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Elismerések a nemzeti ünnepen

Mindenkit várunk az év első nagyszabású
szabadtéri rendezvényére a Városi Ligetbe!
www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu,
facebook.com/opskmm
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• örömfoci,
• főzőverseny,
• bemelegítő torna,
• íjászat, • lovaglás,
• kerékpártúra, • futás,
• kézműves vásár és bemutató,
• fotókiállítás, • színpadi program,
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A magyar költészet napja alkalmából
bemutatkozik a
L A EG Y

MÁJUS 1.

„szükséges, hogy vers irassék,
különben meggörbülne a világ gyémánttengelye” József Attila

ISKO

MAJÁLIS 2018

ajándék produkcióval köszöntöttek, méltatásukat Szekeres
Józsefné alpolgármester olvasta
fel, a kitüntetéseket Siklósi István
polgármester és Szekeres Józsefné
adta át. „Mezőberény Neveléséért,
Oktatásáért” elismerő címet
kapott Bokorné Tóth Gabriella.
„Mezőberény Sportjáért” címet
vehetett át Kajlik Péter. A
„Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerő
címet ez évben a Mezőberény
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mondott Dankó Béla országgyűlési képviselő, hangoztatta,
170 évvel ezelőtt a magyarok a
nemzetek élvonalába kerültek,
mert a forradalom egyedül nálunk
éledt szabadságharccá. Akkor is a
nemzeti identitásunk, a magyar
nyelv volt a tét. Nyilvánvaló a párhuzam a 170 évvel ezelőtti és a mai
események között, ma is az
önrendelkező Magyarország küzd
az igazáért.
Valamennyi kitüntetettet egy-egy
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Mezőberényben elismeréseseket
adtak át március 15-én, amikor az
1848-49-es forradalomról és szabadságharcról emlékeztek meg. A
Petőfi-emléktúra az idén is a Spar
áruház előli parkolóból indult a
Körös-parton lévő Petőfi-emlékműhöz. A Művelődési Központ
színháztermében az ünnepségre
érkezőket a Városi Ifjúsági Fúvószenekar zenéje fogadta.
Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Köszöntőt

Város Óvodai Intézménye Nefelejcs Óvodája érdemelte ki. Guti
Ambrus a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért”
címet kapta meg. Kolozsi József a
„Mezőberény Vállalkozója” elismerő címet érdemelte ki, az ő
képviseletében a kitüntetést Mester Ferenc vette át.
Az elismerések átadása után az
önkormányzat, az intézmények, a
hatóságok és a civil szervezetek
képviselői megkoszorúzták Petőfi
szobrát, majd a Körös-parton – a
Baráti Egylet Mezőberényért
Egyesület szervezésében – a költő
emlékművét. Itt a megjelenteket
Hoffmann Dániel, az egyesület elnöke köszöntötte, külön is megemlítette a Gyuláról érkezett Makadám Világjáró Kerékpáros Klub
tagjait. Petőfi egyik versét Urbancsek Zalán olvasta fel, Bancsi Árpád, a gimnázium tanára mondott
rövid beszédet. Kifejtette, március
15. az emlékezés napja, itt, az
emlékműnél Petőfi utolsó útjára
emlékezünk.
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csütörtök

17 óra
Könyvtár
Mezőberény,
Fő út 4.
Közreműködik: Elek Tibor főszerkesztő (irodalomtörténész)
Farkas Wellmann Éva szerkesztő (költő)
Kiss László szerkesztő (író)
Molnár Lajos író, költő, az OPSKMM munkatársa
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Ez történt a két ülés között
Február 27-én Járosi Mihályné
Marika nénit, március 9-én
Szikora Jánosné Ica nénit Siklósi István polgármester, míg
március 22-én Szilágyi Károlyné Ida nénit Szekeres Józsefné
alpolgármester asszony köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. A köszöntésen adták át az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk nekik!
Március 8-án Siklósi István
polgármester e-mailben levelet
kapott egy mezőberényi lakostól, aki az orvosi ügyeleti ellátást, az ügyelet embertelenségét
kifogásolta, s egy konkrét esetet
írt körül. A polgármester kérte,
hogy pontosan nevezze meg az
ellátatlan beteget, valamint azt
az időpontot, amikor az eset
történt, hogy kivizsgálhassák a
történteket. A levélíró válaszában jelezte, hogy nem adja
meg az információkat, mert már
a Békéscsabai Járási Hivatalnál
megtette a bejelentését, és ott
hivatalból fogják vizsgálni az
esetet. A polgármester kérte, hogy
adja meg az ügyintéző elérhetőségét, azonban erre már nem kapott választ. Siklósi István polgármester ezt követően megkereste
az illetékes hivatali ügyintézőt,
aki közölte, hogy Mezőberényből
az utóbbi időben semmilyen
panasz, bejelentés nem érkezett
hivatalukhoz. Más témában a
járási hivatal ellenőrzött több
ügyeletet, vizsgálták az ott alkalmazottakat abból a szempontból,
hogy a képesítési előírásoknak
megfelelnek-e. Mindent rendben
találtak, Mezőberényben is. A
polgármester számára ez a történet azt jelenti, hogy valaki vagy
valakik hamis információk terjesztésével szándékosan igyekeznek rossz hírnevét kelteni a helyi
ügyeletnek, aminek következménye akár az is lehet, hogy a berényiek más településeken működő ügyeleteket vesznek igénybe.
Az e-mailek olyan információkat
tartalmaznak, amelyek az ügyeletet végző vállalkozás hírnevét
sérthetik, illetve a járási hivatal
ügyintézőjéről hivatali titok kiszivárogtatását feltételezi. A jó
hírnév megsértése, illetve más
jogi kategóriába tartózó valótlanságok állítása miatt az ügyeletet ellátó vállalkozás, illetve a

járási hivatal méltán tehetne
büntető feljelentést.
Március 13-án Gyulán vett részt
Siklósi István polgármester a
szennyvíztisztító telep felújítása, technológiai fejlesztése
ügyében összehívott szakmai
bizottság értekezletén. A cél,
hogy Magyarország települési
szennyvízelvezetési és -tisztítási
helyzetét nyilvántartó, a Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 25/
2002. Korm. rendelet 1. melléklete szerint Mezőberény besorolásánál jelenleg „fejlesztési igény
nincs” meghatározással szemben,
ezen besorolás helyett, a „telepfejlesztés szükséges” meghatározás kerülhessen. Az ehhez
szükséges dokumentáció elkészült a 379/2015. (XII. 8.) Korm.
rendelet melléklete szerint. A
bizottsági meghallgatáson a tervezők, a telep üzemeltetését végző
Alföldvíz Zrt. képviselői is részt
vettek. A bizottság részéről több
kérdés hangzott el a tervező és az
üzemeltető felé, többek között a
korábban, a pillanatnyilag mért,
valamint a felújítást követően
tervezett adatok tekintetében.
Kisebb vitát váltott ki a fejlesztés
műszaki tartalma, amiben végül
elfogadták a tervező és az
üzemeltető érveit. Ezt követően a
bizottság támogatta a szakmai
elképzelések elfogadását, amelyre
a végső döntést az Országos
Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
mondja ki. Mindezek után lehet a
telepfelújítására pályázni.
Március 13-án Siklósi István
polgármester levélben fordult
az OTP Bank Nyrt.-hez, a mezőberényi civilek által beszerezni
tervezett automata defibrillátor
elhelyezésére a bankautomatának is helyet biztosító előtérben. A civilek elképzelése az
volt, hogy 24 órán keresztül
bármikor elérhető legyen az
eszköz. Más olyan helyszínt nem
találtak, ahol ez megvalósulhatna.
Az eszköz beszerzésére indított
gyűjtés szervezője – aki a polgármesterrel együtt a levelet is
aláírta – Király Ida volt, míg a
szakmai hátteret Guti Ambrus
biztosította. A gyűjtés sikeres volt,
köszönet érte minden támogatónak! Az eszköz beszerzése folyamatban van.
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Március 17-én a Mezőberényi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
közgyűlésén vett részt Siklósi
István polgármester. A közgyűlés szép gesztusa volt Csipke
Ferenc köszöntése, aki évtizedek óta meghatározó személy
az egyesületben, hosszú időn
keresztül volt az elnökség tagja,
illetve tűzoltóparancsnok. Az elkövetkezőkben is segíti majd a
munkát, de kisebb leterheléssel,
mint eddig tette. Kívánjuk, hogy
még sokáig tudja tapasztalataival,
ismereteivel segíteni az egyesületi
tagok munkáját, a fiatalok beilleszkedését, a közösség építését.

hat. A polgármester az Alföldvíz
Zrt. szakembereivel is egyeztetett.
Az intézményvezetőket e-mailben tájékoztatta, és kérte, jelezzék
felé, ha a témában problémáik
vannak. Néhány kisebb gondtól
eltekintve jelentősebb károkkal
járó események nem történtek, a
kft. a gépeivel és élő munkával
kezelni tudott több problémát. A
helyzet a csapadék megszűnésével jelentősen javult, ami köszönhető annak is, hogy a város
belvízelvezető rendszere a felújítás óta döntően jól működik, és
folyamatos a csapadékvíz elvezetése.

Március 19-én megbeszélést
folytattak a Városházán a rendkívüli időjárási helyzet miatti
teendőkről. A megbeszélésen
Siklósi István polgármester mellett Kutas Ferenc, a Mezőberény
’17 Kft. vezetője, Kis József, a
beruházási csoport vezetője,
Adamik Jánosné, az Építésügyi
Szolgáltatási Pont képviseletében
és Balogh Géza közterületfelügyelő vett részt. Ezzel párhuzamosan a polgármester felhívást tett közzé a honlapon és a
Facebook-on a hirtelen és kellemetlenül téliesre változott időjárás okozta helyzetről. Türelmét
kérte a lakosságnak, mert a
csapadékos időjárás elmúlásáig
sajnos számítani kell a szennyvízrendszer telítettségével, a rendszer visszaduzzadásával, ami a
városban esetleg dugulást okoz-

Március 22-én Siklósi István
polgármester a KÖOÉSZ rendkívüli közgyűlésén járt Budapesten. A közgyűlés legfontosabb
témája a szervezet alapszabályának a megváltozott jogszabályokhoz igazított módosítása
volt. Szó esett miniszterelnök úr
bejelentéséről is, amelyet a Várpalotát elkerülő útszakasz átadásán tett, miszerint a választások
után elindítják a Modern Kisvárosok Programot is. Mezőberény polgármesterével együtt
többen jelezték, hogy szívesen
részt vesznek az elvek kidolgozásában. Szintén szó esett a köztisztviselők béremeléséről, amellyel kapcsolatos információ,
hogy hiába volt a belügyminiszter
ez irányú támogató előterjesztése,
azt a kormány elvetette.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2018.
február 26-i zárt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.

sületnek a városért, lakosságért
végzett munkáját, a két egyesület
2017. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját tudomásul vették.

A képviselő-testület megköszönte a Mezőberényi Rendőrőrsnek, hogy a város lakói
érdekében eredményes munkát
végez, az őrs 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadta, az abban foglaltakat
tudomásul vette.

Elfogadták Mezőberény Város
Önkormányzatának 2018. évi
közbeszerzési tervét. A terv a
városi honlapon olvasható.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
megköszönte a Békéscsabai
Hivatásos Tűzoltó-parancsElfogadták a Humánügyi Bizott- nokság városért, lakosságért végság, valamint a polgármester által zett munkáját, a 2017. évi tevéátruházott hatáskörben hozott kenységéről szóló beszámolót
döntésekről szóló beszámolókat. elfogadta.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
elfogadta dr. Hantos Katalin
bizottsági tag 2017. 12. havi és
Megköszönték a Mezőberényi 2018. 01.-11. havi (21.100,Polgárőr Egyesületnek, vala- Ft/hó) tiszteletdíjáról, Dr. Burján
mint az Önkéntes Tűzoltó Egye- Katalin képviselő 2018. március
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alábbiak szerint (fogyasztói szegmens/vízterhelési egységdíj [Ft/
m3]): lakosság (rezsicsökkentett
díj) 3,51+ÁFA; önkormányzat
3,90+ÁFA; hatóság 5,90+ÁFA;
Átcsoportosítások és fedezet- szippantott szennyvíz 8,80+ÁFA
biztosítások megszavazása után
módosították Mezőberény Vá- Mezőberény Város Önkorros Önkormányzata 2018. évi mányzati Képviselő-testülete
költségvetését. A bevételek fő- elfogadta az Orlai Petrics Soma
összege (intézményfinanszírozás- Könyvtár, Muzeális Gyűjtesal) összesen +21409.672,- Ft-tal mény és Művelődési Központ
növekedett 4.450.535.743,- Ft-ra. 2017. évi beszámolóját és 2018.
évi munkatervét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 439/ Módosításra került a személyes
2017.(XII.18.) sz. határozatával gondoskodást nyújtó szociális
elfogadott 2018. évi munka- ellátások helyi rendszeréről
tervében az április havi testületi szóló 18/2008.(V.26.) MÖK száülés dátumát április 23-ra mú rendelet, valamint a gyermek(hétfő) módosította.
védelem helyi rendszeréről szóló
20/2016.(V.31.) önkormányzati
Az előterjesztéshez mellékelt rendelet az intézményi térítési
formában elfogadták a dr. Dóczy díjak emelése miatt.
Balázs háziorvossal megkötött
feladat-ellátási szerződés módo- A testület, mint a Városi Humánsítását – eszerint a mezőberényi segítő és Szociális Szolgálat (a
rendelési idő kedden és csütörtö- továbbiakban: intézmény) fennkön 10.00-14.00 órára módosul. tartója, az intézmény által bizEgyúttal felhatalmazták Siklósi tosított rendeleti szabályozási
István polgármestert a szerződés- tárgykörön kívül eső, további – a
módosítás aláírására.
szociális otthonokban, illetve a
Városi Humánsegítő és Szociális
A testület tudomásul vette a 2018. Szolgálat Közétkeztetési Közévben a költségvetésben bizto- pontjában történő – étkeztetés
sított, sportra fordítható támogatás tekintetében az étkeztetés térítési
összegének felosztását, az előter- díjainak összegét a lenti táblázatjesztés 3 db mellékletében megha- ban foglaltak szerint határozta
tározottak szerint.
meg.
A Képviselő-testület megbízta
Mezőberény Város Önkormány- Kovács Edina igazgatót, hogy a
zati Képviselő-testülete elfogadta térítési díjak alkalmazásáról intézaz Alföldvíz Zrt. által közölt és kedjen.
2018. április 1-től bevezetésre Mezőberény Város Önkormánykerülő vízterhelési díjakat az zati Képviselő-testülete, mint a
havi 68.100,- Ft, valamint Öreg
István képviselő 2018. március
havi 68.100,- Ft történő lemondását.

Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat fenntartója a Juhász
Gyula utcai idősek otthonában
5%-os, a Puskin utcai idősek
otthonában 3%-os térítési díjemelést határozott meg.
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ötszáz forint értékben.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
összeget a 2018. évi költségvetésének terhére biztosította,
valamint felhatalmazta Siklósi
István polgármestert a megbízási
Mezőberény Város Önkormány- szerződés aláírására és a szükséz a t i K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e a ges intézkedések megtételére.
„Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a Az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.)
mezőberényi Kodály utcai Nefe- szabályai szerint 2018. április 1.
lejcs óvodában” TOP-1.4.1-16- napjától határozatlan időre Tóth
BS1-2017-00002 azonosítószámú Gergőt nevezték ki mezőőrnek, 3
pályázathoz kiviteli tervdoku- hónap próbaidő kikötéssel.
mentáció elkészítése tárgyú
ajánlatkérési eljárás nyerte- Módosításra került a Mezőseként az Optimál-Terv Építész berény Város Önkormányzati
Iroda Kft.-t (5520 Szeghalom, Képviselő-testülete Szervezeti és
Bocskai u. 29.) nevezte meg, aki Működési Szabályzatáról szóló
a legalacsonyabb ellenszol- 57/2012.(XII.27.) önkormánygáltatást tartalmazó ajánlatot zati rendelet, mivel Mezőberény
tette 2.485.000,- Ft + Áfa = Város Önkormányzata több
3.155.950,- Ft azaz hárommillió- pályázat kapcsán pozitív elbíráegyszázötvenötezer-kilencszázöt- lásban részesült. A feladatok megven forint értékben. A pályázathoz valósítása érdekében az SZMSZ 6.
kapcsolódó műszaki ellenőri számú mellékletében a már megfeladatok ellátása tárgyú aján- lévő kormányzati funkciószámok
latkérési eljárás nyerteseként a mellé átvezetésre kerültek a követKONTROLL-CENTRUM Kft. kező alaptevékenységek, kor(5553 Kondoros, Őr u. 36.) mányzati funkcióval történő felnevezték meg, aki a leg- tüntetéssel:
alacsonyabb ellenszolgáltatást - 013370 Informatikai fejlesztartalmazó ajánlatot tette nettó tések, szolgáltatások
390.000,- Ft + 105.300,- Ft Áfa = - 084070 A fiatalok társadalmi
bruttó 495.300,- Ft azaz négyszáz- integrációját segítő struktúra,
kilencvenötezer-háromszáz forint szakmai szolgáltatások fejleszértékben.
tése, működtetése
Mezőberény Város Önkor- - 107080 Esélyegyenlőség
mányzati Képviselő-testülete az elősegítését célzó tevékenységek
összeget a 2018. évi költ- és programok.
ségvetésének terhére biztosította,
valamint felhatalmazta Siklósi Jóváhagyták az Orlai Petrics Soma
István polgármestert a megbízási Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
szerződés aláírására és a szük- és Művelődési Központ, valamint
séges intézkedések megtételére.
a Mezőberényi Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módoMezőberény Város Önkor- sítását.
mányzati Képviselő-testülete „A
Város a Tiétek a Város Értetek” Mezőberény Város ÖnkormányEFOP-1.2.11-16-2017-00002 zati Képviselő-testülete támogatta
azonosítószámú pályázathoz a Mezőberényi Szlovákok Szerkiviteli tervdokumentáció el- vezete, a Tízváros Alapítvány és a
készítése tárgyú ajánlatkérési Mezőberényi Népfőiskola Alapíteljárás nyerteseként az Opti- vány kérelmét, hogy Mezőberény
mál-Terv Építész Iroda Kft.-t Város Önkormányzatával köz(5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.) művelődési tevékenység végzénevezte meg, aki a legala- sére közművelődési megállacsonyabb ellenszolgáltatást podást kössenek, egyeztetve az
tartalmazó ajánlatot tette Orlai Petrics Soma Könyvtár,
1.495.000,- Ft + 403.650,- Áfa = Muzeális Gyűjtemény és Művebruttó 1.898.650,- Ft azaz lődési Központtal. A képviselőegymillió-nyolcszázkilencven- testület felhatalmazta Siklósi
nyolcezer-hatszázötven forint István polgármestert a megállaértékben. A pályázat műszaki podás aláírására és a szükséges
ellenőri feladatok elvégzése tár- intézkedések megtételére.
gyú ajánlatkérési eljárás nyertese szintén az Optimál-Terv A testület úgy döntött, hogy az
Építész Iroda Kft. lett, aki a Első Világháborús Centenáriumi
legalacsonyabb ellenszolgálta- Emlékbizottság megbízásából a
tást tartalmazó ajánlatot tette Közép- és Kelet-európai Történettó 1.150.000,- Ft + 310.500,- nelem és Társadalom Kutatásért
Áfa = bruttó 1.460.500,- Ft azaz Közalapítvány által az első világfolytatás a 4.oldalon
egymillió-négyszázhatvanezer-
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Városi elismerések az ünnep alkalmából
Bokorné
Tóth Gabriella

Az oktatás területén végzett
munkája, példaértékű nevelő
tevékenysége alapján Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Bokorné Tóth
Gabriella pedagógusnak 2018.
évben a "Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerő
címet adományozta.
Bokorné Tóth Gabriella 1980-tól a
Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kémia-fizika szakos középiskolai tanára. A kémia mellett
kisebb óraszámban fizikát és
természetismeretet is oktat, több
mint harminc évig volt a
természettudományi munkaközösség vezetője, valamint hét
osztályban volt osztályfőnök.
Több éve bekapcsolódott az iskola
tehetséggondozó munka-csoportjának munkájába, és segíti a tudást
kereső fiatalokat. Tanul, képezi
magát, kétszintű kémia érettségiztetői bizonyítvánnyal rendekezik. Az újra való fogékonyságát, a haladásra való nyitottságát az informatikai, kooperatív és tehetséggondozó továbbképzésen való részvétel is bizonyítja. Az eredmények érdekében
többféle kísérletező, feladatmegoldó, kutató szakkört, fakultációt vezet, és emelt szinten
oktatja, tanítja a kémiát. A jegyek, a
számok a sikeres munkáját jelzik,
hiszen kémiából emelt szinten

kitűnőre érettségiznek, felvételiznek diákjai, akik ma már
elismert állatorvosok, biológusok, gyógyszerészek, orvosok,
vegyészek, mérnökök. A tanórákon kívül is igyekszik kihasználni
azokat a lehetőségeket, amelyek
ablakot nyitnak a kémia, a fizika
felé. Pályázatokat, versenyeket
hirdet iskolán belül, munkaközösség vezetőként koordinálta
a környezetvédelmi témahetet. A
minőségi oktatás a szívügye. Fő
célkitűzése: „Megszerettetni a
kémiát!”, és ha ez sikerült, maximumot kihozni az érdeklődő,
tehetséges diákjaiból. Diákjai
számtalan díjat, versenyt megnyertek, kémiai olimpiai táborba,
válogatóba hívták őket. Az évek
során több mint 25 országos
döntőse volt.

Kajlik Péter

Mezőberény város sportéletében
a labdarúgás területén végzett
magas színvonalú szakmai, a
fiatalok számára példaértékű
munkája és közösségépítő tevékenysége érdemeként Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Kajlik Péter
részére 2018. évben a „Mezőberény Sportjáért” elismerést
adományozta.
Kajlik Péter Marosvásárhelyen a
testnevelési főiskolán szerzett
diplomát, a labdarúgáshoz jogosítványt. 1990-ben kezdett
Mezőberényben testnevelést taní-

tani, a gyermeklabdarúgást támogatni, szervezni. A Mezőberényi
Gyermekfoci – Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke és a Berényi
Gyermek FC szakmai vezetője,
továbbá a 2016. évben létrehozott
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület egyik alapító és elnökségi
tagja. Sporttevékenysége mellett
aktívan részt vesz a város társadalmi életében is, elnöke a Mezőberényi Erdélyi Körnek. Közreműködésével indították el Mezőberényben az első labdarúgóosztályt 1993-ban, a tagozat
létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy rá pár évre
az iskola történetében először
nyertek megyei labdarúgó
diákolimpiát, és bejutottak az
országos döntőbe. 2001-ben
Keszthelyen megnyerték a
Teremlabdarúgás Diákolimpia
Országos Döntőjét. Új lendületet
hozott a Berény Gyermek FC
2001-es megalakulása, és vezetésével a berényi csapatok azóta is folyamatosan területi, országos versenyeken vesznek részt.
Emellett nemzetközi kapcsolatok
építője, ápolója, résztvevője. A
Gronau testvérvárosi kapcsolatuk
majd húsz éves, az erdélyi
kapcsolatok (Marosvásárhellyel,
Székelyudvarhellyel) több mint
25 éves múltra tekintenek vissza.
A megyei és országos szövetség
többször kitüntetéssel díjazta a
munkásságát. Többek között
Góliát–McDonald’s Országos
Diáksport Egyesület díszoklevéllel, 2003-ban életmentő cselekedetének elismeréseként a
Baróti Lajos Magyar Fair Playdíjjal, 2014-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség elismerő díjával jutalmazták. 2016-ban a Mezőberényi Labdarúgó Egyesület
megalakulásával hozzájárult,
hogy a mezőberényi fiúk/férfiak
az óvodás kortól a felnőtt korig
egy irányítás alatt készüljenek a
versenyekre.

Nefelejcs Óvoda

őrzésében való minél szélesebb
társadalmi részvétel ösztönzése,
különös tekintettel a fiatal
nemzedék kulturális örökséggel
kapcsolatos tudása fejlesztésének
elősegítésére” tárgyú felhívásra
benyújtja pályázati anyagát.
A mezőberényi 3864 helyrajzi
számon fekvő zsidó temetőben a
meglévő megállapodásnak megfelelően az önkormányzat a továbbiakban is vállalja a folya-

matos gondozást és a karbantartás
biztosítását; ezt a feladatot minimum 10 éven keresztül ellátja.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szlovák
nemzetiségi identitástudat erősítése, a múlt megismerése és a
hagyományok fennmaradása
érdekében végzett munkája
alapján Mezőberény Város Óvodai Intézménye Nefelejcs Óvodájának 2018. évben a „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi
Kultúrájáért” elismerést adományozta.
A Nefelejcs Óvoda gyermekei
évtizedek óta élik a szlovák hagyományokat, a népszokásokat,
hallják a szlovák szavakat. Fenntartják, folytatják és őrzik a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a szlovák szervezet
által képviselt nemzetiségi
kultúrát. Az óvoda 1894. április
1-én nyílt meg Zrínyi óvoda néven a település tót részén. A
városrész lakói nem feledkeztek
meg származásukról, és kérték a
szlovák nyelv tanítását az óvodában. A pedagógiai program
szerint ma is mindhárom csoportban jelen van a szlovák népi
kultúra megismertetése, természetesen a gyerekek életkori
sajátosságaihoz igazodva.
A Nefelejcs Óvoda példaértékű
kapcsolatot ápol a Mezőberényi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mezőberényi
Szlovákok Szervezetével.Az
óvoda a szlovák és a városi
rendezvényeken méltón képviseli
a nemzetiségi kultúrát, akár

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
folytatás a 3. oldalról

háború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbeté-telére,
renoválására, helyreállí-tására,
továbbá új emlékművek
felállítására kiírt felhívásra
benyújtja pályázati anyagát. A
képviselők támogatták a pályázati elképzelést, és megbízták
Siklósi István polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázati anyag
benyújtásáról.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata értelmében a Magyarországi
Zsidó Örökség Közalapítvány
által kiírt „Az európai kulturális
örökség részét képező, Magyarország területén található/
fellelhető, jelenleg gondozatlan,
elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója,
továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, meg-

A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2018.
április 23. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
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önállóan akár a nemzetiségi
szervezetekkel együtt. Mára már
ruhatárukban is jelen van a
szlovák mintakincs, mely tükrözi
e nemzetiség viseletét, öltözködési szokásait.
Az óvoda megnyitása óta meghatározó, példaértékű az ott dolgozó
nevelők, dadák, segítők hozzáállása, mind az általános, mind a
nemzetiségi neveléshez. Ma a
város életében a szlovák nemzetiség hagyományainak továbbélése
szempontjából egyedüli és pótolhatatlan a Nefelejcs Óvoda megléte, óvodapedagógusainak, gyermekeinek, és nem utolsósorban
szülői közösségének munkája.

látnak el.
zőberény Vállalkozója” elisGuti Ambrus első pillanattól merést adományozta.
kezdve a rábízott intézményért Kolozsi József 1995-ben fektette
dolgozik, azt építi, szépíti, pél- le a Kolozsi József Kft., a
daértékű munkahelyet teremt. KoloTech alapjait. Egyéni
Nyitott, segítőkész fiatalember, vállalkozóként a szülői háznál
aki a helyi intézményekkel, kezdte a vállalkozását, majd a
civilekkel, önkormányzattal is saját házánál levő kis műhemegtalálta a hangot. Feladata lyében folytatta. A piac bővünem egyszerű, hiszen az élet- lésével a termelés is felfutott,
mentésre, az egészségügy szol- ezért a Gutenberg utcai ipartelepen bérelt csarnokot, majd
gálatára esküdött, és emellett egy
saját telephelyet keresve 2015-től
kollektíva irányítása is hárul rá. a Hajnal utcán lévő volt Faipari
Jótékonysági akciókban, ado- Ktsz épületében dolgoznak.
mánygyűjtésben, felvilágosító A szilárdtüzelésű kazántestek
előadásokon, tanfolyamok kere- gyártása mellett 2012-ben füsttében, óvodákban, táborokban és csövek előállításával bővítették
még számtalan helyen találkoz- tevékenységüket, majd a folyahatunk vele, ahol kitűnik hozzá- matos innovációs munkának
értése, szakértelme és mindenek- köszönhetően 2013-ban a fűtési
előtt hozzáállása az adott fel- puffertartályok, a fatüzelésű
adathoz. 2017. évben a város több bojlerek gyártását is megkezdték.
intézményében tartott első- Mérnökei egy olyan új hegesztési
segély tanfolyamot, előadást, be- eljárást alkalmaznak, mellyel
mutatót. A visszajelzések alapján gyorsan és biztosan tudnak
szakmai munkája során jó robotminőségű hegesztéseket
kapcsolatot alakított ki a házi- produkálni, így magas minőségi
orvosokkal, a betegekhez empá- elvárásoknak megfelelő termétiával közelít, a hozzátartozók keket előállítani. A cég fejlődését
segítőkész felvilágosítást kapnak jellemzi, hogy 2008-ban négy főt,
tőle. Felelősségtudatára jellemző 2013-ban 38 dolgozót foglalkoztatott, 2015-ben ez a létszám
a magas szintű, mindenkor,
már meghaladta a 65 főt.
minden körülmények között a Fontosnak tartja azt is, hogy
beteg azonnali, feltétel nélküli megfelelő szakképzett utánpótlás
Szakmájában végzett magas segítése.
legyen a munkaerőpiacon, ezért
színvonalú, a segítségre szorulók
2012-től részt vesz a tanulók
felé tanúsított hozzáállása, segíképzőhelyi gyakorlatában. 2015
tőkészsége, a civilekkel való pélmárciusától az addigi elhivatottdaértékű szakmai munkája alapságukat a minőség és a környezetján Mezőberény Város Önkorvédelem iránt nyomatékosították,
mányzati Képviselő-testülete
sikeresen bevezették az ISO 9001
Guti Ambrusnak 2018. évben a
minőségirányítást és a ISO 14001
„Mezőberény Egészségügyéért,
környezetirányítást a cégnél.
2015 igen nagy változást hozott a
Szociális ellátásáért” elismerést
cég életében. Birtokba vették az
adományozta.
új telephelyüket, jelenleg közel
A mezőberényi mentőállomás
harmincezer négyzetméteres
2015. december 29-én került
csarnokban dolgozik az üzem. A
átadásra. Vezetőjének már induláskor a helyi születésű Guti A munkahelyteremtő törekvése hazai értékesítésen túl külföldi
Ambrust választották, aki a és a folyamatos fejlődés ér- partnereket is ellátnak tertelepülés ismert és meghatározó dekében végzett kiemelkedő mékeikkel. Kolozsi József vállalszemélye lett. Guti Ambrus több munkája elismeréseként Mező- kozói tevékenysége mellett évek
berény Város Önkormányzati óta aktív támogatója a város
mint 20 esztendeje, 1997. május
Képviselő-testülete 2018. évben rendezvényeinek, több civil
1-je óta mentős. Leérettségizett,
Kolozsi Józsefnek a „Me- szervezet mecénása.
elvégezte a mentőápoló iskolát,
és ma már ő tanítja az elsősegélynyújtás tudományát. SokMezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
órányi gyakorlat, valamint komMEZŐBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
petenciavizsgákat maga mögött
tudva állomásvezető lett, miHATÓSÁGI ÉS IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
közben a Magyar Mentőmotor
munkakör betöltésére.
Alapítványnál is szolgálatot válA munkakör betölthetőségének időpontja:
lal Budapesten.
legkorábban 2018. május 15. napjától
A mentőállomáson az eltelt idő
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.
alatt nagyon összekovácsolódott
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
a csapat. Folyamatosan képzéFöldesi Szabolcs jegyző nyújt, a +36 70 400-2410 -os
seken vesznek részt, hisz a rátelefonszámon.
szorult és hozzátartozója tőlük
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 11.
vár segítséget. Jelenleg 14-en
A pályázattal kapcsolatban további információt a
dolgoznak az állomáson, két
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.
kocsival közel 25 ezer ember

Guti Ambrus

5.
Szépkorúak köszöntése

Szikora Jánosné Székely Ilona
március 9-én ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte otthonában,
és adta át a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Szilágyi Károlyné Puskás Ida
Etelka március 22-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Szekeres Józsefné
alpolgármester köszöntötte a
Puskin utcai idősek otthonában,
és adta át a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Kolozsi József

Faragó Sándor március 27-én
ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi
István polgármester köszöntötte a
Kálvin téri idősek otthonában, és
adta át a miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés,
boldog éveket kívánunk az
ünnepelteknek!
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Hatan vettek át elnöki elismerést

2018. április

ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY
Tisztelt Mezőberényiek!
2018. március 31. napjával a TAPPE Kft. befejezi az állati
melléktermék átvételét a Békési út melletti, volt szeméttelepén.
A feladatot 2018. április 2-tól az önkormányzat látja el
a Csabai út melletti 0367/27 hrsz. ingatlanon
(Békéscsaba felé menet bal kéz felől az első hangfogó fal mögött)
A gyűjtőhely – egyelőre – kizárólag telefonon történő
egyeztetéskor nyit ki, a telefonszám: +36 20 384-0539
Részletek: www.mezobereny.hu kiemelt hírek között.

Anyakönyvi hírek

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése március 13-án
tartotta ünnepi megyegyűlését az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Békéscsabán.
A megjelenteket Herczeg Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú
Város tanácsnoka köszöntötte, aki kiemelte, hogy most is hitre,
elszántságra van szükség, a hazánkat, függetlenségünket meg
kell védenünk.
Az ünnepség díszvendége dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és
esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár volt, aki
beszédében Kossuth Lajos szavait idézte: a haza örök, és nem
csak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem az iránt is,
ami lehet és lesz.
Az ünnepi ülésen hatan vettek át elnöki elismerést Zalai
Mihálytól, a megyei közgyűlés elnökétől: Czeglédiné dr. Gurzó
Mária, a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium igazgatója, Jász Sándorné védőnő, Pardi
Ildikó rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság megyei
baleset-megelőzési bizottságának titkára, a baleset-megelőzési
csoportot vezetője, Schneider László, a gyulai mentőállomás
vezetője, Sütő Mária Márta, a Békés Megyei Körös-menti
Szociális Centrum vezetője és Zanócz István tűzoltó alezredes, a
gyulai hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka.

Érték a
Települési
Értéktárból

Kiszely Jánosné
munkássága

Kiszely Jánosné figyelmét a
polgári iskolában osztályfőnöke,
Irányi Dezsőné Palugyai Ilona
irányította a hímzés felé. Már
ekkor elkezdte gyűjteni a régi
mezőberényi szűcs- és fehérhímzéseket, ezeket könyveiben
megörökítette a jövő számára.
A mezőberényi díszítőművészeti kör munkáját 35 évig vezette. A kör révén a hímző
asszonyok munkái eljutottak
Magyarország több településére, illetve Európa számos országába és az USA-ba is. Saját
munkáival – melyeket eredeti motívumok alapján maga tervezett
és kivitelezett – több díjat nyert. Alkotásaiból Mezőberény
újratelepítésének 290. évfordulója alkalmából megrendezett
életmű kiállításán 45 kézimunkát ajándékozott szeretett
városának.
Kiszely Jánosné, Zsuzsika néni munkáját több kitüntetéssel
ismerték el, 1982-ben kapta meg a Népi Iparművész címet,
1987-ben a Gránátalma díjat, 1998-ban a Népművészet mestere
címet, 1999-ben a Mesterremek díjat.
Kiszely Jánosné április 29-én ünnepli 90. születésnapját. Ez
alkalomból szívből gratulálunk neki, és további jó egészséget
kívánunk!

Házasságot kötöttek: Tóth Tamás (Mezőberény) és Deák Anita
(Furta), Rácz Gyula (Mezőberény) és Római Melinda (Békés),
Kertész Balázs (Mezőberény) és Frontó Katalin (Mezőberény),
Szabó János (Bélmegyer) és Ivanics Rebeka Ágnes (Bélmegyer)
Eltávoztak közölünk: Adamik Pálné Hantos Ilona (1929), Szilasi
Károlyné Pataki Julianna (1920), Nagy Imre (1939), Gureczki
Jánosné Orosz Etelka (1926), Veress Lajos (1944), özv. László
Endréné Gálföldi Gizella (1937), Kiss Ferencné Braun Zsuzsanna
(1940), Halász József (1924), özv. Hegedűs Jánosné Oláh Mária
(1931), Burai József (1954).
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva a Művelődési Központ
meghirdeti „A legszebb konyhakertek” programot.
Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő
magánszemély és közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
Részletes információ és jelentkezés lap:
a Művelődési Központ információs pultjánál,
opskk.mezobereny.hu, www.mezobereny.hu.
Részletes információ: Bartó Róbertné +36 20 4243-944
Eredményhirdetés:
2018. szeptember 15.,
a VIII. Töltött Káposzta Fesztiválon.

Kevesebb bűncselekmény
A Művelődési Központ Városi
Nyugdíjas Klubja és a Magyar
Rákellenes Liga Mezőberényi
Alapszervezete meghívására 2018.
április 4-én Jakusovszki Zoltán
rendőralezredes, őrsparancsnok
tájékoztatást adott az őrs tavaly
munkájáról. Hangsúlyozta, a
bűncselekmények száma 134-ről
128-ra csökkent.

Békés megyei forduló időpontja: április 14. (szombat) 9 -13 óra
Helyszíne: Škoda Márkakereskedés, Békéscsaba, Szarvasi út 74.
Regisztráció előzetesen a honlapon, illetve a verseny napján a
helyszínen. Információ: +36 30 418-8229

Intézményi hírek
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Tanácskozás a
gyermekvédelemről
A Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2018. február 20-án
szervezte meg az éves gyermekvédelmi tanácskozást, melynek
célja a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer előző évi
együttműködésének értékelése, a
gyermekvédelmi tevékenységek
során szerzett tapasztalatok
összegzése.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve
megszüntetéséhez a jelzőrendszer
tagjainak összehangolt munkája
nélkülözhetetlen. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók –
különösen a házi gyermekorvosok
és a védőnői szolgálat – a
bölcsőde, az óvodák, iskolák, a
rendőrség, a pártfogó felügyelő
szolgálat köteles jelezni a veszélyeztető helyzeteket, problémákat, de szerepük van a problémák
megoldásában, későbbiek során a
megelőzésében is. Legtöbb jelzés
2017-ben, mint minden évben, a
köznevelési intézményektől érkezett, főként iskolai hiányzásokról.
A jelzőrendszeri tagok a településünket érintő, szakterületükön
érzékelhető problémák közül
kiemelték a szülők felelősség-

vállalásának hiányát, az elhanyagoló családi nevelést, a gyermekek tanulmányi előmenetele iránti
szülői érdektelenséget, a következetes nevelés hiányát. A szakemberek szerint egyre inkább
érzékelhető a tanult tehetetlenség
és szociális éretlenség, a tanulók
egymás közötti agresszív, tiszteletlen viselkedése, a társadalmi
problémák oktatási intézménybe
történő begyűrűzése, amely ellen
pedagógiai eszközökkel nehéz
felvenni a versenyt.
A szakemberek beszámolóikban
megfogalmazták, hogy a családsegítőkkel való rendszeres és
hatékony munkakapcsolat, a
megfelelő információáramlás, a
családsegítők iskolai jelenlétével
a konzultáció lehetősége, a szakmaközi megbeszélések valós
problémákat érintő előadásai,
esetmegbeszéléseken való aktív
részvétel mind-mind segítette és
hatékonyabbá tette a problémák
kezelését, továbbá a szakemberek
közötti partneri, segítőkész hozzáállás, a közös gondolkodás erősítette a jelzőrendszer tagjainak
együttműködését.
Kovács Edina igazgató

Víz világnapja
a Katicabogár Evangélikus Óvodában

A Víz világnapja (március 22.) alkalmából projekthetet tartottunk.
Ezen a héten szó szerint minden a
víz körül forgott. A gyerekek mind
a hat csoportban megismerkedtek
a vízzel, a víz fontosságával.
A csoportvezető óvónők megmutatták miért fontos számunkra a
víz, miért kell spórolni vele, miért
van minden élőlénynek nagy
szüksége a vízre, és hogyan vigyázhatunk annak tisztaságára. A
Pillangó csoport akváriumot készített: a felfordított asztal lábát
folpackkal körbetekertük, erre a
gyerekek tenyérlenyomatából halacskákat nyomtunk. A papírhalacskák hátára mágnest ragasztottunk, így ki lehetett őket
horgászni.

A Szívecske csoport igazi akváriumában élő halacskákat figyelhettek, etethettek meg a gyerekek. A Napsugár csoport óvónénije alaposan megmozgatta a
gyerekeket. Vízben és vízparton
élő állatok mozgását utánozva
tornáztunk egy jót.
A Szivárvány csoport óvónénije
az özönvízről mesélt, dramatikus
játék kíséretében meghallgathattuk a víz különböző
hangjait CD-ről. A Halacska
csoportban a gyerekek tátott
szájjal figyelték, mi történik a
hóval a meleg szobában, a
zellerszárral a színes vízben, a
cukorral, sóval, ha vízbe kerül.
A Margaréta csoport egy terepasztalt készített. A gyermekek
különböző állatos képeket válogathattak és rakhatták a megfelelő
élőhelyükre, majd beszéltünk a
környezetszennyezésről, a víz
megóvásáról és a víz hasznáról is.
Igazán tartalmas hetet tölthettünk
együtt e jeles nap alkalmából.
(Részletek: www.mezobereny.
hu, kiemelt hírek között)
Szűcs-Wagner Gabriella
óvodapedagógus

7.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI
INTÉZMÉNYE NYÍLT NAPOK
Tisztelt Szülők!
Szeretettel várunk minden kedves Szülőt és Csemetéjét az
óvodáink nyílt napjain,
2018. április 12-én (csütörtökön) és
2018. április 13-án (pénteken) 9.00–11.30-ig.
Természetesen előzetesen is betekintést nyerhetnek az óvodáink
életébe, mindennapjaiba a megadott időpontokon kívül is, hiszen
rendezvényeink és programjaink nagy része nyílt.
Előzetesen érdeklődni lehet az óvodáinkban
az alábbi telefonszámokon:
Mosolygó Központi Óvoda: +36 20 389-7833
Magyarvégesi Óvoda: +36 20 389-7850
Csiribiri Óvoda: +36 20 389-7871
Nefelejcs Óvoda: +36 20 389-7873
Kovács Annamária intézményvezető

BEIRATKOZÁS
MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI
INTÉZMÉNYÉBE
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje
a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan:
2018. április 23. (hétfő) 8–17 óráig,
2018. április 24. (kedd) 8–17 óráig.
A beiratkozás helye:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Mezőberény Liget tér 5.
Részletek a www.mezobereny.hu oldalon,
a kiemelt cikkek között.
Kovács Annamária intézményvezető

ZÖLDÁGJÁRÁS
A

FÖLD NAPJA JEGYÉBEN

Időpont: 2018. április 20. (péntek)
Indulás: Mosolygó Központi Óvoda 16 óra (Liget tér 5.)
Érkezés: Berény Szálló előtti tér (Kossuth Lajos tér 11.)
A felvonulás felvezetését a
Nyeregben Alapítvány lovasai biztosítják.
Programunk:• A Kossuth téren Liszi vásár várja az érdeklődőket,
valamint a Mezőberényi Települési Értéktárban szereplő helyi
egyesületek és magánszemélyek termékei lesznek megvásárolhatók,
• Műsort adnak a „Leg a láb” A.M.I. növendékei
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Mosolygó Központi Óvoda dolgozói és gyermekei

A KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS
ÓVODA HIRDETMÉNYE
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019.
nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozás ideje:
2018. április 26. (csütörtök) 8 órától 17 óráig,
2018. április 27. (péntek) 8 órától 17 óráig.
Beiratkozás helye:
Katicabogár Evangélikus Óvoda, Mezőberény, Luther u. 9.
Részletek: www.mezobereny.hu, kiemelt hírek között
Hoffmann Szilvia óvodavezető
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Kézműves húsvét

2018. április

A Bánfalvy Stúdió előadása

Ray Cooney:
A miniszter félrelép
2018. április 20. 1900,
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Jegyár: 2.800 forint
A szereplők között: Gesztesi Károly, Beleznay Endre,
Bánfalvy Ági és Száraz Dénes.
Jegyek – korlátozott számban – válthatók
a www.jegy.hu oldalon!
A Művelődési Központ

GASZTRONÓMIAI VERSENYT HIRDET
április 14. (szombat) 9 órától
Kézműves húsvét címmel a
Művelődési Központ munkatársai
március 29-én a Spar Áruház
előterében kézműves foglalkozást
tartottak a gyerekeknek, az áruház

előtt pedig kézművesek kínálták
portékáikat. A gyerekek húsvéti
képeslapot rajzoltak, tojást festettek, textiliából tavaszi virágokat
formáztak, asztaldíszt készítettek.

Berényi ébresztőóra ’36-ból
A hónap műtárgya – 2018. április
Túl vagyunk az óraátállításon.
A percek és az órák ettől
függetlenül ugyanúgy
mennek tovább. Az időt
évezredek óta mérik az
emberek. A mai értelemben használt
órát néhány évszázada találták
fel. Az asztali
óráknak lakberendezési funkciójuk is volt. A
huszadik század
elejére megjelentek
az ébresztőórák.
A bemutatott fémházas, arab számlapos

ébresztőóra 1936-ban készült.
A papír számlapon Kiss
István órás és ékszerész
Mezőberény felirat
látható. Kiss István
mezőberényi ékszerész
és órásmester műhelyéből sok hasonló
darab talált gazdára a helyi vasárlók között.
Az 1936-ban készült precíz időmérő eszköz még
ma is pontosan működik.
Csete Gyula

Jelentkezni lehet az alábbi kategóriákban: • borverseny:
asztali- (vörös, fehér, rose) és gyümölcsbor, • kolbászverseny:
vékony- és vastagkolbász, • savanyúságverseny: hordós és
üveges, • lekvár-verseny: házi készítésű, • házisüteményverseny: (nagymamáink sütötték, krémes, sós és egyéb)
Nevezési határidő: április 10.
A verseny kiírása, jelentkezési lap letölthető az opskk.
mezobereny.hu, a www. mezobereny.hu honlapokról, illetve
személyesen átvehető a Művelődési Központ infor-mációs
pultjánál.
II. Gasztronómiai verseny kulturális programja:
A rendezvényt megnyitja: Siklósi István polgármestere
Mezőberényi szövő szakkör munkáinak kiállítása
9.30
Kulturális program
• Berényi Népdalkör
• Kner TSE versenytáncosai
• Szlovák Páva
• Mezőberényi Mazsorett Együttes
10.30
Johnny Moonlight - 60-as, 70-es évek legismertebb
slágereiből válogatás
12.00
Eredményhirdetés
9.00

Információ:
Bartó Róbertné, +36 20 4243944, bartone67@gmail.com

ANYÁK ÉS APÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

TÁNCVIZSGA

a MONE, az OPSKMM és a Holdfény Produkció szervezésében

TÁNCDALEST
2018. május 4-én, pénteken 18 órától

Minősített
Közművelődési
Intézmény

2018. április 27-én 17 órától
a Művelődési Központban.
Jegyárusítás április 16-tól
a Művelődési Központ információs pultjánál.

a Művelődési Központban.
Jegyek kaphatók nyitvatartási időben a Művelődési Központ
szervezőirodájában. További információ, jegyfoglalás:
Bartó Róbertné +36 20 4243 944.

Intézményi hírek

2018. április

A gyermeki életminőség
javításáért
A Spektrum Alapítvány 2018
márciusában zárta le a NEA-TF17-SZ-0535 azonosítószámon támogatást nyert szakmai pályázatát. A program a család- és
gyermekjóléti szolgálat által feltárt helyi társadalmi problémákra,
a gyermekek veszélyeztetettségére igyekezett reagálni, továbbá a szakemberek együttműködésének fejlesztését tűzte ki célul.
A szakmaközi megbeszélés
meghívott előadója dr. Homoki
Andrea szociológus a gyermekvédelmi rendszerben tevékenykedő szakemberek együttműködésére hívta fel a figyelmet,
akik odafordulásukkal a védelembe vett gyermekeknek támogató
környezetet nyújtanak. Mindezzel
növelve rezilienciájukat, vagyis
nehézségeik leküzdéséhez szükséges lélektani rugalmasságukat.
A Segal Hajnalka coach által
vezetett tréning szociális munkások készségfejlesztését szolgálta. A tréning a segítő munka
során jelentkező testi, szellemi,
érzelmi kimerülés megelőzésében
segített, továbbá a résztvevők
hasznos és új szempontokat láttak

meg, sok praktikus tanácscsal/tudással/ötlettel lettek gazdagabbak.
A szülők szerepeikben történő
megerősítését eredményezték
Segal Hajnalka coach által vezetett workshopok. A találkozások
üzenete az volt, hogy a szülők a
gyermeknevelés kapcsán bízzanak a saját megérzéseikben, soha
el nem felejtve, hogy minden szülő a legjobb szándéka mellett, az
adott pillanatban a tőle telhető
legjobbat adja. Fontos, hogy tanulással, ismereteik bővítésével
emeljék tudatosságuk szintjét,
mindemellett legyenek rugalmasak.
Szülőknek szólt Szicsek Margit
tanácsadó szakpszichológus előadása is, aki a digitalizált, a közösségi média hatására elszemélytelenedni látszó emberi kapcsolatok világában megváltozott szülőgyermek kapcsolatról beszélt.
Arra keresett választ, hogy szülőként mit tehetünk, hogyan tarthatók fenn a családban a szeretetteljes, támogató őszinte kapcsolatok.
Kovács Edina kuratóriumi elnök
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VII. DALOSTALÁLKOZÓ
2018. május 12. (szombat) 9.30
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út. 6.)
A kulturális program ingyenes.
Ebéd a piaccsarnokban, jelentkezés Mertz Mártonnénál,
+36 20 588-0088

Önbecsülés és küzdőképesség
címmel április 3-án dr. Kádár
Annamária egyetemi adjunktus,
pszichológus, tréner tartott előadást a Művelődési Központban.
Az előadó hangsúlyozta, a gyerekek önbecsülését, rugalmas alkalmazkodó képességét nagyban
meghatározza, hogy családi
életmesét adunk-e át nekik, és
miként tudják belehelyezni
magukat a család életébe. A
rendez-vényt az Egyensúly AE
Egyesület, illetve a Békés Megyei
Család, Esélyteremtési és
Önbecsülés és küzdőképesség Ö n k é n t e s H á z ( C S E Ö H )
megalapozása gyermekkorban – szervezte.

Guti Ambrus előadása

Polgárőrök közgyűlése
A Mezőberényi Polgárőr Egyesület éves közgyűlését március 4én tartották meg. Csipke Sándor
az egyesület vezetője számolt be a
2017. év tevékenységéről és
tájékoztatást nyújtottak az
egyesület anyagi helyzetéről.
Stabil évet zárva, reménnyel teli
évet kezdve köszönte meg a tagok
munkáját és kívánt jó munkát az új

belépőknek. Siklósi István
polgármester csak ismételni tudta,
amit korábban is megtett, hogy
példaértékű munkát végzett az
egyesület. A rendezvények, a civil
programok és a lakókért tett
tevékenység fontos, hasznos és
pótolhatatlan.
(forrás: www.mezobereny.hu)

Kettőskúti találkozó
Kettőskúthoz, az egykori kettőskúti iskolához kötődő baráti társaság március 18-án tartotta szokásos, közös ebéddel egybekötött
összejövetelét a Berény Szállóban. A hatvan résztvevőt Fülöp
Sándorné, Nusi köszöntötte.
Egyúttal javasolta a júliusban
megtartandó Kettőskúti piknik
megszervezését az egykori iskola
közelében kialakított emlékhelyen. A finom étel fogyasztása
mellett kellemes hangulatban telt
az idő. Köszöntők, múltat idéző
emlékek és iskoláskori vers
előadása (Székely Lászlóné)
tették színesebbé a találkozót.
Nagy Ferenc

Guti Ambrus, a mezőberényi mentőállomás vezetője és munkatársai
március 21-én a Művelődési Központban tartottak bemutatóval egybekötött előadást az időskori betegségekről, sérülésekről.

Nemzetközi tornán kosaraztak
Az idén március 23-24-én került
sor a XXIX. Molnár Miklós
nemzetközi kosárlabda utánpótlás
torna megrendezésére. A tornán a
minden évben részt vevő Poprád
és Wurzen csapatai mellett még
egy külföldi csapat, Nagyszalonta is képviseltette magát.
Mellettük hazai csapatok is szerepeltek, Szigetszentmiklós, Békés
és természetesen Mezőberény
csapatai. A csapatoknak lehetőségük volt a sportverseny mellett
kirándulásra, uszodába menni. Az
idő nem nagyon kedvezett,
szabadtéri programot nem tudtunk
szervezni a zord időjárás miatt. A
gyermekek szombaton a torna
zárása után diszkóban lazítottak.

A torna végeredménye színvonalas és küzdelmes mérkőzések
alapján így alakult:
Gyermek fiú 1. Wurzen, 2. Békés,
3. Mezőberény, 4. Poprád;
Serdülő leány 1. Poprád, 2. Mezőberény „B”, 3. Mezőberény „A”
Serdülő fiú 1. Wurzen, 2.
Szigetszentmiklós, 3. Mezőberény, 4. Nagyszalonta
Különdíjban részesültek Mezőberényből: Legjobb dobók: Jepure
Blanka (Mezőberény ”B”)
Csapatok legjobbja: Mihácsi Attila (Mezőberény), Orosz Kíra
(Mezőberény „A”), Hegyesi Alexandra (Mezőberény „B”), Adamik György (Mezőberény)
Winter Ilona
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Nyolcezer méter fölött

A Művelődési Központban március 22-én két rendkívüli sportembert látott vendégül a Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület. Egy új egyesület első rendezvényén – az

Alföld Turista Egyesület támogatásával – Kerekes Éva és Varga
Csaba magashegyi hegymászók
voltak a vendégek, akiket az
egyesület elnöke, Fábián László
köszöntött.
Mertz Judit

2018. április

Kick-box siker

Február 23. és 25. között rendezték meg a 19. Slovak Open nemzetközi kick-box versenyt Pozsonyban. A rendezvényre 11 ország 90 egyesületétől 945 nevezés
érkezett. A kétnapos küzdelemben a mezőberényi HED-LAND
kick-box szakosztály versenyzői
is megmérettették magukat.

Megérkezésük és mérlegelésük
után városnézésen vettek részt a
történelmi városban. A hat versenyző a városnézés után két
napos kemény küzdelemben vett
részt. Nagyon büszkék vagyunk
egyesületünk versenyzőire. Mindenki szép eredménnyel zárta a
bajnokságot, ezúton is gratulálunk
nekik!
A felnőttek között Solymosi
László második, kadett 2 korcsoportban Szeleczky Lilla két második helyett szerzett. Halász
Enikő a juniorok között az élen
végzett. A többiek is előkelő
helyezés értek el.
Köszönjük a szülőknek, a támogatóinknak, az önkormányzatnak,
hogy a segítségükkel részt vehettünk ezen a nívós versenyen.
Winter Lilla Emma

Mazsorettek Tatabányán
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Mezőberényi Német Hagyományápoló
Egyesület szervezésében

SVÁB NAGYANYÁINK STAFÍRUNGJA
címmel 2018. április 21-én és 22-én 10-től 17 óráig
kiállítás lesz a Német Közösségi Házban.
(Mezőberény, Orlai utca 3.)

Volt egyszer egy csapat...

A mi csapatunk 11 évvel ezelőtt
állt össze. Edzőnk Julcsi néni és
Laci bácsi volt. Harciasságból és
bátorságból a csapatnak soha nem
volt hiánya. Rengeteg közös
élmény, tapasztalat, öröm és
vidámság van a hátunk mögött.
Sok helyre jutottunk el, és
rengeteg meccset lejátszottunk
együtt. Ismerjük egymást. De
most mégis elválnak útjaink.
Nincs több sírás, nevetés,
viccmesélés, filmnézés. Nincs
több kosár. Nem fogjuk többet
hallani, hogy "Kövesd, mint az

árnyék?" vagy hogy "Mit csinálsz
Béla?". A lelkes szülőket,
rokonokat, barátokat. Nem halljuk
Julcsi néni rekedtes, de erőteljes
hangját vagy Laci bácsi ideges
kiabálásait. És hogy miért? Mert
felnőttünk. Mindenki felnőtt.
Mindenkinek más tervei vannak.
Ami megmaradt mindenkinek,
azok az emlékek. Az emlékek egy
egyszerű és mégis csodálatos
csapatról.
Szép volt Lányok!
www.mezobereny.hu

2018. március 17-én került megrendezésre a Kodály Open Országos Mazsorett Verseny a
Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége és a tatabányai Kodály
Zoltán Általános Iskola Mazsorett
Csoportjának szervezésében. A
versenyen 19 település 304 mazsorettje 162 versenyszámmal
mérette meg magát.
A verseny célja a mazsorett műfaj
különböző kategóriáinak [kezdő
(START), haladó (BASIC),
verseny (MASTER)] népszerűsítésén, színvonalas versenyzési
lehetőség biztosításán túl az élmény és tapasztalatszerzés, fejlődésre való motiválás, valamint
sikerélmény biztosítása volt. A
nyílt versenyen részt vehettek
mindazok, akik elfogadták a
Magyar Majorette Szervezetek
Szövetségének versenyszabályzatát.

A Mezőberényi Mazsorett Együttes 16 versenyzővel MASTER
kategóriában, három korcsoportban, hat versenyszámban vett
részt a rendezvényen. A verseny
az országos bajnokságra való
felkészülést segítette, hiszen már
az új versenyszámokkal léptek fel
a berényi lányok. Az elért eredmények bíztatóak, jó úton haladnak az elkészült koreográfiákkal.
Cadet korcsoportban, botos szóló
formációban: Kara Lina I.
helyezés
Junior korcsoportban, klasszikus
botos csapat formációban I.
helyezés, botos mini-formációban I. helyezés, botos duó/trió
formációban: Gyebnár Viktória
– Bárdi Regina I. helyezés,
Senior korcsoportban, botos
mini-formációban: I. helyezés
Botos duó/trió formációban:
Csatári Bettina – Simcsik
Mónika II. helyezés
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Újabb álmok váltak valóra Húsvétvasárnap
„Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a
gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összehajtva.”
(János 20,6-7)

A Neked Munka, Nekem Álom programsorozatra idén március 20-án
került sor Magyarországon. Lelkesen kapcsolódtak be Mezőberényben
is a helyi munkáltatók, hogy megvalósítsák egy-egy fogyatékkal élő
résztvevő álmát. Volt nyomdász a Berény Nyomdában (fotónkon),
óvónő a Katicabogár Evangélikus Óvodában, gyorséttermi kiszolgáló
a Mami Büfében vagy éppen raktáros a Fábafém Kft-nél. Voltak
munkáltatók, köztük a Nyeregben Alapítvány vagy éppen a Beugró
Bisztró, akik idén már másodszorra álltak a kezdeményezés mellé,
hogy támogatásukkal előmozdítsák a fogyatékkal élő emberek
esélyegyenlőségét a munka területén.
Szántainé Taba Henriett

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

Nem úgy tekintünk Jézus Krisztus
feltámadására, mint egy múltbéli
eseményre, hanem mint a bűnbocsánatban megnyilvánuló
folytonos újjáteremtésre. Hiszen a
megbocsátás olyan nagy esemény,
hogy az életünk értelme függ tőle.
Ha nem bocsát meg az, akit
szeretünk s akit megbántottunk, a
létezés akár az öngyilkosságig
menően is értelmét veszti számunkra. Húsvét lényege belső, lényegében láthatatlan történés,
mely itt és most érint minket:
Jézus szent halálának végtelen
érdemeiért megnyílik előttünk az
atyai háznak, Isten belső életének
ajtaja. Jézusba kapaszkodva
kiléphetünk eddigi életünk halotti
lepleiből, s a hit által őbelé, mint
Főbe iktatva az anyag, az ösztönök és az egész világ fölötti uralomban részesülünk.
„Meghaltatok – olvassuk a
kolosszei levélben –, és életetek el
van rejtve Krisztussal az Istenben.” Üdvösségünk azon múlik,
hogy mennyiben haltunk meg az
Istent visszautasító világ számára,
illetve mennyiben fogadjuk el és

vállaljuk mindennapi életünkben
azt az ajándékot, hogy életünk
magja: személyiségünk, értelmünk, akaratunk, szabadságunk,
szeretetre való képességünk a hit
által Krisztussal Isten legbelső
életébe lett beágyazva, s ezáltal
már a feltámadás lényegét elővételezzük.
„Nem tudjátok, hogy egy kevés
kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal!” –
írja Szent Pál az első korintusi
levélben. A Húsvét előtti életből
semmi rosszat, alantasat bele ne
keverjünk Húsvét utáni életünkbe! Nem arról van szó, hogy mindjárt vétkezhetetlenné kell válnunk, de arról igen, hogy nem alkudhatunk meg többé rosszra való
hajlamunkkal. Akkor betölti szívünket Húsvét múlhatatlan ragyogása és békessége, mellyel Húsvétvasárnap köszönt bennünket a
Feltámadott.
Krisztus feltámadott! Valóban
feltámadott!
Szujó Antal plébános

MEZŐBERÉNYBEN A 47-ES FŐÚT MELLETT

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.

TÖBB FUNKCIÓRA IS ALKALMAS ÉPÜLET
KIADÓ, BÉRBEADÓ, ELADÓ.

Emlékezünk

Ingatlan ajánlat

Bucsi István

Az ingatlan üzleti, ipari tevékenységre is kiválóan alkalmas. Nagy
területen számos helyiség, melyek üzletnek, gyártó
tevékenységnek, raktáraknak egyaránt használhatók.

halálának
20. évfordulója
alkalmából.

Az ingatlan elhelyezkedése: Mezőberény, Köröstarcsai út 47.
Korábban Öreg Malom Vendéglő, majd édességgyártás és
pékségként üzemelt, végül az Ösvény Alapítvány bérelte.

Soha nem feledünk!

Érdeklődni: +36 30 326-0114 vagy a KOMFORT ABC
Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. alatt.

SZÉPSÉGSZALON
AKCIÓ!
SZOLÁRIUM bérlet 3.500.-Ft/60 perc vagy 6.000.-Ft/120 perc
NŐI-FÉRFI-GYERMEK FODRÁSZAT
vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás,
alkalmi frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer
KOZMETIKA
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés,
szempillafestés, szempilladauer, 3D szempilla felhelyezése
MANIKŰR-PEDIKŰR
műköröm, géllakkozás.
MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS
Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon SZOLÁRIUM vagy KOZMETIKAI kezelést!
Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

Édesanyád és családja

KOMFORT ABC
Januári akció:
Finomliszt „CBA”
Burgonya Étkezési piros Fr.
Riska UHT TEJ 1,5%
Kristálycukor „Zahar”
Étolaj „Import”
Cerbona műzli 10-féle
Baromfi rúd „Finonimo”
Sajtos baromfi rúd „Fin.”
Biopon tak. mosóporok
Persil mosóporok
Biopon tak. mosógélek
Persil mosógélek

1 kg
kg
1l
1 kg
1l
200 g
kg
kg
1,4 kg
1,4 kg
3,3 l
2,92 l

99 Ft
119 Ft
159 Ft
189 Ft
309 Ft
289 Ft
399 Ft
549 Ft
699 Ft
899 Ft
1599 Ft
1899 Ft

(1445 Ft/kg)

(499 Ft/kg)
(642 Ft/kg)
(485 Ft/l)
(650 Ft/l)

Várjuk kedves vásárlóinkat! KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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