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Harminchat csapat főzött töltött káposztát
MEGHÍVÓ
Mezőberény Város
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt

2017. október 23-án
nemzeti ünnepünk,
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
61. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő városi
ünnepi programokra.
10.00 Városháza díszterme
(Mezőberény, Kossuth tér 1.)
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS
"Mezőberényért"
kitüntetések átadása
Díjazottak:
"Mezőberényért" kitüntetés:
Köhler Julianna
"Mezőberényért" posztumusz
kitüntetés:
Pallagi Mária
11.00 '56-os Emlékpark
(Városháza mögött)
MEGEMLÉKEZÉS AZ
1956-OS FORRADALOM
61. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Ünnepi beszédet mond:
Dankó Béla országgyűlési
képviselő
Közreműködik: Gulyás Attila, a
Békéscsabai Jókai Színház
színművésze
Az ünnepség részeként
lehetőség van a megemlékezés
virágainak elhelyezésére

A VII. Mezőberényi Töltött
Káposzta Fesztivált szeptember
16-án tartották meg a Városi
Ligetben. Hoffmann Dániel, a
Baráti Egylet Mezőberényért
elnöke köszöntője után Siklósi
István polgármester nyitotta meg a
rendezvényt. Szólt arról, hogy a
tavalyi fesztiválon Fazekas
Sándor miniszter javasolta, hogy a
töltött káposzta kerüljön a
hungaricumok közé. Mezőberény
már tett ennek érekében, ezt az
ételt felvette a települési értéktárba, illetve javasolta a megyei
értékek közé is.
A Magyarország legszebb konyhakertje verseny eredményét
Szekeres Józsefné alpolgármester
ismertette. Elmondta, az elmúlt
évhez hasonlóan most is kilencen
neveztek, a háromtagú zsűri két
alkalommal szemlélte meg a

kerteket. Balkon kategóriában
különdíjat kapott Komlódi Zoltán.
A zárt kert vegyes kategóriát Földes Ottóné nyerte, a mini ötven
négyzetméter alatti kategóriát
pedig Vargáné Maléth Katalin. A
normál ötven négyzetméter feletti
kategóriában Bokorné Varga
Katalin végzett az élen, közösségi
kategóriában pedig Mezőberény
Város Önkormányzata. (A nyertesekről fotó legalul.)
Még a megnyitó előtt rajtolt el a
Mezőberényi Futókör jótékonysági futása a Nándy Állatotthon
javára. A legjobbaknak a díjat a

a töltött káposzta-főzőverseny
eredményét. A 36 csapat versengését a „Mező-Kör” Baráti Társaság nyerte, második lett Kovács
Gábor a rokonokkal, harmadik
helyen Mihácsi Gyuláné végzett
Túrkevéről. Különdíjat kapott az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
Mezőberény, a szervezet tagjai a
csantavériekkel közösen főztek.
(Róluk fotó középen.)
Műsort adott a Malom Fitness
DSE és az Újpesti Danza Táncstúdió versenytáncosai. A színpadi
programot a Dupla KáVé koncertje zárta. A Berényi Portékák

színpadon adták át. Az ebéd után
fellépett a Mezőberényi Mazsorett
Együttes és a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar.
A háromtagú zsűri kihirdette

kirakodó vásárán kézművesek és
termelők mutatkoztak be. Népi
kismesterség bemutatók és
játszóház várta a kicsiket és a
nagyobbakat.
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Ez történt a két ülés között
Augusztus 29-én Sarkadi
Zoltánnal az Ösvény Esélynövelő Alapítvány új ügyvezetőjével találkozott hivatalában
Siklósi István polgármester, s
ígéretet tett neki, hogy segítenek a
munkaerő toborzásban. Ennek
következménye, hogy a kábel TV
képújságjában is megjelent a
munkaerő toborzásról szóló felhívás. Jelenleg akár 70 rehabilitációs ellátásban részesülő ember foglalkoztatását is vállalni
tudná az Alapítvány, mivel annyi
megrendelésük, munkájuk van.
Augusztus 30-án a Gyomai út 1.
alatti társasház lakógyűlésén
vett részt Siklósi István polgármester, ahol az épület nagyobb
horderejű és magas költségvetésű felújítási munkálatairól
esett szó (rejtett csatorna felújítása, külső falak utólagos teljes
körű hőszigetelése, az ahhoz
tartozó nemesvakolat készítése). A
gyűlésen a polgármester tájékoztatta a tulajdonosokat, hogy az ott
kézhez kapott részletes költségvetést tanulmányozni fogják,
valamint arról is szólt, hogy
amennyiben a tulajdonosok
mindegyike elfogadja, hogy
jelentősebb összeggel kell hozzájárulnia a felújításhoz, úgy az
önkormányzat vállalja a ráeső rész
megfizetését. Az önkormányzatnak két lakása van ebben az
épületben, amelyek után 3-4 millió
Ft kiadás terhelné. A tulajdonosok
közül ketten jelezték, hogy nem áll
rendelkezésükre olyan forrás, amit
erre a célra tudnának fordítani.

Szeptember 7-én az Erkel Ferenc
utca mögötti önkormányzati
tulajdonú 031/117 hrsz. földútnál járt Siklósi István polgármester, és megtekintette az ott
kialakult helyzetet. Az utca azon
lakói közül, akiknek mezsgyéje
az úttal határos (páros oldal),
többen túlhasználják ingatlanjaikat, az útra is kiterjesztve
tevékenységüket, tárolásaikat,
ezért az út eredeti funkciója
szerinti használata gyakorlatilag
lehetetlen. A lakosok értesítése a
helyzetről és felszólítása az út
üresen hagyásáról 2017. szeptember 13-án megtörtént. Amennyiben
a lakók nem teszik járhatóvá az
utat, úgy azt az önkormányzat
megteszi, és a költségeket azokra a
lakosokra terheli, akik a felszólításnak nem tesznek eleget.
Szeptember 19-én Siklósi István
polgármester újra tárgyalt
Sarkadi Zoltánnal, valamint
Kincses Lászlóval az Ösvény
Esélynövelő Alapítvány ügyvezetőjével. A jelenlegi bérelt
telephelyük esetleges más helyszínre történő áthelyezése volt az
elsődleges téma, de szó esett a
termelés volumenének növeléséről is, amihez azonban szükség
lenne további munkaerőre. Legalább 70 megváltozott munkaképességű, rehabilitációs ellátásban részesülő embernek tudnának
folyamatosan munkát biztosítani.
Szeptember 20-án a Mezőberény’17 Kft. felügyelő bizottságának ülését tartották, értékelve a kft. eddigi munkáját,
valamint pénzügyi helyzetét.
Megállapításra került, hogy
mindkettő a terv szerint halad,
az eltelt rövid idő alatt pozitívumokat mutatott a működésben a
cég. A felügyelő bizottság kisebb
adminisztrációs módosításokra,
kiigazításokra tett javaslatot.

Augusztus 31-én Szabó Lászlóné Etelka nénit a Juhász Gyula
utcai idősek otthonában 90.
születésnapja alkalmából köszöntötték. Siklósi István
polgármester ez alkalomból adta át
az Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándék- Szeptember 21-én Lehoczki
kosarat. Ezúton is egészségben Györggyel a TAPPE Kft. terüeltöltött éveket kívánunk neki.
leti vezetőjével, valamint a kft.
tulajdonosi
köréhez tartozó
Szeptember 2-án a II. Megyenap rendezvényen a tavalyi Figura Ferenccel és Dr. Gáspár
évhez hasonlóan az idén is Lajossal tárgyalt Békéscsabán
bemutatkozott Mezőberény. A Siklósi István polgármester az
Megyei Értéktár Bizottság elnö- állati hulladékkezelés kérdékétől, Zalai Mihálytól Körösi seiről. A feladatot jelenleg a
Mihály, az Értéktár Bizottság TAPPE Szállítmányozási Kft.
e l n ö k e é s S i k l ó s i I s t v á n látja el, de a cég januártól már
polgármester vehette át az nem fog ilyen tevékenységet
okleveleket. A megyei elnök folytatni. A megbeszélésen több
tájékoztatása alapján a megyében téma is terítékre került, így a
i d é n i s a m e z ő b e r é n y i e k szelektív hulladékgyűjtő edények
értékmegőrző munkája volt a kihelyezésének kérdése, valamint
legaktívabb, amit az értéktárba a TAPPE Kft. mezőberényi
felvett értékek darabszáma jól telephelye. Az első témában
leghamarabb november vége felé
mutat.
lehet előrelépés, míg a telephely
esetében a polgármester szomo-

rúan konstatálta, hogy városunkban nem kívánnak telephelyet
üzemeltetni. Ez elsősorban azért
jelent problémát, mert a helyi
igények – pl. konténerrendelés –
kielégítését gazdaságossági megfontolásból Békéscsabáról tervezik intézni. Az egészben az nem
érthető, hogyha idáig a helyi
telephely fenntartásával is nyereséges tudott lenni a cég, akkor a
tulajdonosváltás után ezek a
mezőberényiek számára fontos
működések miért nem maradhatnak meg változatlan formában.

2017. október
Szintén szeptember 21-én 10.
alkalommal tartotta meg Siklósi
István polgármester az „Élet a
facebook-on túl” beszélgetést a
városházán. Rajta kívül 8 résztvevője volt a beszélgetésnek.
Továbbra is minden érdeklődőt, de
elsősorban azokat várja, akik
nemcsak a világhálón szeretnének
információkat kapni és adni
Mezőberényről. A beszélgetésekre minden testületi ülés előtti
csütörtökön 18 órától kerül sor a
Városháza 15-ös – emeleti kistárgyaló – termében.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták Dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2017.
augusztus 28-i zárt ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
következő 6 önkormányzati
bérlakást értékesítésre jelölte ki:
Mezőberény, Luther u. 1. 1/5/A.
Mezőberény, Luther u. 1. 1/5/B.
Mezőberény, Luther u. 1. 1/5/C.
Mezőberény, Luther u. 1. 1/3.
Mezőberény, Gyomai út 1/B. 1/9.
Mezőberény, Gyomai út 1/B.
2/10.

2017. évi költségvetési rendelete.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez benyújtja pályázati anyagát Telephely korszerűsítési programra. A beruházás tárgya a mezőberényi
Sportpályára (5650 Mezőberény, Sport utca 1.) 1 db eredményjelző beszerzése. Az önkormányzat a sajáterőt, bruttó 95.250
Ft-ot a 2017. évi költségvetésének
fejlesztési tartalék terhére
biztosította. Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a
pályázati anyag benyújtására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Elfogadásra került Mezőberény Elfogadták Mezőberény Város
Város Önkormányzatának 2018. Önkormányzatának 2017. évi
évi éves ellenőrzési terve.
közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormegköszönte a közterület- mányzati Képviselő-testülete az
felügyelő munkáját, az arról „ I p a r i t e r ü l e t l é t e s í t é s e
készült beszámolót elfogadta.
Mezőberényben” TOP-1.1.115-BS1-2016-00013 azonosítóMódosították a lakások és helyisé- számú pályázathoz kiviteli
gek bérletéről és elidegenítéséről tervdokumentáció tárgyában az
szóló önkormányzati rendeletet. ajánlatkérési eljárás nyerteAz átmeneti elhelyezést nyújtó seként az Optimál-Terv Építész
szükséglakások kérdésében, Iroda Kft-t nevezte meg (5520
valamint a lakásállomány kom- Szeghalom, Bocskai u. 29.), aki a
fortfokozati minősítésében, be- legalacsonyabb ellenszolgálsorolásában történt változás.
tatást tartalmazó ajánlatot tette
Módosításra került az önkor- ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , - F t + Á f a =
mányzat által megállapított helyi 6.604.000,- Ft). Az összeget a
díjakról szóló rendelet. A köz- 2017. évi költségvetésének
területi használati díjak nettó terhére biztosították, valamint
értéke tekintetében 10 %-os felhatalmazták Siklósi István
emelésről döntöttek a képvi- polgármestert a megbízási
szerződés aláírására és a szükséselők.
ges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület által hozott
határozatok költségvetésbe tör- A képviselő-testület által elfogaténő beépítése, valamint az állami dott rendeletek megtalálhatók a
támogatásokban bekövetkezett www.mezobereny.hu honlapon.
változások előirányzatra emelése A soron következő képviselőmiatt negyedik alkalommal testületi ülés időpontja: 2017.
került módosításra Mezőberény október 30. (hétfő).
Város Önkormányzatának
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
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Békés Megyei Önkormányzat híre

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Megyegyűlés beszámolókkal, tájékoztatókkal

Ipari terület létesítése
Mezőberényben
2017. 10. 06.
A 192,89 millió forint összegű 95,02 %
mértékű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével ipari terület és annak infrastrukturális
elemeinek kiépítése valósul meg.
Mezőberény Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-BS1-201600013 azonosító számú projekt keretében, a vállalkozói környezet
és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében a tulajdonában lévő
0361/6 és 0359/2 hrszú iparterület kiépítésére, a majdani befektetők
és vállalkozók számára gazdaságilag és infrastrukturálisan vonzóvá
tételére, fejlesztésére fókuszál. A beruházás keretében az ipari
terület létesítése, alapvető infrastrukturális elemek kiépítése
(kerítés, útcsatlakozás, elektromos, gáz, víz, szennyvíz hálózati
rákötések) és az ipari terület működés előkészítéséhez szükséges
szolgáltatási egységek (portaépület, kézi raktár, hídmérleg)
létesítése valósul meg, járulékos eredményként parkolók épülnek.
A beruházásnak köszönhetően az ipari terület infrastrukturális
ellátása hatására várhatóan a régió befektetőinek és
munkahelyeinek száma megnő, a kevésbé versenyképes térségbe
betelepülni szándékozó vállalkozások működési helyszíne
fejlesztésre kerül, a működési feltételeik kedvezőbbé válnak.
A fejlesztés eredményeként a munkanélküliség csökken, új
munkahelyek teremtődnek, a foglalkoztatás nő, egyenletesebbé
válik, a város népesség el- és megtartó ereje fokozódik.
A projektről bővebb információ a www.mezobereny.hu oldalon
olvasható.
További információ: Bereczki Ivett, sajtóreferens
bereczki.ivett@mezobereny.hu, +36 20 2310686

Érték a
Települési
Értéktárból
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A Vrbovszki-féle
kocsigyűjtemény

Vrbovszki Pál gyermekkora óta
érdeklődik a lovak iránt, másfél-két
évtizedig maga is tartott lovakat, de
le kellett mondania a lótartásról, és
ekkor kezdett el lovaskocsikat gyűjteni. Gyűjteményében megtalálható
a dorozsmai kocsi, a könnyű lőcsöskocsi, a cziráki hintó, a lovas szán.
Tavaly a Berényi Napok keretében
megtartott testvérvárosi találkozóra
készült el a gútai lőcsöskocsi felújításával, most pedig egy nehéz lőcsöskocsit újít fel. A kocsigyűjteményt 14 soros lóvontatású vetőgép, lószerszámok és kolompok egészítik ki. Vrbovszki Pál kocsigyűjteménye 2014. januárjában került be a települési értéktárba. Előzetes bejelentkezés
után a gyűjtemény látogatható a Madár utca 20. szám alatt.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Farkas
Frigyes Márió (Tarnaszentmiklós) és Csernai Ildikó
(Mezőberény), Szalai Krisztián
(Mezőberény) és Mohácsi
Emőke (Taksony), Gál János
(Karácsond) és Bordás Brigitta
(Mezőberény), Kerekes Lajos
(Békéscsaba) és Gönci Beáta
Edit (Békéscsaba).

Eltávoztak közölünk: Schäfer
Ádámné Györék Ilona (1932),
Dilingai Pálné Károlyi Ágnes
Anna (1955), özv. Jónás Béláné
Keresztesi Mária (1929), Galló
János (1932), özv. Bregyán
Józsefné Mezei Mária (1947),
özv. Bakucz Imréné Jenei
Zsuzsanna (1932), özv. Sotus
Lajosné Szűcs Ilona (1924).

A szeptemberi megyegyűlés napirendjén több
tájékoztató, beszámoló is
szerepelt: szakképzésről,
foglalkoztatottságról, agrárgazdaságról kaptak információt a megyei
képviselők.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyári szünet utáni első ülésén
tájékoztató hangzott el a Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara előző évi munkájáról. Dr. Orosz Tivadar elnök
elmondta: fontos feladatuknak tekintik a szakképzést, ezzel
kapcsolatosan több képviselő hozzászólt – és hasonlóan a
tájékoztatóban leírtakkal – egyetértenek a duális képzés
előtérbe helyezésével, erősítésével, hiszen mindenki saját
bőrén tapasztalja a szakemberhiányt, a megfelelően képzett
szakmunkások hiányát. Elhangzott: a megye
népességmegtartó képessége a gazdaság állapotától is
függ, amiben fontos szerepet játszanak a jól képzett
szakmunkások.
Jelentős változásról számolt be Pántya Imre, a Békés Megyei
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának főosztályvezetője. 2016 fordulópontot
jelentett a megye foglalkoztatásában, a munkanélküliség
csökkent, a foglalkoztatás javult, a megyében
foglalkoztatottak átlagkeresete nőtt. Évek óta most először
csökkent a különbség – ha csak kis mértékben is – az
országos és a Békés megyei átlagkeresetek között. A
közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a havi bruttó átlagkereset
234 ezer forint (nettó 155 ezer forint) volt. Az átlagos havi
munkajövedelem 2017 január-márciusban bruttó 215 ezer
forint volt, ami 12 százalékos növekedést jelent az egy évvel
korábbi szinthez viszonyítva.
Tájékoztató hangzott el a megyét érintő gyorsforgalmi
főúthálózati és vasúti fejlesztésekkel kapcsolatban. A Békés
megye számára kiemelt jelentőségű M44-es gyorsforgalmi út
Kondoros és Tiszakürt közötti szakaszának kivitelezése
elkezdődött, a Tiszakürt és Kecskemét, valamint a Kondoros
és Békéscsaba közötti szakasz kivitelezése pedig
előkészítés alatt áll. Mindkét szakasz befejezése 2020-ra
várható. A megye közlekedése szempontjából fontos döntés
a Szegedet Debrecennel összekötő gyorsforgalmi út építése,
ennek tervezése folyamatban van.
Tájékoztatta a testületet múlt évi tevékenységéről a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága. Dr.
Kulcsár László elnök elmondta: kötelező feladataik mellett
szakmai rendezvényeket szerveztek, agrármarketinget
folytattak, részt vettek a Magyarok Kenyere Programban.
Fontos feladatuk az agráriumban tevékenykedők
támogatása, érdekképviselete, a falugazdász hálózat
működtetése.
Döntött a testület az idei költségvetésről szóló rendelet
módosításáról, alapítványok támogatásáról és kitüntető díjak
odaítéléséről, valamint arról, hogy csatlakoznak a Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati fordulójához. Zalai Mihály megyei elnök
kiemelte: az ösztöndíj a hátrányos helyzetű hallgatók
tanulmányait támogatja, 2017-ben a megye 75 települése
közül 59 csatlakozott a pályázathoz, és 670 diákot tudtak
támogatni.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült,
hogy a testület munkaprogram szerint legközelebb
novemberben ülésezik majd.
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4.

Városházi hírek
HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja a
kamuti ingatlan-nyilvántartásba
071/12. helyrajzi szám alatt 5
hektár 3726 négyzetméter
területtel felvett, 213.99 aranykorona értékű, szántó művelési
ágú külterületi önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant, minimum
75 000 Ft/aranykorona eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban
további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a 66/515515 – ös telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY

keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Luther u. 1.
1/5/A. sz. alatti, 1026/A/5
(1026/1/5/A) hrsz-ú, 62,59 m2
alapterületű önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant,
minimum bruttó 5.600.000 + 27%
ÁFA = 7.112.000 Ft (hétmilliószáztizenkettőezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Luther u. 1.
1/5/B sz. alatti, 1026/A/5
(1026/1/5/B) hrsz-ú, 62,61 m2
alapterületű önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant,
minimum bruttó 5.900.000 + 27 %
ÁFA = 7.493.000 Ft (hétmilliónégyszázkilencvenháromezer forint) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja a
kamuti ingatlan-nyilvántartásba
075/24. helyrajzi szám alatt 9
hektár 3422 négyzetméter
területtel felvett, 380 aranykorona
értékű, szántó művelési ágú külterületi önkormányzati tulajdonban
álló ingatlant, minimum 80 000
Ft/aranykorona eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban
további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a 66/515515 – ös telefonszámon, vagy
HIRDETMÉNY
személyesen a Mezőberényi Mezőberény Város Önkormányzati
Polgármesteri Hivatalban, ügyfél- Képviselő-testülete az Önkorfogadási időben.
mányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
HIRDETMÉNY
keretében értékesítésre kínálja az
Mezőberény Város Önkormányzati 5650 Mezőberény, Luther u. 1.
Képviselő-testülete az Önkor- 1 / 5 / C s z . a l a t t i , 1 0 2 6 / A / 5
mányzat vagyonáról és a vagyonnal (1026/1/5/C) hrsz-ú, 62,59 m2
való gazdálkodás egyes szabályairól alapterületű önkormányzati
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete tulajdonban álló ingatlant,
alapján versenyeztetési eljárás minimum bruttó 5.200.000 + 27 %

ÁFA = 6.604.000 Ft (hatmillióhatszáznégyezer forint) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Luther u. 1. 1/3.
sz. alatti, 1026/A/3 hrsz-ú, 104,14
m2 alapterületű önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant,
minimum bruttó 7.600.000 + 27 %
ÁFA = 9.652.000 Ft (kilencmillióhatszázötvenkettőezer forint)
eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Gyomai út 1/B.
1/9. sz. alatti, 2424/A/9 hrsz-ú,
80,50 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 5.600.000
+ 27 % ÁFA = 7.112.000 Ft
(hétmillió-száztizenkettőezer forint)
eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mező-

2017. október
berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete
alapján versenyeztetési eljárás
keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Gyomai út 1/B.
2/10. sz. alatti, 2424/A/10 hrsz-ú,
77,80 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 5.300.000
+ 27 % ÁFA = 6.731.000 Ft
(hatmillió-hétszázharmincegyezer
forint) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje: 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Luther u. 1. 1/4. sz.
alatti, 1026/A/4 hrsz-ú, 44,32 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 3.700.000 + 27% ÁFA =
4.699.000 Ft (négymillió-hatszázkilencvenkilencezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

2017. október

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 257/2017.
(VI.26.)sz. határozata alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Luther u. 1. 2/7. sz.
alatti, 1026/A/7 hrsz-ú, 44,32 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 3.700.000 + 27% ÁFA =
4.699.000 Ft (négymillió-hatszázkilencvenkilencezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY

Városházi hírek
alatti, 1026/A/9 hrsz-ú, 60,01 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 4.900.000 + 27% ÁFA =
6.223.000 Ft (hatmillió-kettőszázhuszonháromezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Luther u. 1. 2/10. sz.
alatti, 1026/A/10 hrsz-ú, 60,01 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 4.900.000 + 27% ÁFA =
6.223.000 Ft (hatmillió-kettőszázhuszonháromezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Luther u. 1. 2/8. sz.
alatti, 1026/A/8 hrsz-ú, 60,01 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 4.700.000 + 27% ÁFA =
5.969.000 Ft (ötmillió-kilencszázhatvankilencezer forint) eladási
áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
HIRDETMÉNY
telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberény Város Önkormányzati
Mezőberényi Polgármesteri Hiva- Képviselő-testülete az Önkortalban, ügyfélfogadási időben.
mányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
HIRDETMÉNY
versenyeztetési eljárás lefolytatása
Mezőberény Város Önkormányzati nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Képviselő-testülete az Önkor- Mezőberény, Petőfi u. 1. 2/1. sz.
mányzat vagyonáról és a vagyonnal alatti, 978/1/A/7 hrsz-ú, 52,47 m2
való gazdálkodás egyes szabályairól alapterületű önkormányzati tulajszóló 16/2007. (VI.19.) rendelete donban álló ingatlant, minimum
17. § (1) bekezdése alapján bruttó 4.900.000 + 27% ÁFA =
versenyeztetési eljárás lefolytatása 6.223.000 Ft (hatmillió-kettőszáznélkül értékesítésre kínálja az 5650 huszonháromezer forint) eladási
Mezőberény, Luther u. 1. 2/9. sz. áron.

Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY

5.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Hunyadi u. 1/3. sz.
alatti, 2375/A/3 hrsz-ú, 49,78 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum
bruttó 1.800.000 + 27% ÁFA =
2.286.000 Ft (kétmillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
telefonszámon, vagy személyesen a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatása
nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Mezőberény, Hősök útja 10/G. 2/6.
sz. alatti, 3606/2/A/6 hrsz-ú, 60,00
m2 alapterületű önkormányzati
tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 4.500.000 + 27% ÁFA =
5.715.000 Ft (ötmillió-hétszáztizenötezer forint) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további
információ kérhető Siklósi István
polgármestertől, a 66/515-515 – ös
HIRDETMÉNY
telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberény Város Önkormányzati
Mezőberényi Polgármesteri Hiva- Képviselő-testülete az Önkortalban, ügyfélfogadási időben.
mányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás egyes szabályairól
szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete
17. § (1) bekezdése alapján
HIRDETMÉNY
versenyeztetési eljárás lefolytatása
Mezőberény Város Önkormányzati nélkül értékesítésre kínálja az 5650
Képviselő-testülete az Önkor- Mezőberény, Zrínyi sgt. 20. sz.
mányzat vagyonáról és a vagyonnal alatti, 1929 hrsz-ú, 1154 m2
való gazdálkodás egyes szabályairól alapterületű önkormányzati tulajszóló 16/2007. (VI.19.) rendelete donban álló ingatlant, minimum
17. § (1) bekezdése alapján bruttó 1.000.000 + 27% ÁFA =
versenyeztetési eljárás lefolytatása 1.270.000 Ft (egymillió-kettőszáznélkül értékesítésre kínálja az 5650 hetvenezer forint) eladási áron.
Mezőberény, Hősök útja 10/G. Nevezett ingatlan tekintetében a
3/11. sz. alatti, 3606/2/A/11 hrsz-ú,
pályázat benyújtási határideje 2017.
64,30 m2 alapterületű önkoroktóber 31.
mányzati tulajdonban álló ingatA vételi ajánlatot tartalmazó pályálant, minimum bruttó 4.000.000 +
27% ÁFA = 5.080.000 Ft (ötmillió- zatokat zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőnyolcvanezer forint) eladási áron.
testülete
részére, az 5650 MezőNevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2017. berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti
címre kérjük benyújtani.
október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályá- Az ingatlannal kapcsolatban további
zatokat zárt borítékban Mezőberény információ kérhető Siklósi István
Város Önkormányzati Képviselő- polgármestertől, a 66/515-515 – ös
testülete részére, az 5650 Mező- telefonszámon, vagy személyesen a
berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti Mezőberényi Polgármesteri Hivacímre kérjük benyújtani.
talban, ügyfélfogadási időben.
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XIV. AJTP Nosztalgiatábor Ajándékok a
Városi Bölcsődének
A Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat Bölcsődéje a
Henkel Magyarország Kft-nek
köszönhetően nagy értékű
ajándékban részesült a nyár
folyamán. Pályázati támogatás
formájában 557 745 forint forrást
nyertünk el, melyből a bölcsődei
csoportokba járó gyermekek
számára játékok és bútorok
kerültek beszerzésre.
A nagymozgást, finommotorikát
fejlesztő játékok, a futóbiciklik
nagy örömöt szereztek a
kisgyermekeknek. A legapróbbak
Szeptember első hétvégéjén került
megrendezésre a 14. nosztalgiatábor Mezőberényben a Petőfi
Sándor Evangélikus Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Minden év szeptemberében ilyenkor találkozhatnak
az ország végzős (12. osztályos)
Arany János Tehetséggondozó
Programba járó diákjai. Idén
rekord létszámmal képviseltették
magukat a résztvevő osztályok,
mivel közel 250 diákot és
tanáraikat láttuk vendégül.
A program igen gazdag és
változatos volt: mezőberényi

kettő darab rácsos kiságyat
kaptak, a játszócsoportunkba is
sikerült egy új polcrendszert
vásárolnunk. Hatalmas élmény és
óriási öröm kíséretében vették
birtokba mindezen játékokat
bölcsődéseink.
Köszönetünket fejezzük ki a
Henkel Magyarország Kft.
vezetőségének a támogatásért!
Külön köszönet illeti Kepenyes
Zita szülőt, aki nélkül ez az
ajándékozás nem jöhetett volna
létre!

városnézés, nagyszalontai kirándulás, sport- és szabadidős
programok, vetélkedők, közös
beszélgetések, diszkó, tábortűz.
Felidéztük az országos program
közös rendezvényeinek korábbi
élményeit, és megmutattuk
egymásnak, hogy az egyes
iskolákban milyen az Arany János
Tehetséggondozó Program.
Jó hangulatú, eseménydús és
élményekben gazdag hétvégét
tudhattunk magunk mögött.
Károlyi Rebeka
12. d osztályos tanuló

Meghívó
a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium nyílt napjára
Merre tovább? Induló képzéseink:
• Öt évfolyamos (4+1) gimnáziumi képzés angol nyelvi
előkészítő évfolyammal
· • Magyar-német két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés (5
évfolyamos)
• Arany János Tehetséggondozó Program (5 évfolyamos)
• Négy évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés
• Hatosztályos gimnáziumi képzés (matematika, biológia,
humán)
A nyílt nap időpontjai: 2017. október 12. (csütörtök) 9 óra
2017. november 11. (szombat) 9 óra

PSG – GO(O)D FOR YOU

Dömötör-napi
családi táncház
Időpont: 2017. október 20. (péntek) 16 órától
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda,
Mezőberény, Kálvin u. 2-4.
Programunk: Táncház, kézműves foglalkozás,
eszem-iszom, dínom-dánom...
Mindenkit szerettel várunk!
A részvétel ingyenes.

Csernik Szende mesélt

Mezőberény, Petőfi út 13-15., gimnazium.mezobereny.hu

Köszönetnyilvánítás
A Baráti Egylet Mezőberényért elnöksége és az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
munkatársai nevében köszönetünket fejezzük ki azon magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és a város hivatásos
szervezeteinek, akik 2017. szeptember 16-án a VII. Töltött
Káposzta Fesztivál megrendezését segítették, a rendezvényen
tevőlegesen részt vettek. Külön köszönjük a versenyző csapatoknak, hogy jelenlétükkel és elkészített ételeikkel öregbítették
a fesztivál hírnevét.
BEM elnöke, OPSKMM igazgatója

Mezőberény Város Óvodai Intézménye meghívására október 3-án a
Művelődési Központban Csernik Szende székely lábbábos mesélt a
tagóvodák kicsinyeinek. Csernik Szende a mesemondásba bevonta a
gyerekeket, így azok különösen élvezték az eseményt.
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Beatkorszak Mezőberényben

Az ajtó nyitva áll!

Óvodapedagógusok
napja

Október 5-én délután az Őszi
játszó programmal kezdtünk a
SPAR áruháznál. Így a résztvevők
– ha más céllal is érkeztek a
helyszínre – bepillantást nyerhettek a Muzeális Gyűjtemény
tevékenységébe. A rögtönzött
kiállítás a hajdani háztartások
kamráját idézte. Az ideérkező
gyermekeknek, vállalkozó kedvű
felnőtteknek kézműves tevékenységet kínáltunk. Őszi termésekből
bábokat vagy őszi asztal-, ajtódíszeket készíthettek az érdeklődők.

Október 30-án (9.00-13.00)
módszertani napon mutatjuk be a
pedagógusoknak, hogy a Muzeális Gyűjtemény egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódva milyen programokkal várja a gyermekcsoportokat a tanév folyamán. A
résztvevőkkel gyékényjátékokat,
termésbábokat, tök- és libafigurákat készítünk textilből, papírból, melyekkel díszíthetik a csoport- és közösségitereket, illetve a
gyermekekkel is elkészíthetik a
foglalkozásokon.

Mester és Alkotó

Múzeumi
őszbúcsúztató

Október 28-án a Berényi Textil
Kft. műhelyébe (Mezőberény,
Luther tér 12-13.) látogathatnak el
az érdeklődők, ahol Debreczeni
János, a Népművészet Mestere
kalauzolja őket a műhelyében.
Gyülekező 9.45-10.00 óra között
a helyszínen, a program 10.00
órától kezdődik, várhatóan 2 óra
időtartamú. A részvétel díjtalan,
de regisztrációhoz kötött:
www.mezobereny.hu vagy
+36 70-400-2474

November 9-én 18.00 órától a
Művelődési Központban Márton-naphoz kapcsolódó szokásokat ismerhetnek meg a látogatók, lesz alkalom kézműveskedésre, az újbor megkóstolására. A rendezvénysorozat
záró eseménye 19.00 órakor az
Esszencia zenekar Magyar Küvé
című koncertje lesz. A részvétel
díjtalan, de regisztrációhoz kötött:
www.mezobereny.hu vagy
+36 70-400-2474

A Múzeumi Esték rendezvénysorozat keretében

2017. október 26-án, csütörtökön 17 órától

Berényi hímzés mintakendő
A hónap műtárgya 2017. október
A hímzés
mintakendő
textil alapanyagra hímzett, különféle öltéstechnikákkal kivitelezett minták gyűjteménye. A 19.
század második felében vált igazán szervezetté az iskolai hímzésoktatás, ezt
bizonyítják a
viszonylag
nagy számban fennmaradt iskolai
mintakendők. Felülre az ABC
díszes betűit hímezték több
sorban, ezek után 0-tól 9-ig arab
számok, néha római számok
következtek, így a hímzés során a

A Muzeális Gyűjtemény Múzeumi Esték rendezvénysorozatában
szeptember 28-án a Beatkorszak
Mezőberényben címmel Putnoky
István zenész, az egykori Lyra
zenekar tagja tartott előadást.

Putnoky István elmondta, Mezőberényben 1965-ben állt össze az
beatzenekar, a Blaks együttes. A
következő évtől hétvégéken már
rendszeresen ők zenéltek a
művelődési ház báljain. A gimnáziumban is működött egy
beatzenekar 1966-tól. Putnoky
István elmesélte, első gitárját
1967. karácsonyára kapta, azon
három hónap alatt megtanult
játszani. Első fellépése 1968
júniusában volt a Cooper névű
zenekarral.

diákok a
betűk és a
számok ismeretét is
elsajátíthatták. A kendő alsó felén különféle mintákat helyeztek el, középen a készítő
neve vagy
monogramja
és a készítés
ideje szerepelt. A hímzésnek és a
mintakendő
készítésnek
Mezőberényben is nagy hagyománya volt. A bemutatott
darabra KM monogramot és az
1895-ös évszámot hímezte ügyes
kezű alkotója.
Csete Gyula

BARANGOLÁSOK A FELVIDÉKEN
épített örökség Gömör, Sáros és Szepes megyékben címmel

Csete Gyula
néprajzos muzeológus tart képes útibeszámolót
a Muzeális Gyűjteményben.

2017/2018-as
színházi évad
Kedves Színházkedvelők!
A Művelődési Központ a 2017/2018 évadra meghirdeti a
Fogi Színház bérletes előadásait.
Georges Feydeau: Az asszony
körbejár avagy kézről kézre
bohózat két felvonásban
2017. november 21. 19.00
Dominóként borulnak a házasságok, válnak Chanalék, Renauxék, kézről kézre járnak az aszszonyok és nincs megállás, mert
minden szerető unalmas zsarnokká válik, amint férj lesz
belőle.
A szereplők között: Csengeri
Attila, Tunyogi Bernadett, Szabó Sipos Barnabás, Fogarassy
Bernadett, Várkonyi András,
Cseke Katinka, Bodrogi Attila,
Borbáth Ottilia, Pálfai Péter,
Jánosi Dávid

meslevél, amit hősünk, Gáspár
felesége talál meg férjuránál.
Ilyenkor mi a teendő? Vallani
vagy tagadni? Gáspár ez
utóbbit választja!
A szereplők között: Beleznay
Endre, Szabó Zsuzsa, Straub
Dezső, Sáfár Anikó, Harsányi
Gábor, Jakus Tímea, Fogarassy
András, Ullmann Kriszta

Huszka Jenő: Mária főhadnagy
(operett)
2017. március 23. 19:00
Huszka Jenő romantikus nagyoperettje 1848-ban, Bécsben
kezdődik. A magyar érzelmű
Máriát rokonai egy osztrák
arisztokratához készülnek férjhez adni. Zwickli Tóbiás segítVaszary Gábor: Ki a hunyó? –
ségével a lánynak sikerül még
avagy Bubus
időben elszöknie. Hogy a már
vígjáték két felvonásban
forradalom hevében égő Ma2018. január 19. 19.00
gyarországra juthasson, nemA komédia mulatságos bonyo- zetőr egyenruhát ölt magára.
dalmának okozója egy szerel- Szereposztás egyeztetés alatt.
Bérlet ára: 7000 Ft, jegy ára: 2800 Ft előadásonként
Információ, bérlet és jegyárusítás: Művelődési Központ,
Bartó Róbertné, telefon: +36 20 4243-944
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Őszköszöntő családi délután Az idősek köszöntése
A Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, a Könyvtárpártoló
Alapítvány, valamint az Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központ szeptember 29-én őszköszöntő családi délutánt tartott a
gyűjtemény udvarán. A részt-

vevők a Fénysugár Bábegyüttes
előadásában megtekintették a
Piroska és a farkas című darabot,
játszóházban kézműveskedtek,
végül szalonnát sütöttek.
Köszönjük a városi önkormányzat
anyagi támogatását a rendezvényhez.

Országos Könyvtári Napok

Az Idősek Világnapja alkalmából
október 2-án Mezőberény szépkorú lakosait köszöntötte Siklósi
István polgármester a Művelődési Központban. Elmondta,
hogy az új jogszabály 2017. július
1-től lehetővé teszi közhasznú
nyugdíjas szövetkezet alapítását.
Ez arra szolgál, hogy a munkát
vállaló nyugdíjasoknál az adó

levonása után több maradjon. A
munkát vállaló idősek segítése
érdekében Mezőberény Város
Önkormányzata is megfontolja
nyugdíjas szövetkezet létrehozását.
A világnap alkalmából az időseket
Karcagi Nagy Zoltán szórakoztatta népszerű magyarnótákkal és
operettmelódiákkal.

október 6. (péntek) 15.30

Mesélj nekem!
Pásztohy Panka

mesés, kreatív foglalkozás
meseillusztrátorral

október 10. (kedd) 18.00
Zenés kalandozás

Gera Gábor
harmonikaművésszel
és barátaival
október 12. (csütörtök) 15.00
Találkozás

Feketéné Bokor
Katalin
természetgyógyász-tanácsadó
fitoterapeutával
Ez utóbbi program díjmentes, de a férőhely felmérése érdekében
regisztrációhoz kötött. Regisztráció: a Művelődési Központ
információs pultjánál, a Könyvtárban, illetve az az
opskk.mezobereny.hu és a www.mezobereny.hu oldalon.

XII. Streetfighter Nap
rendben immár a XII. Streetfighter Napot tartotta meg a Liget
téren. Összesen 26 hazai ügyességi motoros tartott bemutatót, a
tavalyihoz képest változtattak,
csiszoltak a produkciójukon. A
rendezvényt az időjárás is kegyeibe fogadta, és a szervezők számára talán az a legfontosabb, hogy
baleset nélkül zajlott le. A Motorosok Baráti Köre Mezőberény köszönetét fejezi ki a támogatóknak,
fotó: Benyovszki Mihály illetve a közönségnek is, hogy az
utolsó pillanatig fegyelmezetten
A Motorosok Baráti Köre Mező- nézték a bemutatókat.
berény szeptember 30-án sor-

Mezőberényi Alapszervezete és Mezőberény Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit
2017. október 6-án (pénteken) 17 órától
a Városháza dísztermébe

dr. Bak Mihály
c. egyetemi tanár - Országos Onkológiai Intézet - előadására
A mellrákról – közérthetően címmel,

2017. október 7-én (szombaton) 16 órától
Sétáljunk Mezőberényben a mellrák ellen, a nőkért!
közös sétára hívjuk Önöket

dr. Bak Mihály orvos, szülész-nőgyógyász szobrának
koszorúzására, a megemlékezés virágainak elhelyezésére
(Mezőberény, Luther u. 1.)
Útvonal:
kb. 16.15 órától Luther u. (Oroszlán Gyógyszertár) léggömbök
átvétele- Fő út – Piac tér, kb. 16.30 órától a kampány szimbólumainak, a rózsaszín halagoknak az elhelyezése,
majd a léggömbök felengedése
Az esemény fővédnöke:
Siklósi István Mezőberény Város polgármestere
A figyelemfelhívó sétát vezeti a Mezőberényi Mazsorett Együttes
Jelképesen az első szalagot kötik:
Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester és
Németh Iveta Gúta város képviselője
A séta után a Piac csarnokban a Mezőberényi Szlovákok
Szervezetének programja várja az érdeklődőket.
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Sütire emlékeztek

A sárvári Sütő Gergely 2010 és
'13 között három bajnoki
idényben Mezőberény kosárlabda
csapatában játszott, és a következő esztendőben tragikus autóbalesetet szenvedett. Rá emlékezve a gimnázium sportcsarnokában szeptember 16-án tartották meg a II. Süti Emléktornát.
Mint azt Winter Ilona, a Mezőberényi Kosárlabda Klub elnöke
elmondta, a tervek szerint az
emléktornát azokban a városokban rendezik meg, ahol Sütő

Gergely egykori csapattársai
játszanak, így tavaly az első
tornának Sárvár adott otthont, és
idén a másodiknak Mezőberény.
A férfi felnőtt emléktornán négy
csapat mérte össze erejét: Békéscsaba, Mezőberény, Nagykőrös és
Sárvár. Bár barátságos jellegű
mérkőzéseket vívtak, de így is jó
színvonalú összecsapásokat láthatott a közönség, hiszen Békéscsaba, Mezőberény és Nagykőrös
csapata az NBII-ben játszik.
Minden csapat játszott mindenkivel, és a körmérkőzés végén
Mezőberény vehette át a vándorserleget.
A torna valóban Sütő Gergelynek
állított emléket. A rendezvényen
megjelentek a családtagok, a barátok, mindazok, akik szerették
Sütit. Videófilmet vetítettek le a
fiatalon elhunyt sportoló életútjáról. A torna végén pedig a
Molnár Miklós Sportcsarnok előtt
gyertyát gyújtottak az emlékére.

Egy „erős hét” Gronauban

A Mezőberény Városi Ifjúsági
Fúvószenekar és az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Mezőberény
tagjai csak helyeselni tudják Sonja
Jürgens, Gronau polgármesterének szavait: „Ez egy erős hét
volt. Tartós üzenetekkel, amelyek
meghallgatásra találtak.”
Zenekarunk és a gronaui zenekar
2001 óta szoros barátságot ápol,
melynek eredményeképpen a
helyi közönség a tavalyi Berényi
Napokon láthatta és hallhatta a
közös munka gyümölcsét, idén
pedig mi vehettünk részt a gronaui
városi parkban rendezett fesztiválon.
Augusztus 20-án, a tűzijáték után
indultunk útnak. A fárasztó út után
jól esett az egy éve nem látott
barátok üdvözlése és persze a
gronaui zenekar próbatermében
elfogyasztott gulyásleves is. Kedden máris elkezdtük a közös
próbákat André Sander és Matajsz
János karnagyok vezetésével.
Délután Sonja Jürgens polgármester fogadta a gronaui Európai
Hét című rendezvény külföldi
résztvevőit, ahol hazánkat a
Mezőberény Városi Ifjúsági Fú-

vószenekar és az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, Mezőberény
képviselte.
Szerdán egy rövid hollandiai túrát
tettünk, majd ismét próbák
sorozata következett. Pénteken
napnyugtakor több ezres tömeg
várta a szokatlan, de nagy kihívást
jelentő koncertet, melyet a
mezőberényi és a gronaui fúvósok
a Timeless Band rockzenekarral
együtt adtak.
Szombatra a barátaink rendeztek
nekünk egy lövészünnepet, ami
egy jellegzetes vesztfáliai hagyomány. Bemutatják a fából és
egyéb anyagokból készült madarat, amit kitűznek egy oszlopra,
majd egyenként lőni lehet rá. Aki
úgy lövi le a madarat, hogy az leesik az oszlopról, az lesz a király a
következő évig, és őt illeti a megtiszteltetés, hogy királynőt válaszszon magának. Dennis Eversen,
az idei király mezőberényi királynőt választott: Frey Pannát.
Az erőfeszítések ellenére, vagy
pont azok miatt, ez a barátság hete
volt, ami vasárnap este ért véget
egy zárókoncerttel a Dreiländersee tónál.
Ficzere Máté
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III. dr. Fekete Nándor
Emléktorna

Mezőberényben, a helyi sportpályán szeptember 9-én a Berényi
Gyermek FC és a Mezőberényi
Gyermekfoci Alapítvány immár
harmadik alkalommal szervezte
meg a Dr. Fekete Nándor Emléktornát. Az eseményt, mint eddig
minden évben, most is szépszámú
közönség, több száz ember tekintette meg. Az U 13 korosztályos
labdarúgó mérkőzéseken színvonalas küzdelemben, akárcsak
tavaly, most is Székelyudvarhely
csapata vihette haza a díszes
serleget.
A rendezvényen több jeles személyiség is megjelent: Dankó Béla,
az MLSZ elnökségének tagja, a
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, országgyűlési képviselő; Péter Ferenc, a Marosmegyei Tanács Elnöke; Siklósi
István, Mezőberény polgármestere; dr. Borbély Zoltán, a
Budapesti Labdarúgó Szövetség
tiszteletbeli elnöke, akik beszédükben méltatták a torna színvonalát és megemlékeztek dr.
Fekete Nándor rövid, de nagyszerű pályafutásáról.
A Békés Megyei Labdarúgó
Szövetség képviseletében Szpisják Zsolt igazgató és Tóth Márton
instruktor vett részt a rendezvényen.
Végeredmény:
1. Székelyudvarhely, 2. OMTKULE, 3. Békéscsabai Labdarúgó
Akadémia, 4. Szováta, 5. Atletico
Arad, 6. Újpest FC, 7. Berényi
Gyermek FC, 8. Marosvásárhelyi

Sportiskola
A torna szervezői Fair Play Díjjal
jutalmazták az Atletico Arad
csapatát, amely a Ferencváros
helyett ugrott be az utolsó
pillanatban.
Különdíjak:
Legjobb mezőnyjátékos: Kiss
András (Újpest FC), legjobb
kapus: Czinkóczki Balázs
(OMTK-ULE), gólkirály: Ambrus Tamás (Székelyudvarhely) – 9
góllal, legjobb hazai játékos:
Csikós Elek, legjobb mezőberényi
általános iskolás játékos: Gézárt
Barnabás.
Dr. Fekete Nándor barátai szervezésében díjakat vehettek át az
ügyességi versenyek győztesei is.
Eredmények: legjobb dekázó:
Kiss András (Újpest FC) – 372
érintéssel, legjobb hetes rúgó:
Hoffmann Patrik (Berényi
Gyermek FC), legjobb célba
rúgó: Bokor Barna (Szováta).
A tornán résztvevő csapatok edzői
ajándékcsomagot vehettek át
Kovácsné Nagy Krisztinától, a
helyi Famíliatészta Kft. marketing
vezetőjétől. A szervezők és dr.
Fekete Nándor családja köszönetét fejezi ki mindenkinek, akik
munkájukkal és adományaikkal
hozzájárultak a torna sikeres
lebonyolításához.
Kajlik Péter
a Mezőberényi Gyermekfoci
Alapítvány kuratóriumának
elnöke

Jótékonysági futóverseny
A VII. Töltött Káposzta Fesztivál keretében szeptember
16-án megtartott jótékonysági futóversenyre negyvenen
neveztek. Az összegyűlt adományt a Nándy
Állatotthonnak adták át. Férfiak között Schön Martin
végzett az élen, a második Erdei László lett, a harmadik
helyezett Szász Péter lett. A nők kategóriáját
Komoróczki Adél nyerte meg, Nagy Leila Laura és Takács Flóra előtt.
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Mezőberény a ‘40-es években A reformáció 500. évfordulója
Szabó Benjamin István visszaemlékezései, hetedik rész

Most szeretnék egy rövid betekintést adni a saját szakmámról, a
villanyszerelői munkáról. A Veres
cégnél ketten voltunk akkor villanyszerelők, Krecsmarik Lajos
meg én. A Lajos nem sokkal az
odakerülésem után felszabadult,
mint inas és segéd dolgozott. A fő
munkaterületünk két nagy csoport
volt: 1. A cégnek általános szerződése volt az Alföldi Szövőgyárral
új szerelésekre is, meg karbantartásra. Ugyanilyen szerződésünk
volt a tejüzemmel, amely akkor a
Gyomai út vége mellett volt, és
nagyüzemben gyártottak tejterméket, én elsősorban a nagy mennyiségű vajra emlékszem. (Amikor
ott reggeliztünk, a vaj vastagabb
volt, mint a kenyér.) A nyersanyagot több községből hordták össze
gépkocsival. Mindkét üzemet szerettük, egyrészt az ott dolgozó
emberek miatt, másrészt a villanymotorok szerelése, javítása a szakmán belül egy külön kategória
volt. Ide tartoztak még a malmok,
darálók is. Na persze a szemeinknek az is hízelgett, hogy különösen
a szövőgyárban nagyon sok csinos, fiatal lány dolgozott. 2. A
másik nagy terület az a családi
házaknál történő új szerelés és javítás volt. Ebben az időben még

nagyon sok házban nem volt
bevezetve a villany. Ezt is nagyon
szerettük, mert a legtöbb helyen
emberségesen, szeretettel fogadtak minket. Ebben különösen
élenjártak a „tót asszonyok”, akik
mindig gondoskodtak finom
falatokról is.
Mint ahogy korábban említettem,
ez a műhely nagyon sokoldalú
volt. Talán sokan ma már nem is
tudják, hogy a háború után többen
próbálkoztak a Köröshöz közeli
területeken rizstermeléssel. A víz
szivattyúzásához mi szereltünk
össze a hordozható benzinmotoros
szerkezetet, és üzemeltettük is. Ezt
a munkát is szerettem késő estig a
Körös partján. Igaz, ez elég nagy
bajt hozott rám. Beteg lettem
nyáron, magas lázzal, hidegrázással. Hosszú ideig az orvosunk
tehetetlenül állt ezekkel a tünetekkel szemben, míg kihívták hozzám Szegő István doktort, aki személyesen ismert. Neki nagyon jól
felszerelt rendelője volt, és így
sokat jártam hozzá szerelni.
Nagyon hamar megállapította,
hogy maláriám van, a rizsmagokkal kerülhetett be a fertőzés, de
nem tudok róla, hogy rajtam kívül
Mezőberényben más is megkapta
volna ezt a nagyon csúnya betegséget. A fél nyaram ráment, mire
rendbejöttem. Szedtem a kinint, és
Szegő doktor hónapokra előre
kifizetett nekem a vendéglőben
naponta egy fél deci konyakot.
Jóval később olvastam, hogy
Hemingway is ezzel gyógyította
magát Afrikában. Ahogy Szegő
doktor megjósolta, a következő
évben még visszajött ez a betegség, de akkor már csak pár napig
tartott.
folytatjuk

A reformáció elindulásának 500.
évfordulójára emlékezünk ebben
a hónapban. A reformáció eszköz
volt Isten kezében, hogy megtisztítsa egyházát. Erre a folyamatra emlékezni azért kell újra és
újra, mert a reformátori felismerés
igazsága máig valós: az egyházat
szüntelenül reformálni kell! Mert
az a küldetése, hogy Isten nagy
szőlőskertjében, a világban legyen sóvá és világossággá. Azaz
rámutasson arra, hogy bármit is
csinál a világ Jézus nélkül, abból
Isten dicsőségére és emberek
javára való történés nem igen
származhat. Az egyháznak és a
hozzá tartozóknak folyamatosan
látniuk kell, hogy mik azok a
jelek, melyek miatt intő és
figyelmeztető jellé kell legyenek.
Nyugodtan kijelenthetjük ugyanis, hogy bábeli zűrzavar van a
világban. Folyamatosan természeti katasztrófákról hallunk. Egy
távolkeleti kommunista ország
kísérletei már szinte atomháborús
feszültséget gerjesztenek. A Föld
bolygó élhetőségeit folyamatosan
romboló ipari tevékenységek, és a
fejlett, illetve a harmadik világhoz
tartozó országok közti felfoghatatlan különbségek tárnak elénk
érthetetlen képeket. Szűkebb
életterünk, az Európai Unió lakosságának 25 százaléka depressziós
betegségben szenved, azaz nincs
jövőképe. Közben milliók reménykednek abban, hogy ezen a
földrészen rájuk jobb élet vár, s
ezért újkori népvándorlásnak lehetünk tanúi évek óta. Beszélhetnénk még éhínségekről, járványokról, munkanélküliségről,
szenvedélybetegségekről, média
általi erkölcsi rombolásról és

agymosásról, vagy éppen az
európai embertől távol álló vallási
fanatizmusból táplálkozó terrorizmusról. Mindezek hátterében
egyetlen dolog áll: az emberiség
Isten nélkül akarja megvalósítani
önmagát, azaz „istenné válni” a
másik ember, valójában önmaga
kárára. Közben pedig nem veszi
észre az Istentől küldött figyelmeztető jeleket…
Megújulásra, reformációra, Isten
akaratának komolyan vételére
mindig szükség volt, van és lesz.
Erre azért kell vágyódnunk, mert
komolyan kell venni az ige szavát,
miszerint csak az Úr kegyelme,
hogy még nincsen végünk! Ezért
kell hirdetni, hogy Isten megtalálható, és Ő, mint jó szőlősgazda,
mindent megtesz azért, hogy mi, a
szőlővesszők, jó gyümölcsöket teremjünk. Mezőberény városa úgy
lehet a békés, nyugodt élet
színtere, ha hisszük, hogy Istennél
lehet jobbá az életünk. Ez azt
jelenti, hogy ha Krisztusból élő és
táplálkozó szőlővesszőkként élünk, akkor mindig lesz, aki talál
édes és tápláló gyümölcsöt az életünkben, ami egy kicsit jobbá, elviselhetőbbé, könnyebbé teszi
majd életét, s talán arra is indítja,
hogy ő maga is be akarja oltatni
magát Krisztusba. A reformáció
hónapjában ezért akar közelebb
vonni magához Urunk. Reformátusokat, evangélikusokat,
katolikusokat, vallásukat nem
gyakorlókat. Hiszen nélküle semmit, Vele azonban mindent megcselekedhetünk, ami Istenünk
előtt is kedves, emberek javát
szolgálja és az Úr dicsőségére
való!
Papp Tibor református lelkész

Bihari hegymenet az Alföld Turista Egyesülettel
Az Alföld Turista Egyesület
jóvoltából csodálatos túrán vehetett részt egy maroknyi lelkes
vállalkozó szeptember első hétvégéjén. A cél a romániai Biharhegység volt.
A Nap még csak nyújtózkodott
felhőpaplanja alatt, amikor a
kisbusz elindult Mezőberényből
hajnali fél 6-kor. A rutinos sofőr 17
friss és kipihent, izgatottan
nyüzsgő túrázni vágyóval vágott
neki a hosszú útnak. A “Méhkerék” feliratot birtokló határátkelőn gyorsan és sikeresen jutott
túl a kis csapat, ahonnan további
három órányi utazás következett,
egyre szebb tájjal, hiszen a jármű
mind közelebb került a hegyekhez. Az élmény csak fokozódott,

amint a busz a gyönyörű kilátást
nyújtó szerpentinen 1100 méter
magasra kapaszkodott, majd
leparkolt a biharfüredi Hotel Iadolina előtt. Innen az út gyalog vezetett tovább a Kék-Magura körúton, Véha Béla vezetésével. A csapat a szivárvány valamennyi színében pompázott az előkerült
esőkabátoknak hála, az égi áldás
azonban csak átmeneti volt, így a
túrázók napsütésben folytathatták
útjukat.
A túra nehezebb része már a déli
harangszót megelőzően elkezdődött. Akaraterőt és lábizmokat
próbára tévő kaptató következett,
és némely szakaszon bizony a
karokat is be kellett vetni az
előrehaladás érdekében, ám min-

den erőfeszítést megért a körülölelő vadregényes táj, a Szerenád
vízesés látványa, valamint a kristálytiszta hegyi levegő. A vidám
társaság pedig további húzóerőt
jelentett. Egy rövid pihenőt
követően, amikor a hátizsákokban
lapuló elemó-zsiával pótolta
energiáit a csapat, elérkeztek az
utolsó kilométerek, melyek megtételét a hegyoldalban békésen
legelésző tehenek és birkák
látványa tette kellemesebbé. A
megfáradt, ám továbbra is lelkes
túrázók végül 13 km-t hagytak
maguk mögött 400 méter
szintemelkedéssel, és persze jó
néhány izzadtságcseppel.
Az egyesület tagjainak egy
csoportja Bacsó József vezeté-

sével kerékpárral a Tisza-tavat kerülte meg. A tó közelsége, látványa felemelő érzés volt számukra. Elsőnek Kiskörét érintették, majd Sarudon, Poroszlón és
Tiszafüreden át 67 kilométert
megtéve jutottak el Abádszalókra.
Ezen a szép napon olyan jól
érezték magukat a csapat tagjai,
hogy elhatározták, jövőre is
teljesítik a túrát.
Az Alföld Turista Egyesület
szervezésében, Véha Béla vezetésével október 28-án egy 10 kmes túra indul a Visegrádi hegységbe, a Rám-szakadékon át, melyet minden érdeklődőnek jó
szívvel ajánlok.
Oszlánszky Rita – Bacsó József
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Csoportjaink 2017-2018
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a következő
szakköröket, foglalkozásokat hirdeti meg a 2017-2018-as évadra:
Népi Díszítőművészeti Kör: Berényi Népdalkör:
kedd 14.30 óra
hétfő 18.00 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika
Vezeti: Kmetykó Istvánné

Mazsorett Együttes:
kedd, csütörtök és péntek
Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet

Foltvarró Szakkör:
csütörtök 17 óra
Segítő: Fehér Károlyné

Versenytánc csoport:
Nefelejcs Klub:
szerda és csütörtök 15 óra
hó első hétfője 15 óra
Vezeti: MeszlényiViktória– Kner Vezeti: Vrbovszki Mártonné
Táncsport Egyesület
Tánciskola: 2018. január-május
Jóga klub: hétfő 17 óra
Vezeti: Hajas Tibor
Vezeti: Schäffer László
Városi Nyugdíjas Klub:
páros héten szerda 16 óra
PATEX Nyugdíjas Klub: hónap
Felnőtt balett: minden páros hét Vezeti: Borgula Györgyné
utolsó előtti csütörtök 14 óra
csütörtökén 15.45
Gerinctorna pilates elemekkel, Vezeti: Nagy Piroska
Vezeti: Novák Éva
meridián torna: hétfő, csütörtök
Ősberény Táncegyüttes:
8.30 és hétfő 18.30
Felnőtt társastánc:
hétfő 18 óra Vezeti: Gulyás Miklós Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin páros héten péntek 18 óra
Vezeti: Nehéz Attila
– GM Táncstudió

Kertbarátok Köre:
minden második páratlan
héten szerda 17 óra
Vezeti: ifj. Csávás István

További információ:
opskk.mezobereny.hu
facebook.com/opskmm

SZÉPSÉGSZALON

KOMFORT ABC

Tisztelt Vásárlóink!
A KOMFORT ABC
felújítási munkálatok miatt zárva tart.
Szíves megértésüket kérjük.
Köszönjük!

AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc
NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás,
alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés,
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!

www.komfortabc.hu
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
AKCIÓ
Pécsi Szalon alk. mentes dob. sör
Radler kontroll meggy, citrom sör
Radler meggy, citrom dob. sör
Pécsi Szalon dobozos sör
Soproni Radler citrom 2% dob. sör
Borsodi citrom, grapefruit dob. sör

0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

129 Ft
135 Ft
155 Ft
165 Ft
189 Ft
199 Ft

(258Ft/l)
(270Ft/l)
(310Ft/l)
(330Ft/l)
(378Ft/l)
(398Ft/l)

Vasárnap is 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

Hajópadló, lambéria,
szegőlécek, teraszanyagok
kedvező áron a gyártótól.
Telefon: Gál Csaba +36 70 395-7032
Otthoni munka ! Különböző termékek
csomagolása összeállítása egyebek,
06-90- 603-905 ( audiopress.iwk.hu
635Ft/min,0612228397,06204963980 )
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