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Születésnap - Életmű kiállítás – Felajánlás és mindhárom Kiszely
Jánosné Zsuzsika néni nevéhez fűződik, aki a napokban ünnepelte 85.
születésnapját.

2013. április 21-én, vasárnap 19 fellépő csoport közreműködésével
került megrendezésre a Szabó Antal és Szabó Antalné karvezetők
munkássága előtti tisztelgésül II. Dalostalálkozó az OPS Kulturális
Központban.

Ebből az alkalomból rendezték meg Életmű kiállítását is, ahol a
tartalmas életút, a hímzés, a népművészet iránti elkötelezettség
jelenítődött meg. A kiállítás anyagából 45 alkotást szülővárosának,
Mezőberénynek adományozott, melyek az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében kerülnek állandó
elhelyezésre. A felajánlott kézimunkák a Népi Iparművészeti
Tanácsnál lezsűriztetett mezőberényi szűcs és fehérhímzéssel készült
terítők, párnák. A kiállítást dr. Illés Károlyné rendezte, Pál Miklósné a
Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg és

Az esemény a „290 év elődeink hagyatékában” rendezvénysorozat
keretében civil szervezet, művészeti csoport, kulturális intézmény
szervezésében, vállalkozások és magánszemélyek támogatásával
valósult meg, így állítva méltó emléket a két elhivatott szakembernek.
Borgula Györgyné, a Városi Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte a
résztvevőket, majd Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
nyitotta meg a II. Dalostalálkozót. Borgula Györgyné beszélt a város
újratelepítéséről, a hagyományok ápolásának, az értékek őrzésének

mutatta be Zsuzsika néni életútját. Nem mindennapi eseménynek
lehettek tanúi a jelenlevők, hiszen a népművész ünnepeltnek zenélt
művész unokája, Petneházi Gábor és neki táncolt dédunokája, a
néptáncos Ábelovszky Zsóka. Megtisztelték az eseményt, Tóth
Sándor és Debreczeni János népművészek, a környező települések
szakkörvezetői, a mezőberényi kézimunka szakkör régi és jelenlegi
tagjai is. Az ünnepeltet köszöntötte Siklósi István polgármester és
kifejezte köszönetét a felajánlott kézimunkákért, s azért a kimagasló
munkáért, melyet több évtizede végez Zsuzsika néni Mezőberény
népművészetéért. A kiállításhoz kapcsolódóan jelent meg Kiszely
Jánosné Mezőberényi fehérhímzések c. könyve, amely mintegy
megkoronázása az életműnek.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a könyv megjelentetésével
tiszteleg Zsuzsika néni munkássága előtt, hogy ápolta és átmentette a
21. századi utódoknak Mezőberény becses értékeit.
Az Életmű kiállítá st december 31-ig láthatják az érdeklődők az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményben.

jelentőségéről, az együttműködés fontosságáról. A közös éneklést
követően Kmetykó Istvánné, a Berényi Népdalkör művészeti vezetője
Szabó Antal és Szabó Antalné karvezetők munkásságát, a Népdalkör
36 éves múltját mutatta be a résztvevőknek. Majd egy-egy szál
virággal tisztelegtek a csoportok Tóni bácsi és Irénke néni emlékének.
És elindult a bemutatók sora. Jól felkészült csoportok, szólisták
igényes produkcióit láthatta a közönség, nagy tapssal és a közös
énekléssel jutalmazva az előadókat. A rendezvény ebéddel zárult a
Berény Szállóban, ahol jó hangulatban folytatódott a nap. A
legkitartóbbak kora este vettek búcsút a várostól, a vendéglátóktól.
Köszönjük a támogatást Tóth Jánosnak, Szépe Leventének, Püski
Tibornak, Gyurkóné Sashalmi Klárának, a Famíliatészta Kft-nek és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Március 29-én Siklósi István polgármester 90. születésnapja
alkalmából otthonában köszöntötte Hajdú Mihálynét. Ez
alkalomból átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök úr
emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú,
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Március 29-ről 30-ra virradóra kb. 20 milliméter eső hullott a
városra. Az előző héten leesett nagy mennyiségű hó gyors
olvadásával együtt jelentős vízterhelés érte a talajt. Ennek ellenére
néhány helyszíntől eltekintve nem okozott nagyobb problémát a
helyzet, köszönhetően az előző évben a csapadékvíz-elvezető
rendszeren végzett karbantartásoknak is. Több helyen a lakosok
öntevékenyen végeztek munkálatokat a víz elvezetése érdekében.
Kiemelendő a Mátyás Király utca Gyomai út felőli végénél történt
árokmeder mélyítése és szélesítése, amellyel gyorsabban levonult a
víz az utca északi részéről.
A nap folyamán sikerült elérni, hogy a Nagy-zugi szivattyútelep
folyamatos működésre (éjjel-nappal) térjen át. 29-én a már működő
egy szivattyú mellé még egyet beindítottak, s így biztosított volt a
belvíz folyamatos átemelése a Körösbe. Ennek fontosságát azzal lehet
érzékeltetni, hogy Mezőberényből a csapadékvíz elvezetése és a
Körösbe történő átemelése ezen a ponton történik, keletkezzen a víz
akár az Ókertben, a belvárosban, a Laposi-kertekben, vagy éppen a
tarcsai határban. 31-én már termőföldeket is lehetett védeni, illetve
onnan a víz levezetését segíteni. Ennek eredményeként a
Mezőberényt Köröstarcsával összekötő kerékpárútról is eltűnt a víz.
Siklósi István polgármester a város nevében ezúton mond
köszönetet mindenkinek, aki a belvízmentesítésben segített.
Külön köszönet illeti Lédig József vállalkozót, aki teljesen
önzetlenül, lokálpatriótaként térítésmentesen nyújtott gépi munkával
segítséget.
A következő héten a sportpálya mögötti csatorna is kikotrásra került a
körgátig, hogy az Áchim utca felőli részről érkező víz gyorsabban
tudjon levonulni.
Az egész belvizes időszak alatt sok ember dolgozott azért, hogy minél
kisebb kár érje a várost, az itt lakók értékeit megvédje. A sikeres
védekezésnek ez az alapja!
Összegzésként elmondható: nemhogy emberi életet, de még
lakóingatlant sem veszélyeztetett a belvíz. A szennyvízzel sem
voltak olyan gondok, mint 2010-2011. fordulóján, a tisztítótelep a
jelentősen megnövekedett mennyiségű befogadott víz kezelését képes
volt megoldani.
Április 2-án az Országos Mentőszolgálat képviselői jártak a
Polgármesteri Hivatalban, és megtörtént az épülő mentőállomás
részére az előző képviselő-testület által már biztosított terület
birtokbaadása.
Április 11-én, a rossz időjárási körülmények miatt csak harmadik
időpontban sikerült megtartani a 2012-ben született mezőberényi
gyerekek és szüleik tiszteletére rendezett faültetést a Hosszú-tó
Thököly úti oldalán. A már hagyományosnak számító eseményen
sajnos kevés fát kellett ültetni, mindössze 82 gyermek született az
előző évben. (Az 1980-as években volt 170 közeli születésszám is.)
Április16-án este a Medvefejes-tó északi oldalán égett a nádas. A
mezőberényi önkéntes tűzoltók nagyon rövid időn belül a helyszínre
érkeztek, s a hivatásos tűzoltók kiérkezésének időpontjáig már
eloltották a lángokat. A helyszínre érkező hivatásosak szakszerű
beavatkozást állapítottak meg, ezt követően távoztak is a területről. Ez
úton is szeretnénk gratulálni az önkénteseknek, akik szabadidejüket
áldozzák a város, annak lakói biztonságáért, és egyúttal köszönetet
mondani helytállásukért.
Április 20-án a Városházán a FIDELITAS Békés megyei
csoportjának szervezésében az 1947-es magyar-szlovák
lakosságcsere szégyenletes eseményeire emlékeztünk. A
rendezvényen Erdős Norbert kormánymegbízott képviseletében Dr.
Onody Gyula a Kormányhivatal igazgatója mondott köszöntőt, majd a
felvidéki és romániai ifjúsági szervezetek megjelent képviselői
folytattak beszélgetést a témáról. Beszédet mondott Bagó Zoltán EP
képviselő is. A rendezvény Barna Lajosné Erzsike néni
emlékezésével zárult.

Az április 20-án megrendezett Lapot a diákoknak (Ladik)
médiavetélkedőt a tavalyi év után ismét a Mezőberényi Kistérségi
Általános Iskola csapata nyerte. A nyolcadik osztályos, Hajcsatok
becenevet választó lánycsapat – Balogh Dóra, Bartók Boglárka,
Gézárt Sára, Szikora Zsóka és Tóth Kata, felkészítő tanár: Kesztyűs
Zsuzsanna – képviselheti a megyét az országos döntőn.
Eredményükhöz gratulálunk.
Április 21-én nagy sikerrel bonyolították le a Művelődési Házban a
II. Dalostalálkozót. A Szabó Antal bácsi és felesége, Irénke néni
karvezetők emlékére létrehozott hagyományos rendezvényre 16
településről érkeztek fellépő csoportok, összesen 18 produkcióval. A
200 körüli vendég nemcsak jól érezte magát városunkban, de
produkcióikkal magas színvonalú szórakozást is biztosítottak a
jelenlévőknek. Köszönet a szervezőknek, a szlovák szervezetnek és
az OPSKK-nak.
Április 22-én a Föld Napja keretében mintegy 40 mezőberényi
önkéntes csatlakozott a Közútkezelő akciójához, és megtisztították
a legforgalmasabb külterületi utak szélét a szeméttől. Köröstarcsa,
Csárdaszállás és Békés felé haladva a települések határáig haladtak el,
Köröstarcsánál a szembe érkező tarcsaiakkal találkoztak. Köszönet
illeti az önkénteseket, akik már nem első alkalommal végeznek
fontos tevékenységet városunk szebbé, élhetőbbé tételéért.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április
29-én tartotta soron következő ülését.
Harmati László képviselő napirend előtti kérdést intézett a
polgármesterhez a közterületen fogyasztott szeszesitalra vonatkozó
rendelet betartatásáról. Siklósi István polgármester elmondta, hogy a
hivatkozott rendelet már nincs érvényben, a tiltott közösségellenes
magatartásról szóló rendelet szabályozta a közterületen történő
szeszesital fogyasztást, de azt az Alkotmánybíróság döntése miatt
hatályon kívül kellett helyezni.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója
hangzott el a 2013. március 25-i zárt, valamint a március 27-i és az
április 3-i rendkívüli ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A két ülés közötti beszámolóhoz Barna Márton képviselő szólt
hozzá, köszönetét fejezte ki a belvízkár elhárításában
segédkezőknek. A polgármesterhez intézett kérdése a közkifolyókra
vonatkozott. Siklósi István polgármester úgy válaszolt, hogy az
Alföldvíz Zrt. illetékesével tárgyalt 15 közkifolyó visszaállításáról,
ami az árajánlat szerint több, mint 5 millió Ft-ba kerülne, ezt jelenleg
nem tudja kigazdálkodni a város.
Következő napirendként Mezőberény Város Képviselő-testülete
elfogadta a 2012. évi zárszámadásról szóló beszámolót.
Szintén elfogadásra került a belső ellenőr által készített összefoglaló
jelentés a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.
Döntés született Mezőberény Város Önkormányzatának közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről, melyet – jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve – április 30-ig kellett elkészíteni.
Jóváhagyták a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatának valamint Szakmai Programjának
módosítását. A módosításra a nyitvatartási idő változása miatt került
sor, szerdánként a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat is
hosszított nyitvatartással, 18 óráig várja az ügyfeleket.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Városi Közszolgáltató Intézmény
Alapító Okiratának módosítását.
Elfogadásra került a Békési Kistérségi Társulás működéséről szóló
felülvizsgált és javított Megállapodás.
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot adott ki
a Városháza épületében a Kormányhivatal által használt helyiségekbe
tervezett kormányablakok kialakításához.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város
lakosainak nevében köszönettel elfogadta a Kiszely Jánosné Népi
Iparművész által adományozott kézimunkákat. A felajánlott
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hímzések az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteményében kerülnek elhelyezésre.
Jóváhagyásra került a Városi Közszolgáltató Intézmény május 1-étől
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata és a mellékletét képező
Belső Kontrollrendszer Szabályzata. A Képviselő-testület megbízta a
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a 2013. júniusi
testületi ülésre az intézmény lakásfelújítási tervét terjessze elő,
valamint dolgozza ki intézménye 2014. évi munkatervét.
A testület döntése értelmében a Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium részére átadott parádóhutai üdülő
használati ideje 5 évről 100 évre módosult. A mindennapos testnevelés
megvalósítása érdekében a gimnázium hátsó udvarának a
használati joga is átadásra került az intézmény részére a
Gimnáziummal kötött Keretmegállapodás feltételeinek figyelembe
vételével.
A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy
megállapodást kössön az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zrt-vel az „Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése” elnevezésű
projekt lezárásához.
A Mezőberény Város Önkormányzata 2013-2014. évek költségvetési
beszámolóit érintő folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátására a
beérkező ajánlatok közül Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgáló ajánlatát
szavazta meg a testület. Jelenleg is ő végzi ezt a feladatot.
Elfogadásra került a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért”
tárgyú projekt keretében benyújtott 9 darab Támogatási Szerződés
módosítás.
A Képviselő-testület megszavazta az önkormányzati tulajdonú
Mezőberény, Kálvin tér 914/3. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának
ingyenes átruházását a Mezőberényi Református Egyházközség
részére azzal a kikötéssel, hogy a Református Egyház által készített
Kálvin téri zöldterület rendezéséről és fejlesztéséről szóló
koncepcióban foglaltak szerint kerüljön hasznosításra a terület.
Döntöttek a képviselők a „Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázat
előkészítéséről és benyújtásáról, egyúttal felhatalmazták Siklósi
István polgármestert az ehhez szükséges dokumentumok aláírására.
Szintén testületi felhatalmazást kapott a polgármester a Jogpont+
i n g y e n e s j o g s e g é l y - s z o l g á l a t i re n d s z e r r e v o n a t k o z ó
együttműködési megállapodás aláírására az Általános Fogyasztási
Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével.
Térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat beadásáról
határozott a Képviselő-testület, mely 12 helyszínen 21 darab kamera
telepítését célozza.
A testület támogatta a Mezőberényi Kosárlabda Klub kérelmét,
hogy pályázhasson a Molnár Miklós Sportcsarnok küzdőterének
sport parkettával való burkolására, egyben felhatalmazta Siklósi
István polgármestert a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok
kiadására.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. május 27.
(hétfő)
Fesetőné Sipos Judit
Tájékoztatás képviselői fogadóóra változásáról
Értesítem az 4. sz. választókörzet lakosságát, hogy képviselői
fogadóórám megváltozott. Véleményeikkel, kérdéseikkel,
problémáikkal ezentúl minden hónap első szerdáján 17-18 óra
között, a Városháza 15-ös sz. termében várom Önöket!
Tisztelettel:

Mezeiné Szegedi Erzsébet
önkormányzati képviselő

Tájékoztatás képviselői fogadóórám változásáról
Értesítem az 5. sz. választókörzet lakosságát, hogy képviselői
fogadóórám megváltozott. Véleményeikkel, kérdéseikkel,
problémáikkal ezentúl minden hónap első szerdáján 17-18 óra
között, a Városháza 15-ös sz. termében várom Önöket!
Tisztelettel:
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Kovács Edina
önkormányzati képviselő

20 éves a Münsingen - Mezőberény
testvérvárosi kapcsolat
Mezőberény Város Önkormányzata és a németországi, BadenWürttemberg tartományban fekvő Münsingen város közötti

testvérvárosi kapcsolat ünnepélyes aláírására 1993. május 30-án
került sor. Bár a szorosabb együttműködés fenntartását nem könnyíti
meg, hogy földrajzilag két, egymástól távol eső városról van szó,
azonban a hivatalos és baráti találkozások erősítik a közös akaratot.
Örvendetes, hogy az eltelt évek alatt a hivatalos kapcsolatok mellett a
magánszemélyek és családok között is baráti szálak szövődtek. Az
önkormányzat tevékenysége mellett ez is garanciája az
együttműködésnek, a kapcsolatok fenntartásának. A közös
programok, sport és kulturális események, évfordulók, mind-mind
segítik, segítették a két nép kultúrájának kölcsönös megismerését,
megismertetését. A város lakói büszkék testvérvárosi kapcsolataikra,
a münsingeni 20 éves kapcsolatra. Emlékeznek a város
delegációjának látogatásaira, a szerződés aláírására, a Testvérvárosok
Emlékoszlopának átadására, a Berény Napok keretében vendégül
látott ideérkező barátságos, nyitott münsingeni emberekre. Az elmúlt
20 év lehetőséget adott arra is, hogy mi, mezőberényiek ellátogassunk
távoli barátainkhoz, megismerjük vendégszeretetüket, és számukra
ízelítőt adjunk városunk hagyományaiból, sport és kulturális életéből.
Köszönet mindazoknak, akik közreműködtek a MünsingenMezőberény testvérvárosi kapcsolat létrejöttében és azóta is
munkálkodnak az aktív partnerség életben tartásáért.

Faültetés Mezőberényben
Immár 3. alkalommal került sor faültetésre a „ Minden születendő
gyermeknek ültessünk egy fát” program keretében Mezőberényben, a
Hosszú-tó partján. Siklósi István polgármester kezdeményezésére
2011-ben kapott először a város a Gemenci Erdő-és Vadgazdaság Zrt.től facsemetéket, és azóta is az
előző évben született
gyermekek számával azonos
kis fát adnak ajándékba. 2013ban a kedvezőtlen időjárás a
harmadik meghirdetett
időpontra tette lehetővé a
rendezvény megvalósulását és
a 82 kisfa elültetését. Sokan
kilátogattak a helyszínre,
segítettek a munkálatokban, a
jelképes faültetésben. A
szülők, nagyszülők,
hozzátartozók lelkesen tettek
eleget a felkérésnek és
kerestek kisfát gyermekük,
unokájuk számára. Siklósi István polgármester köszöntője után a
Mátyás úti óvoda óvodásai lepték meg a jelenlévőket műsorukkal. A
rendezvényt megtisztelte és segített a faültetésben Körösi Mihály
képviselő, dr. Salai Ildikó és dr. Sziráczki Magdolna házi
gyermekorvos, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Védőnői
Szolgálat munkatársai, Cservenák János, a Szlovák Önkormányzat
elnöke és Borgula Györgyné a Mezőberényi Szlovákok
Szervezetének elnöke is. A munka elvégzése után a kisfák különböző
szalagokat kaptak a szülőktől, nagyszülőktől, jelképesen jelölve a
hovatartozást.
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Helyreigazítás: Az áprilisi számunkban a gyermekvédelmi
tanácskozásról szóló cikk helytelenül jelent meg.
Itt olvashatják az eredetileg közlésre szánt változatot.

Gyermekeink védelmében
Városunkban sok szakember munkálkodik annak érdekében, hogy
megelőzhető, illetve - ha már kialakult -, megszüntethető legyen a
gyermekek veszélyeztetettsége. Feladataikat a gyermekvédelmi
törvény szellemében látják el, miszerint elősegítik a gyermekek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő
nevelkedését.
Kik ezek a szakemberek? Bölcsődei kisgyermeknevelők, óvónők,
tanítók, tanárok, ifjúságvédelmi felelősök, gyermekorvosok,
védőnők, akik napi kapcsolatban állnak a gyermekekkel, s ezzel
összefüggésben alkotják a veszélyeztetettséget észlelő- és
jelzőrendszert. Tagjai továbbá a rendőrség, ügyészség, a pártfogó
felügyelői szolgálat, az áldozatsegítő szolgálat, civil szervezetek,
egyházak. A jelzőrendszer koordinálását a Humánsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálata látja el. Ez irányú feladatai közé tartozik a
szakmaközi megbeszélések szervezése, jelzést követően egy-egy
gyermekkel, családdal kapcsolatban esetmegbeszélések összehívása,
valamint az éves gyermekvédelmi tanácskozás megszervezése. Ez
utóbbira került sor 2013. március 26-án, ahol a jelzőrendszer tagjainak
írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelték a
jelzőrendszer éves működését. A tanácskozást jelenlétével
megtisztelte Siklósi István, városunk polgármestere, dr. Sánta István,
a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Járási
Gyámhivatalának vezetője, valamint Dr. Burján Katalin a Képviselőtestület Egészségügyi és Szociális Bizottságának tagja.
A kedvezőtlen társadalmi folyamatok – a családok széthullása, a
fiatalok szocializációjában észlelhető zavarok, a többgenerációs
családok hiánya – egyre nagyobb felelősséget rónak a gyermekekkel
foglalkozó szakemberekre, a jelzőrendszer tagjaira. A tanácskozás
ezért felhívta a figyelmet a gyermekek veszélyeztetésének formáira,
az elhanyagolás és a bántalmazás típusaira, a szakemberek ehhez
kapcsolódó jelzési kötelezettségére. A gyermekjóléti szolgálat
beszámolójában elhangzott, hogy 2012. évben összesen 240 esetben
érkezett gyermekek veszélyeztetése kapcsán jelzés a jelzőrendszer
tagjaitól, legtöbb esetben a köznevelési intézményektől.
Gyermekjóléti alapellátásban 74 család 108 gyermekét gondozták,
míg a védelembe vett gyermekek száma 59, akik összességében 35
családban nevelkednek. A kezelt problémák típusait vizsgálva
szembetűnik, hogy az előző évhez képest megnövekedett a helytelen
gyermeknevelésből, a családi konfliktusokból, a szülők nem
megfelelő életviteléből adódó problémák száma, s megszaporodott a
családon belüli bántalmazás is.
Előadás hangzott el a gyermekjóléti szolgálatok tapasztalatairól, az
együttműködés formáiról a gyermekjóléti szolgálatok és a hatóságok
között.
Az intézmények, szakemberek tájékoztatói alátámasztották, hogy jó
az együttműködés, az információcsere a jelzőrendszer tagjai között,
kapcsolatukat a rendszeresség, a bizalom, az őszinteség és az
odafigyelés jellemzi. A szakmai felkészültség, a közös gondolkodás, a
több nézőpontból történő megközelítés, a megoldáskeresés
eredményeként gyermeksorsok válnak picit könnyebbé.
A tanácskozás résztvevői egyet értettek abban, hogy a közeljövőben
szükség lenne prevenciós jellegű előadások szervezésére a dohányzás,
alkohol, kábítószer hosszú távú élettani és mentális hatásaival, és a
családon belüli erőszakkal kapcsolatos témakörökben, szülői
hatékonyság növelését célzó programokra, valamint a középiskolás
gyermekek számára is több lehetőség szabadidős tevékenységre.
A tanácskozás végén Polgármester Úr köszönetet mondott a
gyermekvédelemben tevékenykedő szakembereknek áldozatos
munkájukért.
Kovács Edina, igazgató

A békésiek leverték a szegedieket
Budapest, 2013. április 4. – Három békési és egy csongrádi csapat
nyert a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő szegedi
középdöntőjén. A középdöntő harmadik fordulójában játékos
formában mérték össze pénzügyi tudásukat Békés és Csongrád
megye diákjai.
2013. április 4-én Szegeden, az SZTE Kongresszusi Központban
került sor a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő harmadik
középdöntőjére. A versenyen Békés és Csongrád megye diákjai
mérték össze tudásukat.

Mezőberényi Hírmondó

Összesen húsz, korosztályonként 5-5 csapat versenyzett szerdán. A
zsűri tagjai között foglalt helyet Dr. Kovács Péter egyetemi docens, a
GTK középiskolások pénzügyi ismereteit felmérő kutatócsoportjának
vezetője. „Fontos, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban
megismerkedjenek az alapvető pénzügyi fogalmakkal. A K&H
Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő nagy előnye, hogy nem
elméleti tudást kér számon, hanem praktikus feladatokon keresztül a
gyakorlati ismereteket helyezi előtérbe” – mondta a docens. „Egyre
nagyobb az érdeklődés a diákok körében a vetélkedő iránt, idén már
közel 3000 kisdiák indult a versenyen. Közülük választotta ki a zsűri
azt a 20 csapatot régiónként, melyek az egyes középdöntőkben
mérhetik össze tudásukat. A K&H Bank örömmel látja, hogy a
versenyre évek óta visszatérő gyerekek egyre többet tudnak a család
kiadásairól, hogy milyen alapvető pénzügyi döntéseket kell hónapról
hónapra meghozniuk” - közölte Szkiva Béla, a K&H Bank szegedi
fiókigazgatója, a zsűri elnöke.

A K&H Csoport elkötelezetten hisz benne, hogy a fiatal korban
elkezdett pénzügyi oktatással tehet a legtöbbet azért, hogy a mostani
diákok felnőttként tudatosabban kezeljék majd pénzügyeiket és okos
döntéseket hozzanak. Az 1-2. osztályosok kategóriájában a szegedi
Fekete István Általános Iskolából érkező Lányok nevű csapat nyert, a
3-4. osztályosok kategóriájában pedig a Békés megyei Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskolából érkező K&H nevű csapat került ki
győztesen. Az 5-6. osztályosok kategóriájában a békési Takarékos
Cincogók csapata nyert a Szegedi Kis István Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium képviseletében, míg 7-8.
osztályosok kategóriájában szintén a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium képviseletében
induló Bankárok nevű csapat gyűjtötte össze a legtöbb pontot.
Éppen ezért immár harmadik alkalommal rendezi meg a K&H
Vigyázz, Kész, Pénz! általános iskolai pénzügyi vetélkedőt, melynek
első, online fordulóján közel 3000 kisdiák mérte össze pénzügyi
ismereteit országszerte. A mostani regionális középdöntőn
korosztályonként 5-5 csapat versengett, a kategóriák győztesei pedig a
májusi budapesti döntőn találkoznak majd, hogy eldöntsék, kik
lesznek 2013 legjobb diákpénzügyesei.
Forrás: http://www.khvigyazzkeszpenz.hu/sajtoszoba/a_bekesiek_levertek_a_szegedieket
A K&H csapat tagjai: Banuta Gréta, Csatári Bettina, Kovács Lili,
Szabó Dorka, Wéber Panna ( 4.a osztályos tanulók) Felkészítő tanító:
Kósáné Barna Magdolna
Szabóné Kukla Ágnes

Kedves Mezőberényiek!
A mezőberényi játszótér is szerepel a Békés Megyei Hírlap és a
BEOL hírportál által elindított játékban, és ott van a megye 13
kedvenc játszótere között.
Kérjük, szavazzon Ön is Mezőberény kedvenc játszóterére a
BEOL oldalán a „Szavazzon a
megye kedvenc játszóterére”
című cikk útmutatója alapján
és/vagy gyűjtse a Békés Megyei
Hírlap szavazólapjait.
A Békés Megyei Hírlapban
megjelenő szavazólap két
szavazatnak számít, ha azt beküldi a megadott címre vagy leadja
május 11-éig: Polgármesteri Hivatal portáján illetve az OPSKK
információs pultjánál. Fogjunk össze a legkisebbekért és
„játsszunk” mi is egy gyereknapért!
Hajrá Mezőberény!

Mezőberényi Hírmondó
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Húsvét
Szombat reggel van. Már korán felkeltem, hogy segítsek anyának a
szendvics készítésében.
Tegnap este már elrendeztük az aprósüteményeket, üdítőt. A szendvics
pedig frissen a legfinomabb! Gyorsan jár a kezünk, vajat kenünk,
kolbászt szelünk, sajtot reszelünk és már készen is vagyunk!
Nagy nap a mai: ma locsolnak meg bennünket a fiúk, persze a
néphagyományokhoz híven vödörből és vízzel. Sajnos az idő nem a
legkedvezőbb, de a kedvünk töretlen. Izgatottan gyűlünk össze ötenhatan egy-egy táncos társunknál és folyton az utcát kémleljük,
halljuk-e a lovak patáinak kopogását, a nyakukban lévő csengő
csilingelő hangját. Amíg várakozunk, addig sem unatkozunk:
népdalokat énekelünk és táncolunk. Számtalanszor megkérdezzük
egymástól: Mikor jönnek a fiúk?
És lám, eljött az idő! Már
halljuk a zenét, a csilingelést, a
patadobogást. Mindenkin úrrá
lesz az izgatottság, visítva
szaladunk a fiúk elől- persze
csak annyira, hogy a vödör
vízről le ne maradjunk, hiszen
erre várunk már tavaly óta!
Egy szemvillanás és az összes
lány csurom vizes. Most már
nem hervadunk el, az biztos!
Annyi vizet sikerült a nyakunkba önteniük, hogy egy virágoskert is
megirigyelhette volna. Gyorsan átöltözünk, közben kuncogva

Táncvizsga 2013
2013. április 26. és 27-én 18.00 órai
kezdettel került megrendezésre az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központban az
idei tánctanfolyamok záróvizsgája. A
tanfolyamokat Hajas Tibor táncpedagógus tartotta. Az idei évben 52 fő
kezdő, 14 fő haladó, 14 fő bronz ezüst
jelvényszerző, 9 fő arany jelvényszerző, 6
fő arany sztár résztvevő, összesen 95 fő
iratkozott be. 2013. évben bálkirály és
bárkirálynő lett a pénteki napon: Hudák
Gergő és Gézárt Sára, valamint
szombaton: Kéki Dávid és Földi Zsófia.

Berényi siker a IV. Békés Megyei Táncfesztiválon

beszéljük meg az elmúlt percek eseményeit és már szaladunk is, hogy
az éhes locsolókat mindenféle finomsággal kínáljuk. Van itt
szendvics, sós, édes sütemény és az elmaradhatatlan húsvéti hímes
mézes, amely hamar a fiúk kezében és szájában landol. Közben a
zenészek húzzák a talpalávalót, aki csak tud táncol, énekel, mulatunk,
ahogy csak tudunk. Sajnos gyorsan eltelt az idő, amit a fiúk nálunk
tölthettek, indulniuk kell, hiszen a többi lány is biztosan olyan
izgatottan várja őket, ahogyan mi. Még integetünk nekik mosolyogva
és abban bízva, hogy jövőre is átélhetjük ezeket a felejthetetlen
pillanatokat. A zene halkul, a patadobogás és csilingelés a távolba
vész. Még látjuk a lovas kocsit, de az utca végén teljesen eltűnik a
szemünk elől.
Banuta Gréta, Kis-Berényke táncegyüttes

Ebben az évben ismét
megrendezésre került 2013.
május 4-5-én Békéscsabán a
Csabagyöngye Kulturális
Központban a IV. Békés
Megyei Táncfesztivál. Az
össztáncművészeti versenyt
a francia Jean-Georges
Noverre, a balett Shakespeare-jének születésnapjához
(április 29.), a tánc világnapjához kapcsolódva
szervezték.
A mazsorett, a balett, a hiphop, a modern- és a néptánc szerelmesei egyaránt megtalálhatták a
vérmérsékletüknek és ízlésüknek megfelelő produkciókat.

A Felvidékről kitelepítettek emléknapja (április 12.)
Ebből az alkalomból rendeztek konferenciát 2013. április 20-án a
városháza dísztermében. A határon túli ifjúsági szervezetek
képviselői fóruma mellett a kitelepítést megélt Barna Lajosné,
Erzsike néni visszaemlékezését is meghallgathatták az érdeklődők.

Négyfős zsűri pontozta a versenyzőket melynek, elnöke Pálinkó
Lujza, a Magyar Táncsport Szakszövetség kiemelt pontozóbírája és a
Szombat Esti Láz mindhárom szériájának zsűritagja.
Az OPSKK és a „Leg a láb” A.M.I. Berény Táncegyüttese a néptánc csoport kategóriában arany minősítést szerzett, valamint Szugyiczki
Julietta és Tóth Bettina néptánc szóló-duó kategóriában szintén arany
minősítést ért el. Mindkét produkció bekerült a vasárnap esti 19.
Táncgálára, ahol a sztárvendég a Quantum XXL volt.
Eredményükhöz ezúton is gratulálunk és a továbbiakban sok sikert
kívánunk.
Szabóné Kukla Ágnes
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Mindennapi szenvedélyeink

A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázat keretében„ A világ
10 árnyalata”– előadássorozat középiskolásoknak –
programjaként április 10-én dr. Zacher Gábor toxikológus tartott
előadást "Mindennapi szenvedélyeink" címmel.
A médiából is ismert, népszerű toxikológus főorvos az utolsó
pillanatokban érkezett az előadásra. Fitten ugrott ki autójából,
felvértezve „saját drogjával” (valami teaszerű készítménnyel), s pár
perc múlva már a művelődési központ színháztermében összegyűlt
népes közönsége előtt kezdett előadásába.
A tőle megszokott közvetlenséggel, fiatalok számára is könnyen
befogadható stílusban beszélt a XXI. sz. emberének különböző
függőségeiről (drog, alkohol, kábítószerek, internet, sms, evés, kávé,
gyógyszer, munka stb.), saját függőségeit – mint munkaalkoholista,
család-, tea-, edzés-, csokifüggőség – sem titkolta a hallgatóság előtt.
Ahogy fogalmazott, a legtöbb emberre jellemző valamilyen
függőség, amely kontroll nélkül igen veszélyesség válhat,
szenvedélybetegséggé alakulhat. A kontroll, a fék a család, közvetlen
környezetünk.
Beszélt a függőségek kezeléséről is, e mellett különösen hangsúlyozta
a megelőzés fontosságát, melyben a legfontosabb szerepe a családnak
van, de az iskolai nevelés is meghatározó. Az előadás végén válaszolt
a résztvevők kérdéseire, dedikálta néhány olvasójának „Mindennapi
mérgeink” c. könyvét.

MEGHÍVÓ
AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT AZ
ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN „A MEZŐBERÉNYI
VÁROSI KÖNYVTÁR NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS
SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ
TANULÁS ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ,
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 JELŰ PÁLYÁZATA
PROGRAMJAKÉNT

A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÉKÉS MEGYEI
SZERVEZETE 2013. MÁJUS 29-ÉN,
SZERDÁN 14.00 ÓRAI KEZDETTEL TARTJA
KÖVETKEZŐ KLUBFOGLALKOZÁSÁT AZ OPSKK
KÖNYVTÁRÁBAN.

MEGHÍVÓ

– Mi a toxikológus „saját drogja”? – kérdeztem tőle a program végén
óvatosan, gondolván a toxikológus orvos bizonyára egész nap
méregtelenít, s megoszt velem valami titkos gyógynövényreceptet.
– Maláj portea, gyümölcstea, édesítőszer és citromlé keveréke, ebből
iszom naponta kb. 2 litert – hangzott a válasz.
Könyvtárunk vendégkönyvébe Zacher főorvos az alábbi sorokat írta:
„A fiataloknak üzenném, hogy álljanak a vállunkra, mert akkor
messzebbre látnak, mint mi.”
Pallagi Mária

Mesélj Nekem!
Benépesült a muzeális gyűjtemény udvara 2013. április 26-án
délután. Csernik Szende mesemondó, lábbábos volt az OPSKK
Könyvtára meghívott vendége az OPSKK TÁMOP-pályázata
jóvoltából. A székely nép jóízű meséiből, mondókáiból, nyelvéből
kaphattak ízelítőt, székely népi játékokat ismerhettek meg a
jelenlévők Csernik Szende magával ragadó műsora révén.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
program keretében „ A mezőberényi városi
könyvtár nem formális és informális szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
című TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű
pályázata keretében,
a „MESÉLJ NEKEM!”– sorozat óvodásoknak,
kisiskolásoknak – programjaként
Bartos Erika: Bogyó és Babóca
történeteiből

POGÁNY JUDIT
Kossuth-díjas
és Jászai Mari-díjas
színművésznő
mesél a gyerekeknek
AZ OPSKK
KÖNYVTÁRÁBAN
2013. JÚNIUS 6-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN 16.00 ÓRAI
KEZDETTEL.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Színjátszó versenyen jártunk

Civil majális

Az Orlai Színpad gyermek színjátszó csoportja részt vett az Országos
Weöres Sándor gyermekszínjátszó megyei fesztiválján, amit
Orosházán tartottak. Az Iskolában című szerkesztett darabot adták elő.
A színdarab alapját Karinthy
Tanár úr kérem novellája
adta, amelyet fűszereztünk a
saját ötleteinkkel. A gyerekek
nagy lelkesedéssel készültek
a találkozóra, így saját
ötleteikkel is színesítették az
előadást. A próbák általában
szombat délelőttönként volt,
mindenki mindig ott volt, ez
is bizonyítja a csapat
elszántságát, aktivitását.
A színjátszó fesztiválon 14
csoport vett részt. A résztvevők között voltak olyan csoportok, akik
művészeti iskolában tanulnak. A résztvevők között volt olyan csoport
is, akik átlag életkora 14 év.
A mi kis színjátszó csoportunk hat fővel vett részt, 8-9 évesek, és
harmadik éve játszanak együtt.
A gyerekek nem jöttek haza üres kézzel, az előadásukat Bronz
minősítéssel díjazta a zsűri. A zsűri tagjai Perényi Balázs Budapesten
rendező és drámapedagógus, Egervári György szintén rendező és
drámapedagógus, Kovács Edit a Jókai Színház színművésze.
Az Orlai Színpad gyermek csoportját Csicsely Katinka, Kiss Leila,
Kara Zsigmond, Nehéz Zsóka, Matajsz Mirtill és Szabó Botond
képviselte.
Ezúton szeretném megköszönni a gyerekek munkáját, az OPSKK és a
szülők támogatást.
A gyermek színjátszó csoport mellett felnőtt csoport is működik,
akikkel a következő bemutatónkon találkozhatnak az érdeklődők.

Korán jött, de kellemes nyárnak örülhettünk május 1-jén a Városi
Ligetben. A „Füstös konyhák” felől finom illatok csábították a
kilátogatókat, a színpadon helyi amatőr művészeink szórakoztatták a
közönséget, a sátrak árnyékában az ügyeskezűek kézműveskedhettek.

Szabóné Gecse Éva

A mezőberényi kamrákból származó élelmiszerek – bor, kolbász,
lekvár, savanyúság – versenyén a következő eredmények születtek:
Lekvár kategóriában /13 versenyző/
I. helyezett
Kovács Imréné (baracklekvár)
II. helyezet
Fülöpné Kárpáti Henriett
(bodzazselé zöld teával)
III. helyezet
Szőke Sándorné (almalekvár)
Savanyúság kategóriában /9 versenyző/
I. helyezett
Borgula Györgyné (hordós savanyúság)
II. helyezet
Bálint Lajosné (dinnye)
III. helyezet
Csók Istvánné (töltött almapaprika)

Happy Birthday Meghívásos Mazsorett
Minősítő Verseny - Makó 2013. 04.13.
A Makói Majorette Egyesület meghívásos mazsorett versenyt
hirdetett az első makói majorette csoport megalakulásának XX.
évfordulója alkalmából. Tíz település több mint 200 mazsorettje
vett részt a jubileumi nemzetközi versenyen, amely igazi
születésnapi hangulatban telt. A közönség változatos, remek
produkciókban gyönyörködhetett. A berényi lányok nyolc
versenyszámban indultak. Hét produkciónk kiemelt arany, és egy
versenyszámunk pedig arany minősítést kapott.

"Mini-Manók" - cadet mini-formáció - kiemelt arany minősítés
"Szivárvány II." - junior mini-formáció - kiemelt arany minősítés
"Szivárvány I." - szenior mini-formáció - kiemelt arany minősítés
Szegedi Zita - junior szóló - kiemelt arany minősítés
Kozma Ágnes - Roósz Mercédesz - Szegedi Zita
junior trió - kiemelt arany minősítés
Hajdú Zita - szenior szóló - kiemelt arany minősítés
Hajdú Zita - Hoffmann Anna szenior duó - kiemelt arany minősítés
Hoffmann Anna - szenior szóló - arany minősítés
forrás: http://berenyimazsorettek.webnode.hu/eredmenyeink/

Vastagkolbász kategóriában (6 versenyző)
I. helyezett
Tímár Zoltán
II. helyezet
Szabó Árpád
III. helyezet
Szokola János
Vékonykolbász kategóriában (7 versenyző)
I. helyezett
id. Szokola János
II. helyezet
Csók Istvánné
III. helyezet
Bereczki Dénes
Vörösbor kategóriában (6 versenyző)
I. helyezett
Szabó Árpád
II. helyezet
Braun Péterné
III. helyezet
Tóth Lajos
Fehérbor kategóriában (6 versenyző)
I. helyezett
Szabó Árpád
II. helyezet
id. Szokola János
III. helyezet
Braun Péterné
Ez évben Mezőberény város épített örökségének megőrzéséért díjat
Sáli György (Deák utca 30. ) és Schäfer József (Fő út 7.) vette át.
Köszönjük a szervezésben, lebonyolításban közreműködő
intézmények, civil szervezetek és önkéntes segítők munkáját,
támogatását.
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Múzeumi esték
Mezőberény újratelepítésének 290. évfordulója alkalmából
szervezett előadássorozat keretében A
lakatlan pusztáktól a
népes községekig - a
Harruckernek korszaka
Békés megyében címmel tartott előadást
2013 április 25-én
Dr. Erdész Ádám, a
Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei
Levéltára igazgatója
az OPSKK Muzeális
Gyűjteményében.

Meghívó
A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 2013.
május 30-án 17 órától összejövetelt tart a Muzeális
Gyűjteményben. Az este során szót ejtünk a közelgő Múzeumok
Éjszakája programjairól, Mezőberény újratelepülésének 290.
évfordulójáról, a családtörténeti kutatásokról, valamint az
egyesület terveiről, programjairól. Csete Gyula vezetésével
tárlatvezetésre is sor kerül: az érdeklődők Kiszely Jánosné életmű
kiállítását tekintehetik meg.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Henger Péter,
az egyesület elnöke
"290 év elődeink hagyatékában"
MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szeretettel meghívja
Önt és barátait az OPSKK Könyvtárába
2013. május 31-én du. 17.00 órára
Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna:
Felekezetiség – Iskola – Interkulturalitás.
A mezőberényi szlovák evangélikus népoktatás
1723 és 1890 között c.
könyvének bemutatójára.

Épített örökségünk emlékei 2013
A soron következő épület a Vésztői út 14. szám alatt a szlovák
település részen található. Az utcára forgatott téglahomlokzatos
nagygazdaház a huszadik század elején épült és többféle építészeti
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Az OPSKK májusi
programajánlója
Május 4- december 31.
Életmű – Kiszely Jánosné népi iparművész, a
népművészet mestere kiállítása az OPSKK
Muzeális gyűjteményében
Május 8.
19 óra Színházbusz – A hang, az Örkény
bérletesek előadása a Békéscsabai Jókai Színház
Porond színpadán
Május 9, 23. 09-11 óra Más-képp: kreatív kézműves
foglalkozás fogyatékkal élők részére az OPSKK
Művelődési Központjában
Május 10., 14., 17., , 21., 24., 28., 31.,
15.30-17 óráig Kézműves foglalkozások a
FényPont Projekt keretében (részletek az
információs pultnál)
Május 10-29. Textílvarázs – Tóth Zsuzsanna foltvarró
kiállítása az OPSKK Művelődési Központjában.
Megnyitó május 10-én 15.30 órakor.
Május 11., 26. 14-17 óra Kreatív kézműves kör – családi
foglalkozások az OPSKK Művelődési
Központjában
Május 15.
16 óra Orvosi előadás: Megelőzhetők-e
gyomor- és bélrendszeri daganatok? - Dr. Oláh
Erzsébet előadása a Városi Nyugdíjas Klub, a
Cukorbetegek klubja és a Magyar Rákellenes
Liga szervezésében az OPSKK Művelődési
Központjában
Május 17
18 órától JÓTÉKONYSÁGI KONCERT Dombi Évi gyógykezelésére - Bukor Csaba és
barátai előadásában OPSKK Művelődési
Központ színházterme
Május 26.
Városi Gyermeknap a Piactéren és a Városi
Ligetben; részletek a www.mezobereny.hu és a
http://opskk.mezobereny.hu honlapokon és a
plakátokon
Május 31.
Leg a láb AMI néptánc évzáró vizsgaműsor az
OPSKK Művelődési Központjában
Júniusi programelőzetes:
Június 1.
9-15 óráig Baba-börze és bolhapiac az OPSKK
Muzeális gyűjteményében
Június 1.
16.30 és 17 óra Mezőberényi Kistérségi
Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Tagintézményének képzőművészeti kiállítása és
évzáró hangversenye az OPSKK Művelődési
Központjában
Június 2.
17 óra Az OPSKK Művelődési Központja
művészeti csoportjainak évadzáró műsora az
OPSKK Művelődési Központjában
Június 3.
17 óra Városi Pedagógus Nap az OPSKK
Művelődési Központjában
A rendezvényekről további részletek, fényképek és beszámolók
a www.mezobereny.hu oldalon találhatók.

Gyerekek!

stílus jegyeit is megfigyelhetjük rajta. A szárazbejárós parasztpolgári
házaktól eltérően itt az oldalfolyosón található kiskapun keresztül
jutunk be a helyiségekbe és az udvarra. Az oldaltornác apácarácsos
ágas-cifrái gazdagon díszítettek. A téglapilléres nagykapu szépen
illeszkedik az épület felső kapujához. A téglahomlokzat míves
ablakkeretezését szecessziós kerámia elemekkel díszítették. Az épület
megőrizte eredeti karakterét, ezzel is erősítve az utcakép kisvárosi
jellegét.
Csete Gyula

Május 26-án várunk benneteket gyermeknapi programjainkra,
melynek keretében ebben az évben történelmi
időutazást teszünk a 290 éves Mezőberényben.
A programból:
délelőtt 10 órától a Piactéren
- aszfaltrajzverseny; kerékpáros ügyességi verseny
délután 14 órától a Városi Ligetben felállítjuk a
régi háromnemzetiségű Mezőberényt
- régi német, magyar, szlovák játékokkal ismerkedhettek,
mérhetitek össze ügyességeteket, ennek eredményeként
megválasztjuk az új Mezőberény Főbíráját és Gazdasszonyát és egy
közös fonóban tánccal ünnepeljük a beiktatásukat. Végül mindenki
örömére, egy vásári komédiával zárjuk a napot.
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CIVIL SZERVEZETEK
Szektorlabda

A Mezőberényi Szektorlabda Egyesület 9 évvel ezelőtt alakult egy
Mezőberényben megtartott szektorlabda sportági bemutatót
követően. A kezdeti 10 fő után jelenleg 18 taggal rendelkezünk. 2004től 2011-ig egyesületünk tagjai a hagyományos, magyar származású
szektorlabdán kívül a brazil eredetű 12 érintéses szektorlabdában
versenyeztek, főként ez utóbbi szakágban értünk el komoly sikereket
országos és nemzetközi szinten.
A 2011. évben egyesületünk a futballutánzó játékok másik változatát
is bevezette hazánkban, ez pedig az ún. subbuteo, mely a '40-es
években terjedt el Angliában, jelenleg 40 országban játsszák és tőlünk
nyugatra rendkívül népszerű. Azóta subbuteo szövetség is alakult
hazánkban, jelenleg még csak négy klub a tagja. Ennek a kategóriának
az elterjesztésében is nagy szerepet vállaltunk, országos versenyeket
rendeztünk, mezőberényi elsőségekkel, legutóbb pedig április 07-én
egy kisebb nemzetközi versenynek adtunk otthont, melyen hazánkon
kívül Skóciából és Portugáliából érkeztek versenyzők.
A versenyt a portugál Pedro Reis nyerte, a döntőben a glasgow-i
Hegedüs Zoltánt győzte le, a mezőberényi Csibor László a bronzérmet
szerezte meg.
Amennyiben bárkinek, fiatalnak, idősnek kedve támad kipróbálni ezt
a nagyszerű futballutánzó játékot, bátran keressen minket az
mbszektor@gmail.com email címen, vagy a facebook-on a Hungarian
Subbuteo League oldalon.
Hicz András

Orlai Emléktúra kerékpárral
2013. május 11-én
Útvonal:
Mezőberény-Békés-Békéscsaba-Mezőberény
Táv:50 km
Találkozó: Mezőberény, Kossuth tér 8:00
Túravezető:
Savoltné Földesi Zsuzsa
Tel: + 3670 219 7283
www.alfoldte.hu
Programok:
-Békés, Katolikus templom Orlai festményeinek
megtekintése Idegenvezetéssel
-Békéscsaba, Munkácsy Múzeum és Emlékház
megtekintése (Orlai festmények)
A részvétel ingyenes, de a múzeumi belépőt nem tartalmazza!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Alföldi Turista Egyesület Mezőberény

HITÉLET
Az áldozatosság
Olvasandó: 1Sámuel 2,1a
„Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr.”
Május első vasárnapja anyák napja, melyet az öröm érzése hat át.
Azé az örömé, hogy valamennyien gyermekek vagyunk, hogy
megszülettünk erre a világra, mert van életadó Istenünk és van életadó
édesanyánk. Szívünk és lelkünk minden érzésével ilyenkor a maga
természetességében fordulunk Isten és az édesanyánk felé, annak a
szándékával, hogy kimutassuk szeretetünket, hangot adjunk
mindannak, ami szívünkben van.
Ám amikor megpróbálkozunk azzal, hogy feltárjuk szívünk bensejét,
van, hogy kevés érezzük a szavakat, illetve keressük a megfelelő
szavakat.
Ezért van az, hogy az ilyen ünnepinek mondott pillanatokban
segítségül hívjuk a költők vagy az énekírók költeményeit, hogy
beszéljenek helyettünk, átadva azt, ami mégis miénk, amit
sajátunknak érzünk: milyen nagy erőt, támaszt jelent az anya léte,
szeretete és gondoskodása. Ám most tegyük mellé annak az örömét is,
hogy mit jelent anyának lenni, úgy ahogyan Anna énekelte el
egykoron a hálaénekében.
Figyeljünk Anna hálaénekének első mondatára: „Örvendez
szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr.” Mit jelent ez? Egyszerűen
annyit, hogy Anna akkor lett önmaga, akkor fedezte meg a lét
teljességét, amikor az Úr megáldotta gyermekkel. Most lehet azzá,
aminek Isten Annát megalkotta, édesanyává. Mondhatjuk úgy is, hogy
a teremtettségi rendben megtalálta a helyét. Most már érvényt tud
szerezni az isteni felszólításnak, amit a Teremtő így fogalmazott meg a
teremtéskor az ember felé: „Szaporodjatok, sokasodjatok...” Az élete
többé nem hiányos, nem kell kora társadalmának rosszallását
elhordoznia a gyermektelenség miatt. Ugyanis ekkor szégyennek
számított, ha valakinek nem született gyermeke. S Annának ebben a
fájdalomban kellett hosszú éveket leélnie, de ennek immár vége. Az
emberek előtt felemelt fővel járhat. Isten felemelte őt.
Milyen különös az, hogy a mai korban sokszor éppen annak
kell szégyenkeznie, aki gyermeket vállal, szül. Hányan és hányan
tartják ezt felelőtlenségnek és meggondolatlanságnak, mert nagy a
szegénység, és hogyan miből lehet felnevelni a gyermeket, az anya
elveszítheti a munkáját, vagy ugyanannyit több emberre kell
beosztani. Sőt, hogy a nő többé nem lehet önmaga, nem mehet oda
akkor, amikor akar. Csupa lemondás és áldozathozatal lesz az élete.
Mindebben van igazság, rész- és féligazság. S az ilyen szemlélet csak
az emberi oldalt türközi, ami nélkülözi Istent, az isteni gondviselést és
a hitet. Mert gondoljuk csak végig, ha ilyen borúlátó módon állnánk
életünk minden kérdése és kihívása felé, nem tennénk semmit sem. Ha
átadnánk magunknak a nehézségek okozta kétségnek, bizonnyal
abbahagytuk volna már az általános iskola első osztályánál a tanulást –
mondván túl sok az óra, a tanulás, kevés a szabadidő, s nem tehetjük
azt, amit szeretnénk.
Az életünk azonban már önmagában is áldozathozatal. Mert
nem egyszemélyes világban élünk, hanem sok emberrel közösségben,
és elengedhetetlen, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz, illetve, hogy
számba vegyünk bizonyos szabályokat, aminek bizony
engedelmeskednünk. S utóbb beigazolódni látszik, hogy ez az
alkalmazkodás, lemondás nem hiábavaló, mert lelkileg és szellemileg
gazdagabb emberré érünk.
Ne lázadjunk az ellen, amire rendeltettünk! S a földi szabályok mellett
vegyük komolyan Isten szavát, és értünk való gondolatát, mert Isten
tudja, hogy mi a jó nekünk. Isten tudja, hogy az életünk teljességéhez
hozzátartozik a család, a gyermekek léte. Máskülönben nem mondta
volna, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Ez nem egyszerűen a
fajfenntartása ügye, ez az emberi élet boldogságának a kulcskérdése.
Miért is?
Azért, mert az emberben ott lakozik a gondoskodni akarás
érzése. Jó, ha valakinek megfoghatjuk a kezét, lelki és fizikai
értelemben egyaránt. Jó, ha támasszá vagy éppen bajtárssá lehetünk.
Jó és felemelő érzés tenni valamit valakiért.
Jó érzés, ha jó tanácsot mondhatunk, ha figyelmeztethetünk.
Jó érzés megfőzni az ebédet, vagy odaadni egy tál ételt a másiknak.
Jó érzés egy beteg fájdalmát enyhíteni, lelkileg és testileg is gyógyírrá
lenni.
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Jó érzés segíteni annak, aki nem még vagy már nem tudja önmagát
önállóan ellátni.
Jó érzés jó embernek.
S ez a legszebben az anyai hivatásban domborodik ki. Mert a gyermek
mindestől az édesanyjára van utalva. A születés után az anya és a
gyermek közötti szimbiózis nem szűnik meg, csak más és más színe és
oldala mutatkozik. De a biztonságot jelentő tekintet, az anyai ölelés
melegsége, a szeretet szava örök és múlhatatlan, még akkor is, ha a
gyermekek felnőnek, és fizikailag az édesanya és a gyermek egyre
távolabb kerül. A lelki közelség mégis maradandó, és
nélkülözhetetlen.
Az anyaság hivatása adja meg a nőnek az erejét, az élet
teljességét. S éppen az áldozathozatal miatt, az adni tudás és akarás
okán. Ha ezt látjuk, akkor sohasem fogunk abba belefáradni, hogy
szülők lehetünk. Még a sokféle keserűség között sem, még akkor sem,
ha olykor hiábavalónak érezzük tenni akarásunkat, és talán
elégtelennek még az erőnket is.
Mert a gyermek nem mindig teszi azt, amit szülei kérnek és kívánnak.
Nem mindig alakul úgy az élet, ahogy szeretnénk. De ha az erőnk és a
szeretetünk forrása Isten, ki tudunk tartani.
Ha Jézus Krisztus áldozatosságára tekintünk, akkor látjuk, hogy mi
áldozatosságunk mindennel együtt mily kevés. Bármi történjék is
testvéreim, ne fáradjunk bele az adni tudásba!
Adnunk kell a szeretet, a jóságot, a türelmet. Mert mi szeretetünket
nem pótolhatja senki – ilyen értelemben igenis pótolhatatlanok
vagyunk. Abban a közösségben, aminek a részei vagyunk, szívünk és
értelmünk legjavát kell adnunk, mégha nem is értékelik úgy, ahogyan
szeretnénk.
Ne a másik ember szavához mérjük magunkat, ne is mások ember
áldozathozatalához, hanem mindig Jézus Krisztushoz. S akkor
kiderül, világossá válik, hogy mennyi mindent meg kellene még
cselekednünk. S egyszerre már nem az erőnket, hanem időt érezzük
kevésnek, mert annyi mindet szeretnénk még tenni és elmondani,
hogy reánk bízottak élete mind jobban nemesedjen és szépüljön.
Anyák napján az édesanyáknak a gyermekek dicsérő és
méltató szavai követik egymást. Ez szép és méltó dolog
az édesanyák napján. De
gondoljunk bele, hogy még
méltóbb és szebb dolog az, ha
a gyermek megtanulja és
magába szívja az áldozathozatal alázatát, és az Istentől
való vezéreltség boldogságát. Ezért gyermekekként
legyen figyelmes a szívünk
édesanyánk és Teremtő
Istentől szavára, tudva, hogy mindketten a legjobbat akarják és
tanítják nekünk. Szülőként, édesanyaként pedig fedezzük fel, hogy
Isten az örömünk a velünk közölt áldásaiban és erőnk minden
körülmények között. Így mondjuk el Anna szavait most újra a jövőre
vetítve: „Örvendez szívem az Úrban, visszaadta és visszaadja erőmet
az Úr.” Ámen.
Románné Tóth Julianna, református lelkipásztor
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Bednárik Antalné szül. Hajdu Margit (1928)
Bokor István (1926); Csicsely György (1919)
Dr Forró Pálné szül. Budai Mária (1926)
Balog Sándorné szül. Petrics Anna (1945)
Petneházi Józsefné szül. Drenyovszki Erika (1967)
Forró Antal ( 1948); Dovál János (1953)
Bozóki Ferenc (1931); Chrappán Mihály (1925)
Uhrin Jánosné szül. Káposztás Ilona (1928)
Házasságot kötöttek:
Székely Attila és Gál Piroska
Pop Adrián és Horváth Éva

Mezőberényi Hírmondó
Szeretek versenyezni, szeretem a
megmérettetést
Névjegy:
Lólé Alicia Azizah 14 éves.
A klasszikus orientális hastánc
művelője. Azizah a művészneve, jelentése: előkelő, becses.
2006-ban kezdett el a hastánccal foglalkozni, Mezőberényben ismerkedett meg a
tánc alapjaival.
2009 óta számtalan versenyen
vehetett részt ahol első helyezett, arany minősített és kategóriája győzteseként térhetett
haza. Kétszer jutott túl 3 válogatáson a Csillag Születikben (a
Fókuszban és a Híradóban is
látható volt).

Amire a legbüszkébb:
2010-ben: II. Szülőföldünk Békés megye Amatőr Művészeti
Fesztiválon Kiemelt Arany minősítésben részesült.
- Mezőberény: kiemelkedő kulturális munkájáért oklevéllel
jutalmazták. 2011-ben: -Az Országos Minősítő Orientális
táncversenyen I. osztályú minősítést szerzett. -Budapest Magyar
Hastánc Bajnokságon ,,Arany Rázókendő" díjat nyerte el. 2012-ben : Dunántúli Hastáncversenyen Arany Minősítést és Kategória győztese.
-Budapest II. Rázd Meg Magad Dobszóló arany és össztáncversenyen
elnyerte a főnyereményt, egy darbukát. (A darbuka a legfontosabb
ritmushangszer a tradicionális arab népzenében és a klasszikus keleti
zenében egyaránt.) 2013-ban: - Nagykanizsa Arany és kategória
győztes. - Februárban felvették a táncát, amelyet az egyiptomi tévében
mutattak be. - Olyan fellépésre kapott felkérést Budapesten, ahová
csak a Hastánc Miss Hungary cím tulajdonosait hívják meg.
Nagyon fiatal és nagyon tehetséges táncos vagy. Hogyan
ismerkedtél meg a hastánccal, a mozgással?
- Egy súlyos betegséggel kezdődött minden. 2006-ban inzulinos
cukorbeteg lettem és hónapokat töltöttem kórházban. Nagyon el
voltam keseredve. Anya olvasta a Mezőberényi Hírmondóban, hogy a
művelődési házban hastánc próbák vannak. Eljöttem én is.
Megtetszett, megszerettem. A mozgás jót tett. Két évet töltöttem a
mezőberényi hastánc csoportban, itt tanultam meg az alapokat. Ezután
Boa Veronikánál folytattam a tánctanulást és 2009-ben vettem részt
először versenyen. Én voltam a legfiatalabb. Ekkortól kezdtem
versenyezni.
Nagyon sok okleveled, érmed van. Szeretsz versenyekre járni.
- Igen, nagyon szeretem a megmérettetéseket. Szeretem, hogy
megmutathatom, mit tudok. Az is nagy élmény, hogy a zsűri tagjai
híres, elismert, nagy táncosok. Rengeteget lehet tőlük tanulni. Április
14-én Schafer Katalin volt a zsűriben. Jó volt vele találkozni.
Hogyan készülsz fel?
- Már két éve önállóan készülök.
Azt hogy csinálod? Nem segít senki?
- Dehogynem. A hastáncosoknál úgy van, hogy a nagy oktatók – pl.
Schäfer Katalin, Brebán Katalin, Effendi Dabkeh társulat (ők libanoni
táncot oktatnak) - workshopokat hirdetnek, ahova lehet jelentkezni és
ilyenkor órákon át csak néhány emberrel foglalkoznak. Az itt
tanultakkal tudok fejlődni. Itthon aztán gyakorlom, kidolgozom a
mozdulatsorokat. Ehhez jönnek még a zsűritagok javaslatai. Szóval
van segítség.
Te magad is voltál már zsűritag. Milyen volt?
- Fura. Máskor együtt versenyzem az indulókkal, most meg én ítélem
meg a tudásukat. De jó élmény is ez. Az a jó, hogy a felnőtt zsűritagok
elfogadták a véleményemet.
A versenyeken való részvételedet hogyan oldod meg?
- Nem könnyű. A szüleim finanszírozzák a versenyzést. Szoktam
nyerni egy-egy öltözetre való anyagot, kellékeket, workshopokon
való részvételt. Itt Mezőberényben Kornis Béláné, Pöszike szokott
időnként segíteni. Anya sokat dolgozik a ruhákon.
Mik a terveid?
- Nagyon szeretnék a példaképeim közé kerülni. A hastáncos
versenyzők élete külön világ. Nagyon összetartó társaság, segítjük
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egymást.Felvettek Békéscsabán a Premier Táncművészeti
Szakközépiskolába. Szeretnék táncoktató lenni. A tánc a mindenem.
17 éves kortól lehet hastáncot oktatni. El kell végezni egy képzést. Jó
lenne Mezőberényben egy nagy hastánc versenyt rendezni.
Alicia, állunk elébe. Csináljunk versenyt!
Addig is sok sikert, eredményes felkészülést kívánunk az előtted álló
megmérettetésekhez.
Smiriné Kokauszki Erika

Nagymamáink sütötték
290 év a mezőberényi konyhákban
Krémes kategóriában I. helyezett Szőke Sándorné krémese
Szalagárés Krémes hozzávalók: 50 dkg liszt, 10 dkg cukor, 15
dkg zsír, 1 tojás, 1 csomag szalagáré, tej. A lisztet a cukorral és a
zsírral összemorzsoljuk.
Utána beletesszük a tojást
és tejbe elkevert szalagárét.
Annyi tejet öntünk, hogy
könnyen nyújtható tésztát
kapjunk. 3 cipóra osztjuk.
Elnyújtjuk, és külön-külön
megsütjük. Vaníliakrémet
főzünk bele. Krém: 5 tojás
sárgáját 8 dkg rétesliszttel
és 2 dl tejjel jól eldolgozzuk. Egy lábasba 8 dl tejet felteszünk főni 20 dkg cukorral, 1
csomag vaníliás cukorral. Ha fő beletesszük az előbbi keveréket.
Állandó keverés mellett addig főzzük, míg be nem sűrűsödik.
Belekeverjük az 5 tojás felvert fehérjét, 1-2 percig főzzük.
Megtöltjük a lapokat. Ha megpuhult szeleteljük és porcukorral
megszórjuk.
A Magyar Rákellenes Liga mezőberényi alapszervezete,
a Cukorbetegek Klubja és a Városi Nyugdíjas Klub
sok szeretettel meghívja Önt és ismerősét
2013. május 15- én (szerdán) 16.00-tól
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban szervezett
Hogyan éljünk?
Megelőzhetők-e a gyomor- és bélrendszeri daganatok?
címmel
Dr. Oláh Erzsébet
háziorvos, gasztroenterológus szakorvos
előadására.
Szeretettel várjuk Önöket!

Korszerű diagnosztikai eszközök
Korábban már hírt adtunk arról, hogy Dr. Hegyi és Társa Bt.
(Mezőberény, Petőfi u. 5.) a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című
GOP-2.1.1 – 11/M pályázati kiíráson az orvosi rendelő vizsgáló
eszközeinek fejlesztésére pályázatot nyert, melyben a vissza nem
térítendő támogatás mértéke 45%. Az Új Széchenyi Terv keretében a
mintegy 5 MFt összköltségvetésű beruházásból egy diagnosztikai
video endoszkóp, fül-orr-gégészeti vizsgáló szék, középfül analizátor
és sterilizátor beszerzése valósult meg.
Azért mentem a rendelőbe, hogy beszéljünk róla, hogyan vált be a
mindennapi gyakorlatban a fejlesztés.
Hegyi Ibolya doktornő bemutatta a rendelőt, a különböző
helyiségeket, ahol bejelentkezés alapján különböző vizsgálatokat –
olyanokat is, amelyeket jellemzően csak jól felszerelt kórházakban
vállalnak – végeznek napi rendszerességgel.
Sok évvel ezelőtt, még a régi rendelőben jártam a doktornőnél a
gyerekeinkkel hallásvizsgálaton, meg mindenféle fül és arcüreg
problémákkal. Ők időközben kinőtték a fülgondokat, vagy önállóan
jöttek, így én először jártam ebben a rendelőben.
Látszik, hogy itt minden nagyon „ki van találva”.
Mikor, hogyan épült a Főnix Orvosi Centrum?
- Tíz éve költöztünk be a három szakorvos kollégával. Itt egy hosszú
tornácos, német polgári ház állt. Hat évig építkeztünk. Minden a saját
elképzeléseink alapján készült. Pontosan tudtam, tudtuk, hogy mit
szeretnénk. Számomra a tervezéshez a mintát egy 20 évvel ezelőtti
Franciaországban tett tanulmányúton látott szakrendelők adták. Csak
ámultam, hogy milyen jól felszereltek a rendelőik. Ilyen fül-orr-gége
szakrendelőt építettünk mi is ide, Mezőberénybe. Akkoriban a francia

kollégák egy-egy rendelési időben 15 beteget láttak el. (Mi, itthon
egy-egy allergiás, megfázós időszakban nem ritka, hogy 60, vagy akár
több beteget is gyógyítunk naponta.)
Az önkormányzattal a Dr. Hegyi és Társa vállalkozásnak
feladatátvállalási szerződése van. Így tehát a vállalkozás feladata és
felelőssége a teljes ellátás folyamatos biztosítása, a fejlesztés
megszervezése. Arra törekszem, hogy a betegeink számára magas
színvonalú ellátást nyújtsunk. Ehhez sokat kell dolgozni,
folyamatosan kell tanulni. Olyan társ, olyan családi háttér kell, hogy
ezt a munkát maximálisan segítse, támogassa. Elmondhatom, hogy a
munkatársaim is hasonlóan elhivatottak, precízek.
Ha azt hallják az emberek: fül-orr-gégészet, rögtön a
középfülgyulladás, a fülfelszúrás jut leginkább az eszükbe.
- Tudom, hogy a betegeknek ezzel kapcsolatban ellenérzésük van,
sajnálom is. Valóban a régi idők fül orr gégészetében ez gyakorlat volt,
mivel nem álltak rendelkezésre ezek a modern fülészeti vizsgáló
eljárások, műszerek. Ahol nincs meg ez a felszereltség ott ma is több a
középfül felszúrás. Az én gyakorlatomban ritkán kerül erre sor, csak
ha másként nem gyógyíthatunk, mert ha indokolt esetben ezt
elmulasztjuk nagyothallás, illetve egyéb szövődmények lehetségesek,
amiről tájékoztatni is szoktam betegeimet. A középfül vizsgálóval egy
fél perces fájdalommentes méréssel, amely a dobhártya mindkét
oldalán méri a nyomást, eldönthető, hogy a gyógyuláshoz szükség
van-e szúrásra.
Úgy tudom, hogy a rendelő betegforgalma igen nagy. Hogyan
vehetik a betegek a szakrendelést igénybe? Kell-e beutaló?
A rendelő korszerű diagnosztikai eszközei lehetővé teszik, hogy a
beteget - előjegyzés alapján – alaposan megvizsgáljuk, pontos
diagnózissal a kezében távozhasson, és elkezdődhessen a célzott
gyógyítása. Ehhez nem kell több rendelőbe elmennie, több napot
várakozással töltenie. A betegek elégedettek, visszajárnak hozzánk.
Vannak betegeink az ország különböző pontjairól, például hajdani
gimnazisták, akiket kezeltem és műtöttem is, felhívnak, hozzám
jönnek a problémájukkal. Ez nagyon jól esik, mindig szívesen segítek.
Nem küldünk el senkit. Beutaló hozzánk nem szükséges.
Előjegyzéssel és érkezési sorrendben is történnek vizsgálatok,
kezelések is. Betegeink türelmét kérjük az esetleges várakozás miatt,
mert vannak ugyanis olyan – például orrvérzéses - betegek, akik
azonnali ellátásra szorulnak. De azért nem kell az egész napot itt
tölteni. Ehhez meg kellett szerveznünk a betegek pontos
tájékoztatását. A hallás- és allergiavizsgálatokat, a hallókészülék
ellátást-gondozást, az inhalációs kezeléseket, az új endoscopos
vizsgálatokat, csak meghatározott időpontokban végezzük, ezekhez
mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges. Ezenkívül
dohányzásról leszoktató programot folytatunk, rendszeresen
szervezünk lakossági allergia és hallásszűréseket is. A rendelőben
egyébként, amikor nincs fül-orr-gége szakrendelés bőrgyógyászat,
tüdőgyógyászat is működik.
Vagyis az új eszközökkel folyamatos, magas minőségű betegellátást
tudsz biztosítani. Úgy tudom nemrégen elismerésben is részesültél.
- Így van. Valódi szakmai elismerés, hogy kollégák a megyéből és
azon túlról is küldik hozzám a betegeiket, és az, hogy a szakmának is
megmutathatom egy-egy hozzánk szervezett tudományos ülés
alkalmával a rendelőben folyó munkát. Arra is büszke vagyok, hogy
városunk fül orr gégészeti szakrendelése az én kezdeményezésemre
valósult meg 1987- ben. A 26 éves folyamatos, a modern fül - orr gégészettel lépést tartó szakmai munkám elismeréseképpen a Magyar
Orvosi Kamara Kiváló Orvosa címet adományozta számomra 3 évvel
ezelőtt.
Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok a munkádhoz.
Smiriné Kokauszki Erika

MEGHÍVÓ
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
konzultációval egybekötött tájékoztató fórumára
A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA: A Körösök Völgye Akciócsoport
térségére érvényes 2013-as LEADER pályázati felhívása
A TÁJÉKOZTATÓ IDŐPONTJA: 2013. május 14. 15:30
A TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNE: Civil Fejlesztő Központ
(5650 Mezőberény, Békési út 3.)
A TÁJÉKOZTATÓ FŐBB TÉMÁJA:
- A 2013-as LEADER Intézkedési Terv
Számítunk megtisztelő jelenlétére!
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Tájékoztatjuk

KOMFORT ABC
ÁRZUHANÁS
CBA Ételízesítő
Ketchup Univer tubusos
Sertészsír CBA
Tchibo Family őrölt kávé
Napraforgó étolaj „Linco Family”
Muskátli virágföld

250g
160g
500g
250g
0,9 L
50 L

99Ft
149Ft
299Ft
399Ft
399Ft
499Ft

Mezőberényi Hírmondó

(396 Ft/kg)
(931 Ft/kg)
(598 Ft/kg)
(1596 Ft/kg)
(443 Ft/L)

a Tisztelt Lakosságot,
hogy a VIAELYSIUM
Temetkezési KFT.
(átköltözés miatt, a jelzőlámpáknál)

Vásároljon alkalmanként 3000Ft felett.
A blokk hátuljára írja rá a nevét, címét.
Dobja be a blokkot a kihelyezett ládába.
Értékes ajándékokat sorsolunk ki!

a Fő út 21. sz. alatt

várjuk kedves vásárlóinkat!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Dombi Évi gyógykezeléséért
Tisztelettel meghívjuk
2013.május 17-én
18:00-tól
Az OPSKK Művelődési
Központjában
megrendezésre kerülő
előadásra, melynek a
teljes bevételét a
szervezők a
gyógykezelésre
ajánlanak föl.
A műsorban fellépnek:
Bukor Csaba; Szilágyi Ida
Feyér Zsuzsanna Zita; Ifj.Kriska Gábor
Rázga Áron; Benyovszky Pál Márton
Támogató jegyek vásárolhatók 1000. Ft-os áron
a Művelődési Központban.

2013. április 13-án
ünnepeltük az
50. házassági
évfordulónkat
Köszönjük a rendezvényt
családunknak,
Tánczosné Esztikének és a
dolgozóknak

teljeskörű temetkezési szolgáltatással
folytatja tevékenységét.
Éjjel-nappal hívható ügyelet:
06 (20) 912-3937
Tisztelettel: Győri Gábor ügyvezető
Tel.: 06 (20) 912-3949
Nőgyógyászat 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.

Sárkányhajó népszerűsítő verseny
A gyomaendrődi Körös Kajak Sportegyesület és a Gyomaendrődi
Víziszörnyek csapata, a Mezőberény Város Önkormányzat
támogatásával megrendezi:
a IV. Tópart bajnokságot, Mezőberény, Tópart
2013. május 19-én 10 órától
Csapatlétszám: 16-20 fő + dobos (kormányost biztosítunk)
Kategóriák: A nevező csapotoktól függően több kategória,
(profi, amatőr, önkormányzati, céges, iskolai)
Nevezési díj: 10000 Ft. / csapat
Előzetes nevezés: E-mailben, csapatnév feltüntetésével május
17-ig, ( helyszíni nevezéseket is elfogadunk).
E-mail: timarimre@upcmail.hu
Regisztráció:
9-10 óra között, regisztrációt követően gyakorlási
lehetőség 1030-ig
A rendezvényre a belépés ingyenes! A helyszínen büfé üzemel.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
További információ: Csatári Mihály 06-20-356 1854
A verseny előtti héten időpont egyeztetés alapján edzési lehetőséget
biztosítunk Gyomaendrődön, min.14 fő esetén, 500 ft/fő.
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