+36 30 506-1011, nandyka@citromail.hu
2015. július 12-18. Szentjánosbogár
Ifjúsági Tábor 1994-1998-as években
születettek számára.
Jelentkezési lap:
szentjanosbogar.hu/taborok/docs/jellap2015
ifibogar.pdf
Online jelentkezés-kitöltés:
szentjanosbogar.hu/taborok/?ifi#tab_form
Jelentkezési határidő: június 5-ig.
Információ: szentjanosbogar.hu/taborok,
Tánczos Eszter: +36 20 4290-622
2015. augusztus 2-9. Kelet-Békési
Evangélikus Egyházmegyei Zenei Tábor
Részvételi díj: 15.000.- Ft. Jelentkezés:
személyesen az evangélikus lelkészi
hivatalban (Kossuth tér 6.), telefonon
Lázárné Skorka Katalin lelkésznőnél a
+36 20 824-3805 és a +36 30 239-3683
számokon.

7.

OPSKK, Mezőberény, Fő út 6.
2015. június 17. (szerda)
10.00 - Spongyabob - Ki a vízből (3D)
14.00 - Utam az iskolába
17.00 - A kém
19.30 - Törésvonal (3D)
Jegyárak és bővebb információ:
opskk.mezobereny.hu
www.facebook.com/opskk

Kacagó Liget
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
2015. július 10-én du.14 órától ingyenes
programokkal várják a családokat.

Családi nap
Talentum Református Óvodában
2015. június 27. (szombat) 10-16 óra
10 órától arcfestés, ugrálóvár, trambulin,
szövés, gyöngyfűzés, kézművesség
12 órakor Hevesi Imre koncert
13 órától ebéd, fagylalt.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Az OPSKK Könyvtára idén a nyári szünet
teljes ideje alatt várja látogatóit.
Június hónapban féláron lehet
beiratkozni és a lejárt határidejű
könyvek, dokumentumok
visszaadásakor a késedelmi díjat nem
kell kifizetni.
A szünidő teljes időtartama alatt várjuk
a gyermekeket társasjátékokkal,
könyvekkel, újságokkal, internetezési
lehetőséggel, diafilmekkel, alkalmanként
kézműveskedéssel és a nyár közepén
bábelőadással.

Szünidö-dö-dő!
Gyermekfoglalkoztató az
OPS Kulturális Központban
6-14 éves gyermekeknek keddenként
9-12 óra között.
(06.30., 07.07., 14., 21., 28., 08.04.,11.)
Gyülekező a Művelődési Központban.
Anyagköltség alkalmanként 300.- Ft.
opskk.mezobereny.hu,
facebook.com/opskk

SPORTÜNNEP
A XIX. BERÉNYI NAPOKON
2015. augusztus 20-21-22.
50 ÉVES
A MEZŐBERÉNYI
KOSÁRLABDASPORT
STREETBALL

II. Kisvárosi Futóverseny

2015. augusztus 21-én 9.00 órától a
Molnár Miklós Sportcsarnokban és az
udvaron nagyszabású STREETBALL
versenyt hirdet az
50 éves Mezőberényi Kosárlabda Klub
az alábbi kategóriákban:
0-12 év fiú-leány, 13-15 év fiú-leány,
16- 20 év fiú-leány, 21+ férfi-női.
Regisztráció 08.21. 8.30-tól, regisztrációs
díj: 1000.- Ft/csapat, amiért a játékosok
ebédet és üdítőt kapnak.
Jelentkezni lehet a
mezoberenyikosarlabdaklub@gmail.com,
vagy a +36 20 989-4499 telefonon,
aug.18-ig, vagy a helyszínen aug. 21-ig.
A verseny közben bemutatkozik a
Mamicska konyha, közönségtalálkozó
Iványi Dalmával, Rátgéber Lászlóval
és más hírességekkel. Este nosztalgia női
és férfi mérkőzések, a nap csúcspontja
Iványi Dalma búcsúmérkőzése
egykori és mai válogatott játékosokkal.

augusztus 22. (szombat) 8.30
a Kálmán-fürdő bejáratától indulva
Távok: babatáv 1000 m,
5 km, 10 km, 21 km, 42 km
További információ:
Lestyánné Évi +36 20 477-6955,
lestyanevi@freemail.hu

Sportünnep
a XIX. Berényi Napokon
augusztus 20. 20 óra Bikini koncert
augusztus 21. Kosárlabda reggeltől estig
22 óra Hevesi Happy Band koncert
augusztus 22. Sportversenyek
22 óra Republic koncert
További információ a
www.mezobereny.hu,
valamint az OPSKK
oldalán.
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8.

Körös-vidéki Sulikupa - megyei horgászverseny

VII. helyezett lett a mezőberényi csapat a
május 16-án megrendezett Sulikupa megyei
döntőjében. A csapat tagjai: Rónai Róbert,
Szabó Botond, Szász Áron. A csapatkapitány:
Barna Hajnalka. Gratulálunk a csapatnak!
Köszönjük a Simcsik-Sági Horgászbolt és a
Halibi Horgászbolt támogatását, valamint a
szülők segítségét és hozzáállásukat.
15 csapat 45 gyermekhorgásza vett részt az
első alkalommal megrendezett Sulikupa
megyei döntőjében a Hosszú-tó partján, hogy
eldöntsék, melyik iskola lesz a legjobb horgászcsapat. Borongós, néha csepergős időben
kezdődött a verseny, de gyorsan feledtette az
égi áldást a folyamatosan kapó halak
jelentkezése a versenyzők horgain. Voltak
olyan részek a pályán, ahol nehezebben indult

a halfogás, de mindenkinek sikerült többkevesebb kárászt fognia. Az „A” szektorban
megjelentek a pontyok is, melyek
izgalmasabbá tették a szektorban a helyezések
sorsát. A 3 órás verseny gyorsan, és ami sokkal
fontosabb folyamatos halfogással telt. A
verseny végét jelző dudaszó után már csak az
izgulás maradt, vajon mennyi halat fogtak a
csapatok horgászai, és ez összesítésben mire
lesz elég. Eredményhirdetés előtt minden
horgásznak és a csapatkapitánynak a szövetség
biztosított ebédet a Tópart Vendéglőben. Amíg
a gyerekek ebédeltek a verseny szervezői
összesítették az eredményeket, mely után
következhetett az eredményhirdetés. Minden
csapat kapott emlékérmet, illetve az első
három helyezett gazdagabb lett egy-egy
kupával, valamint a harmadik helyezett 3db
federorsóval, a második helyezett 3db
federbottal, míg az első helyezettek 3db
federorsóval és 3db federbottal. Kupát kapott
még a három szektor első helyezettje is.
Köszönjük a verseny megálmodójának Kutyej
Lajosnak, hogy életre hívta ezt a
versenysorozatot, mely az ígéretek alapján
jövőre is megrendezésre kerül.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Jövőre
találkozunk!
Kolozsi Tamás

Kitesszük a szűrét...

A spirituális önismeretről

2015. május 22-én nyílt meg Beretytyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban a Bihari Népművészeti Egyesület
által meghirdetett VI. KITESSZÜK A
SZŰRÉT… országos pályázat kiállítása, ahol
a Díszítőművészeti Kör munkái is bemutatásra
kerültek, és a Bogárné Szőke Erika népi
iparművész vezette szakkör anyaga díjazásban
is részesült.

A mi utunk címmel
a spirituális önismeretről tartott előadást május 20-án
Földesi Éva egyéni, családi válságterapeuta, supervisor, coach az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban. Az előadó
hangsúlyozta, elménk számára minden információ, ezért nem
tud különbséget tenni a tapasztalat és a
képzelet között, így lehetőségünk van rá, hogy
a kellemetlen emlékeinket képzeletünk révén
kellemesekké változtassuk.

Dr. V. Szathmári Ibolya néprajzkutató, a zsűri
elnöke értékelésében kiemelte: „...a
hagyományos hímző kultúránk továbbvitele és
továbbéltetése terén a Békés megyei alkotók és
hímző körök országosan is a legeredményesebbek. Köszönhető mindez
a
hímzésoktatás és továbbképzés terén zajló,
több évtizede folyó, kiváló szakemberek által
végzett munkának, mely nemcsak nagyszerű
alkotókat, de kiváló szakkörvezetőket is
kinevelt.”
Hat Békés megyei szakkör, köztük az OPSKK
Díszítőművészeti Köre, nyújtotta be
pályamunkáit, amelyet így értékelt a zsűri
elnöke: „a rendkívül gazdag Békés megyei
szűcsközpontok igen változatos díszítményei
csodálhatók meg korszerű, ma is nagyon jól
használható lakástextíliákon.”
További információk, fotók a
http://www.kezmuvesalapitvany.hu/ oldalon.

Pihenés Berekfürdőn!
Csendes környezetben, Berekfürdő központjában 4 szobás családi ház kiadó, mely
egyszerre 10 főt tud fogadni. A konyha
felszerelt, állandó hideg-, melegvíz,
gáztűzhely, hűtő, edények, evőeszközök stb. A
szállás környezetében több üzlet és étterem is
található. A Termál Gyógy- és Strandfürdő
távolsága 400 m, ahová több kulturális
programmal várják az odaérkező nyaralókat.
Ízelítő a nyári programokból: Fürdőbálok,
harcsafogó versenyek, Charlie, Beatrice, Csík
zenekar, Hooligans, Kasza Tibor élőkoncertek.
A rendezvények megtekinthetőek a
www.furdo.berekfurdo.hu honlapon.
Érdeklődni a +36 20 4243-944 vagy a
+36 20 4244-535 telefonszámokon!
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Közhasznúsági jelentés
A Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú
Egyesület célja a Mezőberényi Ifjúsági
Fúvószenekar tevékenységének támogatásán
túl a fúvószene népszerűsítése, a fiatalok
kulturált szórakoztatása, rendezvényeken való
fellépés megszervezése. A városban működő
Városi Ifjúsági Fúvószenekar tevékenységének támogatására jött létre. Vezető
tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem
ténylegesen társadalmi munkában látják el
önként vállalt feladatukat, amelyért a
beszámolási időszakban semmiféle juttatásban nem részesültek. Ennek megfelelően
bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak
kifizetése nem történt.
Az egyesület elnöksége az alapszabályban
rögzített számban a közgyűlést megtartotta.
2014. évben az alábbi események szervezésében működött közre:
Nemzeti ünnepeken való fellépések március
15-i és május 1-i ünnepi programban. Május 3án Csillagösvény Emlékpark és Szabadidős
Központ átadásán a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar zenét szolgáltatott. Füzesgyarmaton május 10-én a Kossuth Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
rendezvényén zenét szolgáltatott a diákok
részére.
Augusztus 19-én ünnepélyes keretek között
átadták és felszentelték a felújított 1.
világháborús emlékművet a városháza előtt,
ezen ünnepélyen a zenét zenekarunk adta.
Augusztus 19-én és 20-án OPSKK szervezésében a XVIII. „Berényi Napokon”
fellépett a zenekar. Zenekarunk egyórás
programban leginkább ismert könnyűzenei
darabokat adott elő, majd részt vett a Szent
István-napi felvonuláson.
Mezőberény Város Önkormányzata és az
OPSKK szervezésében Mezőberény várossá
nyilvánítása 25. évfordulóján is szerepelt a
zenekarunk.
Szeptember 6-án Mezőberényben a Városi
Ligetben került megrendezésre a 24. Békés
Megyei Vadásznap, e program keretén belül
zenével tettük színesebbé a vadásznapi
programot.
Szeptember 20-án a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület rendezte meg, az
immár hagyományossá lett IV. Mezőberényi
Töltött Káposzta Fesztivált a Városi Ligetben,
ezen a rendezvényen a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar szórakoztatta a szorgoskodó
„főzőket” és dekoratőröket. A Mezőberényi
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium „Karácsonyváró ünnepségén”
december 13-án zenével tette színesebbé az
ünnepi műsort, majd 26-án a mezőberény
Német Evangélikus Egyházközség karácsonyi
ünnepi istentiszteletén zenekarunk egy kis
hangversenyt adott elő.
A Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú
Egyesülete tisztelettel köszöni mindazok
segítségét, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1 %-át, a felajánlott összeget
a Városi Ifjúsági Fúvószenekar támogatására
használja fel.
Közhasznúsági jelentés és a közhasznú
tevékenység beszámolója nyilvános, előzetes
egyeztetés után megtekinthető az egyesület
székhelyén.
Köszönettel: Matajsz János,
a Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú
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Épített örökségeket díjaztak
A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő
Egyesület május 12-én adta át a 2015. évi
Épített örökségünk megőrzéséért-díjat. Mint
azt Öreg István elnök elmondta, a díjat az
egyesület 2006-ban alapította, első
alkalommal 2009-ban adták át, azóta ezt
évente újra odaítélik. A díjjal járó
emlékplakettet és díszoklevelet az a személy
vagy szervezet kapja, akik épületüket az
eredeti formában állítják helyre. Eddig
felújításra adományozták, de kiérdemelhetnék
azok is, akik a hagyományos építészeti
stílusban újat építenek, de erre eddig nem volt
alkalmuk. A díjra a jelölést az egyesület
háromtagú épített örökségért-bizottsága teszi
meg. Az idei díjazottak Kisari Miklós és
családja az 1920 táján épült Puskin utcai házuk
felújításáért,

Mint azt Papp Zoltán, az egyesület bizottságának tagja elmondta, Kisari Miklós a

felújítás során megőrizte az egykori sváb
gazdaház jellegzetességeit, például az alsó
konyhában a földből rakott, tapasztott
tűzhelyet, a kétosztatú istállót, a szérű és
kocsiszínt, illetve az udvaron a górét és az ásott
kutat.
Román János lelkipásztor a templomban arról
szólt, a helyreállítást 2011-2014 között

illetve a református egyház-község az 1804ben épült templom felújításáért.

végezték el, a műemléki hatóság jóváhagyása
szerint mindent az eredeti állapot szerint
állítottak helyre, így például a külön műemléki
védettség alatt álló szószéket és az
orgonaházat a belsejével együtt, illetve az
1871-ből való csillárt. A felújítás során a
templomhoz méltó templomkert is elkészült.

Alföld TE a Pilisben
Május 9-én rendeztük meg a tavalyról
elmaradt Pilisi-szurdoktúránkat. 23 fővel
érkeztünk a Pilisszentkereszt alatti szurdok
bejáratához, ahol némi taktikai megbeszélés és
fotó után nekivágtunk a nem túl igényesen
felújított kék jelzésen a szurdoknak. A
gyerekek és persze mi is nagyon élveztük a
mini vízesésekkel tarkított völgy kínálta

látványt. A szurdokból a falun keresztül vitt az
utunk a Vaskapu sziklához vezető kaptatóra.
Az árnyék ellenére ezt nem élveztük annyira…
A sziklához felérve jólesett egy kis pihenő,
frissítő – gumicukor – majd néhány fotó után
tovább másztunk a tető és a Boldog Özsébkilátó felé. Itt gyönyörködtünk egy keveset a
kilátó nyújtotta panorámában, s némi energiautánpótlás után elindultunk lefelé, a falu felé
vezető lejtőn. Ez az irány már jobban tetszett,
kissé vidámabban vágtattak a fiatalok,
tapasztaltabbak egyaránt…
Útközben összetalálkoztunk Sólyom László
(volt) köztársasági elnök úrral, aki szintén
túrázott, közös fotó után ment ki-ki a maga
útján tovább. Kicsit lejjebb, ”László kúpja”
előtt csodás panorámában gyönyörködhettünk
ismét. Még lejjebb a „Trezsi” forrásnál
felüdülve, folytattuk utunkat a beígért
cukrászda felé! A gyerkőcöket ez utóbbi, s az
ott kapható fagyi motiválta fáradságukban.
Közel 15 km-t és 552 m szintet magunk mögött
hagyva, végül vidáman s kissé fáradtan csak
eljutottunk a megérdemelt fagylaltig!
Földes Péter

9.
Mezőberénybe kihelyezett
szakmai nap programja

1. nap / 2015. 06. 27. (szombat)
13.30 Városháza Díszterem Elnöki tájékoztató,
Siklósi István polgármester köszöntője
13: 45 Előadások:
1./ Mezőberényi németek története - előadó:
dr. Erdész Ádám a Magyar Nemzeti
Levéltár Békés Megyei Levéltárának
igazgatója
2./ Beolvadás vagy továbbélés - előadó:
Kisariné Chovanyecz Magdolna
Szünet 15 perc
3./ Filmvetítés: Orlai Petrics Soma,
Mezőberény szülöttjének élete,
munkássága, kapcsolata Petőfi
Sándorral - előadó: Körösi Mihály
nyugalmazott tanár, helytörténész
Hirdetések, felszólalások
16.30 A helyi német evangélikus temető
meglátogatása - bemutatja Rau Mihály a
német evangélikus egyház gondnoka
2. nap / 2015. 06. 28. (vasárnap)
10.00 Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyűjteményének
megtekintése - tárlatvezető: Csete Gyula
etnográfus, a múzeum szakmai vezetője
11.00 N é m e t e v a n g é l i k u s t e m p l o m
megtekintése - előadó: Lázárné Skorka
Katalin evangélikus lelkipásztor
Német nemzetiségű óvodások
műsora a parókia tanácstermében
Mezőberényi egyházi anyakönyvek
érdekes és különleges bejegyzéseinek
bemutatása - előadó: Herczeg László
Szervezők: dr.Várhegyi Éva, Herczeg
László tel: +36 27 331-371 +36-30-3741413, e-mail: herczeg01@invitel.hu
AKuFF honlap: http://www.akuff.org/
AKuFF HÍRMONDÓ:
http://www.akuff.org/index.php?p=4&sp=1

Megemlékezés a kitelepítésről

A III. Békés Megyei Nemzetiségi Találkozó
nyitó rendezvényeként a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Német Hagyományápoló
Egyesület a németek kitelepítésének 69.
évfordulójáról emlékezett meg május 9-én a
Mezőberényi Német Kitelepítettek
Emlékművénél. Beszédet mondott Lázárné
Skorka Katalin evangélikus lelkész. Egykori
kitelepítettek, illetve városi, környékbeli és
megyei szervezetek helyezték el koszorúikat.

10.
Mezőberény országos bajnokot
adott a kajak-kenu sportnak!

Büszkék lehetnek Mezőberény lakosai
Wágner Annára és Sági Alizra. Anna alig több,
mint egy év kajakozás után máris korosztálya
legjobbja lett és országos bajnoki címet
szerzett a Magyar Maraton Bajnokságon. Aliz
páros kajakban kiegészülve a gyomaendrődi
Fodor Napsugárral az előkelő második helyet
szerezte meg a bajnokságon. A magyar kajak –
kenu sport eredményességét és színvonalát
tekintve ez is óriási eredménynek tekinthető.

Ők ketten a KSI Gyomaendrőd szakosztályának a versenyzői. Elmondhatjuk, hogy
Mezőberény két kiváló, tehetséges kajakost
adott Magyarországnak és a fantasztikusan
eredményes kajak – kenu sportnak. A két lány
és a KSI Gyomaendrőd versenyre utazását a
Balta Gumiszervíz is támogatta.
Május 29-31-én a Velence tavi Sukorón
rendezték a kajak – kenusok Országos
Diákolimpiáját. Wágner Anna és Sági Aliz
most nem a KSI színeiben versenyzett, hanem
az iskolájukat képviselték. Anna az U10 –es
gyermek lány korosztály versenyében
2.helyen végzett. Az eredmény hirdetéskor az
ország színe java előtt elhangzott a
Mezőberényi Általános Iskola név. Sági Aliz
az U11-es korosztályban 15. helyen zárt. MK4 2000 méteren is rajthoz álltak, ahol idősebb,
nagyobb lányok között az előkelő 9. helyet
szerezték meg. Eredményeikkel Mezőberény
hírnevét öregbítik. A két lány edzésre és
versenyekre járásáért köszönet Öreg István
Főigazgató Úrnak és Mezeiné Szegedi
Erzsébet Főigazgató-helyettes Asszonynak és
az iskola pedagógusainak.
Kovács Gábor KSI Gyomaendrőd

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

Civil hírek / Hitélet

Mezőberényi Hírmondó

Ha az Úr épít...
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak
az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába
vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és
feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret
esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is
ad eleget.” (Zsoltárok 127,1-2)
A 127. zsoltár szavai visszhangoznak a
fejemben és szívemben, amikor arra gondolok,
hogy milyen eredmények és áldások
haszonélvezői vagyunk itt Mezőberényben, mi
református keresztyének. Igaz, hogy nagy
mélységből, romos épületből és reményvesztett állapotból indultunk el, reménnyel és
hittel szívünkben. És ez a hit igazából nem
önmagunkban volt, hanem Istenben. És
közben elhittük és komolyan vettük azt, hogy
Isten reánk komoly feladatot és kötelességet
bízott. Vigyázni kell a mezőberényi református közösségre, külsőleg és belsőleg. És ha
megszületik ez a belső összetartozás-tudat a
református testvérek és Isten között, ha van
függőleges és vízszintes kapcsolat, akkor lesz
külső megújulás is. A belső és a külső
megújulás összetartozik, és ennek az alapja
Isten.
2010-től kezdve folyamatosan égett a
szívünkben láng, a tenni akarás vágya, a többre
bízatás ereje. Hittünk Istenben és Istennek, és
csak cselekedtük azt, amit kellett. Nem külső
kényszer hatására, hanem belső elhatározásból. Nem azért, mert többnek akartunk
tűnni, látszani, egyszerűen csak az aktuális
feladat és kihívás ragadott magával. És íme,
átéltük a csodát, azt, amit Salamon fogalmaz
meg a 127. zsoltárban: „Ha az Úr nem építi a
házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr
nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.
Hiába keltek korán, és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit
az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.”
(Zsoltárok 127,1-2) Hadd fordítsam meg a
zsoltár megfogalmazását, ha az Úr építi a
házat, a templomot, az óvodát és az iskolát,
akkor nem hiába fáradoznak az építők. Mert,
akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.
Eleget kaptunk már eddig. Eleget Isten
kezéből, mert megáldotta az Ő nevében
végzett munkánkat, meghallgatta
imádságunkat, szeretetünkre szeretettel
válaszolt. Ám ez nem jelenti azt, hogy itt meg
akarunk állni. Mert Isten szolgáinak

folyamatosan használniuk kell a kapott
talentumokat! Nem maradhatunk tétlenek!
Vigyázni és gyarapítani kell a mezőberényi
református közösséget Isten dicsőségére! És itt
most nem arra gondolok, hogy a város egészét
reformátussá kell tenni. Nem. A lényeg az,
hogy a meggyőződésből reformátussá lett
testvérek hitét erősítsük, az egymás iránt
mutatott hűségükkel és támogatásukkal
együtt. Mert a közösség ereje abban rejlik,
hogy a tagjai hogyan és mennyiben
számíthatnak egymásra. Mi arra törekszünk,
hogy minél többen átéljék, jó összetartozni, jó,
hogy része lehetek ennek a református
közösségnek, mert van, akit felhívhatok, van,
aki meghallgat, van, aki számon tart és tudja,
hogy mi van velem. Van, aki gondol rám és
áldozatot is hoz értem. Van, aki az imádságába
foglal, akkor is, ha elbizakodott vagyok, akkor
is, ha bajban vagyok, és az örömben osztozik
velem. A református közösség igyekszik
krisztusi lenni, és a Krisztustól való lelkületet
és szeretet továbbadni. Továbbadni a
református szeretetotthonban, a református
családi napköziben, a református óvodában és
igen a református iskolában is.
Ebben az előre tekintő célkitűzésben pedig
békesség van. Egyszerűen azért, mert nem
nekünk kell megtalálni azt az utat, amin
haladni kell, hanem Isten mutatja azt az utat, és
nekünk csak rá kell lépnünk. Igazából a
céljaink sem a magunk okosságából születnek,
hanem Isten ajándékaként látnak napvilágot.
Az Ő vezetésében halk és szelíd szóval mindig
megmutatja, hogy mit kell cselekednünk. És
aki meghallja ezt az isteni szót, az csak
cselekszik, nem kiált, nem lármáz. Csak
szolgál és épít, nem önérvényesít és rombol.
Csak előre tekint és bízik, nem hátranéz és nem
az igazát bizonygatja újra és újra félelemmel és
aggódással. Csak igazat mond, nem hirdet
valótlant.
A legbölcsebb dolog az életben az, amikor az
ember képes az életét, a családja, a közössége,
a gyülekezete sorsát Isten kezébe helyezni, és a
kapott útmutatás szerint élni. Erre a 127.
zsoltár írója, Salamon nem csak szavaival,
hanem életével is tanít. Szíveljük meg ezt a
tanácsot, mert ha az Úr építi a házat, az óvodát,
az iskolát, ha az Úr építi az életet, a munkát, a
családot, akkor sohasem lesz hiábavaló a
fáradozásunk!
Román János, lelkipásztor

Mezőberényiek segítenek a dévai árvaházban
Tavaly ősszel a TÍZVÁROS Alapítványtól 4
fős csapat látogatott el a Böjte Csaba vezette
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonába, 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.
Süveges Szabolcs
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, tisztítószereket, illetve
mindenféle felajánlásokat. A július 10-ig
összegyűjtött adományokat a csapat a
kiutazás alkalmával juttatja el a rászoruló
családoknak.
Az adománygyűjtés helyszíne:
Mezőberény, Deák F. u. 5-7.

Mezőberényi Hírmondó
Ha ég a „pokol”!
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Tapasztalatom szerint, nagyon sok embert érintő problémát
jelent az evés után, illetve akár napközben is jelentkező
gyomorégés. Ez nemcsak kellemetlen és fájdalommal jár, hanem
kezeletlen esetekben, a szervezet elsavasodása miatt, akár
súlyosabb betegséghez is vezethet.
Emelkedett gyomorsavszintet több tényező is kiválthat. Az okok
közé sorolható a stresszes életmód („gyomorideg”), finomított
ételek, égetett szeszek, túlzott húsfogyasztás, a „vödör” kávé,
valamint bizonyos gyógyszerek, főleg fájdalom és lázcsillapítók
túlzott alkalmazása.
Ha a probléma ritkán fordul elő, akkor a legjobb megoldást
jelenti a fentebb említett ételek, életvitel kerülése és savlekötő
használata.
Amennyiben a gyomorégés refluxszal is párosul (gyomorváladék visszajutása a nyelőcsőbe, maró érzés főleg a garatban),
savcsökkentő szuszpenzió alkalmazása javasolt.
Másik megközelítési mód a gyomornyálkahártya védelme
bevonatot képző anyaggal, inkább azokban az esetekben
javasolt, ha a probléma napközben is jelentkezik.
Jelentős javulást érhetünk el a gyomorsav termelődését
negatívan befolyásoló szerekkel, amelyek egy-két kivételtől
eltekintve orvosi recepthez kötött gyógyszerek, szedésük előtt
érdemes orvossal konzultálni.
Bármelyik megoldást választjuk, legfontosabb változtatni az
életvitelünkön, étkezési szokásainkon, kerülni az indokolatlan
fájdalomcsillapító szedést.
„Tűzoltás” változtatással!
dr. Nagy Ádám gyógyszerész

Máté Margit
és Kovács Imre
25 éves
házassági
évfordulója
alkalmából
köszöntik őket
szüleik és
testvéreik.

11.
KOMFORT ABC
Készlet erejéig akció:
Adambrau, Riesenbrau dob.sör
0,5 l
139 Ft
Ráma kocka margarin
250 g
199 Ft
Napraforgó Étolaj „Glória”
1l
329 Ft
Sárgaborsó főzelék pörkölttel
400 g
349 Ft
Delikát ételízesítő
250 g
399 Ft
Nescafé Classic 3in1 kávéspec.10x17,5 g 429 Ft
Cherry Queen Passion desszert
100 g
549 Ft
Nesquik instant kakaó
400 g
549 Ft
Silán öblítő koncentrátum 10 illat
1l
499 Ft
Tide mosópor 4 féle
1,4 kg 1279 Ft
Tomi mosógél
3,96 l 1999 Ft
Dosia mosópor
10 kg 2999 Ft

(278 Ft/l)
(796 Ft/kg)
(329 Ft/l)
(873 Ft/kg)
(1596 Ft/kg)
(2451 Ft/kg)
(5490 Ft/kg)
(1373 Ft/kg)
(499 Ft/l)
(914 Ft/kg)
(505 Ft/l)
(300 Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Júniusi akció:
Balfi ásványvíz dús, mentes
1,5L 69Ft
(46Ft/L)
Pécsi Szalon alk.mentes dobozos sör0,5L 129Ft (258Ft/L)
Ritterhof dobozos sör
0,5L 129Ft (258Ft/L)
Bomba energy ital dobozos
0,25L 139Ft (556Ft/L)
Mátyás dobozos sör
0,5L 149Ft (298Ft/L)
Apenta szénsavas üdítőitalok
1,5L 159Ft (106Ft/L)
Pécsi Szalon dobozos sör
0,5L 159Ft (318Ft/L)
Márka jeges teák
1,5L 199Ft (133Ft/L)
Sió rostos őszibarack
1L 249Ft
Ricoré 3in1 instant kávékeverék 160g
359Ft (2244Ft/kg)
Omnia őrölt kávé
250g
599Ft (2396Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g
699Ft (6990Ft/kg)
Várjuk Kedves Vásárlóinkat! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Szépségszalon
Akció! Szolárium bérlet 3800Ft/60perc
Női-Férfi-Gyermek Fodrászat
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, alkalmi
frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
Kozmetika
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése, masszírozás
Manikűr-pedikűr
műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.
Menyasszonyiruha-kölcsönzés.
Elérhetőség: 06/66/352-600, Mobil: 06/30/928-4531
Ajándékozzon Szolárium vagy Kozmetikai kezelést!
Önt is szeretettel várom!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

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

12.

Mezőberényi Hírmondó

