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IX. Töltött Káposzta Fesztivál
díjakat Siklósi István polgár-
mester, Szekeres Józsefné alpol-
gármester és a zsűri tagjai adták 
át. A különböző kategóriákban 
tíz kerttulajdonos nevezett. Mini 
kert kategóriában Kis József, 
normál kert kategóriában Földes 
Ottó és Földes Ottóné, vegyes 
kert kategóriában Csaba Ferenc 
és Csabáné Magyar Éva győzött, 
különdíjban részesült a Mosoly-
gó Központi Óvoda. Szekeres 
Józsefné hangsúlyozta, Mezőbe-
rényben sokkal több szép kert 
van, reményét fejezte ki, jövőre A hagyományoknak híven a IX. egyaránt értékeli.
többen jelentkeznek a versenyre.Töltött Káposzta Fesztiválnak is Siklósi István polgármester meg-
A Kulturális Örökség Napjai a Városi Liget adott otthont. A nyitójában hangoztatta, öröm ez 
alkalmából lovaskocsis város-színpadon szeptember 21-én a nap, a ligetben csak olyanokkal 
néző túrát vezetett Csete Gyula, a Hoffmann Dániel, a Baráti találkozott, akik jól érzik magu-
Muzeális Gyűjtemény szakmai Egylet Mezőberényért Egyesület kat, itt mindenki vidám. A fesz-
vezetője. Az érdeklődők a há-(BEM) elnöke köszöntötte a tivál jó alkalom arra, hogy közös-
romnemzetiségű város ikonikus megjelenteket. Elmondta, a ségi életet éljünk a városban.
épületeit, emlékműveit tekin-főzőversenyben 38 csapat vesz A Magyarország legszebb kony-
tették meg.részt, a héttagú szakértő zsűri az hakertje országos program helyi 

folytatás a 4. oldalonételeket és a főzőhely környékét díjátadóját is itt tartották meg, a 

MEGHÍVÓ
 

Mezőberény Város
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt

2019. október 23-án 

nemzeti ünnepünk,
az 1956-os forradalom

 és szabadságharc
63. évfordulója alkalmából

megrendezésre kerülő városi
ünnepi programra:

MEGEMLÉKEZÉS AZ
1956-OS 

FORRADALOM
63. ÉVFORDULÓJA

ALKALMÁBÓL
Az ünnepség részeként

lehetőség van a megemlékezés
virágainak elhelyezésére

Siklósi István polgármester 

10 órakor az
'56-os Emlékparkba

(Városháza mögött)

Prima díjas a „Leg a láb”

A Békés Megyei Prima Gálát a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti túri Újvárosi Csillagok, a Bihar-
Vállalkozók és Munkáltatók Or- Iskola vehette át a magyar köz- ugrai Kamara és a Berény Tánc-
szágos Szövetségének Békés oktatásban végzett áldozatos együttes mutatkozott be. A díjat 
megyei szervezete szeptember munkájáért. A patinás épületben Szabó Csaba igazgató, Szabóné 
27-én immár 14. alkalommal iskolánk sokszínűségét bemutató Kukla Ágnes igazgatóhelyettes 
rendezte meg a Gyulai Viga- műsort adtunk, melyen számos és egy táncospár: Szabó Dorka és 
dóban. művészeti csoportunk közül a Hajzer Sándor vette át.
Az idei év Prima díját iskolánk, a mezőberényi Berecske, a mező- „Leg a láb” A.M.I.

Sorsfordító évek – az 1944. 
október hatodikai esemé-
nyeket követő időszak törté-
nései címmel Henger Péter, a 
Mezőberényi Helytörténeti és 
Tájvédelmi Egyesület elnöke tart 
előadást 

Az előadás technikai 
okok miatt ELMARAD.

Az előadást egy későbbi 
időpontban tartjuk meg

MÚZEUMI ESTÉKMÚZEUMI ESTÉK
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
Augusztus 28-án Siklósi István által aláírt emléklapot, valamint a 
polgármester írásban tett fel- város nevében egy-egy aján-
jelentést ismeretlen tettes ellen dékkosarat. Ezúton is egész-
gazdasági bűncselekmény gya- ségben eltöltött éveket kívánunk 
núja miatt a kft. tavalyi tűzifa nekik!
beszerzésével kapcsolatban. A  
beszerzett mintegy 4283q tűzi- Szeptember 17-én Siklósi István 
fából 400q körüli mennyiséggel polgármester az Integrált Vá-
nem tudnak elszámolni. A jelen- rosfejlesztési Stratégia (IVS) 
tős, legalább 1,2 millió forintnyi felülvizsgálatáról egyeztetett 
értékű anyag felhasználásáról szakértőkkel. Október végére 
szeretne tiszta képet kapni. Az kért egy részletesebb leírást arról, 
intézkedésre a 283/2019.(VIII. hogy milyen tematika mellett és 
26.) sz. képviselő-testületi határo- milyen ütemezéssel lehet meg-
zat adott felhatalmazást. valósítani úgy, hogy a lehető leg-
 szélesebb kört vonjanak be a vá-
Szeptember 4-én – idén egyedüli roslakók közül.
Békés megyei település képvise-  
lőjeként – a Parlament Vadász- A Puskin utca 18. szám alatt ter-
termében vehette át Siklósi vezett parkoló elkészült az isko-
István polgármester a „Család- lakezdésre. Jelenleg jótékony 
barát Önkormányzat” díjat. A hatása még nem nagyon érzé-
díj a Mezőberényi Nagycsalá- kelhető a Petőfi utcán, úgy tűnik, 
dosok Egyesületét is megilleti, eddig nem sikerült tudatosítani a 
hiszen a munkájuk, az ötleteik, szülőkkel, hogy értük, gyermekük 
együttműködésük nélkül nem biztonsága érdekében történt a 
lehetne olyan intézkedéseket parkoló kialakítása. A polgár-
hozni, ami segítség lehet a nagy- mester információi szerint az is-
családok számára. A díjátadón kolák már kialakították azt a rend-
jelen voltak Tímárné Csák Tímea szert, amely a megváltozott 
és Kiss Pálné a nagycsaládosok körülményekhez igazítva ebből a 
egyesületének vezetői, valamint parkolóból is tudná fogadni a 
Körösi Mihály, a képviselő-testü- tanulókat, s a távozásukat is bizto-
let Humánügyi Bizottságának sítaná ebbe az irányba. Szeretnék 
elnöke. elérni, hogy ne a forgalmas Petőfi 
 utcán (47-es út), hanem az új par-
Szeptember 13-án dr. Soós Fe- kolóból tudják a szülők gyerme-
rencné Erzsike nénit, 16-án Tar- keiket az iskolába vinni. Kérik a 
nai Ernő bácsit köszöntötte Sik- szülőket, éljenek a lehetőséggel. 
lósi István polgármester 90. szü- Az iskolák dolgozóit arra kéri Sik-
letésnapja alkalmából ottho- lósi István polgármester, hogy 
nában. A köszöntésen adta át az használják a parkolót, tehermen-
Orbán Viktor miniszterelnök úr tesítve a Petőfi utcát!

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után gármester érdeklődésére a ren-
elfogadták dr. Földesi Szabolcs dőrség azt az információt adta, 
jegyző tájékoztatását az augusztus hogy garázdaság miatt bün-
26-i zárt ülésen hozott hatá- tetőeljárás indult a nem mező-
rozatokról, majd Siklósi István berényi illetőségű személy ellen. 
polgármester számolt be a két ülés Remélhetőleg ez egyszeri tör-
között történt fontosabb ese- ténet volt.
ményekről, intézkedésekről. A Szeptember 27-én Gyulán a 
beszámolóhoz szóbeli kiegé- magyar közoktatásban nyújtott 
szítést tett. Szombaton egy kis- kiváló munkájáért Prima díj-
lányt, aki édesanyjával sétált az ban részesült a mezőberényi 
utcán, egy magáról megfeled- telephelyű „Leg a láb” Alapfokú 
kezett, valószínűleg magáról Művészeti Iskola. Az iskola 
semmit nem tudó ember fojtogatni tanulói a rendezvényen a prog-
kezdett. A rendőrség előállította, ramot is színesítették fellépé-
de utána el is engedte. A pol- sükkel, és méltán kaptak nagy 

és 

tapsot. A díjat 14. alkalommal Mezőberény Város Önkor-
adták át a Vállalkozók és Mun- mányzati Képviselő-testülete 
káltatók Országos Szövetsége Bé- megismerte a Mezőberény ’17 
kés Megyei Szervezetének Prima Városüzemeltetési Kft. 2019. évi 
Gáláján. 2019. évben is három tevékenységéről beterjesztett 
díjazott volt, akik a magyar iro- dokumentációt. A testület uta-
dalom, a zeneművészet, valamint sította a kft. ügyvezetőjét, hogy a 
a közoktatás területén nyújtott ki- következő soros képviselő-testü-
emelkedő teljesítményükért kap- leti ülésre a kft. 2020. évi üzleti 
ták meg az elismerést. Mező- tervét olyan, a pénzügyi/számvi-
berény méltán büszke az iskola teli jogszabályoknak megfelelő 
munkájára és az elért eredményre. formában készítse elő, melyben a 
Köszönet mindazoknak, akik hoz- vállalkozás bevételekhez igazított 
zájárultak a kiemelkedő díj el- szerkezeti átalakítások is szere-
éréséhez! pelnek. A képviselő-testület meg-
 állapította, hogy az ügyvezető ál-
Mezőberény Város Önkor- tal képviselt új feladatvégre-
mányzati Képviselő-testülete hajtási mód megfelelő. Ezt köve-
tudomásul vette a 2019. május 18. tően a fenntartható, gazdaságos 
– 2019. szeptember 20-ig terjedő működtetés haladéktalan kiala-
időszakra vonatkozóan a képvi- kítására kérték az ügyvezetőt.
selő-testületi, valamint bizottsági  
üléseken való megjelenésről ké- A képviselő-testület úgy döntött, 
szített kimutatást. Az adott idő- hogy a Szováta Város pol-
szakban kötelezettséget szegő gármesterétől érkezett, önkor-
képviselő és bizottsági tag nem mányzatnak szóló meghívásra a 
volt, így tiszteletdíj csökkentést 2019. október 18-21. között 
nem kellett alkalmazni. megrendezésre kerülő test-
 vérvárosi találkozón 3-4 fős de-
Elfogadásra került az OPSK- legációval képviselteti magát. A 
MM 2019. évi könyvtári állo- delegáció vezetőjeként a város 
mányellenőrzéséről szóló be- polgármesterét jelölte meg. Az 
számoló. utazás költségeire maximum 
 100.000,- Ft-ot (útiköltség, aján-
Mezőberény Város Önkor- dék) a város 2019. évi költség-
mányzati Képviselő-testülete az vetésében kiadásként biztosított 
5650 Mezőberény, belterület, (dologi, személyi juttatás, munk-
5435/1 hrsz. 1/4 részben, 5435/2 adói járulék).
hrsz., valamint 5435/3 hrsz. 1/1  
részben önkormányzati tulaj- Intézményi átcsoportosítások és 
donú ingatlanokat kijelölte érté- fedezetbiztosítások megszavazá-
kesítésre azzal, hogy az érté- sa után harmadik alkalommal 
kesítés az önkormányzat vagyo- került módosításra Mezőberény 
náról és a vagyonnal való gazdál- Város Önkormányzata 2019. 
kodás egyes szabályairól szóló évi költségvetési rendelete.
16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.  
§ (1)-(2) bekezdése alapján verse- Mezőberény Város Önkormány-
nyeztetési eljárás lefolytatása zati Képviselő-testülete a ne-
nélkül történjen. velési-oktatási intézmények mű-
 ködéséről és a köznevelési 
Mezőberény Város Önkor- intézmények névhasználatáról 
mányzati Képviselő-testülete szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI 
elfogadta a 2014-2019. évi ciklus rendelet (a továbbiakban: EMMI 
értékelésről szóló beszámolót. rendelet) 24.§ (1) bekezdése 
 alapján, a Békés Megyei Kor-
Elfogadták Mezőberény Város mányhivatal Békéscsabai Járási 
Önkormányzatának 2019-2022. Hivatala által a 2019/2020. tan-
évi stratégiai ellenőrzési tervét az évre megállapított kötelező felvé-
előterjesztés 1. számú melléklete telt biztosító általános iskolák 
szerint, valamint a 2020. évi éves körzethatárainak meghatáozá-
ellenőrzési tervét az előterjesztés sával továbbra is egyetért, a 
2. számú melléklete szerint. 2020/2021. tanévre vonatkozóan 
 változtatást nem javasolt.
Elfogadásra került Mezőberény Az EMMI rendelet fenti szaka-
Város Közterület-felügyeletének szának előírása értelmében a 
2019. évi tevékenységéről szóló képviselő-testület fenti véle-
beszámolója, a képviselők meg- ménye kiegészítéseként megálla-
köszönték a közterület-felügyelő pította, hogy Mezőberény jegyző-
munkáját. jének nyilvántartásában szereplő, 
 Mezőberényben lakóhellyel, en-



2019. október 3.

nek hiányában tartózkodási hely- Mezőberény Város Önkor-
lyel rendelkező hátrányos és hal- mányzati Képviselő-testülete 
mozottan hátrányos helyzetű „A mezőberényi Csiribiri Óvo-
általános iskolába járó gyer- da fejlesztése, felújítása” elne-
mekek összesített létszáma 66 vezésű projekt keretén belül a 
fő. Közülük 62 fő (59 fő hát- kiviteli munkák minőségének és 
rányos helyzetű és 3 fő halmo- ütemszerű előrehaladásának 
zottan hátrányos helyzetű gyer- biztosítása érdekében műszaki 
mek) a Mezőberényi Általános ellenőri szolgáltatás tárgyában 
Iskola, Alapfokú Művészeti kiírt ajánlatkérési eljárás nyer-
Iskola és Kollégium, 4 fő hát- teseként Mácsai Sándor egyéni 
rányos helyzetű gyermek pedig vállalkozót nevezte meg. A nyer-
a Mezőberényi Petőfi Sándor tes ajánlatot tartalmazó pályázat 
Evangélikus Általános Iskola, vállalkozási díja nettó 280.000,- 
Gimnázium és Kollégium ta- Ft.. A képviselő-testület a munka 
nulója. megvalósítására bruttó 280.000,- 
 Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer 
Átfogó felülvizsgálatra került a forintot a 2019. évi költségvetés 
mezőberényi mezei őrszolgálat általános működési tartaléka ter-
szabályozása, melynek követ- hére biztosította, továbbá fel-
keztében a képviselő-testület hatalmazta Siklósi István pol-
visszavonta a mezei őrszolgálat gármestert a megbízási szerződés 
négy segédmotoros kerékpárral aláírására.
közlekedő mezőőre számára meg-  
állapított üzemanyag keret meg- A nyílt ülés végén Siklósi István 
határozásáról szóló 434/2010.(XI. polgármester megköszönte a 
29.) számú határozatát. Módosí- képviselők 5 éves munkáját, 
tották a mezei őrszolgálat amivel segítették Mezőberény 
megalakításáról és fenntartásáról város fejlődését, segítették azt, 
szóló 7/1998. (V.29.) önkormány- hogy jó döntéseket hozzanak 
zati rendeletet, az 1. számú mel- annak érdekében, hogy a ciklus 
lékletben rögzítésre kerültek a beszámolóban említett gyara-
körzethatárok. podás megvalósuljon. Megkö-
 szönte azt is, hogy igen bölcs mér-
Mezőberény Város Önkor- téktartással segítettek abban, hogy 
mányzati Képviselő-testülete továbbra is stabil gazdálkodása le-
Mezőberény Város Óvodai In- gyen a városnak.
tézménye 2019/2020. nevelési  
évre szóló munkatervét megis- A képviselő-testület által elfo-
merte, az abban foglaltakat gadott rendeletek megtalálhatók a 
megfelelőnek tartja. A kép- www.mezobereny.hu honlapon.
viselő-testület felhatalmazta Sik-  A soron következő képviselő-
lósi István polgármestert, hogy a testületi ülés időpontja előre-
dokumentumot a fenntartó ne- láthatólag: 2019. november 25. 
vében aláírja. (hétfő). 
 Fesetőné Sipos Judit

Titkárság

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Mezőberény, hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont:  Mezőberény, Fő út 6. Művelődési Központ 
Ügyfélfogadási idő: októberben, novemberben minden kedden, 
decemberben 3., 10. és 17.  8-tól 11 óráig
Ügyfélszolgálati időn kívül: telefon: +36 66 447-150, e-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, posta-cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 
4-6., személyesen: Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8.00-
15.00, csütörtök: 7.00-19.00)
A központi ügyfélszolgálat az alábbi napokon zárva tart: 
2019.10.23, 2019.11.01, 2019.12.24-12.27 között, 2019.12.31, 
2020.01.01.
,

VÁLTOZIK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA 
AZ OKTÓBER 23. NAP MIATT MEZŐBERÉNYBEN

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy az október 23. nemzeti ünnepre való 
tekintettel a hulladékszállítás időpontja Mezőberény településen az 
alábbi rend szerint változik:

- Október 22-én, keddi gyűjtési napon szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot október 23. szerdai 

gyűjtési nap helyett a III. körzetben.  
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 

gyűjtőpontra kihelyezni!

A DAREH BÁZIS ZRT. MEZŐBERÉNY TELEPÜLÉSÉN 
2019. NOVEMBER 9-ÉN LOMTALANÍTÁSI NAPOT TART.  

A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb 
darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a 
hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a 
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Dr. Soós Ferencné Székely Erzsé-
bet szeptember 13-án ünnepelte 
90. születésnapját. Ebből az alka-
lomból Siklósi István polgármester 
köszöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándék-
csomagját. 

Tarnai Ernő szeptember 16-án 
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István pol-
gármester köszöntötte, és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat aján-
dékcsomagját. 

Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
pelteknek!

Szépkorúak köszöntése

KSH lakossági adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal Mezőberény településen, a 2019. évi 
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program részeként, lakossági 
kikérdezésen alapuló felmérést hajt végre.

Részletek: www.mezobereny.hu, kiemelt cikkek.

Érték a Települési Értéktárból

Várady Sándor: Népek barátsága

Várady Sándor: Népek barátsága 
című süttői mészkő szobrát harminc 
évvel ezelőtt, 1989. október 20-án lep-
lezte le László Gyula régész profesz-
szor a Kossuth téren.  Várady Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
1920-ban született Miskolcon. Sokrétű 
szobrász volt, alkotott figuratív és 
absztrakt szobrokat, dolgozott pa-
pírból, vörösrézlemezből, bronzból, 
alumíniumból, kőből, pirogránitból és 
egyéb anyagokból is.  Létrehozott 
nagyméretű szobrokat és kisplasz-
tikákat is.  Az alkotónak az országban 
negyvennél több köztéri szobra lát-
ható. 2000-ben. A 

Népek barátsága című szobor három nőalakja a Mezőberényben 
élő három nemzetiség több évszázados békés együttélését 
jelképezi. Az alkotás 2016-ban került a települési értéktárba.  

Budapesten hunyt el 
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szentkuti Márk (Mezőberény) és Szikora 
Dóra (Mezőberény), Bondár Balázs (Mezőberény) és dr. Szugyiczki 
Viktória (Mezőberény), Bimbó János (Békés) és Kiss Barbara 
(Mezőberény), Huszár Benedek János (Mezőberény) és Kindli 
Ágnes (Mezőberény), Oláh Sándor Márton (Mezőberény) és 
Bereczki Ágnes (Mezőberény), Kovács József (Mezőberény) és Őszi 
Erika (Mezőberény), Lakatos Miklós (Mezőberény) és Darócz 
Karolina (Mezőberény), Tyukodi Lajos (Mezőberény) és Burai 
Julianna (Mezőberény), Szilágyi Attila (Mikepércs) és Kajtor 
Krisztina (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Hajkó Mária (1929), Simonfalvi Józsefné 
Nagy Julianna Erzsébet (1934), Olej Pál (1969), Zabán Imre (1952), 
Babinszki Jánosné Takács Mária (1924), Kovács Erzsébet (1951), 
Eger Ádám Dánielné Berta Julianna (1956), Bodó János (1932), 
Petrics György (1936), Jakusovszki Ernő (1954), Német Rózsa 
(1952), Danyi Istvánné Baltha Cecília (1940).

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Ezüstérmes lett a megyei csapat

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság 2018-ban pá-
lyázatot írt ki nemzeti értékeink megismertetése és népsze-
rűsítése érdekében vetélkedők szervezésére, melyen a magyar-
országi megyék és a külhoni nemzetrész értéktárak indulhattak. 
A felhívásra a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) is jelent-
kezett azzal a céllal, hogy a fiatalokat bevonja a hungarikumok, 
értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, megismerésébe.
– A pályázaton nyertünk 3 millió forintot, melyből a BMÖ a Békés 
megyei értékek, illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt 
szervezett általános iskolák felső tagozatos, továbbá 
középiskolások 4 fős csapatai részére, három fordulóban. A 
vetélkedő célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja a hungarikum 
mozgalomba, elméleti és tárgyi tudásukat bővítse a magyarság 
közösségének értékei kapcsán – tudatta Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat elnöke.
A településeken megtartott iskolai válogatók után zajlottak a 
járási középdöntők, majd következett a megyei döntő. A két 
korosztály első helyezett csapata az országos döntőn képviselte 
Békés megyét. A Balatongyöröki Ifjúsági Táborban megrende-
zett kétnapos vetélkedőn 15 általános iskolás, 12 középiskolás 
csapat vett részt. A verseny középpontjában a hungarikumok és 
a Magyar Értéktárban szereplő kiemelkedő nemzeti értékek 
megismerése állt. A diákok összetett elméleti és ügyességi fela-
datok megoldásában mérték össze erejüket a versenysorozaton.
A középiskolások döntőjét a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma nyerte, a második és a harmadik helyet 
pedig a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
és a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói szerezték 
meg.
Gratulálunk valamennyi nyertesnek, külön a Békéscsabai 
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium „Unicumok” 
elnevezésű csapatának, melynek tagjai Baksay Réka, Székács 
Kristóf, Székács Márk, Tóth Gergő, felkészítő pedagógusuk 
Zanócz Szilvia.

folytatás az első oldalról A főzőverseny eredményét Biha-
A színpadon fellépett a Berényi csy László, a zsűri elnöke hirdette 
Népdalkör, a Malom Fittnes DSE, ki. Hangsúlyozta, hogy vala-
a Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a mennyi étel ízletes volt. A har-
Mezőberényi Mazsorett Együttes madik díjat Kis Gergő és távoli 
és a Silent zenekar. ismerősei kapták, második lett a 

Mosolygó Központi Óvoda, a 
versenyt a Mezőberény Város és 
Környéke Mozgáskorlátozot-
tainak Egyesülete nyerte meg. A 
főzőhelyek dekorációs verse-
nyének eredményét Nagy Fe-
renc, a BEM korábbi elnöke hir-
dette ki. Ebben harmadik lett a 
Mezőberényi Vöröskereszt Alap-
szervezet, második helyen a Ro-
konok csapata végzett, a deko-
rációs versenyt az Alföld Turista 
Egyesület nyerte meg, különdíjat 
kapott a Kolozsi Forgácsoló.
A fesztivál programját Csocsesz 
műsora zárta, mulatós nótáira 
többen táncra perdültek.

IX. Töltött Káposzta Fesztivál Boldog Óvoda cím
számtalan formában volt jelen. 
Talán legtöbben gyakran érezzük 
is, az talán ritkán tudatosul, hogy a 
személyiség egyik legépítőbb 
érzése, érték az életünkben. Akár 
felnőttek, akár gyermekek vagy 
gyermeklelkű felnőttek vagyunk, 
építő lehet átgondolni, megélni, 
megerősíteni ezeket az érzéseket, 
értékeket. Bizonyosan vannak, 
akikre hálával tudunk vissza-
gondolni, azokra, akik részesei 

A hála világnapjához közel, szep-
voltak fejlődésünknek, akik meg-tember 18-án a Budapesti Kong-
éreztették, miben vagyunk külön-resszusi Központ adott helyet a 
legesek, talán tehetségesek. Min-Boldog Óvodák és Iskolák cím-
denki életében van néhány ember, átadó ünnepségének. A városi 
akinek hálásak lehetünk, sokat kö-óvodák vezetői először lehettek 
szönhetünk, hogy felnőttként azt résztvevői ennek az egyre népe-
érezzük: van keresni valónk a vi-sebb közösségnek az ünnepén. 
lágban. Ezekkel a gondolatokkal, Sok közismert és elismert név 
érzésekkel, tudással, „hamuba sült működik közre a program sikeres 
pogácsákkal” szeretnénk gyerme-megvalósításában, közülük szinte 
keink tarisznyáját továbbra is mindenkivel találkozhattunk: 
megtölteni. Mezőberény Város Bagdi Bella, prof. dr. Bagdy 
Óvodai Intézménye óvodáiban 74 Emőke, dr. Mérő László, prof. dr. 
nagycsoportos korú gyermek vesz Oláh Attila, prof. dr. Vargha And-
részt boldogságórákon, ahol ta-rás, Kozma-Vízkeleti Dániel.
nuljuk, gyakoroljuk, átéljük és Különleges volt ez a nap, nem 
üzenjük gyermektársnak, felnőtt-csak az ünnepi hangulat miatt, 
nek: „Jobb veled a világ!”ugyanis minden előadás élmény-

Kissné Wagner Mária, ként, felüdülésként hatott a hallga-
MVÓI intézményvezetőtóságra. A hála a nap folyamán 

A szülőket kell tanítani!
A Pedagógus Nyugdíjas Klub, a 
Mezőberényi Orlai Népfőiskola 
Egyesület és az OPSKMM szep-
tember 20-án indította útjára a 
Szülők iskolája című rendezvény-
sorozatát azzal a céllal, hogy 
megoldást kínáljon a családok 
problémáira. Az első előadást 
Frankó Tünde kineziológus, csa-
ládállító tartotta. Frankó Tünde 
hangsúlyozta, nagyon nagy a baj, 
egyre többen kérnek lelki segít-
séget szakemberektől, egyre több 
gyerek kerül hozzá. Ugyanakkor 
azt tapasztalta, az kevés, hogy a 
gyerekeken segít, mert ők nem 
tehetnek semmiről, ők a szülők 
tünete, a szülőket tükrözik vissza. 
A szülőket kell rendbe hozni, hogy 
a gyerekek rendben legyenek.
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Mulatság a Bölcsődében
A Városi Bölcsőde augusztus 31- ismét színvonalas koncerttel ked-
én ismét kitárta kapuit, hogy veskedett a vendégeknek.
helyet adjon a nyári mulatságnak. Az idei meglepetés jármű egy 
A feldíszített udvar legalább any- quad volt, amit ezúton is köszö-
nyira vendégcsalogató volt, mint a nünk Takács Imrének, hiszen az 
süteményektől roskadozó aszta- izgalmas motor csakhamar a gye-
lok vagy a fülbemászó zeneszó. rekek kedvencévé vált, és népsze-
Az udvar lassan megtelt izgatott rű fényképezési lehetőségnek 
gyerekzsivajjal. A kicsik önfe- bizonyult. Mozgalmas, élmény-
ledten fedezték fel a sok-sok iz- dús délutánt tudhatunk magunk 
galmas játékot. Lehetőségük nyílt mögött!
kézműveskedni, ehető cukor- Köszönettel tartozunk a Spektrum 
nyakláncot fűzni, de az ügyessé- Alapítványnak a támogatásért, a 
güket is próbára tehették a mini szülőknek és minden vendégnek, 
kosárlabdapalánknál vagy a hor- akik önzetlen hozzájárulásukkal 
gászmedence partján. Csillámte- büfékínálatunkat gazdagították. 
toválást készítő kollégánk nem Köszönjük önkéntes segítőinknek 
sokat pihenhetett, hiszen ő vará- a közreműködést, az OPSKMM 
zsolt szebbnél szebb figurákat a segítségét, valamint a Bölcsőde 
gyerekek kezére. A népi kosár- dolgozóinak munkáját, akik lel-
forgó és természetesen a légvár is kesedése, szervezőkészsége, gon-
nagy sikert aratott. dos készülődése nélkül ez a délu-
Hevesi Imre, mindenki Imi bácsija tán nem jöhetett volna létre.

Nyári ösztöndíjak 
A PSG két diákja kiváló verseny- mesés tájaival nyűgözött le.”
teljesítményéért Németországban Bottó Vivien 11.B
tölthetett néhány hetet. „A német állam ösztöndíjára a 
„A kint tartózkodásom első felét világ minden tájáról érkeztünk: 
Berlinben töltöttem, sokat meg- Örményországból, Észtországból, 
tudtam a főváros és Németország Svédországból, Indiából és Pa-
történetéről, különösen az ország raguayból. Így egy hónap teljes 
két részre szakadásáról és az új- nemzetközi kavalkádban telt, 
raegyesítésről. Majd a türingiai miközben kipróbáltuk egymás 
Friedrichsroda-ban a helyi gim- ételeit is. Elutaztunk Berlinbe, 
náziumba jártunk. Ebben az is- Münchenbe, Kölnbe és Bonnba, 
kolában nem 45 percesek a tan- ahol az egyetemet is meglátogat-
órák, mint Magyarországon, itt 90 tuk, valamint az észak-rajna-
perces blokkokban tanulnak a diá- vesztfáliai Essen-ben jártam is-
kok, a délután a szervezett kikap- kolába. Programjainkért két ön-
csolódásé. Emellett csoportos ki- kéntes fiatal volt felelős egész uta-
rándulásokra is sor került, meg- zásunk alatt: volt szabaduló szoba, 
ismertük Türingia tartomány lát- mozilátogatás, street art work-
nivalóit, többek között Wartburg shop, Németország legmagasabb 
várát, Eisenach-ban Luther Már- pontjára (Zugspitze) is feljutot-
ton házát. Hétvégén a fogadó csa- tunk, sőt megmártóztunk a hegy 
láddal szerveztünk közös prog- lábánál elterülő tóban. Mindez el-
ramot, barokk napokon, koncerten képesztően sokszínű volt. Az e-
vettünk részt Gotha-ban, jártunk gyik legnagyobb élmény, amit az 
Buchenwald-ban is, sőt cápa- utazástól kaptam, a nyelvi impul-
etetést is láthattunk. Míg Berlin zus, ami másképpen nem helyet-
históriájával, addig Türingia tesíthető.”  Sárosi Boglárka 12.B

Városi nyugdíjas klub: Berény Táncegyüttes: 
rendezvénytől függően, első szerda 17.30 és péntek 16.30
klubnap: október 16. 16 óra Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes
Vezeti: Borgula Györgyné Kisberényke Táncegyüttes:

Berényi Népdalkör: szerda 15.30 és péntek 14.30
hétfő 17 óra Vezeti: Balogh Dávid Attila 
Vezeti: Kmetykó Istvánné és Borgula Benedetta

ŐsBerény Táncegyüttes: 
páros héten szombat 13.30
Vezeti: Nehéz Attila

Vászon- és gyapjúszövő Ovis néptánc: kedd 16.30
szakkör: kedd 15 óra Vezeti: Borgula Benedetta
Vezeti: Debreczeni János

Mazsorett együttes: 
kedd, csütörtök és péntek
Vezeti: Mezeiné Szegedi 
Erzsébet

Balett: szervezés alatt
Vezeti: Novák Éva

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

Nefelejcs Klub: 
hónap első hétfője 15 óra
Vezeti: Vrbovszki Mártonné

Kertbarátok köre: minden 
második szerda 17 óra Zumba: minden hétfő 18 óra
Vezeti: ifj. Csávás István Vezeti: Csuta Éva

Irodalmi kör: 
minden páratlan csütörtökön 
16.30 

Jóga klub: 
hétfő és csütörtök 17 óra 
Vezeti: Schäffer László

Népi díszítőművészeti kör: 
Hímzők: kedd 13 óra
Vezeti: Bogárné Szőke Erika

Foltvarró szakkör: 
csütörtök 17 óra
Vezeti: Fehér Károlyné

Csipkekészítő szakkör: 
péntek 15 óra
Vezeti: Hernádi Mihályné

Felnőtt társastánc: 
hétfő 19 óra
Vezeti: Gulyás Miklós – GM 
Táncstudió

Tánciskola: 
2020. januártól májusig
Vezeti: Hajas Tibor

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

Csoportjaink 2019-2020
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központ  
szakkörei, foglalkozásai a 2019-2020-as 
évadban:

 Kép és szöveg: OPSKMM Sajtóműhelye: Jánk Titanilla és Kis Fanni

Farkasné Vasvári Nikolett kisgyermeknevelő

Az Idősek Világnapja alkalmából sonlította az életüket egy fához, a-
október 7-én ünnepséget tartottak mi először csak épphogy kisarjad, 
a Művelődési Központban. Az megnő, majd termést hoz. Be-
eseményt Siklósi István polgár- szédét azzal zárta, a jelen és a jövő 
mester nyitotta meg köszöntő be- minden nap köszönettel tartozik 
szédével. Tiszteletét fejezte ki az idősebbeknek.
mindazok iránt, akik nyugdíjas Az idősekből álló közönséget a 
kor felett is ugyanolyan inten- Berény Táncegyüttes és után-
zitással állnak az élethez, mint pótlás csoportjai szórakoztatták 
eddig is tették. Szimbolikusan ha- látványos műsorukkal. 

Idősek napja

Vendégek Gronauból
Október 3-án a Városházára kaptak a magyar kultúrából, ha-
látogattak a Petőfi Sándor E- gyományokból. A pár napot itt 
vangélikus Általános Iskola, töltő 15 fiatal és kísérőik talál-
Gimnázium és Kollégium ven- koztak Siklósi István polgármes-
dégeként itt tartózkodó gronaui terrel, és megismerték a Városhá-
diákok. A vendégek több mint egy za történetét. A diákok Mezőbe-
hetet töltöttek a mezőberényi rény testvérvárosából, Gronauból  
diákok körében, a városban, a Werner von Siemens Gym-
illetve a környező településeken. naziumból érkeztek. 
A kirándulások során ízelítőt forrás: www.mezobereny.hu

2019. október Intézményi hírek
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Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok Október 4-én az Év olvasója-díjat 
keretében az OPSKMM három adtak át. A legtöbb könyvet köl-
rendezvényt tartott a Könyv- csönző tíz olvasó vehetett át elis-

merést. Az első helyen végzett, 
így az Év olvasója Sárosi Erika 
lett.
Berényi Nagy Péterrel (lenti fotón-
kon) – akit a gyerekek Tücsök 
Petiként ismernek – író-olvasó 
találkozó keretében Fábián Zsolt, 
az OPSKMM igazgatóhelyettese 
beszélgetett. Berényi Nagy Péter 
életútjáról elmondta, a diploma 
megszerzése után rövid ideig ta-
nított, majd népművelőként dol-
gozott, de három évtizede már 
szellemi szabadfoglalkozásúként 
él. Fábián Zsolt kérdésére vála-
szolva elmondta, önkifejezőnek 
tartja magát, meséket és verseket 
ír, saját könyveit ő rajzolja, sőt 

tárban. Október elsején Szabó mások köteteit is illusztrálja. 
Tibor (fenti fotónkon), a Magna Gyerekeknek gitározik és énekel, 
Cum Laude zenekar dalszerzője a dalokat is ő szerzi. 

kedvenc meséiből olvasott fel Frei Igénye volt rá, hogy ne csak gye-
Zita és Földesi Lajosné nyugdíjas rekeknek írjon zenét, ezért mega-
óvónők. A mesékről és eddigi lakította a Világfa zenekart.
pályafutásáról Smiriné Kokauszki 
Erika, az intézmény igazgatója 
kérdezte Szabó Tibort.
Hegedűs Gitta: Levelek Imréhez 
című kötetét október 2-án mutatta 
be dr. Gyimesi Endre, a Pannon 
Írók Társaságának elnöke, Bubits 
Tünde író, a Pannon Tükör fő-
szerkesztője és Velkey Péter, a 
kötet szerkesztője. A 1893 és 1986 
között élt tanítónő az 1944. 
október 6. és 1945. május 1. között 
a Mezőberényben történteket 
örökítette meg. A települést ért 
szörnyű bombatámadás napján 
érezte úgy, hogy papírra kell 
vetnie tapasztalatait. 

alul. Ezért arisztokratát keres, aki 2019. november 28. 
hajlandó Angele-val rövid ideig 19 óra tartó látszatházasságra lépni. Re-
né, Luxemburg grófja félmilli-

Marc Camoletti: óért vállalkozik erre. Basil felté-
Boldog születésnapot!  tele, hogy René nem láthatja a 
avagy Hatan pizsamában menyasszonyt, ám a fiatalok egy-
vígjáték két felvonásban másba szeretnek...

Egy franciaországi nyaralóban 
2020. március 27. Bernard és neje, Jacqueline ven-

dégeket várnak. Jön Bernard leg- 19 óra
jobb barátja, Robert, aki Jacque-  
line titkos szeretője, Brigitte, Harsányi Gábor: 
Bernard titkos szeretője. A ház Nejem a neten 
ura feleségének úgy állítja be a vígjáték két felvonásban
dolgot, mintha Brigitte Robert 
párja lenne, de mivel Robert még Egy mai kispolgár története, aki 
sosem látta a nőt, összetéveszti a súlyos anyagi gondokkal küzd, 
szobalánnyal. aki belemegy, hogy szerepeljen 

egy valóságshow-ban. Felszerel-
nek húsz rejtett kamerát a lakásá-2020. január 25. 19 óra
ban. Felteszik az internetre, és  
húszmillió ember nézi éjjel-nap-Lehár Ferenc
pal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt Bodanzky Gábor Andor: 
megkeresheti a pénzt, amivel Luxemburg grófja tartozik. De nem tudja mire vál-

operett két felvonásban lalkozott… És elszabadul a 
pokol!Sir Bazil idős herceg szerelmes 

Didier Angele-ba, az ünnepelt A főbb szerepekben: Fogarassy 
énekesnőbe. Feleségül is venné, Bernadett, Harsányi Gábor, 
de ez társadalmi akadályokba üt- Nyertes Zsuzsa Sáfár Anikó, 
közik, nem házasodhat rangján Staub Dezső

Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ  meghirdeti a 
Pesti Művész Színház bérletes előadásait.

2019/2020-as 
színházi évad

Szereposztás és további információ: opskk.mezobereny.hu

Bérlet: 8.000.-Ft, jegy: 3.000.-Ft
Információ, bérlet és jegyértékesítés: 

Bartó Róbertné +36 20 424-3944

Októberben a hordókban a korai A bemutatott kés-
szüretelésű szőlőkből kiforr az őhabán bokály az 
újbor. Az elmúlt századokban a 1800-as évek elején 
bor az ünnepi alkalmak kedvelt készült, készíté-
itala volt. Ezt kancsóban kínálták, s ének  he lyé t  
szolgálták fel. Az 1800-as évek- nem ismerjük. 
ben egy ma már kevésbé ismert e- A jellegzetes 
dény típust is használtak, a bo- habán mot í -
kályt.  A bokály karcsú, egyfülű, vumok és az ón-
körte alakú, cserépből készült bo- máz alatti szí-
rosedény. Készítették ón- és ólom- nek még most is 
mázzal is. Van, ahol kancsó vagy élénkek és csillo-
korsó volt a neve, míg egyes gók a több mint 
vidékeken bokály. A bokály szó az kétszáz éves darabon. 
itáliai kancsó jelentésű bocal Berényi kötődését és használatát 
szóból ered. A habán fazekasok mi sem bizonyítja jobban, hogy 
évszázadokon keresztül készí- Adamik Pál tulajdonában volt. 
tették jó minőségű, ónmázas ter- Tőle került Hentz Lajoshoz ez a 
mékeiket. Edényeik országszerte páratlan szépségű, ritka kerámia. 
elterjedtek és népszerűek voltak. Csete Gyula

Zsíros kenyér lilahagymával
A Magyar Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete a 

Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából 

2019. október 18-án 15 órától 

zsíros kenyeret oszt lilahagymával és meleg teával a piactéren.

Habán bokály
A hónap műtárgya – 2019. október

2019. októberIntézményi hírek



7.

Hagyományápoló és közösségépítő szlovákok
kulturális csoportok fellépésével és Selmeczi Lajos Péter evangé-
folytatódott, melyet a Nefelejcs likus lelkészek szolgálatával.
Óvoda óvodásai nyitottak meg, Ez az októberi három nap szólt a 
majd láthatták többek között a helyi szlovákok ünnepéről, a szlo-
kiskőrösi, a csabacsűdi, a két- vák hagyományok ápolásáról, 
sopronyi, a mezőberényi szlovák szólt a munkáról, az együtt mun-
népdalkörök műsorát, megcso- kálkodásról, az emlékezésről, a 
dálhatták népviseletüket. szlovák nyelvű istentiszteletről, a 
Ez idő alatt a másik helyszínen, a Gútai Szlovák Kultúra Baráti Kör 
piaccsarnokban közel 40 fő dol- tagjaival való barátságról és remek 
gozott a Mamicska konyha meg- szlovák nemzetiségű emberekről, 
nyitása érdekében. A szlovák tra- akik együtt voltak és jól érezték 
dicionális ételek gasztronómiai magukat. Az eltervezett prog-
bemutatójára, kóstolójára Mező- ramok megvalósítása hihetetlen Október 5-6-án tartotta a már ha- helyi szlovákok előkészítő mun-
berény mellett Elek, Kiskőrös munka és egy példaértékű, "kor-gyományosnak számító Szlovák kája meghozta az eredményt, 
(akik még a Körös-parti Petőfi talan" közösség tenni akarásának Nemzetiségi Napot a Mező- hiszen szombat délelőtt a kiállítást 
Emlékműhöz is kilátogattak és eredménye. Egy csapat, mely ter-berényi Szlovákok Szervezete és a Körösi Mihály helytörténész, 
koszorúztak) és Gúta is főzött. vezett, akart, tett és mindezt együtt Szlovák Nemzetiségi Önkor- képviselő már népes jelenlévő 
Igazi szlovák finomságok készül- és büszkén vállalva, hogy ma ők a mányzat. előtt nyitotta meg, illetve voltak 
tek: kapustnica (káposztás egytál- mezőberényi szlovák közösség Az eseményt megtisztelték Hol- jelen az Ünnepi ételeink a me-
étel), tócsni, brindzás haluska, tagjai. lerné Racskó Erzsébet az Orszá- zőberényi asztalokon című kiad-
csöröge, káposztás tészta és mákos Mertz Juditgos Szlovák Önkormányzat el- vány bemutatásánál. A vendégek 
guba. A piaccsarnok kitűnő hely-nöke és a testvérvárosunkból, Gú- közül sokan vettek részt a II. 
színe volt az eseményeknek, és a A rendezvény támogatói: Orszá-táról érkezett vendégek, akik a Kerületi Evangélikus Egyház-
szlovák est kitűnő hangulatával gos Szlovák Önkormányzat, rendezvény sikeréhez is nagyban község lelkészének, Selmeczi La-
méltó befejezése a napnak. Mezőberény Város Önkormány-hozzájárultak. A Litvai András jos Péternek a beiktatási ünnep-
A vasárnapra hirdetett hálaadó zata, Szlovák Nem-elnök vezette Gútai Szlovák Kul- ségén, akit a város nevében Siklósi 
ünnepi istentiszteleten a Szlo- zetiségi Önkormányzat, Magyar-túra Baráti Kör tagjai közel 40 fő- István polgármester, a szlovákság 
vákiából érkező csoport is részt országi Szlovákok Szövetsége, vel látogattak három napra a nevében Borgula Györgyné elnök 

városba, és az idén úgy érkeztek, köszöntött. vett, majd a mezőberényi tót Békés Megyei Önkormányzat, 
hogy a főzésben, a szlovák ételek A délután a Művelődési Központ- temetőben régi síremlékek megál- Békés Megyei Szlovák Önkor-
elkészítésében is részt vettek. A ban a hagyományőrző szlovák dására került sor Nobik Erzsébet mányzat.

Mezőberényi 

Nyolc éve sétálnak
A Magyar Rákellenes Liga (MRL) 
mezőberényi alapszervezete 8. al-
kalommal szervezte meg prog-
ramját október 5-én dr. Bak 
Mihály szülész-nőgyógyász 
szobránál, hogy emlékezzenek a 
köztiszteletben álló orvosra, majd 
a jelképes rózsaszín léggöm-
bökkel megtegyék a „Sétáljunk 
Mezőberényben a mellrák ellen, a 
nőkért!” elnevezésű sétát a piac-
térig.
A borús, esős idő ellenére sokan 
csatlakoztak a rendezvényhez. 
Együtt hallgattuk meg Csatári 
Bettina diák előadásában Ara-

Szekeres Józsefné, Winkler Vio- Ildikó, Mezőberényi Mazsorett nyosi Ervin versét, majd Hőgye 
letta és Mezeiné Szegedi Erzsébet Együttes, Oroszlán Gyógyszertár, Ildikó, a Védőnői Szolgálat cso-
osztotta meg gondolatait a meg- az Önkéntes Polgárőr Egyesület, portvezetője gondolatait. A sétát a 
előzés, a figyelemfelhívás fontos- Földesi Ernő és Makra Péter, hagyományokhoz híven Siklósi 
ságáról. Megható mondatok han- Bálint Anna, Bálintné Pikó Márta István polgármester, Szekeres 
goztak el az anyaság, a pedagógus segítségét egy Teréz anya idé-Józsefné alpolgármester, Borgula 
felelősségről és a szeretet, az zettel: "Az élet csodálatos szép-Györgyné, Mezeiné Szegedi Er-
egymásra való odafigyelés jelen- ség: az élet megvalósítható álom, / zsébet képviselők vezették a 
tőségéről. A tér másik megható Az élet játék, amit játszani kell, az Mezőberényi Mazsorett Együttes 
pillanata volt, amikor a jelenlévők élet fájdalom, melyet le kell győz-kíséretében. A rendezvényt meg-
felkötötték a remény szalagjait ni, /Az élet dal, hogy daloljunk, az tisztelte jelenlétével Winkler Vio-
egy közös szalagra, majd azokat a élet kaland mellyel szembe-letta, az MRL budapesti munka-
közel 200 léggömbbel együtt szállunk. / Végül hozzáteszem: az társa és Körösi Mihály képviselő, 
egyszerre felengedték. élet élet, melyet meg kell men-valamint a testvérvárosunkból, 
Megköszönöm a résztvevők jelen- teni.”                           Gútáról érkezett delegáció tagjai.
létét, Csatári Bettina, Hőgye Mertz JuditA piactéren Németh Ivetta, 

Reg-Enor és 
Egészség Est

MM
OO NN EE

Az est jelszava: Tegyünk együtt 
egészségünkért és alakunkért!

Vendégelőadó:

Gulyás Tímea
természetgyógyász

Minden korosztály részére

2019. október 17. 
csütörtök 17.30

Művelődési 
Központ

Mezőberény, Fő út 6.

Érdeklődni: 
Krajcsó Erika +36 20 370-4457

Bartó Róbertné +36 20 424-3944
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hely, 8. Gyomaendrődi GYLE.
Különdíjak: Gólkirály: Bánki-
Horváth Gergő (OMTK-ULE) 6 
góllal, legjobb mezőnyjátékos: 
Vörös Barnabás (Békéscsaba), 
legjobb kapus: Horváth Zoltán 
(Grosics Akadémia), legjobb 
berényi játékos: Bak László, a 
Mezőberényi Általános Iskola 
különdíja: Kis Gergő.
Az emléktornát a szépszámú 
közönség mellett neves szemé-
lyiségek is megtisztelték jelenlé-
tükkel: Dankó Béla, országgyűlési 
képviselő; Péter Ferenc, a Maros 
megyei közgyűlés elnöke; Siklósi 

A Mezőberényi Gyermekfoci Ala- Oláh Zsolt edző fiai nagy küzde- István polgármester; Fülöp László 
pítvány szervezésében szeptem- lemben, döntetlenre (1:1) végez- Zsolt Szováta polgármestere; Ar-
ben 7-én a sportpályán ötödik tek a Grosics Akadémia ellen, ros Dénes, szovátai tanácsos; 
alkalommal került megrendezésre majd büntetőrúgásokkal maradtak Pásztor József, az Előre volt játé-
a dr. Fekete Nándor Emléktorna. alul. A színvonalas mezőnyben így kosa és edzője; Tóth Márton, a 
Mint eddig minden alkalommal, is dicséretes a csapat szereplése. A Békés Megyei Labdarúgó Szövet-
ezennel is neves utánpótlás csapa- csoportmérkőzések során 1:0 a- ség instruktora;  Barkász Sándor, a 
tok alkották a mezőnyt U 13 ko- rányban legyőzték az Újpestet, Békéscsabai Előre tulajdonosa; 
rosztályban. míg Székelyudvarhely ellen 0:3- Igricz Mihály, a Békéscsabai 
A kupát végül a Békéscsabai Lab- ról egyenlítettek. Előre klubigazgatója és még so-
darúgó Akadémia vihette haza, Végeredmény: 1. Békéscsabai kan mások.
miután a döntőben 2-0-ra legyőzte Labdarúgó Akadémia, 2. OMTK- A torna befejezése után, a szerve-
az OMTK-ULE csapatát. ULE, 3. Grosics Akadémia, Gyu- zők megkezdték az előkészü-
A Berényi Gyermek FC (fotón- la, 4. Berényi Gyermek FC, 5. Új- leteket, a jövőre rendezendő, kö-
kon) közel állt a bronzéremhez. pest, 6. Szováta, 7. Székelyudvar- vetkező emléktornára…

V. dr. Fekete Nándor Emléktorna

Kajlik Péter, a Mezőberényi Er-
délyi Kör elnöke elsősorban a 
fiatalokat szólította meg beszé-
dében. Arra kérte őket, hogy ápol-
ják azokat a szokásokat, hagyo-
mányokat, amiket felmenőinktől 
örököltünk, és bárhol élnek, soha 
ne feledjék, honnan származtak. 
„Mi, magyarok, székelyek, a Kár-
pát-medencében itthon vagyunk, 
akár Mezőberényben, akár Ma-
rosvásárhelyen élünk. Kányádi 
Sándor szavait idézve, határta-
lanul magyarok vagyunk!”
A műsor keretében Binder Anikó 
elszavalta Wass Albert Hontalan 

Szeptember 6-án ünnepi műsor tornára érkeztek városunkba. vagyok című versét, majd a 
keretében átadták a székelykapu Siklósi István polgármester úr Berény Táncegyüttes műsorát 
körüli új térkő burkolatot. A fel- beszédében köszöntötte a megje- láthatta a közönség. Borgula 
újítás szép összefogás eredménye: lenteket, és külön tisztelettel Benedetta kalotaszegi népdalokat 
a térkövet a város biztosította üdvözölte Szováta testvértele- énekelt.
térítésmentesen, a munkálatok pülés küldöttségét. Fülöp László A rendezvény a székelykapu mel-
költségét egyesületünk tagja, Fe- Zsolt Szováta polgármestere let álló kopjafa koszorúzásával ért 
kete József családja fedezte. örömét fejezte ki, hogy végre Me- véget.
Az ünnepségen a Mezőberényi zőberénybe látogathatott. Beszé-
Erdélyi Kör tagjai és szimpa- dében értékelte az elszármazott 
tizánsai mellett, neves vendégeket erdélyiek tevékenységét. „Önök 
köszönthettünk, Székelyudvar- otthon vannak” hangoztatta, utal-
helyről és Szovátáról, valamint va az itt élő, áttelepült családok 
Budapestről érkezett ifjú lab- életvitelére, akik nem feledkeztek 
darúgókat és felnőtt kísérőiket, meg gyökereikről, jó példát mu-
akik az V. alkalommal megren- tatva a fiataloknak az erdélyi ha-
dezett dr. Fekete Nándor Emlék- gyományok ápolásában.

Új térkő a székelykapu körül

Faiparisok 
találkozója

Halottak napi 
megemlékezés

A Művelődési Központban szep-
tember 14-én, délután az egykori 
Faipari Ktsz. régi tagjai, volt ipari 
tanulók, családtagjaik talál-
koztak, és mindazok, akik vala-
milyen egyéb módon kötődtek a 
ktsz.-hez. A jó hangulatú dél-
utánon sokan elmondták, hogy az 
üzem több volt, mint egyszerű 
munkahely, és valamennyien sze-
retettel gondolnak az ott eltöltött 
évekre. A résztvevők közül töb-
ben kifejezték az óhajukat, hogy a 
későbbiekben rendszeresen talál-
kozzanak.           Kisari Miklósné

A Baráti Egylet Mezőberényért 

2019. november 1-én 
halottak napi 

megemlékezést 
tart a történelmi egyházak 

szolgálatával az I. és II. világ-
háborús emlékműnél.

KÖSZÖNET
A Baráti Egylet Mezőberényért 
(BEM) elnöksége és tagsága 
nevében köszönetünket fejez-
zük ki mindazon látogatóknak, 
illetve főzőcsapatoknak, akik 
részt vettek a IX. Mezőberényi 
Töltött Káposzta Fesztiválon. 
Jelenlétükkel hozzájárultak vá-
rosunk civil szervezete által 
kezdeményezett egyik legna-
gyobb rendezvény sikeréhez!
Továbbá köszönjük segítőink 
közreműködését is, ők anyagi 
és erkölcsi támogatásukkal 
járultak hozzá a fesztivál sike-
réhez. 

Hoffmann Dániel, a BEM 
elnöke

Kajlik Péter, a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány Kuratóriumának elnöke

2019. októberCivil hírek
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Kick-box ezüst és bronz

Augusztus végén Győr adott ott- Halász Enikő a görög és ír ver-
hont a WAKO kick-box után- senyzőket egyhangú pontozással 
pótlás Európa-bajnokságnak. A megverve jutott a döntőbe light-
rendezvény színvonalát mutatja, contact szabályrendszerben. A 
hogy 39 ország 1600 versenyzője döntő mérkőzésen óriási szívvel, 
vett részt az eseményen, ahol a végig betartva a válogatott edzők 
magyarok minden idők legered- taktikai utasításait küzdött lengyel 
ményesebb szereplését mutatták vetélytársával. Hajszálon múlott a 
be. A Hed-Land Sportcsarnok SE győzelem, hiszen szinte ledarálta 
két versenyzője: Halász Enikő és a lányt, de végül a másik ver-
Szeleczki Lilla vívta ki magának a senyző került ki győztesen a több 
válogatottban való részvételt. A rúgásnak köszönhetően. Így Eni-
folyamatos edzésmunka az év kő egy Európa-bajnoki ezüsttel 
során, valamint a nyári edzések és zárta az EB-t!
az edzőtábor meghozta a gyümöl- Támogatóinknak, segítőinknek és 
csét, hiszen a két lány két szépen a szülőknek ezúton is köszönjük, 
csillogó éremmel tért haza. hogy hozzájárultak a sikeres 
Szeleczki Lilla a ringben állt kö- szerepléshez! 
telek közé low-kick szabályrend- A Hed-Land Sportcsarnok SE 
szerben, ahol nagyon szépen támogatói: Mezőberény Önkor-
helytállt. A negyeddöntőben mányzata, Hed-Land Hungária 
kicsin múlott a győzelme a végül Kft, Euro Mobil Plusz Kft, Ko-
Európa-bajnok lengyel ellenfele lozsi József Kft.
ellen, így az értékes bronzérmet Barna Márton és 
szerezte meg. Schäffer Katalin, edzők

A Motorosok Baráti Köre Mező- nem csinált meg, a holtponton 
berény Egyesület és a Bátszi Mo- egykerekezés eddig is ismert és 
tor szeptember 28-án tizenne- attraktív elem volt, de a fellépők 
gyedik alkalommal rendezte meg ezt most különböző figurákkal bő-
a Streetfighter Napot a Liget téren. vítették.
A magyar stunt rider társadalom 

A Motorosok Baráti Köre Mező-színe-java elképesztő mutatvá-
berény Egyesület 2005 óta az nyokkal szórakoztatta a nagyszá-
ország legkiválóbb stunt ridereit mú és hozzáértő közönséget. Min-
gyűjti össze, hogy ügyességükkel den órában láthattak olyan ele-

meket, amit korábban még senki kápráztassák el a közönséget.

Ismét Streetfighter Nap

Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény I. asztalitenisz – 
eredmények az Extraligában

1. forduló Mosonmagyaróvári TE 1904 – Hed-Land Sport-
csarnok SE Mezőberény 1:6
2. forduló Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény – CVSE-
Swietelsky Jufa Hotels I. 0:7
3. forduló Félegyházi ASI – Hed-Land Sportcsarnok SE 
Mezőberény 1:6

Szezonzáró eredmények
2019. szeptember 14-én került Wágner Anna K1 U14 2000 m 3. 
megrendezésre a Viharsarok Kupa hely, Tóth Menta MK1 U13 2000 
Gyomaendrődön, a Fűzfás-zugi m 13. hely, Vida Levente K1 U13 
holtágon. A megmérettetésre 11 2000 m 4. hely, Konyecsni Milán 
egyesület közel 250 versenyzővel MK1 U12 2000 m 1. hely, Tóth 
érkezett. Eredmények: Kinga MK1 U11 2000 m 4. hely.
Sági Aliz U15 2000 m 1. hely, K1 2019. szeptember 28-29-én Fadd-
U15 500 m 1. hely; Wágner Anna Domboriban rendezték meg az 
K1 U14 2000 m 1. hely, K1 U14 Országos Diákolimpia és Keret-
500 m 1. hely; Tóth Menta MK1 feltöltő Bajnokságot, amellyel az 
U13 2000 m 1. hely, MK1 U13 idei versenyszezon véget ért. 
500 m 1. hely; Vida Levente K1 Eredmények: Wágner Anna K1 
U13 2000 m 6. hely, K1 U13 500 U14 2000 m 2. hely, Tóth Menta 
m 6. hely; Barna Gergő K1 U13 MK1 U13 2000 m 8. hely, Vida 
2000 m 15. hely; Kis Bálint K1 Levente K1 U13 2000 m 12. hely,
U13 2000 m 12. hely, K1 U13 500 Konyecsni Milán MK1 U12 2000 
m 9. hely; Konyecsni Milán MK1 m 6. hely, Tóth Kinga MK1 U11 
U12 2000 m 2. hely, MK1 U12 2000 m 8. hely.
Vegyes Váltó 4X200 m 1. hely; A tervek szerint október végéig, 
Tóth Kinga MK1 U11 2000 m vagy amíg az időjárás engedi, 
3. hely, MK1 U12 Vegyes Váltó vízre szállnak a sportolók. A hideg 
4X200 m 1. hely. beálltával pedig megkezdődik a 
2019. szeptember 21-én zajlott a téli alapozás a konditeremben, az 
szolnoki Nagy Zoltán emlék- uszodában és a tornateremben. 
verseny a Holt-Tiszán. Ered- Kovácsné Kozma Diána és 
mények: Kovács Gábor edzők
Sági Aliz K1 U15 2000 m 5. hely, 

Ebben az évben az Állatok Zleovszki Viktor a maratoni távon 
Világnapjához kapcsolódva a mérették meg magukat, és végig 
Nándy Állatotthonnál rendeztük jókedvűen "falták" a kilométe-
meg versenyünket. Baba táv, 5 reket. A befolyt nevezési díjjal az 
km, 10 km, 21 km, 21km terep, és állatotthon lakóit támogattuk. 
42 km-es távok között választ- Köszönet Zahorán Katalinnak és 
hattak a futók. Az idén 30 éves Zahorán Bélának a segítőkész 
városunk programjához kapcso- hozzáállásukért. Köszönjük a 
lódva 30 km-es távval is  támogatóinknak, hogy lehetővé 
bővítettük a lefutható verseny- tették, hogy az idén is megrendez-
számokat. A jelentős számú ver- hettük a Kisvárosi Futóversenyt!
senyző között többen sokadjára 
jöttek el a családias hangulatú ren- Berényi Futókör
dezvényünkre. Árgyelán Krisz-
tián és 

VI. Kisvárosi Futóverseny

fotó: Plavecz János

2019. október Civil hírek
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Hála és felelősség. Ezzel a címmel tyén ember tudatában van ennek, 
jelent meg az a füzet, amit a ma- ám mégsem azt mondja, hogy a 
gyar ökumenikus egyházak te- „vég közel”, hanem azt: „Az Úr 
remtésvédelmi munkacsoportja közel”. Ez egy olyan személyes, 
állított össze a Teremtés hete nevű dinamikus állapotot feltételez, 
rendezvénysorozat alkalmából. amiben érezzük a világvége 
Ennek keretében lehetőségünk közelségét, de ennek ellenére nem 
van keresztyén közösségeinkben mondunk le felelősségünkről a 
arról gondolkodni az Ige segít- világ iránt. Isten szabadon közele-
ségével, hogy mit is jelent az em- dik felénk. Legyünk mi is sza-
ber számára ez a két fogalom. A te- badok a jó cselekvésére a terem-
remtéstörténet szerint ugyanis tett világban! Újra kell gondol-
minket, az emberi faj képviselőit nunk, mit is jelent őrizni és művel-
Isten mindennel ellátott, hogy ni a kertet. Ez ott kezdődik, hogy 
boldogan élhessünk, és cserébe komolyan vesszük azokat az apró 
ezért azzal a feladattal bízott meg, lépéseket, miszerint a piacon nem 
hogy őrizzük és műveljük a kertet, kérünk feleslegesen műanyag 
amibe helyezett minket. Ám zacskókat, szelektíven gyűjtjük a 
tudjuk, hogy hála helyett elége- szemetet, nem folyatjuk fölös-
detlenség ébredt a kísértő szavára legesen az ivóvizet… A felsoro-
az ember szívében, és ezzel elin- lást ki-ki bővítse ki kedve szerint, 
dult egy folyamat, ami nemcsak az és vegye komolyan. Legfőképpen 
emberi szívet rontotta meg és azt, amit az Ige mond: „Közel van 
szennyezte be a bűn által, hanem az Úr mindenkihez, aki hívja, 
az romlására lett a teremtett világ- mindenkihez, aki igazán hívja.” 
nak is. Jelen korunkban szinte (Zsolt 145,18). Ő pedig azt várja, 
nincs nap, amikor nem hallanánk hogy mi is közeledjünk hozzá, 
és látnánk híreket a természeti mert Ő közeledni akar mihozzánk, 
katasztrófákról, a környezet- mindenek előtt a Jézus Krisztusba 
szennyezés okozta károkról. Min- vetett hitünk hálával és fele-
dezek mögött tudományosan lősséggel való megélése, gyakor-
bizonyíthatóan az ember fele- lása által. Ez javára lesz a terem-
lőtlensége áll. A számítások nem tett világnak is, amiben élünk. Ez 
sok évszázadnyi időt mutatnak a tényleg rajtunk múlik, hogy 
Földön élő emberiségnek, ha ezek akarjuk-e hétről hétre, napról 
az önpusztító és romboló folya- napra érezni azt, amit a zsoltáros: 
matok meg nem állnak. Ezek „Az Isten közelsége oly igen jó 
gyakran amolyan világvége han- nekem!” A teremtés hetének 
gulatot generálnak, amivel a világ üzenetéről bővebben olvashatunk 
nem tud mit kezdeni azon túl, a www.teremtesunnepe.hu web-
hogy egyre idegesebben néz oldalon.                       
szembe a tényekkel. A Bibliában Papp Tibor 
is van szó végidőkről. A keresz- református lelkipásztor

Hála és felelősségLelkészbeiktatás

Egy lelkipásztor parókus lelkész- szít viszályt, és nem kiáltoz, senki 
szé választása és beiktatása min- sem hallja hangját az utcákon. 
den gyülekezet életében felemelő Megrepedt nádszálat nem tör el, 
pillanat, a gondviselő Isten ke- és füstölgő mécsest nem olt ki, még 
gyelmének, szeretetének megta- győzelemre nem viszi az igaz 
pasztalása. Ilyen örömteli alkal- ítéletet.” (Máté 12,18-20)
mon vehetett részt október 5-én Az istentiszteletet követően Les-
minden gyülekezeti tag és vendég, tyán Ádám, a gyülekezet fel-
aki a Mezőberény II. Kerületi ügyelője nyitotta meg a díszköz-
Evangélikus Egyházközség temp- gyűlést. Az első napirendi pont-
lomába érkezett. Ünnepi isten- ban a beiktatás tényének rögzí-
tisztelet keretében iktatták be Sel- tésére került sor. Majd a köszöntő 
meczi Lajos Pétert, a gyülekezet beszédek következtek. Nagy Zol-
július 7-én megválasztott lelké- tán esperes úr, a mezőberényi test-
szét tisztségébe. vérgyülekezetek lelkésznői, Lá-
A beiktató istentiszteleten Nagy zárné Skorka Katalin evangélikus 
Zoltán esperes úr szolgálatát és Papp Tiborné református után 
hallhattuk. Igehirdetésében Jónás Fejér Sándor István és az édesapa, 
példázatáról beszélt. „Az Úr igéje Selmeczi Lajos köszöntött. Sikló-
másodszor is szólt Jónáshoz: In- si István polgármester Mezőbe-
dulj, menj Ninivébe, a nagy vá- rény Városa, Borgula Györgyné a 
rosba, és hirdesd ott azt az üze- helyi szlovákság, dr. Rückné 
netet, melyet én mondok neked!” Mező Györgyi pedig az evan-
(Jónás 3,1-2) gélikus iskola nevében köszön-
Ezt követően a beiktatott lelkész, tötte a lelkészt. Lestyán Ádám és 
Selmeczi Lajos Péter szolgálatát Puskel Márton a helyi gyülekezet 
és bizonyságtételét követhettük nevében köszöntötte a lelkész-
figyelemmel. Az ige Máté családot, majd Selmeczi Lajos 
evangéliumból szólt hozzánk. Péter köszönte meg a közös ün-
„Lelkemet adom neki, és igaz neplést minden megjelentnek. 
ítéletet hirdet a népeknek. Nem Valentínyi Mária presbiter

Mezőberényben a II. kerületi nap vége felé legyen alkalom a 
tót/szlovák templom is csatla- visszatekintésre és mérlegkészí-
kozott a Nyitott templomok napja tésre. Végül pedig rövid áhítat zár-
programhoz. Szeptember 14-én ta a napot, és bocsátotta a résztve-
délutántól az esti órákig külön- vőket Isten áldásával és békesség-
böző blokkokban vártuk a betérő- gel otthonaikba.
ket: Finta Gergely bemutatta, Bízunk benne, hogy mindazok, 
hogyan szól az orgona, majd él- akik eljöttek – függetlenül, hogy 
vezetes koncertet adott a barokk gyülekezeti tagként vagy csupán 
zeneszerzők műveiből. A zene érdeklődőként – értékes időt töl-
után a líra kapott időt és teret, a töttek együtt, velünk, közöttünk...
gyülekezet tagjai és a vendégek is Hála és köszönet minden részt-
elmondhatták kedves verseiket. A vevőnek, közreműködőnek, leg-
szavak után pedig a csendes me- főképpen pedig Istennek! 
ditáció percei következtek, hogy a 

Selmeczi Lajos Péter evangélikus lelkész

Nyitott templomok napja

A Sebes György Közgazdasági 32-en vannak életben. A találko-
Szakközépiskola 1969-ben Bé- zóra 25-en jöttek el, 7 fő akadá-
késcsabán végzett 4.a osztályos lyoztatás miatt nem tudott megje-
tanulói szeptember 21-én 50 éves lenni. Örömteli, jó hangulatban, 
érettségi találkozót tartották Me- élménybeszámolóval tarkított 
zőberényben. A 40 fős osztályból délutánt töltöttek el együtt.

Ötvenéves találkozó

2019. októberHitélet
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Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

ELADÓ INGATLANOK
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) 
bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül 
értékesítésre kínálja az alábbi zártkerteket.
5435/1 hrsz. 1/4 tulajdoni rész = minimum nettó 8.600 Ft azaz 
nyolcezer-hatszáz forint + áfa
5435/2 hrsz. 1/1 tulajdoni rész = minimum nettó 8.300 Ft azaz 
nyolcezer-háromszáz forint + áfa
5435/3 hrsz. 1/1 tulajdoni rész = minimum nettó 8.300 Ft azaz 
nyolcezer-háromszáz forint + áfa eladási áron.
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási 
határideje: 2019. október 31.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon, 
vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.

KOMFORT ABC

TISZTÍTÓSZER AKCIÓ BOMBA ÁRON!

TOMI MOSÓGÉL 6 FÉLE 1 l 799 Ft
SILAN ÖBLÍTŐK 10 ILLAT 1,85 l 849 Ft
DOMESTOS FRESH 5 FÉLE 750 ml 399 Ft
COCCOLINO ÖBLÍTŐK 925-1050 ml 499 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Kodály Zoltán út 2.

2019. október
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Már több mint két hónapja igényelhető a Babaváró támogatás, de az érdeklődés töretlen a termék iránt; 
az első két hónapban több mint 18 ezer család igényelte a kölcsönt az OTP Banknál, amelyből már több 
mint 8 ezret folyósított is a hitelintézet. Az igényléseket elsősorban Budapesten és környékén nyújtották 
be, de Magyarország északi régióiban is komoly az érdeklődés.

A Babaváró támogatás olyan szabad felhasználású kölcsönt kínál a fiatal házaspároknak maximum 10 millió 
forintig, amely a teljes futamidőre, maximum 240 hónapra kamatmentessé válik, ha öt éven belül 
megszületik az első gyermekük. Ekkor a család kérheti a törlesztés szüneteltetését három évre, amivel a 
futamidő is meghosszabbodik. Ha viszont megszületik a második és harmadik gyermek is, a fennmaradó 
tartozást gyermekvállalási támogatás formájában átvállalja a kormány.

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

„Az OTP Bank az állami támogatások szakértőjeként sokéves tapasztalattal rendelkezik a Babaváró kölcsönhöz hasonló termékek közvetítése 
kapcsán. Szakértő kollégáink országszerte, közel 400 fiókban várják az érdeklődőket. Az ügyfeleink gyors és papírmentes ügyintézésre 
számíthatnak, a Babaváró kölcsönt átlagosan akár néhány napon belül folyósítjuk” – emelte ki Tóth István Attila, az OTP Bank Mezőberényi 
Fiókjának vezetője. 

Ugyancsak július elejétől érhetők el a Családok Otthonteremtési Kedvezményének újabb formái, a falusi és használt CSOK-hitel.

A falusi CSOK külterületen lévő tanya, birtokközpont esetében bárhol, belterületen belül pedig közel 2500 kistelepülésen lévő lakásra 
igényelhető. Ez a vissza nem térítendő támogatás lakásbővítésre és/vagy korszerűsítésre fordítható, akár a használt lakás vásárlására igényelt 
kölcsönnel együtt is. Vásárlással egybekötve a falusi CSOK összege szintén maximum 10 millió forint lehet. Fontos kitétel, hogy vásárlásra 
kizárólag a támogatás fele fordítható, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. Használt lakás korszerűsítésére vagy 
bővítésére 3 vagy több gyermek esetén maximum 5 millió forint igényelhető. Kamattámogatott hitel is kérhető a falusi CSOK mellé, amelynek 
összege 3, vagy több gyermek esetén akár 15 millió forint is lehet.

Szintén fontos változás, hogy már használt lakás vásárlására is felhasználható a kedvezményes, akár a teljes futamidőre rögzített, fix kamatozású 
kölcsön. Korábban ezt a kamattámogatást csak új lakóingatlan építésére vagy vásárlásra lehetett igényelni. Tekintve, hogy az ingatlan 
tranzakciók több mint 90 százaléka a használt lakások piacán zajlik, ez óriási segítséget jelenthet a családok számára. 

Igénylés előtt érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját: www.otpbank.hu, vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát, ahol a 
hitelintézet munkatársai tájékoztatást adnak, de akár időpont is foglalható a fiókokba.

Népszerűek az otthonteremtési támogatások

Az OTP Bank tanácsai a Babaváró kölcsön igénylése előtt állóknak:
a Már TB igazolással érdemes a fiókba érkezni.

Amennyiben már túl van a terhesség 12. hetén, akkor hozza magával a terhes-gondozási kiskönyvét.
A következő azonosító dokumentumokra lesz szükség az igénylés során:

érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány,
lakcímkártya magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal,
adókártya,
ha az elmúlt 3 hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett a jövedelme, akkor 30 napnál nem régebbi 
munkáltatói jövedelemigazolás, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat.

Érdemes előzetesen tájékozódni az OTP Bank honlapján a jogosultságról és a szükséges dokumentumokról.
Előzetesen kiszámolható a törlesztőrészlet is az OTP Bank kalkulátorával.
Kérdés esetén érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját, vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát, ahol további 
tájékoztatást adnak a munkatársak és időpont is foglalható.
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