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Szent Mihály-nap motorral, tűzzel, tánccal és 
házikolbásszal

Mezőberény az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! Szent 
Mihály-napi mulatság és tűzgyújtás országos programjában két 
napos, gazdag rendezvénysorozattal vett részt.

Szeptember 27-én, az ország más településeihez hasonlóan, 
Mezőberényben is 20 óra 30 perckor gyújtották meg a Szent Mihály-
napi tüzet a piactéren. A tűzgyújtásra érkezők népes seregét a Leg a 
Láb Alapfokú Művészeti Iskola Szabóné Kukla Ágnes vezette Kis-
Berényke csoportja és a Berény Táncegyüttes műsora fogadta. 
(Folytatás a 3. oldalon)

Huszonöt csapat versengett a 
IV. Töltött Káposzta Fesztiválon

Szeptember 20-án, a kora reggeli szemerkélő eső sem vette kedvét 
a IV. Mezőberényi Töltött Káposzta Fesztiválra készülődő, 
előzetesen jelentkezett csapatok tagjainak. A civil szervezetek 
összefogásával megrendezett főző és dekorációs verseny immár 
hagyománynak is tekinthető. Az idei dekoráció mottója volt: 25 
éve város Mezőberény.

A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület négy évvel ezelőtt döntött – 
Szabó Sándor alelnök javaslatára – a 
hagyományőrzés és hagyomány-
teremtés e sokakat megmozgató 
esemény megszervezéséről.
A két kategóriában meghirdetett 
versenyre 25 csapat nevezett, egy 
csapat pedig versenyen kívül vett részt. 
Vadászkürtös együttes adta meg az 
esemény  alaphangját.
A fesztivál fővédnöke, Siklósi István 
polgármester köszöntőjét követően a 
város művészeti  csoport jai  és 
együttesei, illetve a Városi Ifjúsági 
Fúvószenekar szórakoztatta a szor-
goskodó „ főzőket” és „ dekoratőröket”.
(Folytatás az 8. oldalon)

Gál Imre Nimród érmet kapott

Ez évben Mezőberény kapta meg a 24. Békés Megyei Vadásznap 
megrendezésének lehetőségét. A már hagyományosnak számító 
programot a Békés Megyei Vadászkamarával és a Berény 
Vadásztársaság együttműködésével valósította meg Mezőberény 
Város Önkormányzata. 

A vadásznap összesített csapatversenyét 2014. szeptember 6-án is a 
Mezőberény Vadásztársaság nyerte. A lövészverseny serlegét a 
Köröstarcsai Petőfi Vadásztársaság csapata vitte el, ebben a 
kategóriában harmadikak lettek a berényiek. 
A szellemi vetélkedő teljes berényi sikert hozott, a hivatásos vadászok 
között Gál Péter nyert, a sportvadászok között pedig Pázsit Attila 
végzett az élen. A vadhúsfőző verseny első kategóriáját a békéscsabai 
Megyer Vadásztársaság nyerte, a második kategóriában pedig a 
Mezőberény Vadásztársaság győzött. 
Hosszútávon nyújtott kiemelkedő tevékenységéért Nimród érmet vett 

át Gál Imre, a 
Mezőberény Va-
dásztársaság el-
nöke, aki immár a 
második ciklusát 
tölti, és vezetése 
alatt megerősödött 
a vadásztársaság 
gazdálkodás és 
g y a r a p o d o t t  a  
vadállománya is. A 
Mezőberény Va-
dásztársaság mun-

káját gróf Nádasdy emlékplakettel ismerték el.
A finom vadételeket a Mezőberény Vadásztársaság és az 
önkormányzat meghívására az itt tartózkodó testvérvárosi delegációk 
tagjai is megkóstolták.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a 2014. október 23-án nemzeti 
ünnepünk alkalmából megrendezésre kerülő 

városi ünnepi programunkra.

09.00 Megemlékezés és koszorúzás az 
1956-os forradalom 58. évfordulója alkalmából 

10.00 Ünnepi testületi ülés „Mezőberényért” 
kitüntetés átadása

Díjazottak:

- „Mezőberényért“ kitüntetés 
dr. Kugler József

- „Mezőberényért“ posztumusz    
kitüntetés

Wagner Márton

Városi köztemető - 

Városháza - 

MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES
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Negyedik alkalommal került módosításra Mezőberény Város Ez történt a két ülés között
Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete. A költségvetés 
főösszege intézményfinanszírozással együtt 4.369.246 ezer Ft. Szeptember 2-án a Megyeházán egyeztetett a Területi Operatív 
„A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató Programról Siklósi István polgármester, ahol jelen volt Kutas Ferenc 
önkormányzat megvalósítása érdekében” c. pályázatból eredő beruházási előadó is. Az egyeztetés a Békési Járásnál rendelkezésre álló 
utófinanszírozású költségek teljesítéséhez 6.615.821,- Ft forrásokról, illetve az EU-s ciklus első két évében történő 
előfinanszírozás biztosításáról döntöttek a képviselők. felhasználásról szólt. Ebben az első időszakban jó eséllyel sor kerülhet a 
Hozzájárultak az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. évi Kálmán Fürdő gyógyászati fejlesztésére.
költségvetésében tervezett felújítási kiadások (1.596.000,- Ft és Szeptember 3-án Siklósi István polgármester 90. születésnapján 
1.600.000,- Ft) felhasználásához az alábbiak szerint:otthonában köszöntötte Tóth Imréné Judit nénit. Ebből az alkalomból 

- Muzeális Gyűjtemény udvari falainak meszeléseátadta az ünnepeltek Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az 
- Művelődési Központ WC-jének felújításaönkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és további 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.
hogy nem csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szeptember 12-én Babinszki Jánosné Marika nénit köszöntötte 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához. A képviselő-otthonában Siklósi István polgármester 90. születésnapja alkalmából, 
testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a rendkívüli ahol átadta az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és 
gyermekvédelmi támogatás összegét 600.000,- Ft-tal megemeli a az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és további 
hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanulók támogatása érdekében. békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.
A képviselők 60.000,- Ft támogatást biztosítottak a Kner Tánc-Sport Szeptember 12-én a Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákjainak 
Egyesület részére a VII. Kner Kupa Szabadidősport Kelet-Baráti Köre (Egyesület) alakuló összejövetelén  vett részt a 
Magyarország Területi Bajnoksága Táncverseny megrendezéséhez.polgármester a gimnáziumban. Minden volt diákot várnak, aki az 
Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2014-2015. intézménynek valaha tanulója volt. Céljaik, elképzeléseik: az 
nevelési évre szóló munkatervét. intézményben folyó munka segítése, a kapcsolatok ápolása, a diákok és 
A Képviselő-testület döntésének értelmében a „Komplex tanáraik munkakörülményeinek javítása, az iskola jó hírnevének 
belvízrendezési program – Mezőberény” vállalkozási szerződésben további öregbítése.
szereplő kivitelezési határidő 2015. március 31. napjára módosult.Szeptember 17-én Békésen tartott sajtótájékoztatót Siklósi István 
A Mezőberényi Általános Iskola Luther téri intézményegységének Mezőberény Város polgármestere, Izsó Gábor Békés Város 
energetikai korszerűsítése: tervezési és energetikai audit feladatainak polgármestere és Schultz György a PolarNet Kft. vezetője a 
elvégzéséhez 1.397.000,- Ft fedezetet biztosított a testület.Mezőberényben és Békésen azon a napon beüzemelt, megindult 
Tudomásul vették az OPSKK Könyvtár állományleltárról szóló ingyenes wifi szolgáltatásról. Mezőberényben a Piaccsarnok és 
tájékoztatását, és egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt buszmegállók környékén, valamint nyitvatartási időben a strandon 
törlésre került könyvek jegyzékét.működik a rendszer. Az ingyenes wifi használat bővítésének tervei közt 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, a Kossuth tér, az iskolák környéke, a Városháza, a Vasútállomás, 
hogy az Önkormányzat a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit valamint a Madarak Háza szerepel. A használat szabályairól a város 
Kft. 2014. szeptember 2-i taggyűlésén elhangzottakat és az ott hozott honlapján értesülhetnek a felhasználók. A strandon lévő eszköz 
határozatokat mérlegelve a továbbiakban is igénybe veszi a társaság áttelepítésével a Városházától kb. a szökőkútig érhető el az ingyenes 
hulladékszállítással és elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltató szolgáltatás.
tevékenységét, valamint kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatás Szeptember 23-án Körösi Mihály a Mezőberényi Értéktár Bizottság 
kapcsán felmerülő veszteség pótlására tagi kölcsönt fizet. A kalkulált díj elnöke mutatta be a megyében elsők között létrejött mezőberényi 
és a ténylegesen beszállított mennyiség alapján számított díj bizottságot, és beszélt a közel 1 éves munka tapasztalatairól a Nemzeti 
különbözeti elszámolása a következő időszak díjelszámolása Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája által Békéscsabán a 
alkalmával kerül rendezésre.Csabagyöngye Kulturális Központban „Rólad, rólunk, értünk!” 
Megszavazták a képviselők, hogy az Önkormányzat pályázatot címmel megrendezett eseményen. A programban bemutatásra 
nyújtson be a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott kerültek a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének tradicionális értékei 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló (házi szappan, mákos guba), majd Mezőberény gasztronómiai 
7/2014.(I.31.) BM rendelet alapján pályázható forrásokra.értékeiből kóstolhattak a jelenlévők. Megismerhették az Adamik-féle 
2014. október 23-án 10 órától ünnepi testületi ülés megtartására kerül kolbászt, a mezőberényi Kovács-féle házi kolbászt, a Berényi becsinált 
sor a Városházán, melynek keretében a Képviselő-testület levest, a Mezőberényi savanyút, valamint a Tóth szódát. A termékek itt 
„Mezőberényért” kitüntetést adományoz.is bizonyították, hogy méltán kaptak helyet a Települési Értéktárban.

Fesetőné Sipos Judit
titkárságMiről tárgyalt a képviselő-testület?

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
önkormányzati ciklus végéhez érve 2014. szeptember 29-én tartotta 
utolsó ülését. Siklósi István polgármester megköszönte a leköszönő 
képviselők és bizottsági külsős tagok munkáját.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2014. augusztus 25-én tartott zárt, valamint a 2014. 
szeptember 1-jei, 15-i és 19-i rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, 
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
Elfogadták az államilag támogatott szociális nyári gyermekétkeztetés 
elszámolását. Összesen 205 rászoruló mezőberényi gyermek részesült 
54 napi melegétkeztetésben a nyári szünet alatt, ebből 10 fő étkezését a 
rendkívüli gyermekvédelmi keret terhére az Önkormányzat biztosította. 
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzata 2015-2018. évi 
stratégiai ellenőrzési terve, valamint a 2015. évre vonatkozó ellenőrzési 
terv. 
A napirend megvitatása után elfogadták a Képviselő-testület választási 
ciklusban végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint a tájékoztatót 
a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről. Az anyag a városi 
honlapon (www.mezobereny.hu) is olvasható. 

Városházi hírek

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat

2014. szeptember 29-i ülésén a képviselő-testület arról döntött, 
hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
nem kíván csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi pályázati fordulójához.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rászoruló, felsőoktatásban 
tanuló mezőberényi fiatalokat nem támogatja. Eddig is volt 
lehetőség szociális alapon anyagi támogatást igénybe venni a 
tanulmányok folytatásához az önkormányzattól, s ez a lehetőség 
jelenleg is fennáll. A következő évre pedig a rendelkezésre álló 
forrás megemelését javasolta az utolsó ülésén a testület.

Kérem, hogy a lehetőségek részletes megismeréséhez keressék a 
Polgármesteri Hivatal szociális irodáját.

Siklósi István
polgármester



3.

Szent Mihály-nap...

(folytatás az 1. oldalról)
A meggyújtott tüzet a közösség összetartozásának jeleként a 
jelenlévők Hanó Krisztina és Baracsi Gergő néptánc pedagógusok 
vezetésével táncolták körül. A résztvevőket magával ragadta a ropogó 
tűz és a tánc együttes, közösségteremtő varázsa. Az est az egész 
napos, nagy tömegek érdeklődésére számot tartó X. Jubileumi 
Streetfigter Nap koncertjével fejeződött be. 
Szeptember 28-án a mezőberényi nők sétája az egészség 
megőrzésére, a testi és lelki egészségre, a közösség erejére hívta fel a 
figyelmet. A séta végén, a Városi Ligetben az összetartozás jeleként a 
kiosztott kis rózsaszín szalagokat összekötve léggömbökkel 
eresztették föl.
Vasárnap délután kellemes őszi napsütés fogadta a ligetbe 
kilátogatókat. Akik városukat szokatlan nézőpontból akarták 
megismerni, azok Mórocz Tibor és Virág Mihály fotókiállítását 
tekintették meg, a tárlat Mezőberényt, a 25 éves várost mutatta be. 
Gyulához és Békéscsabához hasonlóan Mezőberényben is nagy 
hagyománya van a kolbászkészítésnek. A mulatságra kilátogató 
népes közösség tagjai megkóstolhatták a Települési Értéktárba is 
bekerült Adamik-féle házikolbászt. Ennek sikerét az is bizonyítja, 
hogy még a kolbászzsíros kenyér is kapós volt. 

Mezőberény a közfoglalkoztatási kiállításon

A megye Startmunka mintaprogramot működtető települései között 
mutatkozott be Mezőberény is 2014. szeptember 9-én Békéscsabán, a 
Szent István téren. A kiállítást a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja szervezte. A rendezvényen megjelent többek 
között dr. Hoffmann Imre államtitkár, Gajda Róbert 
kormánymegbízott is. A kiállítást a Mezőberényi Mazsorett 
Egyesület nyitotta meg, majd színvonalas műsorral szórakoztatta a 
látogatókat.

Debreczeni Jánost az egész szövőszakma elismeri

Debreczeni János, a Népművészet 
Mestere Újraszőtt hagyomány című 
népi szőtteseiből álló kiállítását 2014. 
szeptember 5-én Pál Miklósné, a 
Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége elnöke nyitotta meg az 
OPSKK Muzeális Gyűjteményében. 
Megnyitójában Pál Miklósné  
elmondta: Mezőberényben 14 olyan 
kézművest ismer, akik nyilvánosság 
elé állnak munkáikkal. Közülük 
hárman kapták meg a Népművészet 
Mestere díjat. Debreczeni Jánost az 
egész szövőszakma elismeri, munkáival élteti Mezőberény hírnevét 
az országban. Kutatásai eredményeként önálló stílust teremtett 
magának, munkáit az egyszerűség, a visszafogottság jellemzi. A Népi 
Iparművész címet 1989-ben kapta meg, két évvel ezelőtt lett a 
Népművészet Mestere. A kiállítás december végéig tekinthető meg. 

Kisebb zökkenők a tanévkezdésben

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégiumban a 2014-2015-ös tanévben  115 diák kezdte meg 
tanulmányait 9. évfolyamon. Indítottak német két tanítási nyelvű 
képzést, angol és német nyelvi előkészítő évfolyammal osztályt, az 
Arany János Tehetséggondozó Program is tovább folytatódik, ezek 
mind ötéves tanulmányokat jelentenek az ide jelentkező diákok 
számára. Harmadik éve újra indult a négy évfolyamos általános 
gimnáziumi képzés is. A gimnáziumban összesen 21 osztályban 620 
diák tanul, közülük 330 kollégista - tájékoztatta lapunkat dr. Rückné 
Mező Györgyi igazgató. 
Kifejtette, hogy a tanévkezdet  nem  zavartalan, mert annak ellenére, 
hogy  a médiumokban azt kommunikálják, hogy a tankönyvek időben 
eljutottak minden iskolába szeptember elejére, az intézménybe a 
tankönyvcsomagoknak csak 18,6 százaléka érkezett meg hiánytalanul. 
Így nehéz elkezdeni a munkát.
A másik probléma az e-napló használata. Az intézmény által használt  
Taninformot üzemeltető Educatio Nkft. közbeszerzési eljárását a 
döntőbizottság megsemmisítette, így – a mostani információ szerint – a 
Taninform programot a köznevelési intézmények számára központi 
forrásból nem lehet beszerezni. Ezért, ha továbbra is ezt az e-naplót 
szeretnék a munka zavartalan folyamatossága érdekében használni,
fizetniük kell érte.
Sikerült az intézménynek újra elnyernie az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet, a korábbi helyi tehetségpont helyett regionális 
tehetségpont lett. 
Kiemelt tehetséggondozás folyik természetesen az Arany János 
Tehetséggondozó Program keretén belül, de valamennyi gimnáziumba 
járó diák számára adott az egyénre szabott, fejlesztési tervet 
figyelembe vevő tehetséggondozás. Az egyéni fejlesztés érdekében kis 
létszámú tanulócsoportokat működtetnek, összesen 178-at, s ebben 
nincsenek benne az egyéni fejlesztések, szakkörök, délutáni 
foglalkozások. Ezt a munkát szakmailag négy, tehetséggondozó 
szakirányú szakvizsgával rendelkező kolléga és pszichológus is segíti.   
Dr. Rückné Mező Györgyi szólt arról, a berényi gimnázium az állami 
fenntartású intézményekkel ellentétben önállóan gazdálkodó 
intézmény, ez lehetővé teszi többek között a tehetséggondozó 
programok gördülékeny megvalósítását, a szükséges felújítások 
elvégzését, a folyamatos eszközbeszerzést. Így felújították a 
kollégiumi fürdőszobákat, újakat alakítottak ki, a mindennapos 
testneveléshez kapcsolódóan egy atlétikai pálya tervezése is 
folyamatban van. A tárgyi feltételek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a 
diákok lelki épülésére, lelki felfrissülésére és a hagyományápolásra is.
Az igazgató összegzésként elmondta, hogy megújult, esztétikus 
környezetben, új kollégákkal is kiegészülve folytatódhat tovább a 
gyermekközpontú, magas színvonalú oktatás ebben a tanévben is, 
remélhetőleg minden érintett – diák, tanár, szülő, evangélikus és 
mezőberényi megelégedésére. – 

Városházi hírek / Intézmények

Az időseket köszöntötték

Az idősek vi lágnapja  
alkalmából 2014. október 1-
jén az OPSKK Művelődési 
K ö z p o n t j á b a n  V á r o s i  
Idősek Napja keretében 
köszön tö t t ék  a  szép-
korúakat. Siklósi István 
polgármester hangsúlyozta, 
minden életkornak megvan 
a maga szépsége. A fiatalok 
és az idősek segíthetik 

egymást, az idősek átadhatják tapasztalatukat, bölcsességüket. 
Siklósi István köszönetét fejezte ki az idősek több évtizedes 
munkájáért, önfeláldozásáért, illetve azért, hogy becsületesen 
felnevelték gyermeküket, hogy nem önmagukért, hanem másokért 
dolgoztak. 
Ezt követően Humor a pódiumon címmel Tomanek Gábor és Nagy 
Erika színművészek zenés irodalmi műsorral szórakoztatták az 
közönséget.
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Beszálltunk a vitába!

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban a tavalyi 
tanév ősze nagy mérföldkő volt a „kéttan” életében. 2013. október 18-
án Budapesten megismerkedhettünk a Jugend debattiert international 
– Vitázik a világ ifjúsága elnevezésű nemzetközi vetélkedővel, mivel 
Magyarország adott otthont a verseny döntőjének. Nagyon nagy 
hatással volt ránk ez a színvonalas rendezvény, ezért felvételt kértünk 
és kaptunk a versenyző iskolák sorába.
Mit kell tudni a Jugend debattiert internationalról (JDI)? Ez egy 
többfordulós vitaverseny, ami természetesen német nyelven folyik. 
Minden tanév őszén kezdődik a felkészülés az iskolákban, ahonnan a 
helyi fordulók után kikerülnek a győztesek, akik majd az 
előválogatón mérettetik meg magukat. Az itt legjobban teljesítő 
diákok eljutnak Németországba egy ötnapos tréningre, ahol tovább 
csiszolhatják nyelvtudásukat, fejleszthetik vitatechnikájukat, majd a 
májusi országos döntőn alkalmazhatják a megszerzett ismereteket. A 
döntő két legügyesebb vitázója jut el a nemzetközi fordulóra.
A versenyen nyolc ország diákjai vesznek részt: Lengyelország, 
Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna, Oroszország 
és 2010 óta Magyarország. Az országos döntőkből kikerült legjobbak 
a következő tanév őszén találkoznak a nemzetközi finálén (a 2012-es 
döntőt egy magyar diáklány nyerte!). 
A verseny közvetlen célja, hogy a résztvevő diákok intenzív 
tréningeken elsajátítsák a vitázás technikáját, miközben a német 
nyelvet használják.
Távolabbi célja pedig, hogy érzékennyé tegye a diákokat arra, hogy 
kritikusan szemléljék a társadalmi változásokat, eseményeket, 
tudjanak ezekről véleményt nyilvánítani és mások véleményére 
reagálni. 
Nagyon hamar kiderült, hogy jó döntés volt „beszállnunk a vitába”. 
Rögtön az első év szép sikereket hozott. Tavaly ősszel megrendeztük 
az első iskolai fordulót, ahonnan a 11.b osztályos Tóth Anna Laura és 
a 12.b osztályos Sárkány Gabriella jutott tovább. Idén tavasszal őket 
kísértük fel a budapesti Goethe Intézetbe az előválogatóra, amelyen 
mindketten nagyon szépen szerepeltek, és Laura továbbjutott az 
országos versenyre. Ez azt jelentette számára, hogy egy ötnapos 
drezdai tréningen vehet részt finalistatársaival. A németországi 
felkészítést követően májusban egy hetet Budapesten töltött, ekkor 
került megrendezésre az országos elődöntő és döntő, és ez idő alatt 
tovább képezték a résztvevőket. Sajnos idén ősszel a nemzetközi 
megmérettetésen nem ő képviseli Magyarországot, de rengeteg 
hasznos tapasztalatot gyűjtött.
Itt olvashatják Laura beszámolóját a drezdai útról és a budapesti 
fináléról:
„Május 27-én reggel indultunk vonattal Budapestről Drezdába. 
Megérkezve már a vasútállomáson találkoztunk a cseh diákokkal. 
Városnézéssel kezdtük a hetet, ami egyben a tréning végéig az 
egyetlen olyan programunk volt, ahol nem vitakészségünket 
fejlesztettük. Hisz ebéd után azonnal két csoportra osztottak minket 
(szigorúan cseheket és magyarokat keverve), és bemutatták a 
tanárainkat, akik mindketten a németországi Jugend debattiert 
mentorai, és retorikai végzettségük révén rengeteg más területen is 
tevékenykednek, ahol azt tanítják, hogyan add át mondanivalódat 
úgy, hogy azt mind verbális, mind nonverbális formában a legjobban 
ki tudd fejezni, alá tudd támasztani.
Erre szolgáltak a mi tréningjeink is, amelyeken részletesen kitértünk: 
- a testbeszéd fontosságára és alkalmazására; 
- a vita és az álláspontjaink (pro1, contra1, pro2, contra2) 
bevezetésére – a megnyitó beszédre, amiben a vita elején minden 
résztvevőnek két percbe sűrítve meg kell alapoznia a későbbi 
érvelését - és ennek a beszédnek a felépítésére, tartalmi 
követelményire;
- magára a vitára – a nyitott beszélgetésre, ahol a vitázóknak szabadon 
beszélve, egymásnak érvelve és egymást cáfolva meg kell védeniük 
álláspontjukat - annak felépítésére, és egy pár jó tippre, hogy hogyan 
lehet könnyebben átlátni az ekkor felmerülő érvek sokaságát;
- és a vita lezárására – a záró beszédre, ahol megint minden 
résztvevőnek egymást követően egy percben le kell zárnia a vitát, 
saját álláspontja megerősítésével.
De ezen kívül még sok apró tippet, és szempontot kaptunk, amelyek 
által élvezetesebbek lesznek a vitáink, mind nekünk, mind a vita nézői 
számára.
A háromnapos tréninget záró vitákkal fejeztük be, amelyen mindenki 

alkalmazhatta mindazt, amit az elmúlt napokban tanult. Utána pedig 

eljött a mindenki által várt pillanat, amikor a szervezők kihirdették 

mind a cseh mind a magyar elődöntő és döntő fordulóinak a témáit.

A felejthetetlen hetet libegőzéssel és búcsúesttel zártuk. 

A budapesti elődöntő vitatémája: „Bevezessék-e Magyarországon, 

hogy alkoholtartalmú italokat csak államilag ellenőrzött üzletekben 

lehessen árusítani?”. Itt látszott a különbség az előző fordulókhoz 

képest, mert a terem tele volt székekkel, amelyek mindegyikén nézők, 

tanárok és régi versenyzők ültek, akik mind azért voltak ott, hogy 

megnézzék a vitánkat, vagy szurkoljanak osztálytársuknak, 

barátaiknak. Az eredményhirdetés során kihirdették az első 4 

helyezettet, akik továbbjutottak a döntőbe és itt derült ki, hogy én 

lettem az ötödik, ezért én lettem a pótversenyző, arra az esetre, ha a 

döntő vitán valaki nem tudna részt venni.

A döntőt az Andrássy Egyetem tükörtermében rendezték meg, ahova 

az elődöntőhöz hasonlóan rengeteg nézőt vártak. A műsor bevezetése 

a Snétberger Alapítvány közreműködésével két gitárdarab volt, 

ezután a műsorvezető a pódiumra hívta a vitázókat, és megkezdődött a 

Vitázik a világ ifjúsága országos döntője, amelyet felkészült nézőként 

élvezhettem, mivel szerencsére senki nem esett ki az utolsó 

pillanatban. 

„Visszavonják-e a közterületen való életvitelszerű tartózkodásról 

szóló szabályozást Magyarországon?” – erről a kérdésről vitáztak a 

pódiumon. Ezen a vitán látszott csak igazán, hogy mekkora 

jelentősége volt a rengeteg felkészülésnek az iskolákban, és a 

tréningeknek. Hisz míg a korábbi fordulók során mindenki csak 

ismerkedett a versenyzés ezen műfajával, most már egy teljes 

mértékben szervezett, formailag szinte tökéletes, logikailag 

tökéletesen követhető, sokszínű vitának lehettem szemtanúja, amiért 

mérhetetlenül hálás vagyok. Ugyan nem jutottam be a döntőbe, de a 

verseny által nyelvileg, retorikailag és rengeteg egyéb szempontból 

olyan tudásra tettem szert, amit az életem minden pillanatában 

használhatok.” 

Laura sikeres felkészülését Kiss Timea és Susan Kersten tanárnők 

segítették. S itt még nem ér véget a történet! A Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata jóvoltából október 18-án Laura 

egy baden-württembergi körútra indul.

Az idei tanévre szóló nevezésünket már érvényesítettük, tehát vitában 

maradunk!

Braun Péterné Kristóf Viktória

Kiállítás és projekthét a gimnáziumban

Idestova 25 évvel ezelőtt, 1989. november 9-én leomlott a berlini 
fal. Németország történelmének e jelentős napját 1989-ben más 
fontos események előzték meg, amelyek közül az egyik az volt, 
hogy 1989. szeptember 11-én Magyarország megnyitotta az 
egykori Német Demokratikus Köztársaság akkor itt tartózkodó 
állampolgárai számára az osztrák határt. Úgy gondoltuk, hogy a 
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
projekthét keretében elevenítjük fel ennek emlékét. 
Ezúton szeretnénk meghívni Önt a projekthét zárására, amely 
egyben egy a témával foglalkozó kiállítás, Die Mauer. Eine Grenze 
durch Deutschland (A fal. Határ a két Németország között) 
megnyitója is.
Ezen megnyitóra 2014. október 16-án 16 órakor a kollégium 
aulájában kerül sor, amelynek programja a következő:
· Köszöntő
· A plakátkiállítás bemutatása magyar nyelven
· Autentikus élménybeszámoló
· Mauerfall performance
· Der erste Stein aus der Berliner Mauer (A berlini fal első köve) c. 
rövid dokumentumfilm bemutatása magyar nyelven német 
felirattal (kb. 20 perc, kollégium, földszint 4-es terem)
· Kötetlen beszélgetés (kollégium, földszint 3-as terem)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a projekthétre, illetve az 
október 17-én, pénteken megrendezésre kerülő nyílt napunkra!

Intézmények
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gazdagon, jóleső fáradtsággal érkezett haza a Mezőberény – Tarhos–– „Egészségre hangoltuk” a Humánsegítő 
Békés – Mezőberény 60 km-es útvonalról.  A testedzést szolgálták a 

Szolgálatot sportfoglalkozások is. Munkatársaink kipróbálhatták a nordic walking-
ot, a spinracing-et, a gerinctornát, a jógát, az aquafitnesst, a zumbát, a Mivel az egészség a legdrágább kincsünk, legértékesebb 
step aerobicot és a konditermet. Az egészséges táplálkozást többek erőforrásunk, ezért gondoljuk értékesnek azt a TÁMOP-6.1.2-11/1 
között reform-főzőiskola keretein belül népszerűsítettük. 2012-0872. számú, „Munkahely egészségre hangolva” címet viselő 
Az egyéni életvezetési kompetenciák és az öngondoskodás 

programot, mely többek között munkatársaink életminőségének 
képességének fejlesztése, a mentális egészség megőrzése érdekében 20 

javítását célozta meg. 
alkalommal összesen 60 órában Mentálhigiénés Klubfoglalkozásokat 

Az egészségre nevelő és szemléletformáló program elsődleges 
szerveztünk. A stressz okozta problémákkal való megküzdésben, a test 

célcsoportját a Humánsegítő Szolgálat dolgozói alkotják, de előnyei 
és a lélek regenerálódásának folyamatában 32 órás autogén tréning 

szerteágazóak, hiszen összességében hatékonyabb csapatot, kevesebb 
segített. 
A dohányfüst mentességet elősegítve heti rendszerességgel interaktív 
ismerkedés történt a dohányzás káros hatásaival, a dohányzásról való 
leszokást támogató programokkal. Erre épült az a laikus önsegítő 
csoport, mely a kölcsönös segítségnyújtáson alapult, és a dohányzásról 
való leszokást segítette elő szakember vezetésével.
Márciusban dr. Buda László az intézmény dolgozói, valamint 
hozzátartozók számára tartott egészségtudatos magatartásra ösztönző 
előadást "Mit üzen a testünk?" címmel. A programok között helyet 
kapott 2013 őszén egy Egészségnap, az idén tavasszal pedig egy 
Egészséghét, melyek a csapatépítés szempontjából is jelentőséggel 
bírtak. 
A program eredményének értékelhetjük, hogy csökkent 
intézményünkben a dohányosok száma, a dohányzások gyakorisága, hiányzást, kedvezőbb munkatársi kapcsolatokat, a munkahelyi morál 
változtak a táplálkozási szokások, javult a dolgozók stressz-kezelése, javulását eredményezte. Különösen fontosnak tartjuk ezt egy olyan 
növekedett fizikai aktivitásuk. A program sikeres megvalósítását munkahelyen, amely humán szolgáltatásokat nyújt. 
számos szakember segítette. Köszönetet szeretnék mondani A Tájékozató Fórummal záródó projekt megvalósításának futamideje 
lelkiismeretes munkájáért Kotroczóné Antal Terézia megyei vezető 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tartott, s 9 995 864 Ft. 
védőnő egészségfejlesztőnek, dr. Nagy Zsuzsa főiskolai docens, 100%-os támogatási intenzitású pályázati forrásból valósult meg. 
kiképző pszichodráma vezető szupervízornak, dr. Hegyi Ibolya fül-orr Egészségfejlesztő programunk minden dolgozóra kiterjedően általános 
gégész főorvosnak; a mezőberényi Alföld Turista Egyesület egészségügyi állapotfelméréssel indult, melyet félévenként 
elnökének: Földes Péternek, Leczkésiné Hőgye Katalin testnevelő ismételtünk meg. A részletes állapotfelmérés összegzéseképpen 
trénernek, a Mezőberényi Malom Fittness edzőinek, a Regionális kirajzolódott egy problématérkép, melynek alapján elkészült az 
Wellness Egyesület elnökének: dr. Beke Szilvia főiskolai docens intézmény dolgozóinak életminőségét és munkafeltételeinek javítását, 
egészségnevelőnek és valamennyi munkatársának. egészségük fejlesztését szolgáló komplex programtervezet, az 
A projekt sikeres lebonyolításában sokat Egészségterv, amely a közép- és rövidtávú célok megfogalmazását 
segített a szakmai vezető: Puskelné Ollé követően felállítja a cselekvési tervet, kiemelt szerepet szánva az 
Ilona védőnő és a gazdasági vezető: egészséges táplálkozásnak, testedzésnek, stressz kezelésnek, a 
Farkas István. dohányfüst mentességnek és a szűréseknek. Megvalósított 

Kovács Edinatevékenységeink is jól tükrözik ezt. 
projektvezetőIndításként 2013 szeptemberében egy 18 km-es gyalogtúrát 

szerveztünk a Körösök mentén, melyen igen jó hangulatban 36 fő vett 
részt. A kerékpártúrára  vállalkozó kedvű 29 fő élményekben 

Bérlet és jegy vásárolható munkaidőben november 19-ig a kulturális központban Bartóné Évinél!
Érdeklődni: +36 20/4243-944

2015. január 22. csütörtök 19 óraBULVÁRSZÍNHÁZI BÉRLET Kálmán Imre - 

Nagyoperett 3 felvonásbanORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS 
Szereplők: Fogarassy Bernadett, Pankotay Péter/Csengeri KÖZPONT

Attila, Benkóczy Zoltán, Fogarassy András, Teremi Trixi, 
5650 Fő út 6. Zalay Lídia, Fodor Zsóka, Harsányi Gábor, Egri László, 
http://opskk.mezobereny.hu Borbáth Ottília

Telefon: 66/515-553, e-mail: opskk@mezobereny.hu

A bérlet ára: 7000 Ft, 2015. március 6. péntek 19 óra
előadásonkénti jegyár: 2800 Ft Ray Conney - 

 2014. november 19. szerda 19 óra
Vígjáték 2 felvonásbanGeorges Feydeau -  

Szereplők: Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa, Straub 
Vígjáték 2 felvonásban Dezső, Fodor Zsóka, Harmath Imre/Beleznay Endre, 

Szereplők: Harsányi Gábor, Fogarassy Bernadett, Jászai Fogarassy Bernadett, Straub Péter, Fogarassy András, 
László, Oszter Alexandra, Beleznay Endre, Várkonyi Lengyel Eleonóra
András, Csengeri Attila, Hoffmann Richárd, Várkonyi Rendező: Straub Dezső

Andrea, Benkóczy Zoltán, Cseke Katinka
Rendező: Pozsgai Zsolt (A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja!) 

Marica grófnő

MEZŐBERÉNY 

Délután a legjobb, 
avagy a miniszter félrelép

Bolha a fülbe

Intézmények
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Vágvölgyi Mihály nem az asztalfióknak gyűjtött 

Nagy élmény Vágvölgyi Mihály éremgyűjtővel beszélgetnie 
annak, aki legalább egy kicsit érdeklődik a történelem iránt, 
hiszen az olyan részleteket tudhat meg tőle az ember, amelyek 
kimaradtak a tankönyvekből. 

Elmesélte, hogy a 
gyűjtést – még a 
hatvanas években – 
pénzekkel kezdte, 
ha talált egy-egy 
régi pénzt, azt egy 
dobozba tette. A 
gyűjtővé váláshoz 
a z o n b a n  „ m e g  
kellett fertőződ-
nie.” Őt ez a hatás 
akkor érte, mikor 
látott egy gyűj-
teményt időrendbe 
szedve, rendsze-

rezve és ez szépségével lenyűgözte. 
Azóta tagja éremgyűjtő közösségeknek, ugyanis a gyűjtés nem 
magányos szenvedély. Jelenleg a szegedi Csongrád Megyei 
Éremgyűjtők Egyesületének és a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesületének tagja. Éremgyűjteményét 2006 és 2013 között 
alakította ki, a több ezres kollekcióból kétszázat adományozott az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményének. 

Szenttamási emlékérem 1849-ből
Beszélgetésünk során kiderült, hogy minden éremnek megvan a maga 
története, így például a Szenttamási Emlékéremnek is. Ezt az 1848-
49-es szabadságharcban Bácskában, a felkelő szerbek ellen vívott 
győztes csata emlékére adta ki Perczel Mór, a déli hadsereg 
parancsnoka. Az égő templomból kimentett harangok ércéből 
öntettek hatezer darabot, de ezek már csak a világosi fegyverletétel 
után készültek el. Mivel Haynau uralma alatt veszélyes volt a 
szabadságharc relikviáinak az őrzése, ezért az érméket előbb elásták, 
később ismét harangokat öntöttek belőlük, de a megsemmisítésük 
előtt néhány darabot a tervező szegedi éremművész felesége 
megmentett. Ezekből ma kettő ismert, az egyiket a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum, a másikat pedig a Nemzeti Múzeum őrzi. Ezekből 
egy gyűjtői másolat található a berényi muzeális gyűjteményben. 
Ugyanebből a korból származik a Hadi Érem harmadosztályú 
változata. Ezeket kis példányszámban adta ki: Kossuth, Bem, Görgey, 
Klapka és Perczel Mór. Ennek első osztályú változatát ketten kapták 
meg: Bem és Kossuth, másodosztályú változatából százötvenet 
bocsátottak ki, ebből kapott Petőfi is, és levele alapján nagyon büszke 
volt rá. A harmadosztályú változatból az öt kiadásban kétezer darab 
látott napvilágot, és abból egy a Görgey-féle kiadásból a mezőberényi 
gyűjtemény őriz. 
Vágvölgyi Mihály az 1865-ös országgyűlési emlékérmet tartotta a 
kezében. Előlapja közepén Magyarország akkori címere, elő és 
hátlapján körben pedig a vármegyék címere. A hátsó oldalon 
Vörösmarty Mihály: Honszeretet című verséből idézet. Ennek az 
anyaga ezüstözött ón, készült belőle ezüstözött bronz és bronz 
változat is. 

A sebesültek emlékérme
Ferenc József uralkodása során a kitüntetéseket a vitézségi érem 
különböző fokozataival kezdte. A solferinoi ütközet nyomán 
megalakult genfi konvenció 50. évfordulójára a honvédség 
egészségügyi személyzetének munkáját az uralkodó 1914-ben 
Vöröskereszt díszéremmel jutalmazta, ennek ezüst fokozata látható a 
gyűjteményben, azt Vágvölgyi Mihály valaha a békési piacon 
vásárolta. Mozgósítási keresztet 1912-13-ban a balkáni háború idején 
adományozta annak, akik abban legalább négy hónapig részt vettek.  
IV. Károly a kitüntetések sorozatát a Károly csapatkereszttel nyitotta 
meg, ezt azok kaphatták meg, akik legalább 12 hónapot eltöltöttek 
harcoló alakulatnál. A sebesültek emlékérme külön fejezetet képez a 
magyar numizmatika történetében. A csukaszínű szegélyben két 
milliméter széles vörös csík jelzi a sebesülések számát, ezekből az 
emlékérmékből is több található a gyűjteményben. 
Horthy Miklós 1920-ban alapította meg a vitézi rendet. A 

Nemzetvédelmi Keresztet azok kaphatták meg, akik a trianoni döntés 
után az elszakított területeken éltek, és testi épségüket nem kímélve 
harcoltak az ország újraegyesüléséért. A kormányzó 1938-ban 
adományozta a Felvidéki emlékérmet, 1940-ben az Erdélyi 
emlékérmet és 1941-ben a Délvidéki emlékérmet az oda bevonuló 
katonáknak. 

A miniszter érdemrendje
A gyűjtemény két különlegességet tartalmaz a második világháború 
utáni időszakból. Szabó Árpád, a mezőberényi születésű egykori 
földművelésügyi miniszter 1947-ban kapta meg a Köztársasági 
Érdemrend nagykeresztjét, ezt 1947-ben vette át, ebből az 
elismerésből összesen 121-t adtak ki. A következő esztendőben, 1948-
ban vehette át a Kossuth-érdemrend első osztályát, ebből összesen 
csak 19-et adományoztak. E két ritkaság a Szabó-család 
adományaként került a gyűjteménybe.  

Végezetül megkérdeztem, hogy éremgyűjteményének egy részét 
miért adományozta a muzeális gyűjteménynek.
– Sohasem a fióknak gyűjtöttem, eddig is már húsz bemutatkozó 
kiállítást tartottam. Időben gondoskodtam arról, hogy a halálom után 
az anyag ne kallódjon szét – hallhattam a fizikailag és szellemileg is 
friss 83 éves férfitől. 

M. L.

Szőnyegek sajátos szövéstechnikával, 
színvilággal

Gulyás Imréné Lédig Magdolna Népi Iparművész munkáiból 
Szőnyegből szőtt álmok címmel 2014. október 3-án nyílt kiállítás az 
Orlai Petrics Soma  Kulturális Központban. Pál Miklósné, a 
Népművészeti Egye-
sületek Szövetsé-
gének elnöke megnyi-
tójában elmondta, 
Gulyás Imréné Mag-
dika alkotásait folya-
matosan minősíttette, 
így 2006-ban, 66 
évesen megkapta a 
Népi Iparművész mi-
nősítést. 
A tárlat november 3-
ig tekinthető meg.

Babinszki Jánosné köszöntése

Babinszki Jánosné Takács Mária 2014. szeptember 14-én 
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István 

polgármester otthonában 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 
ünnepeltnek.

Intézmények

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: 06/30-225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu
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Szakkörök 2014-2015

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a 
következő szakköröket, foglalkozásokat hirdeti 
meg a 2014-2015-ös évadra:

Népi Díszítőművészeti Szakkör: kedd 14 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika

Foltvarró Szakkör: csütörtök 17 
Segítők: Hernádi Mihályné, Hernádi 
Erzsébet,Tóth Zsuzsanna

Kézműves kör: páratlan hét szerda 17 
Mezőberényi Mazsorett Együttes: kedd, csütörtök 16 és 

péntek 18 
Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet

Balett: kedd 15.30-tól
Vezeti: Novák Éva

Versenytánc csoport: hétfő, csütörtök 16 óra
Vezeti: Bögre János

Berényi Népdalkör: hétfő 17 
Vezeti: Kmetykó Istvánné

Kis-Berényke Néptánccsoport: kedd, péntek 14.15-től
Vezetik: Hanó Krisztina, Baracsi Gergő

Berény Táncegyüttes: szerda 17 péntek 16.30-tól
Vezetik: Szabóné Kukla Ágnes és Baracsi Gergő

Orlai Színpad (gyermek): szombat 10 óra
Vezeti: Szabóné Gecse Éva

Városi Nyugdíjas Klub: páros héten szerda 16 óra
Vezeti: Borgula Györgyné

Gerinctorna pilates elemekkel, meridián torna: 
hétfő, csütörtök 8.30-tól, hétfő 18.30-tól
Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin

Jóga klub: szerda 17 óra
Vezeti: Schäffer László

Cukorbetegek Klubja: hónap utolsó hétfője 14 óra
Vezeti: Kis Sándorné

PATEX Nyugdíjas Klub: hónap utolsó előtti csütörtök 14 óra
Vezeti: Nagy Piroska

Nefelejcs Kör: hó első hétfője 16 

További információ:  
-n és a plakátokon.

óra

óra
óra 

óra

óra

óra, 

óra

-n,www.mezobereny.hu
www.opskk.mezobereny.hu

Fogási rekord az intézményi horgászvesenyen

V. Intézményi Horgászversenyt 2014. augusztus 30-án gyönyörű 
napsütéses időben rendezték meg a Kovács Farmon. A kedvező 
időjárásnak köszönhetően nagyon jó hangulatban zajlott az 
egész napos program, ahol a versenyzőkön kívül számos 
érdeklődő megfordult, és a támogatók közül is jó páran 
csatlakoztak hosszabb-rövidebb időre. 

A korábbi versenyekhez képest sajnos most volt jelen a legkevesebb 
intézményi csapat, összesen öt, ugyanakkor másik öt, a támogatókat 
képviselő csapat benevezett és részt vett a versenyen. 
A fogási eredmények most is eltérőre sikerültek, hiszen három csapat 
tagjai egyáltalán nem fogtak halat, míg további hat csapatból is csak 
egy vagy két versenyző volt eredményes.  Egyedül a gimnázium 
csapata valamennyi tagjának sikerült halat fognia, ennek 
köszönhetően és teljesen megérdemelten értek el 1. helyet az 
intézményi csapatok közül, valamint övék lett az abszolút 
bajnokcsapatnak járó díj is.  A vegyes eredményektől függetlenül 
sikerült egy új rekordot felállítani az összes fogási eredmény 
tekintetében, 33,16 kg halat zsákmányoltak a versenyzők.  A hal 
nélkül maradt csapatokat a jó hangulat és a vigasz díjak átadása 
végleg meggyőzte, hogy 2015-ban újra próbálkozzanak.
Hagyományosan egy közös ebéddel és az eredményhirdetéssel zárult 
a „hivatalos” program, ezt követően még népes társaság maradt a 
helyszínen levezetni, miután a győztes intézményi csapat tagjai egy 

közös fürdéssel nyitották meg a „szabadprogramot”.
Köszönjük minden tisztelt régi és új támogatónk felajánlását és 
hozzájárulását, mellyel segítették az V. Intézményi Horgászverseny 
megvalósítását.
Külön köszönettel tartozunk Kovács János házigazdánknak - aki 
továbbra is a verseny főtámogatója – megtisztelő vendégszeretetéért 
és amiért lehetőséget és helyet biztosított számunkra.

Lajkó Roland főszervező

Köszönjük támogatóink segítségét: Kovács János házigazda
Főtámogatók: Gyulai Pálinka Manufaktúra, Inter Turbó Kft. 
(Békés), Páka-Duplex Bt.
További támogatók: Balta Roland vállalkozó, Barna Márton 
képviselő, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Berény 
Color Bt., Berény TV, Eczeti György (Fornetti), Fondor-Tel Kft.,  
Halászati és Öntözési Kutatóintézet Szarvas, Halibi horgászbolt, 
Katica Virágbolt, Kis Sándor vállalkozó, Köröstarcsai úti zöldséges 
(Tóth Károly), Liszkai Sándor vállalkozó, Makk-hetes kocsma, 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Vadásztársaság, 
Neovet Bt., Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Pecze Gábor-
Peczéné Gyaraki Zsófi,  Püski Tibor (Piactéri gazdabolt), Szémán 
András vállalkozó, Sziráczki Dániel (Sziráczki Pékség), Szűcs-Net 
Kft., Tópart Vendéglő, Tóth Sándor fafaragó, Vino 2001 Bt.

Eredmények

Csapatverseny:
Intézményi: 1. Gimnázium (Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium)
5 helyezési szám, 9.599 pont - Hidasi László (szektor 1. hely) Barna 
Hajnalka (szektor 3. hely) Kolozsi Tamás (szektor 1. hely); 
2. Humánsegítő (Városi Humánsegítő) 7 helyezési szám, 5.862 pont
Csilik János (2.), Farkas Krisztián (1.), Pintér László (4.); 
3. Amatőrök (Városi Közszolgáltató Intézmény)10 hsz., 2.621 pont
Dányi Szabolcs (4.), Mezei János (2.), Bereczki Sándor (4.)
Támogatók: 1. Vad-Ászok (Mezőberény Vadásztársaság) 7 hsz., 
1.582 pont Bencsik Mátyás (szektor 3. hely), Bálint Péter (szektor 3. 
hely), Filozof Máté (szektor 1. hely); 2. Házigazdák 8 hsz., 3.962 
pont Bereczki Sándor (2.), Harmati László (3.), Kovács Márton (3.); 
3. Turbo Kukacok (Inter Turbo Kft.) 8 hsz., 8.581 pont Ifj. Lakatos 
Antal (1.), Pallagi Sándor (3.), Szeblák Máté (4.)

Egyéni eredmények:
Úszós kategória: 1. Farkas Krisztián (Humánsegítő) 4.441 pont 
(4.440 gramm és 1 db hal); 2. Mezei János (Közszolgáltató) 2.621 
pont (2620 gr és 1 db); 3. Kolozsi Tamás (Gimnázium) 718 pont (700 
gr és 18 db)
Fenekezős kategória: 1. Ifj. Lakatos Antal (Inter Turbo Kft.) 8581 
pont (8.580 gramm és 1 db hal); 2. Bereczki Sándor (Házigazdák) 
3.841 pont (3.840 gr és 1 db); 3. Kozák Ferenc (Humánsegítő) 1.421 
pont (1.420 gr és 1 db)

Külön díjasok:
Legnagyobb hal kifogója: Ifj. Antal László (8.580 gramm);
Abszolút bajnokcsapat: Gimnázium (9.540 gramm);
Legtöbb törpeharcsa kifogója: Kolozsi Tamás (15 db)
Legeredményesebb női versenyző: Barna Hajnalka (260 gramm)

Intézmények
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Találkozzunk a könyvtárban!

Az Országos Könyvtári Napok keretében Mesélj nekem! 
programsorozatunkban ezúttal Smiriné Kokauszki Erika, az OPSKK 
igazgatója mesélt a gyerekeknek. A mese után kreatív foglalkozást 
tartottunk a gyerekeknek, valamint mesebeli, hamuban sült pogácsát 
is kóstolhattunk.

A népszerű író, Nyári Krisztián előadására október 14-én, 14 órától 
várjuk az érdeklődőket. Krisztián többek között az Így szerettek ők 
1-2. című nagy sikerű könyv szerzője, ismert közéleti személyiség.

Kiss Ernő: A leghűségesebb tenor: Réti Csaba című könyvének 
bemutatójára október 17-én, 17 órától kerül sor. Réti Csaba 
mezőberényi születésű híres operaénekes, Liszt-díjas, érdemes 
művész, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.

Az „Év olvasója”-díjat is – immár hagyományosan – októberben 
adjuk át, ünnepélyes keretek között.

November elején Tóth Icó: Minden anyuka meggyógyul! című 
könyvének bemutatójára várjuk az érdeklődőket. A népszerű, 
életvidám írónővel rákból való felgyógyulásáról, alapítványáról, 
mindennapjairól beszélgetünk.

Részletek: www.konyvtar.mezobereny.hu

A könyvtárba való beiratkozás október 13-18. 
között ingyenes lesz, és ekkor az esetleges 

késedelmi díjaktól is eltekintünk.

Mesetarisznya a könyvtárban

Szeptember 30-án délután lelkes mesemondó gyereksereg lepte el 
könyvtárunkat. Mindenki elmondta kedvenc, mesetarisznyájában 
hozott meséjét. A magyar népmese napja alkalmából meghirdetett 
programon vidám hangulatban, ismert és kevésbé ismert mesékkel 
emlékeztünk Benedek Elek születésének 155. évfordulójára. A 
rendezvény végén a nagy tál hamuban sült pogácsa és emléklap 
mellett minden mesemondó egy-egy, a könyvtárosok által horgolt 
aranyos baglyot kapott ajándékba.

Szüreti mulatság 
a 65. évfordulóját ünneplő Bölcsődében!

(Mezőberény, Puskin u. 11.)

2014. október 12-én (vasárnap) 14 órai kezdettel szeretettel 
várjuk a VOLT, JELENLEGI, és JÖVENDŐ BÖLCSISEINKET
testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt egy vidám, 
játékos délutánra! A belépőjegy ára: 450 Ft/fő, mely feljogosít a 
programokon való részvételre, és a büféfogyasztásra.

Programok: 14:00 órától Játékos feladatok; 15:30 óra Kner 
Tánc-Sport Egyesület táncosai; 16:00 óra Hevesi Imre műsora 

Szívesen látunk, szeretettel várunk!

A bölcsőde vezetői és dolgozói

Huszonöt csapat versengett 
a IV. Töltött Káposzta Fesztiválon

(Folytatás az 1. oldalról)
A versenyek eredményei:
- főzőversenyben: I. Malom Fitness, II. Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ, III. Városi Közszolgáltató Intézmény
-dekorációs versenyben: I. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, 
II. Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezet, III. Mezőberényi 
Német Hagyományápoló Egyesület. 
A külsőségeiben és tartalmában színvonalas rendezvény támogatói 
voltak: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-Testülete, 
Városi Közszolgáltató Intézmény, Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ, TAPPE Kft, Berényi Lovasbarátok Egyesülete, valamint 
Osán Ágnes, Tóth János, Marton Mihály, Tánczos Imre, Kis Sándor és 
Hegyi Márton vállalkozók. Támogatásukért a Baráti Egylet 
Mezőberényért Egyesület Elnöksége köszönetét fejezi ki.
Az egész napos programot Aradszky László énekes műsora zárta.
Az értékelő megbeszélésen részt vettek egyöntetűen a folytatás 
mellett foglaltak állást: az V. Mezőberényi Töltött Káposzta 
Fesztivál időpontja 2015. szeptember 19.

Nagy Ferenc BEM elnök

A legjobb ügyességi motorosokat láthatták 
a berényiek 

A X. Jubileumi Streetfighter Napon, szeptember 27-én a Liget téren 
több ezer érdeklődő előtt mutatták be ügyességüket a motorosok. 
Szikora András személyes kapcsolatainak köszönhetően erre a napra 
az ország legjobb motorosai jöttek el Mezőberénybe. Mivel ez nem 
verseny, így a motorosok azokat a mutatványokat is megcsinálták, 
amiket versenyeken nem mutatnak be, mert tartanak a hibákból adódó 
pontlevonásoktól. A nézők megcsodálhatták, hogy a motorosok 
mennyire együtt vannak a gépükkel, mennyire uralják azt.
A fiataloknak máshol nincs alkalmuk nagyobb közönség előtt 
fellépni, itt versenghettek Mezőberény díjáért. A junior stunt 
kategóriában Podani Milán bizonyult a legügyesebbnek. A felnőtt 
fellépők népes csapatából hárman kaptak különdíjat: Herczeg Balázs 
„Mókus”, Varga Róbert „Citrom” és Kötél István „junior team”.  
Mint azt Szikora András szervező elmondta, a tizedik, jubileumi 
rendezvényre meghívták a korábbi évek fellépőit is. Köszönetet mond 
tíz év lelkes közönségének, mert csak ilyen nézők előtt lehet 
színvonalas bemutatót tartani. Továbbá köszönetét fejezte ki a baráti 
kör összes tagjának, csak velük együtt tudták megszervezni az elmúlt 
tíz esztendő eseményeit. A rendezvényt a Bátszi Motor és a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberény Egyesület szervezte. 

Szegénység elleni küzdelem világnapja

A Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet 3. alkalommal 
rendezi meg, október 17-én a zsíros kenyér lila hagymával és 

egy pohár meleg tea osztását a világnap alkalmából.
Gyerekeknek ügyességi játékok, sógyurmázás, felnőtteknek 
használt ruha válogatásra is lesz lehetőségük. Az ügyeskedő 

gyermekeknek csokoládéval kedveskedünk. 
Időpont: 2014 október 17-én délután 15 órától 18 óráig 

Helyszín: Városi Piactér
Eső esetén a Piaccsarnokban.

Szeretettel várunk mindenkit!
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Ünnepelt Mezőberényben a szlovák nemzetiség

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 3-4-5-én rendezte meg 
a Mezőberény várossá nyilvánításának 25. évfordulója 
tiszteletére a szlovák nemzetiségi rendezvénysorozatát. 

A rendezvény nyitásaként péntek este a Jeszenszky utcai emlékfánál 
gyertyagyújtással emlékeztünk a két, szlovák szellemiséget képviselő 
személy, Zolnai János, valamint Adorján György tanító bácsi 
emlékére, majd Cservenák János, a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke koszorút helyezett el a közösségi 
ház falán lévő emléktáblán. Ezután hivatalosan is elhelyezésre került 
a Szlovák Nemzetiségi Iroda épületén a székhelytábla és a 
Mezőberény város lobogója, illetve a szlovák és a magyar zászló. Az 
OPSKK és a civil együttműködés eredményeképpen készült el erre az 
alkalomra „Nagymamáink sütötték” című süteményes kiadvány 
második gyűjteménye, melyet pénteken este be is mutattunk a 
nagyközönség számára. Hitelessé tette az eseményt, hogy a könyvben 
szereplő süteményeket ismét megsütötték a háziasszonyok, és a népes 
közönség jóízűen fogyasztotta el. Köszönet érte a közreműködőknek. 
A három napos eseményen köszönthettük a Kolárovói Kulturális Kör 
vezetőjét, Litvai Andrást és delegációjukat, a hivatalvezető asszonyt, 
Németh Ivettát és Lengyel István képviselőt, a Brezovai Evangélikus 
Férfikórus tagjait és lelkészüket. Szombat délelőtt a szlovákiai 
vendégeink városnézésen vettek részt, a kiskőrösi szlovák 
nemzetiségi delegációval. Szombaton a kulturális központba a 
környező települések szlovák hagyományőrző csoportjai, valamint a 
szlovák nemzetiségi önkormányzatok kaptak meghívást. (Csabacsűd, 
Kétsoprony, Elek,  Csorvás,  Gerendás,  Csabaszabadi,  
Nagybánhegyes, Kiskőrös.) Ünnepségünket megtisztelte Fuzik 
János parlamenti szószóló, Király Katalin az Országos Szlovák 
Önkormányzat Legátum KFT Igazgatója, Alföldi Szlovákok vezetői 
és képviselői, Békési Járási Hivatal helyettes vezetője dr Farkas 
László, Zelman Ferenc, a Magyarországi Szlovák Szervezetek 
Uniója - Szövetsége elnöke, Siklósi István, városunk polgármestere 
és Mezőberény Képviselő-testületének tagjai, intézmények vezetői. 
Ünnepi rendezvényünket a „Szlovákok Mezőberényben” című 
fotókiállítás megnyitójával kezdtük, melyet Virág Mihály nyitott 
meg. A kiállítási anyagot Cservenák János és a mezőberényi Color 
Fotóklub klub tagjai állították össze. A nagytermi rendezvényt a 
világbajnok Mezőberényi Mazsorett Együttes műsorával kezdtük, 
akik egy szlovák zenével mutatkoztak be, majd a Nefelejcs szlovák 
nemzetiségi óvoda szlovák műsora következett, és a Leg a Láb 
Művészeti Iskola Kis-Berényke néptánccsoportja. Mindhárom helyi 
csoport műsora nagy sikert aratott, méltán lehetünk büszkék 
csoportjainkra. A vendégeket Borgula Györgyné, a Mezőberényi 
Szlovákok Szervezetének elnöke és Siklósi István polgármester 
köszöntötte, majd Körösi Mihály helytörténész az önkormányzat 
oktatási és kulturális bizottságának elnöke 

, melyet szlovák nyelven dr. Novákné Dr. Plesovszki 
Zsuzsanna szlovák-magyar szakos tanár, etnográfus, az 
irodalomtudományok PhD doktora tolmácsolt. Az esemény adott 
helyet  a „Mezőberény, a finoman elbűvölő település” témakörben 
kiírt kisfilm pályázat eredményhirdetésének, ahol díjazásban 
részesült Szitás Dániel (PSEG) és Ráksi Dániel (PSEG) tanuló. Az 
aranyminősítésben részesült Mezőberényi Szlovák Pávakör 

ünnepi megemlékezést 
tartott

(vezetőjük Bartó Andrásné, citerán kísért Kesjár Danka) műsora után 
a vendég csoportok műsora következett: Horenka Hagyományőrző 
Együttes – Kétsoprony, Csabacsűdi Hagyományőrző együttes és a 
Kondorosi Rózsa Pávakör. A műsor után a II. kerületi Evangélikus 
Egyház (szlovák) templomában Nobik Erzsébet evangélikus lelkész 
szolgált és a Brezovai Evangélikus Férfikórus adott koncertet. Az 
ünnepi megemlékezés zárásaként szlovák est került megrendezésre 
mintegy 230 fő részvételével. Vasárnap a II. kerületi Evangélikus 
templomban szlovák-magyar nyelvű ünnepi hálaadó istentiszteletet 
tartott a brezovai evangélikus lelkész szlovák anyanyelven, Feyér 
Sándor evangélikus lelkész magyar nyelven. Az istentisztelet után a 
tót temetőben a szlovák feliratú sírkövek sírkertjét áldotta meg 
evangélikus lelkészünk Feyér Sándor, majd koszorút helyeztünk el a 
Saskó család sírjánál, ahol a brezovai evangélikusok énekeltek és 
áldást mondtak. A rendezvény zárásaként Zolnai János sírjánál 
emlékeztünk és helyeztük el a kegyelet virágait. A Brezovai 
Evangélikus Férfikórus tagjai a lelki békéről, a lélek és Isten 
szeretetéről, a három nap csodás emlékekben gazdag élményével 
búcsúztak el. Litvai András elmondta, nem csak a testvérvárosi, nem 
csak a kulturális kör, nem csak a családi és baráti kapcsolatok, amik 
összetartják a meglévő barátságot, hanem a legfontosabb a szeretet és 
minden alkalommal a „hazajövünk” érzése s mindez pótolhatatlan 
értékké teszi a mezőberényi szlovákok vendégszeretetét.
A rendezvény támogatói: Határon túli Szlovákok Hivatala Bratislava, 
Országos Szlovák Önkormányzat, Mezőberény Város Képviselő 
testülete, Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 
Magyarországi Szlovákok Szövetsége,  Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal, Szlovák Közművelődési Központ Csabai 
régióközpontja
Együttműködő partnereink : Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Mezőberény, Nagycsaládosok Egyesülete Mezőberény, Color 
Fotóklub

Lovas nap a Madarász-tanyán

A „Berényi Lovas Barátok Egyesülete” szervezésében fogathajtó 
versenyre került sor 2014. szeptember 7-én, ami egyben a Békés 
megyei fogathajtó bajnokság utolsó fordulója is volt. 

A nagyszabású lovas rendezvénynek a Madarász-tanya és a környéke 
biztosította a helyszínt. Több százan látogattak ki a területre és várták 
a fogatok érkezését, az ünnepélyes megnyitót, ahol négy mezőberényi 
fogat is részt vett. A fogatok akadályhajtásának I. fordulója után a 
nézők a fogatok ügyességi versenyének, lovas torna bemutatónak, 
díjugrató bemutatónak tapsolhattak.
A fogatok akadályhajtásának II. fordulója után az ered-
ményhirdetésre, majd zárásként malacfogó versenyre került sor. Az 
eseményen részt vettek a városba látogató testvérvárosok küldöttei is, 
és a verseny mellett megtekintették a Madarász-tanyán a lovas 
hagyományt bemutató gyűjteményt.

Tisztelt Mezőberényiek!

A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület (MNHE) a 

megalakulásakor (1991) elfogadott alapszabálya értelmében 

működik továbbra is. Köszönjük érdeklődő figyelmüket!

Wagner Márton MNHE elnöke

Civil hírek
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Az első jótékonysági futás Berényben

Mezőberényben először, ez év szeptember 20-án került sor 
jótékonysági futóversenyre. Az ötlet Fábiánné Patai Erikával egy 
közös futás alkalmával fogalmazódott meg bennünk. 

Sok jótékonysági futóversenyen vettünk már részt, gondoltuk, meg 
lehetne próbálni Mezőberényben is. Azt tapasztalatuk, a sportolók 
szívesen segítenek másokon. Számunkra ez a futóverseny 
bebizonyította, nem csak a sportolók adakoznak szívesen, hanem a jó 
ügyért Mezőberény lakosai is megmozdulnak és segítenek! A BEM 
által rendezett Káposzta Fesztivál volt a helyszíne ennek a nemes 
célnak. A jótékonysági futáson való részvétellel, a mezőberényi 
"Fogjunk Össze Közhasznú Egyesületet" támogatták a nevezők. 
Három távon lehetett indulni: 800 méteren - Kézenfogva-kör néven - 
edzettségtől függetlenül bárki elindulhatott, mert ezt a távot közösen 
futottuk-sétáltuk végig az egyesület gondozottjaival. Ezután az 
edzettebbek  állhattak rajthoz, 5 és 10 kilométeres távon. Nagy 
örömünkre a három távon összesen 83 nevező vett részt. Sportoltunk 
és  segítettünk egy napon! A verseny után mindenki elfogyaszthatott 
egy kis adag töltött káposztát, és jól szórakozhatott a rendezvényen, 
ahol rengeteg programmal várták a Ligetbe érkezőket. A futóverseny 
leggyorsabb résztvevői: 5 km fiú: Fábián Vince. 5 km lány: Lévai 
Katalin. 10 km fiú: Károlyi János. 10 km lány: Varjú Ildikó. Külön-

dí jasok:  a  legf i-
a ta labb:  Gombos 
Edi t ,  2011 .  l eg-
idősebb: Hoffmann 
Ádám, 1940. Ke-
rekes székes induló: 
Fábián Ágnes. Ezúton 
szeretnék nagy kö-
szönetet mondani a 
rendezvényen részt-
vevőknek! Köszönet 
a futóverseny támo-

gatóinak: OPSKK, Alföld TE, Szőtt-ker Bt.,Varga György vállalkozó, 
Beugró Büfé, Sweet-Food Kft. édesipari kisüzem, Tóth János 
vállalkozó, Berény Édesség, illetve mindazoknak, akik segítettek a 
futóverseny sikeres lebonyolításában.

                                        Lestyán Jánosné

Világ Gyalogló Nap Berényben - 

Immár 24 éve indult útjára a Világ Gyalogló Nap nevű 
kezdeményezés, amelyen az elmúlt években a világ 60 országában 
több mint 10 millióan kirándultak, sétáltak. Itthon is hatalmas az 
érdeklődés, a szervező Magyar Szabadidősport Szövetség közlése 
szerint tavaly több mint 15 ezren vettek részt az eseményen, ez évben 
pedig még nagyobb érdeklődőre számítanak. Az idei szlogen: „Ismerd 
meg városodat gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke 
hétköznapok után!”
A Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsának felhívására a 
programsorozathoz - több mint 40 Békés megyei településhez 
hasonlóan - ebben az évben Mezőberény is csatlakozik hozzájárulva 
ahhoz, hogy Magyarországon megyénkben legyen a legtöbb helyen 
megrendezve ez a közösségkovácsoló, értékes program. 

A közös séta napja 2014. október 25., melyre minden berényi 
lakost szeretettel várunk! 

Információ:http://www.masport.hu/rendezvenyek/vilag+gyaloglo+nap+/vila
g+gyaloglo+nap+1.html

Domokos András elnök
Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa

október 25.

Nemzetközi csapatot fogadott az Omega

Különleges nemzetközi csapatot fogadott augusztus utolsó 
hétvégéjén a (Mezőberényi) Omega-NCMI Gyülekezet. Rob 
Forbes Németországból, és Gill Patterson Dél-Afrikából 
érkeztek, és szombat, illetve vasárnap délután is istentiszteletet 
tartottak a Deák Ferenc utcai gyülekezeti házban. 

 A csapattal tartott két francia extrém sportoló is, akik közül Daniel ma 
is aktívan sportol, gimnasztikázik, szabadidejében pedig irodaházak, 
elhagyott épületek falai között gyakorol társaival. Herve néhány éve 
még maga is ejtőernyőzött, de ma már inkább drón kamerákkal filmezi 
a fiatalokat. 
A berényi fiatalok megmutatták a vendégeknek a várost, az épülő 
felüljárót és az Omega extrém Parkot, ahol BMX-el és 
görkorcsolyával mutatták be kedvenc trükkjeiket. Másnap 
ellátogattak Gyulára, ahol a városnéző séta után a csapat együtt 
ebédelt, és jó hangulatú délutánt töltött el a Fő téren, este pedig a 
franciák is bemutatót tartottak.

Süveges Szabolcs 
TÍZVÁROS ALAPÍTVÁNY 

Kispályás teremkupa

A 2014-2015. évi Kispályás Labdarúgó Teremkupa első technikai 
értekezletét november 4-én, kedden 18.00 órától tartjuk a Molnár 
Miklós Sportcsarnokban. A teremkupa versenykiírása október 27-től 
vehető át, szintén a sportcsarnokban.

 Henger Péter DSE elnök

50. házassági évforduló

Bíró József 
és 

Bányai Erzsébet 

szeptember 26-án ünnepelték

50. házassági 
évfordulójukat.

Szeretettel köszöntik 
gyermekeik:

Erika és Tibor párja,
Józsi és Eszter unokájuk,
Ingrid és Dóra, Zselyke.

Mezőberény és vonzáskörzetében termőföldet 

vennék, illetve bérelnék. 

Telefon:

+36 20 459 0494, +36 30 515 9628 .

VII. Kner Kupa - 2014. október 11.

A Kner Tánc-Sport Egyesület minden év októberében kezdő illetve 
haladó csoportokat indít az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban. Beiratkozás időpontja: okt. 13. (hétfő) 16 óra 30 perc az 
OPSKK színháztermében. A kulturális központtal együttműködve az 
idén október 11-én rendezik meg a VII. Kner Kupa Szabadidősport 
Kelet-Magyarországi Területi Bajnokságot és Tánciskolás Versenyt. 
A rendezvény helyszíne ezúttal a Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium Tornacsarnoka. A versenyen valamennyi táncosuk 
parkettre lép. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Civil hírek
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Rendőrségi tájékoztató

A Mezőberényi Rendőrőrs „Járművezetés ittas állapotban” vétség 
gyanúja miatt nyomozást rendelt el egy 54 éves mezőberényi lakos 
ellen, aki a 2014. szeptember 13-án 16.16 órakor a vele szemben 
végrehajtott rendőri intézkedés során alkalmazott alkoholszonda 
mérési eredménye alapján szeszesitaltól befolyásolt állapotban 
közlekedett az általa vezetett motorkerékpárral.  
A Mezőberényi Rendőrőrs eljárást indított lopással elkövetett 
tulajdon elleni szabálysértés miatt, mert 2014. augusztus 26-án 09.00 
óra és 10.00 óra közötti időben a Mezőberény város területén található 
egyik kerékpártárolóban helyezett lezáratlan kerékpárt ismeretlen 
tettes eltulajdonította. A lopással okozott kár: 10.000 forint.
Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kerékpárt egy 16 éves 
mezőberényi lakos tulajdonította el, aki az előállítását követően a 
jogsértő cselekmény elkövetését elismerte. 
A kerékpár az eljárás során egy másik személytől lefoglalásra került, 
melyet a sértett részére visszaadtunk. Az elkövetővel szemben 
gyorsított eljárás keretében szabálysértési őrizetbe vételt, valamint 
bíróság elé állítást alkalmaztunk. 

Tisztelt járművezetők!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az őszi-téli éghajlatra 
jellemző változatos időjárási körülmények, és a korlátozott látási 
viszonyok váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket, melyek a 
nyári vezetési stílustól lényegesen eltérő vezetéstechnikát 
igényelnek.
A járművek vezetése során az előrelátásnak, az óvatosságnak és a 
biztonságnak kiemelkedő jelentősége van.
Szükséges a közlekedésben részt vevő más személyekkel szemben 
tanúsított előzékenység, a messzemenő tolerancia.
Számítani kell arra, hogy az úton történő haladás során a járművek 
stabilitása jeges útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik. 
A közlekedési baleset elkerülése érdekében gázelvétellel és 
motorfékkel csökkenthetjük a sebességet. A kormánnyal, a fékkel, 
illetve a gázpedállal okozott hirtelen mozdulat tragédiához vezethet. 
Az őszi és téli időszakban nagyobb gondot kell fordítani a járművek 
műszaki állapotára, a jármű biztonsági berendezéséinek 
üzemképességeire, használhatóságára.
Nagyon fontos a gépjárművek téli gumiabronccsal történő 
felszerelése, amely mintázatának, és az abroncs lágyabb 
összetételének köszönhetően kedvezőbb tapadást biztosít. 
Télen a gépjárművel történő közlekedés során fontos útitárs lehet a 
hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a lapát, a homok, valamint a seprű is. 
Az igazán előrelátó járművezető meleg teát és takarót is elhelyezhet 
indulás előtt a járműben.  
Ezekben az időszakokban a közlekedésben részt vevőknek különböző 
fronthatással is számolniuk kell. Az arra érzékenyek a hidegfront 
hatását a front átvonulása után csak néhány órával érzékelik. Ez 
esetekben megnő a reflexidő, késve reagálnak konkrét szituációkban, 
állandó álmosságérzet, szédülés, kábultság és fejfájás is jelentkezhet. 
Ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban és figyelmesebben 
közlekedjenek!

A gépjárművel közlekedők fordítsanak kiemelt figyelmet:
- a sebességhatárok betartására,
- az elsőbbségre vonatkozó szabályok betartására,
- a biztonságos követési távolságok betartására,
- a világítás szabályainak betartására.
A földútról szilárd útburkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a 
rátapadt sarat - amely a szilárd útburkolatú utat beszennyezheti - el 
kell távolítani!
Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges, úgy közvetlenül az 
úttestre való ráhajtás után soron kívül intézkedni kell az útburkolatra 
felhordott sár vagy egyéb szennyeződés eltávolításáról.

Kérjük a kerékpárosokat, illetve gyalogosokat, hogy a közlekedési 
balesetek elkerülése érdekében maradéktalanul tartsák be a közúti 
közlekedésre vonatkozó szabályokat. 
A közlekedési balesetek megelőzése, a saját, illetve mások biztonsága 
érdekében a kerékpárral történő közlekedés során az alábbiakra 
fordítsanak kiemelt figyelmet:
- Ahol kiépített kerékpárút van, a kerékpárral azon közlekedjenek! 

- A személyszállításra vonatkozó szabályokat maradéktalanul tartsák 
be!
- Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között használjanak jól 
látható világítást!
- Lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 
fényvisszaverő mellény (ruházat) használatára kötelező!
A gyalogosok az alábbiakra fordítsanak kiemelt figyelmet: 
- Ahol kiépített gyalogjárda van, gyalogosan kizárólag azon 
közlekedjenek! 
- Lakott területen kívül az úttesten, vagy útpadkán tartózkodó 
gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 
fényvisszaverő mellény (ruházat) használatára kötelező!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a közlekedési balesetek megelőzése 
céljából az őszi és a téli hónapokban is tartsák be a közlekedési 
szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánok!

Jakusovszki Zoltán r. alezredes, őrsparancsnok

Jeles napok
Október - Mindszent hava – Őszhó

Régen az októbert Mindszent havaként vagy Őszhóként is ismerték. 
Az évnek ebben az időszakában elődeink szabadon ehettek, ihattak 
minden kedvükre valót, különösen sülteket, borokat, mustot. Számos 
népszokás, hiedelem kapcsolódik a betakarítás, a szüret hónapjához. 
Az október - hasonlóan a szeptemberhez - elsősorban a betakarítás, a 
szüret időszaka, de számos egyéb mezőgazdasági tevékenység is 
ilyenkor kerül sorra. Erre az időszakra esik az őszi vetés ideje is. A 
szüretnek és a kukoricafosztásnak fontos szerepe volt a régi falusi, 
kisvárosi közösségek életében.
Október 11. Szent Teréz napja
Ez a nap hagyományosan a szüret kezdete. Bácskában és a Bánságban 
egykoron dologtiltó nap volt, amikor az asszonyok nem moshattak, és 
kenyeret sem süthettek. 
Október 18. Szent Lukács napja
Szent Lukács evangélistára emlékezik a katolikus világ. Őt tartják az 
Újtestamentum harmadik (Lukács evangéliuma) és ötödik (Az 
apostolok cselekedetei) könyve szerzőjének. A Biblia azt írja róla, 
hogy orvos volt, ezért a doktorok és a sebészek, valamint a kórházak és 
a gyógyfürdők védőszentjeként tisztelik. A keresztény hagyomány 
szerint ő volt az első ikonográfus, lefestette Szűz Mária, Péter és Pál 
képeit, emiatt a művészek pártfogójának is tekintik. 
Október 20. Szent Vendel napja
Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi volt, aki 
remetéskedett, majd egy birtokoshoz szegődött, ahol annak nyáját 
ellenőrizte, ezért a jószágtartó gazdák és pásztorok védőszentjükként 
tisztelték. Emiatt mondták azt, ha állatvész ütött ki, hogy Vendel viszi 
az állatokat. Sokfelé e napon a templomból körmenettel vonultak 
Szent Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben, lábánál kutyával és 
báránnyal ábrázoltak. E napon a jószágtartó gazdák és pásztorok nem 
fogták be a jószágot és vásárra sem hajtották ki. 
Október 21. Orsolya napja
Október 21-én a pogány hunok ellen vívott harcban, 383-ban Kölnben 
mártírhalált szenvedett, a középkorban nagy kultusznak örvendő, 
Szent Orsolyának és 11 szűz társnőjének van az ünnepe. Úgy tartják, 
hogy ha Orsolya napján szép az idő, akkor karácsonyig olyan marad, 
sőt az egész tél kellemes lesz. 
Október 26. Dömötör napja
Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. Juhászújévnek is 
nevezik e napot, mert ezen a napon számoltatták el, vagy 
hosszabbították meg a juhászok szolgálatát, akik a plébánia udvarán 
birkapaprikást főztek, a juhász feleségek bélest sütöttek. Az Alföldön 
ezen a napon állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartottak. 
(Hortobágyon, Szegeden juhásztort, juhászbált rendeztek). Régen 
időjárásjelző nap volt, a Dömötör napi hideg szélből kemény telet 
jósoltak. Dömötört, a keleti egyház szentjét, a juhászok pártfogójának 
tartják.
Októberben van a vénasszonyok nyara, régen kora őszi lehűlést 
követő 8-10 napos októberi kellemes meleg időszakot hívták így. 
Napjainkban többnyire a szeptemberi és októberi szép időt értjük 
alatta. 

Csete Gyula

Rendőrségi tájékoztató / Jeles napok
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Az empátia

Az empátia beleérző képességet jelent, azt, hogy az ember képes arra, 
hogy beleilleszkedjen a másik helyzetébe, mintegy azonosuljon vele. 
Az empátia nagy ajándék, mert a nehézséggel küzdőnek a vigasztaló 
és gyógyító jelenlétet jelenti. Ha komolyan vesszük a keresztyén 
élethivatását és Jézus példáját, akkor egész életén át növekedünk a 
szeretetben és az empátiában. Mert a kettő együtt jár. Ha tudom 
szeretni a másikat, akkor tudok vele együtt érezni, és azt tenni, amit 
szeretné vele tegyenek, amire szüksége van. S íme, beteljesülni 
látszik Jézusnak egy másik, felénk szóló kérése is: „Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” 
(Máté 7,12)
Mindezek után azonban mégis fel kell tenni a kérdést, hogy vajon mi 
határozza meg az ember empatikus viselkedését? A hit, az 
elköteleződés Krisztusban és Krisztus iránt. Az ember ugyanis minta 
követő személyiség. Viselkedésünket meghatározza az, hogy milyen 
példát látunk magunk előtt és mindaz a szeretetkapcsolat, ami 
körülvesz bennünket otthon, a munkahelyen, a gyülekezet 
közösségében. Isten felől áldozatos, őszinte és igaz szeretet sugárzik 
felénk, míg a világban nemcsak szeretet kapunk, hanem bántást, 
elutasítást, hazugságot, kirekesztést, és bizony sok esetben a 
szeretetnek csak a látszatát, amit újra és újra leleplez a hűtlenség, az 
árulás, és megmondja, hogy a szeretet csak látszat volt, ami érdekből 
és önzésből fakadt a képmutatás takarójában. Bizony, amikor az 
emberi világ csekély mennyiségű igazi szeretet kap, azt csak nehezen 
tudja ellensúlyozni az Isten felöl érkező igazi szeretet. Ám,ez még 
nem jelenti azt, hogy az ember eleve vereségre ítéltetett. Mert az 
Istentől való szeretet ereje nagy, és ha egészen közel engedjük 
magunkat a mi Urunkhoz, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem 
csak elégséges szeretetet kapunk az élethez, hanem oly sokat, hogy a 
negatívumuk ellenére is tudjuk szeretni a másik embert, nemcsak azt, 
aki minket igazán szeret, hanem azt is, aki nem szeret, esetleg gyűlöl, 
és ellenségnek tart.
Ám, mindehhez az szükséges, hogy Jézus Krisztus legyen számunkra 
a példa, a minta. Legyen Jézus az, akire szeretnénk hasonlítani, és 
akkor olyanok leszünk, mint Ő! De nem úgy, hogy bölcs gondolatokat 
mondunk a másik embernek, tanácsokat osztva, hogy mit kell tenni és 
mit nem, hanem együtt érző szeretetcselekedeteket mutatunk fel 
megmutatva a krisztusi utat. Mert maga Jézus is empatikus szeretettől 
vezérelve segített a vaknak, a bénának, a leprásnak, a bűnösnek. 
Együtt érzett és meggyógyította a segítségre szorulókat, mindazt, aki 
hozzá fordult.
Az empátiára és a szeretetre való képesség bennünk is ott van, 
születésünktől kezdve. Ott van a gyökere az édesanya és a csecsemő 
szeretetkapcsolatában, amikor az anya és a gyermek testi szinten is 
átérzi egymást. Az empátia érzelmi alapjait az anya jelzéseire való 
rezdülékenység és érzékenység jelenti. Már 18 hónapos korban 
kimutatható a cselekvő empátia. Ha például az ikerbabák a 
testvérüket szomorúnak látják, spontán tesznek valamit, például 
odahúzzák a takarójukat, hogy jelezzék segítségüket. Az empátia a 
másik érzelmi állapotának belső tükrözése, ezért minél közelebb 
vagyunk valakihez érzelmileg, annál empatikusabbak tudunk lenni 
vele. Azt szoktuk mondani ilyenkor, hogy azonos hullámhosszon 
vagyunk, és mintha csak belebújtunk volna a másik ember bőrébe, és 
azt tudjuk érezni, amit ő.
Ha tehát rá vagyunk hangolódva a másik emberre, akkor az empátia és 
a szeretet magától jelen van. De vajon sikerül-e ebben a darabjaira 
hulló világban, az egymástól elidegenedő emberi közösségekben a 
másikra hangolódni? Amikor a gyermek idejekorán leválik az 
édesanyjáról, és megy a bölcsődébe, vagy valaki idegenhez, aki nem 
az édesanyja, és az ősbizalom az anya és a gyermek között ki sem 
alakul. Amikor a családokon belül lecsökken az egymásra fordított 

idő, és nemcsak a közös étkezés, hanem a közös beszélgetés is 
hiányzik. Amikor mindenki fut lélekszakadva, s valóban 
lélekszakadva a megélhetése után, és a pénz, a szerzés fontosabbá 
válik, mint a szeretetre, odafigyelésre éhes ember, aki lehet a 
gyermekünk, a feleségünk, a férjünk, a testvérünk, a barátunk. Amikor 
lélekben elszigetelődünk egymástól, és elfelejtünk egymással 
beszélgetni, mert fiatalabbnak ott van a számítógépes játék, a 
facebook-on a szűkszavú és tőmondatos chat, ami csak információ 
átadás, és nem tárul fel a szív igazi, rejtett valósága; az idősebbeknek 
pedig ott vannak a sorozatok, ahol zajlik az élet tele indulattal és 
szenvedéllyel, abban az illúzióban, mintha az azt néző ember is része 
lenne annak az életnek; és ott vannak a híradások, melyek az életnek 
csak az árnyoldalairól beszélnek, és nem tesznek mást, mint alaptalan 
és eltúlzó félelmet generálnak az emberek szívében. A mai ember a 
képernyővel van „lelki” szimbiózisban: a számítógép, az okostelefon 
és a televízió képernyőjével. Lélektelen dolgokkal lelki közösségben! 
Bizonnyal ezért lélektelenedik el az ember. 
Az igazi emberi közösséget nélkülöző ember képtelen az empátiára és 
a szeretetre. Ezért kell nagyon vigyáznunk a mi életünkre, arra, hogy 
mit és kit engedünk magunkhoz egészen közel! Használjuk ki, hogy 
részei vagyunk egy testi és lélek szerinti családnak, hogy van 
házastársunk, testvérünk, gyermekünk és unokánk, és sok-sok lelki 
testvérünk Krisztusban! Van felebarát bőven, akivel megélhetjük a 
lelki közösség valóságát, növekedve az empátiában és a szeretetben!

Románné Tóth Julianna, református lelkipásztor

Kedves Barátaink!

A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület tisztelettel meghívja 

Mezőberény lakosságát 2014. november 1-jén (szombaton) 

17 órára a városháza előtti Hősi emlékműhöz az I. és II. 

világháborúban elesettek, a Szovjetunióba kihurcolt és ott elhunyt 

polgári áldozatok emlékére tartandó  Halottak napi ökumenikus 

istentiszteletre  a történelmi egyházak szolgálatával. Közösen 

hajtsunk fejet a hősi halottak és az ártatlanul elhurcoltak 

emlékműve előtt, elhelyezve az emlékezés virágait!

Csendes 
megemlékezés a 

kitelepítésről

2014. szeptember 6-án 
dé l i  12  ó rako r  a  
Kitelepítési Emlék-
műnél találkoztak a 
Budapestről 1951-ben 
kitelepítettek és az őket 
befogadó mezőberényi 

családok. A találkozó a ligetben a Megyei Vadásznapon folytatódott.

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
elhunytunk,

Kis Sándor
gyászszertartásán részt vettek, a sírjára a szeretet virágait 

elhelyezték, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették. 
                                                                   a gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
Farkas Csaba István (Budapest) és Szőke-Kis Anita (Budapest)
Nagy Sándor (Köröstarcsa) és Oláh Terézia Erzsébet 
(Mezőberény)

Eltávoztak közülünk
Eger Ádám (1924), özv. Szabó Zsigmondné  szül. Holop Irén 
(1930), Szűcs L. Milán (1986), Ijjas Pálné szül. Paulik Ilona 
(1925), özv. Őszi Béláné szül. Drenyovszki Mária (1928), Földesi 
Gábor (1970), Roósz Mihály (1928), Kis Károly László (1952), 
Tóth Imréné szül. Baji Erzsébet (1939), özv. Dilingai Pálné szül. 
Bartus Ilona (1924), özv. Kruzics Jánosné szül. Bugyi Erzsébet 
(1927), Pipó Sándorné szül. Szugyiczki Zsuzsanna (1925), 
Reményi Zsuzsanna (1928), Barna Mihály (1932)

Hitélet
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Gondtalan 
költözést 
szeretne?

Lakáshitel 
Akció

0 Ft induló díj*

THM: 
3,5% –
11,07%**

Válasszon az OTP Lakáshitelei közül, és menjen biztosra!

Most 0 Ft induló díjjal és extra kamatkedvezményekkel*** igényelhet lakáshitelt. 
Egy átlagos 5 millió Ft-os hitelösszeg esetén a díjelengedési akció hozzávetőleg 210 000 Ft 
induló díjkedvezményt biztosít Önnek.

Az akció időtartama: 2014. szeptember 15-től visszavonásig, de legkésőbb 2014. november 30-ig.
Az eddigi tapasztalatok szerint a beadott hiteligénylések több, mint 80%-a pozitívan került elbírálásra****.

További díjkedvezményes hitel ajánlatok, valamint részletes feltételek: 
www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

*A 0 Ft induló díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlan fedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési díjat, továbbá a hitelkeret beállítási jutalékot és 
a közjegyzői díjat (mértéke a közjegyzői díjszabástól függ) nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj (egy értékmegállapítás esetén) teljes 
összegét a szerződéskötést követően az OTP Bank/OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére.
**A THM a 2014. szeptember 4-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM értéke 2014. szeptember 30-ig érvényes, 
értéke a referencia kamat változása és a Fix5-ös konstrukciók esetén az alkalmazott árazási mechanizmus miatt változhat.
***A kamatkedvezményeket bizonyos feltételekhez kötötten, referencia kamatozású, piaci feltételű lakáshitelek esetén lehet igénybe venni. A Hűség1 szolgáltatás 
igénybe vételének alapfeltétele a mindenkori kötelező legkisebb összegű minimálbért elérő OTP Banknál vezetett törlesztési bankszámlára, munkabér vagy nyugdíj 
jogcímén érkező havi jövedelem átutalás megléte. A sávos árazás keretében igénybe vehető kamatkedvezmény mértéke a szerződött hitel összegétől függ, 
a hitelösszegnek legalább el kell érni az 5 millió Ft-ot.
****A 2013. június 1-től 2014. május 31-ig a hitel-előbírálatban részt vett lakáshitel ügyletek legalább 88%-a került pozitívan elbírálásra, továbbá a ténylegesen beadott 
lakáshitel igénylések legalább 96%-a került engedélyezésre.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabály-
zatokból és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított hitel esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. 
Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Októberi akció:
Nescafé 3in1 Class. inst.kávé 175g 429Ft (2451Ft/kg)
OMNIA Classic őrölt kávé 250g 599Ft (2396Ft/kg)
Nescafé Classic inst. kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Flash Fruit citrom üdítő 2,5l 129Ft (52Ft/l)
Riesenbrau dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Steffl dobozos sör 0,5l 179Ft (358Ft/l)
Soproni dobozos sör 0,5l 179Ft (358Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC

Nescafé classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Ricoré instant kávé utt. 75g 359Ft (4787Ft/kg)
Nescafé 3in1 kávéspecialitás 10x17,5g 429Ft (2451Ft/kg)
Nesquik instant kakaó 600g 759Ft (1265Ft/kg)
Finomliszt „CBA” 1kg 105Ft (105Ft/kg)
Riesenbrau dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
TEJ UHT „Milk” 1,5% 1l 169Ft (169Ft/kg)
Steffl dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Kristálycukor 1kg 179Ft (179Ft/kg)
Napraforgó étolaj „Sunny” 1l 289Ft (289Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Kávék Bomba áron!



14. Mezőberényi Hírmondó

 

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előf izető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi dí j 2014. december 31-ig érvényes. Az előf izetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előf izetőt az ÁSZF szerinti kötbérf izetési kötelezettség terheli . A szolgáltatások 12 hónapos határozott 
idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

1
4

0
9
11

-A
Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz

Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Pontok: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center)
és Szent István tér 1. Tel.: (06) 66 405 159
Értékesítőnk: Pintér Lajosné Tel.: +36 20 929 9313

Havi

1999 Ft
év végéig 
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