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Tehetségpont 
tiváltabbá tesznek bennünket a 
jövőre nézve. Szakmai kapcsola-
tainkat tovább ápoljuk, hasonló 
tehetségsegítő területeken műkö-
dő tehetségpontokkal a hálózati 
együttműködés részeként, a 

Mezőberény Város Óvodai Intéz- további jó tapasztalatok átvé-
ményéhez (MVÓI) április 16-án telének megalapozásához. Részt 
megérkezett a Magyar Tehetség- veszünk a tehetségpontok hálóza-
segítő Szervezetek Szövetsége tában: a többi tehetségponttól 
(MATEHETSZ) hetek óta várt le- érkező információkat saját ható-
vele, melyben gratulálnak, és ö- körünkben terjesztjük, a hozzánk 
römmel értesítenek bennünket, fordulókat – ha szükséges – segít-
hogy a Nemzeti Tehetségsegítő jük, támogatjuk, keressük az e-
Tanács szakmai bizottsága pályá- gyüttműködést a tehetségsegí-
zatunkat elbírálta, tehetségpont tésben érintett környezetünk tag-
működési kérelmünket elfogadta. jaival. Törekszünk a tehetségpont 
Tehetséges pedagógusok hosszú működésének folyamatos bizto-
évek óta tartó elkötelezett mun- sítására, erőforrások keresésére és 
kája került dokumentálásra, ké- bővítésére. Részt veszünk mun-
szült el februárban, majd ezt köve- kánk eredményességének és haté-
tően került a pályázatba, hogy konyságának ellenőrzésében, ma-
valóra váljon régi vágyunk, a te- gunk is törekszünk visszajelzések 
hetségpont cím elnyerése. Rend- szerzésére arról, hogy tehetség-
kívül sok munka áll mögöttünk, és gondozó munkánk mennyire volt 
még nagyobb előttünk, azonban a eredményes és hatékony.
kihívások, a ránk váró felfe- Kissné Wagner Mária 
dezések még a jelenleginél is mo- intézményvezető

Tisztelt Olvasó!

A könyvtáraknak lehetősége 
van az olvasói kérések 
teljesítésére, könyvek 

kiszállítására.

Amennyiben szeretne ezzel a 
lehetőséggel élni, 

kérjük, jelezze az alábbi 
telefonszámon: 

+36 70 400-2481 hétfőtől 
péntekig 10 és 12 óra között.

A könyvek kiszállítása kizá-
rólag egészséges emberek ré-
szére történik. 

Gidá-Zoo a majorban
A MOL Alapítvány Helyi Érték Programjában összesen 60 civil 
szervezet nyert el 30 millió forintos támogatást helyi közösségi 
programja megvalósításához. A nyertesek között három Békés 
megyei szervezet található, közülük egy mezőberényi, a 
TÍZVÁROS Alapítvány. A szervezet Gidá-Zoo néven állat-
simogatót létesít a Zöldkert Majorban.

hálót fognak vásárolni és a te-
rületet kerítik be. Az oszlopokat 
önerőből vásárolják meg. Hozzá-
tette, olyan jól sikerült a közön-
ségszavazás hajrája, hogy orszá-
gosan is a legtöbb szavazatot 
gyűjtötték. Minden voksot ezúton 
is köszönnek! Egy állatsimogatót 
alakítanak ki, lesz házinyúl, bá-
rány, kecske, póni, szamár és ló is.
Ezzel több célt kívánnak elérni. 
Egyrészt szeretnének a helyi csa-
ládoknak egy kis piknikező helyet 
kialakítani, ahol kikapcsolód-
hatnak, jól érezhetik magukat. 
Másrészt a gyerekek kimozdul-
hatnak a virtuális térből, meg-
ismerhetik és megkedvelhetik a 
természetet. Harmadrészt pedig 

Süveges Szabolcs, az alapítvány ez a város turisztikáját is szolgálja, 
elnöke elmondta, a pályázat ugyanis az idelátogató turisták 
eredményeként ötszázezer fo- számára egy program lehet.
rinthoz jutnak majd, ebből vad- folytatás az 5. oldalon

GYERMEKNAP 2020
Kedves Gyerekek!

A közelgő gyermeknap alkalmából rajzpályázatot hirdet az OPSKMM. A rajzokat három témában 
kérjük: Mezőberény az ablakból, valamint Együtt otthon, illetve Alkoss kedvedre!

Az A/4-s méretű rajzokat bármilyen technikával készíthetitek, ezekről színes, kicsinyítés nélküli fotót 
kérünk jpg. vagy jpeg. formátumban az opskmm@gmail.com címre. Továbbá kérjük, hogy a levélben 
tüntessétek fel a pályázó nevét, lakcímét, korcsoportját és a választott témát. Négy korcsoportban 
hirdetünk majd eredményt, külön értékeljük az ovisok, az alsósok, a felsősök és a 14 év fölöttiek rajzait. 
A pályázatok május 25-én reggel 8 óráig érkezzenek be, egy pályázó csak egy rajzot küldhet. A 
határidő után beérkezett pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni.

A rajzokról beérkezett fotókat föltesszük az OPSKMM Facebook-oldalára (facebook.com/opskmm), 
és a rájuk adott lájkok egy-egy szavazatnak számítanak, ezek száma dönti el a sorrendet. 

A szavazók május 30. szombat 12 óráig voksolhatnak. 
Az eredményt gyereknapon, május 31-én 9 órakor hirdetjük ki. Korcsoportonként az első három 
helyezett ajándékcsomagot kap, az OPSKMM kategóriánként egy-egy különdíjak ajánl fel, ezeket a 
nyertesek otthonukban vehetik át. 
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TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város csapadékvíz 
csatorna-hálózatának fejlesztése

25%-OS TELJESÍTÉSHEZ 
ÉRKEZETT A PROJEKT

2020 februárjában kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok a TOP-
2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, „Mezőberény Város csa-
padékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódóan, melynek kedvezményezettje Mezőberény Város 
Önkormányzata. A 2018.01.01. és 2020.12.31. között megvalósuló 
projekt összköltsége 125.000.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás 
mellett. A fejlesztés eredményeként összesen 2628,9 fm csapadékvíz-
elvezető csatorna kiépítése, átépítése és helyreállítása valósul meg a 
település 3. és 8. öblözetében. 

A kivitelező Békés Drén Kft. által elvégzett munka 2020. április 22-én 
érte el a 25 %-os készültségi fokot. Az eddigiek során mindkét érintett 
öblözetben terület előkészítés történt: nádvágás, bozót- és cserjeirtás, 
valamint a közművek feltárása.

A harmadik öblözetben az építési munka is megkezdődött, melynek fő 
helyszíne a Thököly Imre utca volt. A meglévő kiselemes mederburkolat 
elbontásra került. A megfelelő szintű és minőségű ágyazat elkészítése 
után megtörtént a nyílt árok burkolása 60, illetve 100 cm fenékszélességű 
előregyártott mederburkoló elemekkel. Az építés során felhasználásra 
került az előzetesen kibontott és megfelelő állapotú kiselemes 
mederburkolat is. 
Elkészültek a szakaszhoz kapcsolódó közműkiváltások. Egy új tiltós 
műtárgy került kiépítésre, egy pedig átépítésre. 
Az érintett bejárók és útcsatlakozások szintén 
elkészültek, a pályaszerkezet helyreállítása 
azonban még csak ideiglenes,  a végleges 
burkolat kialakítása a projekt végén 
fog megtörténni.

A projektről bővebb információ:
www.mezobereny.hu

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: 
Húsvéth Gábor (Békéscsaba) és Kótai Adrienn (Mezőberény).

Eltávoztak közülünk: 
Zolnai László (1940), Kelemen János (1942), Braun Mihály 
"Kutyás" (1956), Schupkégel Mihály (1935), Barzné Csatári Erika 
(1966), Valkovszki Mihály (1941), Kötelesné Kohut Anna Mária 
(1948), Róth Mihály (1944), Petneházi Bálintné született Juhos 
Erzsébet (1934), Boros Károlyné született Balog Margit (1930), 
Garzó Imre (1952), Kovács Imre (1933), Cservenák Pál (1930), 
Gregus András (1932), Ujhelyi Imre (1952).

MEGJELENTEK A NYITOTT TEREK 
HELYI KÖZÖSSÉG ÚJABB FELHÍVÁSAI

Megjelent a Kulturális társadalomfejlesztési programok: Intra- 
és intergenerációs fejlesztések, társadalmi inklúzióval és 

integrációval kapcsolatos programok című (TOP-7.1.1-16-H-
043-4 kódszámú) helyi felhívás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 24.250.000 
Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 15-től 2020. 
június 15-ig van lehetőség.

Megjelent a Hagyományokon, helyi értékeken és helyi örökségen 
alapuló fejlesztések, közösségi gazdaságfejlesztés című (TOP-
7.1.1-16-H-043-3 kódszámú) helyi felhívás
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 29.500.000 
Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 15-től 2020. 
június 15-ig van lehetőség.

Megjelent a Kulturális és közösségi programok támogatása című 
(TOP-7.1.1-16-H-043-2 kódszámú) helyi felhívás
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 29.500.000 
Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 15-től 2020. 
június 19-ig van lehetőség. 

Megjelent a Művelődési ház felújítása, átalakítása című (TOP-
7.1.1-16-H-043-7 kódszámú) helyi felhívás, kulcsprojekt.

Megjelent a Népművészeti- Nemzetiségi- 
Gasztronómiai Hagyományok Háza 

felújítása, átalakítása című (TOP-
7.1.1-16-H-043-6 kódszámú) 
helyi felhívás, kulcsprojekt

Bővebb információ: 
www.mezobereny.hu.

Számtalan vélemény elhangzik a intézmények dolgozói számára 
szájmaszkkal kapcsolatban, és vi- biztosított. Emellett a teljesség 
tát képez, hogy hasznos, nem igénye nélkül néhány név, akik 
hasznos, véd, vagy nem véd, me- önkéntesként, akár saját költségen 
lyik típusa a leghatékonyabb. több száz darabot készítettek 
Dr. Hegyi Ibolya fül-orr-gégész eddig, akik varrják, viszik, adják, 
szakorvossal a mezőberényi KTV felajánlják munkájukat: Fehérné 
Stúdióban történt beszélgetés al- Nagy Krisztina, Tímárné Csák 
kalmával javasolta a szájmaszk Tímea, Lestyán Jánosné Éva, 
használatát, megfelelő fertőt- Mikó Ida, Csipkéné Bihari And-
lenítés mellett. Valamennyi helyi rea. A varrás mellett vannak 
orvos véleménye megegyezik ab- felajánlók, akik anyagot, gumi-
ban, hogy hasznos a maszk, a szá- szalagot, kész szájmaszkot (And-
jat, orrot eltakaró sál vagy kendő rési János több száz darabot) 
használata. adományoztak az önkormány-
Az azóta szigorított szabályoknak zaton keresztül a városlakók 
köszönhetően a szájmaszk min- számára. 
dennapi kelléke lett életünknek. A A felsoroltakon kívül is jelezte 
közfoglalkoztatási programon be- több intézmény, magánszemély, 
lül sok maszkot varrnak a dol- szervezet, hogy díjmentesen varr-
gozók, amellyel jelentős számú ja a maszkokat és a rászorulók, 
igénynek tesznek eleget. Az illetve az igénylők részére el-
OPSKMM is jelentős számú juttatja azokat. És tudjuk, vannak, 
maszkot varr, elsősorban a látó- akikről név szerint nem is tudunk, 
körükben lévő nyugdíjas lakosság hogy önzetlenül ott vannak és 
számára. Az önkormányzat a segítenek. Köszönet jár Nekik!
részére felajánlott adományokból  
önkéntesekkel is készíttetett Mezőberény Város 
maszkokat, melyet a piacon, Önkormányzata

Szájmaszk az önkéntesektől
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Maszkok az OPSKMM-től

Az OPSKMM munkatársai az megközlekedési eszközökön kö-
utóbbi hat hétben közel 1600 száj- telező a maszk viselése, ezeket to-
maszkot varrtak, és ezeket felaján- vábbra is készítik az intézmény 
lották, kiosztották a város lakosa- munkatársai. Igényüket a +36 70 
inak, intézményeinek. 400-2474 telefonszámon vagy a 
Az Művelődési Központ munka- facebook.com/opskmm oldalon 
társai köszönik a maszkok készí- jelezhetik. Az intézmény munka-
téséhez a felajánlásokat, a textile- társai azokat eljuttatják önökhöz, 
ket és a gumiszalagokat. továbbá keddi napokon a piacon is 
Május 4-től üzletekben és tö- osztják. 

togatását mutatta be. Ezek külö-
nösen a gyerekes anyukák és a pe-
dagógusok körében aratott sikert.
A Könyvtár áprilisban is rend-
szeresen jelentkezett könyvaján-
lókkal, és arról tájékoztatta az 
olvasókat, hogy a járvány ideje 
alatt is kérhetnek könyveket, és 
azokat házhoz is szállítják.
A Muzeális Gyűjtemény a népszo-
kásokra: a húsvéti ünnepkör 
hagyományaira,  a májusfa 
állítására emlékeztette a beré-
nyieket, illetve videón a nemzeti-

Az OPSKMM munkatársai ápri- ségi szobát, a régi berényi vise-
lisban a járvány miatt kialakult letet és a képeslapokat mutatta be.
helyzetben az interneten juttattak Mindezek mellett szintén videó-
el kulturális tartalmakat a város ban visszatekintést adtak a mező-
közösségének. A költészet napja berényi művésztelep, a díszítő-
alkalmából az intézmény azt kér- művészeti kör és a kertbarát kör 
te a verskedvelőktől, hogy mond- tevékenységéről. Az anyagok a 
ják videóra József Attila Születés- Facebookon és az opskk.mezo-
napomra című versét, illetve a bereny.hu honlapon találhatók 
gyerekektől az Altatót, a legki- meg.
sebbektől pedig Weöres Sándor: A 
Tündér című versét kérték. 
A beküldött videókból összeállí-
tást készült.
Elindították az Origami az OPSK-
MM-ből című videósorozatot, 
ezekben Fábián Zsolt igazgató-
helyettes egy-egy papírfigura haj-

Az intézmény áprilisa

A Könyvtár ajánlja

 Esti mesék a boldogságról… ez a 
címe ennek a könyvnek, amely a 
világ különböző tájairól való 
népmeséket, regéket és híres írók 
meséit tartalmazza. Arab, észt, 
lengyel, svéd, koreai és magyar, 
Andersen- és Grimm-mesék egy-
aránt szerepelnek a könyvben. Más 
népek, más életformák, különböző 
történetek, de mégis sok a ha-
sonlóság. Csupa jól ismert szavak, 
fogalmak: segítőkészség, jóság, 
őszinteség, hűség, szeretet, bec-
sületesség, kitartás, tisztesség, 
barátság – ezek olyan fogalmak, 
amelyek mind kapcsolódnak a 
boldogság megteremtéséhez. Ezek 
a szavak a világ minden táján 

ugyanazt jelentik – csupán a hozzájuk kötődő történetek mások. A 
meséket Boldizsár Ildikó válogatta. 

Budapest, Móra Könyvkiadó, 2019. 115 p.
Könyvtári jelzet: E 93

Társasjátékok kölcsönzése

Könyvtárunkból társasjátékok is kölcsönözhetők! Hasznos időtöltés, 
kellemes kikapcsolódás az egész családnak.

ő

Esti mesék a boldogságról

Intézményi hírek
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A II. világháború vége 
hazánkban
Az újabb kutatások szerint nem az anyagi kár is, és az országnak 
1945. április 4-én, hanem 12-én az 1947-es párizsi békeszerződés 
értek véget a harcok hazánk te- nyomán 300 millió dollár jóváté-
rületén, az arcvonal ezen a napon telt kellett fizetnie… Szerencsére 
hagyta el Pinkamindszent térsé- Mezőberényt jelentős háborús ká-
gét. Kerek évforduló van, azóta 75 rok nem érték, de a helyi lakosság 
év telt el, a mostani helyzetben is fizetett „jóvátételt" 1944 októ-
sajnos nem tudunk erről meg- berétől 1945-1946-ig mezőgaz-
emlékezni a Múzeumi esték ke- dasági terményekben, haszonálla-
retében. tokban és munkával is....
Magyarország ténylegesen 79 Az ezt követő években, évtizedek-
éve, 1941. április 11-én kapcsoló- ben sok mindenről nem beszéltek/ 
dott be a II. világháborúba, miután beszélhettek az itt élők. Napjaink-
a honvédség négy nap alatt meg- ban viszont egyre több könyv, 
szállta a trianoni békeszerződés visszaemlékezés jelenik meg 
nyomán elvesztett Bácskát. Nem 

ezekről az évekről, amelyek se-
sokkal utána, 1941. június 27-én 

gítik a korszak tények alapján 
Magyarország hadat üzent a 

történő megítélését.
Szovjetuniónak, keleten is megin-

Egyesületünk, a Mezőberényi 
dultak a hadműveletek.

Helytörténeti és Tájvédelmi E-A „végeredmény" ismert, ennek 
gyesület is szeretne hozzájárulni e értékelése napjainkban is tart, tör-
munkához, a II. világháborúban ténészek, hadtörténészek foglal-
elesett, hadifogságba került mező-koznak a korabeli eseményekkel. 
berényi katonák adatainak lehető A világháború magyarországi 
legpontosabb feltárásával, közzé-veszteségeiről, áldozatairól még 
tételével.mindig csak becslések vannak, 
Ennek érdekében kérjük az itt 110-155 ezer katona esett el a har-
élőket, elszármazott berényieket, cokban, fogságba esett mintegy 
hogy aki bármilyen informá-690 ezer katona, közülük sokan 
cióval, adattal rendelkezik, ossza nem tértek haza szeretteikhez...
meg velünk, ezzel is segítse mun-Az elhunyt civilek száma 480-550 
kánkat. Köszönjük!ezerre tehető, és még következett 

Henger Pétera málenkij robot... Az óriási em-
berveszteség mellett hatalmas volt az egyesület elnöke

A májusfaállítás
szándéka volt, az a választott 
hajadon háza elé állította a fát. 
Sok helyütt csak a bíró és a pap 
háza, esetleg a templom előtt 
állítottak fel egyetlen magas 
májusfát, a lányos házak udvarán 
kisebb fa díszelgett. A fát 
többnyire őrizték, hogy a vetély-
társak el ne vigyék, meg a rivális 

Május elseje  jeles nap a népha- udvarló csapata ki ne döntse. 
gyományban. A májusfaállítás a Általában minden lánynak készí-
természet újjászületésének szim- tettek, s nagy szégyen volt, ha 
bóluma, az ifjúság örömünnepe. A valaki kimaradt. Egyes vidé-
vallásos magyarázat Jakab apostol keken a nagylányság elismerését 
vértanúságát említi a faállítás jelentette a májusfa, ezután már 
eredetének. Ekkor van Szent Ja- elmehettek a bálba, a táncmulat-
kab apostol napja, ezért aztán a ságokra a lányok. Az udvarlási 
májusfát Jakab-fának is nevezik. szándék komolyságát jelezhette a 
A 18. században a templomokban fa fajtája, nagysága. Szokás sze-
is állítottak májusfát, ez a tanítók rint szalagokkal, zsebkendőkkel, 
és a diákok feladata volt. virágokkal, teli üveg borral, hímes 
A májusfák kivágása, szállítása tojással díszítették fel. Sokfelé a 
hajnali feldíszítése a legénybanda rossz hírű lánynak kiszáradt 
közös, bizalmas feladata volt. A gallyra fazekat, rongydarabokat 
kiszemelt fát éjszaka vágták ki az aggattak a háza elé.
erdőn, és hajnalra állították fel, a Napjainkban hagyományőrző 
helyi szokásnak megfelelően min- rendezvényként éledt újjá a má-
den tisztességes lányos ház elé jusfaállítás szokása. 
egyet. Akinek komoly udvarlási Csete Gyula

A komatál vagy gatás során ko-
komacsésze matálba ke-
olyan kívül- rült étel mel-
belül mázas, lett italt, bort 
rendszerint és pálinkát 
virágmotí- vittek maguk-
vumokkal kal a szépen el-
díszített rendezett és fel-
edény, amely- díszített kendő-
ben a gyermekágy- vel letakart ko-
ban fekvő asszonynak sárban. A szokás 
komaasszonyai és nőro- Mezőberényben is is-
konai viszik az ételt. mert volt mindhárom közös-
A hagyományos paraszti közössé- ségben. A bemutatott, gazdagon 
gekben a gyermekágyas asszony díszített fajanszedény feltehetően 
ellátásáról elsősorban a koma- Telkibányán készült. Várfalvi 
asszonya vagy komaasszonyai Erzsébet adományozta a gyűjte-
gondoskodtak egy hétig. A láto- ménynek.                   Csete Gyula

Fajansz komatál
A hónap műtárgya – 2020. május

Régi iratok rendezése közben vettem 
újra kezembe gyűjteményünk egy 
ritka becses darabját, Petőfi Sándor 
Tigris és hiéna című négyfelvonásos 
történelmi drámájának első, 1847-es 
kiadására. Petőfi Sándor egyetlen 
drámáját a 19. századi kritikák túl-
zottan romantikusnak találták. Az 
elmúlt években több színház is 
műsorára tűzte, és helyzetbe hozta az 
alkotást. Úgy tűnik, hogy a 21. 
század emberét is megszólíthatja a 
régi korok hatalmi harcait bemutató 
színmű. A kötet értékét növeli, hogy 
még Petőfi életében megjelent ki-
adás, így a korabeli szerkesztésben 
és nyomdai munkában is gyönyör-
ködhetünk. A drámát Emich Gusz-
táv adta ki Pesten 1847-ben.

                                Csete Gyula

Könyvritkaság 
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna, Pest 1847.

Érték a Települési Értéktárból

Buncsák Gusztáv méhész
Hatvan éve, 1940. május 14-én 52 éves korában hunyt el Buncsák 
Gusztáv ismert méhész, a Buncsák-féle kaptár feltalálója. Buncsák 
Gusztáv 1888. március 19-én született a Pozsony megyei 
Limbachban. Tanítói oklevelét 1908-ban szerezte a Nagyszombat 
melletti Modor tanítóképző intézetében, és még abban az évben 
Mezőberénybe került. Az I. kerületi evangélikus egyházi iskolában 
tanítói kinevezést kapott, majd ugyanitt élete végéig igazgató volt. Az 
első világháború után kezdett el méhészkedni, már az 1920-as 
évektől közelebbi kapcsolatba került a helyi méhészekkel, de csak 
1936-ban sikerült megalapítania a Mezőberényi Méhészkört, 
melynek haláláig az elnöke volt. Szorgalmasan tanulmányozta a 
magyar és a német nyelvű könyveket, szaklapokat, és maga is folya-
matosan kísérletezett új módszerekkel, megoldásokkal. A környék-
ben elsőként szegődött el az akkoriban mindinkább teret hódító 
Boczonádi-féle kaptárak hívének, de nem tudott megbarátkozni az 
oldalsó mézkamrákkal. Ezért ezt megoldást több lépésben töké-
letesítette, így született meg a Buncsák-féle kaptár. Ennek lényege, 
hogy a kereteket a fekvő típusú kaptárban, két sorban egymás 
mögött, élükkel a kaptár végén nyíló kijáróra merőlegesen helyezte el. 
Találmánya, a Buncsák-féle kaptár, apáról fiúra átörökítve a mai napig 
Békés megye több méhészetében is megtalálható.
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Az elmúlt másfél hónapban je- gyakozunk. Keressük a találkozás 
lentősen át kellet szerveznünk éle- lehetséges és biztonságos csa-
tünket a koronavírus miatt. A tornáit, és néha meglepő, új öt-
„Maradj otthon!” kampány, a di- letek kelnek szárnyra. A szük-
gitális oktatás, az országos jár- séghelyzet találékonnyá tesz ben-
ványhelyzet arra kényszerített nünket. Valami ilyesmire biztat 
bennünket, hogy átrendezzük éle- Péter apostol is levelében, amikor 
tünket. Az eddig szabadon és a keresztyén gyülekezeteknek ezt 
gondtalanul élt hétköznapok és írja: „Amilyen lelki ajándékot 
ünnepek felborultak, közösségi kaptatok, úgy szolgáljatok azzal 
ünneplés nélkül telnek el. Az idős, egymásnak, mint Isten sokféle 
veszélyeztetett szeretteink, isme- kegyelmének jó sáfárai…”
rőseink otthonaik fogságába  (1Péter 4,10)
kényszerülnek. Nincsenek talál- Jelenleg nem tudunk összegy-
kozási és közösségi lehetőségek. ülekezni templomainkban, nem 
Ami természetes volt, azt – ha találkozhatunk személyesen kö-
nem is veszítettük el – most zösségeinkben, nem intézhetjük el 
mellőznünk kell. találkozásaink során felszínesen 
Szeretteink iránt érzett fele- néhány szóval egymást. Most nem 
lősségünk új eszközök és új futunk össze „csak úgy” az utcán. 
módszerek megismerésére, hasz- Tennünk kell egymásért, amikor 
nálatára sarkall bennünket. Olyan 

felvesszük a telefont, hogy érdek-
új területeken próbálkozunk meg-

lődjünk barátunk, ismerősünk 
oldásokat, segítséget, támaszt ad-

hogyléte felől. Be kell csenget-
ni, ahol még sohasem jártunk. 

nünk a szomszédba, hogy megkér-Nemcsak egyházként, szülőként, 
dezzük segíthetünk-e valamiben? pedagógusként, önkormányzat-
Komolyan kell vennünk, hogy ként, családtagként is keressük az 
talán mi vagyunk az egyetlen a új lehetőségeket a segítésre, támo-
másik számára, akivel beszélni gatásra, tanításra, kapcsolat-
tud, akinek elmondhatja örömét, tartásra stb. Egész életünk, benne 
bánatát, félelmét stb. Mi vagyunk kapcsolataink átalakultak. Ke-
azok, akiken keresztül átérezheti: vesebbet találkozunk, többet tele-
nincs egyedül. Mi adhatjuk át szá-fonálunk, üzenünk, írunk. Felér-
mukra a „jó hírt”, az evangé-tékelődött az internet szerepe éle-
liumot: Isten számára fontos tünkben, és a szórakozás mellett 
minden egyes ember, és ezt meg is egyre több értékes, biztató üze-
mutatta Jézusban.nettel keressük egymást.
Legyünk ennek hirdetői szóban, Elővesszük régi könyveinket vagy 
cselekedetben, különböző lelemé-újakba kezdünk. Felidézzük azo-
nyes csatornákon, ahogy felelős-kat a családtagjainkat, baráta-
ségünk és lehetőségünk adja.inkat, társainkat, sorra vesszük 

Selmeczi Lajos Péterközösségeinket, akik egyre job-
ban hiányoznak, akik után vá- evangélikus lelkész

Együtt, egymásértGidá-Zoo a majorban
folytatás az 1. oldalról sem a húsa, sem a teje tekinte-
Az alapítvány elnöke kifejtette, a tében. Ezen a területen – például – 
Zöldkert Major a TÍZVÁROS Németországtól, Svájctól, Fran-
Alapítvány ökoprogramja. A ciaországtól nagy a lemaradá-
brikettüzem megvásárlásával egy sunk. Bíznak benne, hogy sikerül 
7,5 hektáros terület került a változást elérniük ezen a területen, 
tulajdonukba. A területen istállók és Mezőberényben is kialakul 
is állnak, hiszen a tsz idejében itt ennek a gasztronómiája.
sertéstelep működött. Ezeket az A jövőre vonatkozóan Süveges 
istállókat szeretnék felújítani és Szabolcs arról szólt, hogy a ma-
benépesíteni. Jelenleg negyven jorban első körben egy állatsi-
anyakecskét, harminc gidát, illet- mogatót alakítanak ki, ez minden-
ve szamarat és bárányokat tarta- ki számára látogatható lesz. 
nak. Itt szeretnének olyan állat- Második körben egy iskolakertet 
tartást és gazdálkodást kialakítani, szeretnének létrehozni. Régen az 
ahol elsősorban nem az anyagi iskolának volt gyakorló kertje, 
szempontok dominálnak, hanem a ami nagyon hasznos volt. Ezt kí-
környezetbe való beilleszkedés és vánják feleleveníteni, de már a 
biogazdálkodás kap nagyobb mai kor kívánalmainak megfe-
hangsúlyt. lelően. Itt a gyermekeket a mező-
A majorban több tevékenységet is gazdaság szépségeivel szeretnék 
végeznek, egyrészet biobrikettet megismertetni, hátha valaki itt kap 
állítanak elő. Ebbe azért vágtak jövőképet az életéhez, a hiva-
bele, hogy segítsenek megvédeni tásához. Harmadik körben pedig 
azt a kevés erdőt, amivel Békés egy sajtüzem felépítését tervezik, 
megye rendelkezik, hiszen itt ebben az idelátogatók kóstol-
mezőgazdasági melléktermékből hatnának és vásárolhatnának is.
(szalmából, lucernából stb.) készí- Az elnök beszélt arról is, hitbéli 
tenek kiváló minőségű tüzelő- indíttatásból az alapítvány kezde-
anyagot, ami alternatívája lehet a tektől foglalkozik a nehéz helyzet-
fatüzelésnek. Ezen kívül negyven ben élők támogatásával. Eddig is 
anyakecskét fejnek. Ezt az ál- voltak képzéseik, ezeket a jövő-
lományt háromszázra szeretnék ben is folytatják. Itt OKJ-s szak-
felfejleszteni. Ezzel szintén kül- mához juttatják a tanfolyamok 
detést teljesítenek, ugyanis a kecs- résztvevőit. Ezen túlmenően se-
ketejet és az ebből készült termé- gítik a válsághelyzetbe került kis-
keket népszerűsítik. Felsorolni is mamákat, hogy a szülés előtt min-
hosszú, mennyi jótékony hatása den feltétel adott legyen a gyer-
van az emberi szervezetre a mekvállaláshoz. Karitatív tevé-
kecsketejnek. Magyarországon a kenységként brikettel, csomagok-
kecsketartás abszolút nem foglal kal, ruha- és ételadományokkal 
el az értékének megfelelő helyet, segítik a rászorulókat.            M.L.

lélekben velünk, de fizikálisan a 
számítógépek előtt ültek a vendé-
geink!
A programunk egy héten át tartott, 
hiszen visszaemlékező videókat 
osztottunk meg a 2015 és 2019 kö-
zött megrendezett Zöldág-járá-
sainkról, ezek az eseményre kat-
tintva ma is megtekinthetőek.
A felvonulás valójában nem va-
lósult meg, de partnereink, a Mo-
solygó Óvoda gyermekei és szü-
leik, valamint a „Leg a láb” AMI 
táncpedagógusai és növendékei, 
illetve rendezvényünk „kereszt-Szeretnénk megköszönni azok-
anyja”: Hanó Krisztina és kislá-nak, akik hittek abban, hogy a 7. 
nya mégis tettek egy gesztust a-Zöldág-járásunk ebben a rend-
zért, hogy mégis legyen „felvonu-kívüli helyzetben is megvalósul-
lás”! Olyan videóanyagokat küld-hat! Hogyan? Hiszen otthon kell 
tek nekünk, amit kellő szeretettel, maradni, távol egymástól, a 
odafigyeléssel kezelve egy csodá-biztonságunk, az egészségünk ér-
latos és egyedi online Zöldág-já-dekében! Így is tettünk, mindenkit 
rássá tudtunk felfűzni!megkértünk, hogy maradjon ott-
Köszönjük szépen mindenkinek a hon, és legyen velünk a Face-
segítséget, ismét bebizonyítottuk, bookon létrehozott eseményen. 
hogy együtt minden sikerül!Így a 2020. évi Zöldág-járásunk 

online került megrendezésre, 179 Kreiszné Szilágyi Tünde
részt vevő és 79 érdeklődő volt ott MVÓI intézményvezető helyettes

Összefogással sikerült!

szerint nézték át a szövegeket, és 
pontozással állapították meg a 
sorrendet. 
Ez alapján a vers kategóriát Ro-
nyecz Nikolett nyerte meg, máso-
dik lett Andó István (Békéscsaba), 
harmadik pedig Hangya Lajosné 
(Gyomaendrőd). A legjobb novel-
lákat Molnár Katalin küldte be, a Az OPSKMM év elején hirdette 
második helyen Molnár Mária meg vers- és novellaíró pályá-
Nadin végzett, – azonos pont-zatát. A háromtagú zsűri  örömére 
számmal – harmadik lett Horváth nyolc szerző küldte be munkáit, 
Jánosné (Békéscsaba) és Osz-ketten mindkét kategóriában 
lánszky Rita. A zsűri szakmai vé-neveztek, így kategóriánként öt-öt 
leményéről valamennyi pályázót alkotó írásait bírálták el. Vala-
írásban értesítette, hogy ezzel is mennyi szerző komolyan vette a 
segítse további munkájukat. A kiírást, és időt, energiát, tudást 
jutalomkönyveket és az oklevele-fektetett munkájába. 
ket is postázták számukra. A zsűri: Körösi Mihály alpolgár-
A Művelődési Központ köszöni a mester, irodalomtanár; Bancsi Ár-
pályázók munkáit, és további pád irodalomtanár és Molnár 
alkotókedvet, sikereket kíván Lajos író, az intézmény szakem-
nekik! bere előre egyeztetett szempontok 

Versek és novellák
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Otthoni munka! 
Kozmetikai dobozok összeállításai, egyebek 

elérhetőségei érd:  +36 90 603-905 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 

+36 20 4963980).

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

BARNA TOJÓTYÚK 600FT/db, 
ingyenes szállítással megrendelhető.

TEL.: +36 30 8602-627.

PULYKA 6 hetes fehér 2500 FT/db,  
BARNA JÉRCE 18 hetes 2000 FT/db, i

ngyenes szállítással megrendelhető.
TEL.: + 36 30 835-1121.

PECSENYE KACSA 
6 hetes kb. 3kg 1700 FT/db, 

3 hetes 1000 FT/db, 
ingyenes szállítással megrendelhető.

TEL.: + 36 30 860-2627.

Kopányi László e.v. 
Tel.: +36 30 219-4154

-fűkaszálás, fűnyírás 
-ágaprítás,fakivágás

-telektisztítás 
-bozótirtás 
- gallyazás

Tájékoztatás a civileknek
A Gazdaságvédelmi Akcióterv akkor is, ha az már ki lett hirdetve.
keretében április 21-én hirdették Az írásbeli szavazás vagy online 
ki – a koronavírus-járvány gazda- közgyűlés kezdeményezésére az 
sági hatásainak mérséklése érde- ügyvezetés jogosult. Az ülés nyil-
kében szükséges adózási könnyí- vánosságát nem szükséges bizto-
tésekről szóló – 140/2020. (IV. sítani abban az esetben sem, ha az 
21.) Korm. rendeletet. A rendelet alapszabály ezt kimondja. Az on-
szerint a civil szervezetek 2019-re line közgyűlés, valamint az ülés 
vonatkozó beszámoló készítési, tartása nélküli döntéshozatal (írás-
nyilvánosságra hozatali, letét- beli) részletes szabályai a 4. § (1) 
behelyezési és közzétételi, továb- bekezdésében olvashatóak.
bá benyújtási (leadási, megküldé- A gyakorlati részletszabályok 
si) határideje az Országos Bíró- meghatározására az elnök jogo-
sági Hivatal részére 2020. szep- sult. Fontos alapelv azonban, 
tember 30. hogy a tagoknak minden lehetősé-
Változtak a közgyűlés és hatá- get meg kell adni, hogy informá-
rozathozatal szabályai a veszély- lódhassanak az előterjesztésekről, 
helyzet ideje alatt. Magyarország azok hátteréről, és véleményez-
Kormánya 102/2020-as rendele- hessék azokat, valamint minden 
tével több segítséget is nyújt tag számára biztosítani szükséges 
–többek között – a civil szerve- a szavazás, a "részvétel" lehe-
zetek törvényes működésének tőségét.
fenntartásához. Szintén e kormányrendelet szabá-
Április 11-től lehetőség nyílik a lyai alapján a veszélyhelyzet alatt 
közgyűlések, és ezzel a határozat- lejáró vezető tisztségviselői man-
hozatal online vagy írásbeli meg- dátumok a veszélyhelyzet meg-
tartására, akkor is, ha az alapsza- szűnését követő 90. napig auto-
bály erről nem, vagy ettől eltérő- matikusan meghosszabbodnak 
en rendelkezik. Ezen lehetőséggel (6.§ (4) bekezdés). A lejárt mandá-
élve az éves beszámoló is elfogad- tummal rendelkező tisztségvise-
ható. lőnek joga, és egyben kötelessége, 
A rendelet ugyanakkor a veszély- hogy a tisztújításig ellássa koráb-
helyzet megszűnéséig megtiltja a ban ráruházott feladatait.

forrás: Közösségfejlesztők Békés személyes jelenlét mellett össze-
Megyei Egyesülete Facebook-oldalahívott közgyűlések megtartását, 

KOMFORT

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID felületfert 2 l 2999 Ft
MOL HYGI FLUID kézfertőtlenítő 2 l 3399 Ft

A MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő folyadék. 
Használatra kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású 
alkoholos fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), 
fungicid, virucid és tuberkulocid hatású.
MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül, 
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat, 
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és 
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

őtlenítő

MEGÉRKEZET
T!
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