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Megemlékezés ’56-ról

A magyar ’56 ma is érvényes,
jelentéssel bíró eseménye Európa
huszadik századi történelmének,
mert zsinórmértéke a szabadságnak. Azok szabadságának,
akik magukat nemcsak egyénként, hanem nemzetként határozták meg, akiknek a bátorságát
éppen az adta, hogy közösségként
élték meg egymást, hazának élték
meg az országukat – hangsúlyozta
Körösi Mihály alpolgármester
október 23-án az 56-os emlékparkban rendezett megemlékezésen.
Körösi Mihály elmondta, hogy
1956. október 23-án mi történt
Budapesten, ennek híre október
26-27-én ért el Békés megye
nagyobb városaiba. Mezőberényben október 28-án mintegy
80-100 ember gyűlt össze a tanácsháza előtt. A felszólalók bírálták a kommunista rendszert, a
szovjet megszállást. Még ezen a
vasárnapon megválasztották a 49
tagú forradalmi tanácsot és a
szűkebb körű intéző bizottságot

Juhos József vezetésével. Ahogyan
az országban, úgy
Mezőberényben is
a gyárakban, üzemekben munkástanácsok alakultak, a régi vezetők
egy részét leváltották. Megkezdődött a kényszerrel létrehozott termelőszövetkezetek bomlása, öszszegyűjtötték a
fegyvereket, a
kommunista párt
irodáját bezárták.
Ennek a demokratizálódó folyamatnak vetett véget a bevonuló
szovjet hadsereg. A Debrecen
felől érkező egységek november
4-én hajnalban értek Mezőberénybe.
A forradalom leverését követő
terror a várost sem kerülte el. A
forradalom leverése után, a kádári
megtorlás során Juhos Józsefet, a
helyi forradalmi tanács elnökét
húsz napig verték a helyi rendőrőrsön, majd a Békési Rendőrkapitányságon.
A rendezvény befejezéseként a
megemlékezés virágait helyezték
el az emlékmű tövénél a városi
önkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzatok, a történelmi
egyházak, a helyi hatóságok,
intézmények, civil szerveztetek
képviselői.
Az emlékmű mögött ’56-os
fotókból láthattak kiállítást a
megemlékezők. Közreműködtek
Gulyás Attila és Lakatos Mónika
színművészek.
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Emléktábla dr. Irányinak
Mezőberény Város Önkormányzata emléktáblát állított dr. Irányi
István tanár, Petőfi-kutatónak
halála 10. évfordulója alkalmából.
Az általános iskola bejáratánál az
emléktáblát október 15-én Siklósi
István polgármester és Bagi
Ádámné pedagógus, egykori tanítvány leplezte le.
Siklósi István köszöntőjében hangoztatta, bár a neves Petőfi-kutató
halálának évfordulójára emlékeznek, de ezért nem kell szomorkodniuk, hiszen dr. Irányi István
újat adott a városnak, ezzel gazdagította a települést.
Bagi Ádámné visszaemlékezésében hangsúlyozta, a március 15i hagyományos Petőfi-emléktúra
útvonala ma is az, amit a tanáruk
megmutatott a hagyománykutató
kör tagjainak.
Bagi Ádámné kitért arra, dr. Irányi
Petőfi-kutatóként a nyolcadik osztály tagjait vonta be a hagyománykutató szakkör munkájába. Az itt
folyó tevékenység egyik eredménye, hogy 1961. július 30-án a Körös-parton leleplezték a Petőfiemlékművet. Bagi Ádámné hang-

súlyozta, Mezőberény neki köszönheti, hogy kiemelt Petőfi emlékhellyé vált.
Az emléktábla avatása után a
Muzeális Gyűjteményben a hagyománykutató kör egykori tagjai
baráti beszélgetésre jöttek össze,
ezt Kisari Miklósné, a kör egykori
elnöke vezette. Az érdeklődők itt
megtekinthették a Petőfi-kutató
által készített, a gyűjteménynek
felajánlott tizenkét nagyméretű
tablót és az egyéb eredeti dokumentumokat.

LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI ANGYALKA!
A járványügyi helyzetet figyelembe véve kérjük, a 2020. évi
adománygyűjtésre tartós élelmiszert, csomagolt édességet
adományozzanak, és juttassák el a Spar előterében elhelyezett
adománygyűjtő helyre, az Angyalzsákba.
Az idei évben az iskolákban, óvodákban figyelemfelhívó plakátok
kerülnek kihelyezésre, az adományokat azonban a
SPAR Angyalzsákjába várják a szervezők
2020. november 20. és december 11. között!
A tervek szerint 2020. december 5-én (szombat) 16 órától a
Madarak Háza előtti téren (Mezőberény, Városi Liget)
műsorral, egyéb programokkal
a Mikulás is megérkezik hozzánk.
A helyszínen is várjuk még adományaikat,
melyeket a szervezetek juttatják el
a rászoruló mezőberényi gyerekeknek 2020 karácsonyáig.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Ez történt a két ülés között Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
Október 1-én az országos vé- Október 9-én Uhrin Bélánét,
dettség alá tartozó Medvefejes-tónál egyeztetett Siklósi
István polgármester a szikes tó
karbantartásáról, a nádvágást
érintő kérdésekről a KörösMaros Nemzeti Park szakemberével, Boldog Gusztávval.
Az egyeztetést követő napokban
Kis József, a beruházási csoport
vezetője Boldog Gusztávval
részleteiben is felmérte a tó
jelenlegi állapotát. A tó nyugati
része szinte teljesen náddal
borított, a keleti oldalon két kis
foltban lelhető fel víz. Javaslat is
született a nádas kitakarításával
kapcsolatban. Gyakorlati megvalósításához a környezetvédelmi hatóság engedélye
szükséges.

Márti nénit otthonában köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából. A köszöntésen
Siklósi István polgármester
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot, valamint a város nevében
egy ajándékkosarat. Ezúton is
egészségben eltöltött éveket
kívánunk neki!

Október 15-én dr. Irányi István pedagógus, jeles Petőfi
kutató halálának 10. évfordulóján, Mezőberény értékeinek
jelentős gyarapítása emlékére
emléktábla került leleplezésre
az általános iskola Petőfi utcai
épületében. A megemlékezésen
részt vett több személy a
valamikori „Hagyomány Kutató
O k t ó b e r 8 - á n a s t r a n d Szakkör” tagjai közül.
nagymedence felújításáról
Október 19-én hivatalos érfolytatott megbeszélést a
tesítés érkezett, hogy az erdővárosvezetés, amely megbetelepítésre beadott pályázat
szélést követően árajánlatokat
61.008 € vissza nem térítendő
kértek be attól a három cégtől,
támogatást nyert. A tervezett
akik korábban indikatív ajánlatot
3,53 ha terület tölggyel való
adtak a kft. kérésére. 19-én már a
beültetése elől elhárult az
beérkezett ajánlatok bontása és
akadály, ezzel a Boldisháti
értékelése történt meg. 3
erdősítés befejezhetővé válik,
érvényes ajánlat érkezett be, ö s s z e s e n m i n t e g y 1 9 h a
melyből a legkedvezőbb aján- tölgyerdő lesz ezen a területen.
latot a Gyula Spa Uszodatechnika Bt. adta, közel olyan Bölcsődebővítés közbeszerzési
nagyságrendben, ahogy az eljárása. A közbeszerzésre
indikatív ajánlata szólt.
meghívottak száma 7 vállalkozás, a felhívást kivitte 3 cég,
Szintén október 8-án hosz- ajánlatot tett 2 cég. Egy ajánlatot
szabb, többkörös egyeztetés tevő céget ki kellett zárni, mert
után kapott választ Siklósi nem tudott magyarázatot adni a
István polgármester egy kar- kirívóan alacsony ajánlati árra,
cagi székhelyű elektronikai csak azt, hogy a „2020. október
hulladékhasznosító kft.-től, 7-én kelt »Indoklás kérése«
hogy az idén már nem tudnak feliratú ajánlatkérői közlés alapeleget tenni kérésének, szállítási ján az ajánlatunkat felülvizsnapjaik beteltek, azonban gáltuk és megállapítottuk, hogy
tavasszal szívesen vállalják a néhány tétel esetében a renhulladékgyűjtés megszerve- deletileg meghatározott minizését. A tavalyi gyűjtést végző mális rezsióradíjnál alacsonyabb
cég elsősorban a jogszabályi díjjal számoltunk." Mivel az
változások miatt nem vállalta ajánlati ár megalapozottságára
idén az együttműködést. A vonatkozó adatot, tényt, kalkupolgármester ezúton is kéri a lációt nem tartalmaz, így a Kbt.
lakosságot, hogy az elekt- 73.§ (1) bekezdés e.) pontja
ronikai hulladékot ne illegális alapján az ajánlat érvénytelen.
lerakókba helyezzék el, hanem Mindezek ismeretében egy
várják meg 2021 tavaszát, érvényes ajánlat érkezett,
amikor legálisan adhatják azt amelyet a Borgula-Ép Kft.
le.
. nyújtott be.

A napirend megszavazása után
elfogadták a jegyző tájékoztatását a
zárt ülésen hozott határozatokról,
majd a polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről. Ezzel együtt elfogadásra került a Humánügyi Bizottság, valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott
döntések beszámolója.

Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a TOP-2.1.316-BS1-2017-00001 azonosító
számú, „Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának
fejlesztése” című projekt során
megvalósult létesítmények üzemeltetési engedélyezési eljárásának lefolytatására bruttó
720.000.- Ft fedezetet biztosított
dologi kiadási előirányzatként a
066020-0: Vízjogi üzemeltetési
engedélymódosítás KÖT, részletező számra a 2020. évi költségvetés egyéb működési tartaléka
terhére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Mezőberényi Mentőállomás, valamint a BékésMedical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2019. évi beszámolóját és
megköszönte a lakosságért végzett Mezőberény Város Önkormányzati
magas színvonalú munkájukat.
Képviselő-testülete a „Víziközművek energetikai hatékonyMezőberény Város Önkormányságának növelése” c. projekten
zati Képviselő-testülete elfogadta
belüli energiatakarékos szivatya Városi Humánsegítő és Szociális
tyúk közbeszerzéséhez szükséges
Szolgálat által ellátott egészhatósági díjak megfizetésére
ségügyi és szociális tevékenybruttó 300.000,- Ft fedezetet
ségről szóló átfogó értékelést tarbiztosított dologi célú kiadási
talmazó beszámolót. A képviselőelőirányzatként a 011130-0 kf. résztestület megköszönte az intézmény
letező
számra a 2020. évi költségdolgozói által végzett munkát.
vetés egyéb működési tartaléka
Szintén elfogadták a „Mezőberény terhére.
Város Önkormányzatának földterületei” című beszámolót. A tes- Mezőberény Város Önkormányzati
tület a 10 éves földbérleti szer- Képviselő-testülete úgy határozott,
ződések esetében azonnali, mini- hogy a „Tisztítsuk meg az Ormum 25% bérleti díj emelés szágot” projekt 2020. évben megvaközös megegyezéssel történő esz- lósítandó I. üteméről szóló
közlését javasolta, ezért megbízta 1598/2020. (IX.21.) Korm. hatáDévényi Csilla és Miklósik Ivett rozat 6. pontja szerint a települési
képviselőket, hogy a tárgyalásokat önkormányzatok számára kiírt
felhívásra pályázatot nyújt be
a földbérlőkkel folytassák le.
„Illegális lerakók felszámolása”
Mezőberény Város Önkormányzati címmel a Kinizsi u. – Nyárfa u. –
Képviselő-testülete elfogadta Nádas u. által körülhatárolt
Mezőberény Város Önkormány- területre vonatkozóan.
zatának 2020. évi felülvizsgált és
aktualizált Szociális Szolgáltatás- A képviselők úgy döntöttek, hogy
Mezőberény Utcafásítási tervétervezési Koncepcióját.
nek elkészítésére maximum brutMezőberény Város Önkormányzati tó 500.000,- Ft összeget biztosít az
Képviselő-testülete „A mező- utcafásítási keret terhére.
berényi Kodály utcai Nefelejcs
óvodában" című a TOP-1.4.1-16- A képviselő-testület által elfogadott
BS1-2017-0002 azonosító számú rendeletek megtalálhatók a
projekt megvalósításához szük- www.mezobereny.hu honlapon.
séges egyéb munkálatokra bruttó
1.500.000,- Ft fedezetet biztosított A soron következő képviselőberuházási kiadási előirány- testületi ülés időpontja: 2020.
zatként a 091140-0 részletező november 30. (hétfő).
számra a 2020. évi költségvetés
Fesetőné Sipos Judit
egyéb fejlesztési tartaléka terhére.
Titkárság
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Uhrin Béláné köszöntése Oláh Gergő motivációs estje
Uhrin Béláné Csordás Katalin
Márta október 10-én ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester
köszöntötte és adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Táplálkozási trendek

Az Országos Könyvtári Napok
keretében dr. Beke Szilvia, okleveles táplálkozástudományi
szakember október 7-én a Könyvtárban a táplálkozási trendekről
tartott előadást.
Kiemelte, ha túlsúlyban szenvedünk, akkor ne csupán fogyókúrázzunk, hanem váltsunk életmódot. Önmagában a fogyókúra
kevésbé tartós. Figyeljünk oda a
lelki egészségünkre, mert lelki

válság esetén hamar a hűtő felé
fordulva találhatunk vigaszt. Az
optimális testsúly elérését segíti a
rendszeres mozgás is. Hogy
mennyit fogyjunk, abban vegyük
figyelembe saját adottságunkat. A
divatban lévő diétákat – például a
szénhidrátmentest, a fehérjementest, a vegetariánizmus különböző válfajait – egyoldalúnak nevezte. Hangsúlyozta, mindent
ehetünk, de mértékkel.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
projekt ” Korhatártalanul”
programjának keretében valósult
meg.

embernek. Beszámolóit dalokkal
szakította meg, és ilyen módon is
inspirálta a közönséget.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-000987 kódszámú
projekt „Együtt sikerül” programjának keretében valósult meg.

Örökbefogadásról őszintén

Egyensúly az élet kulcsa

Egyensúly az élet kulcsa címmel –
Lélekmód Életmód Tér (LÉT) közösség tagjainak közreműködésével – a természetes gyógymódokról konzultálhattak az
érdeklődők október 9-én a Művelődési Központban.
Brandisz Éva LÉT-szervező elmondta, közösségüket különböző
segítő szakemberek alkotják, akik
prevencióval, függőséggel, illetve
természetes és alternatív gyógymódokkal foglalkoznak. Céljuk,
hogy segítsék az egészségtudatos
magatartás kialakulását, az im-

Oláh Gergő énekes október 14-én
motivációs estet tartott a Művelődési Központban, őszintén beszélt életéről, harcairól.
Elmesélte, hogy nagyon szegény
családból származik, de hálás a
szüleinek, mert az anyagiakon
kívül minden mást megkapott.
Olyan értékeket, amiket az életben
azóta is folyamatosan hasznosít.
Beszélt arról, hogy dolgozott közmunkásként is, de mindig tudta,
hogy ez neki csak egy átmeneti
időszak, és nem a végállomás.
Az X faktor előtt nagyon sok
megyei és országos tehetségkutatón vett részt, de sehol nem
sikerült kitörnie. A verseny közben nehéz volt neki három hónapig bent laknia, mikor a felesége
és családja nélkülözött otthon.
Végül elérkezett a döntő, mikor az
eredményhirdetésnél meghallotta
a nevét, összeesett a színpadon, és
feltört belőle az összes addigi
stressz. Még most is nehéz elhinnie, hogy ő nyert.
Beszélt arról is, hogy nehéz volt az
új helyzetet kezelnie, hogy
mindenki az országban megismerte, és azt is, hogy az addigi
bevételeik sokszorosa kezdett
befolyni a bankszámlájukra. Majd
azzal zárta, hogy a hite tudta őt
megtartani abban, hogy ne „szálljon el”, megmaradjon normális

munrendszer fejlesztését, valamint a testi, lelki és szellemi jólét
térhódítását.
Az érdeklődők ezen a napon íriszelemzés és dietetika, kineziológia
és testi-lelki problémák, új medicina és tarot szimbólumterápia,
frissítő hátmasszázs és szájhigiénié, valamint asztrozófia témakörében konzultálhattak a szakemberekkel.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
projekt „Korhatártalanul”
programjának keretében valósult
meg.

rökbefogadás nehézségeiről, hiszen mint elmondta, három saját
gyermeke van, és négy örökbefogadott. Kihívásként említette
például, hogy a saját gyermekei
jogászként végeztek, az örökbefogadott gyermekei pedig állandó
tanulási nehézségekkel küzdenek,
vagy az egyik örökbefogadott
gyermeküknek állandó viselkedési zavarai vannak, és sokszor
agresszív is. Tehát örökbefogadóként ilyen helyzetekre is fel kell
készülni.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának EFOP-1.5.3Örökbefogadásról őszintén cím16-2017-00097 kódszámú projekt
mel Pálinkás Éva, a Várva Várt
„Együtt sikerül!” programjának
Alapítvány titkára, szociális munkeretében valósult meg.
kás tartott előadást október 21-én
a Művelődési Központban. Az
előadó felhívta a figyelmet arra,
mivel örökbeadásról van szó, ez a
döntés egy életre szól, így azt
nagyon meg kell fontolni. Ha
valakinél látják, hogy még nem
teljesen biztos a döntésben, akkor
inkább a nevelőszülőséget javasolják neki. Pálinkás Éva személyes példájáról is beszámolt, az ö-
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Kitüntetést kapott a megyei főépítész

Dr. Kutyik Mátyás 2020 őszén
szülővárosának, Mezőberénynek
adományozta 26 festményből álló
gyűjteményét, melyet a város a
Civil Fejlesztő Központ nagytermében helyezett el. Október 26-án
barátságos megnyitó keretében
adták át a gyűjteményt. A jelenlévőket Siklósi István polgármester
köszöntötte és hangsúlyozta, örül,
hogy az adományt felajánló több

helyi civil szervezet aktív tagja, és
ezért különösen jó helyen van ez a
kiállítás a civilek házában. A
kiállítást Fülöp Antal amatőr festő
nyitotta meg, személyes élményekkel fűszerezte beszédét. Kiemelte, a festmények között megtalálhatók névtelen alkotók munkái is,
de a szépségük ezeknek is megvan.
Az adományozó beszélt mezőberényi kötődéséről, és ahogy fogalmazott: „Ha már volt lehetőségem, miért ne adjak Mezőberénynek“.
Dr. Kutyik Mátyás adománya
révén a festmények élettel töltötték meg a termet. Felajánlását
tisztelettel köszönjük neki! A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Körösi Mihály alpolgármester, Madarászné Bereczki
Zsuzsanna és Szilágyi Tibor képviselők mellett barátok, civil szervezeti tagok, intézményvezetők.
Mertz Judit

Érték a Települési Értéktárból

Adamik-féle házikolbász
Az Adamik-család tíz éve foglalkozik komolyan kolbászkészítéssel. Mezőberényben a
családi disznótorok, a kolbászkészítési
szokások, az ősi receptek apáról fiúra öröklődtek, ezeket annak idején így sajátították
el ők is. Eleinte kizárólag saját fogyasztásra, később néhány jó barát részére is
készítették családi finomságaikat, majd
ezeket egyre többen kérték. Ennek
hatására fejlesztették a sertésállományt, egyre több fűszert
maguk termesztettek, kialakították a gyártás, a tartósítás és a tárolás körülményeit. Jelenleg családi vállalkozásban kistermelőként állítják elő termékeiket. Kizárólag saját nevelésű sertéseket dolgoznak fel, és megtermelik a felhasznált fokhagyma és
fűszerpaprika jelentős részét is. A kolbászokat kizárólag természetes bélbe töltik, az ízesítés során a hagyományos fűszereket
használják. A füstölést saját füstölőben, bükkfa fűrészpor felhasználásával végzik.
(Forrás: www. mezobereny.hu)

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Jónás Károly József (Mezőberény) és Rácz
Dzsenifer (Mezőberény), Kéki Gábor (Mezőberény) és Mezei
Ágnes (Kaszaper), Salamon Attila (Mezőberény) és Fehér Antónia
(Mezőberény), Szűcs Gábor (Mezőberény) és Zolnai Szilvia
(Mezőberény), Bajtai Barna (Újszentiván) és Rácz Bernadett
(Mezőberény), Pilisi Mihály Zoltán (Mezőberény) és Kruzics
Mónika (Mezőberény), Vincze Sándor (Mezőberény) és Szugyiczki
Zsófia (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Cservenák János (1935), Hegedűs József
(1927), Márkus Zsuzsanna (1953), Váradi Ferenc Sándor (1969),
Urbancsek Jánosné született Berényi Erzsébet (1940), Győri Pálné
született Pusztai Mária (1929), Ollé István (1928), Gazsó Jánosné
született Tóth Mária (1939), Gál Imréné született T. Nagy Juliánna
Erzsébet (1942), Bereczki Edit Mária (1955), Koska Tiborné
született Szabados Éva (1964), Márton Sándor (1959), Ficzere
János András (1935), Szikora Jánosné született Székely Ilona
(1928), Dvoreczki György (1942), Perei Ádámné született Nigrinyi
Erzsébet (1927), Schäffer Márton (1958).

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Földesi István, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal főépítésze. A kitüntetést a köztársasági elnök megbízásából Gulyás
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja alkalmából
tartott ünnepségen a Várkert Bazárban.
Földesi István 1955. szeptember 25-én
született Mezőberényben. Már gyermekkora óta az építészet érdekelte. Szakmai
tanulmányai első helyszíne a Vedres
István Építőipari Szakközépiskola volt
1970-ben, melyet 1974-ben a Pollack Mihály Műszaki Főiskola követett, ahol magasépítési üzemmérnök végzettséget szerzett. Építész tervezőként kezdett dolgozni, miközben 1988-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán kapott építészmérnöki diplomát. 1990-től az AGROBER Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező Beruházási Vállalat Békéscsabai Irodájában
az Építéstervezői Osztály vezető főmérnöke, 1992-től a Békés
Megyei Munkaügyi Központ foglalkoztatáspolitikai főelőadója.
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban 1996-tól a
területrendezési és területfejlesztési szakmai feladatokat végezte,
2008-tól megbízott főépítész, 2012. január 26. óta megyei
főépítész. Feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzati
törvényben meghatározott, illetve a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése által felvállalt feladatokkal kapcsolatos tevékenységek, mint a megye területrendezési tervének előkészítése,
az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési
tervek előkészítése, a megyei közgyűlés megyei és kistérségi
területfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos
döntéseiben való közreműködés.

Rendőrségi tájékoztató
Elektromos kerékpár vagy segédmotoros kerékpár?
Az elektromos meghajtással rendelkező kerékpárok egyre nagyobb számban jelennek meg a
közlekedésben. Ez a fajta közlekedési mód jellemzően az idősebb
korosztály körében népszerű. Néhány szabályt azonban nem árt
tisztázni a járművekkel kapcsolatban.
A hagyományos kerékpárok
mellett az előírásoknak jelenleg az
olyan elektromos kerékpár felel
meg, melynél csak akkor működik
az elektromos rásegítés, amikor
pedálozik a vezető.
A kerékpár nem rendelkezhet
gázkarral, mint a motor, hanem egy
szenzor „figyeli” a fordulatot vagy
a nyomatékot, és ennek megfelelően segíti a haladást.
A rásegítés max. 25 km/h sebességgel működhet, és pedálozás
befejezése után azonnal meg kell
szűnnie. Fontos tudni, hogy kerékpárként olyan, legalább kétkerekű jármű használható, amelyet emberi erővel hajtanak, és ezt
legfeljebb 300 W teljesítményű
motor segíti.
Ennek megfelelően az az elektromos vagy robbanómotoros kerékpár, amely motorjának a tel-

jesítménye nagyobb, mint 300 W,
illetőleg amely eszközt emberi
erővel történő hajtás nélkül,
kizárólag csak motor hajtja, az a
jármű már segédmotoros kerékpárnak minősül.
Amennyiben a kerékpárra szerelt
motor teljesítménye ugyan 300 W
alatt van, de a jármű anélkül, hogy
a vezető hajtaná, képes önállóan
elindulni, felgyorsulni, tartani a
sebességét, már nem kerékpárnak
minősül. Annak vezetéséhez már
vezetői engedély, bukósisak és
felelősségbiztosítás szükséges,
illetve a vezető utast sem szállíthat!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
vásárlás előtt mérlegeljenek, és
kérjék ki az eladó segítségét,
milyen kerékpárral szabályos a
közúton közlekedni annak a személynek, aki azzal biztonságosan
szeretne kerékpározni.
A KRESZ szabályai szerint a
járművezető felelőssége, ha nem a
jogszabályi előírásoknak megfelelő járművel vesz részt a közúti
forgalomban!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs
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Berény a Nemzeti Vágtán Novemberi jeles napok

Október 10-11-én 72 magyarországi és határon túli település
lovasa mérte össze tudását a
fővárosban, a Hősök terén a
kétnapos 13. Nemzeti Vágtán.

Mezőberényt Vámos Mercédesz
képviselte a Szenvedély nevű ló
nyergében a Nemzeti Vágta
hétvégi eseményein. Szombaton
az ötödik futamból második
helyen jutott tovább, majd
vasárnap a középfutamon a
harmadik helyen végzett, ahonnan
csak az első helyezett került a
döntőbe.
Siklósi István polgármester
Facebook-oldalán arra hívta fel a
figyelmet, hogy Vámos Mercédesznek köszönhetően három
napig forgott Mezőberény neve
Budapesten, aki az országból
induló több mint 150 lovas közül a
legjobb 15-ben végzett. Külön
köszönetet mondott a ló tulajdonosának, Kósa Sándornak.

Tisztelt Szülők!
Kedves iskolaválasztás előtt álló
nyolcadikosok!
Miért érdemes intézményünket választani?
Ezer okot tudnánk felsorolni, de ha röviden szeretnénk összefoglalni,
akkor a New York Times tudósítójának jellemzésével élve azért, hogy
a finoman elbűvölő kisvárosban, Mezőberényben tanulj. Ez csak az
egyik szempont. Ami még nagyon fontos, hogy országos
beiskolázású intézmény vagyunk. Ránk a szeretet, a nyitottság, az
érdeklődés, a befogadás jellemző. Intézményünkben a hagyomány és
a haladás együtt érvényesül. Törekszünk az örök emberi értékek
közvetítése mellett a XXI. századi tudás átadására.
Intézményi közösségünk főbb jellemzői:
· dicséretek, pozitív megerősítés,
· gyermekközpontúság,
· korszerű tudás közvetítése (ECDL-vizsgaközpont, ÖSD, DSD,
Pannon nyelvvizsgahely és ökoiskola is vagyunk),
· kommunikatív nyelvtanulás az egyik legnagyobb erősségünk,
· egyéni tanulási utak megtalálása (önismeret, tanulásmódszertan),
· tehetséggondozás, felzárkóztatás,
· esélyegyenlőség biztosítása (Arany János Tehetséggondozó
Program révén),
· testi és lelki egészség megőrzése,
· pályaorientáció segítése a 9. évfolyamtól.
A hatékony nevelés és oktatás feltételeit az épített környezet és a
tárgyi feltételek megléte teszi lehetővé. 40 teremmel rendelkezünk,
amelyeknek mindegyike projektorral, internetes terminállal
felszerelt. Az iskolával szemben, az út másik oldalán található
kollégiumi épületegyüttesünkben 10 tanterem és 52 tanulói háló
biztosítja a nálunk tanuló és élő diák második otthonát.
Induló képzéseink:
· Négy évfolyamos gimnázium emelt nyelvi képzéssel.
Tagozatkód: 0040,
· Arany János Tehetséggondozó Program. Tagozatkód: 0051,
· Öt évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű gimnáziumi
képzés (KÉTTAN). Tagozatkód: 0052,
· Öt évfolyamos (4+1) gimnáziumi képzés angol nyelvi
előkészítő évfolyammal. Tagozatkód: 0053.
Elérhetőségeink:
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola, 5650 Mezőberény, Petőfi Sándor u. 13-15.,
telefon: +36 66 515-578, email: titkarsag@psgsuli.hu

Márton, Katalin, András névnapokhoz kötődően sok hiedelem,
szokás maradt fenn. November
11.: a római időkben Márton-nap a
téli évnegyed kezdő napja volt, az
új termésből és az újborból nagy
lakomát tartottak. Mars hadisten
szent madarát, ludat fogyasztottak. A Márton-napi lúdvacsora
után „Márton poharával”, vagyis a
novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. A bor és
a liba néha össze is kapcsolódott.
Német nyelvterületen a 12. században a Márton-napi ludat „szüreti vagy préslibának” is nevezték.
Szent Mártont már a honfoglalás
előtt is tisztelték Pannóniában. A
hagyomány szerint Márton álmában segítette Szent Istvánt és az
országot, ezért Szűz Mária mellett
Tours-i Szent Márton lett Magyarország második patrónusa. Városunkban nagy hagyománya van a
Márton-napi lampionos felvonulásnak, ez az idén a járványhelyzet
miatt elmarad.
November 25.: Szent Katalint a
fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok és fazekasok patró-

nusukként tisztelik. Katalin-naphoz házasság- és időjósló hiedelem is fűződik, ha Katalin napján a
vízbe helyezett gyümölcság karácsonyra kizöldül, a leány hamarosan férjhez megy. A mondás
szerint: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.” azaz, ha ezen a napon hideg van, akkor karácsonykor enyhe lesz az idő.
November 30.: András-nap a
disznóvágások kezdő napja, a
hízásra fogott süldők ekkorra
kigömbölyödnek, az idő is már
elég hideg, hogy a hús ne romoljon meg. A disznótort nagy
lakoma zárta, amelyre összejött a
rokonság, a szomszédok, a jó
barátok. Orjaleves, töltött vagy
toroskáposzta, sült kolbász,
hurka, pecsenye került az asztalra.
Az étkezést hájas pogácsával,
rétessel fejezték be. E naphoz több
férjjósló szokás is kapcsolódik.
Úgy tartották, ha a lányok
éjszakára a párnájuk alá férfiruhát
tesznek, vagy ha egész nap csak
három szem búzát esznek, három
csepp vizet isznak, akkor éjszaka
megálmodják, ki lesz a férjük.

Munkácsy és Munkácsy

A békéscsabai Munkácsy Múzeumban található a világ legnagyobb Munkácsy-relikvia gyűjteménye – hangsúlyozta Gyarmati
Gabriella, a Munkácsy Mihály
Múzeum művészettörténésze, aki
a Múzeumok Őszi Fesztiválja,
illetve a Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében október
29-én Munkácsy és Munkácsy
címmel tartott előadást a Muzeális Gyűjteményben.
Gyarmati Gabriella elmondta, a
világhírű festőművész 1844-ben
Lieb Mihály Leóként Munkácson

látta meg a napvilágot. Mindkét
szülő elvesztése után a gyerekek
édesanyjuk rokonaihoz kerültek.
Mihályért Reöck István ügyvéd
ment Miskolcra, onnan hozta el
Békéscsabára. Mivel nevelője úgy
látta, a kisfiú nem vonzódik a
tanuláshoz, ezért asztalosinasnak
adta. Ma már nehezen elképzelhetők azok a nehéz, embert próbáló viszonyok, ahogy régen az
inasok éltek, a festő szerint ezek
az évek tették egy életre kitartóvá.
Az előadó elmondta, Munkácsy
kultusza még életében kialakult. A
múzeumot támogató egyesület a
festő 1900-ban bekövetkezett halála után festményeket és relikviákat kért az özvegyétől. Ezek az
első világháború viszontagságai
miatt Párizsból csak a ’30-as évek
elején értek Békéscsabára. A két
faláda az egyik utolsó festményét
tartalmazta, illetve relikviákat.
Ma a csabai múzeum tíz festményét és ugyanennyi grafikáját,
továbbá ötszáznál több relikviáját
őrzi.
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A Könyvtár ajánlja
Újdonságaink kicsiknek és nagyoknak
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Beszélgetés a
helytörténeti kutatásról

Az olvasás gazdagítja tudásunkat, feltölt, kikapcsol, szórakoztat, vagy
mélyen megérint. Hangulatunknak megfelelően különböző típusú
könyvekre vágyunk. Gyűjteményünkben mindenki találhat kedvére
valót. A tél közeledtével, ahogy egyre hosszabbá válnak az esték,
vegyünk magunkhoz egy könyvet, és mélyedjünk el benne!
Az emberiség ereje
Braden, Gregg (133 B 86)
Vége a szívbetegségnek
Fuhrman, Joel (613 F 95)
Szemléletváltás: a siker új
pszichológiája
Dweck, Carol (150 D 99)
Tudatos változás
Szondy Máté (150 Sz 90)
Ismerd meg a természetet!
Lenz, Angelika (Gyerek szak 500
L 54)
A természet ezer arca
Hoare, Ben (Gyerek szak 500 H
72)
500 történelmi túra a Föld körül
Baxter, Sarah (910 B 42)

A világ műanyag nélkül
Kienle, Dela (Gyerek szak 628 K 45)
Csillagok meséi
Ganeri, Anita (Gyerek G 22)
Az Instagram sztori bennfentes
szemmel
Frier, Sarah (301 F 93)
Az égig érő mesefa
Dornbach Mária (Gyerek D 83)
Kvittek vagyunk
Molnár Piroska (792 M 82)
Apropó nélkül
Allen, Woody (920 A 43)
Pulitzer: dokumentumregény
Wisinger István (920 W 81)
Titkos virágok kertje
Caboni, Cristina (C 10)

Közérthetően a biblioterápiáról

Az Országos Könyvtári Napok
keretében Gyógyító történetek,
avagy könyvvel könnyebb címmel előadást tartott Petrovszki

Mária könyvtáros, biblioterapeuta
október 8-án a Könyvtárban.
Az előadó elmondta, ő nem gyógyítással, tehát nem pszichoterápiával, hanem fejlesztéssel
foglalkozik. Hangsúlyozta, fontos, hogy föltegyük magunknak a
legfontosabb egzisztenciális kérdéseket, és azokra igyekezzünk
válaszolni, akkor is, ha ezek a
válaszok a különböző életszakaszokban változnak.
Petrovszki Mária versekből, prózákból idézett, és érdeklődött a
hallgatóktól, hogy a szövegek milyen érzéseket váltottak ki belőlük. Hangsúlyozta, nincsenek
rossz válaszok, hiszen ezekre
mindenki a saját világából,
nézőpontjából reflektál.

Réz gyertyatartó
A hónap műtárgya – 2020. november
Gyertyát napjainkban elsősorban ünnepi alkalmakon
gyújtunk, de az emberiség
már több mint kétezer éve
használja világításhoz. Kezdetben faggyúból, majd viaszból készítették. A gyertya
használatához elengedhetetlen a gyertyatartó,
anyaga és alakja sokat
változott az elmúlt évszázadokban. A 1920. században álta-

lánosan elterjedtek és kedveltek voltak a rézből készült
darabok. A bemutatott réz
gyertyatartót az 1800-as évek
második felében készítették.
Ez gyűjteményünk egyik szép
patinás darabja, tulajdonosa
mezőberényi volt. A réz gyertyatartók a 21. században is
megőrizték népszerűségüket.
Csete Gyula

Az OPSKMM a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 3-án az kerekasztal-beszélgetést szervezett a helytörténeti
kutatásokról a Könyvtárban. A kutatók részéről Kisari Miklósné,
Henger Péter – ő az internet segítségével virtuálisan – és Körösi
Mihály vett részt a beszélgetésben, a beszélgetést Bancsi Árpád
történelemtanár vezette le.
Bancsi Árpád kérdésére válaszolva Henger Péter a kutató elődökről elmondta, hogy az első
részletes leírást Mezőberényről
1806-ban Skorka András adta, nagyon jelentős Bonyhai Mihály
monográfiája az 1930-as évekből,
továbbá a település történetéről
ma is alapműnek számít az 1973ben megjelent kétkötetes monográfia. Az elmúlt évtizedekben
sok-sok egyéb forrásmunka látott
napvilágot, és számos kézirat vár
még kiadásra.
Bálint Etelka könyvtáros arról
szólt, hogy a Könyvtár helytörténeti gyűjteménye sok témát ölel
fel, ez iránt érdeklődés is mutat-

kozik. Emellett a könyvtárosok a
helytörténeti kutatóknak online
adatbázisok elérésében is segítségére tudnak lenni.
Csete Gyula etnográfus megfogalmazta, a Muzeális Gyűjteményt elsősorban szakdolgozatukat írók keresik fel, intézményük a
levéltárakkal ellenétben nem írásos, hanem tárgyi forrásokat őriz.
Kisari Miklósné szerkesztésében
ez évben jelent meg a Megkésett
levelek Gitta néninek című kötet,
ez Hegedűs Gitta Levelek Imréhez
című korábban megjelent könyvre
reflektál. A szerkesztő elmondta, a
könyv tartalmazza a svábokat ért
atrocitásokat, muszáj, hogy ezek a
jövő számára fennmaradjanak,
ugyanis az ő generációjuk az
utolsó, amely hitelesen tud erről
szólni.
Körösi Mihály kiemelte, a helytörténészek munkájukkal egyrészt
lokális igényt elégítenek ki, de a
feltárt tényeket be kell illeszteniük
az országos események rendjébe,
ehhez pedig szakmai felkészültség szükséges.

NYITOTT IRODALMI MŰHELY
Az OPSKMM irodalmi műhelye

SZILÁGYI ANDRÁS
filozófus, költő és művészeti írót látja vendégül,
aki 2020. november 13-án, pénteken 16.30-tól a Könyvtárban
a költészet, a vizualitás és a filozófia kölcsönhatásáról beszél.
A rendezvény nyilvános, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet az opskk.mezobereny.hu és az
facebook.com/opskmm oldalon.

2020. november 26-án, csütörtökön 17 órától

A MEZŐBERÉNYI CIGÁNYSÁG RÖVID TÖRTÉNETE
címmel tart előadást
Henger Péter, a
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke
a Muzeális Gyűjteményben.

2020. november

Civil hírek / Hitélet
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Év diakóniai munkatársa díj Négy oszlop

Év diakóniai munkatársa díjat vett
át Fejér Sándor, Fejér Zita és
Schuszter Zoltánné. A mezőberényi szlovák evangélikus templomban október 25-én Fejér Sándor és Fejér Zita az "Év diakóniai
munkatársa" díjat vehette át a

mezőberényi diakóniai szolgálat
alapításában és 25 éves működésében végzett áldozatos szolgálata
alapján. Az eseményen részt vett
Siklósi István polgármester és
Körösi Mihály alpolgármester is.
(forrás: mezobereny.hu)

Férfi Extraliga Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény
4. forduló: PTE PEAC Kalo-Méh I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 5 : 2
2020. október 2., Pécs
5. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – MOATSZ up válogatott 5 : 2
2020. október 10., Mezőberény
6. forduló: Aqvital Csákvári TC – Hed-Land Sportcsarnok SE
3:4
2020, október 24., Csákvár
7. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – Floratom Szegedi AC I. 5 : 2
2020. október 25., Mezőberény
(forrás: www.moatsz.hu)

Konyecsni Milán bajnok

2020. október 3-4-én zajlott a
Kadler Gusztáv Maraton Magyar
Bajnokság (serdülő, kölyök, gyermek) Győrben. A KSI Gyomaendrőd eredményei: 3 magyar bajnoki
cím (2 egyéniben, 1 párosban), 1
ezüstérem, 2 bronzérem, 1 fő ért
el 4. helyezést és 1 fő 5. helyezést.
A KSI a 3. helyen végzett az
összpontszámok tekintetében.
A mezőberényi gyerekek az idén
is igen szép helyezéseket értek el:
Sági Alíz U16 K1 15 km 5. hely;
Wágner Anna U15 K1 15 km 4.
hely; Tóth Menta U14 K1 10 km 9.
hely; Vida Levente U14 K1 10 km
17. hely; Konyecsni Milán U13
MK 10 km 1. hely (ezzel az idén

háromszoros magyar bajnok lett,
hiszen a szeptemberi országos
bajnokságon 2000 méteren,
egyéniben és 3x200 méteres
váltóban is első lett gyomaendrődi
csapattársaival), Tóth Kinga U12
MK1 5 km 14. hely; Zámbori
Zsolt U10 MK2 5 km 7. hely
gyomaendrődi csapattársával;
Barna Balázs U10 MK2 5 km 8.
hely gyomaendrődi csapattársával.
Ezzel a bajnoksággal véget ért az
idei furcsa versenyszezon, amely
két hónapos csúszással indult a
vírushelyzet miatt. A KSI Gyomaendrőd versenyzői azonban végig
helytálltak, és sorra zsebelték be a
dobogós helyezéseket.
Milán utolsó szezonját evezte
mini kajakban és minden megmérettetésen a dobogó legfelső
fokára állhatott fel. Már a nyár
folyamán többször átült Kingával
együtt a hagyományos kajakba, és
a jövő évtől már a K-sok mezőnyét
erősítik ők is, mint idősebb
csapattársaik.
A fiatalok novembertől megkezdik a téli alapozó időszakot az
uszodában és a konditeremben.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

Vajon ki tudja, mi kapcsolja össze
Mezőberényt a budapesti Városligeti fasorral? Mindkét helyen
ugyanannak az evangélikus szobrászművésznek, Lestyán Goda
Jánosnak alkotásai láthatók. Nálunk egy fésülködő nő tekint a
templom felé, a fasori templom
mellett pedig négy oszlop mutat
az ég felé a reformációi emlékparkban.
1517. október 31-én dr. Martin
Luther, a Szentírás professzora a
wittenbergi vártemplom kapujára
kifüggesztette 95 tételét, és ezzel
elindult az egyház megújulása. Mi
erre emlékezünk október végén, a
temetőkben gyújtott gyertyáink
pedig az örök életre Isten országában, ahol Krisztus Urunk által
helyünk lehet.
Elgondolkodtam. Miért éppen
oszlopok jelenítik meg a reformáció négy legfontosabb tételét? A
válasz egy egyszerű példával érthetővé válik. A konyhánk az étkezőnkkel majdnem teljesen
össze van nyitva, csupán egy nagy
oszlop maradt meg a régi falból.
Ezt nem lehetett kivenni, hiszen ez
az egyik tetőt tartó pillér. Ha eltávolítanánk, romba dőlne a ház.
Így van ezzel a négy hittétellel is.
Ha bármelyiket kivennénk, kereszténységünk lényege rendülne
meg. Ezek nem hiányozhatnak.
Az alábbi sorokat reformációi
hitvallásként fogalmaztam meg,
hogy segítse annak megértését,
miért olyan nagy horderejű és
időtálló az ötszáz évvel ezelőtt élt
reformátorok szolgálata.
Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás. Hiszem, hogy egyedül a
Szentírás Isten számunkra érthető,
bennünket megszólító, tiszta és
igaz szava. Innen ismerhettem
meg Urunk rám és az egész világra
vonatkozó akaratát. Hiszem, hogy
a Szentírásban megtalálom az
igazságot az emberről és Istenről.
Hiszem, hogy az Istennel való

kapcsolatra és a helyes életvitelre
a Biblia mindent tartalmaz. Ehhez
az igéhez sem hozzátenni, sem abból elvenni nem szabad. Hiszem,
hogy Isten igéje megmutatja a helyes utat és életet teremt. Az igéből
ismerhetem meg Krisztust, a testté
lett igét, akiben felfedezhetem a
kegyelmes Istent.
Sola Fide – Egyedül a hit. Hiszem,
hogy az igaz ember hite által él.
Hiszem, hogy Isten a hit útját adta
az Ő megismerésére. Ahhoz, hogy
Istennek tetsző életet éljek,
elegendő benne bízni, a jótettek
majd ebből a hitből fakadnak,
maguktól, a Lélek munkájából,
hálánk jeléül. Hiszem, hogy Isten
nem vár tőlem teljesíthetetlen
feladatot, csupán azt, hogy szívembe zárjam beszédét, és teljes
szívvel hagyatkozzam Őrá.
Solus Christus – Hiszem, hogy
Jézus Krisztus az én Uram és
Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Egyedül azért mehetek be a
mennyek országába, mert Ő
áldozatot vállalt értem, és utat
készített nekem oda. Semmi más
nem kell, hogy az életem elérje
célját, egyedül az, hogy Őbenne
bízzam, és rá építsem az életemet.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten
Fia feltámadt és él, ma is velünk
van és velünk lesz minden napon a
világ végezetéig.
Sola gratia – Egyedül a kegyelem.
Hiszem, hogy a magam erejéből
nem tudom sem a Tízparancsolatot, sem a szeretet parancsát betölteni. Hiszem, hogy a magam
erejéből nem lennék képes semmi
jót tenni, egyedül Isten kegyelméből van az. Minden kegyelem
Jézus Krisztus Urunk mérhetetlen
jósága, amit nekünk ajándékoz.
Hiszem, hogy ma van a kegyelem
napja, ma van itt az üdvösség
Jézus Krisztus Urunk által.
Lázárné Skorka Katalin

Halottak napi megemlékezés

A Baráti Egylet Mezőberényért halottak napi megemlékezést tartott
november 1-én az I. és II világháborús emlékműnél, ahol
tiszteletadásként a résztvevők mécseseket helyeztek el.
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KOMFORT ABC

SZEPTEMBER 1-TŐL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT.

KIÁRUSÍTÁS!
BOCI TEJCSOKI
BOCI TEJCSOKI
SMARTIES DRAZSÉVAL
KIT-KAT TEJCSOKOLÁDÉ

15 g
18,5 g
18,5 g
3x29 g

19 Ft
19 Ft
29 Ft
99 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.

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

játszóház
A GYERMEKEKNEK TÖKÉLETES
AJÁNDÉKOT KERES?
Ajándékozzon élményt!

A 2020/21-es színházi évad nyitódarabja a
ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

SZENT PÉTER ESERNYŐJE
című vígjáték
2020. november 20. (péntek) 19 órától
a Művelődési Központban (5650 Mezőberény, Fő út 6.)
Belépőjegy: 200.- Ft
Az előadás kedvezményes jegyára a Déryné Program
hozzájárulásának köszönhető.
A programot a 479/2020. (XI. 3.) számú Kormányrendeletben
foglalt intézkedések (maszk, fertőtlenítés, 1,5 m védőtávolság)
szerint tartjuk meg.
Jegyek korlátozott számban kaphatók.
További információ:
Bartó Róbertné +36 20 424 39 44

A Tücsökvár játszóházba szóló bérlettel biztosan örömet
szerez a 12 éven aluli gyermekeknek!
Vásárlás, információ:
• A bérlet megvásárolható – nyitvatartási időben – a
Művelődési Központ információjánál.
• telefon: +36 70 400-2474, +36 70 400-2476
• email: tucsokvarmezobereny@gmail.com

Emlékszik, milyen nagy felfordulás volt
otthon gyermeke legutóbbi szülinapján?
Segítünk, hogy erről a csodás napról más emléket őrizzen!
A Tücsökvárban kényelmesen, és a gyermekek legnagyobb
örömére szervezhető meg gyermeke szülinapja, névnapja.
Találjon megfelelő időpontot, álmodja meg a részleteket, a
többi már a mi dolgunk!
Az ünnepelt és vendégei a 2 órás zsúr ideje alatt önfeledten,
közösen szórakozhatnak.
Írja meg elképzelését, időpont igényét a
tucsokvarmezobereny@gmail.com-ra, és mi rövid időn
belül megküldjük személyre szabott árajánlatunkat.

