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munkába állását és közösségbe kerülését is eredményezheti!Ez történt a két ülés között Január 18-án Vrbovszki Györgyöt 95. születésnapja alkalmából 
köszöntötték otthonában. Ez alkalomból Siklósi István polgármester 

2016. december 19-én érkezett a nem hivatalos értesítés, hogy 2017. adta át neki az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, 
augusztus 26-án Mezőberényben kerül megrendezésre az Országos valamint a város nevében egy ajándékkosarat. Ezúton is, családja 
Vadásznap. Azóta az Országos Magyar Vadászkamara honlapján körében, egészségben eltöltött éveket kívánunk neki.
hivatalosan is közzétették a tényt, és az országos naptárukban is Január 18-án Siklósi István polgármester levelet küldött Ando 
olvasható. Az esemény rengeteg látogatót, vendéget vonzhat György igazgató úrnak, hogy a Munkácsy Múzeumban található 
városunkba, így a kapcsolati tőke miatt is nagyon fontos rendezvény Orlai képeket – a Coriolanus festményhez hasonlóan – helyezzék ki 
lesz 2017-ben. A helyszín kiválasztásánál – több településsel (pl. váro-sunkba, a Városháza Díszter-mébe, a már itt lévő képpel azonos 
Kalocsa, Szolnok) versenyezve – többek között a 2014-es Megyei feltételek mentén. A szóban forgó 6 vagy 7 portré döntően raktárban van 
Vadásznap magas szintű megszervezése és lebonyolítása is sokat elhelyezve, aminél lé-nyegesen méltóbb körülményeket lehetne itt, 
nyomott a latba. helyben biztosítani.
December 22-én Siklósi István polgármester levélben kereste meg a Január 23-án Békéscsabán tartotta ülését a DAREH Bázis Zrt. A 
DAREH elnökét, Molnár Sándort, hogy a 2017. január 31-én lejáró megbeszélésen azon települések vezetői – köztük Siklósi István 
hulladékszállítási szerződés utáni megoldási lehe-tőségekről kérjen polgármester is – vettek részt, ahol a lakossági hulladékszállítást a 
információt. A levelet másolatban eljuttatta a Békés Megyei katasztrófavédelem kijelölése alapján végzik. A korábbi határozatok 
Katasztrófa-védelmi Igazgatóság címére is, mivel egy esetleges alapján a további feladatellátás koordinálását, megszervezését a Bázis 
szolgáltató kijelölésben ők a kompetensek. Válasz írásban nem Zrt. látja el, s az önkormányzat javaslata alapján választanak 
érkezett, ezért 2017. január 16-án a polgármester a Katasztrófavédelmi szolgáltatót. A képviselő-testület további teendője a hulladék-
Igaz-gatóságtól kért három hónapra szolgáltató kijelölést, amelyet az gazdálkodással foglalkozó rendeletének jogszabályokhoz illeszkedő 
időközben kapott információk alapján január 20-án visszavont. aktualizálása.
December 29-én az Ösvény Esélyteremtő Alapítványtól jelezték, hogy Siklósi István polgármester a 2016. december 15-i határidő előtt 
a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs aláírta az általános iskola üzemeltetésének átadásáról szóló két 
foglalkoztatásával kapcsolatban nehézségek merültek fel. Az állam dokumentumot 6-6 példányban. A Klebelsberg Központ részéről 
által támogatott munka-helyek országosan 3000 fővel kisebb január 31-re ígérték az általuk aláírt példányokat, amivel jogilag is 
kvótával számolhatnak 2017-től. Ez húsbavágóan érintette a teljes érvényességűvé válik az átadás. Időközben az üzemeltetési 
mezőberényi foglal-koztatási helyen lévő 39 munka-vállalót is, akik feladatokat ellátó, tankerületi központhoz átadott dolgozók 
próbaidejüket töltötték. Több, más településen dolgozó, hasonló munkaviszonyának - megszüntetése nélküli - kijelentése a mi 
helyzetben lévő munkavállalóval együtt, velük sem hosszabbítottak rendszerünkből mind a KK, mind a MÁK felé a jogszabályok szerint 
szerződést. Az Alapítvány képviselőivel folytatott megbeszélésen arról megtörtént. Ezt, a megyében egyedüli településként a Polgármesteri 
tájékoztatták Siklósi István polgármestert, hogy keresik a megoldást, Hivatal kollégái hajtották végre a jogszabályoknak megfelelően. A 
többfelé is gondolkodva, illetve eljárva. Információik szerint február munkavállalók új keretek közé történő „átforgatása”, megszakítás 
elejére kerülhet pont a dolog végére. nélküli foglalkoztatásuk érdekében azonban csak január 21-én történt 
December végén több köszönetet is kapott a városvezetés az év végi meg. Ezzel rendeződtek azok a munkaügyi kérdések, amelyeket a KK-
szociális segítségért, a tüzelő és pénzbeli támoga-tásokért. Írásban is nak és a MÁK-nak egymás között kellett megoldania. 
érkezett köszönet, mely iktatása meg-történt. Sajnos az idei tél igen 
hideg és hosszantartó, így a családonkénti 9 q tüzelőfa már szinte Miről tárgyalt a képviselő-testület?mindenkinél elfogyott. Ha a korábbi évek hőmérsékleti viszonyai 
maradtak volna az idei télre is, a segítséggel a 255 család – mintegy 700-
750 érintett személy – átvészelhette volna a téli időszakot. 2017. elején A napirend megszavazása után elfogadták dr. Földesi Szabolcs jegyző 
települési támogatásokkal segítik a legrászorultabb családokat a legne- tájékoztatását a 2016. december 19-i zárt ülésen hozott döntésről, majd 
hezebb hónapok „túlélésében”. A támogatások megítélése egyedi Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt 
elbírálás alapján történik. fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
Január első napjaiban Siklósi István polgármester egyezte-téseket Elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az 
folytatott Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat - Családsegítő és átruházott hatás-körben hozott döntésekről szóló beszámolókat.
Gyermekjóléti Szolgálat, a polgárőrség, a Városi Közszolgáltató Elfogadásra került a 2017. évi rendezvények terve. A képviselő-
Intézmény ve-zetőivel, valamint a Városi Humánsegítő és Szociális testület 2017. évben is a március 15-i, a május 1-jei, az augusztus 20-i 
Szolgálat vezetőjén keresztül a tanyagondnokkal a nagy és tartós hideg (testvérvárosi találkozók) és az október 23-i rendezvényeket tekinti 
által leginkább érintett mezőberényi lakosokra való fokozottabb városi nagyrendezvénynek, kiegészítve 2017. évben az „Összeköt 
odafigyelésről. Megállapodtak abban, hogy amennyiben szükséges, bennünket: múlt – jelen – jövő” rendezvénysorozattal. Kiemelt 
nemcsak a kapcsolatot tartják, de a problémák megoldásában együtt- rendezvényként szerepel az Országos Magyar Vadászkamara és 
működve tesznek a rászorulókért. Az eddigi információk alapján sokan Békés Megyei Területi Szervezete, valamint a Mezőberényi 
küzdenek nehézségekkel, de többnyire saját maguk oldják meg Vadásztársaság együttműködésével 2017. augusztus 26-án 
problémáikat. Az idősebb korosztálynál a hivatalos szervek munkája Mezőberényben rendezendő Országos Vadásznap. A rendez-
mellett az is nagy segítség, hogy a családtagokon túl, legtöbbször a vényterv a városi honlapon elérhető. 
szomszédok is törődést mutatnak. Egyetlen hajléktalanról van Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai Intézményének 2017. évi 
tudomásuk, neki a helyi szakemberek felajánlották a békési hajlék- nyári nyitvatartását. 
talanszállón való elhelyezését, amiről hallani sem akart. Azóta is A Békés Megyei Kormányhivatal észrevételezése alapján a szűkítő 
rendszeresen látogatják, figyelik, még a rendőrség is rá-rá néz. Amíg jellegű részletszabályok hatályon kívül helyezésével módosították a 
nem kerül válságos állapotba, addig kényszerítő intézkedéseket nem pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet. Az 
tudnak vele szemben foganatosítani. eseti jellegű rendkívüli települési támogatás legkisebb összegét 5.000,- 
Január 10-én Siklósi István polgármester, 6 település polgármestere, Ft-ban határozták meg.
valamint dr. Kovács József országgyűlési képviselő úr aláírásával Mezőberény Város Önkor-mányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
levelet juttatott el az emberi erőforrások miniszteréhez, Balog hogy a Mécses Szolgáló Közösség Egyesülettel azzal a feltétellel köti 
Zoltánhoz a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoz- meg az előterjesztésben szerpelő „Közszolgáltatási szerződés”-t, 
tatásáról szóló kérésükkel. hogy a 4. pontba kerüljön rögzítésre: „kizárólag azokra a szemé-
Kérték, hogy a korábbi létszámok szerint kerülhessenek lyekre/feladatokra vonatkozik a szerződés, akiket/amelyeket az 
foglalkoztatásra a településeiken érintettek, összesen 544 személy. önkormányzat intézmény-rendszerén keresztül nem tud ellátni. Ez 
Bizakodva várják a miniszter úr pozitív válaszát, amely egyben az utóbbi betartásáért az egyesület vállal erkölcsi és anyagi 
Ösvény Esélyteremtő Alapítvány által foglalkoztatott emberek újbóli kötelezettséget, felelősséget.”

Városházi hírek
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A képviselők megszavazták, hogy a Hir6 internetes 
hírportállal 2017 évre is szerződést kötnek, a 2016-os 
szerződésben meghatározott feltételekkel. A költségekre 
240.000,- Ft + ÁFA összeget biztosítottak a 2017. évi költség-
vetésben. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) bekezdés f) pontja, valamint 
a 6) bekezdése alapján 2017. január 1-től a polgármester 
i l l e tményét  havi  698 .000 , -  Ft -ban,  továbbá 
költségtérítését havi 104.700,- Ft-ban, a Mötv. 80.§ (2) – (3) 
bekezdései alapján az alpolgár-mester illetményét havi 
183.200,- Ft-ban, továbbá költségtérítését havi 27.500,- Ft-
ban állapította meg.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Mezőberényi 
Polgárőr Egyesület (5650 Mezőberény, Békési u. 3.) 
szolgálati terepjáró vásárlására vonatkozó támogatási 
kérelmének tárgyalására a pontos számok ismeretében 
tér vissza.
A 2017. márciusi testületi ülésre napolták el az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ 2016. évi beszámolóját. 
Jóváhagyták az OPSKK 2017. évi munkatervét, és tudomásul 
vették az intézmény beiskolázási és továbbképzési tervét: 
2017-ben nem terveznek a szakemberek számára tovább-
képzésen való részvételt.
A képviselő-testület nem támogatta a Rákóczi Szövetség 
kérelmét, hanem később, meghatározott feltételek mentén 
közvetlenül kíván segítséget nyújtani valamely felvidéki, 
székelyföldi és újvidéki testvértelepülés magyar iskolájának.
Jóváhagyták Siklósi István polgármester 2017. évi sza-
badságolási ütemtervét. 
Felülvizsgálatra kerültek Mező-berény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a helyi nemzetiségi 
önkormányzatok között kötött együttműködési 
megállapodások. Címváltozás miatt módosították a Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mezőberényi Szlovák 
Nem-zetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. A 
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkor-mányzat 
vonatkozásában nem történt módosítás.
Nem támogatták a Mezőberény, belterület 825. hrsz. alatt 
nyil-vántartott Deák Ferenc u. 79. sz. ingatlanra bejegyzett 
egyedi védelem törlését. 
Hatodik alkalommal került módosításra Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelete, így az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege intéz-
ményfinanszírozással 3.679.334 ezer Ft.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
támogatta a 2017. évi járási startmunka programok indítá-
sához szükséges kérelem benyújtását, és pozitív elbírálás 
esetén támogatja a szükséges közbeszerzési eljárások megin-
dítását. Felhatalmazták a polgármestert a támogató 
nyilatkozat aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére.
500.000,- Ft-tal támogatták a Nándy Állatotthon 
Mezőberény működését. A támogatás át-utalása két 
részletben történik, a második részlet a második félévben 
kerül átutalásra. A felhasználási kötelezettség határideje 
2017. december 31., az elszámolási kötelezettség határideje 
2018. január 31.
Mezőberény Város Önkor-mányzati Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata és az Országos Szlovák Önkormányzat által, 
a magyarországi németek kitelepítése és a csehszlovák-
magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából ren-
dezendő tudományos emlékülésnek és kiállításnak 
térítésmentesen biztosít helyet intézményeiben. A 
képviselő-testület megbízta Siklósi István polgármestert, 
hogy további egyez-tetéseket folytasson a szervezőkkel.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megta-
lálhatók a www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 
2017. február 27. (hétfő).

Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Országos Vadásznap Mezőberényben
2017. augusztus 26. - Városi Liget

 2017. évben Mezőberény a „finoman elbűvölő település”* a helyszíne az 
Országos Vadásznap rendezvénynek. A hagyományosnak számító 
programot az Országos Magyar Vadászkamara és a Békés Megyei 
Területi Szervezete, a Mezőberényi Vadásztársaság és Mezőberény 
Város Önkormányzata együttműködésével valósítja meg.
Az Országos Vadásznap programjai között többek között új vadászok 
eskütétele, fegyver- és íjászbemutató, solymász- és kutyabemutató, 
kézműves vásár, játszóház, kürtbemutató, főzőverseny, kiállítás és egész 
napos kulturális program is várja a látogatókat a városközpontban található 
Városi Ligetben és környékén. Az esemény egyik fő programja a helyszínen 
megrendezésre kerülő koronglövészet, illetve vadételek főzőversenye.
Látogasson el akár több napra városunkba, már most foglalja le szállását, 
tájékozódjon honlapunkról: www.mezobereny.hu oldalról, és keresse egyéb 
programjainkat.

A részletes programokról későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
 Várja Önöket szeretettel: Mezőberény Város Önkormányzata 

info@mezobereny.hu,  +36 70 4002422

* (The New York Times, 2014. február 5.)

Kitelepítettek jelentkezését várják
A Kisebbségi Jogvédő Intézet várja azon személyek vagy utódaik 
jelentkezését, akiknek 1945 és 1949 között elkobozták a földjeit, s akik a Tt. 
503/2003 számú szlovák kárpótlási törvény értelmében diszkriminatív 
módon azért nem kaphattak kárpótlást az államtól, mert nincs szlovák 
állampolgárságuk vagy állandó lakhelyük Szlovákia területén. 
Az érdeklődők minden szükséges információt elolvashatnak a www.kji.hu 
honlapon. A károsultak utódai is jelentkezhetnek a honlapon található 
nyilatkozat kitöltésével, amelyet a Kisebbségi Jogvédő Intézet alábbi címére 
kell eljuttatniuk: 
Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1051 Vármegye utca 7., HUNGARY. E-mail-
címük a következő: jogvedo.intezet@kji.hu, s a +36 1 79 86 530-as 
telefonszámon is érdeklődhetnek. Bővebb információ a mezobereny.hu 
hírei között. A szövegben említett nyilatkozat letölthető a 

 oldalról, illetve átvehető a Városháza portáján és 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ információs pultjánál is. 
www.mezobereny.hu

A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására 
pályázatot írt ki, melyen a Békés Megyei Önkormányzat is indult azzal a 
céllal, hogy a fiatalokat bevonja a hungarikumok, értékek megőrzésébe, 
gyűjtésébe, megismerésébe. 
A pályázat keretében a megyei önkormányzat a Békés megyei értékek, 
illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett általános iskolák 
felső tagozatos, továbbá középiskolások négy fős csapatai részére, 
három fordulóban. A vetélkedő célja a fiatalok hungarikum mozgalomba 
való bevonása, elméleti és tárgyi tudásuk bővítése a magyarság 
közösségének értékei kapcsán. Fontos, hogy a fiatalok mindinkább 
megismerjék lakókörnyezetük értékeit, közelebb kerüljenek azokhoz az 
épített, kulturális, gasztronómiai, természeti értékekhez, amelyekről sok 
esetben már csak nagyszüleik elmondása vagy a múzeumok 
kiállítótermei közvetítésével értesülhetnek. Azzal, hogy elmélyülnek az 
értékek sokaságának megismerésében, erősödik identitásuk, kötődésük 
lakókör-nyezetükhöz. 
Békés megye 75 települése közül 47 alakította meg a saját települési ér-
téktárát, ez az országos átlag kétszerese, a 46 értéktárban 706 értéket 
vettek eddig lajstromba. A Békés Megyei Értéktárban pedig 29 megyei 
érték szerepel, ezek közül kettő (a csabai és a gyulai kolbász) hungarikum 
is. A játék első fordulójában az iskolák bonyolították le házi versenyüket, 
ahonnan a legjobbak jutottak be a járási döntőkbe. Jelenleg a második 
forduló zajlik, a járási elődöntőkből – mindkét korosztályból – a 
legeredményesebben teljesítő csapatok jutnak be a megyei döntőbe, ahol 
értékes díjak várják a versenyzőket. A megyei döntő várhatóan február 21-
én lesz Békéscsabán.

Békési érték-mérő 
A Békés Megyei Önkormányzat híre

Városházi hírek
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Székely Károlyné Székely 
Eszter január 30-án ünnepelte 
90. születésnapját. Ebből az 
alkalomból Siklósi István 
polgármester otthonában kö-
szöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emlék-
lapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. Az önkormány-
zat és településünk valamennyi 
lakója nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepeltnek!

A gyermekbiztonsági rendszer megadott szerelési informáci- gyermekbiztonsági rendszerben gépkocsis személyszállítást vég-
gépkocsiban történő elhelyezés óknak megfelelően rögzíteni. A rögzíteni ző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
feltételeiről a közúti közlekedés jármű szokásos haladási irányával a) ha a gyermekbiztonsági d) ha a rendvédelmi szervek 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) ellentétes irányban a jármű első rendszer beszerelésére a gépkocsi gépkocsijában vagy a mentő gép-
KPM–BM együttes rendelet üléséhez a gyermekbiztonsági a gyári kialakítása alapján nem kocsi betegellátó terében utazik;
(KRESZ) 48. §. tartalmaz rendszer csak akkor szerelhető be, alkalmas (az ilyen kialakítású M1, e) a menetrend szerinti személy-
előírásokat. ha az üléshez légzsákot nem N1, N2 és N3 kategóriájú szállítást végző autóbuszban;

szereltek fel vagy a légzsák gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb f) a nem menetrend szerinti sze-
48. §. (7) A gépkocsiban vagy a működésbe lépését előzetesen gyermek nem szállítható, illetve a mélyszállítást végző autóbusz-
mopedautóban - a (8) bekez- megakadályozták. A 3 évnél 3. életévét már betöltött és 150 cm- ban, ha álló utasokat is szállíthat;
désben foglalt kivétellel - 150 cm- fiatalabb gyermek csak gyermek- nél kisebb testmagasságú gyermek g) ha 3. életévét még nem töltötte 
nél alacsonyabb gyermek csak a biztonsági rendszerben rögzítve az első ülésen nem szállítható); be és állva utazik az autóbuszban;
testméretéhez és testsúlyához szállítható. A gyermeket a gyer- b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, h) ha külön jogszabályban (Lásd: 
igazodó kialakítású gyermek- mekbiztonsági rendszerhez tar- 3. életévét már betöltötte, legalább 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. 
biztonsági rendszerben rögzítve tozó hevederekkel (pántokkal) is 135 cm magas és az üléshez §.) meghatározott orvos által kiál-
szállítható. A gyermekbiztonsági rögzíteni kell. beszerelt biztonsági övvel – test- lított igazolással rendelkezik.
rendszert a jármű e célra gyárilag (Megállapította: 289/2009. (XII. méretéhez igazodóan – bizton- Balesetmentes közlekedést kíván 
kialakított rögzítési pontjaihoz, 18.) Korm. rendelet 22. § (1). ságosan rögzíthető; a Mezőberényi Rendőrőrs.
vagy az üléshez tartozó biztonsági Hatályos: 2010. I. 1-től.) c) ha taxi üzemmódban használt Jakusovszki Zoltán r. alezredes,  
övhöz kell a gyártója által (8) A gyermeket nem kell taxi gépkocsi és a személy- őrsparancsnok

Rendőrségi tájékoztató a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazásáról

A megváltozott közlekedési nem lehet megállapítani. Az ilyen tömegű járművek mel le t t i  láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott 
környezet váratlan helyzet elé helyeken a „relatív” nagy elhaladáskor, ugyanis a hirtelen területen kívül mind a kerék-
állíthatja a járművezetőket, sebességgel közlekedő jármű fellépő oldalszél és annak meg- párosoknak, mind a gyalogo-
éppen ezért időben fel kell kereke és az úttest közti tapadás szűnése balesethez vezethet. soknak éjszaka és korlátozott 
készülni arra, hogy egyik szintén csökken, esetenként meg- Aki a fentiekben említett meg- látási viszonyok esetén fény-
pillanatról a másikra olyan szűnik, ami a jármű kormányoz- változott útviszonyok miatt kény- visszaverő ruházatot kell viselni. A 
időjárási és útviszonyokkal hatatlanságához vezethet. Egyes szerül az útpadkára, soha nem fényvisszaverő anyagok és 
találkozhatunk, amelyek a nyári utakon számítani kell arra, hogy az szabad a gépkocsit hirtelen prizmák nem helyettesíthetik a 
vezetési stílustól lényegesen esővel együtt megjelenhet – az visszakormányozni az úttestre, világítást, de növelik a látha-
eltérő vezetési technikát igé- állati erővel vont járművek, mert a jármű kifordulhat, áttérhet a tóságot, és ezzel a biztonságot. 
nyelnek. vontatók által – a földutakról menetirány szerinti baloldalba, és Egy fényvisszaverő prizmát már 

felhordott sár, melyen a gépjár- az ott közlekedőkkel ütközhet, 100 - 200 méterről észre lehet 
Amire figyelni kell: művezető könnyen megcsúszhat. illetve árokba borulhat, és fának is venni. A fényvisszaverő eszközök 
Ősszel az utak mentén lévő fák Az őszi-téli időszakban nagyobb ütközhet. Az autó stabilitása és megfelelő öltözék viselete, 
levelei elszigetelik az úttesttől a gondot kell fordítani a járművek megváltozik, ha jeges útfelületre valamint a jól működő világítás 
gumiabroncsokat – így a tapadás műszaki állapotára. Át kell fut rá. Ebben az esetben minden esetén a gyalogosok és a 
csökken. A nedves falevelek vizsgálni a fékberendezéseket, a hirtelen mozdulat a kormányon, kerékpárosok sötétben is jól 
különösen veszélyesek, mert gumiabroncsokat, a világító és féken vagy a gázon tragédiához láthatóvá válnak. Ebben az 
alóluk a víz nehezebben szárad fel jelző berendezéseket, ablaktörlőt, vezethet. A jármű sebességét időszakban fokozottan kell 
– az úttest csúszós marad, hiába ablakmosót, az utastér fűtő és gázelvétellel és motorfékkel figyelni az oldalszélre is, hiszen a 
látszik száraznak. páramentesítő berendezéseit. Téli csökkentsük. kerékpár könnyen felborul, ha 
Esőben a látótávolság csökken. A gumiabroncs használata + 7 fok Kerékpárosok figyelmébe! nagy sebességű gépjármű elhalad 
levegő kevésbé átlátható az alatt javasolt, melynek össze- Baleseti elemzések igazolják, mellette. Sok baleset oka a 
esőcseppek és a páratartalom tétele lágyabb, és mintázatánál hogy  a  l eg több  sé rü léses  szabálytalan kanyarodás, ezért 
miatt. A járművek körvonalai fogva megfelelő tapadást biztosít. kerékpáros baleset abból adódik, lényeges,  hogy a művelet  
elmosódnak, és a valóságosnál Téli időszakban hidakon, felül- hogy a kerékpáron nem volt megkezdése előtt a kerékpáros 
távolabbinak lá tszanak.  A járókon és erdősávval védett világítás, a kerékpáros nem volt mindig nézzen hátra, és ne 
közeledő járművek távolságát útszakaszokon fokozottabban látható! A gyalogoselütéseknél is feledkezzen meg az irányjelzésről 
sokan túl-, a sebességüket pedig számolni kel az úttest eljege- hasonló a helyzet, a gyalogos sem.
alulbecsülik. Nagyobb esőzések sedésére. Hirtelen fellépő oldal- „beleolvadt” környezetébe. A Balesetmentes közlekedést kíván 
során a rossz vízelvezetésű utakon szélre is számítanunk kell az fényvisszaverős dzseki, fény- a  B é k é s  V á r o s i  B a l e s e t -
megáll a víz, melynek a mélységét említett helyeken, valamint nagy visszaverő karszalag, matrica megelőzési Bizottság!

Tanácsok járművezetőknek a téli útviszonyokra

2017. februárVárosházi hírek / Rendőrségi tájékoztató

Vrbovszki György 
köszöntése

Vrbovszki György január 18-án 
ünnepelte 95. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester otthonában 
köszöntötte, és adta át a mi-
niszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és tele-
pülésünk valamennyi lakója 
nevében jó egészséget és további 
békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek!

Székely Károlyné 
köszöntése
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Zsolt igazgatóhelyettes tolmá-
Központ felújított színház- csolta. Hangsúlyozta, a Magyar 
termében – a Magyar Kultúra Kultúra Napja akkor válik igazi 
Napja alkalmából – az érdeklődők ünneppé, ha átgondoljuk, milyen 
január 20-án Kálmán Imre: módon kell a ránk hagyott 
Cirkuszhercegnő című kétfel- kulturális örökséggel felelősen 
vonásos operettjét láthatták a bánnunk. Meg kell becsülnünk 
fővárosi Bulvárszínház elő- alkotásainkat, nemzeti érté-
adásában. keinket, szellemi és tárgyi em-
A tervek szerint  a Magyar Kultúra lékeinket. A színházi esten a részt-
Napját Papp Zoltán, grafikus- vevők Kálmán Imre szép zenéjét, 
művész, tanár – aki  a fülbemászó dallamait hallhatták. 
„Mezőberény Kultúrájáért” A szerző a magyar kultúra 
elismerő címet kapta meg a elismert képviselője itthon és a 
várostól – nyitotta volna meg, de ő nagyvilágban, így Mezőberény 
betegsége miatt nem tudott eljönni méltó módon ünnepelte meg a 
az eseményre, így szavait Fábián Magyar Kultúra Napját.

2016-ban

A Magyar Kultúra Napja 2017 betegségük miatt nem tudtak részt 
rendezvénysorozat programjának venni a rendezvényen, így 
összeállításakor a szervezők a Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
legkisebbekre is gondoltak. Az mesélt a gyerekeknek a tücsökről 
eredeti program szerint Mesélj és a hangyáról, Fábián Zsolt 
nekem! – rendezvénysorozat 

igazgatóhelyettes origamizott a 
keretében január 19-én Jeneiné 

gyerekekkel és az őket elkísérő Borzán Éva mesélt volna a 
szülőkkel. Mindenféle ugrani, gyerekeknek az Orlai Perics Soma 
mozogni tudó papírtücsköt és Kulturális Központ Könyv-
-bogarat hajtogattak az egyre tárában.

Évi tanító néni és a könyvtárosok lelkesebb résztvevők.

nyében dr. Bódán Zsolt, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Békés Megyei 
Levéltára osztályvezetője Körök, 
egyletek, a civil társadalom 
története Békés megyében és 
Mezőberényben címmel tartott 
előadást.  Dr. Bódán Zsolt 
hangsúlyozta, a két világháború 
között Berényben is sok civil 
szervezet működött, volt olva-A Magyar Kultúra Napja 2017 
sókör, tűzoltó egyesület, szín-rendezvénysorozata keretében 
játszókör, iparos egylet, nőegylet, 

rendhagyó időpontra, január 18-
ezek műkedvelőként színda-

ra, szerdára került a „Múzeumi 
rabokat adtak elő, bálokat szer-

esték” legújabb eseménye. Az veztek. 
Orlai Petrics Soma Kulturális Ezt az aktív civil életet a diktatúra 
Központ Muzeális Gyűjtemé- szüntette meg 1948-ban. 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Békéscsabai Nemzetközi Tánc-
Központban január 21-én tartotta fesztivál és Táncgála. 
meg 15 éves jubileumi műsorát a A Berény Táncegyüttes nemcsak 
Berény Táncegyüttes. A ren- itthon képviseli városunkat, 
dezvényen az együttest köszön- hanem Mezőberény testvér-
tötte Siklósi István polgármester, 

városaiban (Münsingen, Gúta) és 
v a l a m i n t  a  m e g y e  t á n -

nemzetközi fesztiválokon (Olasz-cegyütteseinek, kulturális szer-
ország, Romániá, Horvát-ország, vezeteinek képviselői. Ez a 
Bulgáriá, Ausztria) is. Az együttes jubileum kettős: 30 évvel ezelőtt, 
jelenlegi vezetője Szabóné Kukla 1986-ban alakult és több évig 

működött az akkori Berény Ágnes, tánckarvezetők: Balogh 
Táncegyüttes Balog Zoltán Dávid Attila és Szugyiczki 
vezetésével. Az egykori táncosok Julietta. Az utánpótlást a „Leg a 
most újra összejöttek, és meg- láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
alakították az Ősberény Tánc-

tanulói biz-tosítják, akik egyben a 
együttest. Első koreográfiájukat 

Berény Táncegyüttes után-
ezen a jeles napon mutatták be.

pótláscsoportjait (Kis-Berényke A Berény Táncegyüttes 2001-ben 
Táncegyüttes, Berecske és Babica alakult újjá Szabó Csaba és 
csoportok) alkotják.Szabóné Kukla Ágnes veze-
A teltház előtt megtartott gála-tésével. Az együttes igen aktív 

szerepet vállal nemcsak Mező- műsorukon minden csoport 
berény, hanem a térség és Békés bemutatkozott. A nagy sikerhez 
megye kulturális életében is, nagyban hozzájárult a Suttyomba 
hiszen a számos települési zenekar remek muzsikája. Az este 
fellépésen túl (rendezvények, 

további részében az együttes 
ünnepségek) rendszeres részt-

egykori és jelenlegi tagjai ven-vevője a megye nagy fesz-
dégeikkel a Berény Szállóban tiváljainak, mint a gyulai Körös-
tartott Folkbálon reggelig ün-Völgyi Sokadalom, a Békés 
nepeltek.Megyei  Gyermek és  Kis-

együttesek Találkozója vagy a „Leg a láb” A.M.I.

Magyar Kultúra Napja 2017 
A civil társadalom története

A tizenöt éves táncegyüttes

Kultúra napja magyar operettel

Mese és origami a könyvtárban

2017. február Intézményi hírek
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Mezőberény Város Óvodai t udásuka t ,  képes sége ike t ,  
Intézményében december 21-én kreativitásukat. Saját fizikai, 
nevelési értekezlet keretében psz ich ika i  képessége ikke l  
élménypedagógiai csapatépítő szembesít, és ami talán ennél is 
tréningen vehettünk részt Takács fontosabb: a személyes élményre 
Nándor előadó, foglalkozásvezető koncentrál."
irányításával. Nevelőközösségünk nevében 
"Az élménypedagógia lényege, köszönöm ezt az eseményekben, 
hogy cselekvésre készteti a mosolyban, kacagásban teli 
résztvevőket. Provokál. Olyan napot; igazi levezetése volt ez a 
helyzetet teremt, melyben a délelőtt az óesztendőnek.
csoport tagjai késztetést éreznek Kovács Annamária 
arra, hogy próbára tegyék intézményvezető

Csapatépítés az óvodában

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a 
Múzeumi Esték sorozat következő előadásra, 

egy Indiai úti beszámolóra,

Amikor az álmokat 
felülmúlja a valóság… 

címmel február 24-én 
(pénteken) 17 órától 

A vendégeket képzeletbeli 
utazásra hívja

Futaki Éva pedagógus 

A rendezvény minden érzéket (látás, hallás, 
szaglás, ízlelés, és tapintás) megragadó 
módon próbálja elkalauzolni a megjelenteket 

a világ e távoli országába. 

A Magyarvégesi Óvoda Katica bundagyűjteményt, a régi 
csoportja január 24-én látogatott hímzéseket, illetve a 
el az Orlai Petrics Soma Kultu- pásztorélet eszközeit. A 
rális Központ Muzeális Gyűjte-

kicsik néhány eszközt ményébe. Az óvodások a téli 
kézbe vettek, azokat ki is öltözködéssel ismerkedve meg-
próbálták.tekinte t ték  a  ködmön-  és  

Óvodások a múzeumban

Mezőberényben, az 1960-as években a bálokon, 
esküvőkön és más rendezvényeken cigány-
zenekarok húzták a talpalávalót. Ebben az 
időszakban Berényben a cigányzenészek 
nagyon népszerűek voltak. Lázók Lajos 
prímás és zenekara a hagyományos 
muzsikus viseletben lépett fel. A 
prímás kék, a többi zenész pedig 
piros sújtásos mellényt hordott. A 
bemutatott piros mellényt arany-
színű zsinórozással díszítették, 
és bevarrott lobogós ujjú ing-
vállal egészítették ki. Ritka 
viseleti darabnak számított 
Horvát Athanáz csellós fellépő 
ruhája. A zsinórozott mellény a 
tradicionális muzsikus viselet 
része volt, napjainkban is 
ebben a hagyományos ru-
hában lépnek fel a 100 tagú 
cigányzenekar tagjai.

Csete Gyula

A cigány csellós fellépő ruhája
A hónap műtárgya 2017. február

Időpont: 2017. február 17. (péntek) 16 órától
Jelmezbe bújás 15:30-tól

Helyszín: Magyarvégesi Óvoda, Mezőberény, Kálvin u. 2-4.

Programjaink:
- Jelmezes felvonulás

- Maszkabál
- Kézműves foglalkozás

- Tréfás játékok
- Eszem-iszom... farangi fánk

Mindenkit szeretettel várunk! A részvétel ingyenes

OPSKK Muzeális Gyűjteménye február 28-ig meghosszab-
bítja a Mezőberényi méhészek 80 éve című kiállításának 
nyitvatartását. 

Még látogatható

2017. februárIntézményi hírek
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ÉS FARSANGI MULATSÁG



Irázi Tibor – a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Juhász Gyula 
utcai Idősek Otthonának lakója – szabadidejében szívesen foglalkozik 
versírással. Tavaly ősszel verseivel indult az „Év Nyugdíjas Költője” 
irodalmi pályázaton, ahol a zsűrinek és az olvasóknak köszönhetően 
elismerő oklevélben részesült. Ezúton szeretné megköszönni 
családtagjainak, ismerőseinek, az otthon dolgozóinak, lakóinak 
segítségét és bátorítását. Szeretne továbbá köszönetet mondani azon 
olvasóknak is, akik verseit érdemesnek találták arra, hogy szavazatukat 
műveire adják.

Poéta az idősek otthonában

Irázi Tibor: Haragszom!

Haragszom!
Haragszom én , úgy bizony!
Haragomban földhöz
vágom kalapom!
Felvet a méreg,
képem pirosodik,
füleimen jön ki a gőz!
Úgy haragszom, úgy ha-

ragszom:
földhöz csapom kulacsom!
De a mérgem nem csillapszik,
talán inkább fokozódik.
Kutya egye meg a telet,
ez a kulacs nem elrepedt?
Mit merészelt, hát nem elrepedt?
Most még inkább haragszom,
majd szétvet a düh!
Mit tehetnék? Hogy szűnjön 

haragom:
csendesen, rendesen magamat a 

föld alá iszom.
Szelídre ittam magamat,
részeg lettem, mint a csap.
Virágos jó kedvem lett,
dühömet is elfeledtem.
Miért volt haragom?
Én azt már nem is tudom.
A sok jó bort mind megittam,
szép nyugodtan lehiggadtam.

Irázi Tibor: Anyák napi köszöntő

Anyák napja tiszteletére
A nap is másként kel fel.
Nagy ünnep ez nekünk:
Benne van minden szeretetünk.
Szeretet, amit aziránt a kéz
Iránt érzünk, amely ringatott,
Ápolt, ölelt, dédelgetett minket.
Édesanyák! Kik sokat dolgoztatok,
Kik rengeteg mindenről 

lemondtatok,
Hogy gyermekeiteknek enni 

adhassatok:
Mi, akik a ti lányaitok, fiaitok 

vagyunk,
Kívánunk nektek sok-sok 

boldogságot,
Tengernyi örömet, vidám 

pillanatot.
Adja meg ezt az Isten nektek!
Hogy boldog legyen nektek ez a 

nap,
Ahhoz elég csak annyit 

mondanunk:
Szeretlek Édesanyám!
Legyen ez a legszebb ajándékunk,
A virágcsokrunk mellé szóljunk:
Szeretlek, és hálatelt szívvel 

gondolok rád:
Édesanyám!
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Georges Feydeau: 

A balek, 
avagy a hülyéje 
bohózat két részben 

2017. március 10. 19.00

Jegyár: 2.800,-Ft 
előadásonként 
Információ és 

jegyvásárlás: Orlai 
Petrics Soma 

Kulturális Központ,
tel.: +36-20-4243-944

Színház az 
OPSKK-ban

Mesélj nekem! 
rendezvénysorozat keretében 

február 23-án 
16 óra 30 perctől 

az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 

Könyvtárában 
Jeneiné Borzán Éva 

tanító mesél a gyerekeknek

 
február 13-18. között

- pároknak beiratkozás 
féláron

- késedelmi díjak elengedése

VALENTIN-NAPI 
AKCIÓ A 

KÖNYVTÁRBAN

A Városi Nyugdíjas Klub
nyilvános télűző

farsangi mulatságot tart
2017. február 22-én 

16 órától
OPSKK Művelődési 
Központja aulájában.

A hangulatról gondoskodik: 
Raffai Szabolcs
Tombolatárgyak 

felajánlását elfogadjuk
Részvételi díj: 500.-Ft

Jelentkezés: február 20-ig 
Mertz Mártonnénál a

 +36 20 5880-088
telefonszámon

A Békés Megyei Népművészeti se / Tarsoly vagy kistarisznya órától tervezzük, de ez a jelent-
Egyesület a Hagyományok készítése karmantyúfán, egyszerű kezők igényétől függően vál-
Házával kötött együttműködési díszítőtechnikával / Kisméretű tozhat. 
megállapodásnak köszönhetően tarisznya vagy táska készítése A gyakorlati foglalkozások 
Mezőberényben, az Orlai Petrics kiskereten, egyszerű csíkrit- helyszíne: 5650 Mezőberény, 
Soma Kul turá l is  Központ  mussal / Szövött táska vagy Luther tér 12-13.
közreműködésével 2017 már- ülőpárna készítése kiskereten, Előzetesen jelentkezni az alábbi 
ciusától vászon- és gyapjúszövő fogazásos technikával / Mező- elérhetőségeken lehet: 
szakkört indít felnőtteknek. A berényi vászonszőttesek megis- opskk@mezobereny.hu
szakkör heti rendszerességgel, mertetetése és ezek alapján új vagy Orlai Petrics Soma 
alkalmanként 4 órás foglal- alkotások tervezése és elké- Kulturális Központ, 5650 
kozások keretében valósul meg. szítése. Mezőberény, Fő út 6. 
A szakkör célja a szövőeszközök A szakkör vezetője: Debreczeni Tel.: +36 20 246-1216
sokszínűségének, a szövés ha- János Népi Iparművész, a Nép- opskk.mezobereny.hu
gyományos technikáinak, ha- művészet Mestere. 
gyományos formáinak és mo- A szakkör a résztvevők számára 

Jelentkezési határidő: tívumainak a megismertetése, ingyenes, a foglalkozásokon 
2017. március 3.különös tekintettel a mezőberényi felhasználásra kerülő anyag 

vászonszőttes mintakincsre. korlátozott mennyiségben biz- Bővebb felvilágosítás kérhető 
A tanfolyam gyakorlati temati- tosított. A szakkör minimum 10 fő Debreczeni Jánostól, a +36 20 
kája: Fonatok készítése, egy- jelentkezése esetén indul, ma- 956-8917-es telefonon, valamint 
szerű szalag készítése / Fonal- ximális létszám 15 fő. Szakkör az  
előkészítő műveletek / Mintázás indítása: március 7. 17 óra az e-mail címen.
csíkritmussal, mintázás 4 nyüst- OPSKK Művelődési Központ-
tel, azsúrszövés / Egyszerű jában 
szedettes vászonszőttesek szövé- A foglakozásokat keddenként 14 

www.mezobereny.hu

info@berenyitextil.hu

Szövőtanfolyam indul Mezőberényben

PAPP LAJOS

SZÍVVEL 
LÉLEKKEL

PROF. DR. 

előadása
2017. március 31-én

17 órakor az
Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ
színháztermében

Jegyek kaphatók az 
OPSKK információs 

pultjánál 
február 11-től 

700.- forintért

Az előadás után 
prof. dr. Papp Lajos 

dedikál

2017. február Intézményi hírek

Ciróka-maróka

február 15-én (szerda)
17 órakor 

játékos, énekes, mondókás 
foglalkozás Hanó Krisztina 

néptáncpedagógussal 
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A mezőberényi szlovák nemzetiség meghívást kapott a Gútai 
Szlovák Kultúra Baráti Kör vezetőségétől a hagyományos szlovák 
bálon való részvételre. A szlovákok képviseletében 9 fő vett részt 
ezen az alkalmon Cservenák János, a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Borgula Györgyné, a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke vezetésével. A 
delegációt elkísérte Siklósi István polgármester is. 

A Mezőberényi Erdélyi Kör lassan szüleik, nagyszüleik szere-
február 4-én ünnepelte fennállása pébe lépnek. 
25. évfordulóját. Az Orlai Petrics A Kolozsvári Magyar Opera 
Soma Kulturális Központ szín- művészei másfél órás operett és 
háztermében Kajlik Péter elnök kabaré műsorukkal tették emlé-
elmondta, szervezetük 1992 kezetessé az estét, majd a program 
februárjában épp a kulturális a Berény Étterem-Szálloda 
központban alakult meg. éttermében bállal folytatódott. A 
Nosztalgiával gondolnak vissza a 25 éves évforduló alkalmából a 
kezdetekre, a ’90-es évek elejére, bál bevételét a Városi Ligetben, a 
amikor fiatalon, tervekkel fel- székelykapu mellé felállítandó 
vértezve érkeztek Mezőberénybe. kopjafa költségeire fordítják. A 
Az elmúlt 25 év alatt a gyerekek kopjafa ünnepélyes átadását 
felnőttek, és az egykori alapítók augusztus 20-ra tervezik.

Tisztelt mezőberényi lakosok! A Vöröskereszt Mezőberényi Ebben az időpontban lehet jönni 
Alapszervezete továbbra is várja bárkinek válogatni, és ugyan-

2017. évi véradások időpontjai: adományaikat. Ha kinőtte, meg- ebben az időben fogadjuk az 
febr. 22. szerda 8-11 óráig unta, vagy már nincs szüksége rá, adományokat. Érdeklődni tele-
ápr. 03. hétfő 8-11 óráig (ruha, cipő, kisebb használati fonon: +36 20 959-7772
máj. 25. csütörtök 8-11 óráig tárgy) akkor hozza be hozzánk, (A Spar előtt lévő sárga konténer 
jún. 27. csütörtök 8-11 óráig telephelyünkre, Mezőberény nem a Vöröskereszté, az abba 
szept. 25. hétfő 8-11óráig Martinovics utca 25. szám alá. A bedobott ruhákat nem a Vörös-
dec. 11. hétfő 8-11 óráig hónap utolsó vasárnapján 

kereszt kapja meg!)
Helyszíne minden esetben az v agyunk nyitva 9-12 óráig. 
OPSKK Művelődési Központja Nyitvatartási időpontok:

Szeretettel várunk mindenkit!
(Mezőberény, Fő út 6.) március 26. (vasárnap)

augusztus 27. (vasárnap)
Hoffmanné Baranya Róza,szeptember 24. (vasárnap)
Vöröskereszt Mezőberényi október 29. (vasárnap)

november 26. (vasárnap) Alapszervezetének titkára

április 30. (vasárnap)
május 28. (vasárnap)
június 25. (vasárnap)
július 30. (vasárnap)

Civil baráti találkozó Gútán

A színvonalasan, jól megszer- tőjével, Füri Edit asszonnyal és a 
vezett rendezvényt a mű-velődési Magyar Asszonyok Ligájának 
központban tartották, ennek elnökével, Tóth Melánia asszony-
nagyterme kitűnő hely-színnek nyal új együttműködési meg-
bizonyult. A januári bál az idén állapodásokról beszéltünk, mely 
több civil szervezet összeogásával majd kiegészítheti a jelenlegit. A 
került meg-rendezésre, és a siker találkozáson a civil szervezetek 
bizonyította a létjogosultságát több képviselője vett részt, és ők is 

(óvodai, iskolai közösségekkel). A valamennyien az együttműködés 
program része volt, hogy január fontosságát nyilvánították ki. Az 
21-én a Városi Nyugdíjas Klub elhangzottak alapján megegyezés 
vezetője és tagjai is fogadták a született, hogy a következő 
mezőberényieket a nyugdíjas találkozás alkalmával írásos 
házban. A találkozás célja új megállapodásban is rögzítjük az 
együttműködések, 2017. évi elhangzottakat, és szakmai 
k ö z ö s  t a l á l k o z á s o k ,  r e n - tervezetet készítünk a további 
dezvények megszervezése, ju- k o n k r é t  m u n k á h o z ,  m a j d  
bileumi ünnepségek időpont- aláírásunkkal is megerősítjük 
jainak egyeztetése volt. Mindkét 

mindezt. Az elmúlt évek közös 
településen a határon túli kap-

programjai testvérvárosunk 
csolatok építése nagyon fontos 

civiljeivel, az önkormányzataink volt az elmúlt időszakban, és 
közös tervei megerősítik a fontos az elkövetkezendő időkre 
mezőberényi szlovák nem-is. Ezért kiemelendő az együtt-
zetiséget abban, hogy értékes, működés a Szlovák Kultúra Baráti 
családjaink számára fontos Körével és vezetőjükkel, Litvai 
lépéseket tettünk, teszünk.Andrással már hosszú évek óta. A 

Borgula Györgyné elnökVárosi Nyugdíjas Klub veze-

Negyedszázados az Erdélyi Kör

A Vöröskereszt tájékoztatója Kettőskúti 
találkozó

Ez évben is megszervezik a 
kettőskúti találkozót, 

mégpedig 
 március 19-én, vasárnap 

12 órakor
a Berény Étterem és Szálloda 

éttermében.

Ebéd: 1500.- forint.

Jelentkezés és befizetés: 
március 15-ig.

Jelentkezni lehet: 
Fülöpné (Nusi) 

+36-20 429-3878,
illetve Járosiné (Icu) 

+36-70 423-7248

2017. februárCivil hírek
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A nevetés – jót tesz. Szokták azt is rovására nevetünk, de ne felejtsük 
mondani, hogy hizlal (vagy éppen el a mulatozások idején sem: 
kellemesen fogyaszt), gyógyít, „Nevetés közben is fájhat a 
feszültséget old. Tény, hogy szív…” (Péld. 14,13) Ezért 
általában jobban érezzük ma- vidámság közben is legyen első: a 
gunkat ott, ahol nevetnek, mint szeretet. Vidámságunk ne verjen 
ahol sírni kénytelenek. Jó nevetni, szét közösségeket és családokat!
s jó annak, aki tud (még) nevetni. Jézusi aranyszabály: „Amit tehát 
Ősi vágyunk nekünk, embe- szeretnétek, hogy az emberek 
reknek, hogy olyan helyeken veletek cselekedjenek, ti is 
forduljunk meg, ahol több a ugyanazt cselekedjétek velük…” 
nevetés, mint a sóhajtozás. Ahol (Máté 7,12)
fel lehet szabadulni, vagy ahol ki Ha már mindenképpen nevetni 
lehet szabadulni a nyomasztó akarunk valakin, tanuljunk meg 
terhek, bajok, gondok alól – önmagunkon kacagni. Dr. Gyö-
legalább egy kis időre. Így kössy Endre – sokak Bandi bácsija 
formálunk magunknak ünnepeket – írta: „Boldogok, akik nevetni 
és mulatságokat – a farsangi tudnak önmagukon, mert nem lesz 
időszakban is. vége szórakozásuknak.”
Szükségünk is van a felszabadult Soha nem a vidámsággal van a 
nevetésre, ahogy szükségünk van baj, hanem az olyan mulatsággal, 
a meleg napsütésre a hideg, vidámsággal, nevetéssel, amely-
szürke, ködös napok után. A ben fel akarunk szabadulni arra is, 
kutatások igazolták: a nevetés jót ami már mérgezi a lelket, 
tesz a szervezetünkkel. szomorítja mások szívét, elveszi a 
Miért lehet mégis rossz szájízünk békességet családok életéből, 
egy-egy vidám rendezvény után? barátságokat tesz tönkre, vagy 
Talán azért, mert elfelejtjük, hogy éppen – feléli a jövőt.
vannak korlátok, amelyek védik – Légy vidám! De tégy meg 
a vidámságot is. Amelyek védik a mindent, ami rajtad múlik, hogy 
vidámságunktól a másik embert, s az a vidámság másnak ne csaljon 
védenek mások vidámságától könnyet a szemébe, ne okozzon 
minket. fájdalmat és békétlenséget. Légy 
A szeretet nem tesz rosszat a vidám, felszabadult, derűs, mert 
felebarátnak (Róma 13,10). Ezt a szüksége van erre a léleknek. De 
felszabadult vidámság idején úgy, hogy másnap szemében 
könnyen elfelejtjük. Pedig nem nézhess azoknak, akikkel együtt 
kellene. A szeretet tapintatos – nevettél, s azoknak is, akik miatt 
mulatság közben is. nevettél.
Bár könnyebb mások rovására Mert jó folytatni a nevetést 
nevetni, s időnként még azok is másnap is – keserűség nélkül.
velünk nevetnek,  akiknek Futó Zoltán megbízott lelkész

Vidámság, móka, kacagás…

450 éve indult önálló útjára
a Magyar Református 

Egyház
 

Erre emlékezünk 
hálaadó istentiszteleten
2017. február 24-én, 

délután 3 órától
a Békési Református 

Egyházmegye rendezvényén
a mezőberényi református 

templomban.
 

Ekkor leplezzük le 
ünnepélyesen

Méliusz Juhász Péter 
püspök szobrát.

 
Ünnepségünkre és az azt 

követő szeretetvendégségre 
mindenkit szeretettel hívunk 

és várunk!
 

A református gyülekezet 
presbitériuma

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Weigert Ádám Zoltán (Mezőberény) és Prorok Erika (Mezőberény)
Eltávoztak közölünk: Bátori Istvánné született Herter Magdolna 
(1931), Székely Lajos (1930), Sija Mihály (1929), Králik Pálné 
született Németh Piroska (1934), Lukóczki Lajos (1937), Gulyás 
Imre (1955), Debreczeni László (1953), Molitorisz Györgyné 
született Békési Mária (1954), Szabó Sándor (1956), Varga Sándor 
(1950), Zuba Györgyné született Károlyi Ilona (1929), Bartalus 
János (1945), Józsa Béla (1927), Machó Pálné született Szöllősi 
Piroska Etelka (1949), Varga Terézia (1937), Ökrös Jánosné 
született Sápi Irén Terézia (1939), Kolozsi Mihályné született 
Hamza Eszter (1925), Várhalmi Lajos (1948), Vetési János (1944).

A Mezőberény Városi Ifjúsági január végén nagyszabású 
Fúvószenekar idén is újdonsággal próbahétvégét tartott, amelyre a 
kívánja meglepni közönségét, távolabb élő tagok is haza-
amellyel tovább folytatja a látogattak. Az építő jellegű munka 
nagyszabású tematikus koncertek mellett ez most is alkalmat adott 
tavaly megkezdett sorát. Az előző egy kis beszélgetésre és jó 
évi filmzenei összeállítása után hangulatú csapatépítésre. Ismét 
egy hangulatos slágerpartira külön köszönet illeti a zenekart 
hívjuk meg az érdeklődőket. A támogató Mezőberényi Fúvós-
m ű s o r b a n  e z  a l k a l o m m a l  zenekarért Egyesületet, amelynek 
különböző előadók legismertebb tagjai közreműködtek a három-
könnyűzenei dallamait válogattuk napos hétvégi program elő-
össze Luis Armstrongtól az készítésében és lebonyolításában, 
ABBA-n át Adele-ig, így minden továbbá egy kis harapnivalóval 
korosztálynak kellemes szóra- biztosítottak energiát a zené-
kozást nyújthatunk. A zenekar már szeknek. 
régóta készül az eseményre, Ficzere Máté

Slágerparti az ifjú fúvósoktól
2017. február Civil hírek / Hitélet
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NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Készlet erejéig akció:

Tokaji Furmint száraz fehérbor 0,75l 325Ft (433Ft/l)

Szekszárdi Merlot száraz vörösbor 0,75l 449Ft (599Ft/l)

Szekszárdi Cabernet Franc bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)

Szeksz. Cabernet Sauvignon bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)

Kőbányai dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)

Kőbányai sör PET 2l 585Ft (293Ft/l)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Csokoládé Akció:
Boci tejcsokoládé tojás 40g 29Ft
Bárány, Csibe, Kacsa, Nyúl figura 18g 29Ft
Boci tejcsokoládé nyúlfigura 90g 49Ft (544Ft/kg)
Smarties tejcsokoládé nyúlfigura 48g 49Ft
Knorr halászlé kocka 60g 129Ft (2150Ft/kg)
Delikát csirkés ételízesítő 200g 199Ft (995Ft/kg)
Ketchup Univer flakonos 470g 359Ft (764Ft/kg)
Szaloncukrok 4-féle ízben kg 499Ft
Zewa 8tek. 3rét. WC-papír csg 799Ft (100Ft/db)
Persil mosógélek 4-féle 1,46L 999Ft (684Ft/L)
Kalinka vodka 0,5L 1749Ft (3498Ft/L)
Unicum eredeti 0,2L 1199Ft (5998Ft/L)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, 

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

Üdülés Hajdúszoboszlón

2017. május 14-től 20-ig 6 éjszaka és 7 nap félpanzióval 
4.300.- Ft/nap + 500- Ft/nap IFA. Beutaló nem kell. 

Utazás menetrend szerinti autóbusszal. 
Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban. 

Jelentkezés: 2017. április 10-ig 5.000.- Ft/fő előleg befizetésével. 
További információ: Kiszely Zsuzsanna: +36 30 4547 149.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium És Kollégium 

TANÍTÓI ÁLLÁSOKAT HIRDET  

a 2017/2018. tanévben induló első osztályai számára.

 Előnyt jelent:
- tanító és gyógypedagógus végzettség
- evangélikus gyülekezethez való tartozás vagy keresztény
életszemlélet

A szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kérjük 
Dr. Rückné Mező Györgyi igazgatónak címezve eljuttatni postai 
úton vagy személyesen az alábbi címre:

5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15.
vagy a psg@mezobereny.hu email-címre

A beadás határideje: 2017. március 15.

                  TISZTELT SZÜLŐK!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a  9/2017. 
(I.30.) sz. határozata alapján jóváhagyta a Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye óvodáinak nyári nyitvatartási tervezetét.

Mezőberény, 2017.01.31.       Kovács Annamária intézményvezető

Dél-Alföldi JOGpontok

Ingyenes jogi tanácsadás a munka 
világában

A Dél-Alföldi JOGpontok díjmentesen biztosítja a jogi tanácsadást 
munkajog, társadalombiztosítás, cégjog és adójog területén.
A személyes jogi segítség 26 irodában érhető el Bács-Kiskun, 
Csongrád és Békés megye területén.

Mezőberényi JOGpont iroda: Kossuth tér 13.
1-3. szerda 15.30-18.00, 4. szerda 13.00-15.30 óráig.

Továbbá jogi kérdését bármikor elküldheti e-mailen vagy felteheti 
hétköznap reggeltől az esti órákig online és 
telefonon az ingyenesen hívható zöld 
számunkon (+36 80 778800). 

Bővebb információért 
keresse fel honlapunkat, 
ahol ingyenes 
iratmintatárunkat
 is elérheti:
 www.jogpontok.hu

Hajópadló, lambéria, 

szegőlécek, teraszanyagok 

kedvező áron a gyártótól. 

Telefon: Gál Csaba +36  70 395-7032

2017. február

Dátum

-tól -ig

2017.
június 20.

2017.
július 22.

2017.
július 25.

2017.
aug. 28..

zárvatartó óvoda ügyeletes, felelős

Magyarvégesi Óvoda
Tóparti Óvoda

Magyarvégesi Óvoda
Tóparti Óvoda Csiribiri Óvoda

Nefelejcs Óvoda
Mosolygó Központi 

Óvoda


