MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
XXVII. évfolyam, 2017. április

Ingyenes közéleti információs lap

Elismerések a nemzeti ünnepen
Mezőberényben elismeréseseket
adtak át március 15-én, amikor az
1848-49-es forradalomról és
szabadságharcról emlékeztek
meg. A Petőfi Emléktúra sorrendben immár 34. alkalommal indult
el a Spar áruház előli parkolóból a
Körös-parton lévő Petőfi-emlékműhöz. Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ színháztermében a városi ünnepség

ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd a Békéscsabai Jókai
Színház és a Berény Táncegyüttes
műsorával folytatódott.
Ünnepi köszöntőt mondott Szollár
Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszteri Kabinet tanácsosa, mezőberényi elszármazott.
Megfogalmazta, a berényieknek
különösen fontos március 15.
ünnepe, hiszen Petőfi többször
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VÁROSI LIGETBEN
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május 1.

• sportprogramok,
sportbemutatók:
séta, futás, lovaglás, íjászat, Malom Fitnesz DSE
bemutatói • sütés, főzés
szabadtűzön – szervezetek, baráti
társaságok részvételével • étkezési lehetőség
• berényi portékák vására • kézműves
bemutatók és játszóház • helyi csoportok
színpadi bemutatói
• a Royal Dixiland Band koncertje
Május 1-jén mindenkit várunk az év első nagyszabású szabadtéri rendezvényére a Városi Ligetbe!

megfordult a településen. Hangsúlyozta, nekünk olyan hőseink
vannak, akik egész Európának
példát mutattak. A forradalom és a
szabadságharc teremtette meg a
mai nemzetet, tehát március 15. a
modern Magyarország születésnapja.
Valamennyi kitüntetettet egy-egy
műsorszámmal köszöntöttek,
méltatásukat Szekeres Józsefné

alpolgármester olvasta fel, a
kitüntetéseket Siklósi István
polgármester és Szekeres Józsefné
adta át. „Mezőberény Neveléséért,
Oktatásáért” címet kapott Binder
Anikó pedagógus, logopédus.
„Mezőberény Sportjáért” címet
vehetett át Winter Ilona egykori
válogatott kosárlabdázó. Takács
Imre szobafestő, mázoló, tapétázó
vállalkozó a „Mezőberény Vállalkozója” címet kapta meg, a
„Mezőberény Kultúrájáért” címet
a kulturális központ Népi Díszítőművészeti Köre vezetőjeként Bogárné Szőke Erika vette
át. Dr. Hegyi Ibolya fül-orr-gégész
főorvos a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért”
címet kapta meg.
Az elismerések átadása után az
önkormányzat, az intézmények és
a civil szervezetek képviselői
megkoszorúzták Petőfi szobrát,
majd a Körös-parton a költő
emlékművét. Itt verset olvasott fel
Urbancsek Zalán, illetve Debreczeni Gábor, az evangélikus gimnázium tanára idézte fel a forradalom és a szabadságharc történetét, hangsúlyozta, ekkor tették
le a modern Magyarország
alapjait.

Szöllősi Antal díja
Tudományos Akadémia dísztermében vehette át a Magyar
Örökség Díjat.
Szöllősi Antal 1944. február 27-én
született Nagyszalontán, majd
Mezőberényben élt, és innen
indult el Nyugatra, már közel
ötven éve Svédországban él.
Magyarországot 1969-ben hagyta
el, Ausztrián keresztül jutott el
Stockholmba, de jelenleg is
szoros kapcsolatot tart az itthoni
rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel. Az emigráns iratok,
Szöllősi Antal Svédországban élő anyagok gyűjtését már akkor
Mezőberényből elszármazott, az elkezdte, amikor Ausztriából
Északi Magyar Archívum létre- elindult Svédországba.
folytatás a 13. oldalon
hozója március 25-én a Magyar

Városházi hírek

2.

Ez történt a két ülés között
Március 1-én Csákó Simonné
Ilonka nénit köszöntötték 90.
születésnapja alkalmából a
református szeretetotthonban.
Ez alkalomból Siklósi István
polgármester adta át neki a város
nevében az ajándékkosarat. Ezúton
is családja körében, egészségben
eltöltött éveket kívánunk neki.
Március 7-én Siklósi István
polgármester a DAREH taggyűlésén vett részt Oros-házán.
Az egyik legfontosabb téma a
Társulási Megállapodás módosításának szükségessége volt. Ez
ugyan inkább formai kérdés, de a
további működés szempontjából
elengedhetetlen. A lakosságot
sokkal jobban érdeklő és érintő
kérdésekben sajnos még mindig
nincsenek pontos válaszok, információk. Így nem lehet tudni a
szelektív gyűjtés részleteit –
szelektív kukák kihelyezésének
időpontja, ürítés gyakorisága, stb.
–, és nincs információ a NHKV Zrttől (Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság) érkező számlák időpontjáról sem, pedig mindjárt kezdődik
a második negyedév, így az első
negyedévi szolgáltatás díjfizetés
határideje erősen közeledik.
Március 14-én Siklósi István
polgármester a mobiltelefon
flotta szerződéséről egyeztetett
Barta Róberttel, a Telenor területi képviselőjével. A szerződésmódosítás érintheti az előfizetők
szerződéseit is, de a tarifákat és az
egymás közötti ingyenes telefonálást nem. Az egyeztetésen
részt vett dr. Földesi Szabolcs
jegyző és Kozsuch Jánosné, a
telefonflotta ügyintézője. A megbeszélésen elhangzott módosítások azóta beépítésre kerültek a
szerződéstervezetbe, így vélhetően a 27-ével kezdődő héten az
aláírásra is kerülhet. Az aláíró a
szerződés értelmében a jegyző,
mert nem az önkormányzat, hanem
a Polgármesteri Hivatal a szerződő
partner.

Március 16-án Szarvason járt
Siklósi István polgármester, ahol
Dankó Béla országgyűlési képviselő meghívására a választókerület településeinek polgármestereivel egyeztettek a TOP-os
pályázatok új kiírásairól. Remélhetőleg képviselő úr ténylegesen
támogatni fogja a Mezőberény
érdekeit tükröző pályázati elképzeléseket, s a település lakosságszámának, a megyei települések
között betöltött szerepének megfelelő nagyságú források biztosítását
segíti majd elő.
A TÍZVÁROS Alapítvány március
16-i levelében jelezte, hogy aznap bezárták a BMX parkot, a
helyszínt – a piaccsarnok kisebbik
része – kitakarítva, rendezett állapotban visszaadták az üzemeltető
Városi Közszolgáltató Intézménynek. A levélben megköszönték a
képviselő-testületnek, hogy 2012.
december 6-tól használhatták az
épületrészt, fiataloknak alternatív,
értelmes időtöltést kínálva, megvalósítva.
Március 20-án a Polgármesteri
Hivatalban önkormányzati cég
alapításáról történt egyeztetés,
melyen Siklósi István polgármester, a Hivatal pénzügyi irodájának szakemberei mellett részt
vett dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Kutas Ferenc, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója és
dr. Orosz Tivadar, az önkormányzat könyvvizsgálója. A megbeszélésen elhangzott kérdések
körét a cég formája – nonprofit,
vagy forprofit –, alaptőkéjének
nagysága és jellege – pénzbeli,
illetve apport –, az ellátandó
feladatok köre, esetleges intézményátalakítás személyi kérdései,
a finanszírozhatóság, valamint az
áfakörbe vonás képezték. Még több
egyeztetést követően készül majd
előterjesztés a testület részére
döntéshozatalra, várhatóan az
áprilisi rendes testületi ülésre. A
testület részéről valószínűleg
többkörös tárgyalást igényel a
döntés előkészítése és meghozatala.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
február 27-i zárt ülésen, valamint
a 2017. március 10-i rendkívüli
ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt

fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Barna Márton képviselő úr a beszámolóhoz kapcsolódva két kérdést tett fel:
terveznek-e kisebb fejlesztéseket
(pl. napozóágyak, árnyékoló,
büfé) a Kálmán Fürdővel kapcsolatban, illetve az önkormányzati

cég esetében milyen tevékenységi
körben gondolkodnak? Siklósi
István polgármester úgy válaszolt,
hogy a Kálmán Fürdő az
üzemeltető Városi Közszolgáltató
Intézmény hatásköre és feladata.
Az önkormányzati cég esetében
készült egy lista, amely a tevékenységi köröket részletezi. A
Városi Közszolgáltató Intézmény
városüzemeltetés területén ellátott feladatait szeretnék a cégben
viszontlátni, ezen kívül több olyan
tevékenységet, melyeket eddig
csak külső, főleg nem mezőberényi vállalkozásokkal tudtak
elvégeztetni. Több körben fogják
tárgyalni az önkormányzat képviselőivel, és olyan szakemberekkel, akik járatosak cégalapításban, illetve cégüzemeltetésben.
A képviselők úgy határoztak,
hogy a következő testületi ülésen
visszatérnek a Mezőberényi
Polgárőr Egyesület szolgálati
terepjáró vételével kapcsolatos
kérésére.

2017. április
nyújtható, évente maximum két
beszerzési cél támogatásával.
A képviselő-testület megbízta a
Humánügyi Bizottságot, hogy a
támogatáshoz kapcsolódóan megkeresse a mezőberényi egészségügyi szolgáltatókat javaslattételre, valamint a beérkező javaslat – és a fentiekben felsorolt
szempontrendszer – alapján a
támogatási döntést meghozza.
A támogatásnyújtás lebonyolítása során figyelemmel kell lenni
az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló
16/2016.(IV.26.) önkormányzati
rendelet előírásaira is.
A képviselő-testületi döntés értelmében az egészségügyi szolgáltatók részére nyújtható támogatásról való döntés a Humánügyi
Bizottság részére kerül átruházásra, emiatt módosították Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
rendelet mellékleteit.

A képviselő-testület megköszönElfogadásra került az Orlai Petrics te a Mezőberényi RendőrSoma Kulturális Központ 2016. őrsnek, hogy a város lakói érdeévi beszámolója.
kében eredményes munkát végez, az őrs 2016. évi tevékenyMezőberény Város Önkor- ségéről szóló beszámolóját elfományzati Képviselő-testülete gadta, az abban foglaltakat tudotámogatás nyújtásáról döntött a másul vette.
Mezőberényben egészségügyi
szolgáltatást nyújtók részére, az Megköszönték a Mezőberényi
alábbi szempontok figyelembe Polgárőr Egyesületnek, valavételével: 1. a támogatás célcso- mint az Önkéntes Tűzoltó
portja: a mezőberényi háziorvosi, Egyesületnek a városért, lakosgyermek háziorvosi, fogorvosi, ságért végzett munkáját, a két
szemészeti, valamint fül-orr- egyesület 2016. évi tevékenygégészeti ellátást nyújtó egészség- ségéről szóló tájékoztatóját elfoügyi szolgáltatók; 2. a támogatás gadták, az abban foglaltakat
összege: évente a mindenkori tudomásul vették.
költségvetési rendeletben e célra
elkülönített összeg, 2017. évben Mezőberény Város Önkor1.300.000.- Ft; 3. a támogatás mányzati Képviselő-testülete a
nyújtásának célja: a lakosság Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóminél magasabb szintű orvosi parancsnokság városért, lakosellátásának és az orvosi géppark ságért végzett munkáját megköműszerezettségének javítása;
szönte, a 2016. évi munkájáról
4. a támogatási döntés meghoza- szóló beszámolójukat elfogadta,
talának hatásköre: átruházásra az abban foglaltakat tudomásul
kerül a Humánügyi Bizottság vette.
részére, utólagos beszámolással a
Képviselő-testületnek; 5. javaslat- Elfogadták Mezőberény Város
tevő szerv(ek) / személy(ek): a Önkormányzatának 2017. évi
támogatás célcsoportjaként meg- közbeszerzési tervét. A terv a
határozott egészségügyi szolgál- városi honlapon olvasható.
tatók; 6. javaslattétel módja: az 1.
pontban felsorolt szolgáltatók Mezőberény Város Önkoregyeztetése alapján, közös javas- mányzati Képviselő-testülete
lat kidolgozása és benyújtása a elfogadta az Alföldvíz Zrt. által
tárgyévre vonatkozóan, maxi- kiközölt és 2017. április 1-től
mum két támogatásra érdemes be- bevezetésre kerülő vízterhelési
ruházás megnevezésével és költ- díjakat az alábbiak szerint:
ségigényének bemutatásával a Fogyasztói szegmens/ vízterdöntéshozó Bizottság részére; helési egységdíj (Ft/m3)
7. támogatható beszerzés: a Lakosság 7,56+ÁFA,
támogatás – a 3. pontban is
(rezsicsökkentett díj)
megnevezett cél elérése érdeké- Önkormányzat 8,40+ÁFA,
ben – új eszköz beszerzéséhez Hatóság 12,60+ÁFA

2017. április
Siklósi István polgármester
felhatalmazást kapott, hogy a
Körös-völgyi Térségi TDM
(Turisztikai Desztináció Menedzsment) szervezethez való
csatlakozás részleteiről tárgyaljon.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a
Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Tanyafejlesztési Program előirányzat
keretében nyújtott támogatás
2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV.29.)
FM rendeletben foglaltak szerint a
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére benyújtott pályázat
esetében az önkormányzati saját
erőt a 2017. évi működési és
fejlesztési tartaléka terhére
biztosítja. 29.000,- Ft-ot saját
erőként a 2017. évi költségvetés
fejlesztési tartalék terhére, és
62.000,- Ft-ot saját erőként a 2017.
évi költségvetés működési
tartaléka terhére.
A képviselő-testület döntött
arról, hogy a mezőberényi
mentőállomás részére végtagrögzítő vákuummatracot vásárol bruttó 120.000,- Ft értékben a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére. Megbízta a polgármestert, hogy a
beszerzésről és a mentőállomásnak való átadásról intézkedjen.

Városházi hírek
16/2013.(V.28.) önkormányzati
rendeletet, így tiltottá vált a város
közterületén 1,5 tonna önsúly
feletti gépjárművet, közúti szolgáltatást végző gépjárművet,
mezőgazdasági haszonjárművet, illetve gépjármű, mezőgazdasági haszonjármű szerelvényét, utánfutó vontatmányt, továbbá érvényes hatósági jelzés nélküli (forgalomból
kivont) járművet engedély
nélkül tárolni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
hozzájárult az önkormányzat
tulajdonában lévő Mezőberény
0344/5. hrsz. telek megosztásához
az előterjesztésben szereplő
változási vázrajz alapján, melynek
költségeire maximum 100.000,- Ft
összeget biztosított a 2017. évi
költségvetés általános tartaléka
terhére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat fenntartója, az intézmény által biztosított rendeleti
szabályozási tárgykörön kívül eső,
további – a szociális otthonokban,
illetve a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat Közétkeztetési Központjában történő –
étkeztetés tekintetében az étkeztetés térítési díjainak összegét az
alábbiak szerint határozta meg:
(A táblázat a szöveg után olvasható.)
A képviselő-testület megbízta
Kovács Edina intézményvezetőt,
hogy a térítési díjak alkalmazásáról intézkedjen.

Módosításra került a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet, 2017. április 1től változnak a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézTudomásul vették a 2016. évi ményi térítési díjai.
városi rendezvények és kulturális
értékek teremtésének és nemzet- Támogatták Matajsz János, a
közi kapcsolatok támogatása Városi Fúvós Zenekar vezetőjépályázatok elszámolásának ellen- nek kérelmét, és a megbízási díját
őrzéséről készült beszámolót. A 2017. április 1. napjától 80.000,képviselő-testület köszönetet Ft/hó összegben állapították meg,
mondott az egyesületeknek, intéz- melyet a költségvetés általános
ményeknek a 2016. évben végzett tartaléka terhére biztosítanak.
munkájukért.
Mezőberény Város ÖnkorMezőberény Város Önkor- mányzati Képviselő-testülete úgy
mányzati Képviselő-testülete döntött, hogy a Mezőberényi Foottámogatta a Berényi Gyermek ball Club képviselője Mezőberény
FC kérelmét, és 300.000,- Ft Város Önkormányzati Képviselőösszeget biztosított a Magyar testülete Szervezeti és Működési
Labdarúgó Szövetség által Szabályzatában foglaltaknak
jóváhagyott sportfejlesztési megfelelően szóban megteheti
programra a 2017. évi költség- észrevételeit. A képviselő-testület
vetés felhalmozási tartaléka a Mezőberényi Football Clubot
terhére. Felhatalmazta a polgár- érintő 83/2017.(II.27.)sz. határomestert a támogatási szerződés zatát nem módosította.
aláírására. A képviselő-testület
kéri a sportszervezeteket, hogy a Módosításra került az államTAO pályázataikhoz igénybe
venni kívánt önkormányzati forrásokat a város költségvetésében
való tervezhetőség miatt tárgyév
december 31. napjáig jelezzék.

Elfogadták dr. Hantos Katalin
2016. 12. havi és 2017. 01.-11.
havi (21.100,- Ft/hó) tiszteletdíjáról, valamint dr. Burján
Katalin képviselő 2017. március
havi 68.100,- Ft és Öreg István
képviselő 2017. március havi
68.100,- Ft tiszteletdíjáról történő Mezőberény Város Önkorlemondását.
mányzati Képviselő-testülete,
mint a Városi Humánsegítő és
Tudomásul vették a 2017. évben a Szociális Szolgálat fenntartója, az
költségvetésben biztosított, sport- intézmény által végzett támogató
ra fordítható támogatás össze- szolgálat tekintetében – a 2016.
gének felosztását.
évben meghatározott összegben,
Átcsoportosítások elfogadása után változatlanul – a személyi segítés
megszavazásra került Mező- térítési díját a szociálisan nem
berény Város Önkormányzat rászorult személyek esetében
2017. évi költségvetési rendele- 500 Ft/óra összegben, a személyi
tének I. módosítása.
szállítás térítési díját a szociálisan nem rászorult személyek
Módosították a közösségi együtt- esetében 150 Ft/óra összegben
élés alapvető szabályairól szóló határozta meg.

3.
háztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló
16/2016.(IV.26.) önkormányzati
rendelet, így az egymillió forint
alatti önkormányzati támogatások esetén szúrópróbaszerű
ellenőrzési rendszert vezettek
be. Az egymillió forintot elérő
támogatások esetében továbbra is
fennmarad a kötelező ellenőrzési
előírás.
Megbízták Mezeiné Szegedi
Erzsébet képviselőt, hogy az
Önkormányzatot, mint a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartóját, a mezőberényi
bölcsődei ellátásban részesülők
érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórumban, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól szóló
15/1998. (IV.30.) NM rendelet
2/C.§ (1) bekezdése értelmében
tagként képviselje.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata
Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyta, egyben felkérte
a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,
mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgaz-dálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a
Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a határozat mel-
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léklete szerinti tartalommal jóváhagyta, egyben felkérte a polgármestert, hogy a határozatról a
Társulás Elnökét tájékoztassa. A
képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására
aláírja.

külterületi ingatlanok művelési
ágból való kivonásáról intézkedjen. A kivonás költségeire maximum 5.900.000,- Ft-ot biztosított
a képviselő-testület, ebből
3.698.000,- Ft összeget a felhalmozási tartalék terhére, valamint
2.202.000,- Ft-ot a 013350-0 kf.
Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ingatlan művelési ágból
Felhatalmazták Siklósi István való kivonására – beruházási
polgármestert, hogy a Mező- kiadási terhére hrsz. 0365/6 – bizberény Város Önkormányzatának tosított.
tulajdonát képező mezőberényi
0359/2 és 0361/6 helyrajzi számon Mezőberény Város Önkormánynyilvántartott, szántó besorolású zati Képviselő-testülete úgy

döntött, hogy az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.
részére a 3722/12, 3722/13,
3722/14, 3722/15 helyrajzi számokkal kapcsolatos hasznosítási
ajánlatát nem kívánja érdemben
tárgyalni.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2017.
április 24. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Újra munkában az önkéntesek Rendőrségi
felhívás

Barna Márton képviselő kezdeményezésére évek óta kisebb
csapat szerveződik, hogy egy-egy
rendezvényhez, eseményhez, dátumhoz kapcsolódva önkéntes
munkával bejárjanak egy adott
területet és az eldobott szemetet
összeszedve szépítsék meg a
környezetet. A március 15-ei
dátum az első az évben, amikor a
túrázók, a Körös-parti koszorúzók
útvonalának megtisztítására indulnak.
A március 11-én szervezett akció

újabb segítőket hozott, és fiatalokat is megmozgatott. Úgy tűnik
sajnos a szemét az idei évben is
megvárta az önkénteseket, hiszen
jelentős mennyiséget gyűjtöttek
össze.
A kis csapat lelkesen, még kitartó
és elszánt akarattal küzd a "szemét" ellen úgy, hogy nem vár köszönetet. Bíznak abban, hogy egyszer csak eljön az az idő, amikor
csak sétálni mennek a Körös-partig és beszélgetnek. Várjuk!
forrás: mezobereny.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Horváth Zoltán (Mezőberény) és Pusztai Szilvia (Mezőberény),
Mezei András (Mezőberény) és Horváth Ibolya (Mezőberény)
Eltávoztak közölünk:
Kőszegi György (1925), Simonfalvi László (1971), Szikora Pál
(1935), Petrics Andrásné született Szabó Teréz (1936), Radványi
Sándorné született Riebling Lujza Hildegárd (1930), Fehér
Gábor (1936), Dombi Andrásné született Bereczki Anna (1936),
Oláh András (1934), Néveri Gyula (1931), Körösi Ferenc (1946),
Havasi László (1953), Reményi Mihály (1960), özv. Gulyás
Sándorné született Ladányi Julianna (1931), özv. Winter Ádámné
született Lánczi Julianna (1924), özv. Vrbovszki Mihályné
született Palotás Ilona (1931), Varnyú Sándor (1930), Mucsi
Józsefné született Sztraka Zsuzsanna (1932), Király Pál (1932),
Gáll Imre (1929), Burai Szilvia (1969).

A jó idő beköszöntével a motorosok száma is megszaporodik
az utakon. Mint ahogy az autóknál, úgy a motoroknál is szükség
van egy szezonváltó átvizsgálásra, amely során érdemes megvizsgálni a jármű műszaki állapotát. A motorosok a „gépesített
jármű” kategória legvédtelenebb
képviselői, akik sérülési kockázata közlekedési baleset esetén nagyobb, mint a személygépkocsi
vezetőké. Ennek oka, hogy a
motorkerékpárosokat a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik, így
közlekedési baleset esetén testük
közvetlen fizikai behatásoknak
van kitéve. A biztonságos motorozás érdekében kérjük, fogadja
meg felhívásunkat! • Kizárólag
kifogástalan műszaki állapotú, és
biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral vegyenek
részt a közúti közlekedésben! •
Minden esetben a sebességhatárok
betartásával közlekedjenek! •
Soha ne haladjanak át a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzésén! •
Minden esetben tartsák be az
elsőbbségre vonatkozó szabályokat! • Tartsák be a jobbra tartásra
vonatkozó szabályokat! • Fordítsanak kiemelt figyelmet az előzés
szabályainak betartására! • Csak
akkor vezessen motorkerékpárt,
ha vezetésre képes állapotban van!
• Motorozás közben mindig használjon megfelelő védőfelszerelést, melyek csökkentik egy esetlegesen bekövetkező közlekedési
baleset során a sérülés fokát!
Felhívjuk a motorkerékpárral
közlekedők figyelmét a saját,
illetve mások testi épségének
megóvása, illetve a városban
lakók nyugalmának megőrzése
céljából a közlekedési szabályok
maradéktalan betartására!
Balesetmentes közlekedést kíván
a Mezőberényi Rendőrőrs!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes
őrsparancsnok

2017. április

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy

2017. április 3-tól
a Békési Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 8:00 - 15:00
Kedd: 8:00 - 15:00
Szerda: 13:00 - 16:00
Csütörtök: 13:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00
A módosítás alkalmával a
működő kormányablakok
ügyfélfogadási rendjéhez
kívántunk igazodni.
Nemesné Mile Tímea
osztályvezető,
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály

Békési Járási
Hivatal címváltozása
A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala
ezúton tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy
a Békési Járási Hivatal új
székhelye 2017. április 1-től
5630 Békés, Kossuth utca 4.
2017. április 1-től a Békés,
Kossuth utca 4. szám alatti
épületben az alábbi szervezeti
egységek működnek:
• Kormányablak Osztály
• Hatósági és Gyámügyi
Osztály
(volt Békés, Kossuth u. 3.)
• Földhivatali Osztály (volt
Békés, Széchenyi tér 15.)

Nőgyógyászati
rendelés
Mezőberényben,
a Luther utca 1. szám alatti
rendelőben

dr. Gruda Miklós
szülész-nőgyógyász
szakfőorvos
szerdánként 15-16 óráig
rendelést tart.
A rendelésre
munkanapokon 10 és 12
óra között lehet
bejelentkezni a
+36 30 9586879-es
telefonszámon.

Városházi hírek

2017. április

5.

Városi elismerések az ünnep alkalmából
A magyar nyelv vonzásában

Binder Anikó pedagógus,
logopédus március 15-én Siklósi
István polgármestertől és Szekeres Józsefné alpolgármestertől a
“Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerő oklevelet
vehette át. Az indoklás szerint a
díjat a logopédia területén végzett
példaértékű munkájáért, valamint
a városi rendezvényeken nyújtott
mintaértékű segítségéért kapta.
Mikor döntötte el, hogy a magyar
irodalommal és a magyar nyelvvel
akar foglalkozni? – kérdeztük a
kitüntetettet.
– Mindig is vonzott a magyar
nyelv és irodalom, mindig is
szerettem olvasni, gyerekként
regényt írogattam, verset fabrikáltam. Az iskolában érdekelt
maga a tantárgy, diákként részt
vettem vers- és prózamondó, szavaló versenyeken. Akkor még
élénk úttörőéletet éltünk, sok lehetőségem volt különböző rendezvényeken konferálni, fellépni.
Gimnazista koromban esküvőkön, névadó ünnepségeken
verseltem.
Számomra mindig
egyértelmű volt, hogy ezzel
akarok foglalkozni, hivatásom az
anyanyelvemhez fog kötődni.
– Előbb magyar-könyvtár szakos
tanári diplomát szerzett, később
hogyan lett logopédus?
– Diákkoromban a magyartanáraim felkészítésével rendszeresen
vettem részt szépkiejtési versenyeken, 1983-ban Kazinczy-jelvényt kaptam. Ez azt erősítette
bennem, hogy érdemes ezzel
foglalkoznom. Magyar nyelvet és
irodalmat tanító pedagógusként
már én készítettem fel diákokat az
ilyen megmérettetésekre. Fontos
számomra a szép beszéd, és
szerettem volna többet tudni a
helyes hangképzésről, beszédtechnikáról. A harmadik gyermekemmel voltam gyesen, amikor
lehetőségem nyílt arra, hogy
jelentkezzem logopédia szakra.
Így logopédusként 2009 óta
tevékenykedem, akkor lett kenyeremmé a beszéd. Sokáig az

általános iskola keretében dolgoztam, 2013 szeptembere óta
pedig a Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Békési Tagintézményének Mezőberényi Telephelyén vagyok logopédus. Mezőberényben és Bélmegyeren foglalkozom a gyerekekkel az óvodáskortól a középiskolás korosztályig, tanévenként körülbelül
száz gyerekkel. Az én olvasatomban azzal, hogy logopédus
lettem, nem hagytam fel a magyar
nyelv és irodalom tanításával. A
foglalkozásokon sokat verselünk
a gyerekekkel, különösen a kortárs gyermekirodalom humoros
alkotásait hívom segítségül óráim
színesítéséhez. A könyvtártól sem
szakadtam el teljesen: igyekszem
aktív tagja lenni a Könyvtárpártoló Alapítványnak, segíteni a
különféle rendezvények megvalósulását. Vagyis a logopédia, a
magyartanítás és a könyvtár
kapcsolódási pontja az én életemben a magyar nyelv és irodalom
szeretete.
– Melyek a jellemző beszédhibák?
– A legtöbben artikulációs zavarral küzdenek, vagyis pöszék.
Ez azt jelenti, hogy egy vagy több
hangot torzítva, nem a köznyelvi
normának megfelelően ejtenek ki,
esetleg kihagynak vagy felcserélnek bizonyos hangokat. Nagyon fontos, hogy ezeket a hibákat lehetőleg még az iskoláskor
előtt kijavítsuk, mert a hibás
kiejtés a gyermeket zavarhatja az
írás-olvasás elsajátításában. Egy
rosszul rögzült mozgást kell kijavítanunk, ez nem megy azonnal,
csak napról napra, apró lépésekkel
haladhatunk, épp ezért nélkülözhetetlen a szülők közreműködése,
hogy otthon is rendszeresen gyakoroljanak a gyermekükkel a
füzetbe leírt útmutatás alapján. A
pöszeség mellett egyre több
gyermek szorul fejlesztésre
megkésett beszédfejlődés miatt,
és sok a dadogó is.
– Mindig Mezőberényben élt,
sohasem vágyott máshová?
– Számomra ideális ez a kisváros,
nagyon szeretek itt lakni. Mezőberényben élek születésem óta, itt
jártam általános iskolába, gimnáziumba, és 1990 óta ezen a
településen dolgozom. Ahogy
telik felettem az idő, egyre fontosabbá válik számomra, hogy a
város életében civilként is részt
vegyek. Örülök, ha igényt tartanak munkámra egy-egy
rendezvényen. A szöveg össze-

állítása, az alkalomhoz illő vers
kiválasztása, elmondása számomra örömöt, feltöltődést jelent.
– Hogyan fogadta az elismerést?
– Nagy megtiszteltetésnek tartom.
A gyerekek ugyan minden óra
után értékelik a munkámat,

jeleznek, hogy milyen foglalkozást tartottam, de mástól még
nem kaptam ilyen jellegű
visszajelzést, ezért örülök ennek
az elismerésnek, és nagyon hálás
vagyok érte.
M. L.

Az egész megyét gyógyítja

Kiemelkedő, a város lakossága érdekében az egészségügyben végzett áldozatos munkájáért március
15-én az önkormányzat dr. Hegyi
Ibolyának a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
elismerést adományozta.
Annak idején miért épp az orvosi
hivatást választotta? – kérdeztük
dr. Hegyi Ibolyától az ünnepség
után.
– Egyrészt mindig szívügyemnek
éreztem, hogy segítsek az embereken, már az óvodában is
gardíroztam a többieket. Másrészt
édesanyám sokat betegeskedett,
és segíteni akartam rajta.
– És milyen meggondolásból lett
fül-orr-gégész szakorvos?
– A választ egy kicsit meszszebbről kezdem. Sokan nem is
tudják rólam, hogy nem mezőberényi születésű vagyok, Szovátáról származom. Miután
sikeresen felvételiztem a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemre,
barátaimmal a Szent Anna-tónál
nyaraltunk, és itt ismerkedtem
meg a férjemmel. Később különbözeti vizsgával a második évet
már Szegeden kezdtem, a magyar
állampolgársági esküt 34 éve
tettem le Mezőberényben. Szűcs
Lajos tanácselnök azt javasolta,
olyan szakirányt válasszak,
amilyen Berényben nincs. Sokáig
gyermekorvos akartam lenni, de
akkor a településen két gyermekorvos is dolgozott. A fül-orrgégészetet azért választottam,
mert ilyen ellátás akkor nem volt
Berényben. Ez egy diagnosztikán
alapuló orvoslás, ugyanakkor
manuális, sebészeti szakma is, és
nem utolsó sorban itt gyerekekkel
és felnőttekkel egyaránt foglal-

kozhatok. Eleinte a Békéscsabai
Városi Kórházban dolgoztam,
majd a szakvizsga megszerzése
után, 1988-tól heti két órában
részmunkaidőben kezdtem meg a
rendelést Mezőberényben egy
nagyon egyszerűen felszerelt
rendelőben. Közben tíz évig a
csabai kórház fül-orr-gége osztályán műtöttem és ügyeletet adtam.
Berényben a rendelési idő tíz év
alatt heti 30 órára bővült. Ezt
követően a megnövekedett betegforgalom nem tette lehetővé, hogy
két munkahelyen dolgozzam. Ez
idő alatt sikerült kialakítanom ezt
a jól felszerelt szakrendelőt,
amely felszereltségével országosan is figyelemre méltó. Erre
nagyon büszke vagyok, ma már a
megye minden részéről vannak
betegeink, jelentős betegforgalommal.
– A gyógyítás mellett egészségnevelői munkát is végez…
– Az óvodában, az általános iskolában, a gimnáziumban, illetve
civil szervezetek meghívására,
valamint a kábeltévében is rendszeresen tartok tájékoztató előadásokat. A fül-orr-gége betegségek között igen gyakori a daganatos megbetegedés, ez jórészt a
dohányzásra vezethető vissza.
Sajnos nagyon kevesen szeretnének tudatosan leszokni, kevesen
veszik igénybe a dohányzásról
leszoktató programunkat, a legtöbben arra csak akkor szánják rá
magukat, ha valamely betegségtől
megijedtek.
– A dr. Fekete Nándor Emléktorna kezdeményezése és megrendezése is az egészségnevelést
szolgálja?
– Nagy tragédiaként éltük meg
fiunk elvesztését. Erős empátiával bírt, szerette az embereket,
ezért választotta ő is az orvosi
hivatást. Nagy sportbarát volt, az
egyetemi évek alatt is végig
focizott, az ő példája azt bizonyítja, hogy a sport és a tanulás jól
kiegészíti egymást. Az tud eredményesen tanulni, aki egészségesen él és sokat mozog. Nándi
12 éves volt, amikor csapatával
megnyerte a diákolimpiát.
folytatás a 6. oldalon
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Az egész megyét gyógyítja
folytatás az 5. oldalról

Ezért az emléktornát ennek a
korosztálynak rendezzük meg a
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány közreműködésével. Ez
alkalomból 160-200 fiatal sportol,
és a tornán olyan neves csapatok
vesznek részt, mint az FTC, az
MTK vagy az Újpest. Számos,
más országban is élő és dolgozó
barátai hazajönnek. Negyvenötven közeli barátja emlékezik
meg róla, természetesen ők is
mozgással, focival és programszervezéssel.
– Mit jelent Önnek ez az elismerés?
– Szakmai munkám elismeréseként a megye orvosai közül

2009-ben megkaptam a Békés
Megyei Orvosi Kamara Kiváló
Orvosa címet. A mostani kitüntetés azért esett nagyon jól, mert itt
kaptam, ahol élek és dolgozom.
Bár nem itt születtem, de már
otthonomnak tekintem Berényt.
Az eddigi munkám elismeréseként tekintek rá. Azt jelenti,
érdemes volt ezt a pályát választanom, érdemes volt a Szent
Anna-tónál a férjemmel megismerkednem, és eljönnöm Mezőberénybe. Itt nagyon befogadó
emberekkel találkoztam, szeretettel vesznek körül, sok barátunk
van, akik jóban-rosszban kitartanak mellettünk.
M. L.

A hímzés építi a személyiséget

tagjainak kívánsága alapján is
előveszünk egy-egy eredeti motívumot. Tehát a témát ezek határozzák meg. A tervezés során figyelembe veszem a tárgy funkcióját, méretét. Ha ezeket már
eldöntöttük, akkor arra törekszem,
hogy ízlésesen úgy helyezzem el a
mintát, hogy az a mai kor követelményének is megfeleljen. Ugyanakkor legyen az tetszetős és a zsűri
ízlésének is megfeleljen. Mire
ezeket végig gondoljuk, akkorra
szemem előtt már látom a mintát,
épp csak le kell rajzolnom.
– Számos sikerük közül kiemelne néhányat?
– A XV. Országos Textiles
Konferencia megnyitó ünnepségén a mezőberényi szőrhímzést
és bogácsi hímzést bemutató
kollekciómért tavaly a III. díjat
vettem át Závogyán Magdolnától,
az EMMI kultúráért felelős
helyettes államtitkárától. A két
nagy országos kiállítás anyagából
válogatták ki az ország népi kultúráját bemutató textíliákat
Kínában megrendezett két kiállításra. Ezeken a tárlatokon hat, a
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kör tagjai által készített hímzést
mutattak be.
– Most épp milyen terven
dolgozik?
– Két pályázatra készülünk.
Berettyóújfalun „Kitesszük a
szűrét…” címmel hirdettek
pályázatot, ezen berényi szűcshímzéssel szeretnénk részt venni.
A mezőkövesdi Százrózsás Hímzőpályázatra pedig a matyóföldi
hímzésekből bogácsi hímzéssel és
tardi keresztszemes hímzéssel
készülünk.
– Hogyan fogadták az elismerés
hírét?
– Nagy örömmel töltött el mindnyájunkat. Köszönjük a kulturális
központnak, hogy helyet ad a kör
munkájának, és mindenben támogat bennünket. Smiriné Kokauszki Erika igazgatóval kiváló a
kapcsolatunk, így igazán optimális körülmények között végezhetjük munkánkat. Ez a díj
igazolja, hogy nem hiába dolgozunk elhivatottsággal, befektetett munkánkat elismerik, és jó
úton járunk.
M. L.

Vállalkozás és család egyensúlya

Több évtizedes, megújulásra
képes, elhivatott szakmai tevékenységük, az elmúlt év kimagasló sikerei, a közösségért végzett önzetlen munkájuk, a helyi
háromnemzetiségű hagyományokat megőrző, feltáró, bemutató, szakmai, közösségi tevékenységük alapján a Népi Díszítőművészeti Körnek március 15-én
a „Mezőberény Kultúrájáért”
elismerést adományozta az önkormányzat. A kitüntetést Bogárné
Szőke Erika, a kör vezetője vette
át. Hogyan ismerkedett meg a
hímzéssel? – ezzel kezdtük
beszélgetést Bogárné Szőke
Erikával.
– A családban édesanyám, nagymamám és a nagynéném is jó kézügyességgel rendelkezett, már
gyerekkoromban megtanultam a
kötést, a horgolást, a hímzést. A
hímzéssel mélyebben 1999-ben a
Békéscsabai Rozmaring Hímzőszakkörben ismerkedtem meg, ezt
dr. Illés Károlyné vezette a
Szlovák Kultúra Házában. Tőle
tanultam meg, hogyan kell tiszta
forrásból hiteles alkotásokat
létrehozni. Szintén Békéscsabán a
Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2008-

2009-ben végeztem el a kézi és
gépi hímzőtanfolyamot, majd a
játszóházvezetői és oktatói tanfolyam következett, ezt 2010-ben
fejeztem be. Ezután már csak saját
tervezésű alkotásokat készítettem,
és ezeket le is zsűriztettem. Ennek
eredményeként 2014-ben a Hagyományok Házától megkaptam a
Népi Iparművész címet.
– Mi tetszett meg Önnek a
hímzésben? Hogy látja, miért jó
ezzel foglalkozni?
– Egyrészt elhivatottságot érzek
arra, hogy Kárpát-medence
hímzőkultúráját tovább éltessem,
minél többekkel megszerettessem. Másrészt a körben hímzés
alkalmával békében, barátságban
jó kedvvel dolgozunk, így jó
közösség alakul ki. Akinek bánata, problémája van, azt megnyugtatja, így építi a személyiséget.
– Hogyan döntik el, hogy melyik
eredeti mintát dolgozzák fel? A
tervezés során mit vesznek figyelembe?
– Jellemzően pályázatokra készítünk hímzéseket, ha a kiírás megengedi, akkor helyi forrásokat dolgozunk fel, mert nagyon gazdag a
mezőberényi forrásanyag. A kör

A „Mezőberény vállalkozója”
elismerést március 15-én Takács
Imre szobafestő, mázoló, tapétázó mester vehette át a szakmájában végzett folyamatos magas
színvonalú, eredményes munkájáért, megrendelőbarát hozzáállásáért, segítőkészségéért, a középületek igényes, esztétikus, szemet
gyönyörködtető felújításáért.
Milyen meggondolásból választotta a szobafestő, mázoló, tapétázó szakmát? – kérdeztük tőle az
ünnepség után.
– Gyerekkoromban még hengereztek, vonalaztak, és megfogott
ennek az esztétikai szépsége. Legutóbb egy traktorműhelyt festettünk ki, azt is meg lehet csinálni
olyan szépen és igényesen, hogy
azon még a megrendelő is meglepődik.
– A szakmát 1998-ban szerezte
meg, és rá négy évre már
vállalkozóként dolgozott. Erre
hogyan készült?
– Már tanulóként is jártam

dolgozni, és azt tapasztaltam, ezzel a szakmával lehet pénzt
keresni, és ez lelkesített. Közben a
bútorasztalos szakmát is megszereztem. A vállalkozói igazolványt
2002. március 17-én váltottam ki,
erre a dátumra ma is pontosan
emlékszem. Először egyedül
dolgoztam, majd ketten lettünk,
ma a festék és háztartási szer
üzletünkben három lány szolgál
ki, a festésben pedig heten tevékenykedünk. és három tanulónk
van.
– Miért tartotta fontosnak, hogy
2015-ben mesterlevelet szerezzen?
– Ebben a szakmában sokáig nem
indítottak mesterképzést, tavaly
és tavaly előtt már igen. A szakmában ez mindenképpen rangot
jelent. Persze, egy-egy munka
elvégzésével mindig tanulunk, de
szervezett formában ez a legmagasabb végzettség. Én ezt a
szakmát nem csak egy-két évig
akarom űzni, hanem egész életemre tervezem, ezért nem mindegy, hogy mesterként dolgozom
vagy sem.
– Vállalkozása 2016-ban megkapta a Megbízható Cég tanúsítványt. Ezt hogyan nyerte el?
– Egyszer csak kaptam Budapestről egy telefont, hogy van ilyen
lehetőség, hogy több vizsgálat,
ellenőrzés után megkaphatjuk ezt
a tanúsítványt, egyébként Berényben ezzel több cég is rendelkezik.
folytatás a 7. oldalon

Városházi hírek

2017. április

Vállalkozás és család egyensúlya
folytatás a 6. oldalról

Úgy gondolom a tanúsítvány
segíthet abban, hogy elnyerjük az
emberek bizalmát, bár azt vallom,
egy-egy vállalkozás esetében a
bizalmat az idő mutatja meg. Ha
egy-egy munkánk elvégzése után
partnereink visszahívnak bennünket, akkor ez a vállalkozás 15-20
év múlva is működni fog.
– Az elismerés átvétele előtt fia és
keresztfia szavalattal köszöntötte.
Jól gondolom, hogy önnek a
vállalkozás mellett a család is
fontos?
– Természetesen a család is meghatározó, hiszen azért dolgozom.
Feleségemmel tíz éve vagyunk
házasok, két fiúnk van. Sajnos
hajlamos vagyok arra, hogy
nagyon belemerüljek a munkába,
de van két gyermekünk, akikre
oda kell figyelnem. Igyekszem a
családdal az időt tartalmasan
tölteni. Arra törekszem, hogy a
vállalkozás és a család a fontosságot tekintve egyensúlyban
legyen, és a kettő össze is függ. A
munkájára csak az tud kellőképpen koncentrálni, akinek
megvan a lelki békéje, mert tudja,

hogy a család otthon rendben van.
A baráti körünkben sajnos sok
negatív példát látok, a párok nem
figyeltek egymásra. Mi az öcsémmel úgy nőttünk fel, hogy szüleink
elváltak. A gyerekeimnek igyekszem megadni az a figyelmet,
törődést, amit mi nem kaphattunk
meg.
– Hogyan fogadta az elismerést?
– Nagyon meglepett, teljesen váratlanul jött. Nekem emberként és
vállalkozóként, illetve a kollégáimnak és a családomnak is
hatalmas elismerés. Dolgozunk
napról napra, és nem gondolunk
arra, hogy mi is van már mögöttünk. Például jelentős kihívást
jelentett a református templom
teljes festése a felújítás után, ott a
díszaranyozás elvégzése. Hasonló
feladat volt tavaly a német evangélikus templom festése is.
Ugyanakkor azt vallom, a lakossági megrendeléseket, a legkisebb
munkákat is hasonló igényességgel kell elvégeznünk. Ez az
elismerés inspiráló, eddig is
képviseltünk egy szintet, de most
már csak efölé mehetünk.
M. L.

A berényi sportlegenda

Winter Ilona a kosárlabda területén végzett magas színvonalú
szakmai munkájáért és a fiatalok
számára példaértékű pályafutásáért március 15-én az
önkormányzat „Mezőberény
Sportjáért” elismerését kapta meg.
Mi ragadta meg annyira a
kosárlábdában, hogy az egész
életét végig kísérje? – kérdeztük a
kitüntetettől az ünnepség után.
– Minden sportágat szerettem,
például a kézilabdát és a tornát is,
de végül a kosárlabda mellett
kötöttem ki. Megtetszett benne a
küzdőszellem, hogy nem durva
sport, különösen az ragadott meg,
hogy ez milyen intelligens játék. A
támadójáték ugyan lehet improvizatív is, de az irányítójátékosnak
előre kell gondolkodnia, sok olyan
figura is van a játékban, amit csak
néhányan képesek megcsinálni.
Én is irányítóként játszottam, ő az,
aki összefogja a csapatot, képes a

többiekkel együtt gondolkodva
megtervezni a támadást.
– Ön az ifjúsági és felnőtt
válogatottban is játszott. Milyen
érzés volt nemzetközi versenyeken a hazáját képviselni? Felnőttként 267 alkalommal húzhatta magára a címeres mezt.
– Mikor 13 évesen elkezdtem kosarazni, Molnár Miklós, a nevelő
edzőm a harminc fős társaság előtt
kijelentette, hogy akár válogatottak is lehetünk, de akkor azt
még nem tudtuk felfogni. Először
1979-ben jutottam ki a kolumbiai
vb-re, fantasztikus érzés volt, hogy
vidéki kislányként ott lehetek a 15
legjobb magyar női kosaras
között. Amikor a dobogóra is
felállhattunk, az valami egészen
különleges érzést nyújtott. Abban
az időben nehéz volt külföldre
kijutnunk, a kosárlabdának
köszönhetően Európa minden
országában jártam, és megfordultam a világ minden részén, a
kosárlabda nélkül sohasem juthattam volna el például Kanadába,
Kubába, Koreába vagy Ausztráliába.
– Sportsikere remek példa arra,
ha a tehetség szorgalommal,
kitartó munkával párosul, akkor
egy kisvárosi fiatal is kiemelkedhet, eljuthat a sokszoros
válogatottságig. Hogy látja, a mai
fiatalok mennyire motiváltak a
sikerre?
– Ők teljesen más körülmények
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között élnek. Abban az időben mi
nagycsaládban, egyszerű körülmények között nőttünk fel. Mi
még a szomszédos országokba
sem juthattunk el, a kosárlabda a
kiemelkedés lehetőségét nyújtotta. Ma előfordul, hogy a játékos
a bajnoki mérkőzésre nem tud
eljönni, mert a család wellnesshétvégére megy. A mai fiatalok a
külföldi bajnokságokban komoly
pénzekért játszhatnak, mi nem a
pénzért csináltuk. Mi munkahelyen dolgoztunk, bár válogatottként négy óra munkaidő
kedvezményt kaptam, de ezzel a
lehetőséggel – például Diósgyőrben – nem éltem, mert csak
napi egy edzésünk volt, és jól
éreztem magam a munkahelyen.
Úgy látom, a mai fiatalok túl sok
időt szentelnek a mindenféle
kütyükre. Ezek használata persze
előnyös, de határt kellene szabni a
ráfordított időnek, hiszen az
életben más is fontos.
– Mióta dolgozik edzőként, és eddig milyen sikereket ért el?
– Az aktív sportolás 1997-ben, 42
évesen fejeztem be Sopronban.
Még kosarazás közben elkezdtem
9-10 éves fiúkkal foglalkozni, és
egy évi közös munka után egy
országos minibajnokságon a harmadik helyen végeztünk. Berény-

be 2014-ben jöttem haza, most 1314 éves lányokkal tavaly ősszel
kezdtük a harmadik szezont.
Berénynek hosszú évek óta jó
kapcsolata van Popráddal, ott
minden esztendőben megrendezik
a kosárlabdatornát, ezt először
tavalyelőtt nyertük meg, majd
tavaly is. Az aktív sportolástól sem
szakadtam el, április 15-én ÚjZélandon ott leszek a szenior vb-n,
itt – szövetségi támogatás nélkül –
magyar válogatottként veszünk
részt.
– Számos kitüntetésben részesült
már, megkapta a Sopron Városáért-kitüntetést, az elmúlt ötven év legjobb női játékosaként
beválasztották a „Halhatatlan
legendák” közé. Tenyérlenyomata felkerült a Miskolci
Sportcsillagok Falára. Kitüntetései között hová kerül a „Mezőberény Sportjáért” elismerés?
– A szívem csücskébe. Minden
elismerés nagyszerű, de ezt a szülővárosomtól kaptam az itteni
sporttevékenységemért, ez ezért
különleges. A versenyző végezhet
az élen, elnyerhet kupát, hogy a
sportszervezői munkámat elismerésre érdemesnek találták, ez
megható. Nagy élmény volt
átvennem a kitüntetést.
M. L.

Felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a helyi elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet és
„Mezőberényért” kitüntetést,
„Mezőberényért” posztumusz kitüntetést
alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.)
önkormányzati rendeletben szabályozta.
Kérjük a beadás előtt, a beadás feltételeihez és az adatlap
eléréséhez, tekintse meg a vonatkozó helyi rendeletet.
(www. mezobereny. hu)
A díszpolgári címre beérkező javaslatok beadási határideje:
2017. május 15.
„Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz
kitüntetésre beérkező javaslatok beadási határideje:
2017. május 31.
www.mezobereny.hu/s/cikk/2420/Felhivas-varosikituntetesek

Május 10-ig ajánlhatja háziorvosát!
Tavaly decemberben hetedszer indult el az OTH/ÁNTSZ égisze
alatt „Az év praxisa a Kárpát-medencében“ pályázat, amelyben
keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöbbet törődő
háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát határon innen és határon
túl. „Az év praxisa a Kárpát medencében“ díjat 10-10 háziorvos
nyerheti el – munkatársaival, a nővérekkel együtt – határon innen,
és határon túl.
A pályázat hivatalos weboldala a
www.evpraxisa.hu címen érhető el.
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét
az ajánló oldalon küldhetik be 2017. május 10-ig!

Városházi hírek

8.

2017. április

Vitéz Zsilinszky Emil Endre példamutató életútja

A mezőberényi születésű vitéz
Zsilinszky Emil Endre 95 éves
korában március 6-án hunyt el
hódmezővásárhelyi otthonában,
március 11-én helyezték örök
nyugalomra a medgyesegyházi
evangélikus temetőben. Vitéz
Zsilinszky Emil Endre 1922-ben
született, édesapja vitéz Zsilinszky Emil evangélikus kántor-tanító,
édesanyja Szrenkányi Karolina
óvónő.
Vitéz Zsilinszky Emil Endre a
mezőberényi elemi iskola elvégzése után a Békési Református
Gimnáziumba járt. Érettségi után a
Pallagi Akadémiát végezte el. A II.
világháború idején 1944 őszén
fogságba került. A németországi
Uzedon szigetéről 1945 áprilisában szabadult. Egyszer
nevetve mondta, az élethez bizony

szerencse is kell. Hazakerülése
után a nagyapjától öröklött
medgyesegyházi földterületen
gazdálkodott, kapált, kaszált,
megismerte a munkát, majd jött a
kötelező téeszesítés, így 1962-ben
a Medgyesegyházi ,,Haladás”
Mezőgazdasági Szövetkezet
agronómusa lett.
Közben levelező úton elvégezte a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemet. Az agrár egyetemi
felvételhez matematikából különbözeti vizsgát kellett tennie. Az
ehhez való felkészülésben nagy
segítséget nyújtott neki Durkó
Zsuzsanna. Sírig tartó szerelem
alakult ki közöttük, 1963-ban
kötöttek házasságot.
Ezután 1976-ban Hódmezővásárhelyre kerültek, ahol házat
építettek, és a Marx Károly
Termelőszövetkezetben növénytermesztési főagronómusként
dolgozott. A rendszerváltáskor
kárpótlási földekhez jutottak.
Vitéz Zsilinszky Emil Endre
javaslatára rokonok és barátok
részvételével megalakítottak egy
gazdálkodó csoportot, amelyhez a
tagok a Zsilinszky és Társai nevet
javasolták. A kft. a szakszerű
irányításnak és a résztvevők
szorgalmának köszönhetően
minden évben kiváló minőségű és
magas terméshozamú gabonát

állított elő. Az eredmények
eléréséhez nagymértékben járult
hozzá az egyre gyarapodó gazdaság pénzügyi adminisztrációs
feladatainak magas szintű ellátása,
ez elsősorban feleségének volt
köszönhető. Felesége szerető
gondoskodása tette lehetővé, hogy
Emil bácsi idősen is ilyen szakmai
és emberi teljesítményre volt
képes. Súlyos betegsége idején
egészsége visszanyeréséhez,
életének egyensúlyban tartásához
is döntő mértékben hozzájárult. A
megmunkált földterületek nagysága fokozatosan növekedett,
ehhez hozzájárultak a társaságnak
bérbe adott földterületek is.
Gyarapodott a földek megmunkálásához szükséges géppark és
eszközállomány, valamint a betakarított gabona tárolásához
szükséges épületek, magtárak
területe is.
Emil bácsi élete és munkássága
mindannyiunk számára példamutató. Egész életében aktívan,
igényesen és fáradhatatlanul dolgozott. Munkáját hivatásként
végezte. Nem csupán tudta, de
érezte is a növények igényeit, azok
fejlődése, gyarapodása igazi
örömet jelentett számára. Ennek
meg is volt az eredménye, és
látható volt a gazdaság valamennyi mutatójában, valamint a

személye iránti feltétel nélküli
tiszteletben és megbecsülésben.
Emil bácsi és felmenői sok szállal
kötődnek Medgyesegyházához.
Nagyapja, Zsilinszky Endre
evangélikus lelkész alapította a
medgyesegyházi evangélikus
templomot, és meghatározó
szerepe volt abban, hogy az egykori kis település, Medgyespuszta
a térségben központi szerepet
betöltő nagyközséggé vált. Ebben
segítségére volt Zsilinszky
Mihály, az 1890-es évek kultuszminisztériumi államtitkárának,
országgyűlési képviselőnek jóakaratú támogatása is. A medgyesegyházi evangélikus temető adott
végső nyughelyet nagyszüleinek,
Zsilinszky Endrének és feleségének, szüleinek, valamint
testvérének Lászlónak, feleségének és lányának is.
Emil bácsi élete utolsó percéig
aktív volt. Halálának hajnalán
munkába induláshoz még felkelt, a
gépkocsi már várta, de sajnos
hiába. Hiánya pótolhatatlan űrt
hagyott felesége, hozzátartozói,
barátai és munkatársai szívében.
Isten veled Emil bácsi,
nyugodj békében!
Perényi János elnök
Mezőberényből Elszármazottak
Baráti Köre
(Szeged-Hódmezővásárhely)

A Békés Megyei Önkormányzat híre Berénybe érkezett a
Megye Futás – megyén belül körös-körül
Megye Futás
Idén is útnak indult a Megye Futás,
Tóth László futónagykövet negyedik
alkalommal hívja egy kis mozgásra a
vállalkozó kedvűeket. A kezdeményezés célja a mozgás, a futás
népszerűsítése.
2014-ben, amikor az első Megye
Futás elrajtolt, az volt a cél, hogy
minél többen húzzanak sportcipőt, és
fussanak a futás hírnökeivel.
Iskolások, nyugdíjasok, aktív dolgozók, kismamák, fiatalok és idősek,
fiúk és lányok fogadták el az
invitálást, és tettek meg hosszabbrövidebb távot a Megye Futás
keretében.
– Jómagam és társaim azon munkálkodunk, hogy minél többen
megmozduljanak a megyében. Futónagykövetként ez a küldetésem
lényege, de ez nekem személyes
ügyem is. Úgy gondolom, hogy
fontos a példamutatás, erre kiváló
lehetőség ez az esemény. Szeretném,
ha az emberek tudnák, hogy a
mozgás, a futás és a különböző
sportok űzése, gyakorlása nem
csupán egy kedvtelés, hanem egy
nagyon lényeges része az egészséges

életmódnak, az ép testnek és léleknek
– mondta Tóth László.
Az elvégzett munka eddig is sikeres
volt, a tavalyi futás alkalmával körülbelül 3000 fő csatlakozott megyeszerte különböző távokon, és szinte
minden korosztály képviseltette
magát. Ebben az évben 52 városon,
községen halad át a Megye Futás, 12
nap alatt 580 kilométert tesznek meg
a futás hírnökei. Körbefutják a
megyét, és azt szeretnék, ha minden
településen csatlakozna hozzájuk
egy-egy küldött, egy futó, aki átfut
velük a szomszédos településre, és
velük együtt vinné tovább a futás
hírét, majd ott jelképesen továbbadná
a következő település delegáltjának.
A Megye Futás 2017. március 28-án
reggel kilenckor rajtolt a békéscsabai
főtérről, és Doboz település az első
állomás. Az induláson jelen volt és az
első kilométereket végigfutotta Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is. A
futók 2017. április 8-án délután fél
négy körül érkeznek vissza
Békéscsabára Szabadkígyós felől.

A 4. Megye Futás keretében 2017. április 1-jén
Mezőberényen át futott Tóth László futónagykövet és
futótársai. Az ultrafutó évről évre több várost érintve teszi
meg a kijelölt távot, az idén 12 nap alatt, 52 települést
érintve, 580 kilométert. A Kossuth téren a futókat Siklósi
István polgármester köszöntötte, és egy apró ajándékot
adott át Tóth Lászlónak, egy "berényi" tarisznyát, majd a
7.c osztály táncos műsorral lepte meg őket. Köszönet a
Berényi Futókörnek, az egyesületeknek, a futóknak, a
kerékpáros, rolleres kísérőknek. Mezőberényt képviselve néhány futó Csárdaszállástól Körösladányig vett
részt a Megye Futásban.
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2017. április
Érték a
Települési
Értéktárból

A Városi Liget

A Városi Liget a 1800-as években épült copfstílusú Wenckheim-Fejérváry kastély öt
hektáros parkjának egy része,
másik része a világháborús
hősök emlékére ültetett, eredetileg 360 fa, ezek ápolása és
pótlása a város egyik fontos
célja ma is. A területet 1994-ben
helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították.
A liget a városi rendezvények
színtere volt közel száz éve.
Pavilonja korábban vendéglátó,
zenés szórakozóhelyként működött, majd egy ideig kihasználatlanul állt. A turisztikai
vonzerő fejlesztése érdekében,
a Körösök lágy ölén elnevezésű ökoturisztikai beruházás keretében 2007-ben készült el a régi pavilon átépítésével a Madarak
háza ökoturisztikai látogató- és szabadidőközpont, a 81
négyzetméteres fedett színpad és a liget ökoturisztikai
ismeretterjesztő útvonala. A Liget utcai bejáratnál a Városszépítő
és Városvédő Egyesület és az önkormányzat 2006. decemberében állított faragott kaput, ez Tóth Sándor műhelyében
készült. A Hősök útjáról nyíló székelykaput a Mezőberényi
Erdélyi Kör állította 2007. augusztus 20-án, megalakulásának
15. évfordulója alkalmából, ez a nyikómalomfai Pap Jenő
fafaragó mester alkotása. A Szénáskert utca felőli gyalogos híd
szintén a Tóth Sándor műhelyben készült a Városszépítő és
Városvédő Egyesület kezdeményezésére, 2008-ban avatták fel.
A Városi Liget legközelebb a város május elsejei rendezvényének ad helyet.
www.mezobereny.hu/s/hir/972/Telepulesi-Ertektar

KÖZLEMÉNY
az általános iskolai beiratkozásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 18 óráig és
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 18 óráig.
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak
felvételi körzete és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények
körzetei megegyeznek a 2016/2017. tanév felvételi körzeteivel,
mely megtekinthetőek a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján:
www.bekeskh.hu → Oktatási ügyek → Közlemények menüpont
alatt. Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok: • nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, • az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás.
részletek: mezobereny.hu

Zöldágjárás a Föld Napja jegyében
Időpont: 2017. április 21. (péntek) 16 óra
Indulás: Mosolygó Központi Óvoda 16 óra (Liget tér 5.)
Érkezés: Berény Szálló előtti tér(Kossuth Lajos tér 11.)
A felvonulás felvezetését a Nyeregben Alapítvány lovasai biztosítják

Programjaink: • A Kossuth téren Liszi vásár várja az érdeklődőket,
valamint a Mezőberényi Települési Értéktárban szereplő helyi
egyesületek és magánszemélyek termékei lesznek megvásárolhatók, • Műsort adnak a „Leg a láb” A.M.I. növendékei, •
Kutyabemutatót tart a Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Mosolygó Központi Óvoda dolgozói és gyermekei

9.

Mi a pálya?
Pályaorientáció a gimnáziumban
A 2015/2016-os tanév során iskolánk minden diákjával iskolai
feszültségmérő kérdőívet töltettünk ki. Az eredmények kiértékelése után azt állapítottuk meg,
hogy már a bejövő évfolyamnál
igen magas a pályaszorongás, így
szükségét éreztük egy minden
évfolyamra kiterjedő, átfogó
pályaorientációs stratégia kidolgozásának. Az elmúlt tanévben
pályaorientációs délutánt tartottunk, ennek a visszajelzései is arra
sarkalltak, hogy ezzel komolyan
foglalkozzunk. Iskolánkban évek
óta sikeresen működik a tehetséggondozó munkacsoport, ez feladatának érezte a pályaorientáció
felkarolását. Így a munkacsoporton belül alakult meg a pályaorientációs munkacsoport 2016.
június 16-án. Az alakuló ülést már
egy alapos, hatékony szakmai
követte, ahol kidolgoztuk iskolánk új pályaorientációs stratégiáját.
A stratégia kidolgozása során
született meg a Mi a pálya?
elnevezésű többlépcsős pályaorientációs modul. Évfolyamszintre lebontva meghatároztuk a
fő témákat, feladatokat a konkrét
felelősökkel. A program modulrendszerű. A tanév során egy őszi
és egy tavaszi szakaszt terveztünk.
Mindkettő háromszor 45 perces
foglalkozásokból épül fel. A 9.
évfolyamon szeretnénk megalapozni a későbbi pályaválasztást.

Ezért itt elsősorban az önismeret
kerül előtérbe: „Ki is vagyok én?”,
„Milyen vagyok?, ”Miben vagyok
jó?” A 10. évfolyamon pályaismerettel és pályaérdeklődéssel
foglalkozunk. Megismertetjük a
diákokat a Nemzeti Pályaorientációs Portállal. Vendégelőadókkal kívánjuk szélesíteni
tanulóink látókörét a szakmák
világáról. A 11. évfolyamon már a
konkrét továbbtanulási lehetőségek kerülnek előtérbe. Egy
iskolai „mini Educatio” szervezésével összefogjuk a felsőoktatási intézmények tájékoztatóit. Vendégelőadó segítségével
a külföldi továbbtanulási lehetőségekbe is bepillantást nyújtunk.
Utat szervezünk a budapesti
Educatio kiállításra. Praktikus
elemként segítünk a sikeres
önéletrajz és motivációs levél
elkészítésében, amihez egy kiadványt is készítünk. A végzős
évfolyamon már a konkrét jelentkezés és felvételi kerül elő. Részletesen megmutatjuk a felvi.hu
működését, tájékoztatót adunk a
jelentkezés jogi hátteréről. Felvételi beszélgetés- és állásinterjúszimulációt rendezünk. Külön lehetőséget biztosítunk a pedagógus
alkalmassági vizsgára készülők
számára, hogy kipróbálhassák
magukat egy hasonló szituációban. Az eddig megszervezett
programok nagy sikerrel zárultak.
Kovács Hajnalka

Beiratkozás
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
80/2017.(II.27.) sz. határozata alapján Mezőberény Város
Óvodai Intézményébe (Csiribiri Óvoda, Magyarvégesi Óvoda, Nefelejcs Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda) 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
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Télkergető - MVÓI módra

Mezőberény Város Óvodai Intézménye március 11-én délután
télkergetésre hívta városunk
apraját-nagyját. Az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ színháztermében összegyűlt nézőközönség felnőtt résztvevői felállva,
tapssal tisztelték meg a gyermekeket a köszöntő során. Mertz
Juditot, a Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány kuratóriumi
elnökét virágcsokorral köszöntöttük, megköszönve azt az áldo-

zatos munkát, amit az óvodáinkba
járó gyermekekért tesz: időt,
energiát nem kímélve!
Intézményünk színjátszó köre A
királykisasszony cipője című
magyar népmese feldolgozását
mutatta be, majd a Piactéren a
közös éneklés, verselés és a
gondűző cédulák elhelyezése után
– Jimmy bohóc ceremóniamester
vezetésével – kiszebábot égettünk, ezt népi táncház követte. A
téren a mezőberényi szlovákok

MVÓI tavaszi szünet
közreműködésével finom fánkot
kóstolhattak a jelenlévők.
Nagyon örülünk annak, hogy egy
érdekes és izgalmas délutánnal
ajándékozhattuk meg óvodás
gyermekeinket, szüleiket és mindazon vendégeket, akik megtisztelték rendezvényünket. Köszönjük a sok-sok támogatást!
Köszönet illeti az intézmény
minden dolgozóját, hiszen a sok
szervezés, team-munka nélkül
nem jöhetett volna létre! Bízunk
benne, hogy az óvodáinkba járó
gyermekek és szülők, a megjelent
vendégek, támogatók tetszését is
elnyerte a Télkergető – intézményi és egyben alapítványi –
rendezvényünk.
Reméljük, hogy együttesen sikeresen elkergettük a telet, s most
már várjuk a tavaszt!
Kovács Annamária
intézményvezető

Jó tündérek már pedig léteznek!

Mezőberény felé egy szürke autó
közeledik. Az autóban két kedves,
mosolygós tündér ül! Izgatottak,
hisz meglepetést hoznak! Messze,
ahol ők laknak, eljutott a hír egy
mezőberényi óvodáról, unokáik
hamarosan itt töltik mindennapjaikat! Szeretik ezt az óvodát,
szinte mindent tudnak róla, sokat
mesél nekik Marci és Móric arról,
hogy mennyire szeretnek itt lenni.
Saját szemükkel tapasztalhatták,
hogy milyen fejlesztés és pedagógiai munka zajlik falai között,
hisz ahogy idejük engedi, rendszeresen látogatják a családot és
ilyenkor a „meglepi”, hogy ők jönnek az unokáikért az oviba, és
részt vesznek az óvoda programjain.
Most is erre készültek, de most
egy nagy-nagy csomagot hoztak

magukkal - az óvodavezetővel
egyeztetve - fejlesztő játékokat
hoztak egy alapítvány nevében.
Dr. Kiss Györgyné a COOP
CARITAS Alapítvány képviseletében férjével együtt lépett be a
Mosolygó Központi Óvoda kapuján. Az alapítványt 1991-ben a
Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ
elnöke és két vezető munkatársa
hozta létre az ÁFÉSZ-szel egyetemlegesen. Induláskor az alapítók az idős, szociálisan rászoruló tagok segélyezését, illetve
egészségügyi, oktatási, kulturális
és sportintézmények támogatását,
valamint a tehetséges tanulók
ösztöndíjjal történő megsegítését
tűzték ki célul.
Az adományozó az alábbi adományozói levél kíséretében nyújtotta
át óvodánknak adományát:
„A beérkezett kérelmek alapján
évről évre meghatározzák a támogatásban részesítettek körét és a
támogatás mértékét.
Ennek alapján jutott a Kuratórium
tudomására részvényesünk gyermekei óvodájának készség- és
képességfejlesztő játékok iránti
szükséglete, melyet a Kuratórium
egyhangú döntésével támogatásra
alkalmasnak ítélt meg.”
Az átadást követően az adományozó, dr. Kiss Györgyné az
alapítvány nevében így nyilatkozott:
– Nagy örömünkre szolgált, hogy
egy nemes cél elérésében segíthettünk, és végtelenül boldogok
voltunk, ahogy a kis óvodások az
átadáskor a játékokat fogadták.

2017. április

Az örömükből és az általuk
szeretett óvónénik hálájából tudunk erőt meríteni a további
munkánkhoz.
A nagylelkű felajánlást szívből
köszönjük, hisz az óvodánk felszerelt ugyan, de a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a játékok skálája egyre szélesebb körű,
így a pedagógiai programunkhoz
igazodva környezettudatos, környezetvédelmet előtérbe helyező,
célzott játékokat választhattunk!
Köszönjük Gyöngyi néninek és
Gyuri bácsinak azt a nagy szeretetet is, aminek kíséretében átnyújtották a meglepetést a
Mosolygó ovis gyermekeinknek!
Kreiszné Szilágyi Tünde,
a Mosolygó Központi Óvoda
vezetője

Tisztelt Szülők!
A helyi iskolai tavaszi szünet
idejére (2017. április 10. –
április 18.) intézményünk
ügyeleti elhelyezést biztosít
a gyermekek számára az előzetesen felmért szülői igények
alapján.
Az ügyeletes óvoda: Tóparti Óvoda. (A fent említett
időszakban az intézmény
gondnoksága 8-16 óráig tart
nyitva.)
Az óvodák nyitása
2017. április 19. (szerda).
Kovács Annamária,
intézményvezető

Beiratkozás a
Talentum
Református
Óvodába
Értesítjük a Tisztelt Szülőket,
hogy a Mezőberényi Talentum
Református Óvodába a beiratkozás ideje a 2017/2018.
nevelési évre vonatkozóan:
• 2017. április 24. (hétfő)
8 órától 17 óráig
• 2017. április 25. (kedd)
8 órától 17 óráig
Beiratkozás helye:
Mezőberény, Csabai út 2.
tel: +36 66 554-620;
+36 70 368-0522
Az óvodai jelentkezéshez az
alábbi okmányok bemutatása
szükséges: • Orvosi igazolás,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító okmánya,
• a gyermek lakcímkártyája,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a szülő személyazonosító
okmánya és lakcímkártyája.
A Mezőberényi Református
Egyházközség Presbitériuma

A Katicabogár Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda hirdetménye
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018.
nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás ideje:
2017. április 20. (csütörtök) 8 órától 17 óráig,
2017. április 21. (péntek) 8 órától 17 óráig.
Beiratkozás helye: Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi
Óvoda (Mezőberény, Luther u. 9.)
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 és lakcímkártyája.
Az óvoda felvételi körzete: Mezőberény város és környéke.
Hoffmann Szilvia óvodavezető

2017. április
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A „hazajárók“ Arany János legendája
Programajánló
látogatása
Az Orlai Petrics Soma
„lírai én”, akit a versekből ismerA békéscsabai Hazajáró Baráti
Kör Békés megyei kastélytúrán
vett részt. Márciusban három
alkalommal, ötven tagú csoporttal jártak az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteményében, a gyűjteménynek a Wenckheim-Fejérváry kastély ad otthont. A vendégek megismerkedtek a kastély
történetével, és szakszerű tárlatvezetéssel tekinthették meg a
gyűjtemény kiállításait.
Csete Gyula

Ablakfestés

Arany János születése 200.
évfordulója alkalmából a Múzeumi esték rendezvénysorozat
keretében március 30-án Bancsi
Árpád István középiskolai tanár
Szalontától a Margitsziget fáinak
árnyékáig – fejezetek az Arany
legendáriumból címmel tartott
előadást az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteményében.
Bancsi Árpád István kifejtette,
más a valós, a húsvér ember,
valamint az életrajzából megismert személyiség, illetve az a

hetünk meg. Gyulai Pál felkérésére Arany 1855-ben írta meg első önéletrajzát, és ezt már tudatos
imázsépítésre használja fel, egyes
tényeket elhallgat, másokat megszépít. A mesei hősök toposzát
megidézve magáról úgy ír, mint
szegény szülők legkisebb fiáról.
Beszámol arról, hogy csodagyerekként korán kezd el írni,
majd a bibliai „tékozló fiú”
története párhuzamaként leírja azt
is, bár szülei papnak szánták, ő
ellenben színésznek állt. A legenda
része az is, hogy egy álom téríti le a
színészi pályáról, azt álmodja,
hogy szülei meghaltak, ezért
azonnal hazautazik, és édesanyját
betegen, apját vakon találja.
Bancsi Árpád István hangsúlyozta, Arany János kulcsszerepet
töltött be a modern magyar
költészet intézményesülésében, és
a maga költészetét is ehhez
igazította.

Petőfi kalendárium 1957-ből
A hónap műtárgya 2017. április

A tavasz jegyében március 23-án
ismét megteltek élettel és színnel
az OPSKK Könyvtárának ablakai. Az ablakfestés után virágos
asztaldíszeket és füzéreket készíthettek a jelenlevők.

I. Berény Slam
Poetry
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium szervezésében, a Debreslam közreműködésével
április 18-án
18 óra 30 perctől
az OPSKK Könyvtárában
(Mezőberény, Fő út 4.)
megrendezésre kerül az
I. Berény Slam Poetry
verseny.
Jelentkezéseket a
berenyslam@gmail.com-ra
április17-ig várjuk.
A verseny helyezettjei értékes
tárgyjutalomban részesülnek.
Az első helyezett továbbá lehetőséget kap, hogy az áprilisi
debreceni Open Mic-on is
megmutathassa tehetségét.

A kalendáriumok népszerűek A bemutatott Petőfi kalendárium
voltak a vidéki emberek körében, azért különleges 60 év távlatából,
különösen a téli imert a forradalom idődőszakban. Emelszakában nyomtatták és
lett egész évre elmég megjelenhetett
látták az olvasóKossuth-címerrel
jukat hasznos in1957-ben. Egy lélegformációval, napzetnyi szabadság a
tárral, praktikus
Rákosi és Kádár éra
tanácsokkal és izközött.
galmas történeA kalendáriumot a
tekkel. Régen
Minerva Könyvkiadó
többféle kalenadta ki Budapesten, a
dárium is megSzövetkezetek Orszájelent, ezek többgos Szövetsége szásége a falun élőmára.
Csete Gyula
ket célozta meg.

Ciróka-maróka
Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ könyvtárában március
13-án ismét volt Ciróka - maróka
énekes, mondókás foglalkozás
Hanó Krisztina vezetésével, a
kicsik és nagyok legnagyobb
örömére.

Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ és a
Városi Nyugdíjas Klub
tisztelettel meghívja
a város lakosait

RENDŐRSÉGI
FÓRUMRA
Téma: Bűn- és
balesetmegelőzés
Időpont: 2017. április 19.
(szerda) 16 óra
Helyszín: Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
Előadó: Jakusovszki Zoltán
rendőr alezredes,
őrsparancsnok

Kulturális Központ
Muzeális Gyűjteménye
rendezvényei
Múzeumi Esték
rendezvénysorozatában
2017. április 27-én,
csütörtökön 17 órától

Erdély,
ahogy mi látjuk
címmel
dr.
Megyesi
Éva
dr.Domokosné
Domokosné
Megyesi

ésdr.
dr.Domokos
Domokos Tamás
Tamás
és
tart képes
élménybeszámolót.
2017. május 9-én

Rádiótörténeti
kiállítás
mezőberényi magángyűjtők
anyagából.
2017. május 26-án

Retro játékok
kiállítása
nyílik gyermekkorunk legkedvesebb játékaiból, ehhez
kérjük a lakosság segítő
közreműködését!
Amennyiben rendelkezik
olyan játékkal, amit szívesen megmutatna a nagyközönségnek, hozza el
hozzánk! A játékok a kiállítás végén visszakerülnek a tulajdonosához!

Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
Könyvtára eseményei

Költészet napján,
április 11-én, kedden
ingyenes beiratkozási
lehetőséggel
és hosszított nyitva
tartással várja olvasóit
10-től 12 óráig és
13-tól 19.30 óráig.
Ajándékozzon verset!
A könyvtárnak verset
ajándékozók közül egy
látogató könyvjutalomban
részesül.
Várnak szeretettel
mindenkit!
2017. április 26-án
17 órától

Ciróka-maróka
foglalkozás kicsiknek
Hanó Krisztina
néptáncpedagógussal.
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A szívet nem az orvos működteti
Hitem szerint a Teremtőtől azért
kaptam a gyógyítás képességét,
hogy minden emberen segítsek.
Közel ötezer szívműtétet végeztem el, kevesen tudnak annyit a
szívről, mint én, mégis azt állítom,
hogy amit tudok, az nagyon kevés.
Ugyanis nem az orvos működteti a
szívet, ő csak visszaállítja a
normális szívritmust – hangsúlyozta március 31-én prof. dr.
Papp Lajos az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban megtartott
előadásában.

Alex Frith-Peter Allen:
Kukkants bele! Mi történik a
szeméttel?
Kövesd végig a szemét útját a
hatalmas szétválogató gépeken és az újrahasznosító
eljáráson keresztül, és kiderül,
miként lesz a szemétből
mindenféle új és hasznos
dolog!
Margot Lee Shetterly:
A számolás joga
A regény középpontjában
négy matematikusnő lenyűgöző karrierje áll, akiknek
a legnehezebb időkben, a II.
világháború alatt kellett kivívniuk az elismerést, miközben a NASA-nál végzett
számításaikkal hozzájárultak
Amerika legjelentősebb űrbéli
tetteihez. (Az igaz történeten
alapuló műből Kirsten Dunst
főszerepével film is készült!)
Szakácskönyv férfiaknak –
receptek a férfiasság megőrzéséért
A gyógyító szakács-sorozat
legújabb kötetének receptjei
segítségével lépésről lépésre
haladva megismerkedhetünk a
prosztatadiéta finom és egészséges fogásaival. Jó főzést és
jó egészséget kívánunk!

Húsvéti
hagyományőrző
játszóház és „hímes“
kézműves vásár
2017. április 15.

Elmondta, Ausztrália kivételével
bejárt minden kontinenst. Oktatott
a bostoni Harvard Egyetemen is,
1984-ben azt ajánlották, hogy
maradjon ott, de ő inkább hazajött.
Hangsúlyozta, a Teremtő akaratából születtünk oda, ahová. A
születésről és a halálról a Teremtő
dönt, ezért ezekbe kérdéses minden emberi beavatkozás.
Előadása után prof. dr. Papp Lajos
könyveit dedikálta az érdeklődőknek.

Milyen a tavasz Lillafüreden?
Huszonnyolc Mezőberényben és
környékén élő turista találkozott
Miskolc-Diósgyőrben, a Majálispark parkolójában április elsején,
hogy a hosszú tél után végre a
szabadban legyünk, friss hegyi
levegőt szívjunk. A piros jelzésen
a Szinva tanösvényen indultunk
el. A kilátóhelyeken ráláttunk a
távolabbi hegycsúcsokra és az
alattunk fekvő Lillafüredre. Rácsodálkoztunk a tavasz első virágaira.
Első nevezetességként a kereszttel
jelzett Molnár-szikla esett az
utunkba, a tájékozottabbak felelevenítették a szikla tetejéről leugró szerelmesek tragikus történetét. Míg társaságunk nagyobbik
része az egyik útkereszteződésben
kifújta magát, addig a fiatalabbak
kissé lejjebb a lenyűgöző Szeleta barlangot keresték meg. Az út
nagy részén fölfelé haladtunk,
nem túl meredeken, a tető csak 461
méter magas, lefelé a zöld jelzésen

érkeztünk le a Hámori-tóig. Innen
az aktívabbak a piros jelzést
követve a Szent István tetőt
megkerülve jöttek le Lillafüredre,
addig a többiek sétáltak a tó körül
és a Palotaszálló teraszain. Megcsodáltuk a vízesést, megebédeltünk.
Visszafelé ismét együtt haladtunk,
a zöld jelzésen indultunk el a
Limpiászi-kereszttől. Itt következett utunk legnehezebb része, erős
emelkedő az 587 méteren lévő
Fehérkő lápa-tetőre. A tetőn tar-

tottunk egy hosszabb pihenőt,
majd innen indultunk a Majális
parkba. Hosszabb részen az odvas
keltikével borított erdőben vezetett az utunk.
Fáradtan, de élményekkel telve értünk vissza a buszunkhoz, a gépkocsikhoz. Aki az Alföldön él, annak igazi feltöltődés a hegyekben,
az égbe nyúló bükkök között
sétálnia. Összességében 16,68
kilométert tettünk meg a Bükkben
983 méteres szintkülönbséggel.

Senior kosárlabda torna

Kossuth tér (Berény Étterem
és Szálloda előtt)
10.00 - 12.00
Hímes berényi portékák
vására
10.00 - 12.00
Hagyományőrző játszóház
a MONE önkénteseivel
10.00
„Pityókás szemüveg“ biztonságban az úton
Békés Városi
Balesetmegelőzési Bizottság
10.00
Locsolóverselők a
pódiumon
„...hol a tojás, piros tojás...“
11.00
Harmatvizes locsolkodás Berény Táncegyüttes
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Március 18-án a második senior
tornát rendeztük Mezőberényben,
mondhatom, nagy sikerrel! Az
első tornát két éve rendeztük meg,
annak nagyon pozitív volt a
visszhangja. Most szerettük volna
ezt a színvonalat tartani, vagy ha
lehet, felülmúlni! Úgy néz ki, ezt
sikerrel tettük, minden visszaelzés
ezt igazolja.
A torna 28 csapat részvételével
zajlott, 9 női és 19 férfi csapat

képviseltette magát két-két
korosztályban. A nőknél 30+,
illetve 45+ , a férfiaknál 35+, és
50+ korosztályban. A mérkőzések
nagyon színvonalasak voltak,
feszített tempóban, reggel 8.15-től
este 19.00-ig folyamatosan mérkőzések voltak a gimnázium és a
Petőfi utcai általános iskola tornatermében.
A mezőberényi csapatok nem
vallottak szégyent, a női csapat
45+ ismételt, megnyerte a tornát, a
30+ női csapat pedig 2. helyen
végzett! A férfi csapataink is helyt
álltak, bár nem végeztek dobogós
helyen, büszkék vagyunk teljesítményükre!
A torna utáni eredményhirdetést
követően vacsora volt a gimnázium kollégiumának aulájában,
nagy sikerű koncertet adott az XFaktorban ismertté vált Csordás
Ákos, megadta az alaphangot a

hajnalig tartó táncra, szórakozásra. A kitűnő zenét Hidasi
László és Fehér Ádám szolgáltatták.
Köszönet a támogatóknak, akik
hozzájárultak a nagyon színvonalas torna megvalósításához,
lebonyolításához: Békés Megyei
Kosárlabda Szövetség, Mezőberény Város Önkormányzata, Mezőberényi Kosárlabda Klub, Kolozsi József vállalkozó, Balta Roland vállalkozó, Bálint Imre, Kosjár György, Kovács-féle kolbász,
Furtai Mária, Filozóf György, Kukoda Ferenc
Megköszönöm a további segítőknek, közreműködőknek, akik
hozzájárultak, hogy Mezőberény
kosarasai méltó módon adjanak
helyet a tornának.
Winter Ilona szervező

Visszaemlékezés / Hitélet
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Mezőberény a '40-es években Kié az utolsó szó?
Szabó Benjamin István visszaemlékezései, második rész

Jól ismertem egy lovaira mindig büszke
nagygazdát.
Név szerint
néhai Eger
(Eiler)
Ádám bácsit
(a későbbi Mezőberényi méntelep
vezetőjét) néhai Eger Ádám
édesapját, aki 1945 végén egy
lovat vásárolt, valamelyik szomszéd községből négy hold jó minőségű Ókerti földért. Maradt az
ökör meg a tehén a járomba fogva.
Ami viszont a legfőbb, az a
hihetetlen emberi akarat és munkabírás, amely – a pusztaságból
termőföldet teremtő ősöktől
örökölve – tavasszal benépesítette
a határt a 8-10 éves gyerektől a
legidősebb korosztályig, nemre
való tekintet nélkül. Így kezdődött
az az öt év számomra, amely
meghatározóvá vált egész életemben. Akkor a mezőberényi lakosok,
nem elfeledve a bánatot, kemény
akarattal megújultak. A mi családunk visszaköltözése Mezőbe-

rénybe 1945-ben
véglegesnek
ígérkezett. Szüleim és nővérem
esetében ez ténylegesen így is
alakult.
A polgári iskola elvégzése után a
„hová tovább” édesapám részéről
egyértelmű volt, iparosi szakmába. Ő az 1910-es évek második
felében a Békési úton Wágner
kisiparosnál tanulta a géplakatosi
szakmát, és ezt sokrétűen művelte
egész életében. Az iparosi szakma
szeretete és biztonsága nála talán
onnan indult, hogy ő ebben nőtt fel.
Édesapja és nagybátyja a szabó
mesterséget kitanulva kerültek
Mezőberénybe vala-mikor az
1880-as években Tiszanánáról.
Nagybátyja, Szabó Imre 1860–ban
született Tisza-nánán, és 1964-ben
104 évesen halt meg Mezőberényben úgy, hogy felmászott a
tetőre megigazítani a cserepet és
leesett. Édesapám nagyapja anyai
ágon a néhai Gulyás László faesztergályos volt, a 18. század
végén, a 19. század elején elsősorban rokkákat készített, ez
asszonyi munkaeszközként minden házban ott volt. (folytatjuk)

Szöllősi Antal díja
folytatás az 1. oldalról

Ekkor már két bőröndnyi emigrációban kiadott könyvet és újságot
vitt magával. A magyar emigránsokból álló Stockholmi Magyar
Katolikus Körnek 1973 tavaszán a
svéd Állami Levéltár meghívót
küldött egy egynapos tájékoztatásra, ahol a bevándorló
egyesületeket tájékoztatták, hogy
hogyan kell az egyesületi anyagokat archíválni. A Katolikus Körben tudták, hogy ő minden magyar
vonatkozású anyagot gyűjt, ezért
őt küldték. Ott elvitték őket a
Baltiska Arkivet-be, ez a három
balti állam közös gyűjteménye
volt. Amikor meglátta, felmerült
benne, hogy miért nincs a
magyaroknak is hasonló archívumuk? Ez ösztönözte arra, hogy
1973. október 23-án megalakítsa
az Északi Magyar Archívumot.
Ekkor már kiadta a Bujdosók című
újságot, ezen keresztül sok ismeretséget szerzett, ugyanis, mint
cserepéldányt, szétküldte a világ
minden pontjára, ahol magyar
újság fellelhető volt. Köszönetképpen a legtöbben a saját
újságjukból küldtek egy-egy
példányt. Az eddig összegyűjtött
anyagban kb. 20-25 ezer könyv
van, ebből kb. ötezer emigráns.
Háromezer újság, és ebből hétszáz
emigráns, amelyben kilencvenhat
svédországi magyar újság talál-

ható. A kezdeti két bőröndnyi
anyagból mostanra óriásira
növekedett. Az anyag nyolcvan
százaléka még dobozban van, csak
a húsz százalékát dolgozta fel.
Több mint tízezer magyar személy
adatai vannak nyílván-tartva, majd
tízezer emigráns fénykép, majd
ezer emigráns plakát, több ezer
emigráns e-gyesület adatai,
története, több száz emigráns
festmény, majd harminc ezer az
újságcikk-kivágat gyűjteménye.
Sok film-, videófelvétel, rajzok,
metszetek, kották, hanglemezek,
hangszalagok, cd-k, dvd-k, stb.
találhatók ebben a hatalmas gyűjteményben.
Gyakorlatilag mindent egyedül
csinál, a könyvek sorba tevését, a
pecsétek beütését, a számítógépbe
történő bevitelét. Lakásában a háló
és a konyha kivételével mindenhol
anyagokat tárol, még két raktárhelyiséget is bérel. Összességében kettőszáz négyzetméteren
helyezkedik el jelenleg a gyűjtemény. Azt szeretné, ha ez a
tetemes anyag hazakerülne, és
lenne egy olyan önálló intézmény,
amely csak az emigrációkutatással
foglalkozna.
Aki többet szeretne megtudni
Szöllősi Antal munkájáról, az
nézze meg az Északi Magyar
Archívum honlapját: www.ungerska.se

Megfeszítették. Meghalt. Sírba
helyezték. De a sírt lezáró kő nem
jelenti Krisztus művének megszűnését. Az utolsó szó nem a
hazugságé, nem a gyűlöleté, nem
az elnyomásé. Ez a sír már
húsvétkor az Úr Jézus dicsőségének lesz a hirdetője, a feltámadás néma tanúságtevője.
Az elhengerített kő, az üres sír, az
összehajtott lepel hirdeti: Krisztus
valóban feltámadt!
Az üres sír biztos jele annak, hogy
az igazság győzött a hazugság
felett, jó a gonoszság felett, az
irgalom a bűn felett, élet a halál
felett. Az üres sír a remény biztos
jele, amely „remény nem csal
meg”, hanem a halhatatlanságra
vezet – írja Szent Pál.
Micsoda ellentét van Nagypéntek
és húsvét között. Nagypénteken a
gyűlölet győzött, húsvétkor az
irgalom. Nagypénteken a bosszúé
volt az utolsó szó, húsvétkor a
megbocsátásé. Nagypénteken
Jézus elhallgatott, húsvétkor újból
megnyílt Jézus ajka. Nagypénteken lekötötték a lábát,
amivel eljutott az emberekhez,
lekötötték a kezét, amivel annyi
jót tett, húsvétkor pedig a föld
felett volt. Feltámadt a halálból,
kilépett a sírból, legyőzte az
ember ősi átkát, a halált. Jézus a
feltámadt testében kilépett a halál
állapotából, és egy másik életbe
lépett át, ami túl van az időn és a
téren. „Mi hisszük, hogy Jézus
meghalt és feltámadt” – írja Szent
Pál.
A feltámadás igazolja, hogy Ő az
Isten Fia, azaz nemcsak ember,
hanem Isten is, igazolja mindazt,
amit földi életében cselekedett és
tanított. Szava nem emberi szó,
hanem isteni szó, ezért az Ő igéje

örök és végérvényes. Nincs benne
bizonytalanság és ingadozás,
hanem eligazít a földi útvesztőkben. Biztos irányt ad lépteinknek, kiemel a földi élet szűk
keretéből, elvisz a végtelenbe
bennünket, ami örök életet jelent.
Milyen a feltámadt test??? –
Ugyanaz, amiben szenvedett,
keresztre feszítették, szenvedésének öt sebét hordozta. Ez a
saját és valóságos test, ugyanakkor dicsőséges test, amely új
tulajdonsággal bír: nem korlátozza a tér meghatározó kerete. Az
anyagi világ fölé lépett. Az idő
nem szabályozta, meg tudott
jelenni ott és akkor, amikor csak
akart. Embersége már nem kötötte
a földhöz. Krisztus feltámadása
nem a földi életbe való visszatérés, hanem Ő egy másik életbe
lépett át, túl az időn, túl a téren.
Részese lett az isteni életnek a
megdicsőülés állapotában.
Krisztus feltámadása a mi jövendő
feltámadásunk kezdete és forrása.
„Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban
mindenki életre is kel.” (1 Kor
5,22) Életünket át kell írni az
isteni életre, az örök életre.
Krisztus „az elsőszülött a halottak
közül” (Kol 1,18), a mi feltámadásunk kezdete.
A feltámadt Krisztusé az utolsó
szó, nem a gonoszoké és a
gyilkosoké. A feltámadt Krisztus
elmegy és helyet készít nekünk,
hogy mi is ott legyünk, ahol Ő van.
Feltámadtam és veletek vagyok!
Kívánom a feltámadt Krisztus
szeretetét, kegyelmét a szent
húsvéti ünnepekre, és életük
minden napjára!
Valóban feltámadott az Úr!
Szujó Antal plébános

Köszönet az ismeretlen segítőknek!
Pécs József, mezőberényi lakos azzal kereste fel szerkesztőségünket, hogy lapunkon keresztül ismeretlen segítőinek
mondjon köszönetet. Március 28-án temetésen volt, és a szertartás alatt rosszul lett, hogy nem esett el, azt a körülötte álló két
hölgynek és két férfinek köszönheti. Ők fogták meg, kihívták a
mentőt, míg arra vártak, masszírozták és mérték a gyenge
pulzusát.
Pécs József már akkor tért magához, mikor megérkezett a
mentő. Lapunkon keresztül mond köszönetet ismeretlen
segítőinek.

Megemlékezés Krisztus haláláról
2017. április 11-én, kedden 19 órai kezdettel.
Helyszín: Jehova Tanúi Királyság-terme
(Mezőberény, Tessedik Sámuel tér 3.)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A rendezvény ingyenes!

14.

2017. április

SZÉPSÉGSZALON

KOMFORT ABC
HÚSVÉTI AKCIÓ:
Ráma kocka margarin
Izsáki nagykocka 8 tojásos tészta
Origo gyömbér szénsavas üdítő
Delikát ételízesítő
Szaloncukrok 3-féle ízben
Hubertus eredeti
Kalinka vodka
Unicum eredeti
Kalinka vodka
Hubertus eredeti
Persil mosógélek 4-féle
Zewa 16 tek. 3 rétegű WC-papír

250 g
200 g
2,5 l
55 g
kg
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,5 l
0,5 l
1,46 l
csg

199 Ft
99 Ft
59 Ft
169 Ft
499 Ft
849 Ft
899 Ft
1199 Ft
1749 Ft
1799 Ft
999 Ft
1399 Ft

(796 Ft/kg)
(495 Ft/kg)
(24 Ft/l)
(3073 Ft/kg)
(4245 Ft/l)
(4495 Ft/l)
(5998 Ft/l)
(3498 Ft/l)
(3598 Ft/l)
(684 Ft/l)
(87 Ft/db)

AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3500Ft/60perc vagy 6000Ft/120perc
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
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, gél lakkozás.
MENYASSZONYI RUHA KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: 06/66/352-600, Mobil: 06/30/928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

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

KÖZÖSSÉGEK HETE 2017

AZ EGÉSZSÉG MINDENKINEK JÁR

VI. DALOSTALÁLKOZÓ

Egészségnap

ÉS A 40 ÉVES BERÉNYI NÉPDALKÖR JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

Mezőberény külterületén élő lakosok számára
ingyenes egész napos szűrések és egészségmegőrző előadások
Földművelődési Minisztérium TP-1-2016 számú programja
Mezőberény Város Önkormányzata és Péter- Fa Bt. támogatásával,
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat szervezésében

2017. május 14.

9.30

(vasárnap)
az OPSKK Művelődési Központja (Mezőberény, Fő út. 6.)
A részvétel ingyenes.

OPSKK
Művelődési Központja

TÁNCVIZSGA

Időpont: 2017. április 29. (szombat)
Helyszín: Péter- Fa Bt.
(5650 Mezőberény, V. kerület 109.)
Tanácsadással egybekötött szűrővizsgálatok 8 – 17 óráig
csontsűrűség rizikószűrés 40 feletti nőknek; testsúly, testmagasság
(testtömeg index); testzsír-százalék; haskörfogatmérés, koleszterinmérés, vércukormérés, vérnyomásmérés, prosztata megbetegedések rizikószűrése céljából, vérvétel ujjbegyből, PSA szint
mérés 40 év feletti férfiaknak; érszűkület rizikómérés (négy
végtagos vérnyomásmérés); kilélegzett levegő szén-monoxid
szintmérése dohányosoknak, anyajegy szűrés
Előadások
14 óra Egészséges táplálkozás és mozgás tanácsadás
15 óra Daganatos megbetegedések megelőzése és szűrése
16 óra Szív érrendszeri megbetegedések megelőzése és szűrése
Szeretettel várjuk!

2017. május 13. 16.00
Jegyárusítás április 27-től nyitvatartási időben
a Művelődési Központban

