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Még a fák is ünneplőbe öltöztek...
A mezőberényi majális 2017-ben is sok programot kínált az
érdeklődőknek, a szabadtéri kikapcsolódáshoz. Ehhez
május 1-jén a Városi Liget most is kiváló helyszínnek
bizonyult, és az időjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt.
A program reggel a sportpályán
“örömfocival” kezdődött, erre
tíz csapat nevezett, és két
korcsoportban mérkőztek meg.
A majálisra a városi liget fái is
ünneplőbe öltöztek, ennek
tervezője és kivitelezője
Kőszeginé Ancsa és Fülöp
Antal volt. A ligetben a LészkóKurucz Erika vezetésével
megtartott bemelegítéssel
indult a már hagyományos
májusi futás a Berényi Futókör
szervezésében. Sokan vállalkoztak az öt és tíz kilométeres
távra, többen úgy, hogy
babakocsit toltak. A Mezőberényi Íjász Egyesület egész

Weöres Sándor:
Anyámnak

nap lehetőséget nyújtott gyerekeknek, felnőtteknek az
íjazás kipróbálására, egész nap
újabb és újabb érdeklődők
jöttek. A Maczkó-tanya két
lóval érkezett, a kicsik kipróbálhatták, milyen a ló hátán
ülni. A Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület játszóházzal fogadta a gyerekeket és
szüleiket, papírból vágással,
ragasztással májusfát, forgót,
képeslapot készítettek. Az
Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtára információval, olvasnivalóval,
játékkal fogadta a majálisozókat. Ez alkalomból az folytatás a 5. oldalon

Faültetés Mezőberényben

Termő ékes ág, te,
jó anya,
életemnek első
asszonya,
nagy meleg virágágy,
párna-hely,
hajnal harmatával
telt kehely,
benned kaptam elsõ
fészkemet,
szívem a szíveddel
lüktetett,
én s nem -én közt nem volt
mesgye-hegy,
benned a világgal
voltam egy.
(részlet)

Városi gyermeknap
és évadzáró
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
2017. május 28-án (vasárnap) 14 órától
Városi Ligetbe.
Színpadon az OPSKK Művelődési Központ
művészeti csoportjainak évadzáró műsora.

Mezőberényben 81 gyermek
szülője kapott értesítést arról,
hogy április 26-án faültetésre
hívja és várja őket a város. A
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság
Zrt. „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!”
mozgalmához 2010-ben csatlakozott a város, és ennek értelmében az előző évben született
gyermekek számával azonos kis
fát kapott. A helyszín az előző

évekhez hasonlóan a Medvefejestó partja volt. A Nefelejcs Óvoda
hangulatos verses műsorral lepte
meg a jelenlevőket, majd Siklósi
István polgármester köszöntötte a
gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat. Kiemelte, hogy a faültetésnek célja
az is, hogy a gyermekek jobban
megbecsüljék és szeressék szülőhelyüket.
forrás: mezobereny.hu

népi játékpark, kézműves foglalkozások,
perec, üdítő, vásári
forgatag, mezőberényi
kézműves portékák
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Ez történt a két ülés között
Április 4-én Gyulán TelekiSzávai Krisztinával, az illetékes
tankerület igazgatójával folytatott megbeszélést Siklósi
István polgármester, ahol több
témát is érintettek. Ezek között szó
volt a Luther téri iskolaépület és
sportcsarnok közműfogyasztásának megosztásáról, a sportcsarnok padlóburkolat cseréjének
időpontjáról, a sportcsarnok
fűtésének leválasztásáról, a Luther
téri iskolaépület energetikai célú
pályázatáról, a helyi közlekedéssel
kapcsolatos kérdésekről, telephely
és új tanszak véleményezéséről,
valamint a telefonszolgáltatások
rendezéséről. Szó esett a Mezőberényi Általános Iskola vezetői
pályázatáról, de a tankerület
vezető nem tudott konkrétumokat
mondani, a beérkezett pályázat
még nem került iktatásra, illetve
még azon a napon, postai úton
érkezhetett (volna) pályázat.
Szintén beszéltek a mezőberényi
iskolaépületek jelenlegi és várható
jövőbeli kihasználtságáról.

kapcsolatban hozott korábbi
testületi határozatban foglalt
visszafizetési kötelezettség alóli
mentesítésre. Mivel újabb
információk a levélben nem voltak
– pl. a Club által időközben saját
hatáskörében lefolytatott
pénzügyi revízió dokumentuma,
könyvvizsgálat eredménye, esetleg törvényességi vizsgálat
eredménye – valamint az eddigi
információk alapján már kétszer
tárgyalta a képviselő-testület a
témát, ezért a polgármester
válaszában úgy tájékoztatta a
Club elnökét, hogy új információ hiányában nem áll
módjában kezdeményezni az új
napirendre vételt.

Április 10-én Konyecsni
Györgyné Zsuzsika nénit otthonában 95. születésnapja, 13-án
Salamon Annát, Anci nénit a
református szeretetotthonban
90. születésnapja alkalmából
köszöntötte Siklósi István polgármester. Ez alkalomból adott át
nekik a város nevében egy-egy
Gyulai tartózkodása alatt ajándékkosarat. Ezúton is egészSiklósi István polgármester ségben eltöltött éveket kívánunk
megbeszélést folytatott Dina mindkettőjüknek.
Gáborral, aki a geotermikus
fűtési rendszerrel kapcsolatos Április 12-én Siklósi István
legutóbbi munkák szakmai polgármester Szekeres Józsefné
felügyeletét látta el. Újabb verzió alpolgármesterrel részt vett a
merült fel a rendszerműködés református templomban Pap
nehézségeinek okán. A rendszer- Tibor lelkipásztor beiktatásán.
ben lerakódó szennyeződéseknek Pap Tibor 17 évnyi debreceni szolnemcsak kémiai és fizikai okai gálat után veszi át a mezőberényi
lehetnek, hanem esetleg mik- református gyülekezet vezetését.
robiológiaiak is. Ennek ellen- Munkájához békességet és nyuőrzése folyamatban van.
galmat kívánt a polgármester,
valamint azt, hogy családjával
Április 5-én megállapodás mihamarabb váljanak mezőkerült kiküldésre az EFOP-os berényivé.
konzorciumban érintett 6
településnek. A megállapodás az Szintén április 12-én megbízást
EFOP-1.5.3-16 pályázat elő- adott Siklósi István polgárkészítési költségeinek lakosság- mester dr. Bihari Zoltán biolóarányos viselését hivatott gusnak a geotermikus fűtési
rendezni. A mezőberényi képvi- rendszer szennyeződéseinek
selő-testület 66/2017. (II.27.) sz. vizsgálatára. A mintavétel április
határozata alapján biztosította a 13-án megtörtént, eredmény
teljes – 3.175.000,- Ft – összeget, május közepéig várható. A
ennek felosztása Békés, Kamut, vizsgálat célja annak eldöntése,
Kondoros, Köröstarcsa, Murony hogy a mintavétel során talált
és Mezőberény között valósul meg lerakódások lehetnek-e biológiai –
a megállapodással. Mezőberény- pl. bakteriális – eredetűek.
nek ennek alapján 819.150,- Ft
összeg marad.
Április 18-án – miután a március 30-i levonulást követően
Április 6-án Siklósi István semmilyen visszajelzés nem
polgármester válaszolt
érkezett – hivatalos tájékozBabinszki Szilárd MFC elnök tatást kért Siklósi István polgárújabb – április 3-án kelt – mester az Aquaplus Kft. ügylevelére, melyben ismételten vezetőjétől a geotermikus rendméltányosságot kért a Clubbal szer visszasajtoló kútjának tisz-
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tításáról, karbantartásáról, an- lósi István polgármester. Az
nak eredményéről.
ünnepségen adták át a Békési
Rendőrkapitányságnak az „Év
Április 23-án a Rendőrség Napja Rendőrkapitánysága” kitüntető
alkalmából, a Békési Rendőr- címet, valamint Gál Péter és Fülöp
kapitányság javaslatára, Tóth Imre mezőberényi hivatásos
Csaba r. százados, bűnügyi al- vadászok is elismerésben részeosztályvezetőnek Békéscsabán a sültek a vadászok és a rendőrség
Csabagyöngye Központban a együttműködését segítő munkáhagyományoknak megfelelően jukért.
ajándékcsomagot adott át Sik-

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
március 30-i rendkívüli nyílt és
rendkívüli zárt üléseken, valamint
a 2017. április 11-i rendkívüli nyílt
ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Harmati László
képviselő kérdést intézett a
beszámoló következő pontjához:
„Békés Város Önkormányzat
jegyzője, mint építési hatósági
jogkörben eljáró szerv 2017.
március 14-én engedélyt adott ki
a Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium részére az iskolaépület bővítésére. A
határozat időközben jogerőssé
vált, a fellebbezési határidőig nem
támadta meg senki. A bővítés
engedélyezése a tulajdonos részéről az Evangélikus Egyházzal
2012-ben kötött Megállapodás
értelmében nem volt megtagadható, illetve az, az önkormányzati tulajdon vagyongyarapodását eredményezi. Mindezen pozitívum ellenére nem
biztos, hogy hosszú távon nem
eredményez-e problémákat a
bővítés, amennyiben a tanulói
létszám általános iskolai és
gimnáziumi szinten összességében fog csökkenni.” Képviselő Úr azt akarta tudni, milyen
jellegű bővítésről van szó. Siklósi
István polgármester válaszában
elmondta, hogy a fenntartó
jóváhagyásával négy tanterem
hozzáépítése valósul meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
támogatta a Mezőberényi Polgárőr Egyesület szolgálati terepjáró vételére vonatkozó kérelmét, amelynek megvételéhez
1.000.000,- Ft (azaz egymillió
forint) vissza nem térítendő
támogatást szavazott meg. A
támogatás kizárólag diesel üzemű

szolgálati gépkocsi vételére
fordítható. A megvásárolt
gépkocsi esetleges elidegenítése
előtt a Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását ki kell kérni.
A támogatás biztosítása az
önkormányzat fejlesztési tartaléka
terhére, felhalmozási kiadásként
történik.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
a mezőberényi térinformatikai
rendszer alapját képező jogtiszta alaptérképet kül- és belterületre, valamint zártkertekre
vonatkozóan a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-től
maximum bruttó 3.000.000,- Ft
értékben beszerzik, a beszerzéssel kapcsolatos teendők ellátásával a polgármestert hatalmazták
fel.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
határozata értelmében 2017.
évben a PolarNet Kft-től rendelik meg az e-közmű szolgáltatást, valamint a város térinformatikai rendszerének kiépítését, működtetését, az alaptérképről hiányzó adatok előállítását, felmérését, feldolgozását, bruttó 1.892.300,- Ft
összegért. Felhatalmazták a
polgármestert a szolgáltatás
megrendelésével kapcsolatos
teendők ellátásával.
A képviselő-testület 100%-os
önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaság alapításáról döntött az előterjesztéshez csatolt alapító okirat
tervezeti tartalommal. A társaság
alapításához szükséges
3.000.000. forint törzstőkét az
önkormányzat fejlesztési tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert az
alapító okirat aláírására és a
cégeljárás megindítására.
A Mezőberény ’17 Város-
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üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetőjének Kutas Ferencet
jelölték ki. Az ügyvezetői
feladatokat az ügyvezető munkaviszonyban látja el. A képviselőtestület felhatalmazta Siklósi
István polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
A Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Földesi Szabolcsot,
Szvitán Zoltánt és Kis Józsefet, a
Kft. könyvvizsgálatára dr. Orosz
Tivadar könyvvizsgálót jelölték ki.
Elfogadták a Mezőberény ’17
Városüzemeltetési Korlátolt
Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában.
Hozzájárultak Kutas Ferenc igazgató a Városi Közszolgáltató
Intézményben betöltött vezetői
megbízásának és határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez 2017.
április 30. nappal.
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzati Képviselő-testülete a
Városi Közszolgáltató Intézmény
igazgatói feladatainak ellátására –
a közalkalmazottakról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló törvény értelmében – megbízást adott Kerekes
László részére 2017. május 1.
naptól 2018. április 30. napig
terjedő időtartamra.
Jóváhagyták az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ
Alapító okiratának módosítását, az
intézmény új nevet kapott.
Jóváhagyták az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési
Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratát, valamint az Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési
Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását az
előterjesztéshez mellékelt
formában.
Tudomásul vették az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
Könyvtárhasználati Szabályzatát
és Gyűjtőköri Szabályzatát,
valamint az intézmény vezetőjének tájékoztatását a munkaköri
leírások pontosításáról.
A képviselő-testület kijelentette,
hogy a város nyilvános könyvtára
mindenki számára megközelíthető
és használható. Az épületbe történő
bejutás mozgáskorlátozottak
számára is biztosított az Eötvös
utca felől, a színháztermen
keresztül. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen formában
tehetné még komfortosabbá a
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mindenki számára elérhető biak szerint kerültek megálkönyvtár-használatot.
lapításra:
2017. évi jegyárak: Felnőtt napi
Elfogadásra kerültek a 2016. évben j e g y : 9 5 0 F t , F e l n ő t t
készített belső ellenőrzésről szóló kedvezményes jegy 16-19 óráig:
beszámolók.
650 Ft, Gyermek napi jegy 3-6
éves korig: 400 Ft, Gyermek
Mezőberény Város Önkormány- kedvezményes jegy 16-19 óráig:
zati Képviselő-testülete - a 2015. 350 Ft, Diák, nyugdíjas napi
évi felülvizsgálatot figyelembe jegy: 700 Ft, Diák, nyugdíjas
véve áttekintette és a 2017. évi kedvezményes jegy 16-19 óráig:
kiegészítésekkel elfogadta - a 500 Ft, Felnőtt úszójegy: 450 Ft,
2 7 2 / 2 0 1 3 . ( V I . 2 4 . ) s z á m ú Diák, nyugdíjas úszójegy: 400 Ft,
határozatával elfogadott 2013- Termáljegy 9.30-12 óráig: 550 Ft,
2 0 1 8 . é v r e s z ó l ó H e l y i Látogatói jegy (max. 1 óra): 100
Esélyegyenlőségi Programját.
Ft, Tanuló jegy: 300 Ft, VIP jegy:
egyéni megállapodás szerint,
Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig:
Megköszönték a Békési Járási 950 Ft, Éjszakai jegy diák,
Hivatal városért, lakosságért nyugdíjas 19-02 óráig: 700 Ft,
végzett munkáját, a hivatal 2016. Kedvezményes jegy*: 500 Ft,
évi munkájáról szóló tájékoztatót Bérletek: Havi felnőtt bérlet:
elfogadták, az abban foglaltakat 16.800 Ft, Havi diák, nyugdíjas
tudomásul vették.
bérlet: 13.500 Ft, 10 alkalomra
szóló felnőtt bérlet: 7.500 Ft, 10
Mezőberény Város Önkor- alkalomra szóló diák, nyugdíjas
mányzati Képviselő-testülete bérlet: 5.000 Ft, 10 alkalomra
úgy döntött, hogy a helyi szóló úszóbérlet (felnőtt, diák,
önkormányzatokért felelős minisz- nyugdíjas): 3.700 Ft, Oktatói
ter az államháztartásért felelős bérlet: 7.000 Ft, VIP jegy
miniszterrel közösen - a Ma- ingyenes, egyéni megállapodás, 10
gyarország 2017. évi központi alkalomra Termál bérlet: 4.500
költségvetéséről szóló 2016. évi Ft, Szezonzális VIP bérlet (csak
X C . t ö r v é n y I X . H e l y i partnerek részére): 31.750 Ft,
önkormányzatok támogatásai Kedvezményes bérlet*: 9.000 Ft,
fejezet 3. melléklet II. 2. a), b) és c) Csoportos napi jegy 10 fő felett
pontok szerinti - az önkormányzati (Ft/fő): 650 Ft, Csoportos napi
feladatokhoz kapcsolódó fej- jegy 50 fő felett (Ft/fő): 550 Ft
lesztési támogatásokra meg- (Szerv. rendezvények jegyárai
hirdetett pályázati alcélok közül a üdülő csoportok, versenyek,
b) pont szerint pályázatot nyújt be edzőtáborok, külföldi delegációk
az „Óvodai, iskolai és utánpótlás [kivéve testvérvárosok] napi
sport infrastruktúra-fejlesztés, egységesen.)
felújítás, vagy új sportlétesítmény Helyi oktatási intézmények
létrehozása” témában a Luther tanulói 9.30-12 óráig: ingyenes,
téri iskola-épület sportudvar Osztályok, csoportok, tanórák,
(2413/A/2 hrsz.) műanyag óvodai foglalkozás keretében
borításának megvalósítására.
szervezett úszásoktatása: inA teljes beruházás várható költ- gyenes, Egyéb esetekben Ft/fő:
s é g e m a x i m u m b r u t t ó 300 Ft,
2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , - F t , m e l y b ő l Nagycsaládosok számára: Csak
20.000.000,- Ft-ot pályázati napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3
támogatásból kíván finan- gyermek): 2.000 Ft, További
szírozni. A szükséges önerőt gyermek után Ft/fő: 250 Ft
maximum bruttó 9.000.000,- Ft *: A kedvezményes jegyet a
összeget a 2017. évi költségvetés súlyosan fogyatékos személyek és
fejlesztési tartalék terhére bizto- e g y f ő k í s é r ő ( a M a g y a r
sították.
Államkincstár által kiállított,
súlyos fogyatékosságot igazoló
A Mezőberényi Általános Iskola, érvényes kártya bemutatásával)
Alapfokú Művészeti Iskola és illetve mozgáskorlátozottak
Kollégium intézményvezetői (érvényes MEOSZ tagsági kártya
pályázatával kapcsolatosan az felmutatásával) vehetik igénybe.
alábbi véleményét alakította ki a Az árak forintban értendők és az
képviselő-testület: Mezőberény Áfá-t tartalmazzák!
Város Önkormányzati Képviselőtestülete az elbírálás során ho- Mezőberény Város Önkorzandó fenntartói döntést tudo- mányzati Képviselő-testülete a
másul veszi.
„Mezőberény, Kodály úti óvoda
bővítés” projekt keretében a
Jóváhagyták a Kálmán-fürdő tervezési feladatok ellátására
2 0 1 7 . é v i m ű k ö d t e t é s é r e kiírt ajánlatkérési eljárás
vonatkozó javaslatot. A belé- nyerteseként az Optimál-Terv
pőjegyeinek 2017. évi szezon- Kft-t (5520 Szeghalom, Bocskai
nyitástól érvényes díjai az aláb- u. 29.) nevezte meg, mivel ajánlata

3.
– 665.000,- Ft + 179.550,- Ft Áfa
= 844.550,- Ft - a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat. A testület a munka
elvégzésére 900.000,- Ft-ot
biztosított a 2017. évi
költségvetésének felhalmozási
tartaléka terhére, továbbá
felhatalmazta Siklósi István
polgármestert a megbízási
szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Tudomásul vették a 2016. évi
egyéb támogatások felhasználásáról szóló, 18-ból 13 szervezet, egyesület által benyújtott
pénzügyi beszámolót. (5 egyesület: 1.000.000.- Ft-ot elérő vagy
meghaladó támogatással külön
határozattal elfogadva.)
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzati Képviselő-testülete
jóváhagyta a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat (5650 Mezőberény, Gyomai út 21.) 2016. évi
egyéb támogatások felhasználásáról (a 359-7/2016 ügyiratszámú támogatási szerződésben
meghatározott 3.500.000,- Ft
összegről) szóló pénzügyi beszámolóját, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Mezőberény (5650
Mezőberény, Kossuth tér. 1. sz.)
2016. évi egyéb támogatások
felhasználásáról (a 359-9/2016
ügyiratszámú támogatási szerződésben meghatározott 3.500.000,Ft összegről) szóló pénzügyi
beszámolóját, a Mezőberény I.
kerületi Evangélikus Egyházközség (5650 Mezőberény,
Kossuth tér. 6. sz.) 2016. évi egyéb
támogatások felhasználásáról (a
359-14/2016 ügyiratszámú
támogatási szerződésben meghatározott 1.000.000,- Ft összegről)
szóló pénzügyi beszámolóját, a
Körösi Vízgazdálkodási Társulat
(5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19.
sz.) 2016. évi egyéb támogatások
felhasználásáról (a 359-16. és
19/2016 ügyiratszámú támogatási
szerződésben meghatározott
1.300.540,- Ft összegről) szóló
pénzügyi beszámolóját, valamint a
Berényi Gyermek FC (5650
Mezőberény, Kunhalom u. 6. sz.)
2016. évi egyéb támogatások
felhasználásáról (a 359-17/2016
ügyiratszámú támogatási
szerződésben meghatározott
2.000.000,- Ft összegről) szóló
pénzügyi beszámolóját.
Siklósi István polgármester
felhatalmazást kapott, hogy
M e z ő b e r é n y V á r o s Ö n k o rmányzata és intézményei 20 m3/h
mérő feletti teljesítményű
felhasználási helyei vonatkozásában a 2017.10.012018.10.01. időszak tekintetében a
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legelőnyösebb árajánlat adóval a zőekben felsorolt helyrajzi száföldgáz energia kereskedelmi mokon található erdő és vizes élőszerződést aláírja.
helyek ingatlanok. A képviselőtestület felhatalmazta Siklósi
Mezőberény Város Önkor- István polgármestert a jelen hatámányzati Képviselő-testülete rozat mellékletét képező ingyenes
támogatta a Városi Humán- hasznosítási szerződés aláírására.
segítő és Szociális Szolgálat
igazgatójának kérelmét, és a Mezőberény Város Önkornemzetgazdasági miniszter – a mányzati Képviselő-testülete
belügyminiszterrel és az emberi arról határozott, hogy részt vesz az
erőforrások miniszterével egye- INTERREG V-A Romániatértésével – az önkormányzati Magyarország Együttműködési
étkeztetési fejlesztések támo- Program 2014-2020 stratégiai
gatása céljából meghirdetett projekt pályázatában, a 7/b
kiírására pályázatot nyújt be, beruházási prioritáson.
melyhez a szükséges önerőt A képviselők az előterjesztéshez
2 . 1 0 5 . 0 0 0 , - F t ö s s z e g b e n mellékelt táblázatban szereplő
biztosítja Mezőberény Város ú t s z a k a s z o k t e r v e z é s é n e k
Önkormányzati Képviselő- önerejére és az előkészítés
testületének 2017. évi költség- költségére összesen 1.411.000,vetése felhalmozási tartaléka Ft-ot biztosítottak a 2017. évi
terhére.
felhalmozási tartalék terhére.
A támogatásból fejleszteni kí- A képviselő-testület felhatalmazta
vánt ingatlan azonosító adatai: Siklósi István polgármestert a
Közétkeztetési Központ, 5650 szándéknyilatkozat aláírására, a
Mezőberény, Petőfi Sándor u. pályázat beadásához szükséges
14. (Helyrajzi szám: 14/1/A/2.).
jognyilatkozatok kiadására,
A megvalósítás és a finanszírozás valamint a beadásához szükséges
időbeli ütemezését az alábbiak egyéb teendők ellátására.
szerint tervezi:
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Salamon Anna
köszöntése

Konyecsni Györgyné
köszöntése

Salamon Anna április 14-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester köszöntötte és adta át az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és további
békés, boldog éveket kívánunk
az ünnepeltnek.

Konyecsni Györgyné Savolt
Zsuzsanna április 10-én ünnepelte 95. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester 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 Békés Megyei Önkormányzat híre
Ülésezett a megyei közgyűlés

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy részt vesz az
INTERREG V-A RomániaMagyarország program nyílt
pályázati felhívásának keretében a
6/c – A természeti és kulturális
örökség megőrzése, védelme,
támogatása és fejlesztése (1.
Prioritási tengely keretein belül,
Közös védekezés valamint a
közös értékek és források
hatékony felhasználása) tevékenységre beadandó pályázatban
és a mezőberényi
083/102083/112, 083/129-083/169,
083/215- 083/231, 083/233083/325, 083/349-083/369,
2963/22 hrsz-ú ingatlanokat
2017.10.01. napjától a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület
részére ingyenes használatba
adja, 15 év időtartamra, legfeljebb azonban az alapszabályában rögzített, közérdekű célokkal összhangban lévő feladatai
ellátásához szükséges közfeladat
ellátásának időtartamára. A pályázattal érintett területek az elő-

Nem támogatták a Véghelyzet Kft
- Üveghegy Kiadó Szendrey Júlia
verseiből készült kiadvány
megjelentetését, de annak
megjelenését követően
megfontolják a kiadványból
történő vásárlást.
A képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
közmunkaprogram keretében
begyűjtött tűzifából a lehetőségekhez mért mennyiség beszerzésére. A költségekről maximum
2.000.000,- Ft összeghatárig
utólagos beszámolási kötelezettséggel hozhat döntést.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2017.
május 29. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése közelmúltban
megtartott soros ülésének egyik fontos napirendi pontja Békés
megye közbiztonságának 2016. évi helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámoló volt. Dr. Polyák Zsolt rendőr
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány elmondta: valamennyi mutatóban javulás
tapasztalható. A lakosság biztonságérzetét befolyásoló
bűncselekmények, mint a rablás, a lopás, az autófeltörés
csökkent, a felderítettségi mutató pedig javult, aminek komoly
visszatartó ereje van. A bűnügyi fertőzöttség tekintetében a
megyék sorában a 18. helyen állunk, a legbiztonságosabb
megyék egyike Békés. A közlekedésbiztonság kapcsán
elhangzott: a balesetek száma is csökkent. Ezeket a mutatókat a
rendőrség úgy érte el, hogy közben rendőreink folyamatosan
jelen vannak a határszakaszokon, védik az ország külső határait.
Kovács István rendőrségi vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos,
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta:
készenléti rendőrség fog állomásozni 309 fővel Orosházán, a
határt védik majd, azonban jelenlétük pozitív hatással lesz a
közbiztonságra. A jobbikos képviselők felvetéseire, akik
szubjektív érzéseik alapján azt a véleményt fogalmazták meg,
hogy Békésben rosszabb a közbiztonság annál, mint azt a
rendőrség beszámolója mutatja, a rendőrfőkapitány azt
válaszolta: ez egy szakma, a kriminalisztika egy tudomány, a
rendőrség beszámolóját ennek figyelembevételével kell
értékelni. Zalai Mihály megyei elnök azt kérte az ellenzéktől,
hogy a beszámolót és a rendőrség szakmaiságát ne
kérdőjelezzék meg. A testület elfogadta a beszámolót, Gajdos
Attila és Samu Tamás Gergő képviselők nemmel szavaztak.
Vantara Gyula Békés megye fejlesztési biztosa a megyét érintő,
kiemelt jelentőségű beruházásokat ismertette. Beszámolt az
összes operatív programról és a nemzeti forrásból megvalósuló
fejlesztések helyzetéről is. Uniós forrásból eddig 103 milliárdos
támogatásról született döntés, amelyből több mint 40 milliárd
meg is érkezett a megyébe. A most megvalósuló fejlesztéseknél
fontos szempont, hogy kiadáscsökkenést vagy bevételnövekedést hozzanak, a megye gazdaságát fejlesszék.
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Még a fák is ünneplőbe öltöztek
folytatás az 1. oldalról

ingyen iratkozhattak be. A Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet is kitelepült, az
érdeklődők ellenőriztethették a
vércukorszintjüket és vérnyomásukat. Több civil szervezet
közös főzéssel ünnepelte a
majálist. Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteménye a Madarak Házában

ez alkalomból régi majálisok
fotóiból kamara-kiállítást
rendezett. A majálist a Berényi
Portékák vására tette teljessé.
A rendezvényt hivatalosan Siklósi
István polgármester délben
nyitotta meg. A színpadon fellépett
a Malom Fitness DSE, a Berényi
Népdalkör, a “Leg a Láb” AMI és a
Berény Néptánc-együttes, a

„Freizeit” hagyomány-őrző
csoport, a Szlovák Pávakör, a
Mezőberényi Mazsorett Együttes,
a Kner Táncsport SE, a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar. A rendezvényt a gyulai Royal Dixieland
Band koncertje zárta.
Az örömfoci végeredménye:
A 35 év alattiak korcsoportjában:
1. Família tészta, 2. Bad Boys, 3.

FLAMENGO, 4. Kolotech FC, 5.
Körös-Road, 6. Csalódás FC.
A 35 év felettiek korcsoportjában:
1. Későn ébredők, 2. Lima,
3. Kuttor Bt., 4. FLAMENGO.
Minden támogatónknak és
együttműködö partnerünknek
köszönjük a segítséget, a közreműködést.

Hogyan kommunikálnak a sejtek?
Mezőberényből indult Maléth József
A Szegeden élő fiatal kutató, Maléth József csupán 34 éves, de eddig
is több díjat kapott. 2016-ban vehette át az Akadémia Ifjúsági Díját,
decemberben pedig a Junior Príma Díjat. Először arról kérdeztük,
pontosan hogyan kötődik Mezőberényhez?

–
– Bár 1983-ban Szegeden
születtem, de Mezőberényben
nőttem fel. A szüleim és nagyszüleim is berényiek. Itt jártam
általános iskolába és itt érettségiztem 2002-ben. Jól éreztem
magam Berényben, jó volt itt
felnőni. A Puskin utcában laktunk,

szüleim most is ott élnek. Közel
volt az iskola, a gimnázium, így
nem kellett hajnalban felkelnem.
– Mikor és hogyan fordult
érdeklődése a biológia felé?
– Már az általános iskolában is
főleg a természettudományok
érdekeltek. Ennek folytatásaként a
gimnáziumban alakult ki az
érdeklődésem a biológia és a kémia
iránt. Nagyszerű tanáraim voltak.
Az osztályfőnököm, Bokorné Tóth
Gabriella tanította a kémiát, a
biológiát pedig Dütsch Zsoltné,
majd nyugdíjba vonulása után Tóth
Julianna. Hálás vagyok nekik
nagyszerű tanári munkájukért.
– Mi tetszett meg önnek a
biológiában?
– Lenyűgözött az élet sokszínűsége, az ott megfigyelhető komplex
folyamatok. Ugyanakkor az
élettudományok terén még sok a

nyitott, kutatható kérdés. Az
informatika, a képalkotó módszerek fejlődése révén komoly
eredmények várhatók ettől a
tudományágtól.
– Miért választotta az orvosi
pályát?
– Megfogott a szakma sokszínűsége, hogy a kutatás és gyógyítás
révén segíthetek az embereken.
– Jelenleg tudományos munkatársként dolgozik a Szegedi
Egyetem I. számú Belgyógyászati
Klinikáján. A tudományos munkatársnak pontosan mi a feladata?
– A kutatói munkát koordinálom,
pályázatokat, publikációkat írok.
Az oktatásban, a klinikai gyógyításban kevésbé veszek részt.
Persze, aki orvosi diplomával a
kutatást választja, annak mindig
hiányzik a gyógyítás, a közvetlen
kapcsolat a betegekkel.
– Pontosan mi a kutatási területe?
– A sejtek kommunikációjával
foglalkozom, ezen belül is az
élettani és kórélettani folyamatokkal, mint például a hasnyál-

mirigy enzimek kiválasztása,
illetve a gyulladásos és daganatos
folyamatokkal. Ezzel a szakterülettel még az egyetemen
ismerkedtem meg Hegyi Péter
kutató laboratóriumában. PhDhallgatóként is ezzel foglalkoztam. Azt tapasztaltam, minél
inkább beleássa magát egy ember
egy kérdésbe, annál inkább
meglátja annak érdekességét,
szépségét.
– Mik a rövidebb és hosszabb
távú szakmai céljai?
– Rövidebb távon szeretném jobban megismerni a sejtek kommunikációját, hosszabb távú célom,
hogy ez az információ eljusson a
gyógyításhoz, és segítsen a betegeken.
– Jelenleg milyen a kapcsolata
Berénnyel?
– Feleségemmel és kisfiammal
igyekszünk minél gyakrabban
hazalátogatni a szüleimhez, mert jó
volt itt felnőtté válni. Mezőberény
szép emlékként él bennem. M. L.
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A Humánsegítő Szolgálat megváltozott térítési díjai
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
16/2017. (III.30.) rendeletében
döntött az intézmény által nyújtott
szociális szolgáltatások térítési
díjairól, melyekről tájékoztatjuk a
Kedves Érdeklődőket, a Tisztelt
Lakosságot! Emellett dióhéjban
bemutatjuk a szolgáltatásainkat és
ismertetjük igénybevételének feltételeit.
1) Házi segítségnyújtás:
A saját otthonukban, lakókörnyezetükben élő, önellátásukban
segítséget igénylő idős személyek
részére nyújtott segítséget foglalja
magába, mely szociális segítésből
és személyi gondozásból állhat.
Szociális segítés keretében
biztosított a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási
tevékenységben való közreműködés.
Személyi gondozás keretében biztosított a gondozási és ápolási feladatok elvégzése, segítő kapcsolat
kialakítása és fenntartása, a szociális segítés keretében elvégzendő
feladatok.
Az igénybevételt megelőzően
vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek keretében meg
kell állapítani, hogy az ellátást
igénylő szociális segítésre, vagy
személyi gondozásra jogosult.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége: 1796 Ft/óra. A szolgáltatás
igénybevétele az önkormányzat
döntése alapján TÉRÍTÉSMENTES!
2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Érték a
Települési
Értéktárból

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló idős,
valamint fogyatékkal élő személyeknek biztosít 24 órás felügyeletet, a biztonságos életvitel
feltételeit. Krízishelyzetben lehetőséget ad az ügyeletes gondozónő
gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. Ez a szolgáltatásunk
sok esetben életmentő lehet.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége: 121 Ft/fő/nap. Intézményi
térítési díj: 30 Ft/fő/nap.
3) Étkeztetés:
Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk az időskorú vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjszerű
ellátással rendelkező lakosok
részére. Lehetőség van az étel
helyben fogyasztására, elvitelére,
ill. kiszállíttatására.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége kiszállítással: 714 Ft/fő/nap;
kiszállítás nélkül: 654 Ft/fő/nap.
Az étkeztetés intézményi térítési
díja: 430 Ft/nap. Kiszállítás díja:
60 Ft/nap.
4) Idősek Klubja
Családias jellegű, kis létszámú
klubunkban szeretettel várjuk a
régi és az új tagokat. A társaságra
vágyó időseket színvonalas programok várják. A klubtagok kulturált körülmények között fogyaszthatják el ebédjüket, igénybe
vehetnek mosási lehetőséget, részt
vehetnek hagyományőrző programokon, kirándulásokon, kreatív
klubdélutánokon. Megünnepeljük
a születésnapokat, a jeles napokat,
nyáron jó időben bográcsozunk,

A Kálmán Fürdő

Mezőberény első versenysportra is alkalmas medencéjét
1932 és 1935 között építtette
Kálmán István, helyi vállalkozók
és önkéntes támogatók közreműködésével és a település
hozzájárulásával. A fürdőt 1935ben nyitották meg. A Mezőberényi Fürdő Egylet 1936.
március 29-én alakult meg, és
ugyanebben az évben jött létre a
Mezőberényi Úszó Egyesület.
Ebben az évben kezdődött el az
úszásoktatás is, 1943 őszén
pedig már országos úszóversenyt is rendeztek itt. A Mezőberényi
Városszépítő és Városvédő Egyesület kezdeményezésére
2005-ben – Kálmán István tiszteletére – Kálmán fürdőnek
nevezték el. Napjainkban a Kálmán Fürdő parkjában négy
medence várja a vendégeket. Vize alkálihidrogén-karbonátos
hévíz, ezt 1200 méter mély a kútból nyerik. A fürdő szezonálisan
tart nyitva, az idén május 15-én nyit ki.

szalonnát sütünk.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége 932 Ft/fő/nap. A szolgáltatás
igénybevétele az önkormányzat
döntése értelmében TÉRÍTÉSMENTES!
5) Támogató szolgáltatás
A szolgálat különböző fogyatékossági csoporthoz tartozó személyek
társadalmi beilleszkedését segíti
annak érdekében, hogy megszokott, otthoni környezetükben
élhessék önálló, önrendelkező
életüket. A támogató szolgáltatás
igénybevétele során szociálisan
rászorultnak minősül az a súlyosan
fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok
személyi járadékában, illetve
magasabb összegű családi
pótlékban részesül.
A súlyos fogyatékosságot igazolni
kell, illetve a kérelem benyújtásakor az igénybe vevőnek már
rendelkeznie kell a szociális
rászorultság alapját képező
dokumentumokkal.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége:
Személyi szállítás: 351 Ft/km;
Személyi segítés: 4 370 Ft/óra.
Intézményi térítési díj: Személyi
szállítás: • szociálisan rászorult
személyek részére: 90 Ft/km/fő,
• szociálisan nem rászorult
személyek részére: 150 Ft/km/fő
Személyi segítés: • szociálisan
rászorult személyek részére:170
Ft/óra, • szociálisan nem rászorult személyek részére: 500
Ft/óra
6) Idősek Otthona
„Az otthon nem az, ahol laksz, ha-

nem ahol megértenek“(Christian
Morgenstern)
Az Idősek Otthonába elsősorban
olyan idős emberek jelentkezését
várjuk, akik már önmaguk ellátására csak részben képesek,
illetve azokat a beteg embereket is
szívesen felvesszük, akik önmaguk ellátására már segítséggel sem
képesek. Idősek otthonába történő
elhelyezés gondozási szükséglethez kötött, s ez alapján önmaguk
ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni.Felvételt nyer az is, • aki
egyedül él és a 80. életévet betöltötte, • akiről orvosszakértői szerv
megállapította a demencia kórkép
legalább középsúlyos fokozatát.
a) Idősek Otthona, Puskin u. 1.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége: 168 085 Ft/hó/fő. Intézményi térítési díj: 84 000 Ft/hó.
b) Idősek Otthona Juhász Gy. u. 1.
A szolgáltatás 2017. évi önköltsége: 188 760 Ft/hó/fő. Intézményi térítési díj: 88 500 Ft/hó.
Ellátásaink szociális rászorultság
nélkül is igénybe vehetőek a
szolgáltatási önköltség megfizetése mellett. Szolgáltatásink iránti
érdeklődése esetén további információkkal is szívesen állunk
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat, 5650 Mezőberény,
Juhász Gy. u. 1., Telefonszám:
+36 70 4002488; +36 70 4002497;
+36 66 515528;
web:human.mezobereny.hu
Kovács Edina igazgató

Élj szenvedélyesen!
Csendeshét a PSG-ben
Idén is – mint minden évben –
elérkeztünk a csendeshéthez, április 3. és 7. között sok érdekes
programmal vártak minket tanáraink és diáktársaink.
Hétfőn Kozma-Vízkeleti Dániel
pár- és családterapeuta érkezett
hozzánk, aki nagyon érdekes
előadást tartott a tornateremben
Szenvedély a párkapcsolatban
címmel, melynek főmondata
„Bármit tehetünk, csak ne játszuk
el, hogy meglepődünk a következményein!” Ez a mondat
sokunk számára elgondolkodtató
volt.
A következő napokban katolikus,
református és evangélikus felekezetű csoportok műsorát láthattuk a kollégium aulájában, ebben
iskolánk legkisebb növendékei is
részt vettek Hozsánna című daluk
éneklésével.

Csütörtök este Hegedűs János
közreműködésével újabb feldolgozásban ismerhettük meg a tékozló fiú történetét, ezt az alkotó a
homokgrafika lenyűgöző technikájával mutatta be.
Péntek délelőtt istentiszteleten
vettünk részt a II. kerületi
evangélikus templomban. Ezek
után évfolyamonként voltunk
felosztva és különböző szenvedéllyel és bibliai történetekkel
kapcsolatos foglalkozásokon vettünk részt vendégelőadók segítségével. Végül, de nem utolsó
sorban ügyességi játékokkal
vártak minket testnevelés tanáraink és új hittantanárunk, Csizmadia Nóra.
Nagy Krisztina
9.D osztályos tanuló
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Játéktér – játék térben, fejben

Április 28-án délután a Csiribiri
Óvoda vendége volt dr. Horváth
H. Attila, az ELTE habilitált
egyetemi docense, aki előadást
tartott „Játéktér – játék térben,
fejben” címmel. A hangulatos
délutánt Mezőberény Város
Óvodai Intézményének „Kreativitás, fantázia, szabad önkifejezés” munkaközössége szervezte Földesi Lajosné vezetésével, óvodapedagógusoknak és a

nevelő munkát segítő kolléganőknek.
A program első részében az
előadó a játék és a játékban rejlő
tanulás lehetőségeiről beszélt
hangsúlyozva, hogy „a játék
felszabadít, és fontos, hogy az
óvodapedagógusok is tudjanak
játszani”. A résztvevők az
elmélet után a gyakorlatban
próbálhatták ki, milyen kritériumai vannak a sikeres, közös
játéknak. Saját megfogalmazásuk
szerint fontos a különböző
játéktevékenységekben a kooperáció, az egymásra odafigyelés, a
közösen alkotott szabályok és
azok betartása.
Dr. Horváth H. Attila neve nem
ismeretlen a magyar-országi
alternatív pedagógiák történetét
nyomon követők számára.
Személye meghatározó volt a

Freinet pedagógia elterjesztésében és a Magyarországi
Freinet Egyesület megalapításában, amelynek alapító
tagja Mezőberény Város
Óvodai Intézményének több
óvodapedagógusa is. Az
egyesület 15 éve szervez
országos akkreditált pedagógusképzést, amely idén
nyáron (2017. június 26-30-ig)
Mezőberényben kerül megszervezésre a fent említett munkaközösség által.
Az intézmény nevelőközössége
köszönetet mond Mezőberény
Város Önkormányzatának, hogy
támogatásával megvalósulhatott
ez az élményekben és tapasztalatokban gazdag program.
Czinkóczki Ágnes
óvodapedagógus

Színes locsoló ünnep
A Berény Étterem és Szálloda előtt
április 15-én húsvéti hagyományőrző
játszóház és kézműves vásár várta az
érdeklődőket.
A játszóházban a Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület önkéntesei
fogadták a gyerekeket, és papírt hajtogattak. A fiúk és a férfiak egy-egy
locsolóvers elmondásáért festett tojást
kaptak. A Békés Városi Balesetmegelőzési Bizottság az úgynevezett
pityókás szemüveget hozta el, hogy az
érdeklődők kipróbálhassák, hogy
néhány ital után miként érzékelnek. A
rendezvényen több kézműves kínálta
portékáját. A félnapos program végén a
Berény Táncegyüttes legényei vízzel
locsolták meg a lányokat.

Költészet napja slammel
Az OPSKK Könyvtára április
hónapban több eseménnyel is
tisztelgett a költészet előtt.
Április 11-én hosszított nyitvatartással, kávéval, kültéri verskirakattal és ajándékkal várta az
érdeklődőket. Április 18-án a
Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziummal együttműködve tartották meg az I.
Berény Slam Poetry Versenyt. A hat bátor slammelő:
Schwalm Éva, Ráksi Dániel,
Ronyecz Nikolett, Takács
Petra, Bencze Gréta és
Murvai Vanessza közül
végül Bencze Gréta győzött,
így ő vehetett részt az
április végén megtartott
IV. Debreceni Slam
Poetry Versenyen.
A zsűri feladatát a Debre-

7.

Tavaszköszöntő
zöldágjárás

A Mosolygó Központi Óvoda az
Orlai Petrics Soma Kulturális
Központtal és a „Leg a láb”
Művészeti Iskolával közösen
április 28-án – a Föld napja
alkalmából – tavaszköszöntő
zöldágjárást tartott. A menetet két
lovas vezette, és a Mosolygó
Központi Óvodától a Berény
Szállóig tartott. A szálló előtt az
érdeklődőket Kreiszné Szilágyi
Tünde, a Mosolygó Központi
Óvoda vezetője köszöntötte.
Előbb a Mosolygó Központi
Óvoda adott Föld napi műsort,
majd a „Leg a láb” Művészeti
Iskola Berecske csoportja táncolt.
Bemutatkozott a Kutyabarátok
Közhasznú Egyesülete és a
Nyeregben Alapítvány. A Föld
kincseiből termelői és kézműves
vásárt tartottak. A Mezőberényi
Orlai Népfőiskola Egyesület
játszóházzal fogadta a kicsiket. A
rendezvény végén a vendégeket
mosolygós süteménnyel és teával
kínálták meg.

Pünkösdi
családi táncház
Időpont:

2017. május 19.
(péntek) 16 órától

Slam tagjai: Somogyi Tibor,
Tóth Marcell és Varga Norbert
látták el, kiegészülve a közönség
két tagjával.

Helyszín:

Magyarvégesi Óvoda
Mezőberény, Kálvin u. 2-4.

2017. május 19. 16.00
Mesélj nekem!
és közönségtalálkozó
az OPSKK
Könyvtárában
Kicsik és nagyok
találkozhatnak
Varró Dániel költővel

Programjaink:
- táncház
- kézműves foglalkozás
- eszem-iszom,
dínom-dánom
Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes!
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Erdély, ahogyan ők látják
Május 8. hétfő 15 órakor

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyűjteményének Múzeumi esték rendezvénysorozatában április 27-én

Erdély, ahogy mi látjuk címmel dr.
Domokosné Megyesi Éva és dr.
Domokos Tamás békéscsabai
pedagógusok tartottak előadást.

Családi mesés játszóház a könyvtárban.
Május 9. kedd 17 órakor

Rádiótörténeti kiállítás a muzeális gyűjteményben
három mezőberényi rádiógyűjtő, Bereczki Lajos,
Bartó László és Benyovszki Pál gazdag gyűjteményéből.

Május 10. szerda 15 órakor

Várostörténeti séta
Gyülekező: a muzeális gyűjtemény udvarán. Útvonal: Fő út –
Hunyadi utca – szlovák (tót) temető, majd vissza Madarász –
Gyomai út, és visszaérkezés a gyűjtemény udvarára. A
program zárásaként batyus szalonnasütés.
Május 10-11. szerda-csütörtök 15 órakor

Petőfi versmondó verseny a könyvtárban.
Május 13. szombat 16 órakor

Táncvizsga

Bababörze baba-, gyermek- és felnőttruhák
bolhapiac és játszótér a MONE önkénteseivel
OPSKK Muzeális Gyűjtemény udvara
2017. június 10. (szombat) 8.00-12.00
Asztalfoglalás: Bartó Róbertné +36 20 4243-944
bartone67@gmail.com

Május 14. vasárnap - 9 óra 30 perckor

VI. Dalostalálkozó

és a 40 éves Berényi Népdalkör
jubileumi ünnepsége az OPSKK Művelődési Központjában.
12.30 Közös ebéd a Piaccsarnokban. • „Mamicska konyha”
• Ételkóstolás • Berényi Portékák vására
A részvétel ingyenes
Bővebb információk az opskk.mezobereny.hu
és a facebook.com/opskk oldalakon érhetők el.

A Múzeumi Esték előadása

2017. május 19-én 17 órától (pénteken)
lesz az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Muzeális Gyűjteményében.

VENDÉGSÉGBEN A ZANGLAI KIRÁLYNÁL
önkéntes munka Kis-Tibetben címmel

Futaki Éva tart képes élménybeszámolót.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Ciróka-maróka

Muzeális Gyűjteményében
2017. május 26-án 11 órakor
a közelgő gyermeknap alkalmából

GYERMEKKORUNK LEGKEDVESEBB JÁTÉKAI
címmel régi játékok kiállítását nyitja meg
Kovács Annamária intézményvezető (MVÓI)
A megjelenteket köszönti:
Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
A kiállítás megtekinthető: 2017. július 31-ig.

Toldi 250 lemeztraktor
A hónap műtárgya 2017. május

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában április 26-án
a Ciróka-maróka foglalkozáson a szülök mondókákat mondtak, együtt
énekeltek, játszottak a gyerekeikkel.

XX. Országos Nyugdíjas Találkozó
a Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdőben
Az OPSKK Városi Nyugdíjas Klubja fürdőzéssel egybekötött
kirándulást szervez a cserkeszőlői nyugdíjas találkozóra!
Indulás időpontja: 2017. május 27-én (szombaton) 6.30 órakor
a Fornetti felőli buszmegállóból.
Előzetes jelentkezés: Mertz Mártonnénál 1000.-Ft előleg
befizetésével. Tel: +36 20 588-0088

Itt a május, minden üde zöld,
hétágra süt a nap és a hónap végén
gyereknap. Ezért választottunk a
hónap műtárgyának egy régi,
Mezőberényben gyártott játéktraktort.
Az 1970-es években kezdték a
játékok gyártását a Mezőberényi
Műszaki és Villamossági KTSzben, az akkori Népköztársaság
útján, első telephelyükön, ma Fő
út. Gyártottak felhúzhatós traktort, lendkerekes versenyautót
(házi művésznevén: Pininfarina!), kicsi autókat, kutyás

perselyt, lendkerekes repülőt,
játékpuskát és kardot is. A
bemutatott Toldi traktor is a ktszben készült. A ritka darabot
Borguláné Balogh Emese
bocsájtotta rendelkezésünkre a
játékkiállítás rendezéséhez.
Csete Gyula

2017. május
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Az I. Gasztronómiai Verseny eredményei

Az I. Gasztronómiai Versenyt
április 8-án tartották meg az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központba, erre összesen 112 nevezés
érkezett. A sütemények versenyében a nagymama kategóriában első lett Vrbovszki
Pálné, második Győriné Pap
Zsuzsanna, a harmadik helyen
Kovács Gabriella végzett. A
krémes kategóriát Kornyis Béláné
nyerte meg, Kiszely Zoltánné és
Buczkó Jánosné előtt. A sós
kategóriában első helyezett lett
Szekeres Irén, második Tímár
Gerda, harmadik pedig Kovács

Gabriella. Az egyéb kategóriában
Petriné Kozma Irén végzett az
élen, a második hely is az övé lett,
a harmadik helyet pedig Kiszely
Zoltánné szerezte meg. Különdíjat
kapott: Wolf Ödönné.
A bor, kolbász, savanyúság és
lekvár versenyre is 56 nevezés
érkezett. A vastagkolbász kategóriát Szokola János nyerte
meg, Weigert Imre és Vértes
Veronika előtt. A vékonykolbász
kategóriában is Szokola János lett
az első, a második helyen Csók
Istvánné, a harmadik helyen a
Mezőberényi Városvédő és Vá-

rosszépítő Egyesület végzett. Házi
készítésű lekvárok kategóriájában
első lett dr. Karmanóczki András,
második Plavecz Jánosné, a
harmadik helyet is ő szerezte meg.
A házi készítésű üveges savanyúságok versenyében Mikó Ida
győzött Gulyásné Székely Éva és
Csók Istvánné előtt. Házi
készítésű hordós savanyúság
kategóriában is Mikó Ida nyert, a
második és harmadik helyet
Borgula Györgyné szerezte meg.
A fehérborok versenyében Csók
Istvánné győzött Báthori Ferenc
és Gazsó Jánosné előtt. Vörösbor
kategóriában első helyezett lett
Csók Istvánné, második Báthori
Ferenc, harmadik Gazsó Jánosné.
A gyümölcsborok kategóriában
Szokola – Szabó Judit nyert, Bárdi
Bence végzett a második helyen.

9.
Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ meghirdeti

„A legszebb
konyhakertek”
programot
Várjuk minden konyhakerttel
rendelkező kertművelő személy
és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:
2017. május 20.
Jelentkezési 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. VII. Töltött Káposzta Fesztivál
keretében kerül megrendezésre
részletek: mezobereny.hu

Mezőberényre is megérkezett a Telekom leggyorsabb
internetezést nyújtó fejlesztése
A Magyar Telekom intenzív, teljes
mértékben saját erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének
eredményeképp már több mint 2,8
millió háztartásban elérhető a
legalább 30 Mbps sebességű
vezetékes szolgáltatás a Telekom
hálózatán. Közel 700 ezer háztartásban pedig Gigabit-képes
optikai hálózat áll rendelkezésre.
A szélessávú hálózat kiépítésével
párhuzamosan folytatódik a 4G
hálózat bővítése is, amely már elérte

a 98%-os kültéri lakossági
lefedettséget. A Telekom otthoni és
mobil internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feledhetetlen
élményeket minden mezőberényi
számára. A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digi-tális
fejlesztéséhez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.
xxx

Internet a munkában és a családban
Két év alatt egymillió további
háztartásba jutott el a Telekom
szélessávú hálózata. 2017-ben már a
mezőberényi előfizetők is élvezhetik az eddigieknél gyorsabb
internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom
hálózatfejlesztése országszerte,
amelynek eredményeképpen az új
hálózat szupergyors, legalább 30
Mbps sebességű internetet, az
interaktív tévézés lehetőségét, széles
T V- c s a t o r n a k í n á l a t o t , t ö b b
képernyőn elérhető filmkölcsönzési lehetőséget nyújt az
ügyfeleknek. A szélessávú internet

kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen
gyorsabbá, rugalmasabbá válik
működésük, javul a versenyképességük. A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett
területeken élő ügyfelek rendkívül
pozitívan fogadják a fejlesztést, az új
hálózaton elérhető termékeket és
ajánlatokat, ami visszaigazolja a
hálózatfejlesztés fontosságát.
Mezőberény lakosait is érinti a
fejlesztés, így számos itteni háztartás számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.

Váradi Antalt sokan ismerik Mezőberényben, projekt-menedzserként
európai uniós pályázatok megvalósításával foglalkozik. A napi
életben mire használja az internetet? – érdeklődtünk tőle.
– A munkámat az interneten végzem, ugyanis elektronikus pályázati
rendszerben dolgozunk, a közös munkára is az internetet használjuk,
a felhőalapú tárhely nagyon hasznos, mert egy dokumentumon egy
időben többen is tudunk dolgozni. A családom leginkább a közösségi
oldalakat böngészi, elektronikus leveleket küld, illetve a gyerekek a
YouTube-on meséket néznek.
– Milyen eszközökön internetezik?
– Főleg laptopon, asztali gép már nincs is a családban.
– El tudja-e képzelni az életét internet nélkül?
– Ma már az életünk szerves része az internet, ha esetleg néhány
percre kimarad, már az is komoly fennakadást okoz.
– Jó hír-e Ön számára, hogy lakóhelyén gyorsabb lesz az
internet?
– Ha ez nem jár tarifaemeléssel, akkor mindenképpen jó hír. xxx
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Berényi kajakos sikerek

Kettőskúti iskolások találkozója

Április 23-án rendezték meg 25.
alkalommal a DÉMÁSZ KupaHanzók Örs Emlékversenyt a
szegedi Maty-éri Kaja-kenu pályán. A szeszélyes időjárás sem
tántorította el a közel 500
versenyzőt a vízre szállástól. A
KSI Gyomaendrőd Kajak-kenu
Szakosztályának versenyzői
bebizonyíthatták, hogyan sikerült
felkészülniük a téli alapozás
alkalmával a vízi megmérettetésekre. A gyerekek március
elején szálltak vízre, és azóta csak
az időjárás tarthatta őket bent az
edzőteremben. Egyébként igen
sok kilométert hagytak már
maguk mögött a vízen. Vasárnap
ismét sok érmet vittek haza a
mezőberényi kajakosok, akik 11
fővel képviseltették magukat a
viadalon.
Az igazolt versenyzőknél a táv
mindenkinek egységesen 4000
méter volt.

Március 19-én népes sereg
gyülekezett a Berény Szálloda
éttermében, a lassan hagyománnyá váló kettőskúti találkozó
részvevői készülődtek a közös
ebédhez. A mintegy ötven főnyi,
egykor a kettőskúti iskolába járó
volt diák vagy hozzátartozó
csaknem betöltötte az étterem
nagyobbik részét. A szervezők
nevében Fülöp Sándorné, Nusi
köszöntötte a megjelenteket, majd
az anyaiskola: a 2. sz. Általános
Iskola volt igazgatója kapott szót.
Méltatta azt a kezdeményezést,
amely a lebontott iskola helyén
állított emlékhely elkészítéséhez
vezetett, a költségek jelentős része
közadakozásból jött össze. Szólt
az együvé tartozás fontosságáról,
az iskolatársak kapcsolatának
szerepéről, az egykori iskolához
fűződő élményekről, az emlékezésről.
A néhány évtizedig működő

K1 U15 Hajkó Kata 2. hely,
Mk1 U13 Sági Alíz 2. hely, Ilyés
Inez 4. hely,
Mk1 U12 Wágner Anna 2. hely,
MK2 U11 Barna Gergő egy
gyomaendrődi versenyzővel 1.
hely,
Mk1 U11 Kis Bálint 6. hely,
MK1 U10 Konyecsni Milán 4.
hely
A szabadidős versenyzők 500
métert eveztek:
Mk1 U11 Vida Levente 1. hely,
MK1 U9 Tóth Kinga 3. hely.
A szegedi megmérettetéssel kezdetét vette a versenyszezon. A
kajakosok az elkövetkezendő fél
évben bejárják az országot, és
részt vesznek a kisebb-nagyobb
versenyeken.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

tanyasi iskola közösségformáló
erejét, máig tartó hatását jelzi,
hogy a régi idők diákjai – napjainkban bőven nagyszülői korban
– mennyire ragaszkodnak volt
iskolájukhoz, egymáshoz, függetlenül attól, ki, mikor és hány évig
járt az intézménybe. Régi történetek elevenedtek újra a beszélgetők elmondásai alapján. A
vidám hangulatú összejövetel afféle programformáló közös megbeszéléssé alakult. Újabb, később
talán rendszeressé váló találkozóban állapodtak meg a résztvevők.
A kettőskúti iskola utolsó igazgatójaként köszönöm a meghívást,
és egyúttal elismerésemet fejezem
ki a szervezőknek, amiért ébren
tartják a hagyományápolás gondolatát, a múlt tiszteletét, a
közösség szervezését és erősítését.
Nagy Ferenc

Molnár Miklós emléktorna Krókusz-túra Biharban
Április 7-9 között zajlott
Mezőberényben a XXVIII.
Molnár Miklós Nemzetközi
Kosárlabda emléktorna. Ez a
hagyomány hosszú évek óta tart,
az idén a németországi Wurzen
csapatával már 30. évfordulót, a
szlovákiai Poprád csapatával
pedig szeptemberben 25. éves
jubileumot fogjuk megünnepelni!
A tornán magas színvonalú,
küzdelmes mérkőzéseken dőlt el a
végső sorrend, kupák, érmek és
különdíjak sorsa. Négy kategóriában: serdülő fiú és lány, illetve gyermek fiú és lány csapatok
között hirdették ki a győzteseket.
Mezőberény csapatai mellett a
megyéből még szerepeltek Békés
és Békéscsaba kosarasai is!
A mezőberényi csapatok kitettek
magukért, a serdülő fiúk és lányok
egyaránt a dobogó második fokán
végeztek, míg a gyermek fiúk és
lányok harmadik helyezettek
lettek. A serdülő fiú győztes
Békéscsaba csapata lett, a békés
megyei csapatok nagyon jól helyt
álltak.
Különdíjakban is taroltak a
mezőberényiek, a serdülő fiú és
lány csapatok legjobb dobói
egyaránt berényi játékosok lettek
Benyovszki Mihály és Hegyesi
Alexandra személyében. Berényből a serdülő fiúknál Csapó
Gergő, a lányoknál Orosz Kira és
Jepure Blanka kapott különdíjat.
A gyermek fiúknál Schmidt Zénó
és Bokor Milán, a lányoknál
Szenteszki Anna és Varga Zsanett
részesült külön elismerésben.

Serdülő fiú: 1. Békéscsaba,
2. Mezőberény, 3. Wurzen,
4. Szigetszentmiklós
Legjobb dobó: Benyovszki
Mihány (Mezőberény)
Csapatok legjobbjai: Turán
Simon (Békéscsaba), Zsibrita
Roland, Csapó Gergő (Mezőberény), Erik Enszkat (Wurzen),
Lakatos Csaba (Szigetszentmiklós)
Serdülő lány: 1. Kecskemét A,
2. Mezőberény, 3. Kecskemét B
Legjobb dobó: Hegyesi Alexandra (Mezőberény)
Csapatok legjobbjai: Kiss Virág
(Kecskemét A), Jepure Blanka,
Orosz Kira (Mezőberény), Urbán
Janka (Kecskemét B)
Gyermek fiú: 1. Poprád, 2. Nagyszalonta, 3. Mezőberény, 4.Békés
Legjobb dobó: Misal Samuel
(Poprád)
Csapatok legjobbjai: Kester
Dominik (Poprád), Pop Tudor
(Nagyszalonta), Schmidt Zénó,
Bokor Milán (Mezőberény),
Sziegl Gábor (Békés)
Gyermek lány: 1. Szolnok,
2. Poprád, 3. Mezőberény
Legjobb dobó: Orbán Alexandra
(Szolnok)
Csapatok legjobbjai: Csordás
Rozina (Szolnok), Huskova
Terézia (Poprád), Szenteszki
Anna, Varga Zsanett (Mezőberény)
Winter Ilona

Április 22-én azért szerveztünk
túrát a Bihar-hegységbe, hogy
megcsodálhassuk az ekkor tömegével nyíló krókuszokat. A Biharhegység az Erdélyi Sziget-hegység központi magja, legmagasabb
csúcsa az 1849 méteres NagyBihar, szirtekben, víznyelő barlangokban, zuhogó vízesésekben
gazdag táj. Biharfüred 1102 méter
magasan fekszik, a levegő magas
ózontartalma miatt klimatikus
gyógyhelyként is ismert. Két csoport vágott neki a felfedező útnak,
egyik az 1412 méteres PapokFeredője fennsíkra tartott, (335
méteres szintemelkedést és 12,4
kilométeres távolságot jelent) a
másik csoport pedig a Nagymezőbe, az Édenkert csúcsra ment
(13 kilométeren 440 méteres

szintemelkedés). Csodálatos tájban, szikrázó napsütésben, vidáman bukdácsoltunk a hóban. Az út
mentén mindenütt a nyílni készülő, téllel dacoló krókuszokkal
találkoztunk, néhol valóságos lila
mezőt alkottak.
A fennsíkon fél óra pihenés,
fotózkodás után lefele vettük
utunkat, délután 5 óra körül
indultunk haza, már szemerkélő
esőben. A körülményes határátkelés miatt csak késő este érkeztünk meg, 6 órás gyaloglást és 360
kilométer buszozást magunk mögött hagyva. A 41 túratársam nevében köszönöm a túra szervezésében közreműködőknek az élményekben gazdag napot.
Kozma Antalné

2017. június 10-én ismét

Körös-Váradi László Teljesítménytúrák
XXXII. Körös 50, XXVIII. Körös 30, XXI. Körös 20, VI. Körös 10
alföldi gyalogos, valamint XVII. Körös 100 és XVI. Körös 70
országúti kerékpáros teljesítménytúrák.
A rajt és cél valamennyi távon: Mezőberény, Kálmán Fürdő,
Tessedik tér 1. Indítás: 5-15 óra között.
A szintidőn belül teljesítők kitűzőt, emléklapot kapnak. Kategóriánként min. 5 fő indulása esetén a legidősebb, a legfiatalabb és a
leggyorsabb teljesítők különdíjazásban részesülnek.
A túrák során és a célban uzsonnát, frissítőt, biztosítunk.
A túrán mindenki a saját felelősségére indul!
Információ:
www.alfoldte.hu, alfoldte@gmail.com,
illetve: Földes Péter, +36 30 269-0061
Alföld Turista Egyesület, Mezőberény
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Mezőberény a ‘40-es években Tanúk padján
Éjszakai
Szabó Benjamin István visszaemlékezései, harmadik rész
„Isten harmadnapon feltáíjászverseny
Én a polgári munkaidőnek határa, kényszer masztotta Jézust, és megadta
A Mezőberényi Íjász Egyesület
április 30-án sorrendben harmadik alkalommal rendezte meg
éjszakai íjászversenyét. A versenyen – egyre nagyobb érdeklődéssel – a helyi és megyei íjászokon kívül Hajdú-Bihar, Szolnok
megyei versenyzők mérték össze
tudásukat. A versenyen 63 íjász
versengett. A verseny különlegessége, hogy a célt fáklyával kivilágítva, sötétben tartották meg a
lövészetet.
A helyi versenyzők közül szinte
mindenki dobogón végzett:
• minik közül
1. hely Jenei Hunor
• serdülő lány
1. hely Jenei Jázmin
• serdülő fiúk
1. hely Jenei Jonathán
2. hely Markos Ádám
3. hely Komlódi Tamás
• vadász
2. hely Tímár János
• női vadász
1. hely Bihari Andrea
2. hely Budai Gyöngyi
• csigás íj kategóriában
1. hely Borgula Pál
2. hely Nagy Réka
Fehér Csaba

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek:
Almási János (Mezőberény)
és Iványi Anikó (Mezőberény), Mikó Csaba (Mezőberény) és Egeresi Georgina
(Mezőberény)
Eltávoztak közölünk:
Szász Albert (1918), Zavada
Pál (1937), Uhrin Istvánné
született Téglás Anna (1938)
Szöllősi János (1947), Hamza
Zoltán László (1953), Sáli
György (1926), Földesi Gyula
(1934), Zuba Mártonné
született Cselovszki Anna
Zsuzsanna (1944), özv. Fábián
Pálné született Jozaf Mária
(1927), Malnicsek Andrásné
született Bajnok Julianna
(1931), Varjú József (1927),
Kelemen Jánosné született
Nagy Eszter Julianna (1945),
Csipke Lajos (1928), Gál
Józsefné született Keszeli
Erzsébet (1928), Hegedűs
Jánosné született Sziráczki
Margit Julianna (1945).

iskola elvégzése után tanulni
szerettem
volna, de az
apai döntést
nem kérdőjeleztem meg. (70 év távlatából
pedig azt mondom, ennél
bölcsebb döntést nem hozhatott
volna.) Ennek is van egy családi
története, édesapám több általa
tisztelt embert megkérdezett,
hogy milyen szakmának van
igazán jövője, a legjobban hatott
rá Rau gyógyszerész javaslata,
akit „mint tanult embert” tisztelt.
Ezt követően megkereste fiatalkori barátját, így kerültem
villanyszerelő inasnak Veress
Endre kisiparoshoz. A műhelye a
község szívében volt, a múzeum
melletti portán, jelenleg Fő út 5.
számú ház és udvara. Számomra
akkor a mezőberényi életnek ez
egy központja volt.
Ebben az udvarban volt egy nagy
műhely, ahol a rádiójavítástól, a
kerékpárok, gépjárművek, motorok javításán keresztül széleskörű szakmai rálátást, ismereteket
szerzett az ember, ha nem volt
éppen villanyszerelés, akkor, ami
a feladat volt, azt kellett csinálni.
Például piaci napokon 20-30
biciklit kellett javítani. Új áru alig
volt, vagy nem tudták megfizetni,
volt olyan belső gumi, amelyen tíz
ragasztás is volt, ha külső szakadt
el, akkor egy másik rossz gumiból
úgynevezett papucsot tettünk rá.
Akkor még elég kevés gépjármű
volt forgalomban és ezek is mind
átélték a háborút. Emlékszem,
egyszer este hat óra körül a
községháza előtt Békés felől jövet
lerobbant egy amerikai típusú
teherautó romlandó szállítmányával, reggelig csináltuk.
Ha feladat volt, akkor nem volt a

nélkül végeztük a kiadott feladatokat. Endre bácsi tudta a
módját, hogy kell ezt a munkát
megköszönni. A Veress-család
népes volt, ha jól emlékszem
végül nyolc gyermekük született,
amikor én oda mentem dolgozni,
akkor még csak hat volt. Házimunkát sosem csináltatott velünk,
mint abban az időben ez a
kisiparosoknál szokás volt. Ha
még is megkért valamire, azt
bőségesen jutalmazta. Ő maga a
cég irányítása mellett rádiók
javításával foglalkozott. Minden
héten egy napra a budapesti Teleki
térre ment, és vásárolt olcsó
rádiókat, vasalókat, meg ami jött,
azokat megjavítva eladta.
Különös érzéke volt hozzá, hogy
egy új feladathoz megtalálja a
legjobb szakembereket. Mezőberényben nagy iparosi tekintéllyel rendelkezett. A beosztottjait munkatársainak tartotta
korra való tekintet nélkül. Kevés
beszédű, jó üzleti gondolkodású,
különleges egyéniség volt, azok
közzé tartozott, akiknek emléke
egész mostanáig elkísér. Ő annak
is tudta a módját, hogy családias
légkört teremtsen. A nagy családra
való tekintettel egy évben öt-hat
disznót vágott, és minden ilyen
alkalommal a műhely dolgozói is
ott voltak a vacsorán.
Még egy embert szeretnék
kiemelni, akinek embersége nagy
hatással volt rám: Chrappán János
bátyám. Ő egy Chevrolet öszvér
teherautót vezetett, amelyben
emlékeim szerint tulajdon része is
volt, emellett értett az autószereléshez is. Abban az időben ez
fontos volt. Volt néhány garázs
teher- és személyautók részére.
folytatjuk

A Mezőberényi Német
Hagyományápoló Egyesület programja
a Német Közösségi Házban: Mezőberény, Orlai u. 3.
Május 7. 12-16 óráig A batyu - A mezőberényi németek kitelepítésének évfordulóján bemutatjuk azt az 50 kg-os személyenkénti
csomagot, amit a kitelepítettek magukkal vihettek Németországba
Május 13. 9-16 óráig Jótékonysági vásár - (ruhanemű,
háztartási felszerelés, szerszámok, stb.) A vásár bevételét
felajánljuk a Német Közösségi Ház felújításának befejezésére
Június 4. 10-16 óráig Mezőberényi amatőr alkotók
bemutatkozása - kiállítás
Minden programra szeretettel várja az érdeklődőket a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

neki, hogy megjelenjék, de nem az
egész népnek, hanem csak
azoknak a tanúknak, akiket Isten
előre kiválasztott: minekünk, akik
együtt ettünk és ittunk vele,
miután feltámadt a halálból.”
(ApCsel. 10:40-41)
Amikor egy rendkívüli eseményről hallunk, ösztönösen azt
kérdezgetjük: „Ki látta, ki volt ott
személyesen, ki volt szem- és
fültanúja a történteknek?” Húsvét
és pünkösd között mi keresztények azokra a lehetőségekre figyelünk, amikor a
feltámadt, halált lebirkózó
Jézussal találkozhatunk. Ezek a
találkozások a Jézus feltámadását követő negyven napban
fenekestől felforgatták a tanítványok életét. Hiába próbáltak
visszatérni korábbi, Jézus nélküli
életükhöz, hiába próbálták magukévá tenni azt a napi rutint, ami
azelőtt jellemezte őket, hogy
Jézust megismerték. A halálból
visszatért Mester újra és újra
megjelent, több alkalommal
bizonyítva, hogy ő ugyanaz a
valaki, akit keresztre feszítettek
(öt sebhely a testén összetéveszthetetlenné tette Jézust), és azt is,
hogy valóban él (közös evés és
ivás).
Gyökössy Endre református lelkész azt írja egy helyen, hogy
amiről Jézust minden kétséget
kizáróan felismerhették ezek a
tanúk, az a szeretete volt. Az a
mód, ahogyan kimondta Mária
Magdolna nevét, az a jellegzetes
gesztus, ahogyan megtörte és
szétosztotta a kenyeret, ahogyan
megmutatta a hitetlenkedő
Tamásnak az értünk viselt
szenvedés sebeit. Jézus ezzel
örökre bebizonyította, hogy az
isteni szeretet erejét még a halál
sem törheti meg. Arra hív
mindnyájunkat, hogy ennek a
diadalmas szeretetnek a tanúi
legyünk.
„Az egyháznak ma nem elsősorban tanítókra, hanem tanúkra
van szüksége” – mondta egy
helyen VI. Pál pápa. Ökumenikus
szellemben evangélikusként is
csatlakozom azokhoz, akik a
keresztényeket ma arra biztatják,
hogy legyünk az élő, feltámadt
Jézus Krisztus hiteles tanúi. Az Ő
halált megvető, bátor szeretete
adjon nekünk erőt ehhez a
mindennapokban!
Seben Glória,
iskolalelkész, beosztott lelkész
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SZÉPSÉGSZALON

KOMFORT ABC
BOMBA ÁRAK AKCIÓ:
Tejcsokoládé nyúl
Szaloncukrok 3-féle ízben
Mesés dobozos tej 2,8%
Magyar túró
Gyulai májas
Hubertus eredeti
Kalinka vodka
Unicum eredeti
Kalinka vodka

60g
kg
1l
450g
kg
0,2l
0,2l
0,2l
0,5l

59Ft
399Ft
189Ft
399Ft
999Ft
849Ft
899Ft
1199Ft
1749Ft

(983Ft/kg)
(189Ft/l)
(887Ft/kg)
(999Ft/kg)
(4245Ft/l)
(4495Ft/l)
(5998Ft/l)
(3498Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.
Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

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!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

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

Hajópadló, lambéria,
szegőlécek, teraszanyagok
kedvező áron a gyártótól.
Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032
Áchim utcai kertes házamat eladnám, vagy
értékkülömbözettel tömblakásra cserélném.
Kettős fűtés (gáz-vegyes), kiskert van.
Érdeklődni lehet a +36 20 2650134-es
telefonszámon.

Tóth Márton
és

Komlódi Ilona
2017. március 23-án ünnepelte
házasságuk 60. évfordulóját.

Mezőberényben bontásból eladó nagyméretű

Szeretettel köszöntötték
két fiúk: Márton és László,
feleségeik: Klára és Mária,
unokáik: Tamás, Dániel,
László, Anikó és párja: Dénes.

tégla, kis cserép, szarufa, gerenda, léc, hazai
nyílászárók, deszka, hajópadló, mozaik, járólap.
Érdeklődni telefonon: +36 20 2508259.
Dél-Alföldi JOGpontok

Ingyenes jogi tanácsadás a munka világában
A Dél-Alföldi JOGpontok díjmentesen biztosítja a jogi tanácsadást
munkajog, társadalombiztosítás, cégjog és adójog területén.
A személyes jogi segítség 26 irodában érhető el Bács-Kiskun,
Csongrád és Békés megye területén.
Mezőberényi JOGpont iroda: Kossuth tér 13.
1-3. szerda 15.30-18.00, 4. szerda 13.00-15.30 óráig.
Továbbá jogi kérdését bármikor elküldheti e-mailen
vagy felteheti hétköznap reggeltől az esti órákig
online és telefonon az ingyenesen hívható
zöld számunkon (06 80 77 88 00). Bővebb
információért keresse fel honlapunkat,
ahol ingyenes iratmintatárunkat is
elérheti: www.jogpontok.hu

