
MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

INGYENES KÖZÉLETI INFORMÁCIÓS LAP XXXI. ÉVFOLYAM, 2021. ÁPRILIS

2023-ban ünnepeljük Mezőberény magánszemélyek az előkészítés 
újratelepítésének 300. évfordu- jegyében tesznek lépéseket váro-
lóját, mivel az oklevelek és tudós sunk újratelepítésének 2023-ban 
elődeink 1723-ra datálják Mező- tartandó méltó megünneplésére.
berény újratelepítésének kezdő 2023. évben a teljes évet átfogó 
évét. A betelepülő evangélikus hi- programsorozatot tervezünk az 
tű szlovákok, németek és a refor- előremutató emlékezés jegyében, 
mátus vallású magyarok adták melyben ünnepi testületi ülés, 
Mezőberény vallási és etnikai konferencia, előadások, kiállí-
többségét, melyet később érkezett tások, bemutatók, koncertek sze-
más vallásúak és nemzetiségűek repelnek. Az emlékévet egész év-
tovább színesítettek. Közös mun- ben kísérőprogramok gazdagítják, 
kájuk nyomán épült településünk, nemzetiségi rendezvények, óvo-
melyre büszkék vagyunk. dai, iskolai programok, egyházi 
2023. évben az Önök - városlakók, események. Reméljük, városunk 
elszármazottak - segítségével kí- gazdasági helyzete lehetővé teszi, 
vánjuk bemutatni az elmúlt 300 év hogy maradandó alkotással, beru-
értékeit. Választ keresünk arra a házásokkal szolgáljuk telepü-
kérdésre, hogyan járultak hozzá lésünk élhetőbbé tételét!  
elődeink Mezőberény fejlődésé- A honlapon 
hez, mivel gyarapították értékeit? 2021. március 15-től elérhetővé vált 
A kérdés megválaszolásához min- a „Mezőberény 300” felület a meg-
denkire: civil és egyházi szerve- jelölt időszak eseményeivel, törté-
zetekben, intézményekben, helyi néseivel, melyek a 2023. évi évfor-
közösségekben dolgozó, de ma- duló méltó megemlékezéséhez, 
gánszemélyek alkotó együtt- megünnepléséhez járulnak hozzá. 
működésére is számítunk. Az Ö- Első lépésként 2021. március 
nök munkája által, tudásuk köz- hónapban elültetésre került 87 db 
zétételével nyerhet közösségünk kis fa a Petőfi utcán, mely a közel 
átfogó képet az eltelt 300 év 100 éves beteg, elöregedett fák he-
értékeiről. Így még inkább kö- lyett kerültek pótlásra, egységes 
zösen lehetünk büszkék elődeink utcakép kialakítására törekedve. 
és a ma Mezőberényben élők, Me- Reményeink szerint 2023. évre a 
zőberényért dolgozók telepü- kis fák életerős fák lesznek, és 
lésünket fejlesztő tevékenységére. méltó utcaképet nyújtanak a Petőfi 
Az előkészítés és a megemléke- utcának, városunk egyik főútvo-
zések során fontosnak tartjuk min- nalának.
den korosztály megszólítását, E nagy munkában, a továbbiakban 
részvételét. is tisztelettel várjuk az Ön/Önök 
Mezőberény Város Önkormány- javaslatait, segítségét is, hogy 
zata - annak ellenére, hogy a jár- összetartozásunkat, városunkért 
ványügyi helyzet felülírta az in- való tenni akarásunkat 2023-ban is 
tézmények, civilek, magánsze- méltó módon fejezhessük ki! 
mélyek személyes bevonását - az Ötleteit, javaslatait az alábbi e-
évforduló előkészítését, a közös mail címre várjuk: alpolgarmes-
gondolkodást, a munkálkodást ter@mezobereny.hu.
megkezdte és meghirdeti az aláb- Továbbra is bízunk az Önök 
biak szerint: lokálpatriotizmusában, számítunk 
2021. március 15. – 2023. január 1. együttműködési készségére!
közötti előkészítő időtartamot: Mezőberény, 2021. március 12.
amely alatt az intézmények, Tisztelettel: 
civilek, egyházak, vállalkozások, Körösi Mihály alpolgármester

www.mezobereny.hu 

Húsvét a téren

Ünneplőbe öltözött a város főtere szemet, és - különösen gyermek - 
a húsvét tiszteletére. Családok, szívet gyönyörködtető izgalmas 
civil szervezetek, intézmények dekoráció, amelyet az ünnepi 
összefogásával készült a színes, hétvégén sokan meglátogattak.

"A csoda csakis azé, aki hisz benne. 
Csak az lát, aki látni akar. 

Csak az hall, aki hallani akar. 
Csak az ért, aki érteni akar."

(Müller Péter)
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A nyomtatás k

Állami elismerés 
dr. Gschwindt Andrásnak, városunk díszpolgárának

A Magyar Közlönyben ez olvas-
ható: "az űrtechnológiai ku-
tatások területén folytatott ki-
emelkedő, a hazai űrkutatás nem-
zetközi hírnevét erősítő munkája, 
különösen a CubeSat és piko-
műholdak fejlesztésében elért vi-
lágraszóló sikerei elismeréseként 
dr. Gschwindt András állami díjas 
villamosmérnök, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Szélessávú Hírközlés és 
Villamosságtan Tanszékének 
címzetes egyetemi docense részé-
re, a MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje polgári tagozata 
kitüntetést adományoz"-ták. nagyon sok siker kísérje munká-
Kedves András! dat! Jó egészséget, erőt kívánok a 
Szívből gratulálok a magas elis- továbbiakhoz!
meréshez, s kívánom, hogy még Siklósi István polgármester

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Hatan részesülnek Elnöki elismerésben

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése által alapított Elnöki elismerés 
kitüntető díjakat évek óta a március 15-ei 
ünnepség keretében adják át, idén 
azonban – a múlt évhez hasonlóan – a 
koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások a tavaszi ünnepi megye-
gyűlés megszervezését jelenleg nem teszik lehetővé.
A kitüntetetések odaítéléséről a javaslatok mérlegelése és a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjai vélemé-nyét 
figyelembe véve a megyei elnök a veszélyhelyzeti intéz-kedések 
miatt saját hatáskörben döntött.
Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a megyei 
önkormányzat célja a kitüntetéssel, hogy az oktatás, a ka-
tasztrófavédelem, a rendvédelem, a mentők, a szociális ellátás és 
az egészségügy területéről olyan személyek vagy közösségek te-
vékenységét ismerjék el, akik Békés megyében hosszú ideje kie-
melkedően magas színvonalú munkát végeztek vagy végeznek.
Ebben az évben Elnöki elismerés kitüntető díjban részesül: dr. Ko-
vács Irén, az orosházi kórház nyugalmazott főorvosa; Ladnyik Ani-
ta, a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Békés Megyei Kiren-
deltségének Irányító Csoportvezetője és Szántó Flóra, a gyulai 
„Nicolae Balcescu” Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
mesterpedagógusa. Kitüntetést vehet át Vinczéné Varga Ágnes 
tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Humán Szolgálatának vezetője; dr. Kis Péter rendőr ez-
redes, rendőrségi főtanácsos, a Békés Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnügyi Igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettese és a Békéscsabai Jókai Színház kollektívája.
Az ünnepi ülés utólagos megtartásáról és az Elnöki elismerések 
más időpontban történő átadásáról a COVID-19 járvány miatti 
korlátozások feloldásának, enyhítésének ismeretében később 
születik döntés, arról minden érintettet értesítenek majd.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megren-
dülten tudatja mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy el-
hunyt 

Köhler Julianna 
lelkész, hitoktató, a “Mezőberényért” elismerő cím kitüntetettje. 

Köhler Juliannát Julika néniként Mezőberényben nagyon sokan 
iserték. 2017. évben Mezőberény eygházi közösségéért mégzett 
munkája, magas szintű egyháztörténeti kutatása és példamutató 
tenni akarása, a városhpz való kötődése alapján Mezőberény Város 
Önkormányzati Képvislő-testülete a város lakóinak tisztelete és 
nagyrabecsülése kifejezéseként “Mezőberényért” kitüntető címet 
adományozott részére.
Életét a tenni akarás jellemezte, melyet életútjáról megjelent 
önéletírása is megörökített. Tanulmányait, írásait több kötetben 
hagyta hátra az utókor számára.
Közismert volt gyülekezeten és családon belüli segítőkészsége, a 
nemes ügyek támogatójaként való megjelenése. Kezdetektől 
szívén viselte a “málenkij robotra” elhurcoltak ügyét. 
Összefogásával 2005-ben egy bányászlámpás emlékoszlopot 
emeltek a deportálások emlékére és kezdeményezésére, 
szervezésével valósult meg az elhurcoltak évenkénti találkozói. 
Dolgozott kisiskolások hitoktatójaként, végzett lelkészi teendőket. 
Életútjának, pályájának legfőbb állomásai magukért beszélnek, 
sokoldalú tevékenységéből csupán kiemelni lehet, hiszen 
teljességgel felsorolni szinte lehetetlen. Családból hozott hite 
egész életében segítségére volt. Ennek is betudhatóan győzte 
szerepeit, feladatait tettekkel, tudással, emberséggel, erővel és 
kitertással teljesíteni.Soha meg nem ingó hite, Istenhez való 
hűsége példaértékű volt.
Nyugodjék békében, legyen áldott emléke!

Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

ANYAKÖNYVVEZETŐ
munkakör betöltésére.

Bővebb információ: www.mezobereny.hu.

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen a hivatal 
elnöke által 2021. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei – havi 

rendszerességű
1942 A lakosság utazási szokásai – 2021. április, július, október, 

2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs 

Technológiai eszközhasználatáról – 2021. április-június
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes 
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. 
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai 
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat 
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai 
táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől 
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu 
email címen adunk felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található 
Adatszolgáltatóknak/ Adatszolgáltatás teljesítése /Elektronikus 
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

forrás: https://mezobereny.hu/s/cikk/4526/Tajekoztatas-lakossagi-
adatgyujtesekrol
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Érték a Települési Értéktárból

Mezőberény kunhalmai

A kunhalmok legrégebbi kultúrtörténeti emlékeink, a Kárpát-
medence alföldi részén előforduló mesterségesen létrehozott 
jellegzetes földhalmok elnevezése, amelyek különböző korokból 
származnak. Jellemzően 5-10 méter magasak, 20 és 50 méter 
közötti átmérőjű kúp vagy félgömb alakú képződmények, melyeket 
sokszor víz mellé, de vízmentes területekre építettek. A legkorábbi 
leletek szerint elsődlegesen „tellek” (lakódombok) voltak, később 
temetkezési célt szolgáltak, de minden időben és
korszakban betöltöttek valamilyen funkciót. Települések őrzői 
voltak az őrhelyek vagy strázsahalmok, közigazgatási, települési 
határok vagy főbb közlekedési útvonalak jelzői a határhalmok. 
Néhány még ma is fontos földmérési pont, de fontos lehetett a 
vallásban betöltött szerepük is, hiszen istenként tisztelték a 
valláshoz kötődő, mítosszal körülvett, titkokat hordozó halmokat. 
Mezőberény határában jelenleg kilenc kunhalmot tartanak nyilván.
Szelekovszky László gondolatai a kunhalmokról: „Ezek a 
mesterségesen kialakított halmok tájképi értékeik mellett 
régészeti értéket is képviselnek, állat-és növényviláguk 
egyediségével is kitűnnek környezetükből. Ha semmit nem 
csinálunk velük, felhagyunk a szántásukkal, bolygatásukkal, már 
gazdagabbak vagyunk, nemcsak anyagilag, gazdaságilag, hanem 
ami fontosabb, az ősi örökségünk megmaradásával, több 
ezeréves emberi kultúra megőrzésével.” A kunhalmok nem csak 
Mezőberény, de a térség és az ország számára is fontos, 
megőrzendő értékek, ezért különösen vigyázzunk ezekre a nagy 
múltú történelmi örökségünkre.“

In memoriam Bujdosó Lajos
1931-2021

kola tanáraként szaktárgyait taní-
totta. 1977-től 1992-ig igazgató-
helyettesként, közben 1980-81-
ben megbízott igazgatóként dol-
gozott. 40 év szolgálat után, 1992-
ben vonult nyugállományba.
Szaktárgyi munkája mellett az 
egykori úttörőházban fotó-szak-
kört vezetett hosszú időn keresz-
tül. Szeretettel töltött be osztályfő-
nöki „tisztséget” és szívesen dol-
gozott a gyermekmozgalomban.
Igazgatóhelyettesként és megbí-
zott igazgatóként napi rendszeres-
séggel kísérte figyelemmel az új, 8 
tantermes iskolaépület építésének 

Megrendülten hallottuk a szomo- munkálatait. Tevékeny tagja volt 
rú hírt, hogy Bujdosó Lajos várat- az igazgatóhelyettesi munkakö-
lanul elhunyt. Tősgyökeres mező- zösségnek. Hozzáértéssel szer-
berényi volt: 1931. július 6-án itt vezte és irányította az iskola admi-
született, de a kiszámíthatatlan nisztratív feladatokat ellátó mun-
vég Gyulán érte utol 2021. február katársainak munkáját. Tapintattal 
8-án. egyengette kezdő kollégák beil-
Elemi iskolai és gimnáziumi ta- leszkedésének  útját. 
nulmányainak befejeztét köve- Bujdosó Lajos neve és munkás-
tően a Szegedi Pedagógiai Fő- sága része az egykori 1.sz. Álta-
iskolán matematika-fizika szakos lános Iskola történetének. 
tanári oklevelet szerzett. 1952-től Emlékét tisztelettel őrizzük.
a Mezőberényi 1.sz. Általános Is- Nagy Ferenc

Beiratkozás
Mezőberény oktatási intézményeibe

Városi Bölcsőde Mezőberényi Talentum 
helye: e-mailben beküldve Református Óvoda
(boldi.ildi@gmail.com) helye: Mezőberény, Csabai út 2.
ideje: 2021. április 14-15-16.

előzetes egyeztetés szükséges: 
+36 70 400-2501

tel.: 20 512-4414, on-line: 
mezobereny.humezobereny.hu/s/

mezobereny@reformatus.hu
cikk/4524/Bolcsodei-beiratkozas

ideje: 2021. április 20-21.
refmezobereny.hu/talentum-Mezőberény Város 
reformatus-ovoda/Óvodai Intézménye

helye: Mezőberény, Liget tér 5.
Katicabogár ideje: 2021. április 20-21. 

(szerda-csütörtök) 8.00 órától Evangélikus Óvoda
17.00 óráig. helye: Mezőberény, Luther u. 9.

berenyiovodak.mezobereny.hu/2 ideje: 2021. 
0210317/927/ április 7 – április 20. között

katicaovi@lutheran.hu 
Mezőberényi Általános +36 20 627-3008

katicaovi.lutheran.hu/?p=556Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskola és 

Mezőberényi Petőfi Kollégium
Sándor Evangélikus helye: Mezőberény, Petőfi u. 17-19.

előzetes egyeztetés: +36 70 Gimnázium, Kollégium 
400-2506,  +36 70 400-2512, 

és Általános Iskola+36 70 367-7772,  +36 70 943-
helye: online az iskola honlapján6266
ideje: 2021. április 15-16. ideje: 2021. 

Beiratkozási szándékukat április 15. 08.00-16.00 óráig, 
előzetesen is jelezni tudják április 16. 08.00-14.00 óráig
2021. április 7-től.mai.mezobereny.hu/images/Beis

psgsuli.hu/altalanos/2021/04/07/kolazas/Tajekoztatas_beiratkoz
as_2021_2022.pdf tisztelt-szulok-gondviselok/

Rendőrségi felhívás
ami egy autónak egy kellemetlen 
ütést, az a motorkerékpárnak esést 
okozhat.
A felelőtlen motorosok a gyorsabb 
előrehaladás érdekében sokszor 
kiemelkedő szabálysértést követ 
el. A szabálysértések elkövetése 
fokozott balesetveszélyt jelente-
nek, amely során a jármű vezetői 
veszélyeztetik saját maguk és má-A motorozás idényjellegű közle-
sok életét, testi épségét is.kedési tevékenység, mely a tava-
A jármű felépítéséből adódóan a szi időjárás kezdetétől általában 
motorosok védtelenebbek a gép-októberig tart.
kocsikban ülő személyeknél, ezért Sokak számára ez a tevékenység a 
egy váratlan akadály, vagy a leg-szabadságot és a sebességet jelen-
kisebb hiba is beláthatatlan követ-ti, azonban nem szabad figyelmen 
kezményekkel járhat.kívül hagyni, hogy a motorozás 
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi-közlekedésbiztonsági szempont-
gyelmét, hogy motorkerékpárral, ból fokozottan veszélyes tevé-
valamint segédmotor-kerékpárral kenység. Sajnálatos módon ha-
történő közlekedésük során for-zánkban a motorosokkal kapcso-
dítsanak kiemelt figyelmet a kö-latos közúti tragédiák száma még 
zúti közlekedési szabályok mara-mindig magas. 
déktalan betartására a saját, illetve Kora tavasszal számítani kell arra, 
mások testi épségének megóvása, hogy nedvesség is lehet az utakon, 
illetve a városban lakók nyugal-ami a motorkerékpár megcsúszás-
mának megőrzése céljából!hoz vezethet. A motorosoknak 
Balesetmentes közlekedést kí-figyelniük kell az útburkolatok-
vánunk!ban előforduló kátyúkra is, mert 

 Mezőberényi Rendőrőrs

Intézményi hírek
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Húsvéti képeslap 
az Osztrák-Magyar Posta kiadásából
A hónap műtárgya 2021. április

csak 1869-től alkalmazták, első-
ként az Osztrák-Magyar Posta-
igazgatóság területén. A képes le-
velezőlapot az 1878-as párizsi 
nemzetközi postakonferencia fo-
gadta el hivatalos postai külde-
ménynek. A 19. század utolsó év-
tizedében Németországban gyár-
tották a legtöbb képeslapot, évente 
félmilliárd példányt. A német, 
svájci, svéd és francia kiadók kül-
földre is dolgoztak. A magyar 
képeslapkiadás 1896-ban a mil-
lenniumi sorozattal indult el. A 
postai termék kiadó jogát a ma-
gyar állami posta nem korlátozta 
így a korabeli vállalkozók már 
1898-tól nagy számmal jelentet-
ték meg a hazai kiadású lapokat. A  
bemutatott képzőművész által 

A képes levelezőlap megjelenése illusztrált húsvéti témájú képeslap 
az 1860-as évek végére tehető az 1800-as évek végén készült az 
előzményének a postai Osztrák-Magyar monarchiában. A 
levelezőlapok, és a borítékban el- muzeális gyűjtemény képeslap 
küldött üdvözlő kártyák tekinthe- gyűjteményének unikális darab-
tőek. A nyomdai úton előállított ját, Kovács János mezőberényi 
kártyák már a 19. század elején postamester ajándékozta Hentz 
népszerűek voltak, de a nyílt for- Lajosnak.
mában elküldött levelezőlapot Csete Gyula

Internet Fiesta
Idén már 22. éve annak, hogy 
márciusban a könyvtárak ké-
szülődtek az Internet Fiesta prog-
ramjaira. Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség – a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával – 
ismét összehangolt eseményekre programsorozathoz, ahol az 
biztatta az intézményeket. Az első érdeklődők az OPSKMM hon-
Fiesta óta az internet minden- lapján (konyvtar.mezobereny.hu) 
napjaink részévé vált. Ma a ren- és a közösségi oldalán érdekes 
dezvények célja a digitális írástu- kvízek megfejtésével gyarapíthat-
dás terjesztése és az internet fel- ták tudásukat.
használási lehetőségeinek minél A Fiesta szervezői – a két Békés 
szélesebb körű bemutatása. megyei könyvtár egyikeként – a 
Az idei fesztivál programjaira mezőberényi könyvtár munkáját 
2021. március 18 - 25. között ke- elismerő oklevéllel díjazták.
rült sor, ezúttal a virtuális térben. Köszönjük, hogy játszottak 
A mezőberényi könyvtár is velünk!
csatlakozott az Internet Fiesta Bálint Etelka könyvtárvezető

Tisztelt Látogatók! 
Kedves Olvasók!

Április 12-től a
KÖNYVTÁRKAPU

szolgáltatás 
újraindul!

További információ: 
mezobereny.konyvtar@

gmail.com

+36 70 400-2481

Olvass hazait!
Tematikus könyvajánló

Neked is sokszor megfordult már a fejedben 
magyar szerzők könyvét olvasva, hogy ha az 
író kicsit nyugatabbra születik, akkor a neve 
mellett már ott díszelegne a „bestseller-
szerző“ felirat? Mégis, 
mintha sokan félnének 
attól, hogy hazai írótól 
olvassanak, mert az „nem 
olyan“, mint a külföldi.
Nézzünk szét hazai fron-
ton is, hiszen igazi 
gyöngyszemekre bukkan-
hatunk a (kortárs) magyar 
írók munkái között.
Csalódj pozitívan és 
döntsd le velünk a kor-

Húsvét az OPSKMM-ben
2021. áprilisIntézményi hírek
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 
Bartó Zoltán (Mezőberény) és Braun Magdolna (Mezőberény)

Eltávoztak közülünk: 
Bartó Mártonné szül. Magyar Erzsébet Anna (1951), Szűcs János 
(1936), Gulyás Istvánné szül.  Schupkégel Judit (1956), Kígyósi 
Imréné szül. Styaszni Ilona (1939), Plesovszki Pálné szül. Dr. 
Bezzegh Ilona (1948), Kővári Béla (1949), Vágvölgyi Mihály 
(1954), Tóth Sándor (1946), Varga Mihályné szül. Olej  Erzsébet 
(1966), Hegedűs László (1954), Szilágyi Lajos (1942), Kmetykó 
Györgyné szül. Marik Ilona (1922), Jakusovszki Jánosné szül. 
Szugyiczki Ilona (1929), Burai Károlyné szül. Kótai Katalin 
(1935), Havasi Mária (1955), Schőn Mihályné szül. Madarász 
Zsuzsanna (1931), Szücs Józsefné szül. Brücher Magdolna (1928), 
Erdősné Schőn Zsuzsanna Mária (1941), Gáspár Imréné szül. Vas 
Zsófia (1935), Kőszegi Mártonné szül. Bereczki Ilona (1931), 
Kőszegi Márton (1924), Köhler Julianna (1934)

miséken, istentiszteleteken? Nem 
kereszteljük meg gyermekeinket, 
nem temetjük el halottainkat 
egyházi szertartás szerint, nem 
kötjük meg házasságunkat a 
templomban?
Felvetődik a leglényegesebb kér-
dés: Hiszek-e Istenben, hiszek-e a 
feltámadásban, az örök életben? 
Jézus nagyon határozottan fogal-
maz amikor azt mondja: 

„Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki nem hisz, az 

elkárhozik.” (Márk 16,16.)
Húsvét ünnepe, Jézus feltámadása 
meghozta az ember számára azt a 
nagy lehetőséget, hogy üdvö-
züljön, vagyis örök élete legyen.

A kérdőjel nem véletlen. Húsvét Mennyivel másként látja a hívő 
elnevezése  a magyar a magyar ezt a földi életet is, ha hiszi, hogy 
nyelvben nem éppen az ünnep van örök élet. Isten az embert saját 
lényegére utal. A kereszténység képére teremtette. Nem csak testet 
Urunk Jézus Krisztus feltáma- adott, hanem halhatatlan lelket is. 
dását ünnepli ezen a nagy ün- Lelket, mely gondolkodik, bol-
nepen. dogságra vágyakozik, képes a 
Ez a világfordító esemény vasár- legnemesebb dologra a világon, a 
nap hajnalban történt, ezért pél- szeretetre. Isten boldoggá akarja 
dául az orosz nyelvben a vasárnap tenni az embert, de ezen a földön 
elnevezése воскресенье, ami ma- nem lehet teljesen boldog. Jézus 
gyarul feltámadást jelent. A ma- azért lett emberré, hogy mi Isten 
gyar nyelv megint fején találja a gyermekeiként élhessünk, és 
szöget, amikor a vásár-napjának részesei lehessünk az Ő feltámadt, 
nevezi ezt a napot. boldog örök életének. Hiszed-e? 
Ki ebben, ki abban látja a lé- Mondhatsz igent és mondhatsz 
nyeget. Ahogyan a karácsony ün- nemet. Mit veszíthetsz, ha igent 
nepében is, vagy más jelentős egy- mondasz? Semmit. Viszont örök 
házi ünnepeken. Napjainkban a életet nyerhetsz. És mit veszít-
vallási tartalom sok esetben már hetsz, ha nemet mondasz?
elhalványul az emberek tuda- Mindent.
tában. Evés, ivás, vásárlás, jobb Húsvét az élet ünnepe. Az örök 
esetben családi együttlét, kirándu- élet ünnepe. Krisztus legyőzte a 
lás jelenti az ünnepnapokat. halált.
Vajon hová vezet az a jelenség, Valahol így köszönnek egymás-
mondhatnánk akár ténynek, hogy nak húsvétkor az emberek:
már a legnagyobb ünnepnapokon Feltámadt Krisztus! Valóban 
sem látogatjuk meg a templo- feltámadt!
mokat, nem veszünk részt szent- Szigeti Antal plébános

Feltámadás?Búcsúzunk Tóth Sándortól
fafaragó, Népművészet Mestere (1946-2021)

faragó Alkotótábor vezetője volt, 
a résztvevőket a mesterségre, ki-
tartásra, a szorgalomra, az oda-
adásra tanította.
Alkotásaiban három alapelve 
érvényesült: a hagyomány tisz-
telete, a használhatóság és a mi-
nőség.
A hosszú életpálya sikert és 
elismerést hozott Tóth Sándor 
számára: számtalan pályázati díj,  
Népművészet Ifjú Mestere, Népi 
Iparművész, Népművészet Meste-
re elismerések, Csokonai Alkotói Életre szóló hivatásként válasz-
Díj, Békés megyei Príma Díj, Me-totta az asztalos mesterséget, a 
zőberényért Díj, a Békés Megyei Népművészeti Háziipari Szövet-
Népművészeti Egyesület díjai.kezet bedolgozójaként elkötele-
Fontosnak tartotta a megismert, a zetté vált a népi kultúra iránt.
szeretve tisztelt népi kultúra to-A Velemi Alkotótáborban - amely 
vábbadását.a faművesek szellemi központja 
Számára a paraszti kultúra élet-volt -, a legnagyobbaktól tanul-
formát, életfelfogást és szemlé-hatott: Péterffy László szob-
letet jelentett, melynek lényegi rászművésztől, Makovecz Imre 
eleme a tolerancia és az emberi építésztől, Bánszky Páltól, Palat-
tartás. Az önkifejezést, az érték kás Józseftől. Tehetségével, szor-
létrehozását találta meg a népi galmával önálló, sajátos forma-
kézművességben. világgal rendelkező alkotómű-
Tóth Sándor a mesterségét csend-vésszé vált.
ben és szerényen, hitből, szakmai Gyűjtötte és kutatta a megye fából 
szeretetből és a népművészet irán-készült használati tárgyait, épü-
ti alázatból végezte. Nyitott, kre-letelemeit. Életében külön feje-
atív személyiség, nagyon jó szak-zetet szentelt a mezőberényi, tót-
ember, közösségi és közösség-komlósi festett bútoroknak.
formáló egyéniség volt.Alapító és aktív tagja volt Békés 
Kedves, mosolygós és mindenkin Megyei Népművészeti Egyesü-
segíteni akaró egyénisége nagyon letnek. Részt vett a megye fafa-
fog hiányozni mindannyiunknak.ragóinak összefogásában, munká-
Kedves Sándor! Nyugodj béké-juk koordinálásában.
ben, emlékedet őrizzük!A Békéscsabai Nemzetközi Fa-

Az alkotóra és munkásságára Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület elnöke gondolataival emlékezünk.

Megújult az OPSKMM honlapja

A Nemzeti Kulturális Alap Minősített Közművelődési Intézmények 
számára kiírt pályázatán NKA 205222/00025 azonosítószámmal és 
Az OPSKMM honlapja arculatának megújítására címmel forrást 
nyert az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ amelynek összege bruttó 800.000.- Ft. 
Az megújult felület logikus felépítésű, egyszerű, követhető 
menüelemek tartalmaz, könnyebbé teszi a navigációt vagyis 
felhasználó barát. Nem utolsó sorban a mai kor követelményeinek is 
megfelelve a mobil eszközökön való használatot is támogatja.

Az új honlapot április 12-től az opskmm.mezobereny.hu
címen lehet elérni.

árjuk Önöket 
az új felületünkön, a közösségi és 

videomegosztó oldalainkon.

Nagy szeretettel v

2021. április Intézményi hírek / Civil hírek / Hitélet
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Tisztelt Támogatóink! mentsük meg az utolsó szlovák 
ulicskás házat. Terveink között 
szerepel a Mezőberény, Mada-
rász utca 21. számú helyi mű-
emlék védelem alatt álló ház 
megvásárlása. Adójának felaján-
lásával és Magyarország Kormá-
nya biztató támogatásával sike-

Adóbevalláskor a személyi jöve- rülhet a ház megvásárlása és 
delemadó 1 %-nak felajánlása részleges felújítása. 
nagy segítséget nyújtana a Mező- 2023 évben Mezőberény város 
berényi Szlovákok Szerveze- újratelepítésének 300. évfordu-
tének! lóját ünnepli, és úgy gondoljuk, 
Segítsen Ön is adóbevalláskor az hogy a szlovák nemzetiségi kul-
adó1% felajánlásával! A rendel- túra kiemelkedő bemutatása a 
kező nyomtatványt adja be online tájház megvalósításával méltó 
ügyfélkapun adóbevallásával, ha ünnepi alkalom lenne.
a NAV által elkészített bevallást 

Kérjük, támogassa, segítse ter-
fogadja el, akkor a 20EGYSZA 

veinket megvalósítani, mert hisz-
rendelkező nyilatkozatot postai 

szük, hogy összefogásban van az 
úton május 20-ig küldheti be! 

erő.
Önnek egy döntés!

Adószámunk: 18377178-1-04 
Nekünk egy jól működő közös-

Támogatását hálásan köszönjük! 
ségnek a rendelkező nyilatko-
zata, felajánlása nagyban segíte- Borgula Györgyné MBSZSZ elnök,
né, hogy közös összefogással Cservenák János SZNÖ elnök

Mentsük meg az utolsó 
szlovák ulicskás házat!

Élelemmel, fertőtlenítőszerekkel, szaltgyümölcs, szörp, kis üveges 
nassolnivalókkal megtömött cso- ásványvíz, dobozos üdítők, folyé-
magokat küld a covid frontvona- kony szappan, kéztisztító kendő, 
lon életünk megmentéséért küzdő hidratáló krém, tisztálkodó szerek 
egészségügyis hősöknek a Mátrix (sampon, tusfürdő), bármi egyéb, 
Közhasznú Alapítvány. Eddig ami hasznos lehet.
közel 100 coviddal küzdő egész- A covid elleni küzdelmet támogat-
ségügyi intézménybe jutott segítő ni lehet a 500,- Ft-tal a 13600/22 -
adomány. A jótékony csapat es adományvonalon, az OTP 
tartalékai kimerülőben vannak, 11735005-20510350 hivatalos 
ezért támogatók segítségét kérik. számlaszámon, adóbevalláskor a 
Mire van szükség? 18472273-1-06 adószámra törté-
Filteres tea, darált kávé, italporok, nő adó 1% felajánlással, illetve az 
tartós tej, kis csomagos keksz, ro- info@matrixalapitvany.hu PayPal 
pi, csoki, kakaó por, tejszínhab, a- címen is.

Segítőket keresnek
COVID Kórház Támogatók várják a segítők jelentkezését

Kaland a nagy családerdőben

Házi bemutatón nézhették meg a világban, a családja sosem lát-
Békéscsabai Jókai Színház mun- ogatja. A búsulásból a Holdherceg 
katársai Zalán Tibor varázslatos (Ormándy M. Keve) látogatása 
művét, a Kaland a nagy család- menekíti ki: kalandos utazásra 
erdőben című darabot. Dani (Ko- hívja, amely a mesék, a fantázia 
panyicza András), az aprócska ko- birodalmába vezet, de Dani saját 
rától fogva intézetben élő kisfiú magát is mélyebben megismeri. 

forrás: jokaiszinhaz.hualigha kap örömet a valóságos 

Tisztelt Lakosság!

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály határozatot 
hozott községi zárlat (védőkörzet) elrendelése mézelő méhek 
nyúlós költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Bélmegyer

Mezőberény

Vésztő

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
KORSZERŰ „NYITOTT HÁZ” A 
SZLOVÁK HAGYOMÁNYOKÉRT 
PROJEKT

 2021.03.29.

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-
2019-00231 azonosítószámú Korszerű nyitott ház a szlovák 
hagyományokért elnevezésű projektje a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg. A beruházás eredményeként egy modern, 
biztonságos, kulturált közösségi tér jött létre, amely segíti a jövőbeni 
tervezett szakmai programok megvalósulását.

A Szlovák Közösségi Házban olyan több funkciós közösségi terek 
lettek kialakítva, ahol a nagy létszámú csoportos foglalkozások 
mellett a kisebb létszámú közösségi rendezvények is megfelelő 
környezetben valósulhatnak meg (mobil elválasztás). A pályázatnak 
köszönhetően megújult a konyha, így belső elrendezése megfelel a 
21. század közösségi terek elvárásainak. Ennek megfelelve a folyosó 
és konyha burkolása, csempézése is a kor követelményeinek és 
esztétikai látványának, mindennapok használatának céljából fontos 
fejlesztés volt. Összességében modern, biztonságos, kulturált 
közösségi terek jöttek létre, ahol a jövőbeni tervezett szakmai 
programok megvalósulnak. A biztonságos közlekedést szolgálja a 
belső terek, a külső terasz burkolása és a lépcső átalakítása. A bejárati 
ajtó cseréje biztonságot ad a közösségi ház értékeinek megőrzésére és 
emellett az esélyegyenlőséget figyelembe véve az akadálymentesség 
is megvalósult. Az udvar látványos kialakításával a filagória 
elhelyezésével, a mobil kemence beszerzésével a programokon 
résztvevő generációk kellemes környezetben élhetik meg a szlovák 
őseink gasztronómiai hagyományainak közvetítését. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül a pályázatban 
elnyert 5.99 Millió forint európai uniós támogatás segítségével 
valósult meg. 

További információ kérhető: Borgula Györgyné
+36 20 2222435, raffayj@gmail.com

Tisztelt Lakosság!

A veszettség elleni oltási területen 2021. március 17. és április 17. 

között ebzárlat és legeltetési tilalom van érvényben.

A területen csalétekbe rejtett veszettség elleni oltóanyagot 

helyeztek ki, amely a rókák szájon át történő védőoltását szolgálja.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

forrás:mezobereny.hu

forrás:mezobereny.hu
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SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• törölköző
• köntös

• pléd
• függöny
• ágytextil

• munkaruha 
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására. 

Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a 
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni 

délelőtt 8 és 12 óra között. 

Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149) 
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet. 

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil

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: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

BARNA TOJÓTYÚK  

egyéves jól tojó 650 Ft/db, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627. 

PULYKA 
6 hetes fehér 2.800,- Ft/db , 

5 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 835-1121

PECSENYE KACSA 
6 hetes fehér kb 3 kg 2.000,- Ft/db.

3 hetes fehér 1.300,- Ft/db.

MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg 3.800,- Ft/db.

10 db -tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT. 2L 2499FT
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ 2L 2699FT

MOL Hygi Flow Rapid felület fertőtlenítő folyadék. Használatra 
kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású alkoholos 
fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid és tuberkulocid hatású.

MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül, 
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat, 
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és 
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KIÁRUSÍTÁS

Otthonról végezhető munka! 
Cimkézések, ajándéktárgyak összeállításai 

egyebek elérhetőségei: 
Érdeklődni:  +36 90 603-610 

(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min. 
+36 20 4963980 )

Üzlethelység kiadó!
Mezőberény központjában, 22 m2, alapterületű 
teljesen felújított, egyed víz, gáz, villany órával 

rendelkező üzlethelyiség KIADÓ!
Érdeklődni: Minden nap 8.00-18.00 óra között a 

+36-20-424-3944 telefonszámon

SZŰCS CLEAN AUTÓTISZTÍTÁS

Autótisztítás külső 3.000,-Ft-tól
Autótisztítás belső 3.000,-Ft-tól
Autókozmetika belső 6.000,-Ft-tól
Autókozmetika külső 6.000 ,-Ft-tól
Kárpittisztítás 3.000,-Ft/ülés 
Utastér fertőtlenítés: Ózongenerátorral 5.000,-Ft/fél óra

Bactakleen a gyógynövények erejével 7.000,-Ft

Kérjen időpontot! 
Tel: +36 30 983-4118
Mezőberény, Martinovics u. 32.

 „Legyen tiszta autója télen-nyáron!”

2021. április
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