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Az értékek közösséget 
teremtenek
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, tük címmel a Települési Értéktár 
Muzeális Gyűjtemény és Műve- gasztronómiai, képzőművészeti, 
lődési Központ (OPSKMM) az épített és természeti értékeiből 
idén is csatlakozott a „Kultúrhá- adott ízelítőt. 
zak éjjel-nappal 2019” országos 
rendezvénysorozatához. 
A „Mindennap értéket adunk” 
szlogen szellemében az intéz-
mény február 16-án Ezt jól kifőz-

A résztvevőket 
köszöntve Siklósi István polgár-
mester hangsúlyozta, minden 
közösség számára fontosak az 
értékek, így a város életében is. 

folytatás a 7. oldalon 

Útvonal: Mezőberény – Városi Liget – Laposi-kertek – Nagy-
zug – Petőfi-emlékmű (koszorúzás) – Boldishát – 
Tücsökhalom – Mezőberény (táv: 17 kilométer)

Túravezetők: Váradiné Marcsi és Hoffmann Ádám
Találkozó: 10 órakor Mezőberény, (SPAR parkoló)

Kedvezőtlen terepviszonyok esetén a túra műúton halad.
Információ: e-mail: alfoldte@gmail.com

Várjuk az új, és visszavárjuk a régi résztvevőket!

Alföld Turista Egyesület Mezőberény, 
Baráti Egylet Mezőberényért

Boldog nőnapot!
A nőnap alkalmából kívánjuk, 
hogy legyenek mindig szépek, 
kedvesek és szeretetteljesek!

       Mezőberényi Hirmondó szerkesztősége

PETŐFI-EMLÉKTÚRA 
2019. március 15. 10.00

2019. 
március 

15.

Emlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc

171. évfordulójára

www.mezobereny.hu      opskk.mezobereny.hu 

SPAR PARKOLÓ

10.00 Petőfi-emléktúra indul a Körös-partra az Alföld 
Turista Egyesület szervezésében

OPSKMM (MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.)

8.30 Városi Ifjúsági Fúvószenekar

9.00 Ünnepi program

Ökumenikus istentisztelet

Ünnepi megemlékezés 
a Jókai Színház színművészei előadásában, 
közreműködik a Berény Táncegyüttes 

Ünnepi köszöntő: 
DR. LATORCAI CSABA, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közigazgatási államtitkára

Városi elismerések átadása

„Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért“ 
elismerő cím: Kósáné Barna Magdolna

„Mezőberény Sportjáért“ 
elismerő cím: Jámbor Zoltán

„Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi 
Kultúrájáért“ elismerő cím: 
Városi Ifjúsági Fúvószenekar

„Mezőberény Egészségügyéért, Szociális 
Ellátásáért“ elismerő cím: Valentinyi Károlyné

„Mezőberény Vállalkozója“ 
elismerő cím: Kmellár Zoltán

A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja: 
Siklósi István polgármester és 
Szekeres Józsefné alpolgármester

11.15 Koszorúzás a Petőfi-szobornál

KÖRÖS-PART

12.00 Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél a Baráti 
Egylet Mezőberényért szervezésében
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A nyomtatás k

Január 29-én rendkívüli tes- berény a „legnyitottabb” illetve a 
tületi ülést tartott a Békési Kis- „legtörvénytisztelőbb” települések 
térségi Társulási Tanács. Az ülé- között található. A megye tel-
sen döntés született az infor- epülései közül egyedül Gyula előzi 
matikai hálózat IRU bérletből meg városunkat, ők is csak egy 
származó bevételei egy részének hellyel.
fejlesztési célú átadásáról az 

Február 13-án Vladár Pali bá-érintett településeknek. A Mező-
csit családja körében köszön-berényre kiszámított forrás – 
tötte 90. születésnapja alkalmá-20.926.026,- Ft – lehívásáról és 
ból Siklósi István polgármester. 2019. évi felhasználásáról a 
A köszöntésen adta át az Orbán képviselő-testület február 14-i 
Viktor miniszterelnök úr által aláírt rendkívüli ülésén döntött.
emléklapot, valamint a város 

Február 4-én az NKM Áram- nevében egy ajándékkosarat. 
szolgáltató képviselőivel folyta- Ezúton is egészségben eltöltött 
tott egyeztetést Siklósi István éveket kívánunk neki.
polgármester. Bár a november 

Szintén február 13-án Gyoma-21-én városunkban tett ellenőr-
endrődön került sor a szúnyog-zés alkalmából kérte a szolgálta-
gyérítési konzorcium ülésére. Az tótól, hogy a közvilágítás teljes 
ülésen Mezőberényt Kutas Ferenc körű korszerűsítésére tegyenek 
képviselte, aki a téma ügyintézője. ajánlatot, semmilyen konkrét 
A városvezetés továbbra is a elképzelést, ajánlatot nem hoz-
korábbi évek területeit kívánja tak magukkal. 2018 novembe-
bevonni az intézkedésekbe, szem-rében azt mondták, hogy ilyennel 
ben több településsel, akik csök-még a cégük nem foglalkozott, de 
kentik a védekezéssel érintett utánajárnak. Látogatásuk alkal-
területeket. Mezőberényben a légi mából szinte csak az időközben 
kémiai gyérítés 600 ha, a légi már e témában kiírt közbeszerzés 
biológiai 35 ha, a földi kémiai 350 után érdeklődtek.
ha területen kerül majd meg-

Február 8-án Siklósi István pol- valósításra, a szükségletnek 
gármester Mező József ügyve- meg-felelő alkalommal.
zető társaságában folytatott 

Február 16-án az Önkéntes megbeszélést Kovács Attilával a 
Tűzoltó Egyesület, Mezőberény villanyvezetékek körüli gallya-
közgyűlésén vett részt Siklósi zásokról. Erre a tárgyalásra a ta-
István polgármester. Az ered-valyi év gallyazása körül kialakult 
ményesen működő és gazdál-állapotok miatt került sor, a 
kodó szervezet vezetéséről 25 év polgármester kérésére érkezett a 
munka után lemondott Halász vállalkozó Mezőberénybe. A 
József elnök. Ezúton is köszön-megbeszélés hasznos volt, előre-
jük áldozatos munkáját. A köz-láthatólag a Mezőberény ’17 Kft. 
gyűlés Debreczeni Gábort vá-végzi majd a munkák döntő részét, 
lasztotta új elnöknek, akinek a ezzel bevételt generálva a cégnek.
polgármester legalább olyan si-

Február 11-én látogatók érkeztek a keres munkát kíván, mint előd-
Városházára a korábban már jelzett jének volt. A közgyűlésen köszön-
települési honlapokat elemző tötték Lédig Sándort abból az 
csapattól. A megbeszélésen a város alkalomból, hogy már 60 éve – le-
részéről az OPSKMM-ből Makra írni is sok! – tagja az önkéntes 
Péter és Molnár Lajos, a hi- tűzoltók közösségének.
vatalból Fesetőné Sipos Judit és  
Mertz Judit vettek részt. A ven- Az elmúlt hetekben többen je-
dégek sok ötletet adtak ahhoz, lezték, hogy a szolgáltató nem 
hogy az országosan is a leg- ürítette ki a kukákat az in-
jobbak között szereplő honla- gatlanjuk előtt. A szolgáltatótól 
punkat hogyan lehetne még in- kapott információ szerint minden 
formatívabbá tenni annak érde- alkalommal reggel 6 órakor 
kében, hogy az a látogatókat még kezdik „leszedni” a szemetet a 
jobban kiszolgálja. A vizsgálat városban, így kérik, hogy ak-
szerint Mezőberény város honlapja korra legyenek kitéve a kukák, 
az adatok nyilvánossá tételében, egyébként előfordulhat, hogy 
nyitottságban, törvénytiszteletben nem kerülnek ürítésre. Nem 
is az elsők között van, és az mindig ugyanazon a ponton 
állampolgári tájékozódás szem- kezdenek a szemét leszedésével, 
pontjából fontos információk ezért fontos, hogy reggel 6 órára 
jelennek meg felületén. Mindez legyen kitéve a kuka!
együtt eredményezi, hogy Mező-

Ez történt a két ülés között

A napirend elfogadása előtt a jelen- XXXIII. tv. (Kjt.) szabályai szerint 
lévők egyperces néma felállással családsegítő munkakörben nevezi 
emlékeztek a kommunizmus ki, határozatlan időre, 4 hónap 
áldozataira. próbaidő kikötéssel.
Mezeiné Szegedi Erzsébet az A képviselő-testület a határozatlan 
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és idejű közalkalmazotti jogviszony 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke mellett a közalkalmazottak jogál-
ismertette, hogy a polgármester, az lásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, 
önkormányzati képviselők és valamint a közalkalmazottak 
bizottsági tagok vagyonnyilat- jogállásáról szóló 1992. évi 
kozatukat a jogszabályban előírt XXXIII. törvénynek a szociális, 
határidőben benyújtották, azok a valamint a gyermekjóléti és 
formai kötelezettségnek megfe- gyermekvédelmi  ágazatban 
leltek, a NAV köztartozásmentes történő végrehajtásáról szóló 
adatbázisban szerepelnek, így 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 
méltatlanságot megalapozó okot alapján – megbízza Megyeriné 
nem talált a bizottság egyik tag Pénzes Máriát a Városi Humán-
esetében sem. segítő és Szociális Szolgálat igaz-

gatói beosztásának (magasabb 
A napirend megszavazása után vezető) ellátásával 2019.03.16. 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs napjától 2024. 03. 15. napjáig 
jegyző tájékoztatását a 2019. janu- terjedő időtartamra.
ár 28-i zárt és 2019. február 14-i A képviselő-testület Megyeriné 
rendkívüli nyílt ülésen hozott hatá- Pénzes Mária járandóságait – 
rozatokról, majd Siklósi István pótlékokkal együtt – összesen havi 
polgármester számolt be a két ülés bruttó 500.000.-Ft-ban (ötszázezer 
között történt fontosabb esemé- forintban) állapította meg.
nyekről, intézkedésekről.

Mezőberény Város Önkormány-
Tudomásul vették a 2018. évi zati Képviselő-testülete Schäffer 
Városi rendezvények és kulturális Mártonnét – a határozatlan idejű 
értékek teremtésének és nemzet- közalkalmazotti jogviszonyát 
közi kapcsolatok támogatása megtartva, a közalkalmazottak 
pályázatok elszámolásának ellen- jogállásáról szóló 1992. évi 
őrzéséről készült tájékoztatót. A XXXIII. tv., valamint a köz-
képviselők köszönetet mondtak az alkalmazottak jogállásáról szóló 
egyesületeknek, intézményeknek a 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
2018. évben végzett munkájukért. szociális, valamint a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi ágazatban Mezőberény Város Önkormány-
történő végrehajtásáról szóló zati Képviselő-testülete úgy 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet határozott, hogy az Agrárminisz-
alapján - megbízta a Városi térium által kiírt Tanyafejlesztési 
Humánsegítő és Szociális Szolgá-Program keretében a tanyák, 
lat igazgatói beosztás (magasabb valamint a tanyás térség megőr-
vezető) ellátásával 2019.03.01. zését és fejlesztését célzó telepü-
napjától 2019.03.15. napjáig lési és térségi fejlesztések támo-
terjedő időtartamra.gatására című felhívásra benyúj-

tott pályázatához, „A mezőbe- A 2019. évi költségvetés kiala-
rényi tanyagondnoki szolgálat kításához beruházási, felújítási, 
fejlesztése”, az alábbiak szerint dologi előirányzatok biztosításáról 
biztosítja az önerőt: döntött a testület. Rendeletet 
A tervezett fejlesztés teljes beke- alkottak Mezőberény Város Ön-
rülési költsége: kormányzatának 2019. évi 

bruttó 2.175.763,- Ft. költségvetéséről. A költség-vetés 
Az önkormányzati saját erő kal- főösszege intézményfinanszíro-
kulált költsége: zással: 3 996 935 685 Ft.

bruttó 217.577.- Ft.
Az önkormányzat a saját erőt a Mezőberény Város  Önkor-
2019. évi költségvetésében bizto- mányzati Képviselő-testülete 
sította. tudomásul vette a közmunkások 

foglalkoztatásának 2018. évi 
Az alábbiak szerint módosításra tapasztalatairól, valamint a 2019. 
került a 65/2019.(II.14.) sz. hatá- évi tervekről szóló tájékoztatót.
rozat: Mezőberény Város Önkor-
mányzati Képviselő-testülete Elfogadták a Települési Értéktár 
Megyeriné Pénzes Máriát 2019. Bizottság végzett munkájáról 
március 16. napjától az 1992. évi szóló XI. beszámolót.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
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Mezőberény Város Önkormány- beiratkozási időszakának 2019. szerint biztosítja az önerőt: 2011) 11.028.747 Ft
zati Képviselő-testülete a „Mező- április 23. és április 24. napját A tervezett fejlesztés teljes beke- Liget téri parkolók (2010) 
berény város csapadékvíz csator- határozta meg. rülési költsége: 3.013.155 Ft

bruttó 33.003.592,- Ft.nahálózatának fejlesztése” tárgyú, Lakossági szennyvízbekötés 
Az önkormányzati saját erő TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Az Országgyűlés a magyarországi (2004-2008) 55.733.177 Ft
kalkulált költsége: azonosítószámú pályázathoz települések jellegzetes és értékes Mezőberény elkerülő szakasz 

bruttó 16.501.796,- Ft.marketing, kommunikáció és arculatának megóvása, kialakítása, (2010) 1.922 Ft
Mezőberény Város Önkormány-szemléletformálási szolgál- az épített és a természeti környezet 

Kálvin tér - vasútállomás közötti zati Képviselő-testülete támogatta tatások nyújtása tárgyú aján- egységes védelme, egyben az 
kerékpárút (2011) 966.400 Fta pályázati elképzelést, és felha-latkérési eljárás nyerteseként a építési beruházások gyors és si-
Szabó Árpád - Szarvasi út közötti talmazta Siklósi István polgár-Human-Product Szervező és keres megvalósíthatósága érde-
kerékpárút (2006) 2.085.000 Ftmestert, hogy gondoskodjon a Bonyolító Kft.-t (5525 Füzes- kében alkotta meg a településkép 
Kinizsi utca - Körös-híd közötti szükséges intézkedések megtéte-gyarmat, Vörösmarty u. 5.) védelméről szóló 2016. évi 
kerékpárút (2007) 4.832.758 Ftléről és a pályázati anyag benyúj-nevezte meg, aki a legala- LXXIV. törvényt. Az elfogadott 

tásáról. Kinizsi utca - Petőfi utca közötti csonyabb ellenszolgáltatást törvényi szabályozás azt a 
Az önkormányzat a saját erőt a kerékpárút (2011) 3.267.535 Fttartalmazó ajánlatot tette  feladatot rótta a helyi önkor-
2019. évi költségvetésében biz-983.000,- Ft + Áfa = 1.248.410,- mányzatokra, hogy a törvény- 46. sz. főút közlekedésbiztonsági 
tosítja.Ft ,  azaz bruttó egymill ió- alkotási cél helyi megvaló- tanulmányi terv (2007) 60.000 Ft

kettőszáznegyvennyolcezer-négy- sításaként, a helyi településkép Kálvin téri gyalogos-átkelőhely 
Elfogadták dr. Burján Katalin száztíz forint ajánlati áron. A védelme és alakítása érdekében (2007) 54.800 Ft
képviselő 2019. március havi képviselő-testület az összeget a széleskörű társadalmi bevonással Téli fürdő építése (2009) 
68.100,- Ft és Öreg István kép-2019. évi költségvetés terhére és konszenzus megteremtésével 3.360.000 Ftviselő 2019. március havi 68.100,- biztosította, valamint felhatal- településképi rendeletet, valamint 

Belvíz-elvezetés (2004) 702.000 Ft tiszteletdíjáról történő lemon-mazta Siklósi István polgármestert a rendelet szakmai megalapozása 
Ftdását.a megbízási szerződés aláírására és érdekében Települési Arculati 
Mezőberény - Csárdaszállás a szükséges intézkedések megté- Kézikönyvet készítsen, illetve 
kerékpárút (2008) 2.489.794 FtMezőberény Város Önkormány-telére. fogadjon el. A Települési Arculati 

zati Képviselő-testülete tudomásul Összesen: 96.711.771 FtKézikönyv 2018. február 26-án 
vette a 2018. évi egyéb támo- A képviselők utasították az érintett 500.000,- Ft forrást biztosítottak a került elfogadásra. A Kézikönyv, 
gatások felhasználásáról szóló, 14- vezetőket a szükséges intézkedé-2019. május 30. és június 2. között valamint a helyi kapcsolódó 
ből 13 szervezet, egyesület által sek megtételére.lebonyolítandó III. korcsoportos szabályozások figyelembevé-
benyújtott pénzügyi beszámolót. diákolimpia országos döntőihez. te lével  Mezőberény Város  
(1 egyesület 1.000.000.- Ft-ot A képviselő-testület úgy határo-Az összeg forrása a 2019. évi Képviselő-testülete rendeletet 
elérő vagy meghaladó támoga- zott, hogy a Mezőberény szenny-költségvetés általános tartaléka. alkotott Mezőberény Város 
tással külön határozattal elfo- víztisztító telep fejlesztése című Felhatalmazást kapott a polgár- településképének védelméről.
gadva.) projekt megvalósítása érdeké-mester, hogy az összeg felhaszná-

ben támogatási kérelem benyúj-lásáról gondoskodjon, s utó- Mezőberény Város Önkormány-
Mezőberény Város Önkormány- tására konzorciumi együtt-lagosan beszámoljon a képviselő- zati Képviselő-testülete úgy 
zati Képviselő-testülete a Pénz- működési megállapodást köt a testületnek. határozott, hogy az Innovációs és 
ügyi Gazdasági Bizottság által Nemzeti Fejlesztési Program-Technológiai Minisztérium által 
ellenőrzött Körösi Vízgazdál- iroda Non-profit Kft.-vel, a Hatodik alkalommal került mó- kiírt, a Magyar Energetikai és 
kodási Társulat 2018. évi egyéb melléklet szerinti Konzorciumi dosításra Mezőberény város Ön- Közműszabályozási Hivatal által 
támogatások felhasználásáról a együttműködési megállapodás és a kormányzat 2018. évi költség- jóváhagyott rekonstrukciók meg-
238-21/2018. ügyiratszámú támo- Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát vetési rendelete, a bevételek valósítása, a víziközmű-rend-
gatási szerződésben meghatározott elfogadja. Felhatalmazták Siklósi főösszege  ( intézményfinan- szerek műszaki állapotának javí-
1.636.000,- Ft összegről szóló 23- István polgármestert a Konzorciu-szírozással) +97.852.247 Ft-tal, tása pályázathoz az alábbiak sze-
5/2019. ügyiratszámú elszá- mi együtt-működési megállapodás 4.406.644.095 Ft-ra emelkedett. rint biztosítja az önerőt:
molását, pénzügyi beszámolóját és a Felhatalmazó nyilatkozat A tervezett fejlesztés teljes beke-
jóváhagyta. aláírására, valamint a szükséges Mezőberény Város Önkormány- rülési költsége: 

intézkedések megtételére.
zati Képviselő-testülete a megyei bruttó 32.039.428,- Ft. Mezőberény Város Önkormány-
könyvtár által elvárt formátumú, Az önkormányzati saját erő kal- zati Képviselő-testülete döntött A képviselő-testület által elfoga-
csak a könyvtár tevékenységét kulált költsége: az alábbi, nem megvalósuló dott rendeletek megtalálhatók a 
tartalmazó 2018. évi beszámolóját bruttó 9.611.829,- Ft. befejezetlen beruházások kive- www.mezobereny.hu honlapon.
az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Mezőberény Város Önkormány- zetéséről a könyveiből:
Muzeális Gyűjtemény és Művelő- zati Képviselő-testülete támogatta Kastély felújítása (2005) A soron következő képviselő-
dési Központnak elfogadta. a pályázati elképzelést, és felha- 2.329.750 Ft testületi ülés időpontja: 2019. 

talmazta Siklósi István polgármes-
március 25. (hétfő).Kastély udvar (2007) 462.000 Ft

Mezőberény Város Önkormány- tert, hogy gondoskodjon a szüksé- Fesetőné Sipos JuditKastély szigetelése (2007) zati Képviselő-testülete a megyei ges intézkedések megtételéről és a Titkárság186.000 Ftkönyvtár által elvárt formátumú, pályázati anyag benyújtásáról.
Kastély felújítása (2007) csak a könyvtárra vonatkozó 2019. Az önkormányzat a saját erőt a 

3.519.713 Ftévi munkatervét az Orlai Petrics 2019. évi költségvetésében biz-
OPSKMM akadálymentesítése Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj- tosítja.
(2008) 48.000 Fttemény és Művelődési Központ-

nak jóváhagyta. Mezőberény Város Önkormány- OPSKMM vizesblokk (2007)
zati Képviselő-testülete úgy 71.070 Ft

A változások átvezetése miatt mó- határozott, hogy az Innovációs és Általános Iskola nevelői vizes-
dosításra került a Vagyonrendelet. Technológiai Minisztérium által blokk (2010) 105.000 Ft

kiírt, a Magyar Energetikai és Általános Iskola kerékpártároló 
Mezőberény Város Önkormány- Közműszabályozási Hivatal által (2010) 245.000 Ft
zati Képviselő-testülete, mint jóváhagyott rekonstrukciók meg- Polgármesteri Hivatal akadály-
fenntartó a Mezőberény Város valósítása, a víziközmű-rend- mentesítése (2009) 2.149.950 Ft
Óvodai Intézményébe történő szerek műszaki állapotának javí-

Városi utak fejlesztése (2007-
2019/2020-as  neve lés i  év  tása pályázathoz az alábbiak 

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: 

Leczkési Gyuláné Babinszki 

Judit (1928), Hoffmann 

Andrásné Gulyás Gizella 

(1943), Fazekas Lajos (1949), 

Mészáros István (1940), 

Balázs Mihályné Babinszki 

Mária (1926).

Városházi hírek
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HIRDETMÉNY

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2019. évben az adófizetés rendje az alábbiak 
szerint alakul:
Adózóink a helyi adókat és a gépjárműadót évi két egyenlő részletben 
fizethetik meg:
     I. félévi adó befizetési határideje: március 18. (hétfő)
     II. félévi adó befizetési határideje: szeptember 16. (hétfő)

Az aktuális fizetési kötelezettségről minden kötelezett határozatban 
és/vagy értesítő útján kap tájékoztatást. Az értesítésekkel egyidejűleg 
postai befizetési csekkek kerülnek kiküldésre.

Az adófizetéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, 
továbbiakban is készséggel állunk T. Ügyfeleik rendelkezésére. 
(Városháza fszt. 8. és 9. iroda, telefon: +36 66 515-515) 

dr. Földesi Szabolcs jegyző
Részletek: www.mezobereny.hu, kiemelt cikkek

Önkormányzati ingatlanok 
értékesítése

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) 
bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül 
értékesítésre kínálja az

- 5650 Mezőberény, Mátyás király u. 10. sz. alatti, 1361 hrsz-ú, 
1900 m2 (ebből lakóépület: 113,56 m2) alapterületű 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 
1.250.000 Ft azaz egymillió-kétszázötvenezer forint eladási áron.
- 5650 Mezőberény, Táncsics Mihály u. 26. sz. alatti, 3126 hrsz-ú, 
886 m2 (ebből lakóépület: 79, 12 m2) alapterületű önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 1.000.000 Ft egymillió 

forint eladási áron.
- 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 98. sz. alatti, 3264 hrsz-ú, 798 

m2 (ebből lakóépület: 57,85 m2) alapterületű önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlant, minimum bruttó 2.500.000 Ft kétmillió-

ötszázezer forint eladási áron.

Nevezett ingatlanok tekintetében 
a pályázat benyújtási határideje: 2019. március 29.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 

5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ 
kérhető Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515-515 – ös 

telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Ebösszeírás 2019.
Mezőberény Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány-védelmi 
vonatkozásaira tekintettel településünkön a Mezőberény Város 
közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást 
végez.

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:  március 31.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Mező-
berényi Polgármesteri Hivatalban (5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. 
fsz. 9. iroda), valamint letölthetők a város honlapján, illetve 
nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Pol-
gármesteri Hivatal részére levélben postai úton vagy személyesen a 
Polgármesteri Hivatalban gyűjtődobozba történő elhelyezéssel. 
Amennyiben sem tulajdonában, sem tartásában nincsen eb, 
akkor kizárólag erről szíveskedjen – az adatlapon feltüntetettek 
szerint – nyilatkozni. Részletek: www.mezobereny.hu, kiemelt 
cikkek. 

Önkormányzati lakások 
értékesítése

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 

Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 

versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 
Mezőberény, Békési út 12. sz. alatti 3573/2 hrsz. alatt nyilvántartott
- 82,43 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 1. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 77,82 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 2. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 74,18 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 3. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 78,13 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 4. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 75,39 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 5. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 64,88 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 6. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 50,27 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 7. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 105,70 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 8. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 39,10 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 9. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
- 52,36 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 10. számú 

lakást, minimum nettó 249.500,- Ft/ m2 + áfa eladási áron.
 

A pályázó az alábbi fizetési feltételeket vállalja:
- szerződéskötéskor a vételár 25%-a (amelyből a vételár 10 %-a 

foglaló),
- az épület 50%-os készültségénél további 25%,

- az épület 75%-os készültségnél újabb 25% előleg megfizetését 
vállalja.

100%-os készültségnél kerül kiállításra a végszámla és fizetendő 
meg az utolsó 25%. Előteljesítést a beruházó elfogad.

 
Nevezett ingatlanok tekintetében 

a pályázat benyújtási határideje: 2019. március 27.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 

benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető 

Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon 
vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 

ügyfélfogadási időben.

Vladár Pál Dániel köszöntése
Vladár Pál Dániel február 14-én 
ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi Ist-
ván polgármester köszöntötte, 
és adta át a miniszterelnök úr 
által aláírt emléklapot és az ön-
kormányzat ajándékcsomagját. 
Az önkormányzat és tele-
pülésünk valamennyi lakója ne-
vében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk 
az ünnepeltnek!

2019. márciusVárosházi hírek
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Érték a Települési Értéktárból

Petőfi Mezőberényben

Orlai és Petőfi 1842-
ben a tanév végén Jó-
kai és Petőfi szüleinek 
látogatása után egy 
ceglédi fuvaros sze-
kerén Mezőberénybe 
indultak, a Petrics-ház-
ban töltötték a szep-
tembert és október 
elejét is. Petőfi a pol-
gári körben elszavalta 
Vörösmarty Az Úri-
hölgyhöz című költe-
ményét, ugyanitt Petőfi 
Orlaival „A peleskei 
nótárius”-t adta elő.

Petőfi háromszor: 1842-ben, 1843-ban és1849-ben 
láto-gatott el Mezőberénybe, ezeknek szobor, 
emlékoszlop, több emléktábla és utca állít emléket. 
Innen indult el utolsó útjára a segesvári csatába, ahová 
szekéren Csipkár Pál fuvaros szállította. A Körös-
parton, a valamikori rév helyén emelt oszlop 
márványtáblája és a fölötte levő dombormű állít emléket 
ennek az útnak. 
A Petőfi Mezőberényben elnevezésű érték 2017 
augusztusában került a Települési Értéktárba.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Békés megye kincsei – barangolás értékeink körül
 
A Földművelésügyi Minisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására pályázatot írt ki, melyen a 
Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) is indult azzal a céllal, hogy a fiatalokat 
bevonja a hungarikumok, értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, 
megismerésébe. A pályázaton elnyert 3 millió forintból a BMÖ a Békés 
megyei értékek, illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett 
általános iskolák felső tagozatos, továbbá középiskolások négyfős csapatai 
részére három fordulóban.
A vetélkedő célja a fiatalok hungarikum mozgalomba való bevonása, 
elméleti és tárgyi tudásuk bővítése a magyarság közösségének értékei 
kapcsán. Fontos, hogy a fiatalok mindinkább megismerjék lakókörnyezetük 
értékeit, közelebb kerüljenek azokhoz az épített, kulturális, gasztronómiai, 
természeti értékekhez, amelyekről sok esetben már csak nagyszüleik 
elmondása vagy a múzeumok kiállítótermei közvetítésével értesülhetnek. 
Azzal, hogy elmélyülnek az értékek sokaságának megismerésében, 
erősödik identitásuk, kötődésük lakókörnyezetükhöz.
A településeken megtartott iskolai válogatók után zajlottak a járási 
középdöntők, melyeken hat feladatot kellett a versenyzőknek megoldani. 
Ezek egy része a lexikális tudásra épített, másik részük inkább gyakorlati: 
verset kellett írni egy értékről, hungarikumról, kirakni egy megyei értéket 
ábrázoló képet, a legkedveltebb pedig a témakörhöz kapcsolódó 
feladványokat tartalmazó activity volt.
A járások legjobban teljesítő csapatai részvételével szervezik meg a megyei 
döntőt szintén két korosztályban március 13-án: általános iskolák felső 
tagozatosai délelőtt 10 órától, a középiskolások délután 14 órától 
vetélkednek.
A Békési járási fordulóra két mezőberényi csapat is nevezett, a március 13-
ai megyei döntőn a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium négyfős csapata is részt vesz majd.

A színházszerető közönség március 1-én Giulio Scarnacci-Renzo 
Tarabusi: Kaviár és lencse című vígjátékát láthatta a Művelődési 
Központ színpadán. A nézők jót szórakoztak a mulatságos helyzeteken.

Mulatságos helyzetek vígjátéka Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
óvodáinak 2019. évi nyári nyitvatartása

 
2019. június 17-től 2019. július 21-ig zárva tart: 

a Nefelejcs Óvoda és a Magyarvégesi Óvoda, 
ügyeletes: Csiribiri Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda.

 
2019. július 22-től 2019. augusztus 25-ig zárva tart: 

Mosolygó Központi Óvoda, Nefelejcs Óvoda, Csiribiri Óvoda, 
ügyeletes: Magyarvégesi Óvoda.

Zöldágjárás
a Föld napja jegyében

2019. április 12-én, (péntek) 
a Mosolygó Központi Óvoda 

– az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központ és a 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 

társszervezésében –rendhagyó tavaszköszöntő 
„zöldágjárást” tart 

a Föld napja jegyében.

A menet a Mosolygó Központi Óvodától indul 16 
órakor és a Berény Szállóig tart.

0016 -kor

Tavaszváró családi játszóház

Időpont: 2019. március 22. (péntek) 16 órától
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda, Mezőberény, Kálvin utca 2-4.

Programunk: játszóház, kézműves tevékenységek,
eszem-iszom…

Mindenkit szeretettel várunk! A részvétel ingyenes.

Információ, jegyárusítás: Bartó Róbertné +36 70 400-2477

JEGYEK ELŐVÉTELBEN MÁRCIUS 29-IG 2.000.-FT, 
ezt követően 2.500 Ft-os áron vásárolhatók meg.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.
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későbbi feleségéhez, Hathy Lujzá- men megtanulta a szem- és há- Szorgalmazta az iskolai oktatás 
hoz jött vissza. Vállalva az elfo- lyogműtétek végzését. fejlesztését, az erkölcsi és vallásos 
gásának kockázatát, hamarosan „Szülészeti műtéteknél a fordítás, nevelés fontosságát.
elkezdte a gyógyítást. Lux Endre kifejtés és fogó műtétek alkalma- A községi előljáróság tagjaként 
nagyapám elmondása szerint zásával számos anya és gyermek javasolta a fásítást és az utcák 
malomban rejtőzve – így feltűnés életét mentette meg.” Házánál tisztántartására, csapadékvíz elve-
nélkül kereshették meg – kezelte a utánzott gyógyvizek alkalma- zetésére tett javaslatokat. Kezde-
betegeket. Feljelentették. Tovább zásával fürdőházat rendezett be ményezte Norton kutak fúrását az 
menekülve is folytatta a gyó- mozgássszervi betegek gyógyí- egészségesebb ivóvízellátás érde-
gyítást. tására. kében. Harcolt a képzett bábák 
1850-ben általános orvosi szi- Dr. Hajnal „az általa berendezett alkalmazásáért.
gorlatait, majd 1851 elején sebész szemészeti kórházról” beszélt, de Felesége súlyos betegsége miatt 
orvosi szigorlatait is kitűnően le- szakértők szerint betegágyakra 1874-ben Budapestre költöztek. 
téve avatták kettős orvostudorrá. mindenképpen szükség volt, mert a Minden hónapban leutazott Be-Engem 2000-ben meghívtak Me-
Hosszú ideig egyedül ő volt az, aki műtöttek mozgatása halálukat rénybe betegei kezelésére. Két év zőberénybe. Az akkori polgár-
nagyobb sebészeti műtéteket okozhatta volna. Ma ezeket a múlva felesége gyógyulása után mester, Cservenák Pál Miklós is 
végzett a megyében. Sokat utazott műtéteket korszerű műtőkben, otthagyta Budapestet. Vissza-fogadott. Beszélgetésünk közben a 
vidéki betegekhez. „Fáklyavilág különböző szakorvosi vizsgát tett költözött szeretett Mezőbe-következőket mondta: „Mi tisz-
mellett egészsége kockáztatásával orvosok végzik! rényébe. „Hőn szerette hazáját. teletben tartjuk Dr. Lux Jakab em-
jött vissza, mert reggel a háza előtt Megalakította „A Békésmegyei Büszkén viselte annak ruházatát, lékét, és ha ön kimegy az utcára, és 
helyi és távoli betegek egész tá- Orvos- és Gyógyszerész Egyle- rajongásig szerette annak nyelvét. megkérdez egy gyereket róla, 
bora várta.” Minden betegéhez an- tet”, amelynek sokáig elnöke volt. Áldozatkészségét soha nem vonta akkor ismerni fogja. Minden már-
nak anyanyelvén: magyarul, né- Orvos társait tanításával és köz- meg hazafias vállalatoktól.” A cius 15-én megkoszorúzzák az 
metül és szlovákul szólt. gyűlésen orvosi előadásaival segí- birtokomban lévő egyetlen fény-emléktábláját.” Eltelt 18 év, és a 
Egy éjszaka szekérrel beteghez tette. Sauer Ignác belgyógyász képen is magyar zsinóros dol-közelmúltban több berényivel is 
vitték. Megállították a betyárok. professzorral, a pesti egyetem mányban van. Ha valakiről meg-beszéltem. Számukra ismeretlen 
Megtudva, hogy ő ül a kocsin, ka- dékánjával és más professzo- tudta, hogy honvéd volt, azt in-volt Dr. Lux Jakab neve. Megdöb-
lapjukat lekapva kértek bocsána- rokkal levelezett, és többször fel- gyen gyógyította – hallottam gye-bentem! A közelgő március 15. 
tot. „Tudjuk mi, hogy a doktor úr utazott Budapestre, hogy tudását rekkoromban. kapcsán írom megemlékezésemet.
nekünk is jó emberünk. Bennünket fejlessze. Honvéd orvosként írt Visszaköltözése után 1876. július Forrásanyagként Dr. Hajnal István 
is gyógyít, ha meglőnek a zsan- levelét a Magyar Nemzeti Levél- 5-én, 54 éves korában, májgyul-a “Békésmegyei Orvos- és Gyógy-
dárok. Tessék megengedni, hogy tár, a Semmelweis Orvostörténeti ladásban elhunyt. „Áldott volt szerész Egylet” alelnöke  15 
elkísérhessük, nehogy útközben Múzeum pedig előadásaiból őriz életed. Áldott lesz emlékezeted is oldalas Emlékbeszéd Dr. Lux Ja-
más rossz lelkek megállítsák.” – anyagot. Sauer professzor több- közöttünk.” – zárta megemlé-kab felett című szövegét használ-
mesélte nagyapám. ször hívta az egyetemre. Mindig kezését Dr. Hajnal István.tam, amely 1877. november 5-én 
A gyógyszerészetnek és a belgyó- elutasította. Boros-Jenő és Békés- Megemlékezésemet ajánlom Me-Békéscsabán tartott közgyűlésü-
gyászatnak mestere volt. Sebész- csaba városok „fényes ígéret zőberény polgármesterének, taní-kön hangzott el. 
ként számos tagcsonkítást, jó és mellett hívták”, de ezt sem fogadta tóinak, tanárainak, ifjúságának és Üknagyapám, Lux Jakab a világosi 
rosszindulatú daganatok kiirtását, el. minden, városát szerető beré-fegyverletétel után Mezőberénybe 
kőmetszést és kőmorzsolást A német evangélikus egyház nyinek.menekült. Teljesen árva volt, 
(húgykövek műtéti és műszeres el- presbitere, az olvasó egyletnek és Lux Gyula,tanulásának költségeit tanításból 
távolítását), sérv- és más műté- dalárdának alapítója, a Népbank Dr. Lux Jakab ükunokájafedező ötödéves orvostanhallgató 
teket végzett. 1860-ban az egyete- alapításának kezdeményezője volt. Budapest

Az elfeledett Dr. Lux Jakab

Úti levelek részletei és Júliához 
írt költeményei. Ezt színesítik, 
egészítik ki a kortársak feljegy-
zései, korabeli újságcikkek, kor-
dokumentumok.
A műsorban elhangoznak még 
Szendrey Júlia saját, egykorú dal-
lamokra írt népies műdalai, Pető-
fi énekelt versei, illetve néhány 
hangszeres dallam az 1840-es 
évek magyar társasági életéből. 
Az eseménynek az az épület ad 
otthont, ahol Szendrey Júlia 1838 ,
és 40 között a Festetich-család  
által működtetett lánynevelő 

A jelmezes, színházi megformá- intézetben tanult.
lásra törekvő összeállítás gerin- Előadják Tallián Mariann, Lázár 
cét a nagy magyar múzsa napló- Balázs színművészek és Csörsz 
részletei és versei adják, melyre Rumen István régizenész, iroda-
reflektálnak a férj, Petőfi Sándor lomtörténész.

„Feleségek felesége” címmel emlékműsort tartunk a 190 éve 
született és 150 éve elhunyt Szendrey Júlia emlékére 2019 március 
21-én 17 órai kezdettel a Muzeális Gyűjteményben.

Rendhagyó Múzeumi esték

A Múzeumi esték-rendezvénysorozat keretében február 28-án 
Képcsinálók évszázada címmel Ván Hajnalka, a Munkácsy Mihály 
Múzeum művészettörténésze tartott előadást a Muzeális 
Gyűjteményben. Az előadó – a nemzetközi és a hazai művészetben – a 
20. század jelentősebb irányzatairól szólt. Érdekes információt adott az 
alkotókról és műveikről.  

Múzeumi esték

2019. márciusIntézményi hírek
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Körösi Mihály, a Települési Érték-
tár Bizottság elnöke megnyitó-
jában elmondta, az értéktár célja, 
hogy közösséget teremtsen, az 
értékek tulajdonosai büszkék 
lehessenek rá, illetve segítse a 
termékek piacra jutását. Rigó 
Tamás és felesége, Veronika 
kislányukkal együtt vidám népda-
lokkal szórakoztatták a közön-
séget.  
Délelőtt a bor-, kolbász- és sava-
nyúságversenyen a berényi kam-
rák kincseit szemlélték és kóstol-
ták meg a zsűri tagjai. Körösi 
Mihály a Települési Értéktár 
Bizottság munkájáról adott A Berény Táncegyüttes viselet-
tájékoztatást, Szelekovszky Lász- bemutatót tartott, ezt táncház 
ló pedig a városi liget fáiról tartott követte a Suttyomba zenekar 
előadást. Sokan voltak kíváncsiak kíséretével. Az értéktári estebéd-
Barna Ádám 2018. Év Séfje helyi del – a berényi becsinált levessel 
alapanyagokból tartott főzési és a töltött káposztával – zárult az 
bemutatójára. A neves szakács egész napos program.
előbb köszöntő falatkákat, majd 

Az OPSKMM rendezvénye 
töltött káposztát készített, és eze-

vállalkozások, civil szervezetek, ket a résztvevők meg is kóstolhat-
önkéntesek összefogásával, illet-ták. A hagyományos savanyú 
ve az Agrárminisztérium és a káposzta elkészítését Kisné Bar-
Hungarikum Bizottság támo-talus Anikó mutatta be. A Nye-
gatásával valósult meg.regben Alapítvány lovas kocsis 
Köszönjük a tisztelt partne-fogatával az érdeklődők megte-
reinknek a segítő közremű-kinthették a város épített örök-

ségét. ködésüket. 

Az értékek közösséget 
teremtenek

A bor-, kolbász- és savanyúságverseny 
eredménye
Bor kategóriában összesen 18 nevezés
Gyümölcsbor: 1. Farkas István (almabor), 2. Kis Bence 
(meggybor), 3. Kónya István (meggybor).
Rosé: 1. Plavecz János, 2. Kónya István, 3. Hegedűs László.
Vörösbor: 1. Kónya István, 2. Barna Mártonné, 3. Braun Péterné.

Fehérbor: 1. Braun Péterné, 2. Balogh Dániel.
Kolbász kategóriában összesen 17 nevezés
Vékonykolbász: 1. Csók Istvánné (csípős), 2. Bálint Lajosné 
(csípős), 3. Adamik János és Papp Edit (csípős).   
Vastag kolbász: 1. Csók Istvánné (csípős), 2. Hegedűs Pálné 
(csípős), 3. Weigert Ádám Zoltán (csípős).
Különdíjas: Fördös Norbert (vékony pulykakolbász).

Savanyúság kategóriában összesen  nevezés
Hordós: 1. Mikó Ida (csalamádé), 2. Kiszely Zoltánné (töltött 
almapaprika), 3. Csók Istvánné (hordós savanyúság).
Üveges: 1. Kiszely Zoltánné (cékla), 2. Braun Péterné (uborka), 3. 
Mikó Ida (töltött almapaprika).

11 

A pergő legkisebb ko- nyakörvén volt. A kastélyt 
lompfajta, jellegzetes 1944-ben hagyta el br. 
pergésszerű hangja Vécsey Magdolna még 
van. Többnyire réz- az oroszok bevonulása 
ből készült, de előtt. Ekkor tűnhetett 
csinálhatták más el a pergő, amit néhány 
ötvözetből is. A évvel később Kiszely 
pásztorok hasz- Jánosné Stefanovits 
nálták a csengők és Zsuzsanna talált meg. 
kolompok mellett a Zsuzsika néni hosszú é-
hajtókutyák, főként a pulik vekig őrizte a becses darabot, 
nyakörvén .  A be- majd néhány éve a 
mutatott kisméretű gyűjteménynek ado-
p e r g ő  k ü l ö n - mányozta. A kas-
legessége, hogy tély berendezé-
a Wenckheim- séből szinte sem-
Fejérváry kas- mi nem maradt, 
tély utolsó úr- ezért is fontos 
n ő j é n e k ,  g r.  számunkra ez a 
Cebrián Istvánné kisméretű műtárgy.
br. Vécsey Mag-
dolna kiskutyájának Csete Gyula

A pergő
A hónap műtárgya – 2019. március

Az OPSKMM Városi Nyugdíjas Klubja nagyszámú jelmezes 
résztvevővel február 27-én tartotta meg hagyományos télbúcsúztató 
farsangját a Művelődési Központban. 

Télbúcsúztató farsang

Bokor Pál: 
Obama – Az út Honolulutól a Fehér Házig, és mindig tovább…

A Könyvtár ajánlja

Bokor Pál tudósítóként négy 
amerikai elnökkel találkozott 
személyesen, mégis meghökkentő, 
milyen könnyedséggel hozza 
emberközelbe a mai világpolitika 
legbefolyásosabb figuráit, anélkül, 
hogy az öncélú bennfenteskedés 
csapdájába esne. Obamája ebben a 
könyvben egyszerre emberfeletti 
és földhözragadt, egyszemélyben 
elképesztő hatalommal felruházott 
bürokrata, és ezer kétség között 
gyötrődő reálpolitikus, akinek 
vállát rettenetes teher nyomja: 
döntésein egy világhatalom 
fennmaradása vagy bukása múlik.
Budapest, Atlantic Press Kiadó, 
2010. 311 p.

2019. március Intézményi hírek
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2019. április 17. szerda 15 óra
A Művelődési Központ, az OPSKMM Nyugdíjas Klubja és a 

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

HÚSVÉTI VENDÉGVÁRÁS MEZŐBERÉNYBEN
 címmel versenyt hirdet.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen megosztanák, 
elkészítenék a húsvéti asztalra kerülő ételeket, hidegtálakat, 
kocsonyákat, sósakat, süteményeket, egyéb finomságokat. 

Nevezési díj nincs!

Előzetes jelentkezés feltétele: az elkészítendő étel receptje. A 
versenyen bemutatott ételek receptjeiből  kiadvány szeretnénk 

megjelentetni, ezért kérjük a recepteket. 
Jelentkezni lehet Bartóné Évánál a +36 20 4243-944-es telefonon.

A verseny alkalmából húsvéti kézműves termékek vására és 
kézműves foglalkozás lesz.

HÚSVÉTI FORGATAG 
a Művelődési Központban

Mezőberény az idén is csatlakozik a Legszebb konyhakertek 
országos programhoz.

Újdonságként 2019. évben bővítik az elnyerhető díjak sorát!  
Külön díjazásban részesülnek:

· önkormányzati kertek,.
· óvodai kertek,
· iskolai kertek.

A jelentkezési lapok még nem érkeztek meg, előzetes jelentkezés
Bartóné Évánál a +36 20 4243-944-es telefonon.

Legszebb konyhakertek 2019

NYARALÁS DALMÁCIÁBAN 
AZ OPSKMM NYUGDÍJAS KLUBJÁVAL 
2019. SZEPTEMBER 22-30. (8 nap / 7 éjszaka) 

Utazás luxus autóbusszal, önellátás.

A részvételi díj: 60.000 Ft, plusz biztosítás 430 Ft/nap. 
A részvételi díj tartalmazza az utazást, szállást és idegenvezetést.

A fakultatív kirándulások ára kb. 100 euró/fő.
Jelentkezés 15.000.- Ft előleg befizetésével.

Bővebb információ és jelentkezés: 
Bartóné Évi +36 20 4243-944.

március 15-ig 

Borguláné Julcsi +36 20 2222-435, 

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, meg a munkájukat. A támogatás első-
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési sorban új ismeretek átadását, magas 
Központ2018 tavaszán pályázatot minőségű szakmai anyagok beszerzését 
nyújtott be a Csoóri Sándor Alap A támogatja.
tárgyalkotó népművészeti közösségek Ismét eredményesen pályázottaz 
szak-mai tevékenységeinek támo- OPSKMM a Népzenei együttesek, 
gatása, a tudásátadás elősegítése, a népdalkörök támogatása kategó-riában 
közösségek megerősítése című pá- az országos népzenei minő-sítőn arany 
lyázati kiírásra. A pozitív elbírálást minősítést elnyert Be-rényi Népdalkör a 
követően az idei évadban a Népi szakmai mun-kájának fejlesztésére. 
Díszítőművészeti Kör keretében Kmetykó Istvánné ének szakos 
Bogárné Szőke Erika Népi Iparművész p e d a g ó g u s ,  m ű v é s z e t i  v e z e t ő  
vezetésével a hímzők és Debreczeni irányításával találkozók, megújuló 
János Népművészet Mestere szakmai eszközök, képzési lehetőség segítik a 
irányításával pedig a szövők kezdhették nagy múltú együttes fejlődését.

Népművészeti közösségek az OPSKMM-ben

2019. márciusIntézményi hírek
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versenyen, amely az új verseny-
számok mellett a díjazást tekintve 
is átalakult. A részvevők arany 
jelzéssel teljesítették a bajnok-
ságot, ha a 4 versenyszámot (U8-
U14 korosztálynál 2400 m futás, 
húzódzkodás 30”, Netfit has 30”, 
fekvőtámasz 1’, U15-től Cooper 
futás, fekve nyomás 1’, lábemelés 
1’, húzódzkodás 30”) tekintve 
elérték a szervezők által megálla-
pított minimum szintet, illetve az 
első hat helyezett versenyző érmet 

Az idei évben megújult a Hérak- is kapott az oklevél mellé.
lész Fizikai Felmérő Bajnokság. A A mezőberényi versenyzők közül 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség új Sági Alíz, Wágner Anna, Vida 
versenyszámokkal igyekezett Levente, Konyecsni Milán és Bar-
változatossá tenni a megmé- na Balázs ért el arany minősítést.
rettetést. Milán az idei évben már negyedik 
U8-tól U14-es korosztályig re- alkalommal állhatott fel a dobogó 
gionális szinten, országszerte hat legfelső fokára a fizikai felmérők 
régióban mérték fel a gyerekek tekintetében.
fizikai állapotát, míg az U15-től A jó idő beálltával a gyerekek már 
U18-as korosztályig egyetlen vízre is szálltak és a téli tornatermi 
központi, országos felmérő volt, edzéseket, a kondigépeket fel-
ahová 632-en mentek el, összes- váltják a hajók és lapátok. 
ségében pedig – minden korosz- Célok, tervek az idei évre is 
tályt és minden régiót tekintve – vannak, a kemény, kitartó munka 
2386 gyerek vett részt. pedig biztosan meghozza majd ez 
2019. február 9-én Szegeden és eredményt. 
17-én Budapesten a KSI Gyoma- Kovácsné Kozma Diána és 
endrőd versenyzői is indultak a Kovács Gábor edzők  

Újabb sikerek a KSI-nél

Öt km megtétele után megvál-
tozott a talaj. Az erőgépek minden 
útvonalon mély barázdákat ké-
pesek kialakítani, így az út menti 
legelőkön folytattuk utunkat, a 
vége felé ismét jól járható volt a 
terep. A fákon még nem látszott a 
tavasz közeledte, a madarak 
viszont annál hangosabban jelez-
ték a természet ébredését. A fácán-
kakasok riadtan röppentek fel 
búvóhelyükről, az őzek és nyulak 
is szanaszét rohantak a határban.
A túra vezetője Pusztai László 

Február 16-án kora reggel indult 
volt, aki minden alkalommal 

el az Alföld Turista Egyesület kis 
lelkesen tervezte meg az esedékes csapata, hogy az Alföldi Kéken 
kilométereket. A megyei szakasz gyalogoljon kilométereket. 11 
teljesítése befejeződött. Ebből az évvel ezelőtt született az ötlet, 
alkalomból Szák Anikó a csapat hogy a Kéktúra Békés megyei 
nevében megköszönte Lacinak a szakaszát rövidebb-hosszabb 
túrák vezetését, és hogy emlé-távok megtételével bejárjuk. Volt, 
kezetes maradjon az esemény, egy amikor vonattal érkeztünk a 
halom mézessüteményt készített kezdőponthoz, és autóbusszal 
egy kék sávval díszített üveget jöttünk haza, vagy fordítva. Ezt a 
mellékelve hozzá, a megfelelő túránkat vonattal kezdtük, és 
folyadékkal feltöltve. Összesen Dévaványáról indulva Körös-
közel 180 km volt az Alföldi Kék  ladányig tartott a gyaloglás. A 
Békés megyei szakasza.térképen is majdnem egyenes jelzi 
5 óra 30 perc alatt érkeztünk meg az utat, három kis kanyar van 

benne, a táv19.2 km-t tett ki. Körösladányba az állomáshoz. A 
Az idő kellemes kiránduló időnek csapat egybehangzó véleménye 
ígérkezett. A reggeli pára felszállt, alapján eldöntöttük, hogy jövőre 
majd kisütött a nap, szép lassan folytatjuk Csongrád vagy Hajdú-
lekerült egy-egy réteg az öltö- Bihar megyében a Kéken, tovább 
zékekből. Gyalogoltunk a véget szakaszolva az Alföldi Kéktúrát.
nem érő ványai-ladányi határban. Zolnai Györgyné

Az Alföldi Kéken

Mezőkovácsházán a Művelődési menedzsere elmondta, a Békés 
Közpon tban  f eb ruá r  4 -én  Megyei Hírlaptól kapták az 
ünnepélyes keretek között adták át örömteli hírt, hogy a szakmai zsűri 
az év Békés megyei embere, döntése alapján az év sportolója 
sportolója díjakat.  A csapatok megyei versenyén a csapatok 
között a békéscsabai női röp- között a második helyen végeztek. 
labdások mögött második helyen Az ünnepélyes díjátadón részt vett 
végeztek a Hed-Land Mező- a négy extraligás versenyző: Kiss 
berényi SE extraligás férfi aszta- Dániel, Sebestyén Péter, Szabó 
liteniszezői.  Krisztián és Vajda Viktor, illetve 
Jámbor Zoltán az asztalitenisz Thúróczy László, aki jelenleg az 
szakosztály vezetője, a csapat NB II-es csapat tagja.

A legjobb sportolók között

Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában
10. forduló: Hed-Land SE Mb I. - Komló Sport Kft. 6 : 3
Mezőberény, 2019. január 12.
11. forduló: SZERVA ASE Szécsény I. - Hed-Land SE Mb I.  4 : 6
Szécsény, 2019.február 2.
12. forduló: AQVITAL Csákvári TC - Hed-Land SE Mb I. 1 : 6
Csákvár, 2019. február16.
13. forduló: PTE PEAC Kaló Méh I. - Hed-Land SE Mb I. 6 : 2
Pécs, 2019. február 23.

Tizenhárom forduló után az újonc  mezőberényiek a tízcsapatos 
Férfi Extra Ligában a nagyon előkelő harmadik helyen áll.
Forrás: www.moatsz.hu

A VI. Szolnok Open Mazsorett kategória 3.  helyezés (27 
Versenyt február 23-án rendezték versenyző közül),
meg, ez nyílt, szövetségtől Gyebnár Viktória - junior botos 
független megmérettetés volt. A szóló kategória 4. helyezés (27 
ba jnokságon  ös szesen  36  versenyző közül), Kara Lina – 
egyesületből 819 versenyző vett Simcsik Orsolya gyermek botos 
részt. duó kategória 2. helyezés. 
A 14 órás maratoni versenyen a Különdíjat kapott az együttes 
következő helyezéseket érték el a „SIVA” csoportja a tradicionális 
mezőberényi lányok: „SIVA” botos koreográfiában nyújtott 
Csoport – tradicionális botos kiemelkedő teljesítményére 
kategória 1. helyezés, „SIVA” kapott pontszámával, ez a junior 
Csoport – junior botos mini- korcsoportban legmagasabbnak 
formáció 1. helyezés, Simcsik bizonyult!
Szilvia – junior POM szóló A berényi lányok már az új 
kategória 2. helyezés, Csatári koreográfiáikkal mérették meg 
Bettina - Simcsik Mónika – senior magukat a népes mezőnyben. Az 
botos duó kategória 2. helyezés, országos bajnokságra való 
Kara Lina – gyermek botos szóló felkészülési időszakában biztató 
kategória 2. helyezés, Bárdi az elért eredmény! 
Regina – junior botos szóló Mezeiné Szegedi Erzsébet

Mazsorettsiker Szolnokon

2019. március Civil hírek
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Kajlik Péter, a Berény Gyermek valamint a sportág mecénásait.
FC elnöke (fotónkon középen) A rendezvényen részt vett Gelei 
február 15-én ünnepélyes keretek József olimpiai bajnok, az MLSZ 
között vette át a Magyar Labda- utazó nagykövete, az MLSZ 
rúgó Szövetség Békés Megyei Grassroots igazgatósága részéről 
Igazgatósága által adományozott Majoros Attila programvezető, 
"Békés Megye Amatőr Labda- Belvon Attila korosztályos válo-
rúgásáért” díjat. gatott edző, valamint Pásztor 
A Magyar Labdarúgó Szövetség József, egykori 9-szeres váloga-
Békés Megyei Igazgatósága ha- tott labdarúgó. Dankó Béla or-
gyományteremtő szándékkal hív- szággyűlési képviselő, MLSZ el-
ta életre Békéscsabán azt az orszá- nökségi tag megköszönte az ama-
gos szinten is egyedülálló díjátadó tőr labdarúgásban szereplő játé-
gálát, amelynek keretében nagy kosok, edzők és vezetők kitartó 
nyilvánosság előtt ismerik el a munkáját, elhivatottságát és az 
megye amatőr labdarúgásáért MLSZ megyei irodája munka-
sokat tévő labdarúgókat, edzőket, társainak tevékenységét.
sportvezetőket, játékvezetőket, Forrás: www.mezobereny.hu

Elismerés a Gyermek FC-nek
Idén is megrendezésre került a szinte teljes egészében amatőr 
Mezőberényi Téli Teremlab- sportolókból állt, így a végső 
darúgó Torna. Ebben az évben két győzelemért nem szállhattak 
magánszemély vállalta magára ezt harcba, viszont a jelenlétükkel 
a feladatot: Mihálik Pál és Stibán színesítették a programot. Ezek a 
Richárd. Ezúton is szeretnénk csapatok valóban csak az él-
megköszönni a nagy pályázatbéli ményért szerepeltek, így a 
segítséget Mezőberény Város legnagyobb gratuláció nekik jár.
Önkormányzatának, valamint a Február 23-án Siklósi István 
Mezőberényi Labdarúgó Egye- polgármester úr a következő 
sületnek. Köszönet jár még a elismeréseket adta át:
Mezőberény '17 Városüzemel- (35+)  Korosztályos bajnokság 
tetési Kft-nek, a Vadász Sörkert felsőház: 1. Netzita, 2. Ipar, 3. 
14-es Pubfoodnak, az UPC Ma- Csaviép, 4. Csárda-Tex. (35+) 
gyarországnak, illetve a Hetes Korosztályos bajnokság alsóház: 
Kft-nek.  Ahhoz, hogy problé- 1. Lima, 2. Asszonybosszantó, 3. 
mamentesen a jövőben is meg Fá-Ma Higéniai Kft., 4 .  
tudjuk rendezni, elengedhe- Flamengo. (35+) Korosztályos 
tetlenek a hasonló segítségek. bajnokság: gólkirály: Göblyös 
Az idei évben húsz csapat indult a Sándor (Lima), legjobb kapus: 
rekreációként szolgáló kupaso- Kohut Zoltán, (Ipar), legjobb 
rozatban. Nyolc a tapasztaltabb játékosok: Malatyinszki Tamás 
korosztályban, tizenkettő a (Netzita), Mochnács Tamás 
nyíltnak bélyegzettben. Ezzel a (Csárda-Tex), legidősebb játékos: 
csapatlétszámmal gyakorlatilag Szabó János (Csaviép), Fair Play-
maximalizáltuk a férőhelyet a heti díj: Csaviép csapata.
egy napos versenynaptári lebo- (16+) Korosztályos bajnokság 
nyolítást illetően. Ebből követ- felsőház: 1. Hot Drink, 2. Top 
kezik és reméljük, hogy a Down,  3 .  Páka-Trans ,  4 .  
következő bajnokságot már több Sördögök, 5. Római Térkő, 6. 
naposra kell, hogy tervezzük. Mi Paprika stores.co.uk. (16+) 
sem szolgál jobb bizonyítékként Korosztályos bajnokság alsóház: 
arra, hogy szükséges ez a ren- 1. Sparrow café, 2. Kecskemét 
dezvény, mint hogy minden egyes Kft., 3. Darazsak, 4. Csaba-
héten négy-ötszáz embernek nyúj- Berényi Gépgyártó Kft., 5. 
tott szórakozást. Kamuti SKA, 6. U.M.CS. CS. 
Hála a segítségnek, a 2018-19-es (+16) Korosztályos bajnokság: 
szezonban az összdíjazás meg- gólkirály: Knapp András (Hot 
haladta a háromszázezer forintot. Drink), legjobb kapus: Lestyán 
Így egy csapatnak sem kellett Norbert (Top Down), legjobb 
elhagynia a pályát üres kézzel. játékosok: Bereczki Gábor 
Lehetőségünk nyílt a szokásos (Paprika stores.co.uk), Hanyecz 
díjazásokon felül más elisme- Bence (Sördögök), legidősebb 
réseket is kiosztani, ami nagyon játékos: Hajdú Sándor (Sparrow 
fontos volt, mivel több olyan café), Fair Play-díj: U.M.CS. CS. 
csapat is megmérettetett, amely csapata.                 Stibán Richárd

Téli teremtorna

A Mezőberényi Általános Iskola, sítása a téli időszakban, a hagyo-
a Berényi Gyermek FC és a Mező- mányok és a sportbarátság ápolá-
berényi Gyermekfoci Alapítvány sa, a tehetséggondozás, az egész-
közös rendezésében az idén 26. al- séges életmódra nevelés, sport-
kalommal került sor a hagyo- szerű versenyeztetés.
mányos utánpótlás labdarúgó téli Mint minden évben, idén is ki-
teremtornára Mezőberényben, a élezett küzdelmet folytattak a 
Molnár Miklós Sportcsarnokban. résztvevők a végső győzelemért. 
Ebben az évben hat korosztályban Egy korosztály kivételével csapa-
szerveztük a tornát, U 7-től U 19- taink dobogós helyezéseket értek 
ig. Összesen 48 csapat, több száz el. A 26. Farsang Kupa utolsó ver-
fiatal labdarúgó vett részt a sok senynapján a legkisebbek (U7) 
héten át tartó megmérettetésen. léptek pályára (felvételünkön a 
Idén is fogadhattuk Maros- berényi csapat). Ebben a korosz-
vásárhely és Székelyudvarhely tályban nem állítottak rangsort, a 
csapatait, akik a labdarúgó mér- szervezők jóvoltából minden 
kőzések mellett változatos prog- résztvevőt egyformán díjaztak, 
ramokkal kellemes napokat töl- így fényes éremmel a nyakukban 
töttek Mezőberényben. térhettek haza a gyerekek, min-
A több mint negyed évszázad alatt denki örömére. 
a torna célja továbbra sem Kajlik Péter testnevelő-edző
változott: játéklehetőség bizto-

26. Farsang Kupa

Szeretettel hív- berényben élő, halmozottan 
juk és várjuk a sérült, kerekesszékes futótársunk 
mozogni vágyó- tiszteletére rendezzük. Várunk 
kat a Berényi mindenkit, aki szeretne Ágival 
Futókör követ- egy vidám délutánt eltölteni! A 
kező program- táv: 5-től 20 kilométerig. Ez nem 
jára 2019. már- verseny! Itt a tavasz, jönnek a 

cius 16-án 15 órai kezdettel! futóversenyek, ez egy alkalom, 
Helyszín: a Kálmán Fürdő előtti hogy teszteljük az edzettségi 
parkoló. A Félmaraton Ágival állapotunkat.
elnevezésű futásunkat egy Mező- Berényi Futókör

Fuss Mezőberény, fuss! 

Fürdés Gyopárosfürdőn
A OPSKMM Nyugdíjas Klubjával 2019. március 30-án kirándulás 
Gyopárosfürdőre. Indulás busszal a Liget utcai buszmegálló Fornetti 
felőli oldalánál 9 órakor. Résztvételi díj 2500 forint, véradójeggyel 
csak a buszköltség. Előzetes jelentkezés – 1.500.- forint befizetésével 
– Mertz Mártonnénál: +36 20 588-0088 telefonszámon. 

2019. márciusCivil hírek
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Kőszegi Márton február 17-én ün-
nepelte 95. születésnapját. Ebből 
az alkalomból köszöntötte fele-
sége, aki másnap töltötte be a 88 
évét, illetve fiuk: Zoltán és annak 
felesége, Ica, valamint unokái: 
Niki és Zoltán a párjával, továbbá 
néhai testvérei családtagjai. 
Jó egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk az ün-
nepeltnek!

Kőszegi Márton köszöntése

Meghívó
Március 28-án 16 órakor az I. kerületi evangélikus egyház 
gyülekezeti termében a Történelmi Filmklub keretében bemutatásra 
kerül a GUPVI lágerek foglyai című ismeretterjesztő film a 
magyarországi németek elhurcolásáról. 
Szerkesztő-rendező: Rozsnyai Ilona.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület nevében 

Rau Mihály elnök

A Magyar Szín-Játékos Szövetség Lengyel Pál emlékére Békés-
csabán február 16-án megtartott „Farsangi rögtönzések” elne-
vezésű improvizációs fesztiválján négy mezőberényi „kalandor”: 
Husti Katalin, Földesi Lajosné, Ollé Mária és Szabóné Gecse 
Éva a területi versenyt megnyerve elhozta az Arlecchino- díjat. 
Így továbbjutottak az országos fesztiválra, amit március 30-án 
Gödöllőn rendeznek. 

Berényieké az Arlecchino-díj

–  Honnan jött az ötlet, hogy részt felkészülési idő után három 
vegyenek a fesztiválon?  – percben kell bemutatniuk a 
kérdeztük Ollé Máriától. produkciót. Végül csak négy jött 
– Még januárban a rádióból el, így hét feladatot kellett 
értesültem a rendezvényről. Arra megoldanunk. Az elvárás pedig az 
gondoltam, szórakoztató lehet egy volt, hogy legyenek a jelenetek 
ilyen fesztivál, jó lenne a részese humorosak, legyen bennük for-
lenni! Mivel négy fős csapatok dulat, megoldás, csattanó. A leg-
jelentkezését várták, megkeres- nehezebb feladatunk az volt, ami-
tem az említett csapattagokat, len- kor egy statisztikai adatokat tartal-
ne-e kedvük benevezni. Össze- mazó cikket, és az abban megfo-
ültünk, tanakodtunk, végül úgy galmazott probléma megoldását 
döntöttünk, kipróbáljuk ma- kellett megjelenítenünk két meg-
gunkat. Veszítenivalónk nem volt, adott, oda nem illő szereplővel. 
csak egy jó bulinak tartottuk a Mondanom sem kell, a több, mint 
részvételt. Kíváncsiak voltunk, négyórás koncentráció végére 
hogy képesek vagyunk-e impro- nagyon elfáradtunk.
vizálni egy megadott feladattí- – Hogyan készülnek a március 30-
puson belül. án esedékes országos fesztiválra?   
– Milyen volt a csabai esemény? – Sehogyan sem. Erre nem lehet 
– Rendkívül szórakoztató és rend- készülni, hiszen nem tudjuk sem a
kívül fárasztó. Ebben az évben feladatok jellegét, sem a tartalmát. 
tízéves jubileumát ünnepelte a A hat területi döntőből két-két csa-
fesztivál Békéscsabán. A többi pat jutott tovább, tehát az országos 
csapat már nem volt kezdő, az versenyen tizenkét csapat talál-
egyiknek olyan tagja is volt, aki a kozik. Úgy tudjuk, ott már lesznek 
kezdetektől részt vett a rendez- profik is. A résztvevők egy része 
vényen, és voltak olyanok is, akik színi stúdióban pallérozódik, tehát 
már az országos döntőn is ott túl nagy esélyünk nem lehet. 
szerepeltek. Mi voltunk az egyet- Azon is gondolkodtunk, hogy 
len újonc résztvevő, épp ezért egyáltalán érdemes-e nekünk oda 
eszünkbe sem jutott, hogy elmennünk. Végül úgy döntöt-
megnyerhetjük. Eredetileg hat tünk, mint a területi versenyt, bu-
csapat jelentkezett, és úgy volt, linak fogjuk fel ezt is, és megyünk. 
hogy valamennyi csapat négy- M. L. 
négy feladatot kap, és tízperces 

A Berény Táncegyüttessel az idei folytattuk a munkát. A darabolás 
esztendőben először kaptunk után az üstbe bekerültek a hurka 
lehetőséget hagyományos disznó- összetevői, a lányok pedig az ebéd 
tor megszervezésére és megrende- körül serénykedtek, ami szintén 
zésére. Az esemény helyszíne a rendkívül ízletesre sikerült.
köröstarcsai tájház volt, a disznót A délután folyamán készült el a 
pedig felajánlásként kaptuk. kolbász és a hurka, melyek 
Mindkettőért köszönetünket sze- elkészítésénél mindenki tevéke-
retnénk kifejezni Végh Juditnak, nyen részt vett. Így a vacsorának 
egyik táncosunk édesanyjának. való is megvolt, amíg a lányok 
Az együttes tagjaival már korán megsütötték a hurkát, kolbászt, a 
reggel megérkeztünk, és nyomban fiúkkal elpakoltunk mindent.
nekiláttunk az előkészületeknek. A kimerítő, de igencsak élmény-
Fél nyolcra a főszereplő, a disznó dús napot természetesen hajnalig 
is megérkezett, akit a markos tartó szórakozással, tánccal 
legények Róth Bence vezetésével zártuk. Mindenki nagyon remekül 
a lehető legkíméletesebben, sok- érezte magát, bőven jutott kóstoló 
kolóval kísértek át a másvilágra. az otthoniaknak is, nagyon bízunk 
Mindenkinek jutott feladat, a fiúk- abban, hogy ez az alkalom 
kal a perzselést, tisztítást végeztük hagyományteremtő volt, s jövőre 
el, míg a lányok elkészítették a ismét lehetőségünk nyílik majd 
finom reggelit, hagyományosan erre a kiváló programra. 
hagymás vért. Ezt követően Balogh Dávid Attila

Néptáncos disznótor
2019. március Civil hírek
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Két kiránduló egy kis szala- A lelki halál esetében is van 
mandrát talált az út szélén. Úgy minimális életjel – akár annál a bi-
tűnt, hogy él, de szokatlan volt, zonyos szalamandránál. De ami-
hogy nem szaladt el az érke- kor azt mondjuk, halottak va-
zésükre, könnyen kézbe foghat- gyunk vétkeink miatt, élő szobrok 
ták. A végtagjai és farka is meg- vagyunk. Mozdulatlan egyének, 
remegett, ezért nem lehetett el- akik egy másik valóságban ve-
dönteni, mi a helyzet vele. Har- getálnak, de Isten országa számára 
madik kiránduló társuk döntötte el halottak. Megtérésünk előtt nem 
a dilemmát. Így szólt: „halott, tudunk szeretettel gondolni az 
csak még nem tud róla…” Úrra, és képtelenek vagyunk Isten 
Jézus ezt mondja: „Bizony, bi- országáért cselekedni. Isten éltető 
zony, mondom nektek, hogy eljön Lelke nélkül nem tudunk Istent di-
az óra, és az most van, amikor a csérő éneket énekelni, önmagunk-
halottak hallják az Isten Fiának a ról lemondani, s jobban szeretjük 
hangját, és akik meghallották, élni azt, amiben nincs ott az Isten.
fognak”. (János 5,25) Neki azonban semmi sem lehe-
Nincs itt valami tévedés? Nincs tetlen! Kiutat készít, menekülést a 
bizony! Pál is így ír: „Titeket is 

halálból. Jézus Krisztus által. 
életre keltett, akik halottak vol-

Nekünk csak bízni kell az áldott 
tatok vétkeitek és bűneitek miatt.“ 

Orvosban. Túl egyszerű?  Sem-
(Efezus 2,1) Halottak voltunk, 

melweis Ignác klóros kézmosása 
most pedig már életre keltünk!

is nagyon egyszerűnek tűnt az 
A hatvanas évek végen Oliver 

akkori orvostársadalom számára, Sacks bronxi orvos szoborrá 
halála után mégis elfogadták fel-merevedett, ún. katatón állapot-
fedezését. Egy egyszerű felisme-ban vegetáló betegek közé került. 
rés volt az, amit alkalmazni kel-Kezelése nyomán többen vissza-
lett. Ha valaki mégsem gyakorol-tértek az életbe. Az idézett bibliai 
ta, továbbra is a halált szolgálta, mondatok a lelki halálról szólnak, 
hiába nevezték gyógyítónak.amibe pedig azok merevedtek be-
Isten az Ő nagy szeretetéért ke-le, akik haragban állnak az Isten-
gyelmet ad. Életre hív. Fiát, Krisz-nel, nem vágynak Jézushoz. Pál 
tust adja a keresztre és feltámaszt. szerint mi is ilyenek voltunk: 
Bűnöket bocsát. Hogy egy új halottak, reménytelen esetek.
életben járjunk, egy új életet „De Isten, gazdag lévén irga-
éljünk. Van remény. Van élet a lomban, az ő nagy szeretetéért, 
halottak számára is. Túl egyszerű amellyel minket szeretett, hogy 
talán, de ez az, amitől mégis él-minket is, akik halottak voltunk a 
hetünk, sőt örökké. vétkek miatt, életre keltett Krisz-

tussal együtt – kegyelemből van Lázárné Skorka Katalin
üdvösségetek!“ (Efezus 2, 4-6) evangélikus lelkész

Halott, csak még nem tud róla
...mégis élhet

Április 3-án lesz 15 éve, hogy ünnepi istentiszteleten beiktatták 
az I. kerületi Evangélikus Egyházközség lelkészének. Hogyan 
került Mezőberénybe? – kérdeztük Lázárné Skorka Katalin 
evangélikus lelkésztől.

Tizenöt év sok áldással

szolgálat sok kötelezettséggel 
egészül ki: lelkigondozói alkal-
mak, munkatársi megbeszélések, 
szülőkkel, nagyszülőkkel történő 
beszélgetések, programelőké-
szítők, tanácskozások, kapcsolat-
tartás diákokkal, előadók meg-
hívása. Ezért is öröm, ha valaki az 
intézmények révén kezd érdek-
lődni a Biblia iránt, és felnőttként 
keresi a gyülekezeti közösséget. 
Gyermekeknek vezettük be az 
úgynevezett „Élő kövecskék” 
kreatív bibliai foglalkozást, amit 
vasárnap 10 órától tartunk.
– Hogyan látja most a német 
evangélikus gyülekezetet?

– Mezőberényi szolgálatomat – A volt „németajkú evangélikus 
2004. február 1-jével kezdtem egyházközség” jelenlegi tagjai 
meg, ezt megelőzően Orosházán sajnos már alig beszélik őseik 
voltam lelkész. A jelenlegi püspök nyelvét. De elkötelezettek őseik 
úr, Kondor Péter, majd pedig a értékei, az épített és tárgyi örök-
gyülekezet presbitériuma hívott. ség, illetve a lelki kincsek meg-
A beiktatás alkalmát tudatosan őrzésében. Ez a közösség mindig 
tavaszra választottuk, remélve a is komolyan vette Isten igéjét, 
jobb időt, ami ideálisabb körülmé- most is ez a lelki megújulás zá-
nyeket adhat egy ünnepi alkalom loga. Gyülekezetünk egy igényes, 
számára. zenei életet támogató, jövőjéért 
– Hogyan értékeli az itt eltöltött 15 tenni akaró közösség, amely kész 
esztendőt? az áldozathozatalra. Ezt bizonyít-
– Isten úgy alkotta meg a világot, ják az utóbbi évek nagy volumenű 
hogy megpihent a hetedik napon, felújításai is (templom, parókia), 
megáldotta és megszentelte azt. melyek mögött a gyülekezeti ta-
Itteni szolgálatom hetedik évei gok komoly adományai álltak. 
végén az Úr még jobban látni Erről szól minden összefogás a 
engedte szeretete nyomait. Hálás közösségért, többek között a 
vagyok a gyülekezet szeretetéért, Szeretetkör működése, háziasz-
amelyben családunk otthonra szonyi csoportok aktivitása. De az 
talált. Hálás a presbitérium tag- Erős Vár Alapítvány és az evan-
jainak és munkatársaknak a kon- gélikus bál szervezőcsapatának 
struktív együttműködésért, lelki léte is. Nálunk otthonra találnak 
testvérekért, őszinte beszélge- az Istent keresők, de az el-
tésekért, közös imádságokért és a kötelezett hívő emberek is. Igyek-
bizalomért. Hálás vagyok az élénk szünk mindenkit örömmel fogad-
zenei életért, rézfúvósokért, fiatal ni, hiszen az evangélikus egyház 
felnőttek és gimnazisták könnyű- Jézus örömhírének népe.
zenei csoportjaiért, de az asszony- – A közeljövőre milyen terveket 
kör hűségéért is.  Az evangélikus sző?
nevelés, oktatás ügye pedig egy- – Az egyház folyamatos refor-
fajta hosszú távú befektetés. mációban él, azaz mindig meg 
Tizenöt év mérlege: sok kihívás, kell, hogy újuljon. Ez az elv ve-
sok Isten ügyéért tevékeny társ és zérel bennünket. A jövőre re-
sok áldás. ménységgel nézek, hagyom, hogy 
– Az utóbbi években evangélikus Isten vezessen. Ha figyelek a Tőle 
óvoda, iskola és gimnázium is jövő útmutatásra, tudni fogom, mi 
működik a városban, ezzel meny- a teendőm és meddig. Mezőbe-
nyire sokasodtak meg a lelkészi rényi szolgálatomban többször 
feladatai? kaptam ezt a bátorítást: „Íme, nyi-
– Természetes, hogy a megnöve- tott ajtót adtam eléd, amelyet sen-
kedett szolgálati terület megnö- ki sem zárhat be.” (Jelenések 3,8) 
velte a feladatok számát. Az Biztos vagyok abban, hogy Isten 
egyházi nevelési, oktatási intéz- terve a legjobb, én pedig nyugod-
mények új profiljának a kiala- tan teszem le a jövőmet is az Ő 
kítása hosszú és soktényezős fel- kezébe. 
adat. A gyülekezeti lelkészi M. L. 

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik felejthetetlen, 
drága jó  édesanyánk, anyósunk, 

nagymamánk, dédmamánk,

Balázs Mihályné 
Babinszki Mária

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat részvételükkel enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló  család

Kettőskúti találkozó
2019. március 17-én 12 órakor a Berény Szállóban.

Jelentkezési és fizetési határidő: 2019. március 12.

Fülöpné Nusi +36 20 429-3878

2019. márciusHitélet
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MINŐSÉGI CSOKOLÁDÉK 
-50-80% AKCIÓBAN!

MILKA MIKULÁS 100 G 149 FT
KINDER MINI CSILLAG CSOKIVAL 42 G 199 FT
MILKA TÉLAPÓ CSOMAG 126 G 299 FT
CUKORPÁLCA OREO 100 G 299 FT
MILKA ADVENTI NAPTÁR 200 G CSOKIVAL 399 FT
KINDER MIKULÁS TOJÁSSAL 75 G 399 FT
KINDER TÖLTÖTT FIGURÁK 102 G 399 FT
SZALONCUKOR KIMÉRT TÖBB ÍZBEN KG 499 FT

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

2019. március 11-én, hétfőn 15 és 18 óra között a 

Művelődési Központban 
( Fő út 6.).

Törtarany 6.100.- Ft/g-tól, fazon 9.000.- Ft/g-tól, 
márkás karórák (hibásan is), neves festők képei, 
Herendi és Zsolnay porcelánok, ezüst tárgyak, 

borostyán ékszerek, szarvasagancsok.

Mezőberény, 

önkéntesei és partnerei fejlesz- programként.
tették ki, a játékok egy részét A Zöld Sziget Játszóház a közös 
helyi kézművesek állították elő. játékon keresztül megtanítja a 
A Zöld Szigetnek elnevezett résztvevőknek a hulladék meny-
játszóház központi eleme egy nyiségének csökkentéséhez szük-
egyedi fejlesztésű óriás társas- séges lépéseket. Azt, hogy a tuda-
játék, de emellett vannak még tos viselkedés a tervezésnél kez-
látványos óriásjátékok, mozgá- dődik, a bevásárlásnál is lehe-
sos, logikai, memória játékok, tőségünk van hulladékmen-tes 
készségfejlesztő asztali játékok, termékeket választani, de ha 
valamint a gyerekeket kísérő hulladék képződik otthonunk-
szülőknek szóló asztali játékok. ban, akkor azt tudjuk újrahasz-
A játszóház teljesen mobil, azaz nálni, hasznosítani vagy szelek-
bármely rendezvényre, nyári tá- tíven gyűjteni.
borba, gyermekprogramra ki A projekt az Innovációs és Tech-
lehet telepíteni, ahol a FETA nológiai Minisztérium támo-
szakavatott, tapasztalt animá- gatásával az FM-LSZF/2018-1 
torai segítségével akár egész azonosítójú, a hazai hulladék-
napos programot is biztosít. gazdálkodással kapcsolatos la-
Annak érdekében, hogy a já- kossági szemléletformálásra for-
tékok a fejlesztés során tesztelve dítható támogatás „Tanuljunk 
is legyenek, a FETA a program játszva a közös jövőnkért” című 
keretén belül több nyílt napot is pályázatából valósult meg.

Békés megyében egyedülálló, a enyhítése érdekében. Azt tudták tartott, ahol az iskolások, óvo- A játszóházról képek és további 
keletkező hulladék csökkentését az alapítvány munkatársai, hogy a dások kipróbálhatták a játékokat, információ elérhető a 
célzó szemléletformáló játszó- legfogékonyabb korosztályt, a valamint 3 fesztiválon is meg-  
házat hozott létre a Fenntartható gyerekeket kell megcélozni a jelent a Zöld Sziget kisérő- oldalon.
Térségért Alapítvány, azaz a szemléletformálással, hiszen ők a 
FETA. megszerzett tudást hazaviszik, 
A FETA programjain a korábbi családjuknak továbbadják, és az 
években szembesült azzal, hogy is fontos volt, hogy élményszerű 
egyre több szülő számára fontos, legyen a tudás átadása. Ennek a 
hogy információkhoz jussanak, célzott programnak az eszköze 
hogy a mindennapok során mit tehát egy játszóház lett, amely 
tehetnek a hulladékképződés elemeit a FETA munkatársai, 

www. 
f a c e b o o k . c o m / f e t a b r i n g a

Zöld Sziget Játszóház a jövőnkért
A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) „Tanuljunk 
játszva a közös jövőnkért” címmel szemléletformáló programot 
valósított meg

FIGYELEM! FELVÁSÁRLÁS 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS: +36 70 381-6345.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Víz-, gáz-, fűtésszerelés 
és lakatosmunkák

Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

2019. március
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OTP Bank: stabilitás és úttörő digitális fejlesztések a pénzügyek terén 

Bankválasztás során a legtöbb ember számára a stabilitás és a megbízhatóság elsődleges szempont, azonban mára az is fontos, hogy egy bank 
lépést tudjon tartani a változatos igényekkel. Az OTP Bank egyszerre képviseli a stabilitást és a haladást a magyar bankpiacon: közel hét 
évtizedes működése során egy, a fejlesztésekben élen járó, régiós szinten is meghatározó szereplővé nőtte ki magát. Az itt dolgozók 
szakértelmének, megbízhatóságnak köszönhetően, az új megoldások sorával a bank az évtizedek során megőrizte stabil piaci helyzetét, míg a 
kiemelkedő ügyfélszolgálat elismeréseként a tavalyi évben immáron harmadszorra nyerte el az „Év Bankja”díjat.  

Az OTP Bank az utóbbi években olyan, a hazai piacon úttörőnek számító fejlesztéseket mutatott be, mint a digitális aláírópad, az immáron 
országszerte elérhető készpénz ki- és befizetésre alkalmas okos ATM-ek, vagy a készpénzmentes fizetést forradalmasító, akár más bankok 
ügyfelei számára is elérhető mobilfizetés. 

Személyes kapcsolatban az ügyfelekkel 

Az OTP Bank működése során mindig szem előtt tartotta, hogy egy bankkal való kapcsolat fontos és hosszú távú bizalmi viszonyt jelent. Az 
ügyfelek joggal várják el az egyszerű, gyors és kényelmes szolgáltatásokat. Az új digitális megoldások, mint a teljesen online igényelhető 
személyi kölcsön, az online módosítható rugalmas számlacsomag, vagy éppen a VideóBank szolgáltatás ugyan lehetővé teszik, hogy az 
ügyfelek kényelmesen, az otthonukból intézhessék pénzügyeiket, de fontos, hogy igény esetén mindenki személyes, szakértő segítséget 
kapjon. Ezért az OTP Bank tanácsadói Magyarország egyik legnagyobb fiókhálózatával, közel 400 fiókban várják az ügyfeleket.  

Az OTP Bank változatos termékpalettáján a pénzügyi szolgáltatások széles köre elérhető a lakossági és vállalati ügyfelek számára. A 
személyre szabott és egyedi ajánlatokért érdemes meglátogatni a Mezőberény, Kossuth Lajos tér 12. szám alatt található OTP Bank fiókot.  

Folyamatos bővülés és fejlődés 

 „Az OTP Bank az elmúlt évtizedek során egy olyan pénzintézetté tudott fejlődni, amely nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is 
jelentős szerepet tölt be. Ma már 9 országban közel 1 500 bankfiókban várjuk ügyfeleinket. Tisztában vagyunk vele ugyanakkor, hogy a siker 
egyben felelősség is. Hiszen egy rendkívül széles ügyfélkör igényeit kell kiszolgálnunk. Így egyfelől folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan 
kényelmes, modern, könnyen és gyorsan elérhető szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek megfelelnek a digitális kor elvárásainak. Ugyanakkor 
büszkék vagyunk rá, hogy a klasszikus értékeinket megőrizve elérhetőek maradtunk, hiszen szinte egy karnyújtásnyira vagyunk ügyfeleinktől a 
közel 400 bankfiókunkkal” – mondta el Tóth István Attila, az OTP Bank mezőberényi fiókjának vezetője.
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