MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
Ingyenes közéleti információs lap

XXVII. évfolyam, 2017. március

Petőfi-emléktúra
2017. március 15. 9.00

2017. MÁRCIUS 15.

ÜNNEPI PROGRAM
9.00

Petőfi-emléktúra indul a Körös-partra az Alföld Turista
Egyesület szervezésében (a SPAR parkolójából)

Emlékezés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcra az OPSKK Művelődési Központ
színháztermében
Ökumenikus istentisztelet
Ünnepi megemlékezés
Az ünnepi műsorban közreműködnek: a Békéscsabai Jókai
Színház művészei, a Leg a Láb AMI táncosai és a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar
Beszédet mond: Szollár Péter tanácsos - NGM Miniszteri
Kabinet -, mezőberényi elszármazott
9.45
Városi elismerések átadása
„Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért“ elismerő cím:
Binder Anikó
„Mezőberény Sportjáért“ elismerő cím:
Winter Ilona
„Mezőberény Kultúrájáért“ elismerő cím:
Népi Díszítőművészeti Kör
„Mezőberény Egészségügyéért,
Szociális Ellátásáért“ elismerő cím:
dr. Hegyi Ibolya
„Mezőberény Vállalkozója“ elismerő cím:
Takács Imre
A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja: Siklósi István polgármester
és Szekeres Józsefné alpolgármester
9.00

10.30

11.30

Útvonal:
Mezőberény – Liget – Laposikertek – Nagy-zug – Petőfi
Emlékmű (koszorúzás) –
Boldishát – Tücsökhalom –
Mezőberény
(táv: 17 kilométer)
Túravezetők:
Váradiné Marcsi és Hoffmann
Ádám
Találkozó:
9 órakor Mezőberény, Kossuth tér
(SPAR parkoló)
Kedvezőtlen terepviszonyok
esetén a túra műúton halad.
Információ:
e-mail: alfoldte@gmail.com
Várjuk az új, és visszavárjuk a régi
résztvevőket!

Boldog nőnapot!

Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél a Baráti Egylet
Mezőberényért szervezésében
Az emlékműhöz a Művelődési Központ parkolójából indul az autóbusz.

A világ már csak ilyen, az ember vagy
nőnek vagy férfinak születik. A nők –
miként a férfiak is – sajátos lelki
igényekkel, szükségletekkel rendelkeznek. A férfiak ezt nehezen értik,
szépségük, kedvességük mellett ezért is
csodálják őket.
Legyenek áldottak a nők!
Boldog nőnapot kívánunk!
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Városházi hírek

szép sikereket értek
Ez történt a két ülés között eldezvényen
a mezőberényi mazsorettek:
Január 30-án Siklósi István
polgármester levelet kapott Izsó
Gábor polgármester úrtól, hogy a
békési ügyeleten október, november és december hónapban
összesen 107 mezőberényi lakos
vett igénybe ellátást. A békési
városvezető arra kérte polgármester urat, hogy a helyben
szokásos módon tájékoztassa a
lakosságot, hogy melyik
szolgáltatónál vehetik igénybe az
ellátást. Ez természetesen a
Békés-Medical Kft.
Január 31-én Székely Károlyné
Eszter nénit köszöntötték 90.
születésnapja alkalmából otthonában. Ez alkalomból Siklósi
István polgármester adta át neki az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándékkosarat. Ezúton is, családja
körében, egészségben eltöltött
éveket kívánunk neki.
Február 3-án a város szelektív
hulladékgyűjtéséhez szükséges
edényzet igényét továbbította a
DAREH felé Siklósi István
polgármester. A gyakorlatot
ismerő szakemberrel történt
egyeztetést követően 3600 db 240
l-es műanyag gyűjtőt, 40 db 1100
l-es műanyag gyűjtőt és 1000 db
komposztáló edényt jelzett. Azt
még nem tudni, hogy ezek az
edények mikor érkeznek meg,
illetve azt sem, hogy milyen
módon kerülnek használatba.
Február 14-én Gyulán a megyei
kórházban dr. Becsei László
főigazgató úrral folytatott
megbeszélést Siklósi István
polgármester a reumatológiai
szakrendelés, fizioterápia és
balneológiai kezelések lehetőségeiről, a mezőberényi
strand gyógyvizének hasznosítása érdekében. A főigazgató úr
segítően állt a dologhoz. A
polgármester szóba hozta továbbá a nőgyógyászati szakrendelés
kérdését is, de ebben nem kapott
megnyugtató választ, ezt tovább
kell egyeztetni. A megbeszélésen

részt vett Kovács Edina a Városi
Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatója is.
Február 16-án Hollerné Racskó
Erzsébet az Országos Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és
Heinek Ottó az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat
vezetői jártak Mezőberényben.
Látogatásuk célja egy októberi
országos konferencia előkészítése volt, mely a német kitelepítés és a szlovák-magyar
lakosságcsere 70. év-fordulójáról lesz hivatott meg-emlékezni. Egyedülálló kez-deményezés az övék, mert a két
nemzetiség még nem működött
együtt ilyen témájú rendezvényen. A konferencia céljául azt
jelölték meg, hogy az egyszerű
emberek szempontjából vizsgálják meg a történések következményeit, s nem a politikai
vonulatokat kívánják taglalni. Itttartózkodásuk alatt a Szlovák
Közösségi Házban találkoztak a
helyi szlovák és német nemzetiségi önkormányzat elnökeivel, valamint a szlovák
szervezet vezetőjével.
Február 20-án Teleki-Szávai
Krisztina, a Klebelsberg Központ Gyulai Tankerületének
elnöke járt a hivatalban, s hozta
el az aláírt megállapodásokat az
általános iskola üzemeltetésének átadásáról-átvételéről.
A találkozón Siklósi István
polgármester – az evangélikus
általános iskola beindítása okán –
szóba hozta a gyermeklétszám
állami általános iskolában történő
csökkenése miatt felszabaduló
helyiségek kérdését. Jelenleg
talán nem, de hosszabb távon
kiüresedő épületrészekkel kell
számolni, amely a város számára
nagy teher lehet. Érdemes tehát
megvizsgálni, hogy a következő
években miként kerüljön hasznosításra az általános iskola
épületegyüttese. Erre egyébként
Siklósi István polgármester ígéretet kapott az igazgató asszonytól.
A megbeszélésen részt vett Öreg
István főigazgató is.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
január 30-i zárt ülésen, valamint a
2017. február 13-i rendkívüli
ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester

számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről,
intézkedésekről. A polgármester
szóbeli kiegészítést tett: február
utolsó hétvégéjén Szolnokon 34
település közel 750 versenyzője
részvételével lebonyolított ren-

három I., egy II. hely mellett
különdíjat is kiérdemeltek.
Barna Márton képviselő úr az
„Élet a facebook-on túl” városházi beszélgetések eredményéről,
sikerességéről kérdezett. Siklósi
István polgármester csak
részben tartja sikeresnek, a
rendezvény nem érte el teljesen
célját. Szűk kör érdeklődése
mellett – legutóbb kilenc
érdeklődő – a saját szempontjukból fontos dolgokra reagálnak,
és általában csak a város kisebb
részét érintő problémákat vetnek
fel. A polgármester szerint talán
nagyobb érdeklődésre tarthat
igényt, ha a legutóbbi esthez
hasonlóan az előző alkalommal
felvetett témákra reagál.

2017. március
döntött, hogy 2017. évben 600 ha
légi kémiai vagy biológiai, és 350
ha földi kémiai irtás megszervezését kéri a Gyomaendrőd
gesztorságával működő konzorciumtól. A feladat fedezeteként a
Városi Közszolgáltató Intézmény
éves költségvetésében
4.527.550,- Ft eredeti előirányzatot biztosított.
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
rendelet módosítása után Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától 2018. február
28. napjáig tartó határozott
időtartamra közművelődési
megállapodást kötött a Tízváros
Alapítvánnyal, a Mécses Szolgáló
Közösség Egyesületével, a
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesülettel, a Berény Táncegyüttes
Egyesülettel, a Mezőberényi
Szlovákok Szervezetével, a Mezőberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesületével és a Mezőberényi Népfőiskola Alapítvánnyal.

Módosították a települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
önkormányzati rendeletet,
mivel a feladatellátási szerződés a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel
került megkötésre.
Siklósi István polgármester
felhatalmazást kapott, hogy a
Mezőberény Város Önkor- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azományzati Képviselő-testülete az nosító jelű „Csatlakoztatási
EFOP-1.5.3-16 pályázat pro- konstrukció az önkormányzati
jekt előkészítési munkáira elfo- ASP rendszer országos kiterg a d t a a H R O D E m b e r i jesztéséhez” című felhívás alapján
Erőforrás és Szervezetfej- támogatási kérelmet nyújtson be,
lesztési Kft. ajánlatát, és a valamint a támogatási jogviszony
projekt előkészítési feladatokra létrejötte esetén a kedvezbruttó 3.175.000 Ft-ot biztosított a ményezetti kötelezettségeket és
2017. évi költségvetésének jogokat gyakorolja.
működési tartaléka terhére,
továbbá felhatalmazta Siklósi Jogszabályváltozás miatt MezőIstván polgármestert a vállal- berény Város Önkormányzati
kozási szerződés aláírására.
Képviselő-testülete helyi rendeletben nyilvánította munkaTudomásul vették az Ügyrendi, szüneti nappá július 1-jét, a
Jogi, Közbiztonsági és Esély- Közszolgálati Tisztviselők Napegyenlőségi Bizottság vagyon- ját (az érintett közszolgálati
nyilatkozatokkal kapcsolatos dolgozók részére az elmúlt több
vizsgálatának eredményéről adott mint 15 évben is munkaszüneti
tájékoztatást.
nap volt július 1-je).
Elfogadásra került a közmunkások foglalkoztatásának 2016.
évi tapasztalatairól, valamint a
2017. évi tervekről szóló tájékoztató.
A képviselő-testület tudomásul
vette a Települési Értéktár
Bizottság végzett munkájáról
szóló beszámolót, melyet 7.
alkalommal készített el a Bizottság.

Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások átvezetése
miatt módosításra került a
Vagyonrendelet.
Jóváhagyták Mezőberény
Város Óvodai Intézménye
2016/2017-es nevelési évre szóló
B e i s k o l á z á s i Te r v é n e k
módosítását.

Módosításra került a pénzbeli és
természetbeni szociális elláMezőberény Város Önkormány- tásokról szóló önkormányzati
zati Képviselő-testülete úgy rendelet, így ismételten el-

2017. március
érhetővé válik a temetési kölcsön,
valamint a felsőoktatásban
tanulók támogatása a korábbi
gyakorlatnak is megfelelő jövedelemhatárok között.

Városházi hírek
nek nem rendeltetésszerű felhasználása miatt - nem hagyta jóvá.
A támogatási szerződésben
foglaltak értelmében a képviselő-testület a Mezőberényi
Football Clubot 2 évig, tehát
2019. január 31-ig semmilyen
önkormányzati pénzbeli
támogatásban nem részesíti,
valamint 2017. március 31-ig
kötelezi a Clubot a 219.990,- Ft
nem rendeltetésszerűen felhasznált összeg visszafizetésére.

M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzati Képviselő-testülete, mint
fenntartó a Mezőberény Város
Óvodai Intézményébe történő
2017/2018-as nevelési év
beiratkozási időszakának 2017.
április 24. és április 25. napját
határozta meg. A beiratkozásról
szóló hirdetmény a városi honlapon Elfogadták Debreczeni Gábor
olvasható.
bizottsági tag 2017.02.-12. havi és
2018.01. havi (21.100,- Ft/hó)
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o r- tiszteletdíjáról történő lemonmányzati Képviselő-testülete dását.
tudomásul vette a 2016. évi
sporttámogatások felhasználá- Mezőberény Város Önkormánysáról szóló, 16-ból 14 sport- zati Képviselő-testülete tudomáegyesület által benyújtott pénz- sul vette Süveges Szabolcs
ügyi beszámolót. A képviselő- kérelmét, és felhatalmazta a
testület köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal munkasportegyesületek vezetőinek és társait arra, hogy a Hit Gyületagjainak a 2016. évben végzett kezetét főbb ismertető adataival
munkájukért, és további ered- a városi honlapon található helyi
ményes szereplést kívánt.
felekezeteket tartalmazó listában
feltüntesse.
Jóváhagyták a Humánügyi Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi Elfogadták a Városi KözszolKosárlabda Klub (5650 Mező- gáltató Intézmény 2017. évi
berény, Luther tér 1.) 2016. évi munkatervét, annak megvasporttámogatások felhasználá- lósításával Kutas Ferenc igazgatót
sáról (a 124-51/2016 ügyirat- bízták meg.
számú támogatási szerződésben
meghatározott 700.000,- Ft és a Jóváhagyásra került a Városi
1 2 4 - 9 7 / 2 0 1 6 . ü g y i r a t s z á m ú Közszolgáltató Intézmény Alapító
támogatási szerződésben meg- O k i r a t á n a k m ó d o s í t á s a . A
határozott 440.000,- Ft összegről, képviselő-testület felhatalmazta
azaz 1.140.000.- Ft-ról) szóló Siklósi István polgármestert, hogy
pénzügyi beszámolóját.
az Alapító Okirat módosításáról
szóló határozatot, valamint a
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o r- Módosító Okiratot és az egységes
mányzati Képviselő-testülete a szerkezetű Alapító Okiratot a
Humánügyi Bizottság által Magyar Államkincstár részére
ellenőrzött Mezőberényi Football küldje meg.
Club (5650 Mezőberény, Sport u.
1.) 2016. évi sporttámogatások Jóváhagyták a Városi Közszolfelhasználásáról
gáltató Intézmény Szervezeti és
a) a 124-100/2016. ügyiratszámú Működési Szabályzatának módotámogatási szerződéssel megítélt sítását, valamint a módosításokkal
50.000.-Ft elszámolásáról szóló egységes szerkezetű Szervezeti és
pénzügyi beszámolóját elfogadta,
Működési Szabályzatát.
b) a 124-53/2016 ügyiratszámú
támogatási szerződésben meg- A képviselő-testület által elfohatározott 900.000,- Ft, valamint a gadott rendeletek megtalálhatók a
1 2 4 - 9 6 / 2 0 1 6 . ü g y i r a t s z á m ú www.mezobereny.hu honlapon.
támogatási szerződésben meghatározott 200.000,- Ft, összesen A soron következő képviselő1.100.000,- Ft összeg elszámo- testületi ülés időpontja: 2017.
lásról szóló pénzügyi beszámolóját március 27. (hétfő).
- az utazási és kiküldetési
költségekből 219.990.- Ft összegFesetőné Sipos Judit, Titkárság
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Békési érték-mérő
Véget ért a Békés Megyei Önkormányzat Békési Értékmérő
versenysorozata. A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum
Főosztálya támogatásával megvalósult vetélkedő célja az volt,
hogy a fiatalokat bevonja a hungarikumok, értékek megőrzésébe,
gyűjtésébe, megismerésébe.
A megye valamennyi járásában lezajlottak az elődöntők, ahonnan
a két korcsoport legjobban teljesítő csapatai a megyei döntőben
folytathatták a vetél-kedést.
- Közel 100 oldalas tananyagot sajátítottak el a gyerekek,
fiatalok. Alapos felkészültségről adtak tanúbizonyságot mind a
járási elődöntőkön, mind a megyei döntőn, és a kérdésekre adott
válaszok mutatják, hogy megismerkedtek azokkal az értékekkel,
amelyek összekötnek bennünket – emelte ki Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Köz-gyűlésének elnöke.
A rendezvényen részt vett Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár, aki
hangsúlyozta, kiemelt cél a fiatalok bevonása az értékgyűjtésbe,
az értékek megőrzésébe.
- Nagyon fontos a felnövekvő nemzedékkel megismertetni az
értékgyűjtés fogalmát, hogy rájöjjenek, érdemes az érté-keinket
feltérképezni, érdemes azokkal az értékekkel foglalkozni,
amelyek a hagyományainkból, múltunkból erednek, és érdemes a
mai, viszonylag új értékekkel is foglalkozni, mert ezek az értékek
a mi identitásunkhoz, a mi hagyomá-nyainkhoz tartoznak, és ezek
a mi erőforrásaink a jövőre nézve – emelte ki Szakáli István
Loránd.
Az általános iskolás korcsoport dobogósai:
1. Magvető Református Általános Iskola (Gyula)
2. Mezőberényi Általános Iskola
3. Békéssámsoni Általános Iskola
A középiskolás korcsoport helyezettjei:
1. BSzC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Szakgimná-zium
2. Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola
3. Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium (Sarkad)
Az első helyezést elért két csapat jutalma egy háromnapos
kirándulás és részvételi lehetőség az országos versenyen.

Gronaui diákok látogatása

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közölünk:
Lakatos István Sándor (1981), Morava István János (1943), Bagi
Lajos (1971), Herczeg Imréné született Pabar Erzsébet (1934),
Horváth Béla (1965), Baracsi István (1937), Kiss Ferenc (1928),
Cselényi Demeter (1927), Pázsit Imre (1940), özv. Móricz
Andrásné született Takács Erzsébet (1936), Bodonyi Mária (1932),
özv. Szadai Imréné született Tóth Judit (1932), Jónás Károly (1951)

A városházán jártak február 23-án a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium vendégeként itt tartózkodó gronaui diákok. A pár napot itt
töltő, a várossal ismerkedő tíz diák és kísérőik találkoztak Siklósi
István polgármesterrel, és megismerték a városháza történetét. A
diákok Mezőberény testvérvárosából, Gronauból, a Werner von
Siemens Gimnáziumból érkeztek.
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Mezőberényi élet az 1940-es években
Szabó Benjamin István visszaemlékezéseit részletekben közöljük.

Az ember, aki végig élt egy életet,
megpróbálja végiggondolni,
hogy miért éppen így alakult. Hol
kapott ösztönzést, szeretetet,
inspirációt, jó- vagy rosszindulatú „pofonokat”. Magányomban én is ezt tettem. Az
elmúlt év nyarán „A Mezőberényi
Polgári iskola és én” című cikken
keresztül már bemutatkoztam a
város jelenlegi lakosainak.
Úgy érzem, az újkori Mezőberény közel 300 éves múltja arra
kötelez, hogy meséljek a ma ott
élő fiataloknak, középkorúaknak
a „közeli”, 70 évvel ezelőtti
múltról, amelyet az akkori
„tinédzserek”, mi Mezőberényben megéltünk. Én konkrétan 1945 és 1950 között teljes
életet éltem szülővárosomban, és
egy életre szóló muníciót hoztam
magammal onnan. Erről az
időszakról szeretnék élő képeket
felvillantani, és ezen keresztül
bemutatni, hogy ez a már akkor is
város szintű nagyközség lakói,
hogyan teremtettek élhető világot
maguknak. Ezt tették annak
ellenére, hogy a véres II. világháború és az abból fakadó
döntések következményei szinte
minden Mezőberényi családot
érintettek közvetve vagy közvetlenül.
Európában sok várost, települést,
földig romboltak a harcok a civil
lakosság határtalan szenvedését
okozva. Az én sorsom úgy
alakult, hogy 12 évesen a
családommal a körül zárt
Budapesten éltem át az ostromot,
kemény ízelítőt látva a II.
világháborúval együtt járó,
emberek által végrehajtott,
embertelen cselekedeteknek és
azok következményeit. Láttam
tőlem alig pár méterre álló
embereket, golyó vagy repeszdaraboktól meghalni és emeletes
házakat kártyavárként összeomlani, maguk alá temetve
mindent. Filmeken bemutatatják,
hogy kezelik az ágyút egy adott
hadsereg katonái. Ezek a
jelenetek, bármilyen jó színészek

is mutatják be és talán meg is
felelnek egy történelmi részlet
felidézésének, de azt a halálos
feszültséget, a kényelmes székből
nézve, nem adhatja vissza, mint
amikor ott áll az ember tíz méterre
a harcoló egységtől, remeg a
félelemtől, és gyerekként elsírja
magát látva a katonák küzdelmét
és félelmét. Azt is tudom, hogy
ezeket az átélt érzéseket nem
lehet továbbadni az utánunk
következő, ilyen szörnyűségektől
megkímélt generációnak. Elsősorban azért írtam le, hogy tisztelegjek mindazok előtt, akik nem
élték túl és azok előtt, akik
túlélték, de már nincsenek közöttünk.
Mezőberényt a harcoktól, közvetlen rombolástól megkímélte a
sors. Ugyanakkor kevés olyan
település van az országban, talán
Európában, mint Mezőberény,
ahol a harcokban elesettek vagy
megrokkantak mellett a politikai
döntések és irányzatok kíméletlen végrehajtása 1944 és 1947
között családokat szakított szét,
ártatlan embereket ölt meg. A
családfők vagy a családok munkaképes tagjainak elhurcolásával
az itthon maradottak megélhetése
is veszélybe került. A Mezőberényben több évszázad alatt
kialakult nemzetiségi, vallási
közösségek pár év leforgása alatt
drasztikus beavatkozások révén
jelentősen megzavarták az akkori
nagyközség életét:
– Kezdődött 1944 nyarán a zsidó
vallásúak embertelen elhurcolásával. Én, mint aki a Hunyadi
utca 18. számú házban nyaraltam
12 évesen szemtanúja voltam a
szemben lakó Stern tanító családja elhurcolásának és a
templom meggyalázásának. Az
Alföldi Szövőgyár épületeit
kiürítve a katonák a gépeket a
templomba zsúfolták be, nem
kímélték a kegytárgyakat.
– Még az év nyarán a háború
vihara elől több német család
elmenekült, akik tudomásom
szerint soha sem tértek vissza.
Igaz, hogy ezt önként tették, de a
község életét megzavarták.
- Azután jött a szovjet csapatok
bevonulása, és ezt követően az
ártatlan civil lakosság, korra és
nemre való tekintet nélküli
elhurcolása szovjet munkatáborokba. (Nekem két nagybátyám és későbbi apósom is köztük
volt.)
-1946-ban jött a következő kemény, erőszakos kitelepítés
Németország területére.

- Én ide sorolom az 1947. évi
szlovák családok önként vállalt
kitelepítését és a gútai magyar
lakosok kényszerű áttelepítését
is.
Mezőberény lakossága ebben az
időben döntő mértékben a földből
élt közvetlenül vagy közvetve,
gondolok itt alapvetően a jelentős
kisiparos rétegre.
1945 tavasza úgy jött el, hogy a
kukorica egy része még lábon
volt, az őszi vetések nagy része
elmaradt. Ami a legnagyobb baj
volt, hogy a családok legmunkaképesebb tagjai hiányoztak,
meghaltak, fogságban vagy orosz
munkatáborokban küzdöttek az
életükért.

Ma már talán sokak meghökkennek rajta, de a munkaképes
ember hiánya mellett a másik
nagy baj az volt, hogy nem volt
vonó erő, a lovak nagy részét
behívóval elvitte a magyar
hadsereg, amelyek megmaradtak,
azokat elvitte a szovjet hadsereg.
Megismétlődött az, ami 1918-ban
történt, csak akkor a románok
ürítették ki az istállókat. Akkor
még viszonylag kevés traktor
volt, azok is megrongálódtak,
nem volt ki kezelje őket, nem volt
üzemanyag.
Szabó Benjamin István
folytatjuk

Szeretnélek meghívni téged egy fórumra, közös gondolkodásra,
beszélgetésre településünk jövőben tervezett, elsősorban a fiatal
korosztályt érintő fejlesztéseivel kapcsolatban.
Időpont: 2017.március 17.
Helyszín: Mezőberény, Kossuth tér 1. Városháza Díszterem
A fórumhoz kapcsolódóan létrehoztunk egy eseményt, a közösségi
oldalon, amit az alábbi linken érhetsz el. Itt bővebb információkhoz
juthatsz, előre is felteheted kérdéseidet, elmondhatod ötleteidet.
www.facebook.com/events/1289252337849631/?activ_tab=about
Megjelenésedre feltétlenül számítunk!
A beszélgetést vezeti: Siklósi István polgármester
További részletek: www.mezobereny.hu oldalon.
Köröstarcsa középpontjában, orvosi rendelő, bolt, buszmegálló
közvetlen közelében, de csendes helyen

családi ház eladó.
Teljesen felújítva 2015-ben, beépíthető tetőtérrel. A házban
három szoba, étkező, spájz, fürdőszoba, WC található.
Érdeklődni lehet a +36 30 9551212 telefonon.

Üdülés Hajdúszoboszlón
2017. május 14-től 20-ig 6 éjszaka és 7 nap félpanzióval
4.300.- Ft/nap + 500- Ft/nap IFA. Utazás menetrend szerinti
autóbusszal. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban.
Jelentkezés: 2017. április 10-ig 5.000.- Ft/fő előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna: +36 30 4547 149.
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Szabadtéri tüzek megelőzéséért
A korábbi évek tapasztalati azt
mutatják, hogy a jó idő és a tavasz
beköszöntével ugrásszerűen
megnő a szabadtéri tűzesetek
száma. Hétvégéken, a kellemes
tavaszi időjárás miatt sokan
választanak szabadtéri programokat, szívesen végeznek kerti
munkákat. Gyakoriak a szabadtéri főzések és a növényi
hulladékégetések. A tél folyamán
elszáradt növényi hulladékok,
kiszáradt fák, valamint szeles
időjárás azonban különösen
kedvez a szabadtéri tüzek
terjedésének, amelyek a korábbi
években Békés megyében is
többezer hektárnyi területet
perzseltek fel. Az év ezen
időszakában a tűzoltóságok
vonulási statisztikájában drasztikusan meg-emelkednek az ilyen
beavat-kozások számai, a megye
tűzoltó egységei megerősített

szolgálattal dolgoznak.
A katasztrófavédelem arra kéri a
lakosságot, hogy fokozottan
figyeljenek a tűzesetek megelőzésére. Legyenek tekintettel az
esetlegesen érvényben lévő
tűzgyújtási tilalomra és az
érvényben lévő tűzgyújtási
szabályokra. (tűzgyújtás részletes
tűzvédelmi szabályai letölthetőek
www.bekes.katasztrofavedelem.
hu weblapról)
Fontos, hogy külön szabályok
vonatkoznak a belterületen
végzett szabadtéri égetésre és a
jellemzően külterületen végzett
irányított égetésre. A belterületi
szabadtéri égetést az önkormányzatok helyi rendelettel
szabályozzák, az irányított égetés
illetékköteles tevékenység, az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a levegő védelméről szóló
kormányrendelet szabályozza.

A szabadtéri égetés szabályiról:
Az esetek 99 százaléka emberi
gondatlanságra vezethető vissza.
Az időnként jelentős kárral járó
tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:
Belterületen csak ott szabad kerti
zöldhulladékot égetni, ahol ezt az
önkormányzat rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak
a rendeletben meghatározott
időben szabad égetni.
A 1 7 / 2 0 1 5 . ( I V. 2 8 . ) ö n k o rmányzati rendeletben meghatározott: Munkanapokon 8-19
óráig. (19 óráig be kell fejeződjön, addigra el kell oltani)
A külterületi tarlóégetést és
vágott növények égetését a
munkálatok előtt tíz nappal
engedélyeztetni kell a helyi
katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott
tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű

oltóanyagról. Mindig legyen
nálunk a tűz oltására alkalmas
kéziszerszám, és csak akkora
tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt
tudunk tartani. Ha feltámad a szél,
azonnal hagyjuk abba az égetést
és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha
valaki a kertjében úgy éget
zöldhulladékot, hogy azt nem
engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben
meghatározott időben végzi, az
20 ezer forinttól 60 ezer forintig
terjedő bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól fél
millió forintig terjedő bírságra
számíthat.
Ha az égetés során akkora tűz
keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer
forinttól 3 millió forintig is
terjedhet a bírság.

Irányított égetés szabályairól
2015. március 5-én hatályba
lépett az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ), mely új
rendelkezéseket tartalmaz a
szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés
engedélyezésének szabályaira
vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1)
meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet,
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során kelet-

kezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 226. § (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa,
használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított
égetést végezhet”.
Irányított égetés kérelem benyújtásához a MINTA letölthető
honlapunkról: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/szabadteriegetes-szabalyai
Az irányított égetés esetén a
levegő védelméről szóló jogszabály rendelkezéseit figyelembe kell venni!

Az irányított égetés engedélyezése külterületen
Az engedélyezés tárgya: Minden
külterületen végzett szabadtéri
égetést 2015. március 5. napját
követően a katasztrófavédelmi
kirendeltséggel engedélyeztetni
kell.
Kivétel: Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon
álló növényzet, avar és egyéb
növényi hulladék) égetést
jogszabály az irányított égetéstől
eltérő fogalomba sorolja – mint
például az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény 65. § és az
erdők tűz elleni védelméről szóló
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9.
§ (alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és
az égetésre speciális feltételeket,
módszereket és eljárásokat
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem
kell a tevékenységet irányított
égetésként engedélyeztetni.
Az új szabályozás értelmében
tűzvédelmi vonatkozásban megszűnt a bejelentés alapján történő
szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi

hulladék égetése, kivéve az erdők
tűz elleni védelméről szóló
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9.
§-ában leírt erdőben végezhető
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.
A 9. § (4) bekezdése kimondja, „a
vágástéri és egyéb fahulladék
égetése a területileg illetékes
megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység”.
Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó
bejelentés érkezik, a bejelentőt
tájékoztatják, hogy 2015. március
5. óta a szabadtéri külterületi
(tarló, lábon álló növényzet, avar
és egyéb növényi hulladék)
égetést engedélyeztetni kell a
terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tájékoztató a területalapú támogatásokról
2017. április 04-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal 16. sz. termében a területalapú
támogatások igénybevételéről tart tájékoztatót
Daridáné Domokos Anikó falugazdász.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása
2017. március
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének ügyfélszolgálati
időpontjai és helyszínei Békés megyében
Csabagyöngye Kulturális Központ Esély Irodája
(Békés megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház - Egyensúly Egyesület)
5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4. IV. emelet, tel: 06 66/449222/129, 06 20/329-0201, 06 20/264-4463
2017.03.10. (péntek) 09:00-13:00,
2017.03.17. (péntek) 09:00-13:00,
2017.03.22. (szerda) 09:00-13:00,
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete
5700 Gyula Kulcs utca 7/a, tel: 06 66/361767
2017.03.03. (péntek) 08:00-12:00
Polgármesteri Hivatal, Békés
5630 Békés, Petőfi S. u.2.
2017.03.31. (péntek) 08:00-12:00

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a közvilágítási hibákkal kapcsolatos bejelentéseiket
a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalon keresztül tehetik meg a
következő elérhetőségeken:
e-mail: info@mezobereny.hu, telefon: +36 70 400-2442
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
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Lábbábos az óvodásoknál
Szende nem hagyta mese közben
pihenni a közönséget, együtt
kellett vele varázsolni, mondókázni, és aki nem csinálta
becsülettel a feladatot, az biztos
lehetett benne, hogy a következő
viccet róla süti el a bábművész.
Persze a gyerekek nem szorultak
motivációra, csüngtek a mesemondó minden szaván. Nem is
csoda, hiszen a sodrófát laskasűrítőnek, a csalánt csihánynak, a
meztelencsigát pedig csórécsigának hívta, amin nem csak a
porontyok, de mi felnőttek is jót
derültünk. Műsorában megcirógatta, megcsikizte a gyerekeket,
Csernik Szende székely lábbábos és mindenkit erre buzdított,
február 7-én járt Mezőberény mondván: – „A porontyainkat
Város Óvodai Intézménye kicsi- kellene simogatni, nem az okosnyeinél. Csernik Szende igazi telefont éjt nappallá téve.”
jelenség. Szinte áramlik belőle a Olyan feledhetetlen élményt
mese, amivel nemcsak a gye- kaptunk mesebeli elemekkel
rekeket, hanem a felnőtteket is átszőve útravalóul – kicsik és
megbabonázza; míves beszé- nagyok egyaránt – amely a mai
dével, vicceivel és elképesztő rohanó világunkban csak kövefantáziájával mindenkit kiragad a tendő példa és egyben elgonvalóvilágból.
dolkodtató is.
Kovács Annamária intézményvezető

TÉLKERGETÉS MVÓI módra
MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE

2017. március 11.

16.00 OPSKK Színházterme
A királykisasszony cipője
című magyar népmese feldolgozását láthatják a MVÓI
Színjátszó Kör előadásában az OPSKK Művelődési
Központjában.

2017. március

Óvodai nyílt napok
Mezőberény Város Óvodai Intézménye szeretettel vár minden
Kedves Szülőt és Csemetéjét az óvodák nyílt napjain, melyek
2017. április 6-án (csütörtökön) és április 7-én (pénteken)
8.00-12.00 óráig tartanak.
Részletek a www.mezobereny.hu honlapon.

Beiratkozás
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
80/2017.(II.27.) sz. határozata alapján Mezőberény Város
Óvodai Intézményébe (Csiribiri Óvoda Kinizsi u. 13,
Magyarvégesi Óvoda Kálvin u. 2-4, Nefelejcs Óvoda
Kodály Z. u. 8, Mosolygó Központi Óvoda Liget tér 5.)
történő 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának
meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszi
közzé:

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások
ideje a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan:
2017. április 24. (hétfő) 8-tól 17 óráig,
2017. április 25. (kedd) 8-tól 17 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: • a gyermek
születési anyakönyvi kivonata, • a gyermek TAJ kártyája, •
orvosi igazolás, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási
helyét) igazoló okmány, • a szülő személyi igazolványa, a
szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló
okmány.
A beiratkozás helye: Mezőberény Város Óvodai
Intézménye, Mezőberény Liget tér 5.
Kovács Annamária intézményvezető
A felhívás teljes szövege: www.mezobereny.hu

Az előadásra jegyek vásárolhatók az óvodákban,
valamint az előadás előtt az OPSKK Művelődési Központjában.
Jegyárak: gyermek: 400 Ft, felnőtt: 800 Ft, családi (2 felnőtt+2
gyermek): 1500 Ft, támogatójegy: 1000 Ft.
Jegyvásárlásukkal a Mezőberény Város Óvodai Intézményének
alapítványát, a Mezőberényi Óvodásokért Alapítványt támogatják,
melyet előre is nagyon köszönünk!
17.00 Piactér
Kiszebáb égetés
közös éneklés, verselés, gondűző cédulák elhelyezése
Ceremóniamester: Jimmy bohóc, alapítványunk támogatója

Tavaszváró családi játszóház
Időpont: 2017. március 24. (péntek) 16 óra
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda
(Mezőberény, Kálvin u. 2-4.)
Programjaink: játszóház, kézműves foglalkozás,
eszem-iszom, dínom-dánom...
Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes

2017. március 13-án

nyílt nap
2017. március 14-én

Intézményi hírek
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Kultúrházak éjjel-nappal India magyar szemmel
Amikor az álmokat felülmúlja a
valóság címmel indiai élménybeszámolót tartott február 24-én
Futaki Éva pedagógus az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ
Muzeális Gyűjteményében. Az
előadásra gyülekező vendégeket a
gyűjtemény munkatársai indiai

A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat keretében
az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ február 10-án tartotta
meg Farsangoló című rendezvényét. A program a Berényi
Futókör szervezésében télűző családi futással kezdődött, a résztvevők a kulturális központ
bejáratától indultak.
A rendezvényen az intézmény
számos csoportja bemutatkozott.
A gyerekeket több program várta,
Mesefolyamban egymást váltva
többen is meséltek nekik, a
játszóházban kézműveskedhettek,

sőt farsangi jelmezt is ölthettek
magukra. Az apróságokról Braun
Ági készített fotókat.
Aki ezen a napon betért a kulturális központba, vagy az utcán
elment az épület előtt, az intézmény ablakaiban plakátkiállítást
láthatott, a grafikai munkák az
utóbbi évek rendezvényeire készültek. Ezen a napon minden
látogatót meleg teával és farsangi
fánkkal fogadtak, a fánkokat a
nagycsaládosok sütötték. A program a Berény Táncegyüttes táncházával zárult.

tejes teával fogadták. Futaki Éva
négy alkalommal is járt Indiában,
vetített diafotók segítségével a
2009-es útja élményeit idézte fel.
Az érdeklődők népes serege az
előadás révén közelebbről is
megismerhette ezt a távoli, de
nagyon érdekes kultúrát.

Múzeumi Esték 2017. március 30-án 17 órától
(csütörtökön) az Arany-bicentenárium alkalmából

Szalontától a Margitsziget fáinak árnyékáig
Fejezetek az Arany legendáriumból címmel tart előadást

Bancsi Árpád István
középiskolai tanár, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Feliratos dísztányér
A hónap műtárgya 2017. március

Mesélj nekem!
Jeneiné Borzán Évával

Március a tavasz, az remény, a
napfény és az 1848-as szabadságharc hónapja. Ezért
különösen aktuális a most
bemutatott műtárgy. A
telkibányai keménycserép előnyös tulajdonságai, a tartóssága, a könynyen tisztíthatósága
miatt a mindennapi használatból kiszorította a fazekasság termékeit.
Különösen kedveltek
voltak a változatos festésű
dísztányérok, ezeket egyedi
megrendelésre is készítették.

A 19. században Telkibányán
készült feliratos keménycserép
tányérok népszerűek voltak a
parasztság körében is. A
23 centiméter átmérőjű tányér öblözetét virágkoszorú és „Éljen
a haza” - festés díszíti. A
felirat a szabadságharc
emlékét idézi, és a hazaszeretetre buzdít.
A dísztányér szép
emléke a magyar
manufakturális kerámiagyártásnak.
Csete Gyula

Az OPSKK Könyvtára márciusi programjai

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában február 23-án
rendezték meg a Mesélj nekem! - programsorozat újabb alkalmát, ezen
Jeneiné Borzán Éva tanító egy Égből pottyant mesét mondott el a
gyerekeknek, majd közös játék után a gyerekek kézműves
foglalkozáson vehettek részt.

március 6-tól 2016. évi lapok árusítása
március 13. (hétfő) 17 óra: Ciróka – maróka címmel a
kicsiknek játékos, mondókás foglalkozás
március 23. (csütörtök) 16 óra: tavaszi ablakfestés és
kézműveskedés
március 30. (csütörtök) 9 óra: Vakok és Gyengénlátók Békés
Megyei Egyesülete Mezőberényi Csoportja éves közgyűlése

Intézményi hírek
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A lovasíjász Szövés összefogással
megismert eszközök, szövéssikere
technikák és motívumok felAz Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban február 27-én több
mint kétszáz érdeklődő látta
Kaszás Géza: A lovasíjász című
filmjét.
A megjelenteket Smiriné
Kokauszki Erika igazgató
köszöntötte, majd Kőszegi
Ádámot kérdezte. A helyi
lovasíjász 2003-ben ismerkedett
meg az íjászattal, majd 2006-ban
a lovasíjászattal. Csak később
jutott el Kassai Lajoshoz, a
kaposmérői völgybe.

Kőszegi Ádám a lovasíjász
világranglistán jelenleg a 24
helyen áll.
A Kassai-féle lovasíjász módszer
hungarikum.

Mezőberényben 2017. március 7én kezdődött az első megbeszéléssel az OPSKK Művelődési
Központjában a Hagyományok
Háza és a Békés Megyei Népművészeti Egyesület kezdeményezésére, az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ közreműködésével a vászon és gyapjú
szövő szakkör. A szakkör heti
rendszerességgel, alkal-manként
4 órás foglalkozások keretében
valósul meg, összesen 96 órában.
A szakkör célja szövőeszközök
sokszínűségének, a szövés
hagyományos tech-nikáinak,
hagyományos formá-inak és
motívumainak a megis-mertetése,
különös tekintettel a mezőberényi
vászon szőttes mintakincsre. A

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város
alpolgármestere által létrehozott „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz csatlakozva az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”

használásával esztétikus és ma is
használható tárgyak tervezése és
kivitelezése. Az elkészíthető darabok elsősorban nyers és színes
pamutból, gyapjúból, kenderből
szőhető tárgyak, melyek a magyar
paraszti textíliák formahagyományán alapulnak.
A szakkör vezetője, Debreczeni
János Népi Iparművész, Népművészet Mestere és a résztvevők az
első foglalkozáson áttekintették a
szakkör megtartásának időpontjait, a tervezett tematikát. Az első
gyakorlati foglalkozásra 2017.
március 16-án kerül sor, ahol a
szövőmester vezetésével ismerkednek meg a szakkör tagjai az
eszközökkel, a felhasználásra kerülő anyagokkal.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ

2017. március

Ciróka-maróka
2017. március 13-án
(hétfő)
délután 17 órai
kezdettel szeretettel
várjuk a
totyogókat szüleikkel
együtt egy játékos,
énekes mondókás
foglalkozásra.
A foglalkozást vezeti:
Hanó Krisztina
néptánc pedagógus
Helyszín: OPSKK
Könyvtára
(Mezőberény, Fő u. 4.)
PROF. DR.

PAPP LAJOS

GASZTRONÓMIAI VERSENYT
HIRDET

programot
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező
kertművelő és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezés lap kérhető és leadható:
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított,
Mini: 10-50 m2, Normál: 50 m2 felett,
Zártkert 1: zöldség,
Zártkert 2: gyümölcsös,
Zártkert 3: vegyes (zöldség és gyümölcs),
Közösségi (csoportok, szervezetek által
megművelt kertek)
A kertek megtekintésére két alkalommal kerül
sor előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 16.
a VI. Töltött Káposzta Fesztiválon
A felhívás részletei és a jelentkezési lap a
www.mezobereny.hu és az
opskk.mezobereny.hu honlapokon, illetve az
OPSKK információs pultjánál.

április 8. (szombat) 9 órától
a korábbi bor-kolbász,
illetve a házi süteményversenyek
folytatásaként.

SZÍVVEL
LÉLEKKEL

Nevezési határidő: április 1.
Jelentkezni lehet az alábbi kategóriákban:
• borverseny: asztali- (vörös, fehér, rose) és
gyümölcsbor
• kolbászverseny: vékony- és
vastagkolbász
• savanyúságverseny: hordós és üveges
• lekvárverseny: házi készítésű
• házisütemény-verseny: (nagymamáink
sütötték, krémes, sós és egyéb)
A verseny kiírása, jelentkezési lap letölthető az
opskk.mezobereny.hu, a www. mezobereny.hu
honlapokról, és a www.facebook.com/opskk
Facebook-oldalról, illetve személyesen átvehető
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ információs pultjánál.
A versenyzők a benevezett gasztronómiai
termékek felajánlásával hozzájárulnak az
érdeklődők részére készített kóstolócsomagok
összeállításához.

Információ: Bartó Róbertné,
+36 20 4243944, bartone@mezobereny.hu.

előadása
2017. március 31-én
17 órakor az

Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ

színháztermében
Jegyek kaphatók az
OPSKK információs
pultjánál
február 11-től
700.- forintért
Az előadás után
prof. dr. Papp Lajos
dedikál

2017. március

Civil hírek

Berényiek Kistopolcsányban

A mezőberényi szlovákok delegációja február 11-én Kistopolcsány polgármesterének meghívására farsang alkalmával
gasztronómiai bemutatót, disznóvágást tartott a szlovák településen. A korábbi években már
többször látogatott el berényi
delegáció Szlovákiába, és egyeztettünk is a település vezetésével,
hogy milyen lehetőség van az
értékeink bemutatására. Ennek
eredményeként tavaly szeptember
17-én a kistopolcsányi szüreten
lehetőséget kaptunk a gasztronómiai bemutatóra, és öregtarhonyát és sűrűlaskát főztünk az
érdeklődők megelégedésére.
Emellett dekorációval és színes
prospektusokkal mutattuk be
településünket. Októberben,
közösségi házunk átadási ünnepén
pedig őket köszönthettük
Mezőberényben, Juraj Mesko
polgármester vezetésével.

A visszajelzések alapján a februári
disznótorunk jól sikerült. Élénk
érdeklődést keltett, hogy mi másképpen dolgozzuk fel a disznót,
más fűszereket használunk, más
módon ízesítünk.
Különlegességet jelentett számukra a cigánka, a töltött káposzta és a
csípős berényi kolbász is. A főtéren
megrendezett esemény hangulatos, szórakoztató programokkal
kiegészítve nyújtott egész napos
kikapcsolódást a látogatóknak.
A hétvége alkalmat adott arra is,
hogy a húsz éves baráti kapcsolat
emlékeit felelevenítsük. A jubileum tiszteletére Siklósi István,
városunk polgármestere emléklapot adott át. Vasárnap ismerkedtünk a település turisztikai
látványosságaival, és további
együttműködésről állapodtunk
meg.
Borgula Györgyné elnök

9.

Nemzetiségi vezetők Berényben
A nemzetiségi vezetők találkozójának első napját Békéscsabán tartották meg, a második
napnak február 25-én Mezőberény adott otthont. A Gyomai
utcai Szlovák Közösségi Házban
rendezett találkozón közel ötvenen vettek részt, valamennyien
nemzetiségi munkában dolgoznak
és képviselői egy-egy település
nemzetiségi csoportjának.
A házigazdák, Cservenák János, a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Borgula
Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke köszöntő szavai után Siklósi István
polgármester köszönte meg, hogy
megtisztelték a jelenlévők városunkat. Az eseményen részt vett
többek között Lászik Mihály, a
Csabai Szlovákok Szervezete
elnöke is. A kétnapos találkozót a
Csabai Szlovákok Szervezete

szervezte, és az előadások fő
témája az értéktár, értéktári
munka volt. Ehhez kapcsolódva
folytatódott a második napon
Mezőberényben is a téma, Körösi
Mihály, a Települési Értéktár
Bizottság elnöke ismertette a helyi
tevékenységet. Mertz Judit, az
értéktár bizottság titkára a 2016.
évi Közös értékeink ITT és OTT!
Gúta-Mezőberény értékgyűjtő
munka pályázatáról beszélt és
mutatott be fényképeket. A
kóstolóval egybekötött vendéglátás a berényi pálinka, a töpörtős
pogácsa ízeivel kezdődött, majd
laska egytálétellel, fánkkal fejeződött be. A találkozón a helyi
értéktár is bemutatkozott, és egy
kis kiállítással, kiadványok bemutatásával is színesítették a rendezvényt.
Borgula Györgyné

Mezőberényi mazsorett sikerek
A Zagyvarékasi Tánc Egyesület
február 25-én rendezte meg a
nyílt, szövetségi tagságtól független IV. Szolnok OPEN
Országos és Nemzetközi Mazsorett versenyt, ezen 34 település
748 versenyzője vett részt. A
versenyt öt korcsoportban (ovi,
mini, gyermek, junior, senior),
show-tánc (modern zenére) és
tradicionális (fúvószenére) kategóriában, valamint szóló,
duó/trió, mini, és csapat formációban, illetve botos, pom-pomos
és kellékes szekcióban hirdették
meg a szervezők.
A verseny célja a mazsorett műfaj
különböző kategóriáinak versenyés szabadidősport formáinak népszerűsítése, színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása. A
rendkívül jól szervezett, sportszerű versenyen színvonalas
produkciók szórakoztatták a nagyszámú közönséget, amely nagy
tapssal jutalmazta a fellépő
csoportokat. A zsűrinek sem volt
könnyű dolga az eredmények

meghozatalában, hiszen jól
koreografált, színvonalasabbnál
színvonalasabb produkciók
követték egymást.
A Mezőberényi Mazsorett Együttes junior csoportja négy versenyszámban indult az
országos megmérettetésen.
Eredmények:
Bárdi Regina gyerek
szóló botos kategóriában: 2. hely, Bárdi
Regina - Fekete Barbara; gyerek duó/trió;
botos kategória: 1. hely,
G y e b n á r Vi k t ó r i a ;
junior szóló botos kategória: 1. hely, junior
csapat; tradicionális
botos kategória 1. hely.
(A csapat tagjai: Csatári
Bettina, Gyebnár Viktória, Simcsik Mónika,
Bárdi Regina, Szota
Szantina, Braun Noémi,
Fekete Natália, Fekete
Barbara, Gyarmati

Krisztina, Mester Gréta, Tóth
Menta, Kovács Nóra Lili, Parai
Vanessza)
Két különdíjat is kiérdemelt a
csoport: Gyebnár Viktória junior
korcsoportban Miss Mazsorett-

díjat kapott, és a junior korcsoportban a legmagasabb
pontszámú csapatkoreográfiáért
járó különdíjat a Mezőberényi
Mazsorett Együttes csapat kapta.
Mezeiné Szegedi Erzsébet

Civil hírek
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Önálló fúvós koncert

A Mezőberényi Városi Ifjúsági
Fúvószenekar nevében köszönöm
a március 4-i koncertünkön
megjelent érdeklődők megtisztelő
figyelmét és a lelkesítő tapsot.
Mezőberényi közönség előtt
játszani egyszerre közösségi élmény és kihívás. A családtagjaink, a barátok és kedves
ismerőseink jelenléte egyrészt
kellemes színpadi atmoszférát
teremt, így mi is sokkal nagyobb

lelkesedéssel koncentrálhatunk a
feladatra, ugyanakkor állandóan
új ötletek keresésére és a repertoár
folyamatos bővítésére is sarkall
bennünket. A ráadások utáni vastaps mindnyájunkat meggyőzött
arról, hogy jó úton haladunk, és a
befektetett idő és energia sohasem
hiábavaló. Újult erővel és motivációval láthatunk hozzá a munkához a tavaszi és nyári próbaidőszakban!
Ficzere Máté

2017. március

Polgárőrök közgyűlése
A Mezőberényi Polgárőr Egyesület március 5-én tartotta meg
éves közgyűlését a vadászházban. Csipke Sándor, az
egyesület elnöke tagjainak
megköszönve ismertette az elmúlt
év tevékenységét.
Beszámolójában szó esett arról,
hogy a 2016. év sem volt könnyű,
az munkával telt. Kiemelte, hogy
igyekeztek a város rendezvényein
ott lenni, helytállni, és a civilekkel, az intézményekkel jó
kapcsolatot ápolni. Örömmel
számolt be arról, hogy az elmúlt
esztendő elismeréseket és kitüntetéseket is hozott, ez erőt ad a
következő évekre. Az "Év
Polgárőr Egyesülete" megtisztelő
cím megszerzése és több tagjuk
egyéni kitüntetése is az elismertségüket mutatja. Siklósi
István polgármester megköszönte
tevékenységüket a város és a
városlakók nevében, és elmondta,
hogy példaértékű munkájuk

nélkülözhetetlen a közösség
életében és megnyugtató a
jelenlétük. A közgyűlésen
Gyarmati Sándor, a Békés Megyei
Polgárőr Szövetség elnöke okleveleket adott át, majd az
egyesület a nőnaphoz közeledve
egy-egy szál virággal köszöntötte
a polgárőr hölgyeket.
Az egyesület szakmai, pénzügyi
tekintetben is lezárt éve egy
erősödő közösséget mutat, új
célokat is kitűztek maguk elé.
Közösségüket bővítve szólítják
meg a városlakókat és hívják,
várják az önként jelentkezőket
soraikba. A csapat a 2016. évet
tekintve olyan hiteles, eredményesen dolgozó, kapcsolataikat ápoló, partnereikkel együttműködő szervezet, akiknek
munkáját csak megköszönni
lehet.
forrás: mezobereny.hu

Győzőtt a Páka-Trans
A 2016-2017. évi XXXV. Kispályás Labdarúgó Teremkupa
végeredménye. 2017. március 4-én a helyosztó mérkőzéseket
játszottak a döntőbe jutott csapatok:
Amatőr kategória: 1. hely: Páka-Trans, 2. hely: Körös-Road, 3. hely:
Paprika Store.co.uk, 4. hely: Csaviép
Szenior kategória: 1. hely: Ipar FC, 2. hely: Lima, 3. hely: Netzita, 4.
hely: Csárda-Tex

Idei sikerek a kajakosoknál
A Héraklész Regionális Fizikai
Felmérő Versenyt február 11-én
rendezték meg Pakson. A KSI
Gyomaendrőd Kajak-kenu Szakosztályának színeiben kilenc
mezőberényi gyermek képviseltette magát. A kicsiknek két
iskolakört (kb. 2400 méter),
tizenhárom éves kortól pedig
Cooper-tesztet kellett futni. A
programban húzódzkodás és
lábemelés is szerepelt, a nagyoknak fekve nyomással kiegészítve.
A három-négy versenyszám
összesített eredménye alakította ki
a végső helyezést.
U 15 korosztályban Hajkó Kata 5.,
U11 korosztályban Barna Gergő
3., U10 korosztályban Konyecsni
Milán 1. helyezést ért el. A
viadalon eredményesen szerepelt
Ilyés Inez, Sági Alíz, Tóth Kinga,
Hajkó János, Kis Bálint és Vida
Levente is.

A téli alapozás lassan befejeződik. A jó idő beálltával a hajók
ismét vízre kerülnek. A nagyobbak elkezdik a vízi edzéseket, a
kisebbek még néhány hétig az edzőteremben folytatják a felkészülést. Az idén is rengeteg
alkalom nyílik a versenyzőknek
arra, hogy megmérettessék magukat a különböző versenyeken.
Továbbra is várjuk 2005-2009
között született fiúk és lányok
jelentkezését, akik szeretnének
megismerkedni a sportággal.
Jelentkezni lehet Kovácsné
Kozma Diána edzőnél az alábbi
telefonszámon: + 36 30 291 36 26.
Ha szeretnél te is egy sikeres
csapathoz tartozni, jelentkezz! Az
első hónap ingyenes!
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Éjszakai íjászverseny
A Mezőberényi Íjász Egyesület harmadik alkalommal
rendezi meg az éjszakai íjászversenyt, melynek ideje:
2017 április 30, 19 óra 30 perc, helye: Mezőberény,
Vésztői út vége, vadász lőtér /táblával jelölve/.
Jellege: 20 db 3D cél, célonként 3 lövés.
A célok fáklyával lesznek megvilágítva,
3-tól 20 méterig kerülnek elhelyezésre.
Nevezési díj: 14 év alatt 1000.-Ft, 14 év fölött 2000.-Ft.
Díjazás: oklevél és érem.
A versenyre nevezés a +36 20 3152845 telefonszámon,
vagy a fehercsaba@c2.hu email címen.
A verseny végén lampiongyújtás és elengedés lesz.
Sok szeretettel várunk minden versenyzőt!

Hitélet

2017. március

Csákó Simonné köszöntése
Csákó Simonné Varga Irén Ilona március 1-jén
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi
István polgármester a
Református Idősek
Otthonában köszöntötte, és adta át az
önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és
településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket kívánunk
az ünnepeltnek.

A hónap
mezőberényi
értéke

Berényi Méz

Mezőberény azon települések közé tartozik, amely
szorgalmasan veszi leltárba értékeit, ennek eredményeként a települési értéktárban jelenleg 88 érték
található. A Mezőberényi Hírmondó számaiban ezekről
írunk. A sort a Berényi Mézzel kezdjük, mert a
közelmúltban sikeresen mutatkozott be Malajziában.
A Berényi Mézből az akác-, a napraforgó-, a repce- és a
se-lyemfűméz került be a települési értéktárba, ezek már
elnyerték a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy
használati jogát is. Zsibrita Pál méhészetéről az a hír
érkezett, hogy a közelmúltban hungarikumokat és
prémium magyar termékeket mutattak be a Malajziában,
a Hungary Fair elnevezésű rendezvényen. Az eseményen
a Berényi Méz portékai is jelen lehettek, és hatalmas
sikert arattak. Az érdeklődők leggyakrabban arra voltak
kíváncsiak, hogy miért olyan átlátszó, szinte
víztisztaságú az akácméz, hiszen náluk a sötét, folyós,
nagy víztartalmú trópusi erdei méz az elterjedt. A másik
meglepetésnek számukra a repceméz számított, hiszen
nem folyik és színe ugyancsak világos. Miután azonban
megkóstolták a termékeket, rögtön megkedvelték
azokat.
Összesen nyolcféle mézet — akácot, hársot, vegyest,
napraforgót, repcét, gesztenyét, erdeit és selyemfüvet —
szállítottak Malajziába. A gazdasági élet szereplői élénk
érdeklődést tanúsítottak a termékek iránt, ami hosszú
távon új piacok megnyílását is jelentheti.

11.

A negyedik parancsolat
„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön, amelyet Istened,
az Úr ad neked.“ 2 Mózes 20, 12
Pár évvel ezelőtt óriásplakátokon, internetes oldalakon köszönt ránk nemzeti
ünnepünk akkori mottója: „Tisztelet a bátraknak.” De vajon mennyire ünnepi
érzés, és mennyire használt magatartásforma a tisztelet? Tudjuk- e, mire is
gondoltak azok, akik úgy érezték, ez a mondat tartalmazza mindazt, amit március
15-én, nemzeti ünnepünk kapcsán magyarságunk számára üzenetként
megfogalmaznak? Tisztelet. Ismerjük még, alkalmazzuk még?
A Tízparancsolatban az Úr a negyedikként adja az ember számára betartandó
törvényként: „Tiszteld atyádat és anyádat!” Így szólít fel az Úr arra, hogy azokat,
akik felettünk állnak, akik az Ő eszközeként felelősek életünkért, akik
gondoskodtak arról, hogy emberré váljunk, megbecsülést kapjanak részünkről.
Így is folytathatnánk: tiszteld a szüleidet, nagyszüleidet, őseidet! Tiszteld a
tanáraidat, az egyházi és világi vezetőket! Tiszteld azokat, akik érted fáradoznak!
De minden embertársadnak kijár a tisztelet, mert veled együtt ő is a teremtettség
része. Tiszteld a természetet, az életet!
Nem divatos magatartásforma a tisztelet. Ma már mindenki mindenkit tegezhet,
nem is érzékelik sokan, hogy a tegezés milyen gyorsan átfordul bizalmaskodásba.
A köszönés formuláinak tisztelettel teli módja sem dívik, így „Kezét csókolom”,
vagy „Isten hozott” aligha hallatszik, annál inkább a „helló”. De lehet az idős
embert tatának, mamának szólítani, ha idősotthonba vagy kórházba kerül. A tanár
úr és a tanárnő fogadja el, hogy a tanulók akár kinevetik vagy gúnyolódnak rajta,
nem kell szót fogadni, fegyelmezettnek lenni, de a tudást nem respektálni…
Napjainkban inkább állást foglalnak a szólásszabadság, mint alapjog mellett, mint
a másik ember és nép vallási jelképeinek ismerete, tisztelete mellett. Pedig
mennyi szörnyűség lenne megelőzhető, ha több lenne a
Reményik Sándor:
tiszteletből és kevesebb a tájékozatlanságból, vagy a túlzottan
Erdélyi március
jogokat követelő magatartásból.
De a nyelv tiszteletét sem látjuk:
Egy tizenötös szám. És március:
lehet „köszönöm” helyett
Az első tavasz-hónap közepe.
„köszi”-zni, „bocsáss meg“
Kimondottam így egyszerűn,
helyett jön a „bocsi“… Ne szólNe féljetek, ne féljen senkise.
junk a trágár, vulgáris, igénytelen
stílusról, ami előretör szinte
Ne féljetek: nem tüzesednek át
mindenhol, nem számít, ki hány
Halk hangolás után a vers-sorok,
éves, milyen hivatásban dolgoNem temetni és nem lázítani,
zik, milyen pozíciót tölt be.
Csupán figyelmeztetni akarok.
Tisztelet a nemzeti jelképeknek.
A színeinknek, a kokárdának, a
Oly csendben nő a versem, mint a fű,
zászlónak és a himnusznak, a
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán:
szózatnak. Megannyi eseményt
Nem szavalok, – szavaltunk eleget,
lehetne említeni, iskolai, városi
– Nagyon sokat – március idusán.
ünnepeket, ahol kinevetik azt, aki
képes elénekelni a Szózatot,
Volt egy tanítóm akkor, - igazi,
elcsendesül már a Himnusz
Nagy nevelő, – gyökérig leható.
bevezető dallamainál. Pedig
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap,
nemzeti jelképek tartották meg a
Ha munkát s imát összefoglaló.
márciusi ifjakat, a szabadságharcban életüket áldozó honMagányos hangját zsivaj nyelte el. – –
védjeinket. Nem merték volna a
Lavina dörgött. Most, – a kő alatt
földön fekve hagyni a lobogót, az
Számunkra csak csendes növekedés:
asszonyok és lányok meghatott
Valóban: munka s imádság maradt.
örömmel varrtak kokárdákat, és
mindenki büszkén viselte a pirosDe szárny kell munkához s imához is!
fehér-zöld nemzeti színeket. A Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad.
negyedik parancsolat az egyetTört szárny, beomlott kútfő: – mégis élet,
len, amihez ígéret csatlakozik. A Mégis üdvösség az a régi nap.
tisztelethez alázat is kell. A másik
felé irányuló kíváncsiság, megTestvér, látod: én nem járok tilosban,
becsülés, egy forrás, ahonnan
De te is hidd: nem tilalmas dolog
tisztelni tanulunk. A tisztelet és
Megsimogatni otthon a fiókban
szeretet egy tőről fakad. Az Isten
Egy poros, régi, kicsi szalagot.
tiszteletéből, akit félni és szeretni
kell, hogy értsük küldetésünk
Aztán – – menni a hétköznapok útján,
legkisebb környezetünkben,
Császárnak megadni, mi az övé,
családban és hazánkban egyS maga részét minden hatalomnak, – –
aránt.
De Istennek is, ami Istené.
Lázárné Skorka Katalin

NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
KÉSZLET AKCIÓ:
Choco Garden zselés szaloncukor
Szaloncukrok 4-féle ízben
Choco Garden Praliné
Zewa 8tek. 3rétegű WC-papír
Hubertus eredeti
Kalinka vodka
Persil mosógélek 4-féle
Unicum eredeti
Kalinka vodka
Hubertus eredeti

350g
kg
143g
csg
0,2L
0,2L
1,46L
0,2L
0,5L
0,5L

379Ft
499Ft
249Ft
799Ft
849Ft
899Ft
999Ft
1199Ft
1749Ft
1799Ft

(1083Ft/kg)
(1741Ft/kg)
(100Ft/db)
(4245Ft/L)
(4495Ft/L)
(684Ft/L)
(5998Ft/L)
(3498Ft/L)
(3598Ft/L)

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Készlet erejéig akció:
Tokaji Furmint száraz fehérbor
Szekszárdi Merlot száraz vörösbor
Szekszárdi Cabernet Franc bor
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor
Kőbányai dobozos sör
Kőbányai sör PET

0,75l
0,75l
0,75l
0,75l
0,5l
2l

325Ft
449Ft
449Ft
449Ft
179Ft
589Ft

(433Ft/l)
(599Ft/l)
(599Ft/l)
(599Ft/l)
(358Ft/l)
(295Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Redőnyjavítás, -készítés, valamint
harmonikaajtó, szúnyogháló, szalagfüggöny
készítése, illetve ajtó, ablak szigetelése.
Telefon: +36 70 944 6676

Hajópadló, lambéria,
szegőlécek, teraszanyagok
kedvező áron a gyártótól.
Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032

A Laposi kertekben,
a 7-es, a 8-as és a 9-es kapuban 800 négyzetméter
fölötti kerteket vásárolok.
Érdeklődni lehet a +36 70 242-8340-es telefonon.

Évforduló
50. házassági évfordulótok
alkalmából nagyon sok
szeretettel köszöntenek
gyermekeitek és családjaik!
Bandi, Ildikó, Edit, Péter,
valamint Andriska,
Boglárka, Levente és
Hannika.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett elhunytunk:
Várhalmi Lajos búcsúztatójára
eljöttek, a szeretet virágait elhelyezték,
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

