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Kitüntetettek - városi elismerések átadása

A képen: Kovács Lajos, Bálint Anna, Szűcsné Sziklai Éva, Vrbovszki Szabolcs, Mikó Csaba, Szűcs Krisztián, Halász Józsefné, Schőn Anna
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Siklósi István polgármester úr és Szekeres Józsefné alpolgármester asszony
2014. március 15-én városi elismeréseket adott át: Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért elismerő címet Schőn Annának, Mezőberény
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért elismerést Halász Józsefnének, Mezőberény Kultúrájáért díjat a KTV Stúdió Mezőberény stábjának,
Mezőberény Sportjáért címet Bálint Annának, Mezőberény Vállalkozója elismerést a Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kftnek adományozta.

Elfeledett hőseink emlékezete - emlékünnepség

2014. március 21-én került megrendezésre az I. világháború centenáriuma alkalmából az Elfeledett hőseink emlékezete emlékünnepség. Az I.
világháborús emlékmű ünnepélyes megkoszorúzásával vette kezdetét a rendezvény, majd ezt követte a Városháza Dísztermében Az első
világháború hadieseményei, országos és helyi történések című konferencia. Előadást tartottak: Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára; Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző karáról; valamint Körösi
Mihály helytörténész. A konferencián átadásra került az OPSKK Könyvtára részére a Kner Erzsébet által készített emlékkönyv is. 17 órakor A
nagy háború emlékei Mezőberényben című kiállítás megnyitójára került sor, melyet Henger Péter, a Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
elnöke nyitott meg az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Február 25-én Siklósi István polgármester tájékoztató levelet kapott a
mentőállomásról Dr. Gyarmati István projektiroda vezetőtől. A tervek
szerint sajtónyilvános esemény keretében 2014 áprilisában
ünnepélyes alapkő letételre kerülne sor, azt megelőzően pedig
lakossági fórumon tájékoztatnák a mezőberényi lakosokat a
fejlesztésekről. Várhatóan 2014. augusztus 31-ig kerül átadásra a
Penny melletti területen az új mentőállomás két darab mentő
gépkocsival.
Február 26-án Ladányi Zoltán békési rendőrkapitánnyal és
Jakusovszki Zoltán mezőberényi őrsparancsnokkal egyeztetett
Siklósi István polgármester az általa felajánlott, betöréshez
kapcsolódó nyomravezetői díjról. Még két alkalommal történt
egyeztetés, mire március 19-én magánszámlájáról átutalhatta a
rendőrség számlájára a 100.000,- nyomravezetői díjat a decemberi
betörés felderítését segítendő. Ezzel hivatalossá vált a felajánlás, és a
médiákban is megjelenhetett.
Március 3-án a Református Szeretetotthonban Siklósi István
polgármester az otthon lakói körében, az otthon dolgozóival és
Román János tiszteletes úrral közösen köszöntötte 100.
születésnapja alkalmából Csernyi Pali bácsit. Ez alkalomból adta át
nekik Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város
nevében egy ajándékcsomagot. Ritka jubileum az övé, amely
alkalmából ezúton is jó egészséget kívánunk nekik.
Március 3-án Budapesten a MOM parkban vett részt a polgármester
több mezőberényivel a málenkij robotra elhurcoltak emlékére
készített film ősbemutatóján.
Március 6-án Kovács Gábor volt községi kertész több mint 50 db
virginiai boróka fát adományozott a város 25 éves évfordulójára.
A csemetéket a Közszolgáltató Intézménynek adta át, és a külső
labdarúgó pálya körül került elültetésre. A felajánlást ezúton is
köszönjük.
Március 6-án Prorok Jánosné Ilonka nénit otthonában, március
26-án Harsányi Mártonné Eszter nénit a Juhász Gyula utcai
szociális otthonban köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. Ez
alkalomból Siklósi István polgármester átadta nekik Orbán Viktor
miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város nevében egy
ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és derűs éveket kívánunk
nekik.
Március 13-án Siklósi István polgármester Szekeres Józsefné
alpolgármester asszonnyal és Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselővel
Budapesten járt, ahol Lestyán Goda János szobrászművésszel
egyeztettek egy köztéri szobor pályázatra benyújtandó alkotásról.
Az alkotástervezet "Mezőberény 25 éve város" gondolat mentén
készült. A művész elképzeléseit megismerve az aznap esti testületi
ülésen döntés született a pályázat beadásáról, amelyhez szükséges
dokumentumok beszerzése érdekében 17-én újra Budapestre kellett
mennie a polgármesternek. A pályázat 17-én benyújtásra került. A
tervezett köztéri alkotás makettjének fotói és egy látványterv
megtekinthetők a város honlapján.
Március 15-e alkalmából Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter munkájuk elismeréseként miniszteri elismerő
oklevelet adott át két mezőberényinek, akik munkájukat sajnos nem
városunkban végzik. Dr. Onody Gyula a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója, és Erdei-Kiss Éva a KIM dolgozója
vehette át az oklevelet. Az elismerésekhez ezúton gratulálunk!
Március 20-án Békésen a járás települései egyeztető megbeszélést
tartottak a TOP járásra jutó 2,2 milliárdos fejlesztési forrásának
elosztásáról. Az összeg a következő 7 év területfejlesztési forrásainak
elosztását határozhatja meg. Sajnálatos, hogy a meghatározó
jelentőségű döntésekre nem áll rendelkezésre elégséges idő, s nehéz
felelős döntéseket hozni. A döntéseket a képviselő-testületek felé tett
korábbi ismertetések alapján kellett meghozni, így városunk esetében
a következő fejlesztések kerültek a beadandó anyagba:
Kerékpárút felújítás Mezőberény és Köröstarcsa között; Napelemes
rendszer építése a Sportcsarnok és a piaccsarnok tetejére; Széchenyi
utcai orvosi rendelők akadálymenetesítése; Városháza
akadálymentesítése; Puskin utcai szociális otthon komplex
fejlesztése; Városközpont korszerűsítése (zöld területek növelése,
környezeti szennyezések csökkentése); Nemzetiségek háza projekt

A többi fejlesztési elképzelés nem kerülhetett be a listába, mert ebből a
forrásból nem támogatható, vagy a rendelkezésünkre álló keretbe nem
fért bele. A legfájóbb talán az, hogy a Kálmán Fürdő nem támogatható
ebből a forrásból.
Március 20-án a Családsegítő Petőfi utcai épületében az évente
megtartandó Gyermekvédelmi Tanácskozáson vett részt Siklósi
István polgármester. Sokszínű előadásokat, tájékoztatókat
hallhattunk a gyermekvédelem helyi kérdéseiről, amelyek a területen
dolgozó szakemberek, az ifjúságvédelmi felelősök, a jelzőrendszer
valamennyi tagjának munkájáról szóltak, s jól tükrözték, hogy
munkaköri kötelességükön túl is kiemelt figyelmet fordítanak
Mezőberényben a gyermekvédelmi tevékenységre, odafigyelnek a
fiatalokra. Értékes, példamutató az a munka, amit és ahogy
végeznek. Munkájukért köszönet illeti őket!
Március 21-én Siklósi István polgármester Szekeres Józsefné
alpolgármester asszonnyal Szegeden járt Kiss-Rigó László SzegedCsanádi Egyházmegye püspökénél. A meghívást még az
ökomenikus imahéten tett látogatása alkalmából tette a püspök úr. A
látogatáson a katolikus egyház mezőberényi ingatlanjainak
állapotáról beszélgettek. A püspök úr elmondta, hogy a közeljövőben
műszaki szakemberekkel tesz látogatást városunkban, hogy felmérjék
az állapotokat és tájékozódjanak a tennivalókról.
Március 28-án délelőtt az adósságátvállalással érintett, a
választókerületben található 5000 főnél nagyobb települések
polgármesterei (Békés, Dévaványa, Gyomaendrőd, Mezőberény és
Szarvas) Mezőberényben vették át az átvállalást dokumentáló
Bizonyságlevelet Dankó Bélától.
Az elmúlt hetekben az áramszolgáltató gallyazást végeztetett a
villamos hálózat közvetlen környezetében lévő fákon. A gallyazást
szakszerűtlennek ítélte városvezetés, amit az áramszolgáltatónak
jeleztek. A szolgáltató a szakszerű gallyazást csak plusz költségért
vállalná.
Elkezdődött a Városháza tetőfelújítása, emiatt időszakosan le kell
majd zárni az épület körüli területeket.
Befejeződött a Hősök úti játszótér karbantartása és felújítása, így
azt március 31-én újból birtokba vehették a gyerekek.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.
március 31-én tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2014. február 24-i zárt, valamint a
február 28-i és március 13-i rendkívüli nyílt ülésen hozott
döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Elfogadták Dr. Burján Katalin, Kovács Edina és Kovács Lászlóné
képviselő, valamint Papp Zoltán és Szilágyi Tibor bizottsági tag 2014.
március havi tiszteletdíjáról történő lemondását.
Módosításra került a 2014. évi költségvetési rendelet, a bevételek és
kiadások főösszege intézményfinanszírozással 3.600.780 E Ft.
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazta Siklósi István
polgármestert, hogy közös megegyezéssel mondja fel a Sani-Med
Trans Kft-vel fennálló, a központi ügyelet ellátására kötött
megállapodást 2014. május 1-i időponttal. Május 1. napjától a
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t bízzák meg a
központi ügyelet feladatának ellátásával, ezért a testület hozzájárult
ahhoz, hogy a Kft. az illetékes Dél-alföldi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár Békés Megyei Kirendeltségével
szerződést kössön, hogy a cég a tevékenység MEP finanszírozását
közvetlenül megkapja. A Széchenyi u. 1. sz. alatti orvosi ügyelet
ellátására használt ingatlanrészre haszonkölcsön szerződés
megkötéséről döntöttek.
Mezőberény Város Óvodai Intézménye intézményvezetői állására
pályázatot írt ki a Képviselő-testület. Jelenleg az óvoda vezetői
feladatok helyettesítési megbízás keretében kerül ellátásra 2014.
június 30-ig. A pályázati kiírás megtalálható a www.mezobereny.hu
honlapon.
A városért és lakosságért végzett munkájukat megköszönve elfogadta
a testület a Mezőberényi Rendőrőrs, a Mezőberényi Polgárőr
Egyesület, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság és a Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi munkájáról szóló
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tájékoztatókat.
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi
közbeszerzési terve, mely a városi honlapon megtekinthető.
Elfogadták az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság választási
ciklusban végzett munkájáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület döntött az Alföldvíz Zrt. által kiközölt és 2014.
április 1-től bevezetésre kerülő vízterhelési díjak alábbiak szerinti
elfogadásáról:
Fogyasztási szegmens vízterhelési egységdíj (Ft/m3): lakosság
(rezsicsökkentett díj) 2,00 + ÁFA; önkormányzat 2,00 + ÁFA; hatóság
3,00 + ÁFA; szippantott szennyvíz 4,50 + ÁFA.
A 2014. évi sporttámogatás tartalékalapja megemelésre került az
önkormányzat számlájára visszautalt 2013. évi fel nem használt
mintegy 206 ezer Ft sporttámogatás összegével.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat
kiírásáról döntött a Mezőberényi Evangélikus Gimnázium tanulói
számára Mezőberényről szóló, maximum 2 perc időtartamú film
elkészítésére, mely a város népszerűsítését szolgálja. A díjazásra
összesen 60.000,- Ft összeget biztosít, 1. helyezett 30.000,- Ft, 2.
helyezett 20.000,- Ft, 3. helyezett 10.000,- Ft megosztásban. A
pályázat kiírását és lebonyolítását az Oktatási és Kulturális Bizottság
végzi.
A szűkös anyagi források miatt nem támogatták a képviselők egy
Mezőberényt bemutató PR film megjelenését az Echo Tv csatornán.
A Munkácsy 170 című kiállításra az önkormányzat dolgozói részére
5 db családi és 20 db felnőtt típusú támogató jegy megvásárlásáról
döntött a testület.
Megszavazták a Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása belterületen és csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” c. projekt dokumentumainak
módosításait.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a KRIVIK
Ügyvédi Iroda vételi ajánlatot tett két mezőberényi ingatlanra. A
0345/9. hrsz. alatti területre vonatkozó 10.000,- Ft kártalanítási
összeget elfogadta a Képviselő-testület, a 0480/76 hrsz. alatti területet
a vagyonrendelet szerint nem lehet értékesíteni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület pályázatot
írt ki a tanyagondnoki szolgálat tanyagondnok állására. A részletes
pályázati kiírás megtalálható a www.mezobereny.hu weboldalon.
Elfogadták az EDF Démász Zrt. közvilágítási célú aktív elemek
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó ajánlatát. Az ajánlat
2014. április 1-vel lépett életbe, de egyéb változások miatt az új
szerződéses díj nem változott.
A Képviselő-testület felülvizsgálta a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat,
azokon nem kívánt módosítani.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési
díjainak változása miatt módosításra került a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet.
Döntés született a Kálmán-fürdő 2014. évi belépőjegyeinek díjairól:
2014. évi jegyárak:
Felnőtt napi jegy
900 Ft
Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig
600 Ft
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig
350 Ft
Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig
300 Ft
Diák, nyugdíjas napi jegy
650 Ft
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig
450 Ft
Felnőtt úszójegy
450 Ft
Diák, nyugdíjas úszójegy
400 Ft
Termáljegy 9.30-12 óráig
500 Ft
Látogatói jegy (max. 1 óra)
100 Ft
Tanuló jegy
300 Ft
VIP jegy egyéni megállapodás szerint
Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig
900 Ft
Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig
650 Ft
Bérletek:
Havi felnőtt bérlet
16.800 Ft
Havi diák, nyugdíjas bérlet
13.500 Ft
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet
7.350 Ft
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet
5.000 Ft
10 alkalomra szóló úszóbérlet (felnőtt, diák, nyugdíjas)
3.700 Ft
Oktatói bérlet
7000 Ft

VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás
10 alkalomra Termál bérlet
4300 Ft
Szezonális VIP bérlet (csak partnerek részére)
31750 Ft
Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő
Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő)
600 Ft
Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő)
500 Ft
(Szerv. rendezvények jegyárai üdülő csoportok, versenyek,
edzőtáborok, külföldi delegációk (kivéve testvérvárosok) napi
egységesen.)
Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 óráig: osztályok,
csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás keretében szervezett
úszásoktatása ingyenes.
Egyéb esetekben Ft/fő
300 Ft
Nagycsaládosok számára:
Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek)
2.000 Ft
További gyermek után Ft/fő
250 Ft
Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák!A testület úgy
határozott, hogy az önkormányzat és intézményei részére a
villamos energiát csoportos közbeszerzési eljárás keretében
vásárolja meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Sourcing
Hungary Kft. kapott megbízást.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jogszabályi
változások miatt rendeletet alkotott a települési
hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról. A
rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi szolgáltatást és a köztisztaság fenntartására
vonatkozó helyi előírásokat szabályozza.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja:
2014. április 28. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Bizonyságlevél átadása

Dankó Béla országgyűlési képviselő úr Bizonyságlevelet adott át
Békés, Dévaványa, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas város
polgármesterei számára 2014. március 28-án 10.00 órakor
Mezőberényben, a Városháza Dísztermében.
További információt a www.mezobereny.hu oldalon találnak.
2014. 04. 09-én az általános iskola egy részének egyházi átvételéről
tartottak lakossági fórumot OPS Kulturális Központban, amelyről
2014. 04. 12-től olvashatnak tájékoztatást a városi honlapon.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
intézményvezetői állására pályázatot írt ki.
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete, képviseli: Siklósi István polgármester,
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
További információ a pályázatról: www.mezobereny.hu,
www.kozigallas.hu
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat
Tanyagondnok állására pályázatot írt ki.
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete.
Képviseli: Siklósi István polgármester,
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
További információ a pályázatról: www.mezobereny.hu,
www.kozigallas.hu
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Felhívás

Megye Futás Mezőberény érintésével
2014. április 17-én

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a helyi elismerések keretében

„Mezőberény Város Díszpolgára” címet
és „Mezőberényért” kitüntetést
alapított, melynek odaítélését és átadását 4/2013.(II. 26.)
önkormányzati rendeletben szabályozta. Kérjük a beadás előtt, a
beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez, tekintse meg a
vonatkozó helyi rendeletet:
www. mezobereny. hu oldalon
menü-önkormányzat és közigazgatás-jogtár
„Mezőberény Város Díszpolgára” cím
A beérkező javaslatok beadási határideje: 2014. május 15.
„Mezőberényért” kitüntetés
A beérkező javaslatok beadási határideje: 2014. május 31.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez
eljuttatni az alábbi címre: Siklósi István
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
Mezőberény, Kossuth tér 1.

Ünnepélyes faültetés
A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program
keretében 2014. április 3-án (csütörtök) 15 órától került sor a Városi
Ligetben a faültetésre, a Madarak Háza mögötti területen. Városunk a
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-től a 2013. évben született

A BSI Futónagyköveti rendszer azért jött létre, hogy összefogja az
országban rendszeresen futó amatőr sportolókat, népszerűsítse ezt a
mozgásformát és az egészséges életmódot. Ebben a szellemben
indulnak útjukra a megye amatőr sportolói 2014 áprilisában,
amikor 7 napos, 368 km-es útjuk során
2014. április 17-én Köröstarcsa felől
elérik Mezőberényt várhatóan 13.40-kor.
(Az érkezőket a mezőberényi futók a helységnévtáblánál várják.)
A sportolók köszöntésének helyszíne a Berény Szálló előtti tér,
akik a pihenő után Gyomaendrőd felé folytatják útjukat.
Kérünk mindenkit, aki kedvet és kellő erőt érez magában,
csatlakozzon a sportolókhoz és
fusson az egészségesebb élet jegyében!

Középpontban Mezőberény város
intézményei, vállalkozásai, civil szervezetei
címmel rendezvényt szervezünk
2014. május 1 – 2-án
a Városi Ligetben és a Sportpályán.
A rendezvény fővédnöke: Famíliatészta Kft., a
„2014. Mezőberény Vállalkozója” díj kitüntetettje
A rendezvény célja, hogy – egyrészt – bemutatkozási lehetőséget
biztosítson helyi szervezeteknek, vállalkozásoknak. Másrészt,
az együtt eltölthető nap élményét kínáljuk a munkahelyi
közösségek, baráti társaságok számára a Mezőberény várossá
nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából rendezett
programon.

Tervezett programok:
A látogatókat Települési Értéktár, népi kismesterség bemutatóval,
vásárral, gyermekfoglalkozásokkal, színpadi programokkal,
ételkóstolóval, múzeumi nyitva tartással (10.00-14.00) várjuk.

gyermekek számával azonos facsemetét kapott ajándékba. A
rendezvényt megtisztelte Dr. Csarnai Judit, a Békési Járási Hivatal
vezetője, Dr. Farkas László hivatalvezető helyettes, György Boglárka
a Gemenc Zrt. munkatársa és Szekeres Józsefné Mezőberény Város
alpolgármestere is.

május 1.

Városi Liget

9.00
10.00

Főzés - cégbemutató és kiállítás
Leblanc Győző és Tóth Éva nosztalgia,
operett, nóta műsora
Közös pohárköszöntő Siklósi Istvánnal,
Mezőberény város polgármesterével
Színpadi programok
Liget- bál a Torony Band-del

12.00
13.00
16.00-19.00

május 2.

Városi sporttelep, Piknik Park,
Martinovics úti iskola

08.00
09.00

Nevezés, sorsolás minden helyszínen
Streetball bajnokság, Kispályás labdarúgó
bajnokság, Asztalitenisz verseny, Tenisz,
Futóverseny.
Közös ebéd
Eredményhirdetés
Mezőberényi FC - Békési FC bajnoki labdarúgó
mérkőzés
Nosztalgia buli az Ipar Discoban

12.00
15.00
16.30
20.00

www.mezobereny.hu

A Mosolygó Központi Óvoda Liget téri óvodásainak vidám műsorát
láthatták a megjelent családok, majd kezdetét vette a faültetés,
amelynek keretében 122 facsemetét ültettek el a családok.

május 2-3.

Piknik Park Szabadidő Központ

10.00 -18.00

A város lakói és a leendő üdülők részére
díjtalanul rendelkezésre állnak szórakoztató
eszközeink. Kenyérlángos sütés.
Mezőberény Tessedik tér 1.
E-mail: tothszoda@szucsnet.hu;
Tel.: 06 20/931-40-41
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Prorok Jánosné Cservenák Ilona
2014. március 6-án ünnepelte

90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester otthonában köszöntötte és
adta át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Az Önkormányzat és
településünk valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket
kívánunk az ünnepeltnek.
Harsányi Mártonné Hajdu Eszter
2014. március 25-én ünnepelte

90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az Önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget
és további békés, boldog éveket kívánunk
az ünnepeltnek.
Jakusovszki Sámuelné Boldis Mária
2014. március 8-án ünnepelte

90. születésnapját.
Ebből az alkalomból vette át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot. Szintén ebben a hónapban, március 14-én ünnepelte 66.
házassági évfordulóját férjével, Jakusovszki Sámuellel. Az
Önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepelteknek.

Kádas László kitüntetése
2014 februárjában Az év embere
című díjátadó ünnepségen
Békésen, a Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban átadták a
Békés Megye Diáksport Egyesület
és Békés város különdíját Kádas
László kézilabda edzőnek, a
Békési Férfi Kézilabda Club
utánpótlás igazgatójának.

Dr. Onody Gyula elismerése
Miniszteri elismerő oklevelet
a d o m á n y o z o t t d r. O n o d y
Gyulának, a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatójának dr.
Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter. A miniszter
az elismerést 2014. március 15-én,
az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulója
alkalmából Budapesten, a KárolyiCsekonics Rezidencián adta át.

Erdei-Kiss Éva elismerése
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási
és igazságügyi miniszter nemzeti
ünnepünk március 15-e, az
1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulója
alkalmából Miniszteri Elismerő
Oklevelet adományozott ErdeiKiss Évának, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
Miniszteri Titkársága titkársági
munkatársának.

5.
Díjkitűzés – bruttó 100 ezer forint a
nyomravezetőnek

Mezőberény polgármestere nyomravezetői díjat ajánlott fel egy
2013 decemberében történt lopás ügyében.
A Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse
04020/856/2013. bü. számon eljárást folytat ismeretlen tettes
ellen, aki 2013. december 27-e és 2013. december 30-a között
betört Mezőberényben az önkormányzat tulajdonában lévő egyik
épületbe, majd onnan Makita, Stihl, valamint Einhell márkájú
kisgépeket tulajdonított el. Mezőberény polgármestere bruttó 100
ezer forint díjat tűzött ki annak, aki az eltulajdonított új, illetve alig
használt gépekről ellenőrizhető információkkal szolgál a
rendőrségnek. A díjkitűzést Mezőberény polgármestere 2014.
június 30-ig tartja fenn.
A díjkitűzés összege annak fizethető ki, aki az elkövető
személyével kapcsolatban olyan pontos adatokkal rendelkezik,
melyek segítségével az elkövető azonosítható, bűnösségére a
gyanú megalapozottá válik, és információit az eljárás során
ismerteti. Szükség esetén az eljáró hatóság a tanú védelmére
intézkedéseket tesz. A rendőrség a nyomravezető személyét
bizalmasan kezeli.
A Békési Rendőrkapitányság kéri, hogy aki az eltulajdonított
gépekről, a bűncselekmény elkövetésének körülményeiről
információval rendelkezik, hívja a 66/ 523-700-as telefonszámon
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot, vagy névtelensége
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 „Telefontanú” (h-cs: 8-16, p: 8-13) zöld számán, vagy
a 107, 112 központi segélyhívók valamelyikén.
Mezőberény Város Önkormányzat mobil flottájának
ügyfélfogadási időrendje 2014. április 1-től:
Telefonos ügyintézés: Minden munkahét keddi napján: délután
13.00 és 14.00 óra között. Minden munkahét csütörtöki napján:
délelőtt 9.00 és 10.00 óra között. Amennyiben az ügyfélfogadási
idő ünnep vagy munkaszüneti napra esik, akkor a következő első
munkanapon azonos időben kerül sor az ügyintézésre.
Személyes ügyintézés: minden munkahét szerda délutáni
ügyfélfogadási idejében: 13.00 és 17.00 óra között. Amennyiben
az ügyfélfogadási idő ünnep vagy munkaszüneti napra esik, akkor
a következő munkanap ügyfélfogadási idejében kerül sor az
ügyintézésre. A kiszállításra kerülő SIM kártyák, készülékek
személyes átvételére is ezen ügyfélfogadási időben van lehetőség.
Ügyintéző: Lajkó Roland, mobil: 0620/437-2664,
email: lroland@mezobereny.hu
A fenti tájékozató a Polgármesteri Hivatal, a Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és a város óvodáihoz tartozó
telefonszámok tulajdonosaira vonatkozik.

Amíg az orvos megérkezik...
Az eszméletlen beteg
Az eszméletlen beteg ellátása a sürgősségi gyógyászat egyik
legnehezebb része. Nem tudhatjuk bizonyosan főleg az elején, hogy
mitől vált eszméletlenné, illetve hová fejlődik a betegség, valójában a
beteg életveszélyben van. Eszméletlen, akinek keringése és légzése
ugyan van, de szóbeli és vizuális kontaktus nem teremthető vele, az
agy a külvilág ingereit nem fogja fel, és nem reagál rá. Az
eszméletlenségnek vannak fokozatai, van, aki ébreszthető néhány
hangosabb szóval, van akit fájdalom ingerrel lehet ébreszteni pl.
fülcimpa nyomás, van aki egyáltalán nem reagál. Minden
állampolgárnak eszméletlen beteget látva segíteni kell! És ezzel
együtt segítséget kell hívni! Azonban mindig gondoljunk a saját
biztonságunkra, védelmünkre, vegyük figyelembe a körülményeket
(áramforrás, szénmonoxid mérgezés, széndioxid, fertőzés lehet).
Gyűjtsünk információt a környezetből, a helyszínen tartózkodóktól,
mi okozhatja az eszméletlenséget. Az érintett kora, hogyan találták, mi
történt vele, egyedül van, vagy mások is érintettek, helyszín (garázs,
utca, lakás), mikortól van ilyen állapotban, panaszkodott-e előtte,
mióta van ilyen állapotban, milyen betegségei ismertek, szed-e
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valamilyen gyógyszert, volt-e máskor is már eszméletlen, görcsölt-e,
sérülés érte-e? Amíg információt gyűjtünk, közben már segítséget is
hívhatunk, illetve vizsgálhatjuk is az eszméletlen beteget. Van-e
szívműködés (nyaki ütőér tapintható a legkönnyebben), légzés,
fulladós-e, milyen a bőre, sápadt, lila, verejtékes, lehelete jellegzetese (pl. alkohol, aceton, egyéb szagok a feltalálás helyszínén) sérülés
láható-e, székletét vizeletét maga alá engedte-e? A segítség
megérkezéséig, ha szükséges próbálkozunk fenntartani a vitális
funkciókat (szívműködés, légzés), illetve biztonságos körülményeket
teremteni, a magunk védelmének szem előtt tartása mellett. Az
eszméletlen beteg nem hagyható magára! A segítség megérkezésekor
(orvos, mentő) lehet csak elhagyni a helyszínt. Újraélesztés (keringés,
légzés leállás esetén) megkezdhető, erre vannak tanfolyamok és
Mezőberényben is szervezés alatt van az Önkormányzat segítségével.
Alapvetően megtanult technikával 30 szív kompresszió után 2
befúvás a légutakba, vagy 60 kompresszió, ha a befúvás nem
biztonságos. Hányás, hányadékban fekvés esetén oldalra fordítás
szükséges, hogy a hányadék ne kerüljön a légutakba. A nyelvet
hátraesés esetén előre kell húzni!
Pár szót arról, hogy milyen körülmények vezethetnek
eszméletlenséghez:
1. Mérgezések: leggyakrabban gyógyszerek, drogok, gázok, alkohol,
permetező szerek. A beteg aluszékony, vagy súlyosabb fokú
eszméletlen, esetleg hány.
2. Lehűlés: a lehűlt beteg zavart, akár a részeg. Gyakran hajléktalan,
elesett, idős, magányos szegényes ruházatú, a környezeti hőmérséklet
is hideg. A beteget melegíteni kell, be kell takarni.
3. Vércukor leesés: leggyakrabban kezelt cukorbetegeknél, sápadt,
verejtékes a bőre, cukros vizet kell itatni vagy cukrot tenni a szájába,
ha be tudja venni.
4. Agyi érkatasztrófa: félreáll a szája, valamelyik oldala bénult.
5. Szívinfarktus illetve súlyos ritmuszavart okozó más
szívbetegségek: az eszméletlenséget észleljük, de a diagnózist EKG
készítés után tudjuk igazolni.
6. Agyrázkódás: a körülményekből tudunk következtetni rá (beütötte
a fejét).
7. Koponyasérülés miatti vérzéses betegségek a koponyacsonton
belül. Előzetes koponyatrauma kutatása, illetve tisztázása.
8. Terhességi görcs: nyugalomba helyezés, segítséghívás.
9. Csecsemőkori görcs: gyakran láz okozza, hűtőfürdő elkezdése az
orvos érkezéséig fontos.
10. Asztmás roham súlyos állapota: oxigén biztosítása a segítség
megérkezéséig.
Az eszméletlen beteg ellátása egy izgalmas, sajnos nem mindig
gyógyulással járó állapot. A segítségnyújtás mindannyiunk számára
fontos és szükséges kötelesség!
Dr. Zuberecz Zoltán

INTÉZMÉNYI HÍREK
Felhívás
A 2014/2015. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra
2014. április 28-án (hétfőn),
április 29-én (kedden),
április 30-án (szerdán)
8 órától 18 óráig kerül sor.
Helyszín: Petőfi út 17-19.

Programok a Mezőberényi
Általános Iskola szervezésében
április 11-13. XXV. Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda
Emléktorna. Helyszín: Molnár Miklós
Sportcsarnok és a Petőfi úti tornaterem.
április 11.
XIV. Nemzetközi Matematika Verseny.
Helyszín a Petőfi úti iskolaépület.
április 12.
Tapsolj nekem! gyermekgála a Mezőberényi
Általános Iskola szervezésében.
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja

Mezőberényi Hírmondó
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe az

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan:
2014. április 23. (szerda) 08.00 órától 17.00 óráig,
2014. április 24. (csütörtök) 08.00 órától 17.00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás,a
gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló
okmány,a szülő személyi igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló okmány.
A beiratkozás helye: Mezőberény Város Óvodai Intézménye,
Mezőberény Liget tér 5.

Húsvét témáját bemutató foglalkozás
a mezőberényi óvodákban

A Berény Táncegyüttes Egyesület a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskola táncpedagógusai és kollégái segítségével 2014.03.19-én
Mezőberény valamennyi óvodájában (Mezőberény Város Óvodai
Intézménye - Mosolygó, Csiribiri, Magyarvégesi, Tóparti, Nefelejcs
és „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda)
foglalkozást tartott a Húsvét témájával kapcsolatban. Ez a bemutató
egy TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0406 azonosító számú, Tanuljunk
táncolva a néptánc, néphagyományok és népi kultúránk kincseinek
megőrzése gyermekeink cselekvő részvételével című, 2x12 alkalmas
szakköri foglalkozássorozat egyik kiemelt programja volt. A program
egyik legérdekesebb momentuma az volt, hogy iskolánk a Suttyomba
zenekarral együtt vonult ki az óvodákba, ahol a kiváló zenészek élő
muzsikával színesítették a napot. A gyerekeknek a Kis-Berényke
Táncegyüttes szólistái mutatták be táncaikat, majd pedig a Húsvéti
hagyományokról, a locsolkodásról, régi szokásokról és öltözködésről
esett pár szó, melyet érdeklődve figyeltek a csemeték. Ezután pedig a
zenekar tagjai bemutatták hangszereiket és az óvodásoknak
lehetőségük nyílott a hangszereket közelebbről megismerni, akár ki is
próbálni. Végezetül egy közös táncházzal zártunk, melyet szintén élő
zene kísért. A hagyomány táncon keresztül történő megismertetésének
óriási sikere volt mind a kicsik, mind az óvó nénik körében.

"KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
GYERMEKSZEMMEL"
Kovács Nóra, nagycsoportos
óvodásunk különdíjat nyert a
"KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
GYERMEKSZEMMEL" címmel
meghirdetett közlekedésbiztonsági
gyermekrajz pályázaton. A díjat
személyesen vette át Békésen, a Püski
Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában megrendezett ünnepélyes díjkiosztón március 7-én
délután Szamos Péter rendőr törzszászlóstól. Gratulálunk Nórikának! A
Nefelejcs tagóvoda gyermekei és
dolgozói.

Mezőberényi Hírmondó
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Március közeledtével…
Március közeledtével az óvodákban szorgos kezek által készülnek az
apró nemzeti színű zászlók, az óvó nénik huszárokról és csatákról
szóló verseket szavalnak, hősökről, hőstettekről mesélnek
történeteket. Hazánk, szülőföldünk, kultúránk szeretete ekkor minden
eddiginél tisztábban elevenedik meg gyermekeinkben. Március 15
erre a legjobb alkalom és ebben Petőfit hívjuk segítségül.
Személyisége, hazafisága példaértékű számunkra, életének egyes
szakaszai, munkássága óvodásainknak is érdekes történeteket
tartogat. Március idusán, az első tavaszi napsugarak nyomában és
orcákat pirosító csípős szelek kíséretében kis csapatok indulnak a
város központja felé, hogy ismét találkozzanak Petőfi Sándor bronzba
öntött alakjával. Különös beszélgetések születnek ekkor, „talán mégis
él”, „hátha megmozdul” és kicsit mindig meg kell fogni,
megtapintani, megérezni, bizonyosságot szerezni: mégiscsak hideg
fémből készült. Találkozóra megyünk ahhoz az emberhez, akinek
rokona és szívbéli barátja a városházánk helyén álló házban élt.
Megállunk a hatalmas épülettel szemben és felidézzük a falunkban
töltött utolsó napjait, különös kalandját, már látjuk is magunk előtt a
megbokrosodott lovakat, érezzük
a vés z közeledtét. Aztán
megnézzük Júliáját, kicsit távol
kerültek ugyan egymástól, de
számunkra így is kedvesek.
Bemegyünk a múzeumba és
tovább éljük régmúlt idők
„történéseit”. Így zajlott ez
néhány évvel ezelőtt is elindultunk szokásos utunkra,
elvittük kis ajándékainkat Petőfi
Sándor szobrához, majd szokás
szerint meglátogattuk kedvesét.
A szokás úgy kívánta, hogy
Petőfi szobrához tegyük le a zászlóinkat és virágainkat, így volt ez
most is, majd átsétáltunk Júliához. Itt ismét megálltunk néhány percre
és egy-egy történet itt sem maradt el. Miközben nagy átéléssel
hallgatták az események sorát, az egyik kislány szomorúan, már-már
sírva megkérdezte, hogy Júliának miért nem hoztunk semmit? Ritka
az ehhez fogható élmény egy pedagógus számára, amikor megkérdezi
önmagától, hogy ez miért nem jutott eddig az eszembe? Sajnálatunkat
kifejezve, gondterhelten indultunk vissza az óvodába, nem is értjük,
hogyan fordulhatott ez évekig elő, hogy megfeledkeztünk kedves
költőnk feleségéről. Visszatérve az oviba készítettünk még egy
zászlót. Elmondtuk a történetet kis ovisunk édesanyjának, aki másnap
óvodába jövet elvitte Lizivel a zászlócskát Júlia szobrához. A
történetet a múzeum vezetőjével is megosztottuk. Azóta március 15.
közeledtével egy alig észrevehető ünnepség van városban: az
óvodások Gyula bácsival megkoszorúzzák Petőfi Sándor szeretett
Júliájának szobrát és a kis zászlók most már ott lengedeznek a
nefelejcses kiskertben.
Kissné Wagner Mária, intézményvezető
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Csiribiri Tagóvoda
Katica csoportja a Városházán

7.
Baracsi Gergő a Pávában

Mint azt már bizonyára sokan tudják, a „Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola és a Berény Táncegyüttes tagja, Baracsi Gergő a
Fölszállott a páva című tehetségkutató műsor elődöntőjébe jutott be,
így 2014. március 15-én a Duna Tv-n élő adásban mutathatta meg
tudását az egész országnak és a szakmának. Gergő lázasan készült, az
élő adást megelőző napokban mindent megtett, hogy a lehető
legtöbbet hozza ki magából, amikor az ördöngösfüzesi ritka és sűrű
fogásolását előadja. A megmérettetésen sem érezte magát egyedül,
hiszen az iskola igazgatója, Szabó Csaba kísérte el a műsorba, majd az
adásra megérkezett a Berény Táncegyüttes vezetője, Szabóné Kukla
Ágnes több táncos gyermekkel együtt. Így csaknem húszan szurkoltak
és izgultak Gergőért közvetlen az első sorokból. Sajnos a
középdöntőbe nem jutott tovább ifjú táncosunk, de teljesítménye
kiemelkedő volt és mindenképp méltón lehetünk büszkék rá. További
sok sikereket kívánunk neki!

2014. Sítábor
2014. február 15-én reggel indultunk el Mezőberényből Ausztriába.
Több mint 10 óra buszozás után épségben és izgalommal telve
megérkeztünk Gosauba. Mi volt az oka az izgalomnak? Korábban
még soha nem síeltem, nem jelentkeztem sítáborba, így már nagyon
vártam, hogy kipróbáljam ezt a sportot. A kipakolás után mindenki
elfoglalta szálláshelyét, mely szép volt és otthonos. Kezdéskor a
sípályán a kezdőket két csoportra osztották, mivel nagyon sokan
voltunk. Oktatóink Baukóné tanárnő és Kis Sanyi bácsi voltak. Az első
két nap „összebarátkoztunk” a síléccel, a bottal és a sícipővel is.
Félelmünk a napok múlásával egyre csökkent, a sítudásunk viszont
folyamatosan bővült. Arra törekedtünk, hogy elkerüljük a nagy
eséseket és a piros pályán is le tudjunk jönni esések nélkül. A
középhaladók és haladók oktatását Hidasi tanár úr vezette. A haladóbb
csoportok biztonsági felügyeletében sokat segített Boczonádi Lajos és
Baukó Gábor. Az esti órákban sokat beszélgettünk, közben pedig
rengeteg ember ismerte meg egymást. Számomra ez a tábor
felejthetetlen emlék marad, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodtam.
A táj szépsége elragadó és szinte leírhatatlan. Páratlan az az érzés,
amikor a hegyről lefelé csúszva igazán szabadnak érezhettem magam.
Ez az érzés kikapcsol, feltölt. Annak is örülök, hogy sérülések nélkül
tértem haza, megszerezve a síelés alapjait! Tudom, van még mit
tanulnom, de ez az öt nap alkalmas volt arra, hogy megtudjam, van
még egy sport, amit rendszeresen űzni szeretnék. Remélem, lesz rá
lehetőségem! Kívánom, hogy mások is tapasztalják meg, hogy milyen
jó dolog a síelés. Most már sajnálom, hogy eddig nem jelentkeztem, de
azért viszont hálás vagyok, hogy idén az Arany János
Tehetséggondozó Program támogatásával eljuthattam ide, bár végzős
gimnazista lévén utoljára. Ezúton szeretném megköszönni Dr.
Baukóné Baksai Edit tanárnőnek és Hidasi László tanár úrnak a
rengeteg segítséget, melyet nyújtottak nekünk. Hiszen ez az egész
nem ment volna nélkülük.
Fekete Annamária,13.D osztály

A Múzeumi Esték április 24-én 17 órától
Mezőberény és az I. világháború történései
2014. március 6-án a Csiribiri Tagóvoda középsős óvodásai a
Városházára látogattak, ahol Siklósi István Polgármester Úrral
találkoztak. Megtekintették a Mezőberény Objektíven c.
fotókiállítást, a díszterem látogatása során egy dalocska éneklésével
köszönték meg a vendéglátást.

címmel kerül megrendezésre.
Három előadás tárja elénk a korszak történéseit:
1. Hősi halottaink az I. világháborús frontokon - Körösi Mihály
2. Világháborús események a
Hoffmann és Hay családok életében - Herczeg László
3. Az I. világháború mezőberényi vonatkozású
levéltári forrásai - Henger Péter
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II. Nagymamáink sütötték
Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ, a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete, a Városi Nyugdíjas Klub
és a Mezőberényi Nagycsaládosok
Egyesülete közös szervezésében
került megrendezésre 2014. április
5-én a II. Nagymamáink sütötték
házi süteményverseny. A versenyre
idén is 4 kategóriában - sós, krémes,
torta, egyéb - lehetett nevezni.
Mintegy 47 féle, fajta sütemény
került a zsűri asztalára.
Eredmények:
Torta kategória: 1. helyezett: Fülöpné Kárpáti Henrietta
(csokitorta); 2. helyezett: Tímár Viktória (tiramisu torta)
Krémes kategória: 1. helyezett: Kovács Jánosné (madártej szelet)
2. helyezett: Fábián Andrásné (hatlapos); 3. helyezett: Bartó
Andrásné (natúr szelet)
Sós kategória: 1. helyezett: Mikó Ida (kenyérlángos); 2. helyezett:
Bereczki Dénesné (tepertős pogácsa); 3. helyezett: Buczkó Jánosné
(sajtos csiga)
Egyéb kategória: 1. helyezett: Kruzicsné Varga Krisztina (Erzsike
linzere); 2. helyezett: Kis Pálné (kakaós kifli); 3. helyezett: Farkas
Istvánné (küllő kifli)
„Igazi Nagymama” sütemény: 1. helyezett: Wolf Erika (krumplis
fánk); 2. helyezett: Vrbovszki Pálné (csőröge)
Küldöndíj: Farkas Vanda Erika (foltos keksz)

Támogatóink: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberényi
Szlovákok Szervezete, Nagycsaládosok Egyesülete, Városi
Nyugdíjas Klub, Color Papír, Cservenák János, SZŐTTKER, Tóth
János, Püski Tibor, Benyovszki Éva, Familia Tészta KFT, Kornis
Béláné.
Köszönetet mondunk a műsorért a Nefelejcs óvoda óvodásainak,
az Orlai Színpad szereplőinek, Farkas Bálint,
Farkas Vanda Erika és Tímár Gerda versmondóknak.
Köszönettel tartozunk a versenyben résztvevőknek, akik

Sportolni nemcsak fiatal korban,
hanem még szépkorban is kell!
Nem egyszer hallhatjuk ezt a mondást Leczkésiné Hőgye Katalin
szájából. Vele beszélgettem a sportról és egy általa vezetett újonnan
alakult csoportról a Művelődési Központban.
- Sport. Mozgás. Milyen élettani hatásai vannak a rendszeres
mozgásnak? Miért tartod te magad ezt olyan fontosnak, mondhatni
szívügyednek?
- Már egyetlen kiadós futás, vagy gyors séta után sok negatív
érzelemtől szabadulhatunk meg, mint pl. félelmek, aggodalmak,
szorongás, stressz, rosszkedv, de oldja a szellemi fáradságot is. A jó
levegőn a ritmikus mozgás hatására boldogsághormon, szerotonin
keletkezik az agyban. Ha eljutunk addig, hogy izzadásra bírjuk
verejtékmirigyeinket, nemcsak lelkileg, de fizikailag is sok
méreganyagtól szabadulunk meg. A verejtékezéssel segítjük testünk
belső, külső tisztulását. Tisztul a nyirokrendszer, a légzésünk,
szívverésünk szaporább lesz, hatékonyabbá válik a gázcsere a
tüdőben, segítjük a vesék munkáját. A pulzus-növelő mozgások
erősítik a szív, tüdő kapacitását, több vér kerül a hajszálerekbe is, így
táplálják a sejteket is. Törekedjünk arra, hogy minden nap mozgassuk
át szervezetünket, használjuk az izzadás méregtelenítő funkcióját!

Meridián torna. Ha meghalljuk ezt a szót, nem biztos, hogy
mindenki tudja miről is van szó. Okleveles meridiántornavezető
vagy. Aktualitása beszélgetésünknek, hogy új foglalkozásként a
Meridián torna is bekerült az OPSKK csoportjai közé.
- Milyen mozgásformáról is beszélünk?
- Városunkban is egy új sportolási, mozgási lehetőség van: a „3-1-2
meridiántorna. Ez az a mozgás, ami nincs életkorhoz, egészségi
állapothoz, nemhez kötve. Bárki végezheti erőállapota szerint.
Javasolt ezt a kínai tornát megismerni 30 éves kortól, de negyven felett
pedig rendszeresen végezni kellene. Gondok, problémák, betegségek
esetén pedig akár fiatal gyermekkorban is ajánlatos ennek végzése.
Igazából ez a torna a közép és idős korosztály napi tornáját jelentheti.
A meridián tornát megismerhetjük a világhálón: annak elméletét,
gyakorlatát, változásokat, gyógyulásokat, a tanúságtévőket. Az
OPSKK Művelődési Központjában beindult az ingyenes Meridián
Klub, ahol minden csütörtökön 10 óra 30 perckor találkoznak
mindazok, akik szeretnék megismerni és gyakorolni ezt a tornát.
- Pontosan miben segít, milyen problémák esetén javaslod ezt a
mozgásos tevékenységet?
- Nem mondom azt, hogy ez a torna mindenki számára világmegváltó.
Lesz, akinek nagyon nagy segítség, van aki azt mondja, nekem nem
szimpatikus. A véleményeket el kell fogadni, javaslom, hogy néhány
alkalommal, aki érdeklődik, próbálja ki. Tapasztalja meg milyen
hatást vált ki nála. Rendszeres tornával javul a kedélyállapot,
normalizálódhat a vércukorszint, vérnyomás, koleszterin, javul a
csontritkulás, segítség álmatlanság, asztma, keringési, légzési,
emésztési, széklet-és vizeletürítési, prosztata problémák esetén.
Erősíti az izomzatot, a légzést, az immunrendszert, a stabilitást, jó
hatással van az autoimmun betegekre is. Nem utolsó sorban a torna jó
hangulata a társaság egy jó program. Aki nem akarja közösségben
végezni, az otthonában is megteheti, mivel ez a torna nem igényel
semmilyen eszközt, helyet, csak akaraterőt és kitartást. A torna
legfőbb gondolata: élj egészségesen, akár száz éves korodig!
Az egészségünk megtartásáért és gyógyulásunkért mi magunk is
felelősek vagyunk, aktív résztvevőknek kell lennünk!
Elek-Pap Viktória

Mezőberény értékei
Debreczeni János a népművészet mestere. Nemzeti értéknek
tekintjük munkásságát, valamint már a települési értéktár részét
képezik munkái. Hogyan telnek a hétköznapjai? Min dolgozik
jelenleg? Mit hozott Önnek eddig a 2014-es év?A Népművészet
Mestereit, mint magyar sajátosságot az UNESCO felvette a
Világörökség listára, nagy örömömre szolgál, hogy én is köztük
lehetek. A napjaim munkával telnek, igaz már kevesebbet vállalok,
pontosabban fogalmazva csak olyan munkát vállalok el, ami az eddig
megszerzett szakmai hitelem nem csorbítja. Jelenleg egyedi felkérésre
különböző székely rokolyaszövetek szövésével próbálkozom, melyek
eredeti darabok alapján készült tervezésem után készülnek,
elsősorban színpadi használatra, de a hagyományos viseletek iránt
érdeklődők számára ünnepi ruházatként is viselhetőek.
A 2014-es év szakmai szempontból jól indult. A Békéscsabán
megrendezett XIV. Textiles Konferencia keretében meghirdetett
„Gyapjú a magyar textilkultúrában” című pályázaton egyéni
kategóriában egy piknik garnitúrával - szövött csíkos-kockás
mintázatban rejlő lehetőségek kiaknázásáért és újszerű
alkalmazásáért „ARANY” oklevelet kaptam. Csoportos kategóriában
a Békéscsabai Lencsési Csipkeverő Klubbal közösen az alapanyag és
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a vert csipke harmóniájáért, visszafogott szín világukért szintén
„ARANY” oklevelet, valamint a Dunaföldvári „GYIMESI
„Alkotócsoporttal közösen készített gyimesi visszáján varrott ingváll
hímzés lakástextileken történő korszerű alkalmazásáért „EZÜST”
oklevelet kaptunk, az utóbbi tárgy együtteshez a hímzéshez
harmonizáló gyapjúszőnyeget készítettem. Ilyen szakmai siker egy
alkotó életében nem sűrűn fordul elő.
- Van-e olyan, amit a legközelebb érez magához vagy ami más egyéb
okból különleges az életében?
- Valóban több elismerésben
részesültem, a szakmában már
több mint 45 évet töltöttem el, és
ha valamilyen szakmai
megmérettetés van, én állok
elébe. Minden elismerés más
okból fontos. Büszke vagyok a
Békés Megyei Népművészeti
Egyesülettel elért közösségi
Csokonai Díjra, valamint a
Mesterségek Ünnepén kétszer
elnyert „Év Műhelye Díjra”,
hiszen egy ilyen „sikeres csapat”
tagja lehetek. A három
alkalommal megkapott „Magyar
Kézműves Remek” díjra azért,
mert ez nem a szűkebb szakma elismerése. A Köztársasági Arany
Érdemkeresztre azért, mert tárgyalkotó népművészek ritkán kapnak
ilyen magas kitüntetést. 2012-ben megkaptam a Népművészet
Mestere Díjat, ami egy népművész esetében a csúcs, évente 5
tárgyalkotó népművész és 5 folklorista kaphatja meg. Az utóbbi
időben általában nagyon idős korban ítélik oda a díjat. Az, hogy 60
éves koromban megkaptam, külön öröm.
- Melyik technikát szereti a legjobban munkája során?
- Nagyon sok technika van, amit szívesen alkalmazok, a technika
választása mindig a tervezett darabtól függ. Egyes daraboknál a
hagyományos szedettes technikát alkalmazom. Az elmúlt évben a
„Magyar Kézműves Remek” pályázatra egy szinte elfeledett, két
színoldalas szövéstechnikát élesztettem újjá. A végcél határozza meg
legtöbbször, hogy milyen szövésmódot használok.
- Mik a jövőbeni, távlati céljai, vannak- különlegesen vágyott
darabok, aminek elkészítését még tervezi?
- Szeretném, hogy minél többen érdeklődjenek a szakma iránt a nyári
táborokban, valamint a tanfolyamokon, ahol a szakmai tudásomból
átadhatok az érdeklődőknek. Ez évben megrendezésre kerül Hevesen
a XX. Országos
Szőttes pályázat
ahova szintén tervezek
pályamunkát. Feltételezem, hogy ez évben is meghirdetik a „Magyar
Kézműves Remek” pályázatot ahol ez évben is szeretnék részt venni.
A pályázati témák változatosak, kihívást jelentenek az alkotók
számára.
- Van-e tervei között egy mezőberényi kiállítás munkáiból, hiszen a
nemzeti és települési értéktárba való bekerülés és a város 25 éves
évfordulójának ünneplése jó apropó lehetne?
- Egy 2014 kora őszén megrendezésre kerülő kiállításról már
beszélgettünk Smiriné Kokauszki Erikával az OPSKK igazgató
asszonyával, a pontos időpont később kerül meghatározásra. A
pályán eltöltött közel 50 év alatt szerencsére több kiállításra elegendő
anyagom van, munkáim egy része jelenleg is valahol kiállításban van,
de a kiállításra rendelkezésre állnak majd.
Elek-Pap Viktória

MEGHÍVÓ
2014. április 24-én 18.00 órakor

Rékasi Károly
Szerelmem, Erdély című
Wass Albert estje
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja
A rendezvényre a belépés ingyenes.

9.
Miért éppen Mezőberény?

A Mezőberényi Hírmondó helyi közéleti lap szerkesztője számára
kiváló lehetőség lenne – természetesen hirtelen ötlettől vezérelve –
repülőjegyet venni New Yorkba, ott felkeresni néhány nevezetességet,
beszélgetni az utca emberével, csak úgy bekukkantani egy álmos,
szürke reggelen a helyiek életébe. Aztán a tapasztalatokat kedvesen,
némi finom iróniával fűszerezve megírni a városi lapban. A
Hírmondóban. Biztosan érdekes úti beszámoló lenne. New York és a
Mezőberényi Hírmondó. Hmm. Valami ilyesmi történt február elején.
Hangsúlyozom: ilyesmi. Már ha nagyon akarnék hízelegni
magamnak. New York Times és Mezőberény.
A New York Times a legnagyobb nagyvárosi övezethez kapcsolható
újság az Amerikai Egyesült Államokban. A komoly, higgadt
megjelenése és stílusa miatt „Szürke Hölgynek” becézett
sajtótermékre sokan tekintenek úgy, mint az egyik leghitelesebb
amerikai hírforrásra. 1851-es alapításától napjainkig 98 Pulitzerdíjat nyert, többet, mint bármely más lap. Nevét gyakran rövidítik The
Times-ra. A címlap bal felső sarkában található az újság mottója:
„Minden hír, ami megjelenésre érdemes”. (All the news that's fit to
print.) A Times komolyan gondolta komoly és higgadt megjelenését és
a „Szürke Hölgyhöz” méltóan, az egyik legutolsó újság volt, amelyik
színes képeket közölt. (Forrás: wikipédia)
Seth Kugel, New York Times újságírója úgy döntött, leszáll a vonatról
Berényben. Sétált, szétnézett, ismerkedett a városunkkal, emberekkel,
helyekkel. A tapasztalatait leírta az újságjában, a New York Timesban. Mi pedig Elek-Pap Viktória kolléganőmmel és a jelenleg New
York-ban élő ismerősömmel, Jolánnal, kapcsolatot kerestünk Mr. Seth
Kugellel. Akiről – a vele készült interjúkból - megtudhattuk, hogy
nagy kerülőutat tett meg, míg utazási
szakértővé vált. Tanított kéttanynelvű
iskolában spanyolt, de dolgozott
bevándorlóknak szóló programokban, gyermekvédő szolgálatnál. Az
egyik legnagyszerűbb dolognak azt
tartja az utazásban, hogy ha
kényelmetlen is, de alkalmazkodnia
kell más országok kultúrájához,
különböző helyzetekhez. Azt mondja,
bár az emberek azt gondolják, hogy
ez egy laza, vidám munka, a dolog
nem ennyire egyszerű. Ő önmagát
lényegében egy – mondhatni –
bírálónak tekinti, akinek minden
helyzetben becsületesnek és pártatlannak kell maradnia. Olyan
írónak tekinti magát, aki utazik, nem pedig utazási szakértőnek. Ő a
„Frugal traveler” – a takarékos utazó. Mit jelent ez? Kerüli a
felesleges komfortot, a szép hoteleket, a luxus éttermeket, szervezett
kirándulásokat. Szoros költségvetésből utazik. Nem fogadja el a
felkéréseket, hogy erről, vagy arról a helyről, étteremről írjon, úgy
véli, akkor már „bérelt” újságíróvá válna és automatikusan kizárná
magát a mértékletes, takarékos „frugal” státuszból.
(forrás:http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/interview-withseth-kugel-new-york-times-frugal-traveler/)
- Hogyan dől el, melyik ország lesz a következő úti cél?
- Egy közös munka eredménye a szerkesztőmmel. Együtt döntjük el,
hogy melyik úti cél lesz a legérdekesebb és leghasznosabb az olvasók
számára.
- Mindig egyedül utazik?
- Majdnem mindig, de néha barátokkal. A legutóbbi cikkem éppen a
családdal való utazásról szól. (Jolán kommentje: A nagy baseball
csapatok a téli szünetben délre mennek edzőtáborba. Ezek közül
vannak nyilvánosak is. Mivel erre az időre esnek az iskolai tavaszi
szünetek is, ezért ez Amerikában jellemzően családi program. Mr.
Kugel a legutóbbi cikkében két unokaöccsét vitte el Floridába
nyilvános edzéseket nézni, és írt arról, hogy hogyan lehet alacsony
költségvetésből megúszni egy ilyen utazást.)
- Tényleg spontán döntés volt leszállni a vonatról Mezőberényben?
- Ez attól függ, mit értünk spontán alatt. Az utazás előtt megnéztem,
hogy a Segesvár és Budapest útvonalon, mely állomásokon áll meg a
vonat. Ebből a tájékozódásból azt szűrtem le, hogy szinte semmilyen
információ nem volt számomra elérhető Mezőberényről. Tehát azt,
hogy Mezőberény lesz az úti cél kb. 24 órával az érkezés előtt
döntöttem el.
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- Miért gondolta azt, hogy Mezőberény a megfelelő arra, hogy
megismerje a magyar vidéket?
- Kisváros, de nem annyira kicsi, hogy ne lenne ott valamiféle
központ, ahol embereket találhatnék. Nagyjából ez volt minden, amit
tudtam. Nem volt semmilyen elképzelésem, elvárásom.
- Van visszajelzése arról, hogy milyen hatással vannak az írásai a
meglátogatott helyekre?
- Igen, gyakran kapok felkérést interjúra olyan emberektől, akik a
meglátogatott helyeken élnek. Igyekszem válaszolni a felkérésekre.
Tisztában vagyok vele, hogy a cikkeimnek lehet gazdasági hatása a
helyekre. Jó és rossz értelemben is. Az elsődleges motivációm mégis
csak az, hogy jó utazó legyek, és megfelelően informáljam és
szórakoztassam az olvasóimat. Remélem, az emberek megértik, hogy
nem a tudósításaimnak van hatása a helyekre, hanem maguk a helyek
azok, amelyek hatnak valamilyen módom, ez szűrődik át az
írásaimon. Sokan megköszönik hogy jó dolgokat írtam róluk vagy a
környezetükről, szolgáltatásaikról. Erre mindig az a válaszom: hogy
nincs mit köszönni, csak a valóságot írtam meg.
- Köszönjük Mr. Seth Kugel.
Smiriné Kokauszki Erika

Táncvizsga
2014. április 25-én 18 órától és április 26-án 18 órakor kerül
megrendezésre a Táncvizsga az OPSKK Művelődési
Központjában. Jegyárusítás: április 17-én 14 órától a
helyszínen. Jegyár: 700 Ft.

III. Dalostalálkozó Mezőberény
Szeretettel meghívjuk a 2014. május 11-én 10 órakor kezdődő
III. Dalostalálkozóra, amelyet Szabó Antal és Szabó Antalné
karvezetők emlékére rendezünk meg az
OPSKK Művelődési Központjában.
A rendezvényen a részvétel ingyenes.
2014. április 28-29-én 15.00 órai kezdettel

Petőfi versmondó
verseny kerül megrendezésre
az OPSKK Könyvtárában

Jeles napok
Április – Szent György hava, szelek hava
Áprilisban megérkezik a várva várt tavasz, igaz kicsit szeszélyes, de
már nem igazán veszélyes. A tavasz második hónapjához is sok
időjósló, termékenységvarázsló hagyomány kapcsolódik, ezek között
mégis legfontosabb a húsvéti ünnepkör.
Húsvéti népszokások: a húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak. A húsvét egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek
elemei a feltámadás és az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből
származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első
vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé.
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A
hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény vallás ünnepi
rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi
szokásai maradtak fent.
A Nagyhét és szokásai: Virágvasárnap – Barkaszentelés: Jézus
Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti
virágvasárnap. A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak,
ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle
varázslatoktól is megvédett. A Kárpát-medencében a szentelt pálmát
a barka helyettesíti. Megfigyelhető, hogy - bár egyházi eredetű a
barkaszentelés -, a népi hagyományokban felhasználták rontás ellen,
gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárítására. Virágvasárnapi
jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut többnyire
menyecskeruhába öltöztettek. A kisze vagy más néven banya a tél, a
böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet a lányok énekelve
végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajították vagy elégették.
Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a
házba, mert akkor elszaporodnak a legyek és a bolhák, valamint egyéb
rontásokat hozhat a házra. Azonban emellett jósló, rontás elleni
szerepet is tulajdonítottak neki: a kert földjébe szúrt barkaág elűzi a
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férgeket, de éppenséggel a gyomorégés és a torokfájás ellen is kitűnő.
Kiszehajtás, villőzés: A kiszehajtás után sok helyen a villőzés
következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat,
ezeket a faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették.
A kisze kivitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz
behozatalát jelentette.
Nagycsütörtök-zöldcsütörtök: Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfákhegyén, majd elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi.
Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni, és a jó termés
reményében valamint a böjt miatt rendszerint valami zöldet, pl.
spenótot fogyasztanak. A berényi németek körében ma is él ez a régi
hagyomány. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a
hagyomány szerint Rómába ,,mennek“, s csak nagyszombaton
szólalnak meg újra.
Nagypéntek: Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ideje. A
katolikus liturgiában felolvassák a Megváltó halálára vonatkozó
írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, s leleplezik a
gyászlepellel bevont keresztet. Ezt a napot a népi babona
szerencsétlennek tartotta, amikor tilos volt mindenféle állattartással,
földműveléssel kapcsolatos munka. Ilyenkor nem gyújtottak tüzet,
nem fontak, nem szőttek stb. Azonban úgy hitték: aki nagypénteken
napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog majd a betegség.
Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételektől, legfeljebb
háromszori étkezés során egyszer szabad jóllakniuk.
Nagyszombat: A húsvét ünnepének első napja, feltámadás jegyében
zajlik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába
vájt sírban feküdt, de – miként az evangélium szerint előre
megmondta – harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára feltámadt.
Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és
egyben a remény jelképe azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt, a
megváltás közel van. Estére ,,visszajönnek“ a harangok Rómából.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Szokás volt ezen a
napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe, és megrázni a
gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, és ne legyen férges
az új. A tűzszentelésnek sokféle hagyománya, szertartása alakult ki.
Hamuját, parazsát eltették, gyógyításra használták, valamint a házban
és a földeken szétszórták.
Húsvétvasárnap: A feltámadás vasárnapja, a keresztények a
feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek
a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. Ehhez a
naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem
hajtották ki és nem fogták be az állatokat.
Húsvéthétfő:A locsolkodás napja. A víz tisztító,
termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja a húsvéti
locsolásnak. Régen „vízbevető, vízbehányó” hétfőnek nevezték
húsvét hétfőjét, amely utal a locsolás eredeti módjára is. A
népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a lányos házakat és
versek, énekek kíséretében locsolták meg a lányokat, asszonyokat.
Az,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást adnak a legényeknek.
Országszerte azonban nem a köszöntő volt a szokás lényege, hanem az
öntözés. Néhány rítusszöveget is találunk a közismert, újabb keletű
locsolóversek mellett, mint például az alábbi Békés megyei
jókívánságmondás: „Egészségére váljon, haja nagyra nőjön!”. Versbe
foglalt változata esőindító gyermekmondókára emlékeztet:
Szépen kérem az anyját, Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját, Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka, Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza! Szabad-e locsolni?
A húsvéti locsolkodás jutalma a piros vagy hímes tojás. A tojás ősi
termékenységi jelkép, az élet az újjászületés, a feltámadás
szimbóluma. A tojásokat régen hozzáértő asszonyok díszítették. Az
idők folyamán többféle díszítőtechnika terjedt el, pl. festés, karcolás,
viaszolás vagy batikolás. A hímes tojás alkalmanként lehetett szerelmi
ajándék is, ezt a rajtatalálható feliratok és ábrák is tanúsítják.
Húsvét Kedd: A húsvét hétfőt követő kedden az asszonyok és a
lányok locsolták meg a férfiakat, ez volt a visszalocsolás ideje volt.
„Nem mertek a legények a falun végigmenni, dolgozni, a kerten
szöktek el a mezőre. Végigállták a lányok az utat két oldalról. Ahogy
jött a kocsival a férfi vagy a legény az ráfizetett.”
Fehérvasárnap: A húsvéti ünnepkör zárónapja fehérvasárnap. Ekkor
volt szokásban, elsősorban Zala és Somogy megyében, de a moldvai
magyaroknál is a szertartásos barátságkötés szokása, a komálás,
mátkálás. A komatálon többnyire hímes tojás vagy piros tojás,
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sütemény, gyümölcs és bor volt. A komatálat a nagyobb lányok a
kisebbekkel küldték el a választott barátnőjükhöz. Moldvai magyar
lányok tojáscserével kötöttek életre szóló barátságot a húsvét utáni
vasárnap.
Április 24. György napja: Április egyik legfontosabb és egyben a
hónap névadó jeles napja április 24. György nap. Ez a nap ősi
pásztorünnep, az állatokat ezen a napon hajtják ki először a legelőre.
Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját. Ezért, hogy a
boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek
ki, vagy bekenték őket fokhagymával. Az állatokat pedig a Szent
György napi tűzön hajtották keresztül, hogy az ártó szellemektől és a
rontástól megtisztuljanak. Ehhez a naphoz kötődik a harmatszedés
hagyománya is, amit a tejhaszon érdekében szedtek. Ez úgy történt,
hogy kora hajnalán az asszonyok lepedővel szedték a harmatot,
amelynek mágikus erőt tulajdonítottak. Ezt a napot tartották
alkalmasnak a földbe ásott kincs keresésére, a régi legenda szerint
minden hetedik évben Szent György napján lángnyelv jelzi a kincs
helyét. A két Szent György napi közmondás jól példázza, hogy
megérkezett a tavasz és utal a várható termésre is.
Ha a rozsvetésben a varjú elbújhat, akkor telt csűrt hoz az aratás.
Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.
A húsvéti ünnepkör gazdag hagyományából napjainkra megmaradt a
húsvéti locsolás, a tojásfestés szokása, de a húsvéti rokonlátogatás
sem merült egészen feledésbe. Továbbra is népszerűek a jellegzetes
húsvéti ételek, a sonka és a főtt tojás. Új jelenség, hogy a családok
elutaznak az ünnepen és wellnessezéssel töltik a hosszú hétvégét.

11.
Orvosi előadás

A Városi Nyugdíjas Klub, a Cukorbetegek klubja és a Magyar
Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezete tisztelettel
meghívja Önöket 2014. április 28-án 16 órára az OPSKK
Művelődési Központjában tartandó orvosi előadásra.
Előadó: Dr. Vitális Gyöngyi bőrgyógyász.
Az előadás témája: anyajegyek, bőrdaganatok.

Ünnepi programok és istentiszteletek
a Mezőberény I. kerületi
Evangélikus Egyházközségben
Április 13.
Április 17.
Április 18.
Április 20.

Április 21.

Csete Gyula

Virágvasárnap 14 órakor Húsvéti Készülődés
Óvodánk és a Német Hagyományápoló
Egyesület közös szervezésében.
17 órakor Nagycsütörtök esti istentisztelet,
úrvacsorai alkalom
10 órakor Nagypénteki istentisztelet,úrvacsorai
alkalom, 17 órakor Passióolvasási istentisztelet
18.30-kor Ökumenikus Városi Keresztút zarándoklat
5 órakor Húsvét hajnali virrasztás- meditációs
ünnepvárás; 10 órakor Feltámadás ünnepi
istentisztelet az Evangélikus Rézfúvóskör
szolgálatával, úrvacsorai alkalom;16 órakor
Könnyűzenei áhítat
10 órakor Húsvét hétfői istentisztelet,
úrvacsorai alkalom

HITÉLET
A világ legnagyobb szenzációja a feltámadás!
Nap, mint nap szenzációtól hemzsegnek a médiumok, amik főként
a negatív híreket és eseményeket veszik elő. A bulvár sokszor
közönségessége ellenére vonzza a tekintetet, bár sokszor
megütközünk rajta. Az igazi szenzációt azonban nem ott kell
keresni, ahol vállalják a legfrissebb botrányok, vagy családi
szennyesek kiteregetését. Az igazi sikertörténetek nem zajosak
csak erőteljesek és pozitív töltettel rendelkeznek. Ezeket szűkebb
szakmai körökben és igényesebb közegben publikálják. Legyen szó
orvosi műszerről, fiatal tudósok felfedezéseiről, régen várt kutatási
eredményekről. S bár az elsővel tele van minden, az ember jó
érzékkel mégis inkább ezt a másikat szeretné hallani. Többet az
életújító pozitív szenzációból és kevesebbet a romboló nívótlan
eseményekből. Jézus Krisztus Isten Fia. Kétezer éve hisszük,
tanítjuk, hirdetjük. Ez a karácsonyi szenzáció, egy olyan hír, ami az
egész embervilágra hatást gyakorolt, és ami teljesen megújította az
ember Istenről alkotott elképzeléseit. A karácsonyi örömhír az,
hogy a láthatatlan Isten látható formában közénk érkezett, testet
öltött, hogy még inkább velünk lehessen. Jézus napjaink
médiaszemélyisége lenne, ha most élne testben közöttünk. Hiszen
mindaz, amit tett, mondott, és ahogyan megélte a mindennapjait, az
olyan horderejű, hogy ha ma élne fizikális valójában, akkor minden
újság és televíziós csatorna vele lenne tele. A vakon születettet is
meggyógyította, 5000 embernek adott enni, úgy hogy csak két hala
és öt kenyere volt. Gyógyíthatatlan, kiközösített leprások lettek
egészségesek egyetlen szavára, de ugyanígy a római százados
szolgája is egy szó hatására nyerte vissza erejét. A különleges
történések sorában mégis a halottak feltámasztása szerepel. Mert
nem igaz az a gyakran hallott mondat, hogy „a halálból még senki
nem jött vissza.” De igen! Egy zsidó gyülekezeti elöljáró, Jairus 12
éves kislánya, egy Nain városában élő fiú és az egyik legjobb
barátja Lázár is Jézusnak köszönhetően kapta vissza életét!
Feltámadtak! Miért vesszük a bátorságot, hogy az akkori
szemtanúk és történetírók szavait kétségbe vonjuk? Azért, mert mi
nem találkoztunk velük, és nem ismertük őket, mert előttünk éltek?
Attól még megtörtént és igaz! Hány és hány ezer történelmi
eseménynek nem lehettünk részesei amiatt, hogy mi ebbe a korba
születtünk! Az akkoriak számára is adatott idő és élet! Ők is át
akarták adni életük fontos történéseit, ahogyan mi megörökítjük
azt! Ők továbbadták az utókornak a maguk különleges
eseményeinek hírét, Jézus életét, csodáit, azt, hogy volt hatalma
szólni, és uralkodott a bűn és halál felett is! De a legnagyobb

esemény mégiscsak az ő feltámadása! Mennyi gyászolóval
találkozom a hivatásom kapcsán! Legyen egyszerű idős ember,
vagy tanult középkorú és fiatal. Ha a halálról van szó mindenki
összerezzen és ha szeretteink elvesztését éljük meg, mindenkiben
ott a vágy, hogy legyen örök élet, mégis! Olyan zeneszámokat
választanak, amik az örökkévalóság csillagdimenzióját éneklik
meg, olyan verseket, amik a szeretet hatalmát és a lélek
hallhatatlanságát kovácsolják rímekbe. Sokan pedig nem
tapogatódznak a sötétben, és a bizonyosság szintjén állnak ehhez a
témához. Félelem nélkül és bátran tudnak beszélni a halálról, mert
megismerték és hitük által követik Jézus Krisztust. Ők tudják és
vallják: Jézus él, feltámadt, és ha benne bízunk, mi is örökké
élhetünk vele és általa. Hiszen ő legyőzte ősellenségünket, a bűnt, a
halált, a kárhozatot. Ezért igaz távlatunk az a világ, ahonnan ő
egyszer közénk érkezett Istenként, hogy isteni hatalmát
megmutassa nekünk és azzal utat készítsen nekünk a mennybe.
Van, aki cinikusan legyint: nem tudhatjuk, így van-e. Én pedig
őszintén kérdem: mi jogon vonjuk kétségbe a szemtanúk szavait?
Az sem elég, hogy maga az Isten Fia állítja mindezt? Mi kell még a
hinni nem akaró és konok értelemnek, szívnek? Hiszen a
Feltámadás kétezer éve a legnagyobb ünnep, ezernyi ének, népdal
és népszokás született emiatt! Kitörölhetetlen a kultúránkból, a
szóhasználatunkból, és a szívünkből is kitörölhetetlen reménység
ez! A szenzációk és bulvárok hírei pár nap alatt elévülnek, a színes
magazinok a kukában végzik. Jézus Krisztus azonban él és
uralkodik és velünk van minden napon a világ végezetéig!
Lázárné Skorka Katalin
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Weigert Ádámné szül. Palotai Ilona (1933)
Rácz József (1937); Winter Zoltán (1962)
Kopasz György (1944); Schmidt Zsuzsanna (1922)
Plavecz Angéla (1979); Kruzics Gábor (1923)
Dr. Baukó Mártonné szül. Vakarcs Irén(1940)
Bíbel Pálné szül. Wagner Margit (1935)
Rau Mihályné szül. Dombi Anna Erzsébet (1954)
Házasságot kötöttek:
Dombi Anna és Bobály Balázs
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KOMFORT ABC
Áprilisi akció:
Ráma kocka margarin
250g 199Ft
Sió light gyümölcsitalok
1L 229Ft
Mustár Univer
340g 299Ft
Ketchup Univer
390g 339Ft
Majonéz Univer
360g 399Ft
Cremo kávéfehérítő utt.
400g 329Ft
Vegeta ételízesítő
250g 389Ft
Saga gyümölcstea
40x2g 399Ft
Knorr Bolognai szósz darált hússal 415g 499Ft
Arany kakaó
250g 599Ft
Bankkártyát elfogadunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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NEMZETI DOHÁNYBOLT
(796 Ft/kg)
(879Ft/kg)
(869Ft/kg)
(1108Ft/kg)
(823Ft/kg)
(1556Ft/kg)
(1988Ft/kg)
(1202Ft/kg)
(2396Ft/kg

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett
Áprilisi akció:
Steffl dobozos sör
05,L 169Ft (338Ft/L)
Sió rostos üdítőitalok
1L 229Ft
Pepsi Cola
2,5L 349Ft (140Ft/L)
Tchibo Family őrölt kávé
250g 369Ft (1476Ft/kg)
Rákóczi sör PET
2 L 469Ft (235Ft/L)
Royal vodka
0,2L 699Ft (3495Ft/L)
Angelli Rossato
0,75L 999Ft (1332Ft/L)
Ballantines whisky
0,2L 1099Ft (5495Ft/L)
Jagermeister
0,2L 1299Ft (6495Ft/L)
Unicum
0,5L 2399Ft (4798Ft/L)
ÜNNEPNAP IS NYITVA!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Figyelem!
A Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó Zrt. ajánlja
a csirke, kacsa, sertés és kérődző tápokat, 20 és
40 kg-os kiszerelésben, dercés, granulált és
morzsázott formában. Egyéb tápok széles
választékát is kínáljuk Kedves Vevőinknek!
Mezőberényben az alábbi takarmányboltokban
keressék termékeinket:
Plesovszki János, Vésztői út,
BÖCI Bt. Mátyás út
Telephely: Köröstarcsa, Külterület 76.
Telefon: 06/66-480-190
Búcsúzás
Sok-sok együtt töltött év után utolsó utadra elkísérni már
nem tudtalak, ezért ezúton búcsúzom tőled régi, kedves
barátnőm: Nagy Lászlóné Klárika. Isten veled! Nyugodjál
békében! Köszönök mindent, amit valaha is értem tettél.

Barátnőd: Julika

A Szalai Barna Tenisz Klub Mezőberény
TAGTOBORZÓT
hirdet a tenisz után érdeklődő sportbarátok számára. Edzési
lehetőség van: három kiváló teniszedzőnk áll az érdeklődők
rendelkezésére. Baráti mérkőzések, hangulatos klubélet,
üzleti tenisztalálkozók, a megyei bajnokságban versenyzési
lehetőség. Hat kiváló minőségű salakos pálya, modern
automata öntöző berendezés, pályagondnok, esti játékra
kivilágított pályák, öltöző, fürdő, büfével rendelkező,
teraszos klubház, fás, parkos zöldövezet közepén.
Érdeklődni lehet:
Dr. Zuberecz Zoltán elnöknél: 06/20-935-5684,
Szabó Lajos gondnoknál: 06/20-429-8099-as telefonszámon.
Szeretettel várunk mindenkit, a feltételekről weboldalunkon
részletesen lehet tájékozódni!
www.szbtcm.hu

Családi ház eladó
Mezőberény, Jókai u. 79. sz. alatt.
Érdeklődni lehet: 06/20-667-0959.
Hűtőgépek-fagyasztók – kombinált hűtők
és kereskedelmi hűtők javítása

Szívós Ferenc hűtőgépszerelő
Tel.: 06/70-311-9907
Mezőberény központjához közel eladó egy
1000nm-es telken lévő 100nm-es, 3 szobás, 80-as
években épült családi ház, melléképületekkel.
Érd: 0630/205-3215 telefonszámon.
Fa – és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: 06/30-225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu

Katolikus plébánia
vezetékes telefonszáma: 06/66-401-681.
Legyen az Ön cége is az interneten!
Weboldal készítés kedvező áron rövid határidővel.
Szalai Barna e.v., tel.: 06-30-717-4281
www.devartpro.com, e-mail: info@devartpro.com

Olvasói levél
Keressük azokat a korosabb személyeket, akik még emlékeznek a
régi olvasókörökre. Személyes beszélgetés révén megkeressük őket.
Átörökíteni kívánjuk a régi értékeket a mai olvasóköri alkalmakra.
Köszönettel: Benyovszky Pál Márton, az olvasókör vezetője.
Jelzéseiket várjuk a bepama@freemail.hu e-mail címen,
ill., a 06-30-368 7568. Visszahívom.

Az Alföldvíz Zrt. felhívja a fogyasztók figyelmét,
hogy a 24 órában működő 80-922-333 ingyenesen
hívható telefonszámon lehet hibabejelentést tenni.

Mezőberényi Hírmondó

2014. április

Mezőberény központjában
a BERÉNY Étteremben
középiskolai és általános iskolai ballagási
ebédekre előrendelést felveszünk.
Ajánlataink:
Levesek:
Berényi becsináltleves
Marhahúsleves eperlevéllel
Újházi tyúkhúsleves
csigatésztával
Májgombócleves
Egzotikus gyümölcsleves
Egyéb levesek igény és
megbeszélés szerint
Frissensültek * Vegyes tálak * Töltött húsok
egyben sütött és szeletben készített húsok
Változatos köretek rendelés szerint
Saláták * desszertek
Az ételek házhoz szállítását is vállaljuk!
Várjuk megrendelését a Kossuth tér 11. sz. alatti
étteremben vagy a 06/66-352-902-es
és a 06/30-313-0359-es telefonszámokon.
Vállaljuk lakodalmak, családi és egyéb
rendezvények színvonalas lebonyolítását.
Legyen a vendégünk – nem fogja megbánni!
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Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek
diagnózisa és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés
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