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Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Az elmúlt évekhez hasonlóan
Mezőberényben március 15-én
elismeréseseket adtak át. A Petőfiemléktúra 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 isten-

tisztelettel kezdődött, majd a Békéscsabai Jókai Színház művészei
és a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola táncosai adtak ünnepi
műsort. Dr. Latorcai Csaba, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
ünnepi köszöntőjében méltatta
március 15. ünnepét, Mezőberény
várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, az 1848-49-es események

Majális 2019

mezőberényi kötődéseit.
Valamennyi kitüntetettet egy-egy
ajándék produkcióval köszöntöttek, méltatásukat Szekeres
Józsefné alpolgármester olvasta
fel, a kitüntetéseket Siklósi István
polgármester és Szekeres Józsefné
adta át. A „Mezőberény Sportjáért” elismerést Jámbor Zoltán a
Hed-Land Sportcsarnok Sportegyesület asztalitenisz szakosz-

tályának vezetője kapta a város
sportéletében, az asztalitenisz
sportág területén végzett magas
színvonalú szakmai, a fiatalok
számára példaértékű munkája és
közösségépítő tevékenysége érdemeként.
Az önkormányzat a „Mezőberény
Vállalkozója” elismerést az idén
Kmellár Zoltánnak adományozta a
szakmájában végzett magas színvonalú, a civil szférában tanúsított
sokirányú segítőkész-ségéért,
példaértékű emberi magatartásáért.
Kósáné Barna Magdolna pedagógus az oktatás területén végzett
munkájáért, példaértékű nevelő
tevékenységéért részesült ez
évben "Mezőberény Neveléséért,
Oktatásáért” elismerő címben.
Valentinyi Károlyné gyógyszerész az egészségügyben végzett
magas színvonalú tevékenységéért, a civilekkel való példaértékű szakmai munkájáért vehette át az idén a „Mezőberény
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést.
folytatás a 3. oldalon

Tizenhat lakás újult meg

TERVEZETT PROGRAM:
2019. április 30.
• KOSSUTH TÉR: fáklyás felvonulás (Kossuth tér - Piactér
útvonalon)
• PIACTÉR: Évadnyitó retro disco Roósz Ádámmal
2019. május 1.
• MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY: íjászverseny, íjászok felvonulása
(Fő út - Liget u. útvonalon)
• VÁROSI SPORTTELEP: örömfoci
• VÁROSI LIGET: bográcsos egytálételek főzése,
sportprogramok, Berényi Portékák bemutató és vásár,
kézműves, kreatív játszóház, kiállítás a Madarak
Házában
• SZÍNPADI PROGRAM
Berényi Nagy Péter gyermekműsora
Bemutatkozik a mezőberényi Retrock együttes
Szeretettel várjuk az év első szabadtéri közösségi, kulturális
eseményére!

Mezőberény Város Önkormányzata március 7-én adta át
jelképesen „A Város Tiétek, a
Város Értetek” elnevezésű EFOPpályázat keretében – a város népességmegtartó, népességvonzó

erejének erősítéséért – felújított
lakásokat lakóiknak, illetve az
56-os emléktéren a „Csemetékkel
a csemetékért” program keretében fákat ültettek.
folytatás a 3. oldalon
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Ez történt a két ülés között

fejlesztése” című projekt kon- szerződés alapfeltétele a támogatás
zorciumi szerződését a Nemzeti lehívásának, melyet majd az NFP
Fejlesztési Programirodával. Ez a kezel.

Március 1-jén került sor Békéscsabán a Magyar Közút Zrt. Békés
Megyei Igazgatósága épületében a
Mezőberény – Köröstarcsa közötti kerékpárút felújítása megvalósításához a munkaterület átadására. 4-én hozzákezdtek a
felújítási munkák előkészítéséhez a területen, melynek az
eltelt időszakban látható jelei is
vannak.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?

Március 6-án támogatási szerződést írt alá Siklósi István polgármester a Városháza energetikai
korszerűsítését célzó projektről,
53.985.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatás felhasználásáról. A pályázat keretében
megvalósul a Városháza fűtéskorszerűsítése (kazánok, radiátorszelepek cseréje), födémszigetelés, a két udvari ajtó cseréje, a földszinti vizesblokk átalakítása mozgáskorlátozottak által is használhatóra, és a legnagyobb tétel az
épület villamosenergia-ellátásának
napelemes táplálása.
Március 7-én került sor az
„Esély Otthon” elnevezésű „A
Város a Tiétek a Város Értetek”
EFOP-1.2.11-16-2017-00002
azonosítószámú pályázat keretében végzett eddigi tevékenységet
bemutató sajtótájékoztatóra és a
felújított lakások jelképes átadására. A rendezvényt megtisztelte dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő,
dr. Krizsán Anett a Békés Megyei
Kormányhivatal igazgatója, Tolnai
Péter a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke,
valamint Bencsik Attila és Zsótér
Mária az Új Nemzedék Központ
mentora. A lakások megtekintése
után az 56-os emlékparkban a
„Csemetékkel a csemetékért”
faültetésre került sor. A pályázati
munka a fiatalok helyben tartását
célozza.

mester. A köszöntéseken adta át az
ünnepelteknek az Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, valamint a város nevében
egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is
egészségben eltöltött éveket kívánunk nekik!
Március 15-én a városi ünnepség
keretén belül elismerések átadására került sor 5 kategóriában. A „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerést
Kósáné Barna Magdolna, a
„Mezőberény Sportjáért” elismerést Jámbor Zoltán, a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális
Ellátásáért” elismerést Valentinyi
Károly Róbertné, a „Mezőberény
Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerést a Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a „Mezőberény Vállalkozója” elismerést Kmellár Zoltán vállalkozó vette át. A Mezőberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar műsora, majd az ökumenikus istentisztelet és a Jókai
Színház művészeinek zenés műsora után dr. Latorcai Csaba, az
EMMI közigazgatási államtitkára köszöntötte az ünneplőket, méltatta március 15. ünnepét, Mezőberény várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, az
1848-49-es események mezőberényi kötődéseit Petőfi Sándorral összekapcsolva. Ezúton is
gratulálunk a díjazottaknak!
Március 15-én nem mindenki
ünnepelt. A délután folyamán a
Spar mögötti szeméttárolóból a
szemetet kikukázták és a tároló
helyiségen kívülre szórták szét.
Két, egymástól időben távolabb
„tevékenykedő” személy okozta a
legnagyobb rongálást, illetve egy
személyautóból az egyik kukázónak adtak át több ládányi szemetet, amely aztán a földön
landolt. Ez az igazán megdöbbentő, hiszen ahelyett, hogy rászólt
volna a gépkocsi vezetője a
kukázóra, további illegális szemetelésre vette rá. Persze az is érdekes, hogy hányan jártak az
útvonalon és látták a kukázókat, de
senki nem szólt rájuk. Sőt, még
telefonon sem jelezte senki a
polgármesternek, pedig máskor
ennél kisebb ügy miatt is hívják. A
délután eseményeiről készült kamerafelvételek el lettek mentve!

Március 12-én Pál Istvánné Juliska nénit 90., Prorok Jánosné
Ilonka nénit 95. születésnapja
alkalmából köszöntötte Siklósi
István polgármester a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat Juhász Gyula utcai idősek otthonában. Március 13-án Jakusovszki Sámuelné Marika nénit
95. születésnapja alkalmából
otthonában, családja körében Március 18-án Siklósi István
Szekeres Józsefné alpolgármester polgármester aláírta a „Mezőasszonnyal köszöntötte a polgár- berényi szennyvíztisztító telep

A napirend elfogadása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2019.
február 25-i zárt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Az írásbeli beszámolóhoz két szóbeli kiegészítést tett: a DAREH Bázis
Hulladékgazdálkodó Nonprofit
Zrt. információi alapján lehetőség van komposztáló edény
igénylésére a város honlapján is
elérhető nyomtatványok kitöltésével, s annak postai úton történő
megküldésével a zrt. részére. A
nyomtatványok a zrt. honlapján is
elérhetőek, részletesebb információkkal. A levelezés mellett talán
egyszerűbb az ügyfélszolgálaton
– Mezőberény esetében a
művelődési központban – ügyfélfogadási időben személyesen
intézni az igénylést. A személyes
ügyintézés gyorsítja az eljárást,
mert ott azonnal megtörténhet a
szerződéskötés is.
Siklósi István polgármester gratuláló levelet küldött Gronauba
Rainer Doetkotte polgármester
úrnak megválasztása alkalmából. A választások 2019. március
24-én voltak. A levélben reményét
fejezte ki, hogy a testvértelepülések közötti baráti kapcsolat
továbbra is megmarad. Doetkotte
úr több alkalommal járt Mezőberényben, úgy is ismerhetik a mezőberényiek, mint korábbi alpolgármestert.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
elfogadta az OPSKMM 2019. évi
- állományellenőrzés időponttal kiegészített 2019-es könyvtári
munkatervét. Engedélyezte az
állományellenőrzés alatt az intézményegység zárva tartását 2019.
június 17-i időponttól 2019. július
20-i időpontig. A dokumentáció
elkészítésének, benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12.
A képviselő-testület döntött az
5650 Mezőberény, Luther u. 1.
1/4. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
azzal, hogy az értékesítés az
Önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes

szabályairól szóló 16/2007.
(VI.19.) sz. rendelet 17.§ (1)
bekezdése alapján versenyeztetési
eljárás lefolytatásával történjen.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
megköszönte a Mezőberényi Rendőrőrsnek, hogy a város lakói
érdekében eredményes munkát
végez, az őrs 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadta.
A képviselők megköszönték a
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
városért, lakosságért végzett
munkáját, tudomásul vették az
egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönte az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Mezőberény városért,
lakosságért végzett munkáját, az
egyesület 2018. évi munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Továbbá megköszönte Halász
József korábbi elnöknek az „Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény”-ben végzett munkáját.
Megköszönték a Békéscsabai
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság városért, lakosságért végzett
munkáját, elfogadták a 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Mentőállomás 2018. évi
munkájáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette, és megköszönte
az öt település, Mezőberény,
Köröstarcsa, Kamut, Murony, Bélmegyer ellátását, a lakosságért
végzett munkát.
Elfogadásra került Mezőberény
Város Önkormányzatának 2019.
évi közbeszerzési terve. A terv
elérhető a városi honlapon.
A képviselő-testület megismerte
Mezőberény Város Óvodai Intézményének a 2019-2020-as nevelési évre szóló beiskolázási tervét,
annak tartalmát megfelelőnek
tartja.

* közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Fő út 6. * Telefon: +36 66 515-553 * E-mail: ujsag@mezobereny.hu
Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Kiadja: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ * Felelős kiadó: Smiriné Kokauszki Erika * Tördelés: Makra Péter - OPSKMM
A nyomtatás készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégtulajdonos: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat HU ISSN 2063-5729

Városházi hírek

2019. április
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette az Alföldvíz Zrt. által
kiközölt és 2019. április 1-től
bevezetésre kerülő vízterhelési
díjakat az alábbiak szerint:
[Fogyasztói szegmens vízterhelési
egységdíj (Ft/m3)]
Lakosság (rezsicsökkentett díj)
7,65+ÁFA
Önkormányzat
8,50+ÁFA
Hatóság 12,80+ÁFA
Szippantott szennyvíz
19,10+ÁFA
A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok, intézkedések
megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására.

meglévő kormányzati funkciók tetében az étkeztetés térítési dí- ingatlan Békési út 1. sz. alatti
mellé felvezetésre került a jainak összegét az alábbiak sze- társasház és a Civil Fejlesztő
Múzeumi kiállítási tevékenység rint határozta meg:
Központ közötti szakaszán forga(082063) megnevezésű kormányzati funkció.

Módosításra került Mezőberény
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. A
módosítás az SZMSZ 6. számú
mellékletét érinti, ahol a már

A képviselők egyetértettek a
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési Tagintézménye
mezőberényi telephelye (5650,
Mezőberény, Luther tér 1-2.)
tekintetében tervezett feladatbővítési célból történő átszervezéssel (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
szakszolgálati feladat létrehozása).
Megbízták Siklósi István polgármestert, hogy a döntésről legkésőbb 2019. április 1-ig tájékoztassa
a Békéscsabai Tankerületi Köz- A képviselő-testület megbízta az
intézmény igazgatóját, hogy a
pontot.
térítési díjak alkalmazásáról inMódosításra került a személyes tézkedjen.
gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszeréről szóló Mezőberény Város Önkormány18/2008.(V.26.) rendelet, valamint zati Képviselő-testülete támogatta
a gyermekvédelem helyi rend- a következő forgalomtechnikai
szeréről szóló 20/2016.(V.31.) ön- beavatkozások elvégzését:
kormányzati rendelet a házi a Hősök útja két végére 7,5
segítségnyújtás és a szociálisan tonnás korlátozó tábla kerül
rászorult személyeket érintő ét- elhelyezésre, a körforgalomnál
kezési térítési díj változása miatt. „kivéve autóbusz” kiegészítő
táblával. A feladat ellátásával a
Mezőberény Város Önkormány- képviselő-testület a Mezőberény
zati Képviselő-testülete, mint a '17 Városüzemeltetési Kft.-t bízta
Városi Humánsegítő és Szociális meg, a feladat ellátásához
Szolgálat fenntartója, az intézmény 200.000,- Ft összeget biztosított a
által biztosított rendeleti szabályo- 2019. évi költségvetés felhalzási tárgykörön kívül eső, további – mozási tartaléka terhére.
a szociális otthonokban, illetve a
Városi Humánsegítő és Szociális Támogatták a 2018. december 4-én
Szolgálat Közétkeztetési Központ- készített helyszínrajzban foglalt
jában történő – étkeztetés tekin- 4/4 helyrajzi számú közterületi

Kitüntetések...

Tizenhat lakás újult meg

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezte Mezőberény Város Óvodai
Intézménye részére, hogy a 2018/
2019. tanév rendjéről szóló
13/2018.(VI.14.) EMMI rendeletben meghatározott tavaszi szünet
időtartama alatt, 2019. április 18.
(csütörtök) és 2019. április 23.
(kedd) napokon az intézmény
óvodái – a Nefelejcs Óvoda
kivételével – zárva tartsanak. Az
intézmény ez irányú szülői igény
esetén a Nefelejcs Óvodában
köteles biztosítani az óvodai
nevelést.

folytatás az 1. oldalról

A Mezőberényi Városi Ifjúsági
Fúvószenekar húsz éve meghatározza a város zenei életét, a
társadalmi, a kulturális rendezvények elengedhetetlen résztvevője. A társadalmi, kulturális,
művészeti élet területén végzett
magas színvonalú, eredményes és
példaértékű közösségépítő tevékenysége alapján a képviselőtestület a „Mezőberény Kultúrájáért, Mezőberény Nemzetiségi
Kultúrájáért” elismerést adományozta a zenekarnak.
Az elismerések átadása után az
önkormányzat, az intézmények, a
hatóságok és a civil szervezetek
képviselői megkoszorúzták
Petőfi szobrát, majd a Körösparton – 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.

3.
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A Városházán megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, Mezőberény Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretében helyi
önkormányzatok számára meghirdetett „Esély Otthon” elnevezésű pályázaton 199 millió
forint támogatásban részesült. A
pályázat célja a vidék népességmegtartó képességének javítása, a
fiatalok vidékről történő elvándorlásának megakadályozása,
a vidéki fiatalok számára reális
életpályamodell kialakítása.
A projekt 2021. február 14-ig
történő befejezéséig a lakásfelújítások, faültetés, növénytelepítés mellett kulturális programokat, képzéseket, tréningeket
és hagyományteremtő programokat tartanak. A „A Város a
Tiétek a Város Értetek” program
megvalósításának egyik legfontosabb eleme a város tulajdonában
lévő ingatlanok felújítása, felszerelése önálló lakhatás céljára a

célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok
számára. A lakhatás biztosításának
24 hónapja alatt megfelelő idő
nyílik, hogy kapcsolataikat
kiépítsék, elmélyítsék, identitástudatuk megerősödjön.
A program másik eleme a faültetés. A környezettudatos szemlélet, a településkép javítását és a
családi otthonok szépítését célzó
önkéntes, de egyben ösztönző
program célja az, hogy az itt
születő gyermekek „gyöke-ret”
verjenek a településen, az otthonon és családon kívül minél több
szálon kötődjenek Mezőberényhez.
A Városházán megtartott sajtótájékoztatón részt vett dr. Illés
Boglárka, ifjúságért és esélyteremtésért felelős helyettes
államtitkár, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Tolnai
Péter, a megyei közgyűlés
alelnöke és dr. Krizsán
Anett, a megyei kormány-

lomtechnikai beavatkozások elvégzését. A beavatkozás keretében
áthelyezésre kerülnek a meglévő
„Parkoló” és „20 km/h-s zóna”
táblák a jelenlegi oszlopról fali
tartószerkezetre, valamint kihelyezésre kerül két „Megállni tilos” jelzőtábla a szükséges tartószerkezettel. A feladat ellátásával a
képviselő-testület a Mezőberény
'17 Városüzemeltetési Kft.-t bízta
meg, melyhez 250.000,- Ft
összeget biztosított a 2019. évi
költségvetés felhalmozási tartaléka
terhére.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2019.
április 29. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

hivatal igazgatója is. Mezőberényben 16 lakás felújítása készült
el. Dr. Illés Boglárka és Siklósi
István egy családnak és két egyedülálló fiatalnak jelképesen átadta
a lakások kulcsát.
Végül az 56-os emléktéren öt fát
ültettek el.
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Városi elismerések az ünnep alkalmából
Jámbor Zoltán Kmellár Zoltán Kósáné Barna Valentinyi
Károlyné
Magdolna

Jámbor Zoltán a Hed-Land Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztályának vezetője, a Békés Megyei
Asztalitenisz Szövetség titkára. Az
asztalitenisszel 1962-ben egy
Balaton-parti üdülőben ismerkedett meg. Végzettsége növényvédelmi agrármérnök, 1984-ben
házassága révén került Mezőberénybe. Felesége gyógyszerész,
két felnőtt gyermeke van. Az
asztalitenisztől sohasem szakadt el,
sőt edzőként is feladatot vállalt és
Békésen edzősödött, majd a mezőberényi asztalitenisz szakosztályhoz csatlakozott. Az aktív
közösséget megismerve kezdte
építeni csapatát, mely a megye III.
osztályából indulva mára az Extra
Ligában szerepel. Ehhez a teljesítményhez anyagi támogatásra
is szükség volt. A Hed-Land Kftnél talált szponzort. A felszerelést
is a bajnokság szintjére emelte –
versenyasztalokat vásárolt, és a
Martinovics utcai tornateremben is
végrehajtott fejlesztéseket.
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol
a sportág hazai legendáival, Jónyer
Istvánnal, Klampár Tiborral,
Gergely Gáborral, akik több alkalommal is jártak már városunkban,
bemutató mérkőzéseket is játszottak.
A hazai asztalitenisz legmagasabb
osztályába, az Extra Ligába jutott
fel az általa vezetett csapat, sőt ott
is megállja a helyét, az eddigi
lejátszott mérkőzések alapján a
bajnokság élmezőnyében tanyázik. Ezzel a mezőberényi
sportélet első olyan sportszakosztálya, amely a hazai legmagasabb bajnoki kategóriában versenyezhet. Edzőként, a csapat
vezetőjeként pedig elmondhatja
magáról, hogy sikeresen egyesítette munkájában a fegyelmet, a
játék örömét, az igényességet, a
kitartást. Mindez megnyilvánult
minden emberi, edzői, sportolói
tevékenységében.

Kmellár Zoltán vállalkozása családi vállalkozásként indult, de ma
már egy nagy létszámú munkaerőt
foglalkoztató, a mezőgazdaság
területén kiemelkedő munkát végző cég.
Folyamatos fejlesztéseivel erősíti
a munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtését és a munkaerő bővítést. A mezőgazdaságban sokszor nehezen kiszámítható időjárási körülmények ellenére biztonsággal és állandósággal tudja teljesíteni a saját és a
rábízott mintegy 520 ha összterületű föld termelési eredményeit.
Foglalkozik gabonafélékkel, ipari
növényekkel, szántóföldi zöldségnövényekkel és vetőmag előállítással. A növénytermesztés mellett
mezőgazdasági gépi szolgáltatást,
növényvédelmi tevékenységet és
fuvarozást is vállal.
A mezőberényi telephelyen tavaly
fejezte be a 2400 négyzetméteres
hőszigetelt tárolócsarnok építését.
Ez a fejlesztés is a vállalkozás
előrelépését szolgálja, és más
mezőberényi vállalkozásnak is
munkát biztosít. Kiemelkedő
munkája mellett a közjóért is sokat
tesz. Magánemberként komoly
munkát végez a katolikus egyház
közösségéért. Számtalan alkalommal segített a katolikus temető
takarításában, vagy a templom
rendezésében és egyéb más, az
egyházát érintő feladatok ellátásában, átvállalásában. Az önkormányzatnak is rendszeresen nyújt
segítséget, saját eszközeivel szállítást vállalt, vagy a Hosszú-tó
vízzel való feltöltésénél öntöző
csöveket adott. Munkájára a
szerénység, az alázat jellemző,
tevékenységére a minőség ügye
iránti elkötelezettség. Kiemelt
fontosságot tulajdonít a hatékony
munkavégzésnek, a magas színvonalú szolgáltatásnak.

Kósáné Barna Magdolna pedagógus, tanító a Debreceni Tanítóképző Főiskola után a volt általános
iskolájában egykori tanítói, tanárai között kezdett el dolgozni, majd
2016 augusztusa óta általános
iskolai tanítóként dolgozik a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban. A tanítói szak
mellett elvégezte a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskola nevelőtanári
szakát és a gyermek- és ifjúságvédelem területén is alapos tudásra
tett szert. Műsorokat, jeles napokat,
kirándulásokat szervezett, strandra, kerékpártúrára mentek, előadásokat, múzeumot, könyvtárat látogattak, közös játékokat, vetélkedőket talált ki. Versenyen, pályázaton indultak tanítványai, matematika, szavalás, közlekedési
verseny, újságírás, pénzügyi vetélkedő is szerepelt a sorban. A tanítás mellett mentorként, munkacsoport vezetőként is vállalt feladatot, segítette a gyakorlatra érkezőket. A magyar közoktatásért, a
szakszervezeti tagság érdekében
végzett lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként
2006-ban átvette az Eötvös József
emlékérmet. A Kodolányi János
Főiskolán 2015-ben szakvizsgázott, pedagógus, közoktatási vezető diplomát szerzett.
Az új iskolájában a felmenő
rendszerben kiépülő általános
iskolai oktatás emberileg és szakmailag meghatározó tagjaként
vállalta a munkaközösség vezetését. A mesterpedagógusi minősítését 2018-ban szerezte meg. Empatikus személyiségével, szakmai
tevékenységével és tapasztalatával,
elért eredményeivel kivívta a városban a kollégák, a szülők, a
diákok elismerését, szeretetét.

Mezőberény központjában található, 1995-ben átadott Vereckei
Patika megálmodója, vezetője,
Valentinyi Károlyné, aki hosszú
évek óta dolgozik Mezőberény
polgárainak egészségéért, a betegségek megelőzéséért, a betegek
gyógyulásáért. A Vereckei Patika
szomszédságában 2000-ben átadott Főnix Orvosi Centrum létrehozásában közreműködött és
szakmailag segítette, támogatta.
Vezetőként szem előtt tartja a
gyógyszertár folyamatos fejlesztését, így 2016-ban két technológiakorszerűsítő eszközt is munkába állított. Ezek közül egyik az
eXpedy gyógyszerkomissiózó
robot. A második pedig egy Unguator 2100 keverőgép automatizált emelőkar vezérléssel, mely
használatával speciális tégelyben
készülhetnek rendkívül homogén
szerkezetű kenőcsök.
Valentinyi Károlyné nemcsak saját patikáját tekintette és tekinti ma
is szívügyének, hanem a gyógyszertári ellátás teljes intézményét.
Gyógyszertára egyetemi hallgatók
gyakorlatszerzésére is lehetőséget
biztosít, és a legnagyobb odafigyeléssel gondoskodik mentoráltjai fejlődéséről a gyógyszertári
munka minden területén. Mindamellett, hogy munkát ad hét embernek, támogatja a civil szervezetek, az iskolák egészségügyi rendezvényeit. Társadalmi tevékenységet fejt ki a Spektrum Alapítvány kuratóriumi tagjaként, és
2018. évben támogatója volt többek között a Vöröskereszt helyi
alapszervezetének.
Gyógyszerellátó tevékenységére,
munkájára fáradhatatlan lendület,
pontosság, mély humánum és szerénység jellemző. Szakmai tanácsaira, kiváló emberségére számíthat a városlakó.

2019. április

Mezőberényi
Városi Ifjúsági
Fúvószenekar

A Mezőberényi Városi Ifjúsági
Fúvószenekar húsz éve meghatározza lakóhelyünk zenei életét,
társadalmi, kulturális rendezvények elengedhetetlen résztvevője. Az egykori zeneiskola pedagógusainak ötlete nyomán – a
képviselő-testület határozata
alapján –1999-ben alakult meg a
zenekar, vezetője Matajsz János
karnagy, aki azóta is a zenekar élén
áll. Ma már a zenekar repertoárja
több mint 150 darabból áll. Ismert
slágereket, musicaleket is játszanak, de minden esetben a
színvonal megőrzésére, a minőségi zene művelésére törekszenek.
A zenekar harminc tagja számára a
munka, a zenélés nem lemondást
jelent. A tagságot alkotó zeneiskolások, zenélni szerető és zenét
kedvelő fiatal felnőttek számos
pozitív élménnyel gazdagodnak.
A zenekar életében nagy szerepet
tölt be a Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület, melynek
tagjai 2007 óta folyamatosan
támogatják a zenekar működését.
Segítségükkel jutottak el megyei,
országos rendezvényekre vagy a
határon túli fellépésekre. Kiemelkedő a testvérvárosok: Gronau és
Münsingen zenekarjaival a kapcsolatuk. Zeneiskolás tanárok, fiatalok, akik megálmodták, létrehozták ezt a nagyszerű zenekart,
mára már gyakran máshol tanulnak, dolgoznak, élnek, többen családot alapítottak. A fellépéseken
azonban együtt vannak és együtt
zenélnek ma is. Értéket teremtettek, közösséget, melyre
büszkék vagyunk, hiszen ők
Mezőberény Város zenekara, a mi
fiataljaink, zenészeink. A zenekar
mottója: élményt kapni és élményt
adni!
Elért eredményeik dicséretre és
elismerésre érdemesek.
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Békés Megyei Önkormányzat híre

Értesítés

Ünnepi megyegyűlés Békéscsabán
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése ünnepi megyegyűlést
tartott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171.
évfordulója alkalmából. Az ünnepség résztvevőit Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő köszöntötte, ünnepi beszédet Erdős
Norbert európai parlamenti képviselő mondott, aki felidézte az
1848-49-es forradalom és szabadságharc főbb eseményeit.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki
elismerés kitüntető díjat a március 15-ei ünnepség keretében
adják át már évek óta. A megyei önkormányzat célja a kitüntetéssel
az, hogy elismerje azon magánszemélyek vagy közösségek
tevékenységét, akik Békés megyében hosszú ideje - legalább 10
éve - kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az élet
bármely területén, vagy egy cselekedettel a megye jó hírnevét
öregbítették.
Ezúttal hatan vettek át elismerést: a Szent Anna Idősek Otthona
úttörő ápolói a szociális ellátás területén kifejtett munkájuk
elismeréseként, Nagy Gyula nyugalmazott gyógypedagógus
hosszú időn keresztül végzett példaértékű tevékenységéért,
Kárász László az életmentés, a betegellátás területén kifejtett
szakmai munkájáért, dr. Igricz Mária Békés megye lakossága
érdekében végzett kimagasló tevékenységéért, dr. Bede Sándor
rendőr alezredes kiemelkedően magas színvonalú munkájáért,
valamint a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán
Tagkórháza Megyei Onkológiai Központ Klinikai Onkológiai
Osztálya a gyógyító és ápoló tevékenységük során tanúsított
odaadásuk, önzetlenségük, kiváló szakmaiságuk elismeréseként.
A megemlékezés fényét a Kutyejné Ablonczy Katalin vezette
Calandrella Kamarakórus ünnepi műsora emelte, közreműködtek
még a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, valamint a Békés Megyei Károlyihuszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai.

MEGYEFUTÁS MEZŐBERÉNYBEN

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy a
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Mezőberény településen
2019. május 11-én és
2019. november 9-én
lomtalanítási napot tart.
Kérjük, hogy az elszállításra
váró lomot reggel 6 óráig
helyezzék ki az ingatlan elé,
melyet cégünk díjmentesen
szállít el.
Nem kerül elszállításra:
- az építési törmelék,
- elektromos háztartási eszköz,
- gumiabroncs,
- veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, fáradtolaj, hígító,
növény-védőszer stb.),
- zöldhulladék.
Az el nem szállítható
hulladékok a hulladékgyűjtő
udvarokon adhatóak le.
Kérjük, a fentiek
betartásával járuljon hozzá a
település tisztaságához!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
www.dareh.hu

Tóth László futónagykövet társaival Köröstarcsa felől érkezik
Mezőberénybe 2019. április 8-án (hétfő) kb. 13.30-kor
és a Berény Szálló előtti térre kb. 13.50-kor.
Továbbindulás a Berény Szállótól Csárdaszállás felé kb. 14.15-kor.
Szeretettel várunk sétálva, futva, kerékpározva
vagy görkorcsolyázva 2019-ben is.
Kérjük, csatlakozz Te is a csapathoz,
várjuk együtt és kísérjük el a futókat!
További információ: Mertz Judit +36 20 3336970
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján
versenyeztetési eljárás keretében

értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Luther u. 1. 1/4. sz. alatti,
1026/A/4 hrsz-ú, 44,32 m2 alapterületű

önkormányzati tulajdonban álló ingatlant,
minimum nettó 4.000.000
(azaz négymillió forint) + ÁFA eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási
határideje: 2019. április 27.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére,
az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük
benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető
Siklósi István polgármestertől a +36 66 515-515-ös telefonszámon,
vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben.

Komposztáló
edény igénylése
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőség van komposztáló edény igénylésére.
Mindenki igényelhet saját maga
is, vagy ha szeretne, akkor meghatalmazottja útján is, mindkét
nyomtatvány elérhető a szolgáltató honlapján.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba,
Külterület 0763/192 hrsz.
Központi ügyintézés helye:
5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 4-6.
www.dareh.hu
Részletek:
www.mezobereny.hu,
kiemelt hírek.
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A Kettős-Körös hídja

2019. április

2019. április 13.
9.00-12.00
ÓVODANYITOGATÓ

Pál Istvánné Mészáros Julianna február 16-án ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte, és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.

A Kettős-Körös mezőberényi hídja 115 évvel ezelőtt 1904-ben
készült el, az ezt átszelő országút Mezőberényt Bélmegyerrel
köti össze. Az átkelést korábban rév-komp, majd később egy
fahíd oldotta meg. Az ácsolt fahidat 1879-ben kezdték építeni, és
1880-ban el is készült, de hamar kiderült róla, nem tudja ellátni
hosszú ideig az átkelést. Már 1898-ban küldöttség járt a
településről Budapesten a minisztériumban, hogy elérjék az új
vashíd megépítését. A költségekre a település 30 ezer koronát
ajánlott fel. A vashíd súlya 276,9 tonna, Mányi József királyi
főmérnök tervei alapján készült el. A híd alépítményét Pfaff
Ferenc és Tsa. gyulai vállalkozó építette, a vasszerkezetet pedig
az Oetl Antal Vasöntöde, Gépgyár, illetve a Nicholson Gépgyár
Rt. gyártotta le és építette meg. A Kettős-Körös mezőberényi
hídja 2018 januárjában került be a Települési Értéktárba.

Vándortáncház MVÓI óvodáiban
Prorok Jánosné Cservenák
Ilona március 6-án ünnepelte
95. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte, és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.

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

Mezőberény Város Óvodai Intézményében februárban, a Barangoló
Csűrdöngölő Vándortáncház keretein belül két élőzenés, néptáncos néptáncpedagógus által vezetett táncház is megvalósult. A
rendezvénysorozat e két programja a Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége Közhasznú Egyesület együttműködő segítségével jöhetett
létre intézményünk két óvodájában, a Nefelejcs és a Magyarvégesi
Óvodában, a két óvoda nevelőtestületéből alakult Hagyományápoló
Munkaközösség kezdeményezésére.
A Barangoló Csűrdöngölő Vándortáncház február 13-án a Nefelejcs
Óvodában színesítette a farsangot. A zenét Schäffer Szilveszter és
barátai szolgáltatták, a táncházat Bakró Erzsébet vezette. A szlovák
mondókákat, gyermekdalokat, játékokat és zenét a gyerekek szívesen
fogadták. A táncházat hangszerbemutató követte.
Február 22-én a Magyarvégesi Óvoda farsangi táncházába látogatott el
a Barangoló Csűrdöngölő Vándortáncház. A zenét a Sárkányhúzó
zenekar szolgáltatta, a táncházat Simon Zoltán vezette. Új
hangszerként a citera és a tekerőlant szólalt meg a rendezvényen. A
gyerekek a táncházakban családjaikkal együtt vesznek részt, havi
rendszerességgel táncolnak együtt kicsik és nagyok.
Ez az alkalom mégis más volt. Az élőzene varázsa, a hangszerek
közelsége, a zenészek és a férfi táncházvezető jelenléte valami egészen
másfajta hangulatot eredményezett.
Mindkét táncház elérte célját: új ismereteket közölt, vagy már
korábbiakat mélyített el, közösségeket erősített és formált, és olyan
élményekhez juttatott, melyekre jó emlékezni.
Köszönjük a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú
Egyesület együttműködő, a Hagyományok Háza és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogató segítségét!
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
Hagyományápoló Munkaközösség
Részletesen: www.mezobereny.hu, kiemelt hírek

Kedves leendő óvodások!
Szeretettel hívunk és várunk az
óvodába, ahol mindent megnézhettek, megkérdezhettek, kipróbálhattok.
Kedves Anyukák, Apukák!
Szeretettel hívunk és várunk az
óvodába, ahol mindent megnézhettek, megismerhetitek a
leendő óvó és dajka néniket,
feltehetitek kérdéseiteket. Ez a
délelőtt csak a kicsiké, birtokba
vehetik az óvodát, hogy kedvet
csináljunk az óvodás élethez.
A Katicabogár Evangélikus
Óvoda nevelőközössége
nevében Hoffmann Szilvia
óvodavezető
A Katicabogár Evangélikus
Óvoda hirdetménye

Értesítjük a Tisztelt
Szülőket, hogy a 2019/2020
nevelési évre az óvodai
beiratkozás
ideje:
2019. április 24. (szerda)
8 órától 17 óráig,
2019. április 25. (csütörtök)
8 órától 17 óráig.
helye:
Katicabogár
Evangélikus Óvoda
(Mezőberény, Luther u. 9.)
Az intézmény vallási,
világnézeti tekintetben
elkötelezett.
Az óvodai felvétel tárgyában
hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő
huszonegyedik munkanap.
Az óvoda felvételi körzete:
Mezőberény város és környéke
Hoffmann Szilvia óvodavezető
Részletek:
www.mezobereny.hu,
kiemelt hírek
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Jótékonysági vacsora
A Talentum Református Óvodában március 2-án megrendezésre került az első jótékonysági
vacsora. A tervezésnél, szervezésnél közösen törekedtünk az egyszerű, családias, szeretetteljes,
igényes, egyházi jellegű megvalósításra. Nagyon sok család (szülők), presbiterek, egyháztagok, a
szeretetotthon dolgozói, lakói és
az idősek klubja képviseltette
magát a vacsorán. Fontos számunkra a partneri kapcsolatok
építése, megerősítése a család és

óvoda, az egyház és óvoda, az
egyház és család között. Alkalom
nyílt nyugodt körülmények között
jó hangulatú beszélgetésre, ismerkedésre.
Nemes feladat volt ez számunkra,
hiszen közös a célunk, a gyermekek érdekeit, fejlesztését tartjuk szem előtt. Az összegyűlt támogatásból az óvodás gyerme-

Szendrey Júliára emlékeztek

keink részére szeretnénk továbbfejleszteni a tehetséggondozást
egy digitális okosjátékkal, amely
oktat, fejleszt, felkészít, mérést
végez, képességet növel.
Hiszünk abban, hogy sikerül
megvalósítani a tervünket! Bízunk benne, hogy a résztvevők jól
érezték magukat, és a vendégek
továbbadják a jótékonysági
vacsora jó hírét! A jövőre való tekintettel hagyományt szeretnénk
teremteni ezzel a rendezvényünkkel. Hálásan köszönjük minden-

kinek a támogatást: a Szpisják
családnak a marhahúst, a Tópart
Vendéglőnek a segítségét és
Kispál Imre szakács finomra
készített vacsoráját! Külön köszönöm a munkatársaim együttműködését, munkáját!
Törökné Szentpéteri Ibolya
intézményvezető

Irodalmi rendezvényeknél szokatlan nagy érdeklődés kísérte
március 21-én a Művelődési
Központban a Feleségek felesége
című Szendrey Júlia emlékműsort. Tallián Mariann és Lázár
Balázs színművészek Csörsz
Rumen István régizenésszel
jelmezes, színházi megformálással hozták közel a nézőkhöz a
nagy magyar múzsát, a modern
kori nő magyar úttörőjét.
Az összeállítás átfogta Szendrey

Júlia negyven évét a születésétől a
halálig. Naplórészleteire és verseire a férj, Petőfi Sándor Úti
levelek részletei és Júliához írt
költeményei reflektáltak. Ezt
színesíttették, egészítették ki a
kortársak feljegyzései, korabeli
újságcikkek, kordokumentumok.
A közönség hosszas tapssal
fejezte ki háláját a három művésznek. A rendezvénnyel a múzsa
szü-letésének 190., halálának 150.
év-fordulójára emlékeztek.

BÖLCSŐDEI NYÍLT NAPOK
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Mezőberény, Puskin u. 11. sz. alatti Bölcsődében

2019. április 8-án, 9-én
megrendezésre kerülő

nyílt napjainkra!
Délelőttönként 9 és 11 óra között látogatóink bepillantást
nyerhetnek
- a négy bölcsődei csoport életébe,
- a nevelői-gondozói munkába,
- megismerhetik a gyermekek igényei szerint kialakított
környezetet és a játszóudvart.
Beiratkozás időpontja: 9-12 óra között
Szeretettel várjuk Önöket!
A bölcsőde vezetői és dolgozói

Ha szívesen megmutatja,
mi kerül önöknél a húsvéti asztalra,
jelentkezzen 2019. április 12-ig
gasztronómiai versenyünkre!
Nevezni a bemutatni kívánt – kalács, kocsonya, hidegtál, sós és édes
sütemények, stb. – étel receptjével lehet.
Örömmel fogadunk locsolóverseket, kedves húsvéti történeteket,
hogyan ünnepelt a család régen és ma.
A receptekből, történetekből kiadványt készítünk, ezért kérjük,
hogy a receptek pontosan legyenek lejegyezve.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A nevezési lap letölthető az opskk.mezobereny.hu és a
facebook.com/opskmm oldalakról,
valamint az OPSKMM információs pultjánál kérhető.
További információ: Bartóné Évi +36 20 4243-944

Köszönjük a helyi vállalkozóknak és civileknek
az anyagi támogatást és tombolatárgy-felajánlásaikat,
amelyekkel hozzájárultak az idei Sándor-bál sikeréhez!
Munkájukhoz további jó egészséget
és sikereket kívánunk!

Tervezett program április 17-én:
14.00-től a nevezni kívánt ételek leadása
15.00 megnyitó, fotókiállítás megnyitója (részletek a 8. oldalon)
színpadi program
16.00 húsvéti praktikák
17.00 eredményhirdetés

a PSG 11. évfolyamának tanulói és osztályfőnökeik

A nevezés és a részvétel díjtalan.
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Emlékérem harangból

„Településeinkért” című pályázat

A hónap műtárgya - 2019. április
Az 1848-49-es szabadságezért az érméket előbb
harc 170 évvel ezelőtti eseelásták, később ismét haményeire emlékezünk a
rangokat öntöttek belőlük,
szenttamási emlékérem bede a megsemmisítésük emutatásával. Az érmet
lőtt néhány darabot a terve1849 április 3-án a Bácsző és készítő, Kocsis János
kában felkelő szerbek ellen
szegedi aranyműves felevívott győztes csata emlésége megmentett. A ritka
kére készíttette Perczel
érmékből az egyiket a
Mór, a déli hadsereg
veszprémi Laczkó
parancsnoka. Az égő
Dezső Múzeum, a
templomból kimenmásikat pedig a
tett harangok ércéből
Nemzeti Múzeum
öntettek hatezer daraőrzi. Az eredetiek abot, de ezek már csak a
lapján készült különvilágosi fegyverletétel után
leges gyűjtői másolatot
készültek el. Mivel Haynau uVágvölgyi Mihály éremralma alatt veszélyes volt a sza- gyűjtő adományozta a gyűjtebadságharc relikviáinak az őrzése, ménynek.
Csete Gyula
Az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központban

Kórházvonattal a Don–kanyarban
„Emberek az embertelenségben”
címmel fotókiállítás nyílik 2019. április 17-én 15 órakor.
A kiállítást megnyitja: dr. Köteles Lajos történész.
A tárlat április 17-től május 6-ig tekinthető meg a
Művelődési Központban. (Mezőberény, Fő út 6.).

A Könyvtár ajánlja
Európa legszebb borútjai
Bortúrák ínyenceknek Bordeaux-tól Tokajig
A könyv izgalmas útvonalak mentén
fekvő történelmi múltú falvakat,
városokat mutat be, végigjárja az ismert
borutakat, csakúgy, mint a kanyargós
ösvényeket. Ismerteti a szőlőfajtákat,
birtokokat, borfesztiválokat, és arra sarkallja az olvasót, hogy maga is felkeresse e gazdag kulturális örökséggel
rendelkező vidékeket. Az útleírások a
turistalátványosságok bemutatása mellett felhívják a figyelmet a történelmi
városközpontokra, az érdeklődésre
leginkább számot tartó pincészetekre.
Budapest, Kossuth Kiadó, 2018. 448 p.
Könyvtári jelzet: 641 E 96

15.30-tól

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 2019

Závada Péter

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú „Településeinkért”
című pályázat keretében 2019-ben is megvalósulnak és
folytatódnak a programok Mezőberényben.
- Népi kézműves mesterségek visszatanítását szolgáló tanfolyamok a
Művelődési Központban (mézeskalács készítő, nemez készítő, népi
ékszerkészítő és kosárfonó).
- "Boldogabb családokért" - családi életre nevelés iskolai program 9-12.
osztályos tanulók részére, ahol a résztvevők bevezetést kapnak az
önismeret, jellemnevelés, serdülőkor, nemiség, párválasztás, szerelem,
fogamzásszabályozás, gyermeknevelés, családtervezés, házas életre
való felkészülés és más családot érintő kérdésekbe.
- Klubfoglalkozások: Gyermek- és Ifjúsági Játszó, idősek aktivitását
elősegítő program, testmozgás tanácsadás magas kockázatú
célcsoportok részére és baba-mama klub.
- Pszichológus szakember igénybevétele - tanácsadási, terápiás,
konzultációs célból Mezőberény, Békés, Köröstarcsa, Murony, Kamut,
Kondoros településeken.
- 1 fő védőnő továbbképzése zárul le, melynek eredményeképpen
gyermek masszőr képesítést fog szerezni.
- a "Nem vagy egyedül" drogprevenciós program keretében
folytatódnak • az egyéni- és családi konzultációk, • a fiataloknak szóló
drogprevenciós előadások a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban, • a program honlapján
(http://nemvagyegyedul.eu/mezobereny) és facebook oldalán
(https://www.facebook.com/Nem-vagy-egyedül-Mezőberény) a
fiatalok továbbra is anonim módon kérdezhetnek és kaphatnak
segítséget szakemberektől a témában.
- Munkahelyi szűrővizsgálatok több alkalommal a Mezőberényben
működő nagyobb vállalkozások dolgozói számára.
- Játszótéri eszközök kerülnek beszerzésre, melynek eredményeképpen
megújulnak Mezőberényben a Hősök úti játszótér eszközei, illetve egy
új játszótér kerül kialakításra a Tó utcában.
- Innovatív programok kerültek kidolgozásra a mélyszegénységben
élők számára, a kiválasztott személyek munkaerőpiacra való
felkészítésére: • alapvető lakhatási és munkába járás feltételeinek
megteremtésében való segítségnyújtás, •alapvető kompetenciák
fejlesztése, • személyes megjelenés javítása, • egyéni fejlesztések,
képzések
2018-2021 között 3 év alatt közel 150 programon, eseményen, képzésen
vehetnek részt Mezőberény Város lakói, melyekről a későbbiekben is
folyamatosan adunk tájékoztatást.
További információ:
Nagy László, pályázati szakmai vezető, +36-20/378-6990

UNIQA MOBIL EGÉSZSÉGKÖZPONT MEZŐBERÉNYBEN
Időpont: 2019. május 13., 9–17 óráig
Helyszín: Mezőberény, Piac tér
A vizsgálatok előzetes regisztrációhoz kötöttek,
időpont kérhető hétköznap 8–16 óráig
a +36-70/400-2422-es telefonszámon, Borgula Fanninál.
Ingyenes vizsgálatokkal és tanácsadással várunk minden érdeklődőt:
• Vérvizsgálat
Az ujjbegyből vett vérmintából fontos rizikófaktorok ellenőrizhetőek, mint például a vércukorszint és a koleszterin- szint.
• Légzésfunkciós vizsgálat
A spirometria a tüdő megbetegedéseinek diagnosztizálását segíti.
• Fittségi állapotfelmérés
Az állapotfelmérés egy olyan teljes körű vizsgálat, ami objektív
képet ad testünk aktuális ﬁzikai kondíciójáról, illetve
szaktanácsadóink életmód tanácsadást is
végeznek.
Orvosszakmai partnerünk:
Mediteam Szeged Zrt.
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2019. április

Minősített
Közművelődési
Intézmény

2019. április 8. (hétfő) 17.00
A szerzővel Bancsi Árpád középiskolai irodalomtanár beszélget.
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Film a németek elhurcolásáról

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.
2019. ÁPRILIS 6. (SZOMBAT) 1900

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

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

Minősített
Közművelődési
Intézmény

Porcelánbaba
kiállítás
Porcelánbaba kiállítás
Kisné Károlyi Marianna gyűjteményéből
a Művelődési Központ aulájában (Mezőberény, Fő út 6.).
A tárlat megtekinthető május 11-ig
az intézmény nyitvatartási idejében.

VIII. Dalostalálkozó
2019. május 12. (vasárnap) 9.30
a Művelődési Központban.
(OPSKMM, Mezőberény, Fő út 6.)
A részvétel díjtalan.

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület szervezésében március 28-án az I. kerületi Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti termében mutatták be
A GUPVI lágerek foglyai című
ismeretterjesztő filmet a magyarországi németek – köztük a berényiek – elhurcolásáról. A Történelmi filmklub keretében az
NKA támogatásával az alkotást

most több településen is bemutatták. A berényi vetítésen Rozsnyai Ilona szerkesztő-rendező és a
filmet kiadó Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre elnöke, MatkovitsKretz Eleonóra vett részt. A
GUPVI lágerek foglyai című film
megtalálható a YouTube-on is,
már 11 ezernél többen tekintették
meg.

Új elnök városvédőknél
A Városszépítő és Városvédő Egyesület március 7-én tartotta tisztújító közgyűlését. Öreg István leköszönő elnök helyébe a tagság
egyöntetű véleménye alapján dr.
Burján Katalint választotta elnökének az elkövetkező ciklusra, az
alelnök szerepét pedig Bereczki
László tölti be. Az új elnök köszöntő szavaiban elmondta, hogy

a közösség továbbra is az alapszabályzatban megfogalmazott
célok, feladatok megvalósításán
igyekszik munkálkodni. Gondolatai között szerepel, hogy az
országos politikától mentesen szeretné a munkát végezni. A helyi
közéletben való részvételt továbbra is szorgalmazza.
Vezetőség

Kettőskúti találkozó
A régmúlt időben Kettőskúton
működött tanyasi iskola egykori
tanulói évi rendszerességgel
gyűlnek össze baráti találkozón.
Idén március 17-én 12 órakor
ötvennél is többen ültek fehér
asztalhoz a Berény Szálló
éttermében.
A találkozó szervezője, Fülöp
Sándorné (Nusi) üdvözölte a
megjelenteket, megköszönve az
érdeklődő részvételt és méltatva
az együvé tartozás fontosságát.
Egyperces néma főhajtással
emlékeztek az elhunytakra.
Az iskolává átalakított tanya és
gazdasági épület helyét jelző

egyszerű emlék közadakozásból
készült. Avatásakor döntöttek a
volt tanulók a rendszeres
találkozók megszervezéséről.
Mint mindig, most is kellemes
hangulatban telt az idő, emlékek
sorjáztak, történetek idézték a
múltat társakról, tanítókról,
eseményekről. Székely Sándorné
(Schön Julika) verssel, rövidke
mondókával járult hozzá a baráti
összejövetel hangulatához.
Az egykori iskola emléke, a
diákélet élményei képesek
évtizedek elteltével is közösséget
formálni.
Nagy Ferenc

Az ORLAI PETRICS SOMA
KÖNYVTÁR, MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
pályázatot hirdet

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Legszebb konyhakertek 2019

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, eredeti
erkölcsi bizonyítvány mellékelésével postai úton lehet.
A borítékon fel kell tüntetni:
2/2019 Informatikus könyvtáros.
Levelezési cím: OPSKMM, 5650 Mezőberény, Fő út 6.
Jelentkezési határidő: 2019. május 13.

Mezőberény az idén is csatlakozik a Legszebb konyhakertek
országos programhoz.
Újdonságként 2019. évben bővítik az elnyerhető díjak sorát!
Külön díjazásban részesülnek:• önkormányzati kertek, • óvodai
kertek, • iskolai kertek.
A jelentkezési lap letölthető a város honlapjáról
(www.mezobereny.hu), illetve kérhetik a Művelődési Központ
információs pultjánál is.
További információ: Bartóné Évi, +36 20 4243-944.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés
és lakatosmunkák
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535
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Civil hívek

Jubileumi koncert
A Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar március 23-án alakulásának immár 20. évfordulóját
ünnepelhette. A jubileumi koncert
rengeteg előkészületet és sok-sok
hangszeres gyakorlást igényelt.
Az előadás során először valósulhatott meg, hogy a zenekar által
játszott darabokra a Berény Táncegyüttes néptáncosai, versenytáncosok (Bokor Milán és Kiss
Petra párosa, valamint Bokor
Kevin és Sinkovicz Ágnes párosa)
és a Hed-Land Sportcsarnok SE
kick-box szakosztály ovisainak
bemutatóját is láthatta a közönség.

2019. április

Kiváló termék a bio céklalé

végén egy születésnaphoz illő
tűzijátékkal koronázott műsort
tudhattunk a magunkénak, melyet
ezúton is köszönünk Vida Gábor
pirotechnikusnak. Húsz év alatt
egy közösséget sok hatás ér, mely
a közösségi életet, illetve a tagok
számát is formálja. Zenekarunkban jelenleg is megemlíthetünk
olyan embereket, akik a kezdetektől napjainkig velünk vannak,
és kitartásukkal, munkájukkal
példát mutatva gazdagítják csapatunkat. Remélem, a jövőben
sokunknak lesz ennyi kitartása és
lehetősége, hogy a zenekar
Fotó: www.citistar.hu

Csávás István és felesége, Csávás Adél március 2-án vehette át a
Szakmai Elit.hu online magazin díjosztó gáláján az Év Kiváló Terméke
2018-díjat, ezzel az általuk készített bio céklalevet díjazták. A
mezőberényi család 2012-től folytat ökológiai gazdálkodást
Köröstarcsán a paprévi kertben.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.
Különösen nagy örömöt jelentett
ez számunkra, zenekari tagoknak,
hogy az általunk játszott dallamok
ennyire fontosak más csoportoknak is. Az együttzenélés
egyébként is nagy koncentrációt
és egymásra való odafigyelést
igényel, de ebben az esetben
hatványozottabban kellett figyelnünk, hogy a tervezett program
megvalósulhasson. A koncert

résztvevői maradhassunk. Türelem, fegyelem és kitartás. Az életben ezekre az erényekre szükség
van ahhoz, hogy eredményeket
tudjunk felmutatni. Jövőbeni
céljaink között szerepel egy
minősítő hangverseny, melyre
rövid pihenést követően töretlenül
tervezzük a készülést.
dr. Szugyiczki Viktória
zenekari tag

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves
családját, barátait a Szlovák Közösségi Házba
2019. április 27-én, szombaton 13 órától
a tájházak napja alkalmából rendezendő

Múltidéző családi napra
„Jöjjenek el hozzánk a szép mulatságba,
Tiszta szívvel várja a háznak a gazdája.”
Tervezett program
13 órától:
* Köszöntő.
* Szlovák szellemi és tárgyi emlékek bemutató terem látogatása.
* Szlovák könyvtár könyvei, ismertető.
* Népi ügyességi játékok, hagyományőrző játékok, melyekkel
felidézzük a régi korok vidám közösségi hangulatát.
* Diótörő, almaszedés, gesztenyemanó, vesszőkarika dobáló stb.
* Kézműves foglalkozások gyermekeknek.
14 órától
*folyamatosan Mamicska-konyha által készített szlovák
nemzetiségi ételkóstoló.
Szeretettel várunk mindenkit!

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

Negyven nap böjt

Laczkó István, a helyi katolikus egyházközség plébánosa tavaly
augusztus 16-án került Mezőberénybe, augusztus 20-án az ünnepi
szent misét már ő tartotta. Mióta szolgál papként és honnan
érkezett a városba? – kérdeztük tőle.

Minden évben Húsvét ünnepe előtt
arra hív az Egyház, hogy 40 napos
böjttel készüljünk az ünnepre.
Ebben követjük Jézust, akit a
megkeresztelkedése után a Lélek a
pusztába vitt, ahol negyven nap és
negyven éjszaka böjtölt.
Egy idős paptestvértől származik
az a bölcs mondás, hogy 6 hét hit
hat, azaz ha 6 hétig hittel gyakorolunk valamit, akkor az hatni fog
az életünkre. A keresztény böjt
mögött mindig ott van az az igazság, hogy a bűnbeesés óta az ember
értelme elhomályosult, és az akarata rosszra hajló lett. Szent Pál is
megfogalmazza ezt: „Látom a jót
és meg is akarom tenni, és mégis a
rosszat teszem, amit nem akarok”.
Tehát az emberben van egy
kettősség: Isten a saját képére és
hasonlatosságára teremtett bennünket, és így teremtettségünk révén jók vagyunk, akárcsak Isten.
De a bűn következtében valami
megváltozott bennünk, és azóta az
ember egyik legnagyobb kísértése,
hogy valóságként fogadja el az
elesettségét, elfelejtve vagy akár
tagadva az Isten képére való teremtettségét. Éppen ezért, ha vissza
akarunk találni az igazi önmagunkhoz, akkor meg kell változnunk, le kell vetnünk magunkról azokat a rossz szokásokat és
tévhiteket, amiket magunkévá
tettünk. Ebben segíthet nekünk az
önként vállalt böjt, mert aki nem
tud lemondani arról, amiről nem
kell lemondania, arról sem fog
tudni lemondani, amiről le kell
mondania.
Gyakran találkozom olyan emberekkel, akik ilyeneket mondanak
magukról: én ideges természetű
ember vagyok, én türelmetlen ember vagyok… De amikor megkérdezem: Ön szerint Isten teremtett
ideges természetű, türelmetlen
embert? – legalábbis eddig – még
senki nem mondta azt, hogy igen.
Isten valóban nem teremtett ideges természetű, türelmetlen embert. Isten jónak teremtett bennünket, és amint Reményik Sándor
írja az Istenarc című versében,
mindannyiunkban ott van egy
istenarc, akkor is, ha nagyon
mélyre került és nagyon sok
minden rárakódott. A költő jól
megfogalmazza ebben a versben a
Nagyböjt lényegét: kiásni, felszínre hozni a bennünk eltemetett
istenarcot.
Ehhez kívánok sok erőt és sikert a
város minden lakójának és a lap
olvasóinak!
Laczkó István
katolikus lelkipásztor

– Húsz éve szenteltek pappá, ez
idő alatt az egyházmegye több
plébániáján megfordultam. Legutóbb Újszegeden szolgáltam,
onnan helyezett át a püspök ide.
– Milyen egyházközséget talált
itt? Mennyire aktívak a tagok?
– A mezőberényi közösség a
kisebbek közé tartozik, de a tagok
rendkívül aktívak. A vasárnapi
szentmisén a résztvevők száma
változó, húsz és negyven között
mozog. Hitoktatást tartunk Berényben és Tarcsán az állami iskolákban, illetve a Petőfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola és
Gimnáziumban. A felnőtteket
bibliaórára várjuk. Ideérkezésem
után az első nagyobb akciónk a

katolikus temető kitakarítása volt,
a sírok közti területet már felverte
a gaz. Rossz állapotban találtam a
templomot és a plébánia épületét
is. Arra gondoltam, amit képesek
vagyunk, azt tegyük meg értük, a
többit bízzuk a Jóistenre, majd ő is
hozzáteszi a magáét. Gondot
okozott, hogy télen hol tartsuk a
miséket, hiszen a templomunk
gazdaságosan nem fűthető. Ezért
januárra, az ökumenikus imahétre
a plébánia épületében közösségi
termet alakítottunk ki. Havonta
egy-egy alkalomra kalákára,
közös munkára hívjuk a híveket.
Legutóbb, március 23-án a
templomot takarítottuk ki, és a
Szent István utca felől a kerítést
készítettük elő festésre.
– Milyennek találta Mezőberényt? Korábban ismerte a
várost?
– Lényegében nem ismertem,
csak Debrecen és Szeged között
átutaztam rajta. A történelmi
egyházak között eddig is nagyon
jó volt az együttműködés, ezt
sikerült megőriznünk. A több
nemzet együttélése miatt Mezőberény nagyon befogadó, úgy
érzem, engem is elfogadtak.
– Új papként mik a legsürgősebb
feladatai?
– Több célt tűztem ki magam elé.
Az egyik, hogy a templom és a
plébánia épületén javítsunk. Oly

módon, ami a rendelkezésünkre
áll: önerőből, pályázati pénzből,
esetleg külföldi segítségből, a
többit pedig bízzuk Istenre. A másik általam kitűzött cél, hogy az
egyházközség működése önellátó
legyen. Ez azért fontos, mert
hosszabb távon csak így oldható
meg, hogy Mezőberényben önálló pap szolgáljon. Ehhez meg kell
erősítenünk a közösséget. 2011ben a népszámlálás alkalmával a
városban kilencszázan vallották
magukat katolikusnak, tehát
reális cél lehet az erősítés.
Mindezek mellett szeretném a
lelki életet is élénkíteni. Április
19-én, nagypénteken délután
szeretnénk feleleveníteni a városi
keresztutat. Az utóbbi években
csak a templomban tartották meg.
Terveim szerint rendszeresek
lesznek a lelkigyakorlatok, ezek
is nyitottak, bárki jelentkezhet. Az
elsőt még tavaly megérkezésem
után pár nappal Elias Vella máltai
ferences atya vezette. A következő egyházközségi nagyböjti
lelkigyakorlat április 12-14-én
lesz, ezt György Balázs gyergyószentmiklósi lelkész vezeti, majd
augusztus 23-25. között is lesz
lelkigyakorlatunk Mijo Barada,
horvát családos férfi vezetésével.
Ezek kiváló alkalmak arra, hogy
együtt imádkozhassunk, és lehetőséget adjunk Istennek, hogy
szóljon hozzánk. Az érdeklődők
az alkalmakra a lelkigyakorlat.
hu oldalon jelentkezhetnek.
M. L.

Örömteli futás Ágival

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Jónás László (Mezőberény) és
Hidvégi Ivett (Mezőberény).

Március 16-án délután a Kálmán Fürdő előtt gyülekezett egy maroknyi
lelkes csapat, hogy tagjai együtt futhassanak a mindig vidám és
mosolygós Fábián Ágnessel. Többen is teljesítették a 21 km-es
félmaratoni távot, és a Berényi Futókör is szép számmal képviseltette
magát.

Eltávoztak közölünk:
Angyal Vincéné Weigert
Zsuzsanna (1924), Nun
Ádámné Babinszki Ilona
(1931), Szabó Imréné Szikora
Mária (1932), Molnár Lajosné
Bencze Mária (1933), Balogh
Józsefné Bagi Julianna
(1921), Bánkuti Mihályné
Liska Ilona Julianna (1932),
Varga Gábor (1925), Szokola
Jánosné Szklenka Anna
(1929), Pardi Tamásné Pataki
Ilona Magdolna (1951),
Székely Lajosné Imre Mária
(1932), Brezsnyik Magdolna
(1940), Balog Ernő (1945),
Kanó Sándorné Somogyi Éva
(1957), Weigert Ádámné
Szekerczés Eszter (1941).
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