
folklórból előbb a Napsugár Tánc-
együttes, majd Rácz János és 
Mezei Tibor adott ízelítőt. A Be-
rény Népdalkör és a Szlovák Pá-
vakör, illetve a Berény Tánc-
együttes és utánpótlás csoportjai 
bemutatkozása üde színfoltja volt 
a délutánnak. A Kner Tánc-Sport 
Egyesület fiataljai után ZumBri-
gád Teamet nagy rajongótábor 
fogadta, a nézőtéren együtt mo-
zogtak a színpad táncosaival. 
Tücsök Peti műsora mindig 
remekül elszórakoztatja a gyere-
keket és az őket kísérő szülőket, cert idejére megérkezett az eső is, a 
nagyszülőket, így volt ez most is. rajongók sátrak alól hallgatták a 
A színpadi műsort a helyi RetRock klasszikus magyar rockszámokat.
együttes fejezte be. Sajnos a kon- A majális jó alkalom volt arra, 

hogy a berényiek találkozzanak, 
beszélgessenek egymással.
A rendezvény csakis jelentős ösz-
szefogással jöhetett létre. A segít-
séget köszönjük a Mezőberényi 
Rendőrőrsnek, Mezőberényi Ka-
tasztrófavédelmi Őrsnek, a Mező-
berényi Polgárőr Egyesületnek, a 
Vöröskereszt helyi alapszerveze-
tének, a vásáron résztvevő kézmű-
veseknek, termelőknek, a Mező-
berényi Íjász Egyesületnek és Fe-
hér Csabának, az egyesület veze-
tőjének; a fellépő csoportoknak, 
illetve a Mezőberény ‘17 Kft.-nek.
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Miként az elmúlt esztendőkben, megnyílt Mezőberényi anzix 
Mezőberényben az idei május címmel a Muzeális Gyűjtemény 
elsején is színes kulturális, sport és anyagából válogatott régi berényi 
gasztronómiai program várta a képeslapokat bemutató kiállítás. 
majálisozókat. A sportpályán hat csapat rész-
Április 30-án fáklyás felvonulá- vételével tartották meg az Öröm-
son vehettek részt a berényiek. Az foci  labdarúgó bajnokságot 
eső sokak kedvét elvette az esti sé- Magasi István koordinálásával a 
tától, azonban a felvonulást meg műfüves pályán, köszönjük a 
tudtuk tartani a Városi Ifjúsági munkáját. Az első helyen a Famí-

liatészta Kft. végzett, második lett 
a Csaba-Berény Gépgyártó Kft., a 
képzeletbeli dobogó hardamatik 
fokára a LIMA-Asszonybossz-
tantó csapata állhatott fel. Negye-
dik lett a Csontdaráló, ötödik a 
Bad Boys, a hatodik helyen az 
Atletico Flamengo végzett.   
A Muzeális Gyűjtemény udvarán a 
Mezőberényi Íjász Egyesület 
Fehér Csaba vezetésével ezen a 
napon tartotta meg íjászverse-
nyét. A hagyományőrző viselet-
ben felvonuló íjászok különleges 
látványossága volt a majálisnak. 
A ligetben a színpadi műsort a 

Fúvószenekar és az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, valamint a 
Mezőberényi Rendőrőrs munka-
társai és a Mezőberényi Polgárőr 
Egyesület közreműködésével. A 
piactérre tervezett évadnyitó 
RetroDisco beköltözött a Vadász 
Sörkert 14-es Pubfoodba. Mint 
tudjuk, sok jó ember kis helyen is 
elfér, így az eső sem tudta elmosni 
a jókedvet. Köszönjük a kör-
nyéken lakók türelmét és megér-
tését!
Május elsején sem volt ideális az 

Malom Fitness DSE lendületes, 
időjárás, ennek ellenére a Városi 

látványos bemutatója nyitotta 
Ligetben már korán reggel 

meg, őket a Mezőberényi Ma-
megérkeztek a főzőcsapatok és a 

zsorett Együttes követte. A roma 
vásározók. A Madarak Házában 

2019. május 26.

10.00-12.00 Kis Kofa Piac udvara a Berény 
Édesség Bt. és a Berény Textil Kft. rendezésében) 
rajzverseny, népi játszóház, ételkóstoló

14.00-18.00 Városi Liget - Babakocsis jóga Harich Szilviával, 
népi játékok, ügyességi és erőpróbák, állat-
simogató, családi vetélkedő, járműbemutató, 
mesekönyv csere-bere a Könyvkuckóban, 
az OPSKMM művészeti csoportjainak 
évadzáró műsora, Ujj Anna - Lélekmadár 
Műhely interaktív, zenés gyermekműsora

(Luther tér 12-13. 
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Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete 
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A nyomtatás k

Március 22-én jelentős létszám- nem a MÁV tulajdona, az egy me-
mal vettek részt mezőberényi zőberényi személyé, aki az épület 
önkéntesek, civilek a Kamut fenntartásához bérelte a MÁV-tól a 
határában a 47-es út mellett lévő területet. Az ügy már a bíróságot 
illegális hulladéklerakó felszá- is megjárta, s kötelezés van az 
molásában. Az önkéntesek mun- épület elbontására. A tulajdonos 
kája mellett a több napig tartó fo- azonban eddig még nem volt 
lyamatban közfoglalkoztatottak és hajlandó ennek a kötelezésnek 
a kft. munkatársai is közre- eleget tenni. Az ügy jelenleg 
működtek. A városnak közel 400 végrehajtónál van, akivel beszéltek 
ezer Ft-ba került a lerakó felszá- a dolgok jelenlegi állásáról. 
molása. A kamuti önkormányzat Remélhetőleg hamarosan vége 
egy konténer hulladék elszál- lesz a hosszú ideje megoldatlan 
lításának költségeit vállalta ma- tör ténetnek.  Pozi t ív  infor-
gára. mációval is szolgáltak, mert a Me-
 zőberény ’17 Kft. által takarított 
Április 4-én a Kinizsi utcai állomásrészekről, illetve a mun-
ingatlanok mögötti nádas égett káról elismeréssel szóltak, ki-
le. Sajnos a tűzesetek folyta- hangsúlyozva, hogy kevés helyen 
tódtak, április 20-án és 22-én a tapasztaltak ilyen jó állapotokat.
Medvefejes-tó Tulipán utcai olda-  
lán keletkezett két alkalommal is Április 15-én értesült az önkor-
tűz. Laikusként csak szándékos mányzat a Közbeszerzési Döntő-
gyújtogatásra lehet gondolni, bizottság határozatáról, melyet az 
reméljük, a szakemberek hiva- NKM Áramszolgáltató Zrt. kérel-
talból vizsgálják a tűz keletke- mére indított eljárás során hoztak 
zésének okát. meg. A Zrt. a város közvilágítási 
 felújításának közbeszerzését tá-
Április 5-én jó hírt kapott a város- madta meg 4 pontban. A Bizott-
vezetés, a 2016. augusztus 11-én ság hármat elutasított, a 4. ese-
sportparkra benyújtott pályá- tében helyt adott a kérelmező ki-
zat támogatásban részesült. Az fogásának, amely szerint a Zrt. 
előzetes tervek szerint a Hosszú- nem tekinti építési beruhá-
tónál kerül kialakításra a 15 zásnak a teljes körű világítás fel-
eszközből álló park, melyekkel 7 újítást. Annak ellenére nem tekin-
típusú gyakorlatot lehet elvé- ti annak, hogy a beruházáshoz 
gezni: húzódzkodás, tolódzkodás, terveket kell készíteni, építési en-
fekvőtámasz, hasizom erősítés, gedélyt kell beszerezni, valamint 
hátizom erősítés, létramászás, építési naplót kell vezetni. Siklósi 
lépcsőzés, függeszkedés, párhu- István polgármester úgy gondolja, 
zamos korlát. hogy a piacvesztés veszélye miatt 
 támadta meg a Zrt. a köz-
Április 8-án a tűzvédelmi intéz- beszerzést, mivel a több esetben 
kedési terv elkészítéséhez a vá- folytatott korábbi beszélgeté-
ros belterületén, a lakott részek- seken az ügyintézők jelezték, hogy 
hez közeli tűzveszélyes – elsősor- ilyen munkát ők még nem 
ban nádas – területeken bejá- végeztek. A döntőbizottság hatá-
rást végzett Siklósi István pol- rozatát közigazgatási perben fe-
gármester Kis Józseffel, a beru- lülvizsgáltatják. Vizsgálják a lehe-
házási csoport vezetőjével. Az tőséget, hogy a közbeszerzés újra 
elkészült tervet a város honlapján kiírásra kerüljön!
is olvashatják az érdeklődők,  
illetve az érintett lakóingatlanok Április 24-én Virág Pálné Zsu-
lakói, tulajdonosai a számukra zsika nénit köszöntötte Siklósi 
szükséges védelmi intézkedések István polgármester 95. szüle-
megtételéről ingatlanonként tésnapja alkalmából otthoná-
külön-külön tájékoztatást kaptak. ban. A köszöntésen adta át az Or-
 bán Viktor miniszterelnök úr által 
Április 12-én a MÁV területi aláírt emléklapot, valamint a város 
igazgatóságáról jártak a polgár- nevében egy ajándékkosarat. Ez-
mester hivatalában. Az előz- úton is egészségben eltöltött éve-
mény több évre nyúlik vissza, ket kívánunk neki.
amikor az önkormányzat kez-  
deményezte a vasútállomás előt- Április 24-én Siklósi István 
ti csúfos állapotban lévő, koráb- polgármester megállapodott egy 
ban lángossütő épületének cég képviselőjével, hogy május 8-
elbontását. Az épület azonban án, 9-én és 11-én, három napon 

keresztül lehetőségük lesz a elszállítják. Nem vesznek át 
mezőberényieknek elektronikai elemet, akkumulátort.
hulladékot ingyenesen leadni a  
cég által kihelyezett konténerbe. Április 25-én 28. alkalommal 
Kizárólag teljes eszközöket tartotta meg Siklósi István pol-
vesznek át, vagyis olyanokat, gármester a szokásos havi „Élet 
amelyekből nem szereltek ki még a Facebook-on túl” beszélgetést, 
ezt-azt. A rendelkezésre álló lakossági fórumot. Rajta kívül 
napokból az utolsó – 11-e – 13 fő vett részt az eseményen. A 
szombati napra esik, amikor a polgármester több mint egy 
hétközben dolgozóknak is lehe- hónapja e-mailben ajánlotta fel az 
tőségük lesz a Sportpálya előtti összes mezőberényi civil szerve-
részen kihelyezett konténerbe zetnek, hogy egy-egy megbe-
leadni az eszközeiket. Az egész – szélésükre szívesen elmegy, s 
nem „szétberhelt” – már nem amennyiben kérik, tájékoztatást ad 
működő benzines kisgépeket is a város dolgairól, illetve örömmel 
átveszik. A konténert reggel 7-kor válaszol a jelenlévők kérdéseire. 
teszik ki, és 8-án, 9-én 16 órakor Továbbra is eleget tesz az ilyen 
elszállítják, szombaton szintén irányú kéréseknek.
reggel 7-kor teszik ki, és 13 órakor 

Ez történt a két ülés között

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend elfogadása után köz- véleményét, jelezte, kihez lehet 
meghallgatásra került sor, Siklósi fordulni a minisztériumban a 
István polgármester tájékoztatást kérdéssel. Ha szükséges, nemcsak 
adott Mezőberény környezet- a minisztériumhoz, hanem más-
védelméről (különös tekintettel a hová is fognak fordulni. Egyelőre 
belvízelvezetés, -megtartás, a nem kell a legutolsó eszközhöz 
szennyvíztisztítás, levegő tiszta- folyamodni, de ha ez kell, a 47-es 
ság, fásítás, illegális szemét, út nyomvonalán Köröstarcsa és 
fosszilis energia kérdéseire, ter- Szeghalom is csatlakozik, ha Me-
vekre), valamint az orvosi ügyelet zőberény kezdeményezi a félpá-
kérdéseiről. Egy lakossági kérés lyás útlezárást. Remélhetőleg ész-
érkezett a régi német városrész szerűbb és szakmaibb döntés szü-
(Puskin utcától a Mónus Illés letik, elsősorban nem a környezet-
utcáig) hársfái érdekében, a meg- védelmi indokok fognak előtérbe 
lévő hársfákat vegyék védelem alá. kerülni, hanem sokkal inkább 
 azoknak a lakosoknak az érdekei, 
Elfogadták dr. Földesi Szabolcs akik a jelenlegi 47-es út nyomvo-
jegyző tájékoztatását a 2019. nalán élnek.
március 25-i zárt ülésen, valamint Barna Márton képviselő a strand-
az április 23-i rendkívüli zárt dal kapcsolatban kért bővebb 
ülésen hozott határozatokról, majd tájékoztatást: az ülőpados meden-
Siklósi István polgármester szá- cének mikorra várható a megol-
molt be a két ülés között történt dása, mivel kezdődik az idény; 
fontosabb eseményekről, intéz- valamint a gyógyvízzé való minő-
kedésekről. Szóbeli kiegészí- sítés mi okból akadt el?
tésként elmondta, hogy április Siklósi István polgármester vála-
26-án az Innovációs és Techno- szában elmondta, hogy előrelát-
lógiai Minisztériumban tárgyal- hatólag május 1-jén nyit a 
tak dr. Makai Martina fenntart- strand, az ülőpados medence 
ható fejlesztésekért felelős he- használatát gyógyvízhez köti az 
lyettes államtitkárral a szenny- engedélyeztető. Gyógyvízzé mi-
víztisztító telep kérdéseiről. A nősítéssel jelen pillanatban nem 
helyettes államtitkár megerő- rendelkezik a víz, mert lejárt a 
sítette, hogy a projekt előkészí- határideje. 2 évvel ezelőtt kezdték 
tése – mióta őt megkereste a város a gyógyvíz meghosszabbításának 
– előrelendült, meglátása szerint folytatását, április 25-én emiatt a 
a projekt kivitelezése akár már budapesti kormánymegbízottnál 
az idei évben elindulhat, de járt Siklósi István polgármester, 
Siklósi István polgármester inkább ahol a fővárosi NÉBIH igazgató-
a jövő évi munkakezdésben bízik. asszonyával átbeszélték, mi szük-
A minisztériumban járva a pol- séges a gyógyvízzé minősítéshez. 
gármester feltette a kérdést a 47-es Gyakorlatilag be kell adni újból 
út nyomvonalát illetően. A helyet- egy kérelmet, előreláthatólag 2 hó-
tes államtitkár nem fejtette ki saját napon belül tisztázódik a helyzet.
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Mezőberény Város Önkormány- 31. időszakra vonatkozó szolgál- terhére biztosított. a Tiétek a Város Értetek” című 
zati Képviselő-testülete úgy hatá- tatási beszámolója. Siklósi István  EFOP-1.2.11-16-2017-00002 
rozott, hogy 703.550,- Ft forrást polgármester felhatalmazást kapott Mezőberény Város Önkormány- azonosító számú pályázat kere-
biztosít ajándéktárgyak vásárlá- a beszámolóban kimutatot t  zati Képviselő-testülete a Mező- tein belül a kapcsolódó projekt 
sának fedezetére: Személyi jutta- 539.000,- Ft költségkülönbözet berény város Fenntartható Fejlődés megvalósításához szükséges 
tásként: 500.000 - Ft-ot, Munka- kifizetésére, melyet az Önkor- Helyi Programja (Local Agenda kommunikációs és marketing 
adókat terhelő járulékként:  mányzat 2019. évi költségveté- 21) felülvizsgálatának elvégzésére tevékenység biztosítása tárgyá-
203.550,- Ft-ot a 2019. május 30. és sében már biztosítottak. indított ajánlatkérési eljárás nyer- ban nyertes ajánlattevőként 
június 2. között lebonyolítandó III.  teseként dr. Duray Balázs egyéni Berény Nyomda – Hegyi Márton 
korcsoportos diákolimpia országos Mezőberény Város Önkormány- vállalkozót (5600 Békéscsaba, egyéni vállalkozót nevezte meg, 
döntőihez. Az összeg forrása a zati Képviselő-testülete az EFOP- Rokka u. 4.) nevezte meg. A feladat aki a legalacsonyabb ellenszol-
2019. évi költségvetés általános 1.2.11-16-2017-00002 azonosító ellátásához bruttó 450.000,- Ft gáltatást tartalmazó ajánlatot tette 
tartaléka. A képviselő-testület fel- számú projektjéhez 3.000.000,- Ft összeget biztosítottak a 2019. évi bruttó 113.500.- Ft ajánlati árral. 
hatalmazta a polgármestert, hogy ideiglenes forrást biztosított a költségvetés terhére. Az összeg a 2019. évi költségvetés 
az összeg felhasználásáról gondos- 2019. évi költségvetésének tarta-  terhére került biztosításra.
kodjon, s utólagosan beszámoljon a léka terhére, melyet a Projektme- A képviselő-testület úgy döntött,  
képviselő-testületnek. nedzsment köteles a már általa hogy a 2019. május 27-i ülésén Mezőberény Város Önkormány-
 megigényelt támogatási előleg teszi meg javaslatát a Békés zati Képviselő-testülete úgy 
Mezőberény Város Önkor- elkülönített számlájára történő Megyei Önkormányzat Közgyű- határozott, hogy az Önkormány-
mányzati Képviselő-testülete a megérkezése után haladéktalanul lésének a „Békés Megyéért” zati feladatellátást szolgáló fej-
nyugati ipari terület bővítése ér- visszafizetni az Önkormányzat ré- kitüntető díj adományozására. lesztések támogatására kiírt fel-
dekében a 0356 hrsz-ú ingatlan szére.  hívásra pályázatot nyújt be a pá-
vonatkozásában az ingatlan  Módosításra került a közösségi lyázati alcélok közül az ab) pont-
megosztását támogatta az elő- Mezőberény Város Önkormány- együttélés alapvető szabályairól ra „óvodafejlesztés” témában 
terjesztés mellékletét képező vál- zati Képviselő-testülete az EFOP- szóló 16/2013.(V.28.) önkor- Mezőberény Város Óvodai Intéz-
tozási vázrajz alapján, valamint a 1.5.3-16-2017-00097 azonosító mányzati rendelet, – a gyakorlat- ménye Csiribiri Óvoda (5650 
megosztás után létrejövő 0356/1 számú projektjéhez 4.000.000,- Ft ban tapasztalt problémákat figye- Mezőberény, Kinizsi Pál utca 13.; 
hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban ideiglenes forrást biztosított a lembe véve – bővítették a köztisz- 2580/6 hrsz.) homlokzati fel-
felhatalmazta Siklósi István pol- 2019. évi költségvetésének tar- taság fenntartásával kapcsolatos újítására és napelemes rendszer 
gármestert, hogy az ingatlan taléka terhére, melyet a Projekt- magatartások körét. kiépítésére. A teljes beruházás 
tulajdonjogának megszerzéséhez menedzsment köteles a már általa  várható költsége bruttó 25.414.167 
szükséges előkészületeket megte- megigényelt támogatási előleg Mezőberény Város Önkormány- Ft, melyből 24.143.458 Ft-ot 
gye. Az ügyintézés során felmerülő elkülönített számlájára történő zati Képviselő-testülete „A Város pályázati támogatásból kíván 
költségek fedezetére Mezőberény megérkezése után haladéktalanul a Tiétek a Város Értetek” című finanszírozni. A szükséges önerő, 
Város Önkormányzati Képviselő- visszafizetni az Önkormányzat EFOP-1.2.11-16-2017-00002 1.270.709 Ft összeg a 2019. évi 
testülete 50.000,- Ft-ot a 2019. évi részére. azonosító számú pályázat kere- költségvetés fejlesztési tartalé-
költségvetése igazgatási tevékeny-  tein belül a kapcsolódó projekt kának terhére kerül biztosításra. A 
ség dologi kiadási előirányzata ter- Módosításra került Mezőberény megvalósításához szükséges képviselő-testület felhatalmazta a 
hére biztosít. Város Önkormányzat 2019. évi kommunikációs és marketing polgármestert a pályázat beadá-
 költségvetéséről szóló rendelete. tevékenység biztosítása tárgyá- sához szükséges intézkedések 
Módosításra került a 338/2018.  ban nyertes ajánlattevőként Pap megtételére.
(VIII.27.)sz. határozat az alábbiak Mezőberény Város Önkormány- Krisztián egyéni vállalkozót 
szerint: zati Képviselő-testülete a 2019. nevezte meg, aki a legalacsonyabb A képviselő-testület által elfoga-
Mezőberény Város Önkormány- július 26-27-én megrendezésre ellenszolgáltatást tartalmazó aján- dott rendeletek megtalálhatók a 
zati Képviselő-testülete hozzá- kerülő „Münsingeni utazás” latot tette bruttó 1.996.950.- Ft www.mezobereny.hu honlapon.
járulását adja, hogy Smiriné Ko- programra 500.000,- Ft összeget (AAM) ajánlati árral. Az összeg a A soron következő képviselő-
kauszki Erika az OPSKMM igaz- biztosított a Mazsorett Varázs 2019. évi költségvetés terhére testületi ülés időpontja: 2019. 
gatója 2018. szeptember 1-jétől Alapítványnak a 2019. évi költ- került biztosításra. május 27. (hétfő).
2019. március 31-ig (1. mérföldkő) ségvetés terhére. A támogatási   
bruttó 233.691,- Ft/hó, 2019. összeg felhasználásának határideje Mezőberény Város Önkormány- Fesetőné Sipos Judit
április 1-jétől 2019. április 30-ig 2019. december 31., elszámolá- zati Képviselő-testülete „A Város Titkárság
bruttó 181.760,- Ft/hó, 2019. május sának határideje 2020. január 31.
1-jétől 2019. december 31-ig bruttó A képviselő-testület felhatalmazta 
143.545,- Ft/hó kereset kiegészí- Siklósi István polgármestert a 
tést kapjon az EFOP-3.3.2-16- támogatási szerződés aláírására és 
2016-00106 számú pályázat szak- a szükséges intézkedések megté-
mai vezetői feladatok ellátásáért. A telére.
szakmai vezetői feladatok ellá-  
tásának finanszírozása 100%-ban Mezőberény Város Önkormány-
az EFOP-3.3.2-16-2016-00106 zati Képviselő-testülete a kátyú-
számú KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY- zási, járda karbantartási mun-
TUDÁS Gyermek és ifjúsági kultu- kák elvégzésére indított ajánlat-
rális, nem formális, informális kérési eljárás nyerteseként a 
fejlesztő programok Mezőbe- Swietelsky Magyarország Kft.-t 
rényben című projekt keretein belül (5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.) 
történik. nevezte meg. A nyertes ajánlattevő 
 ajánlati ára kátyúzás tekintetében 
Megköszönték a Békési Járási nettó 140.000,- Ft/m3 + 37.800,- 
Hivatal városért, lakosságért Ft/ m3 Áfa, bruttó 177.800,- Ft/ 
végzett munkáját, a hivatal 2018. m3, járda karbantartás tekintetében 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját nettó 145.000,- Ft/ m3 + 39.150,- 
tudomásul vették. Ft/ m3 Áfa, bruttó 184.150,- Ft/ 
 m3. A képviselő-testület a feladat 
Elfogadásra került a DAKK Zrt. ellátásához bruttó 3.000.000,- Ft 
2018. január 1.– 2018. december összeget a 2019. évi költségvetés 

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet 
és „Mezőberényért” kitüntetést alapított.

A „Mezőberény Város Díszpolgára” 
címre beérkező javaslatok beadási határideje 

2019. május 15.

A „Mezőberényért” kitüntetésre 
beérkező javaslatok beadási határideje 

2019. május 31.

Részletek: www. mezobereny.hu. Kérjük, a beadás előtt a beadás 
feltételeihez és az adatlap eléréséhez, tekintse meg a vonatkozó 
helyi rendeletet, mely a honlapon a cikk alatt letölthető.

Városházi hírek
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Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk a 

TÖRVÉNYESSÉG – GAZDÁLKODÁS –MARKETING 
címmel rendezendő előadássorozatra.

1. előadás 
2019. május 8. (szerda) 18 óra

Mezőberény Polgármesteri Hivatal  
Előadó: Kovácsné Nagy Krisztina (Famíliatészta Kft.)

2. előadás 
2019. május 9. (csütörtök) 18 óra 

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal   
Előadó: dr. Tóth Enikő ügyvéd (Juhász Társas Ügyvédi Iroda)

3. előadás GAZDÁLKODÁS
2019. május 15. (szerda) 18. óra

Tópart Vendéglő, Mezőberény
Előadó: Molnár Péter 

(könyvelő, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló)

Vendégeink általatok is ismert elérhető szakemberek, akik 
előadásukkal segítséget tudnak nyújtani a vállalkozásban, civil 
területen vállalt feladatok végzésében. Megköszönjük, ha részt 
veszel a programon, kérdésekkel segíted az előadók munkáját.  A 
program Mezőberény Város Önkormányzata,  EFOP -1.2.11-16-
201700002 azonosító számú ̋ A város Tiétek, a város Értetek” projekt  
keretében valósul meg.

MARKETING

JOG 

A megyefutás Berényben

A VI. Megyefutás április 8-án 14 óra körül érkezett Mezőberénybe. 
Siklósi István polgármester a Kossuth téren fogadta a futókat. Tóth 
László futónagykövet elmondta, 13 nap alatt 68 települést érintve 
társaival összesen 710 kilométert tesz meg, naponta átlagban 50-60 
kilométert. Az akcióval az a célja, hogy a futást népszerűsítse. Jövőre 
azt tervezi, hogy a megyefutás a megye valamennyi települését érinti. 

Az élelmiszerláncról és hatósági A korábbi szabályozás szerint a 
felügyeletéről szóló 2008. évi földhasználó adott év június 30. 
XLVI. törvény 17. § (4) bekez- napjáig volt köteles a parlagfű 
désének hatályos rendelkezése virágbimbójának kialakulását 
értelmében a földhasználó most megakadályozni. Azonban a 
már egész évben köteles az 

jogalkotó a 2018. december 31. ingatlanon a parlagfű virág-
napjával hatályba lépett szabá-bimbójának kialakulását megaka-
lyozás értelmében a parlagfű elle-dályozni, és ezt követően ezt az 
ni védekezést egy egész évben állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani. fennálló kötelezettséggé tette.

Tájékoztatás parlagfű 
elleni védekezésről

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Balogh Alex (Mezőberény) és Roszik 
Nikolett (Mezőberény), Farkas Tibor (Csárdaszállás) és Uhrin Júlia 
(Csárdaszállás), Springel Márk (Szarvas) és Hucz Nóra Viktória 
(Mezőberény).

Eltávoztak közülük: Perei Ilona (1927), Szabó Margit (1915), 
Baranyai Lászlóné Pauló Katalin (1947), Nun Ádámné Tóth Ilona 
(1954), Malét Miklós (1940), Bodó Ferencné Károlyi Lídia Piroska 
(1941), Varga Gábor Márton (1954), Igari-Szűcs István (1929), 
Bereczki István (1931) Hajdu Imre (1944), Zahorán Jánosné 
Kiszely Zsuzsanna (1934).

A Kormány által elfogadott öntözésfejlesztési stratégia egyik 
legfontosabb eleme az öntözőrendszer déli ágának fejlesztése, 
amely a D-1 öntöző főcsatorna meghosszabbítását és bekötését 
jelenti a Dögös-Kákafoki főcsatornába. Az így ellátható új terület 
mintegy 8300 hektár, hatásterülete meghaladja a 22500 hektárt. A 
D-1 öntöző csatorna meghosszabbítása keresztezi az épülő M44 
gyorsforgalmi út Kondoros-Békéscsaba közötti szakaszát. Miután 
az öntöző-csatorna még nem rendelkezik részletes tervekkel és 
engedélyekkel, így az út tervezése során ezt a jövőbeni fejlesztést 
nem tudták figyelembe venni, a keresztezést biztosító műtárgyat 
sem tervezhették be.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése múlt év decemberi 
rendkívüli ülésén beadványt fogadott el a D-1 főcsatorna meg-
hosszabbításáról és a Dögös-Kákafoki főcsatornába bekötéséről, 
valamint az M44 mentén egy új áteresz megépítéséről. A 
közgyűlés a határozatot megküldte a NIF Zrt.-nek és a Körös-
vidéki Vízügyi Igazgatóságnak is – tájékoztatott Zalai Mihály, a 
megyei közgyűlés elnöke.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is tárgyalt minderről 
Budapesten Pántya Józseffel, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő 
(NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatójával.
Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
levelében tájékoztatta Zalai Mihály megyei elnököt, hogy a 
tárcaközi egyeztetés értelmében az M44 megvalósítása során 
szükséges az öntözőcsatorna feletti műtárgy megépítése. A 
„Békéscsaba megközelítése M44 Kondoros-Békéscsaba” közötti 
szakasz megvalósítása tárgyú elrendelő levelet emiatt módo-
sították, és azt a NIF Zrt.-nek elküldték.
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkára írásban jelezte, hogy az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős 
Államtitkára a NIF Zrt. részére elrendelte az öntözőcsatornát 
keresztező műtárgy tervezését, a szükséges engedélyek 
megszerzését és a megépítés végrehajtását.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Új áteresz épül az M44 mentén

Virág Pálné köszöntése
Virág Pálné Litauszki Zsuzsanna 
április 12-én ünnepelte 95. szüle-
tésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester és 
Szekeres Józsefné alpolgármester 
köszöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándék-
csomagját. Az önkormányzat és 
településünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

Városházi hírek 2019. május
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Érték a Települési Értéktárból

Mezőberény könyvtára
Mezőberényben már 1850-ben is 
működött olvasókör, de az első 
nyilvános könyvtár a gazdakör 
keretében alakult ki, ugyanis 
1898-ban a Földműmelésügyi 
Minisztérium 277 kötetet ajándé-
kozott a körnek, majd a könyvtár 
állománya 1912-ben a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium 

száz kötetével gyarapodott.
A Községi Népkönyvtár, a mai városi könyvtár jogelődje 1949. 
május 12-én nyílt meg az akkori Magyar Dolgozók Pártja székhá-
zában. A Békés Megyei Könyvtár kétszáz kötetes letéti állomány-
ból álló kicsiny könyvtár ünnepélyes keretek között nyílt meg. A 
letéti állományt a megyei könyvtár rendszeresen cserélte. Az in-
tézménynek 1949 decemberében 258 olvasója volt, és 1953-ban 
átköltözött a jelenlegi helyére – az akkori Népköztársaság útja – 
ma Fő út 4. szám alá. Mezőberény könyvtára 2017 augusztusában 
került be a Települési Értéktárba.  

A napsütötte Toscana
Az Erasmus+ nemzetközi prog- Délelőttönként pedig a szombati 
ram keretein belül lehetőségünk Erasmus show-t készítettük elő, 
nyílt április 1. és 8. között egy he- melynek fő témája a bevándorlás 
tet Olaszországban, olasz csalá- volt. Hétvégére nagyon elfárad-
doknál tölteni, így közelebbről is tunk, azonban az ottlét minden 
megismerhettük az olaszok min- percét élveztük. Sok élménnyel és 
dennapjait, színes kultúrájukat. A tapasztalattal gazdagodtunk eza-
délutáni utazásokat mindig na- latt a rövid idő alatt, így nehéz volt 
gyon izgatottan vártuk, hiszen búcsút venni az országtól és ú-
olyan híres városokba látogattunk jonnan szerzett barátainktól. Re-
el, mint Pisa és Firenze. Emellett mélem egyszer mind visszatérünk 
megkóstolhattuk az olaszok is- és újra átelhetjük az olasz dolce 
mert pizzáját és kávéját is. vitat.         Kecskeméti Fanni 11.b

PÜNKÖSDI CSALÁDI TÁNCHÁZ

2019. május 24-én (péntek) 16 órától
Magyarvégesi Óvoda, Mezőberény, Kálvin utca 2-4.

Program: • Táncház 
• Kézműves tevékenységek 

• Eszem-iszom…
Mindenkit szeretettel várunk. 

A részvétel ingyenes.

A már megszokott lendülettel Óvodánk immár 5. éve „ébreszt-
kezdtük meg óvodánkban az új geti” a maga módján a Zöldág-
esztendőt. Hétről hétre készültünk járással a fényt, az egészséget, a 
az óvodai programunkat megha- szelektív szemléletet, a környe-
tározó környezeti nevelés újszerű, zettudatosságot városszerte! Ez a 
immár szakmailag is elismert törekvésünk idén csak részben 
átadására, hiszen 2019 január- valósult meg. A felvonulás és a 
jában Mezőberényben elsőként Mosolygó Központi Óvoda Kiál-
nyertük el a Zöld Óvoda címet. tás a Földért című műsora után 
A tavaszi zsongást már hagyo- sajnos az idei program félbe-
mányosan a víz világnapja köré szakadt az eső miatt, de lelkese-
szervezett hetünkkel kezdtük, ami désünk töretlen!
olyan jól sikerült, hogy már Bé- Ezt a programunkat a Mező-
késről is érkezett hozzánk vendég, berényi Értéktár Bizottság érde-
Fazekas Klára a Fürkész Központi mesnek találta a helyi értéktárba 
Óvoda vezető óvodapedagógusa. való felvételre. Szervezési mun-
Az óvodai szakértőként is tevé- kánkat segíti többek között 
kenykedő kollégánk kiemelte Mezőberény Város Önkormány-
óvodapedagógusaink felkészült- zata, a „Leg a láb” Alapfokú 
ségét, ötletgazdagságát, a zöld Művészeti Iskola, az Orlai Petrics 
szemlélet megjelenését minden- Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj-
napjaink részleteiben. A vizes temény és Művelődési Központ, a 
játszóházunkban rejlő fejlesztő Liszi vásár és a Berény Szálló. 
játékosságot figyelmébe ajánlotta Köszönjük támogatásukat!
kollégáinak a Fürkész Központi 
Óvoda megyei bázisnapján is, Mezőberény Város Óvodai 
ahová Békés megye óvoda- Intézménye, Mosolygó Központi 
pedagógusai látogattak el. Kö- Óvoda gyermekei és 
szönjük a szakmai elismerést! nevelőtestülete nevében
A tavaszi megújuláshoz hozzá- Kreiszné Szilágyi Tünde
tartozik a természet ébredése. óvodavezető

Zölden sokkal jobb

A magyar költészet napja alkal- emlékezett vissza a nagyszülőknél 
mából április 8-án az OPSKMM töltött nyarakra. A Mész című 
vendége volt Závada Péter költő, 2015-ben megjelent versesköte-
drámaíró és zenész (fotónkon jobb- téről elmondta, az egy gyászkötet, 
ról). A szerzővel Bancsi Árpád kö- amely édesanyja halálának, gyá-
zépiskolai irodalomtanár – fél- szának a feldolgozásáról szól. Zá-
száznál több érdeklődő előtt – be- vada Péter elmondta, a jövőben 
szélgetett a Művelődési Köz- sem tervez hosszabb elbeszélé-
pontban. seket vagy regényeket, viszont 
Závada Péter édesapja, Závada verseket, drámákat annál inkább. 
Pál ismert és sikeres író Tótkom- Kis Fanni, fotó: Jánk Titanilla – 
lóson nőtt fel, a költő jó szívvel OPSKMM Sajtóműhely

Költészet napja Závada Péterrel

Peter Stjernström: A világ legjobb 
könyve – egy könyvsiker a siker-
könyvről. A két rivális művész egy 
alkalommal annyira felönt a garatra, 
hogy fogadást kötnek: egyikük meg-
írja a világ legjobb könyvét. Azt a 
könyvet, ami az összes sikerlistán el-
ső lesz, mert abban minden benne 
van. Az elején még a legnagyobb 
egyetértésben beszélgetnek erről, ám 
a későbbiekben, miután hazamen-
nek, mindketten arra a döntésre 
jutnak, hogy egyedül akarják learatni 
a babérokat. Egyikük azonmód bele 
is veti magát a munkába, ám a má-
sikuk inkább a kész alkotás elcse-
nését tervezi.

A Könyvtár ajánlja

Intézményi hírek2019. május
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viselő-testület humánügyi bizott-
ságának tagja nyitotta meg, ő 
mutatta be a zsűri három tagját: 
Bárdos Erzsébetet, Bárdos Gab-
riellát és Irázi Márkot.
Míg a zsűri dolgozott, a résztve-
vők a színházteremben Balázs 
Csongort hallhatták – aki musical-
részleteket és népszerűslágereket 
adott elő – , illetve a Mezőberényi 
Mazsorett Együttes műsorát 
tekintették meg. A rendezvényre 
Eszenyi Gergő, Eszenyi Réka és 
Kruzics Brigitta locsolóverssel 
jelentkezett, ezt a színpadon adták 
elő.
Ezt követően a Mezőberényi Szlo-
vákok Szervezete tartott tojás-Az OPSKMM Húsvéti vendég-
festés-bemutatót, a gyerekek pe-váró forgataga április 17-én rend-
dig játszóházban próbálhatták ki kívül színes programmal fogadta 
kézügyességüket. A délután egyik az érdeklődőket a Művelődési 
érdekessége a nagy textiltojások Központban. A rendezvény kö-

zéppontjában a húsvéti gasztro- festése volt. A Mezőberényi 
nómiai verseny állt. Az ínyencek Szlovákok Szervezetének kö-
süteményt, hidegtálat és kocso- szönhetően a résztvevők meg is 
nyát küldhettek be, emellett a kóstolhatták a kocsonyát. A gaz-
zsűri húsvéti történeteket, locso- dag délutáni programot tovább 
lóverseket is várt, összesen közel színesítette a kézművesek vására a 
harmincan adtak be nevezést. Művelődési Központ előtt az 
A résztvevőket Siklósi István pol- utcán. A programot az eredmény-
gármester köszöntötte, a rendez- hirdetés zárta, valamennyi nevező 
vényt Borgula Györgyné, a kép- emléklapot kapott. 

Húsvéti forgatag

Idén áprilisban is megtartotta A program az egész délelőttöt 
hagyományos húsvéti locsol- felölelte, a táncosok alaposan el is 
kodását valamint locsolóbálját a fáradtak. Szerencsére a délutáni 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti locsolóbálig még volt lehetőségük 
Iskola és a Berény Táncegyüttes. a pihenésre. Kora délután a Be-
A korábbi években megszokott rény Táncegyüttes ifjai is felke-
módon a délelőtt során a tánc- resték a leányokat, s alapos locso-
együttes utánpótláscsoportjainak lásban részesítették őket.
fiú tagjai – az óvodásoktól a felső A kora este kezdődő bál első ré-
tagozatosokig – sorra keresték fel szében ismét a kicsik voltak fő-
a lányos házakat, melyek ebben az szerepben, ennek során játékos 
évben szép számmal akadtak. vetélkedővel, kézműveskedéssel, 
A gyönyörű, napos időben jó- tojáskereséssel és táncházzal ké-
kedvvel indultak a legények, ter- szültek számukra a néptánc-
mészetesen lovaskocsival, s a leg- pedagógusok.
több helyszínen vödrös locsol- Az est folyamán már a nagyok, a 
kodással gondoskodtak arról, Berény Táncegyüttes tagjai vették 
hogy a táncos lányok és néhány át a táncteret, s hajnalig tartott a 
bátor anyuka el ne hervadjanak. mulatság. A remek hangulatról és 
Az óvodás kislányok idén még a kiváló élő népzenéről ez alka-
választhatták a szelídebb, parfü- lommal is a Suttyomba Zenekar 
mös locsolást. Minden helyszínen gondoskodott.
sok-sok finomság és piros tojás  „Leg a láb” A.M.I.
volt a fiúk jutalma.

Néptáncosok húsvétja

MEGHÍVÓ

A „LEG A LÁB” AMI NÉPTÁNCOSAI
szeretettel meghívnak minden érdeklődőt  

TANÉVZÁRÓ VIZSGAMŰSORUKRA, 
melyet 2019. május 24-én (pénteken) 16.30-kor tartanak a 

Művelődési Központban (Mezőberény, Fő út 6.) 

Vendégszereplő: ŐsBerény Táncegyüttes
Közreműködik: Suttyomba Zenekar

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A belépés díjtalan.
Internetes elérhetőségünk: legalab.mezobereny.hu

Az OPSKMM-ben az EFOP-3.3. zultáció után indulhatott el a tevé- mertek meg témanap keretében a magyar népmesekinccsel. Foly-
2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG - kenységeink sora. művészeti iskolások. tatódnak a kézműves és múzeumi 
ÉLMÉNY - TUDÁS Gyermek és Az óvodások Mesélj nekem! – A középiskolások sajtóműhely foglalkozások. A középiskolások 
ifjúsági kulturális, nem formális, kulturális órán vettek részt a foglalkozássorozaton, együttmű- gyöngyöt fűznek, a művészeti 
informális fejlesztő programok Könyvtárban. ködési és ifjúsági vállalkozói tré- csoportok tovább fejlesztik tu-
Mezőberényben projekt meg- Általános iskolás korosztály szá- ning műhelyfoglalkozásokon vet- dásukat, júliusban pedig kéz-
valósítása a dokumentumok át- mára kézműves tábort, Együtt- tek részt. műves táborba és tánctáborba 
tekintésével, aktualizálásával, működési és ifjúsági vállalkozói Az új félév megkezdésével újabb várjuk az érdeklődő 8-14 éves 
pontosításával indult el 2018. jú- tréning címmel műhelyfoglalko- tevékenységeket indítottunk, gyermekeket, néptáncosokat. A 
lius 1-jén.  zásokat, foltvarrás foglalkozás- újabb gyermekcsoportokat von- három félévet felölelő program 
Ezt követően került sor a partne- sorozatot, a muzeális gyűjte- tunk be. A felsősök selyem- ősszel tovább folyta-
rekkel való egyeztetésekre, a be- ményben Népi kultúra, élő nép- festéssel, csipkekészítéssel is- tódik 2019. 
szerzések lebonyolítására. Meg- hagyomány címmel kulturális ó- merkednek, az alsósok évszak- december 
kezdődött a foglalkozások tema- rát, a könyvtárban Évszakok cím- napon dolgozták fel az évsza- 31-ig.
tikáinak kidolgozása. mel témanapokat, origami és pa- kokhoz kapcsolódó ismeretek, 
A 2018-19-es tanév szeptembe- pírkézművesség foglalkozás- kézműves foglalkozásokon 
rében a partnereinkkel kijelöltük sorozatokat tartottunk. készültek a húsvétra. Két csoport 
az időpontokat, folyamatos kon- Felvidéki szlovák néptáncokat is- is foglalkozik a könyvtárban a 

KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY - TUDÁS
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7.

A Nagycsaládosok Mezőberényi lett az évek alatt. Hagyománnyá 
Egyesülete fennállásának 10. vált a Karácsonyi Angyalka 
évfordulója alkalmából április 13- elnevezésű adománygyűjtő prog-
án jubileumi bált tartott a Berény ramunk, mely sikeressé vált az 
Szállóban. évek során. Így több száz gyer-
Nehéz lenne most néhány mon- meknek tudjuk szebbé tenni a ka-
datban mindazt a sok kellemes, rácsonyi ünnepét.
kedves emléket felsorolni, ami az Rengeteg 
elmúlt tíz évben történt velünk. nagycsaládos rendezvényen vet-
Mégis szeretnénk néhány gon- tünk részt a családjainkkal. Feled-
dolat erejéig visszatekinteni az hetetlen emlékek a vonatos kirán-
elmúlt évekre. Kezdetben 15 csa- dulások. Az egyesületünk által 
láddal indultunk el ezen az úton. szervezett belföldi és külföldi 
Igyekeztünk összetartó kis csapa- utazások, melyek egyre jobban 
tot létrehozni, ahol mindenki jól összekovácsoltak minket.
érzi magát. Kulturális progra- Bebizonyítottuk, hogy díjnyertes 
mokat szerveztünk, adománnyal töltött káposztát tudunk főzni, 
támogattunk családjainkat. De ha- valamint imádunk sütni pala-
mar rájöttünk, hogy ez nekünk csintát, kürtős kalácsot, tarkedlit. 
kevés. Ennél többet szeretnénk Na, és a méteres őzgerinc süte-
tenni. Többet szeretnénk adni. ményről nem is beszélve, mellyel 
Bekapcsolódtunk a városi ren- országos rekordot állítottunk fel! 
dezvények lebonyolításába, mára Ez a rengeteg dolog nem jöhetett 
már néhányan profi arcfestők, volna létre segítőink nélkül. Kö-
illetve játékfelelősök vagyunk. szönjük mindenkinek, aki bár-
Igyekszünk részt venni a város milyen módon hozzájárult terve-
életében, rendezvények szerve- ink megvalósításához! Büszkék 
zésében, lebonyolításában, társ- vagyunk rá, hogy ilyen egyesület 
szervezőként kapcsolódunk más tagjai lehetünk, mert a család az 
civil szervezetekhez. első, gyermekeink a jövő. A 10 
Saját programként városi rendez- éves jubileumi bálon Mosoly-díj-
vénnyé nőtte ki magát a Kacagó jal jutalmazta egyesületünk ön-
Liget elnevezésű családi napunk, kéntes segítőit. Ezúton szeretnénk 
amely több száz gyermeket és fel- köszönetünket kifejezni támo-
nőttet magába foglaló rendezvény gatóinknak.

országos, illetve régiós 

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

Tízévesek a nagycsaládosok

századba, de onnan sikerült lesze-
relnie. Később szociáldemokrata 
tevékenysége miatt társaival kö-
zösen internálták. A táborban va-
lakinek szemet szúrt zsidó mivol-
ta, kiemelték társai közül, és 
Auschwitzba vitték, ahonnan – 
mint annyi sorstársa – nem tért 
vissza. Felesége a helyi hatóságok 

Májusban a holokauszt 75-ik év- zaklatása elől fiával együtt 1944-
fordulója alkalmából a mező- ben Pestszentlőrincre költözött. 
berényi zsidóságra emlékezünk. Ügyvédi cégtábláját fia és örököse 
Dr. Leimdörfer Imre ügyvéd adományozta a Muzeális Gyűj-
Mezőberényben élt feleségével, teménynek. A táblán fehér zománc 
Soós Róza Emíliával, aki a Zöld- alapon található a fekete felirat:
kereszt fővédőnője volt. A refor- RD  LEIMDÖRFER IMRE ÜGYVÉD.
mátus hitű házaspárnak egy fiú- Sajnos a tábla szélei megron-
gyermeke született, Lendvai L. gálódtak, de a felirat jól látható. A 
Ferenc az ismert filozófus, egyete- cégtáblát és néhány személyes 
mi tanár. Leimdörfer Imrét – iratát a gyűjteményben őrizzük, és 
annak ellenére, hogy a család re- be is mutatjuk. Ezzel is emléket 
formátus volt, – zsidó származása állítva a berényi zsidóságnak. 
miatt besorozták egy munkás- Csete Gyula

Dr. Leimdörfer Imre ügyvéd 
cégtáblája
A hónap műtárgya – 2019. május

Az OPSKMM programajánlója májusra
12.  9.30  VIII. Dalostalálkozó a Művelődési Központban
13-14. 14.30 A Petőfi Sándor Versmondó Verseny a Könyvtárban
15. 10.00  Meskete – mesés vetélkedő az alsó tagozatosak részére 

a Könyvtárban
15. 16 óra Rendőrségi fórum – Jakusovszki Zoltán őrparancsnok 

előadása az OPSKMM Nyugdíjas Klubjában
17. 14.00 Kreatív kézműves foglalkozás Bélmegyeren
18. 15.00 Táncvizsga a Művelődési Központban
22. 14.00 Kreatív kézműves foglalkozás Muronyban 
23. 16.30 Mesélj nekem! – gyermekfoglalkozás a Könyvtárban az 

OPSKMM Nyugdíjas Pedagógus Klubja vezetésével
23. 14.00 Mesekosár – kulturális óra alsó tagozatosoknak  a  

Könyvtárban
23. 17.00 Múzeumi Esték – 75 éve történt...Megemlékezés  a 

Muzeális Gyűjteményben
24. 16.30 A "Leg a Láb" AMI és az OPSKMM tánccsoport-

jainak évzáró vizsgaműsora a Művelődési Központban
26.       Városi gyermeknap és az OPKKMM művészeti 

csoportjainak évadzáró műsora a Városi Ligetben

Június 4. 17.00 Városi pedagógusnap a Művelődési Központ 
színháztermében

75 ÉVE TÖRTÉNT...
Megemlékezés a holokauszt mezőberényi áldozatairól

a Muzeális Gyűjteményben
 2019. május 23-án csütörtökön 17 órakor

Epizódok a mezőberényi zsidóság történetéből címmel
Henger Péter a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 

Egyesület elnöke tart előadást,  majd ezt követően  megem-
lékezésre kerül sor a gyűjtemény udvarán lévő emlékműnél

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.

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.
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.

Legszebb konyhakertek 2019
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Eredményeink: Bárdi Regina: 
junior botos szóló – 1. hely – 
országos bajnok; Simcsik Szilvia 
– senior pom ponos szóló – 1. hely 
– országos bajnok; Csatári Bet-
tina – Simcsik Mónika: senior 
botos duó – 2. hely; „Ízisz” junior 
mini-formáció: botos kategória 2. 
hely (A formáció tagjai: Bárdi Re-
gina, Fekete Barbara, Sántha 
Dóra, Kara Lina, Simcsik Orso-
lya, Korcsog Lili Andrea, Fehér 
Viktória); „SIVA” senior mini-
formáció: botos kategória 2. hely 
(A formáció tagjai: Gyebnár Vik-
tória, Csatári Bettina, Szota Szan-
tina, Simcsik Mónika, Braun Noé-

A Magyar Majorette Szervezetek 
mi, Fekete Natália); Gyebnár 

Szövetsége és a Virtus Majorette 
Viktória senior solo botos kate-

SE április 6-án rendezte meg a 
góriában 3. hely; Simcsik Orso-

2019. évi Országos Majorette Baj-
lya - Kara Lina junior botos duó 

nokságot Tatabányán, a Földi Im-
kategóriában 3. hely;·„Ízisz” ju-

re Sportcsarnokban. A nagysza-
nior csoport: tradicionális botos 

bású, rangos versenyen 16 egye-
kategória – ezüst minősítés (A 

sület több mint 300 versenyzője 
csapat tagjai: Braun Noémi, Mes-

174 versenyszámban versenyzett 
ter Gréta, Bárdi Regina, Fekete 

az országos bajnoki címért, a 
Barbara, Sántha Dóra, Kara Lina, 

zágrábi Európa-bajnokságra való 
Korcsog Lili Andrea, Fehér Vik-

kvalifikációért.
tória, Simcsik Orsolya, Bagyinka 

A Mezőberényi Mazsorett Együt-
Bianka, Patzer Noémi Lilla, Gu-

tes 9 versenyszámban 18 mazso-
lyás Gyöngyi Zoé, Fekete Natá-

rettel képviseltette magát a meg-
lia); „SIVA” senior csoport: tra-

mérettetésen. Minden berényi ma-
dicionális botos kategória – arany 

zsorett éremmel érkezett haza a 
minősítés (A csapat tagjai: 

bajnokságról, egy különdíjat és 
Gyebnár Viktória, Csatári Bettina, 

két bajnoki címet is kiérdemeltek. 
Szota Szantina, Simcsik Mónika, 

Mazsorettjeinket elismerés illeti a 
Braun Noémi, Mester Gréta. Bár-

remek helytállásért és a kitartó 
di Regina, Fekete Barbara, Sántha 

felkészülési munkáért! Teljesít-
Dóra, Korcsog Lili Andrea, Fehér 

ményükért mindenképpen dicsé-
Viktória, Fekete Natália, Simcsik 

ret illeti őket.
Szilvia). Különdíjat kapott : 

Köszönjük a szülőknek a támoga-
Simcsik Szilvia a korcsoport-

tásukat, az utazáshoz nyújtott 
jában nyújtott kiemelkedő pom-

segítségüket! Köszönjük a profi 
ponos szertechnikájáért.

képeket a Vértes Fotónak!

Két szólista országos bajnok

A Lakitelek Népfőiskola adott otthont a kétnapos Család és közösség 
XI. stratégiai konferenciának, amelynek második napján, április 18-án, 
”A komatál hagyományok közösségerősítő szerepe” című program 
díjkiosztóját tartották meg. A több száz beérkezett anyag legjobbnak 
ítélt alkotásai között szerepeltek az OPSKMM Hímző Köre tagjainak a 
pályamunkái. A díjat Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési 
Intézet ügyvezetőjétől és Kardosné Gyurkó Katalintól, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnökétől Bogárné Szőke Erika 
népi iparművész, a szakkör vezetője vette át.

Díjat kaptak a hímzők
8.

Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában

14. forduló: Hed- Land SE Mezőberény I. - BVSC-Zugló I. 2 : 6
Mezőberény, 2019. március 23.

15. forduló: Gödöllői Egyetemi AC - Hed-Land Mezőberény I. 1:6
Gödöllő, 2019. április 4.

16. forduló: Floratom Szeg. AC - Hed-Land SE Mezőberény I. 0:7
Szeged, 2019. április 13.

17. forduló: Hed-Land SE Mezőberény I. - Győri Elektromos 
Vasas SK I. 6:2 Mezőberény, 2019. május 4.

Tizenhét forduló után az újonc mezőberényiek a tízcsapatos
Férfi Extra Ligában a nagyon előkelő negyedik helyen állnak.

Forrás: www.moatsz.hu

nemzetközi megmérettetésen. 
Mindezek mellett nem utolsó-
sorban csapatépítő hatása is volt a 
külföldi szereplésnek.
A csapat legjobb eredményét Sze-
leczki Lillának köszönhetjük két 
ezüstéremmel. Életében először 
indult ringes, full-contact szabály-
rendszerben, ahol sikeresen le is 
tette névjegyét és kivívta más 
nemzetek elismerését és szim-
pátiáját is. A vasárnapi napon 
kick-light kategóriában is csak a 
döntőben tudták feltartóztatni a 
menetelését. A csapat többi tagja 
is tanulságos mérkőzéseket vívott, 
kezdő kategóriában Faragó Rita és 
Hajdu Szilárd egy-egy bronz-Április 12. és 14. között került 
éremmel térhetett haza. Plavecz megrendezésre a WAKO világ-
Szabolcs, Murvai Vanessza és kupasorozatának osztrák forduló-
Solymosi Norbert nagyon népes ja, az Austrian Classics Tirol tarto-
súlycsoportban indultak, nekik mány festői szépségű fővárosá-
most nem sikerült az elődöntőbe ban, Innsbruckban. A versenyen 
jutás, az 5-8. helyen végeztek. részt vett a mezőberényi Hed-
Fejlődésük, küzdeni akarásuk és Land Sportcsarnok SE kick-box 
szorgalmuk viszont mind azt szakosztálya is.
erősítik, hogy biztos helyük van a A Világkupán 39 országból 1196 
mezőnyben. sportoló összesen 2223 nevezést 
A szülők és támogatók segítségét adott le. A három nap alatt 12 küz-
ezúton is nagyon köszönjük, az dőtér és 2 ring működött. Ezek a 
utánpótlás nevelésünkben nagy számok jól tükrözik, hogy egy 
hozzáadott értéket képvisel, hogy nagyon nívós, fontos eseményről 
részt tudtunk venni ezen a rendez-van szó. A versenyen való indulás 
vényen. Támogatóink: Mezőbe-célja a válogatottsághoz szüksé-
rény Város Önkormányzata, Ko-ges pontszerzés, illetve az aktuális 
lozsi József Kft., Hed-Land Hun-nemzetközi mezőny megismerése 
gária Kft., Euro Mobil Plusz Kft. volt. A részvétel nagyban segítette 
Köszönjük!a versenyzőket, hogy szokják a 
Schäffer Katalin és Barna Márton versenyszituációkat. Némelyik 
edzők, Hed-Land Sportcsarnok SEsportolónk először vett részt 

Kick-boxosok a Világkupán

GYERMEKNAPI ELŐZETES

MESE-JÁTÉK-
PALACSINTAPARTY  
A KÖNYVTÁRBAN

Mindenkit szeretettel várunk.

2019. május 23-án 

16.30-tól

a Pedagógus Nyugdíjas Klub 

tagjaival. 

RENDŐRSÉGI 
FÓRUM

Az OPSKMM Nyugdíjas Klubja 
keretében 

Jakusovszki Zoltán 
rendőralezredes, őrsparancsnok 
 Bűn-és balesetmegelőzés és 

aktualitások Mezőberényben 
címmel tart előadást 

2019. május 15-én 16 órától a 
Művelődési Központban.
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9.

A Tájház Napok alkalmából ápri- vizsgáztak, hiszen aki itt volt, jól 
lis 27-én nyitotta ki kapuját a Szlo- érezte magát. A népi játékok re-
vák Közösségi Ház. A szlovákok mek időtöltést jelentettek, kö-
közössége most is kitett magáért, szönet érte Szabóné Szőllősi An-
és mint mindig, most is valami csának, az étel igazán remekre si-
újdonsággal rukkolt elő. keredett, a gyűjteményben pedig 
Az egész udvar tele volt a régmúl- újabb darabokat csodálhattunk 
tat idéző játékokkal, melyek a meg, és meghallgathattuk a Szlo-
gyermekeket várták. Az öreglaska vák Pávát. Emellett Gulyásné 
finom, csípős íze pedig a szlovák Magdi néni aranyos babákat ké-
főzőcsapat munkáját dicsérte. A szített a gyerekekkel. A rendez-
családias hangulatot az idő sem vényt megtisztelte Selmeczi Lajos 
tudta megzavarni, jó volt látni a Péter evangélikus lelkész, Siklósi 
gyermekeket szülőkkel, nagy- István polgármester, és "beugrott" 
szülőkkel játszani, beszélgetni. Az barátaival Bajkai Feri, a Kiscsillag 
egyesület tagjai megint jelesre zenekar dobosa is.     Mertz Judit

Benépesült a közösségi ház

a mezőberényi szlovák nemzetiség szervezésében
 Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 

a II. ker. evangélikus (tót) templomba

Kalocsay Károly orgonaművész koncertjére
2019. június 8. (pünkösd szombat) 16 óra
A koncert után filmvetítésre hívjuk Önöket:

Pünkösdi program 
a „44 év” jegyében

Bach Arnstadtban című Bach lyi Értéktárba bekerült szlovák 
életét bemutató filmre, melyben a nemzetiség tevékenységét, II. 
zenei anyagot a mezőberényi tót Kerületi Evangélikus Templom 
templom orgonáján vették fel. (A orgonáját és a Bach-filmet.
vetítés helyszíne egyeztetés alatt A programokra a belépés díj-
kérjük, figyeljék plakátjainkat, talan.
szórólapjainkat!) Támogatók:
Az ünnepi rendezvényt a Mi-
niszterelnökség támogatja, és 
ezáltal mód nyílott az ese-
ményhez kapcsolódóan „Érté-
keink” címmel kiadvány elké-
szítésére, mely bemutatja a He- XXXIV. Körös, Váradi László Teljesítménytúrák

Mezőberény, 2019. június 1.

Rajt és cél valamennyi távon: Mezőberény, Kálmán Fürdő, 
Tessedik tér 1.

Indítás: K10 – 8:00; K20, K30 – 6:00; K50 – 5:00; K100, K70 – 
8:00. Újdonság: terepfutó verseny 20 és 30 km-en!

Információ: www.alfoldte.hu, e-mail: alfoldte@gmail.com
Pusztai László: +36 70 367-2977     Földes Péter: +36 30 269- 0061

Nem mindennapi eseményre je- valamint a szervezők által biz-
lentkezhettek az érdeklődők áp- tosított finomságok elfogyasz-
rilisban. A kétnapos II. Megyei tása zárta a napot.
Turistatalálkozóra egy kellemes- Másnap két gyalogos, továbbá 
nek induló hétvégén, 27-28-án egy kerékpártúra között vá-
került sor az Alföld Turista Egye- laszthattak az érdeklődő sportol-
sület rendezésében. ni vágyók. Sajnos pont azon a 
Az első napon Ókerti pince- napon esett 30+ mm eső, amely 
túrával hangolódtak a résztvevők alaposan megnehezítette a távok 
az eseményre. A találkozó érdemi teljesítését a sárossá vált terepen, 
része az OPSKMM Művelődési illetve elriasztotta az érdeklődők 
Központban zajlott, ahol a jelentős részét is. Összesen ötven 
résztvevő szervezetek bemutat- fő túrázott a kétnapos rendezvény 
kozása után természetjáró minő- során.
sítések átadása, majd a Váradi Ennek a szép hagyománynak, 
László emlékserleg átadása kö- mely a tavalyi évben indult, az öt-
vetkezett. Ez utóbbit az idén letgazdája Földes Péter, az Alföld 
Pusztai László kapta meg. Leve- Turista Egyesület elnöke. Kö-
zetésül turistavetélkedőn mérték szönjük, és jövőre is várunk min-
össze tudásukat a jelenlévők, denkit sok-sok szeretettel!
végül pedig kötetlen beszélgetés, Földes Péter és Oszlánszky Rita

II. Megyei Turistatalálkozó

A mezőberényi kajakosok április 27-én részt vettek Budapesten az A-
Híd Építő Kupa - Öbölkör Bajnokságon. A versenyen 2000 méteres 
távot kellett teljesítenie a gyerekeknek, akik igen nagyszámú 
mezőnyökben mérettették meg magukat.
Wágner Anna U14 K1 2. hely, Tóth Menta U13 MK1 2. hely, Vida 
Levente U13 MK1 6. hely, Konyecsni Milán U12 MK1 3. hely, Tóth 
Kinga U11 MK1 5. hely. (Sági Alíz edzőtáborban vett részt, ezért nem 
indulhatott a versenyen.)
Másnap, 2019. április 28-án zajlott a IV. Békés Megyei Diákkupa, ahol 
az iskolájukat képviselték a gyerekek és 2000 méteren versenyeztek. 
Ezt a rendezvényt a KSI Gyomaendrőd szervezte meg már negyedik 
alkalommal és saját telephelyén bonyolította le. A rendkívül zord 
időjárás ellenére szép számmal képviseltették magukat a megyei 
iskolák és egyesületek versenyzői. A mezőberényi gyerekek szép 
eredményeket értek el:
Ilyés Inez U15 K1 4. hely, Sági Alíz K1 U15 K1 2. hely, Wágner Anna 
U14 K1 1. hely, Tóth Menta U13 MK1 1. hely, Kis Bálint U13 K1 4. 
hely, Vida Levente U13 MK1 1. hely, Barna Gergő U13 MK1 5. hely, 
Konyecsni Milán U12 MK1 1. hely, Tóth Kinga U11 MK1 2. hely
 

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

Az idei első érmek

Az OPSKMM Nyugdíjas Klubja

2019. június 12-én 17 órakor

TARHONYAPARTIT TART

a Szlovák Közösségi Házban.
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Különösen szép és tartalmas, dolgoztak. Betegek, akik kórház-
ugyanakkor meglehetősen moz- ban töltötték ezeket a napokat, és 
galmas időszakot tudhatunk ma- bizonytalanságban voltak a hol-
gunk mögött. Ez igaz nemcsak az nap felől. Magányosok (idősek 
én személyes életemre, hanem a vagy fiatalok), akik társ vagy csa-
város, és az itt élők életére egy- lád nélkül maradtak, akik nem 
aránt. Életünkbe betört a tavasz, és tudtak találkozni ezekben a na-
a természet megújulásával együtt pokban. Sokáig lehetne folytatni a 
Húsvét ünnepe adott kicsiknek és sort a személyes Golgotákkal, a-
nagyoknak lehetőséget az örömre hol szétfeszültünk, és együtt 
és a felüdülésre. A református kiáltottunk Jézussal: „Én Istenem, 
gyülekezet „társulata” csodás én Istenem, miért hagytál el 
előadással örvendeztette meg a engem?” (Máté 27,46)
jótékonysági előadás közönségét, De harmadnapra Isten megmu-
a bál pedig a mulatság mellett tatta szabadító erejét és dicsősé-
beszélgetésekre is jó lehetőséget gét. Feltámasztotta Jézust a ha-
kínált. A tót gyülekezetben hat 

lálból, és mi is átélhettük, hogy 
konfirmandus vallotta meg hitét a 

nem hagyott magunkra nyomorú-
templom oltára előtt, és részesült 

ságunkban. Ott volt velünk, és 
áldásban, majd pedig az úrvacsora 

minden fájdalmunkat Fiára he-szentségében.
lyezte, hogy mi felszabaduljunk.Jézus feltámadásának öröme a-
Ezt a szabadulást személyesen át-zonban nem létezik önmagában. 
élve lehet Húsvét öröme igazán a Ahhoz, hogy ide elérkezhessünk, 
miénk. Akkor nemcsak egy hét-előbb egy másik nehéz, és sokszor 
végére, hanem egész életünkre fájdalmas utat kell végigjárni.
betölt az el nem múló öröm. Még A Nagyhét elején érkeztem a 
akkor is, ha néha felhők gyűlnek városba, amely számomra akkor 
fölénk, mert tudhatjuk és vall-még teljesen ismeretlen volt. 
hatjuk Dávid király szavaival: Családom most még nem tudott 
„Senki sincs hozzád fogható, sőt velem jönni, így hirtelen eléggé 
nincs is rajtad kívül isten.” egyedül maradtam. Jézus szen-
(2Sámuel 7,22)vedésének időszaka azonban má-

soknak is hozott nehéz napokat. 
Selmeczi Lajos PéterGyerekek, akiknek szüleik nélkül 

kellett tölteni az ünnepet, mert evangélikus lelkész

Legyen igazi örömünk!

adnunk a lelki élet örömét. Az 
elmúlt két évben lassú növe-
kedésnek indult a gyülekezet, a 
vasárnapi istentiszteleteken jelen 
vannak a hűséges hívek, akik 
egyetlen alkalmat sem hagynak ki.  
Mellettük lassan gyarapszik 
azoknak a száma, aki havonta egy-
két istentiszteletre jönnek el. Az 
idén húsvétkor közel százan vol-
tunk a templomban, közülük hat-

– Ideérkezésünk előtt 17 évet a vanhatan vettek úrvacsorát. Ta-
Debrecen-Kistemplomi Gyüleke- valy karácsonykor sem voltunk 
zetben tevékenykedtünk, én ennyien.  
vezető lelkészként, a feleségem – Hogyan érzi magát váro-
pedig beosztott lelkészként. sunkban?
– Mezőberényben a feleségével – Bár életemben fontos volt az a 
hogyan osztják meg a felada- 17 év, amelyet Debrecenben, egy
tokat? nagyvárosban töltöttem, de Máté-
– A feleségem a püspöki kiren- szalkán, egy kisvárosban nőttem 
delés alapján a presbitérium által fel, és vonzott a vidék nyugalma, 
létrehozott állásban, munkaideje az emberek közvetlensége, ezek-
felében intézményi beosztott lel- ből sokat kaptam az elmúlt két 
készként tevékenykedik, a másik évben Mezőberényben. Ez szép, 
felében pedig a gyülekezeti fel- rendezett kis város. Ha az utcán 
adatokat látja el. Én megválasztott megyek valahová, egyre többen 
lelkészként szolgálok, valamint felismernek, köszönnek, úgy ér-
intézményünkben a fenntartói és zem, elfogadtak a mezőberényiek.
munkáltatói jogokkal kapcsolatos – Mit szeretne elérni, mik a 
feladatokat látom el. Ez a hi- céljai?
vatalos formula, valójában min- – Azt vallom, hogy egyfajta csa-
dent közösen végzünk. torna legyen a lelkész, aki az „égi-
– Milyen gyülekezetet találtak igei üzenetet” minél több ember-
itt? hez juttassa el, és azok ezáltal 
– Egy megosztott, megfogyat- ébresztett és táplált hit segítsé-
kozott, sok lelki terhet hordozó, gével változzanak, fejlődjenek. 
csalódott közösségbe érkeztünk. Úgy vélem, a kereszténység nem 
Ugyanakkor a legelhivatottabbak vallás, nem ideológia, hanem 
szívében ott volt a vágy, hogy föl életforma. Krisztus követése át-
kell rázni, meg kell újítani ezt a hatja a hétköznapjaink minden 
gyülekezetet. Ez a helyzet nem ért területét a munkától a családon át 
váratlanul, a pályázatom benyúj- a szórakozásig. Ezt a keresztény 
tásakor is tudtuk, hogy hova életformát szeretném hirdetni, 
érkezhetünk, tudtuk, ha megvá- népszerűsíteni és ennek megélés-
lasztanak, itt kell helytállnunk, a hez segíteni minél több mezőbe-
reménykedőknek itt kell vissza- rényi lakost.                        M. L.

A kereszténység életforma
Két évvel ezelőtt az egyházmegye pályázatot írt ki a mezőberényi 
református gyülekezet lelkészi állására, és ezt Papp Tibor nyerte 
el. A felesége Papp Tiborné szintén lelkész. Korábban hol 
szolgáltak? – kérdeztük Papp Tibortól.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége 2018-ban két témában írt ki 
irodalmi pályázatot: Az otthon zöld füvén, illetve Családi körben. Az 
április 25-én megtartott díjátadón próza kategóriában két mezőberényi 
szerző is harmadik helyezést ért el, Barna Lajosné és Irázi Tibor. 

Két berényi sikere

A Német Nemzetiségi Önkor- zetek képviselői, hogy elhe-
mányzat és a Mezőberényi Német lyezzék koszorúikat, virágaikat az 
Hagyományápoló Egyesület emlékműnél.
május 7-én csendes meg- A megjelenteket Hoffmann Szil-
emlékezést tartott az 1946-ban 

via, a nemzetiség önkormányzat 
kitelepített német családok em-

elnöke köszöntötte, igét hirdetett lékére. A Kossuth téren a ki-
Lázárné Skorka Katalin, az I. ke-telepítési emlékműnél össze-
rületi Evangélikus Egyházközség gyűltek a családok leszárma-

zottjai, intézmények, civil szerve- lelkésze. 

Csendes megemlékezés

Civil hírek / Hitélet 2019. május
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NYEREMÉNYJÁTÉK

VÁSÁROLJON ALKALMANKÉNT 3000.-Ft 
FELETT, ÉS A BLOKK HÁTULJÁRA ÍRJA 
RÁ AZ ELÉRHETŐSÉGÉT, MAJD DOBJA 
BE A KIHELYEZETT GYŰJTŐLÁDÁBA!

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET SORSOLUNK KI.
SORSOLÁS: 2019. AUGUSZTUS 19.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelés 
és lakatosmunkák

Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

Mezőberény Város Önkormányzata meghívja 
a Mezőberényből elszármazott

KOLOZSI GYULA hídépítő mérnök és 

LITVAI JÁNOS hajózásiszakember
előadására

címmel
2019. május 28-án, (kedd) 17 órakor a

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal termébe
(Mezőberény, Kossuth tér 1.)

Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek 
a Kettős- Körös mezőberényi hídja (helyi értéktár része)  

a helyi szakasz, hajózási lehetőségei után 
és részt vennének a szakemberekkel folytatott beszélgetésen.

„A HIDAK ÖSSZEKÖTNEK VALAMIT…”

,
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A Vidékfejlesztési Program nyerteseinek fejlesztéseit is nagymértékben megkönnyítheti a jegybank 
növekedési hitelprogramjának legújabb szakasza. Legyen szó terjeszkedésről, a hatékonyság 
növeléséről, vagy esetleg modern, precíziós technikák alkalmazásáról, az OTP Agrár által kidolgozott 
konstrukciók kedvezményes és kiszámítható lehetőséget jelentenek a gazdáknak. 
A Vidékfejlesztési Program (VP) résztvevői számára nemrég új finanszírozási lehetőséget dolgozott ki az OTP 
Agrárgazdasági Igazgatósága. Az uniós források nyertes pályázói a jegybanki növekedési hitelprogram 
januárban indított szakaszának keretében, igen alacsony, rögzített kamatozású fejlesztési hitellel egészíthetik 
ki támogatásukat. 
Az OTP VP beruházások finanszírozása NHP fix csak az érintett vállalkozások üzleti tevékenységét 
szolgáló beruházási célokra használható fel, például gépek, berendezések és egyéb tárgyi eszközök 
beszerzésének finanszírozására, illetve ingatlan vásárlására vagy fejlesztésére. Az akár 60 millió forintos 
kölcsön mindössze 2,5 százalékos kamat mellett, közép és hosszú távon nyújthat pénzügyi segítséget az 
agrárium szereplőinek. A kölcsön fedezeteként bevonható termőföld, ám a hitelösszeg feléig akár az ügyfél 
tulajdonában lévő per-, teher- és igénymentes ingatlan is felhasználható, ha az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány kezességet vállal a tranzakcióhoz. 
Az OTP Agrárágazati Igazgatósága természetesen a mezőgazdaság azon szereplőiről sem feledkezett meg, 
akik nem vesznek részt a Vidékfejlesztési Programban. Számukra továbbra is elérhető az Agrár Fejlesztési 
Hitel, amelyet termőföld vásárlására, illetve akár szabad felhasználásra is felvehetnek. Előbbi esetén akár 150 
millió forintig is terjedhet a hitelösszeg, amelyet maximum 20 éves futamidőre igényelhetnek az érdeklődők 3 
havi BUBOR+3 százalékos kamat mellett. Szabad felhasználásra legfeljebb 50 millió forint vehető fel 
maximum 10 évre, 3 havi BUBOR+3,5 százalékos kamatra. Ez egy igen egyszerű és rugalmas konstrukció a 
jelenlegi piacon, hiszen az eltérő igények és lehetőségek igen széles köréhez alkalmazható, legyen szó akár 
növénytermesztő vagy állattenyésztő gazdaságokról, esetleg élelmiszeripari vállalkozásokról. 
Mindemellett változatlan formában elérhetők az agrárium szereplőit évek óta hatékonyan segítő konstrukciók, 
mint az 29 támogatási jogcím előfinanszírozására is alkalmazható OTP Zöld Kártya – támogatások 
faktoring. E konstrukció segítségével a gazdák már a tényleges kifizetések megtörténte előtt hozzájuthatnak a 
támogatások összegéhez. A konstrukció keretében az ügyfelek már a szükséges dokumentumok benyújtását 
követő néhány napon belül hozzájuthatnak az áthidaló kölcsönhöz, ráadásul speciális kialakítása révén a 
finanszírozás elsősorban a támogatás mértékétől és típusától függ, az igénylő pénzügyi adataitól kevésbé. Sőt, 
az OTP Agrár ügyfelei nem csak az idei, hanem a következő év támogatásának összegét is igényelhetik 
egyszerre a 6 legfőbb jogcímre, úgy, mint az egységes területalapú támogatások (SAPS), a zöldítés, az Agrár 
Környezetgazdálkodási támogatások (AKG), a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, a Natura 2000 
gyepterületek kompenzációs kifizetései, valamint a Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) 
kompenzációs kifizetései.
A tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes körű, bővebb információért forduljon  
tanácsadóinkhoz. 

A gazdákat is segítheti a 
Növekedési Hitelprogram
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