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GYERMEKNAP ÉS ÉVADZÁRÓ

Az időjárás május 29-én átrendezte az OPSKMM gyermeknapi
és évadzáró programját, azt eredetileg a városi ligetbe tervezték,
végül a csapadékos időjárás miatt
a művelődési központban tartották meg.
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A gyerekek érdeklődésük szerint
válogattak a rendezvény színes
kínálatából, a Déryné program támogatásával a Viharsarok Táncszínház: Ládafia című mese-táncjátékát nézték meg, a darab rendező-koreográfusa: ifjú Mlinár
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Pál. Lenkefi Zoltán látványos
díszletei közt a nézők fergeteges
táncokat láthattak. Diószegi
Eszter grafikusművész kézműves
foglalkozást tartott az apróságoknak. A virtuális játékok kedvelői is megtalálták a szórakozásukat. A Körösök Völgye Vitézi
Bandérium gyereksarokkal várta
a kicsinyeket. A Mesekocsi Színház Az állatok nyelvén tudó
juhász című vidám mesejátékot
adta elő. Szamos Péter címzetes

rendőr törzszászlós, járőrvezető a
gyerekekkel KRESZ-totót töltetett ki.
A Fogjunk Össze Közhasznú
Egyesület érzékenyítő programjait hozta el, az érdeklődők kipróbálhatták a kerekesszéket, illetve korábban a szervezet Ragyogj kékben, Mezőberény címmel rajzpályázatot írt ki, ennek
tartották meg a díjátadását. Öszszesen kilencven gyerek küldött
be rajzokat. Az óvodás korcsoportból első lett Köpe Emese, második helyen Hegedűs Nóra Magdolna és Hajdu Zora, harmadik
helyen Gurmai Szilárd végzett.
Az iskolások korcsoportját Gurbai Sándor Enzo nyerte meg, Kótai Jázmin Zoé és Jónás Sebestyén
előtt. Különdíjat 23-an vettek át.
A színes program az intézmény
művészeti és sport csoportjai
évadzáró műsorával fejeződött
be. Színpadra lépett a Berényi
Népdalkör, a Mezőberényi
Mazsorett Együttes, a ZumBrigád
Team, illetve a Berény Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai:
a Babica, a Berecske, Kis-Berényke, valamint az Ős Berény
Táncegyüttes a Suttyomba Zenekar kíséretével.
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További részletek a
plakátokon, honlapokon
és a közösségi médiában
A rendezvény a
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01963
Muzsikáló múzeumi udvar
című pályázat keretében valósul meg.
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Április 28-án Szántó Attilával, a
Körösi Vízgazdálkodási Társulat
munkatársával tartott bejárást
Siklósi István polgármester a városból kivezető csatornák állapotáról. Megállapították, hogy a
Belencéresi-, a Tehénnyomásicsatornák körgátig terjedő szakaszai, valamint a sportpálya
mögötti és a Szél utcai csatornák
tisztítása fontos ahhoz, hogy a
városra lehulló csapadék a befogadóhoz, a Nagyzugi-holtághoz
kerülhessen levezetésre. A körgáton kívüli szakaszok karbantartása nem az önkormányzat, hanem
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság feladata. Az említett csatornaszakaszok kaszálása, növénymentesítése azóta megtörtént.
Május 3-án Békésen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent
Flórián-napi rendezvényén ajándékcsomagot adott át Siklósi István polgármester Bálint Barnabás
hivatásos állományhoz tartozó és
Maczkó István önkéntes tűzoltónak elismerve és megköszönve a
lakosság érdekében végzett áldozatos munkájukat, egyúttal köszönetet mondva a szervezeteiknek is.
Május 9-én Balázs Pali bácsit, 11én Víg Istvánné Marika nénit
köszöntötték otthonukban 90.
születésnapjuk alkalmából. A
köszöntéseken Siklósi István
polgármester átadta az Orbán
Viktor miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot, valamint a város
nevében egy-egy ajándékkosarat
és képeskönyvet. Ezúton is egészségben eltöltött éveket kívánunk
nekik!
Május 10-én dr. Becsei László
főigazgató főorvos úrnál járt
Siklósi István polgármester és dr.
Kállai-Csarnai Judit jegyző, hogy
egyeztessenek a mezőberényi
járóbeteg szakellátás bővítésének
lehetőségéről. A szóba került szakellátás a reumatológia és hosszabb
távon a fizioterápia újraindítása.
Még sok munkára, egyeztetésre
van szükség ahhoz, hogy az elvi
egyetértésből gyakorlati megvalósítás legyen. Beszéltek a jelen-

leg helyben elérhető fül-orr-gégészeti és szemészeti szakrendelésről is.
Május 12-én a Kinizsi utcán a
2020-ban és a 2021-ben született
gyermekek, szüleik, valamint
nagyszüleik tiszteletére összesen
178 db zselnicemeggy facsemete
került elültetésre konténerekből.
Május 16-án – polgármesteri
kezdeményezésre – a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium
intézményvezetőjével, Öreg Istvánnal és a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
igazgatójával, Rückné Mező
Györgyivel folytatott megbeszélést Siklósi István polgármester az
önkormányzat, a város és az intézmények közötti kapcsolattartásról,
együttműködésről. Megállapodtak arról, hogy a következő
tanítási évtől sűrűbben informálják egymást aktuális témákról.
Május 25-én Siklósi István polgármester Z-BOX csomagautomata kihelyezésének helyszíneire
tett javaslatot a Packeta Hungary
Kft.-nek. A két helyszín a Piactér
csarnok felőli oldala, illetve a
“Magyar” Bolt előtt, a parkoló és a
járda közötti terület. Előbbi helyszínen egy 6-os, a másodikon egy
4-es boxot helyeznének el. A szerződéstervezet még nem érkezett
meg.
Szintén május 25-én a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságához is küldött
levelet Siklósi István polgármester
a balesetveszélyes nyomvályúk
megszüntetése, valamint a megkopott útburkolati jelek újrafestése érdekében.
A Kálmán Fürdőt üzemeltető kft.
ügyvezetőjétől az az információ
érkezett, hogy a strand június 1-én
tud nyitni. Az ülőpados medence
azonban csak kb. két héttel később
lesz használható annak felújítását
követően.

MIRŐL TÁRGYALT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Az ülés kezdete előtt a képviselőtestület egy perces néma főhajtással emlékezett meg a 2022. május
12-én elhunyt dr. Schmidt Péter
volt alkotmánybíróról, egyetemi
tanárról, Mezőberény Város Díszpolgáráról. A napirend megszava-

zása után elfogadták dr. KállaiCsarnai Judit jegyző tájékoztatását
a 2022. május 13-i rendkívüli zárt,
illetve rendkívüli nyílt ülésen
hozott határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb

eseményekről, intézkedésekről. A
beszámolóhoz szóbeli kiegészítést
tett: a tanulók a névre szóló strandbérletet csak június hónapban
használhatják fel, kizárólag diákigazolvány felmutatásával. A
bérletek hamarosan az iskolákban
lesznek, külön nem kell kérvényezniük a gyerekeknek. A 60 év
felettiek szociális rászorultsági
alapon – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – igényelhetik
és használhatják fel a bérletet. A
nyugdíjas bérletek már igényelhetőek.
Tudomásul vették az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.)
MÖK. számú rendeletének megfelelően a 2021. november 20. –
2022. május 20-ig terjedő időszakra vonatkozó képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésekről szóló
kimutatást, hivatkozva a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete SZMSZ-ről szóló
rendeletre. Az adott időszakban
kötelezettséget szegő képviselő,
bizottsági tag nem volt, így
tiszteletdíj-csökkenést nem kellett
alkalmazni. Döntöttek arról, hogy
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
kerüljön felülvizsgálatra.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata értelmében a Belvízelvezető
árkok és csatornák állapota című
napirendi pont a következő rendes
testületi ülésen újratárgyalásra
kerül.
Elfogadták a Humánügyi Bizottság, valamint a polgármester által,
átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolókat.
Átcsoportosítások, intézményi és
önkormányzati pénzmaradványok
felhasználásának jóváhagyása
után a testület elfogadta a 2021.
évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
bevételeit 8.734.077.109 Ft előirányzattal, 7.037.492.857 Ft teljesítéssel, a kiadásait 8.734.077.
109 Ft előirányzattal, 4.800.875.
578 Ft teljesítéssel, az egyenleget
2.236.617.279 Ft-tal hagyták jóvá
a képviselők, és elfogadták a 2021.
évi költségvetés alapján a 2021.
évi gazdálkodásról szóló beszámolót.
A képviselő-testület rendeletet alkotott Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021.
évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról.

2022. június
Elfogadásra került a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
96.§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést tartalmazó
2021. évi beszámoló.
A képviselő-testület megállapította, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.
rendelet 10. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek
megfelel, egyben felhatalmazta dr.
Kállai-Csarnai Judit jegyzőt, hogy
a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, Gyámügyi és
Oktatási Osztálya részére a beszámolót megküldje.
A képviselő-testület köszönetét
fejezte ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést tartalmazó
2021. évi beszámoló elkészítésében közreműködők, valamint az
intézményi beszámolók elkészítésében részt vevők munkájáért.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett Mezőberény Város
Közlekedési Koncepciója anyagot
a következő kiegészítésekkel
fogadta el:
IV/3-k. Kálvin téri óvoda gyalogosátkelőjének biztonságosabbá
tétele, pl. járdasziget kiépítésével.
A Magyar Közút Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható meg.
IV/4-e. A lakossági igénynek megfelelően – a biztonságosabb gyalogosforgalom érdekében – új gyalogos-átkelőhelyek kialakítása:
- Köröstarcsai út - Kinizsi P. utca
kereszteződésében az óvodánál. A
Magyar Közút Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható
meg.
IV/4-f. Piactér (Vásártér 3537
hrsz.) Szent István utca (közterület
3533 hrsz.) kapcsolódásánál forgalmi rend kialakítása.
IV/4-g. Általános iskola, gimnázium előtt további mozgáskorlátozott parkoló kialakítása (a kollégium kapubejárója előtt mozgáskorlátozott parkolók vannak). A
Magyar Közút Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható
meg.
IV/4-h. Puskin utca, Bölcsőde
előtti útszakasz biztonságosabbá
tétele, Madách I. utca felől is
fekvőrendőr kiépítése, 30 km-es
sebességkorlátozó táblák kihelyezése a Puskin utca, Luther utca
sarok, valamint a Puskin utca,
Madách I. utca sarok. A bölcsőde
előtti szakasz 30 km-es sebességkorlátozással történő biztonságosabbá tétele.
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2022. június
A képviselő-testület támogatta a
koncepcióban megfogalmazott
hosszú-, közép- és rövidtávú fejlesztési elképzelések megvalósítását, és elrendelte az azonnali intézkedést igénylő előírások megvalósítását.
Jóváhagyták Mezőberény Város
Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását. A képviselőtestület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy az alapító okirat módosításáról szóló
határozatot, valamint a módosító
okiratot és az egységes szerkezetű
alapító okiratot küldje meg a
Magyar Államkincstár részére.
Módosításra került a köztemetőről
és a temetkezés rendjéről szóló
7/2012. (II.28.) önkormányzati
rendelet. Az üzemeltető engedélyezheti temetési hely előreváltását, a még le nem telt használati
idő esetén történő ismételt megváltást, valamint kétszeres díjfizetés mellett a kétszeres időtartamra
történő megváltást is.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízta
Siklósi István polgármestert, hogy
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló
25/2017.(VIII.29.) önkormányzati
rendelet szabályozásának figyelembe vételével intézkedjen Mezőberény város településképének
védelméről szóló 5/2019.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítása céljából egyeztetési eljárás
megindítása érdekében.
A képviselők nem támogatták,
hogy Mezőberény Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett
A támogató szolgáltatás keretében
használandó új, vagy használt
gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének,
cseréjének támogatása 2022 című
pályázati felhívás vonatkozásában.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata
értelmében a 066020-0 Tervek készítésére biztosított beruházási
előirányzat a 2022. évi költségvetése egyéb működési tartalék terhére 2.500.000,- Ft összeggel ki-

egészítésre került.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 066020-119 Rekreációs Központ kiépítése Mezőberényben tervek készítése részletező számra tervezett és fel nem
használt beruházási előirányzat
3.110.500 Ft csökkentésével egyidejűleg a 066620-0 (T.TOP_
PLUSZ tervek készítése) beruházási előirányzata 3.110.500 forinttal kiegészítésre kerüljön.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által A mezőberényi idősek
otthona energetikai fejlesztése
című projekthez szükséges kiviteli
tervdokumentáció elkészítése
tárgyában indított ajánlatkérési
eljárásban nyerteseként a Schäfer
Épületgépészet Kft.-t
nevezte
meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot
tette összesen 5.800.000 Ft + 27%
áfa = bruttó 7.366.000 Ft ajánlati
áron. A tervezési díj összege a
támogatás terhére elszámolható. A
testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a Piaccsarnok fejlesztése Mezőberényben című projekthez szükséges műszaki ellenőri
szolgáltatás nyújtása tárgyában
indított ajánlatkérési eljárásban
nyertesként Sándor Gyula egyéni
vállalkozót nevezte meg, aki a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tette összesen
1.700.000 Ft + 0 % áfa = bruttó
1.700.000 Ft ajánlati áron. A
szolgáltatás díja a támogatás
terhére elszámolható. A testület
felhatalmazta Siklósi István
polgármestert a tervezői szerződés
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadásra került a Mezőberény
’17 Városüzemeltetési Kft. 2021.
évi üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója.
A képviselő-testület által tárgyalt
napirendek és az elfogadott rendeletek megtalálhatók a www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2022.
június 27. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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ELHUNYT DR. SCHMIDT PÉTER

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megrendülten tudatja mindazokkal, akik
ismerték és tisztelték, hogy dr.
Schmidt Péter, volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, Mezőberény Város Díszpolgára elhunyt.
Dr. Schmidt Péter Mezőberényben született. A jogi kar elvégzése után a Magyar Tudományos
Akadémia aspiránsa, majd Pécsen, az egyetem jogi karán adjunktus, tudományos kutató az
Állam- és Jogtudományi Intézetben, s emellett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
tanított félállásban és dolgozott a
Társadalomtudományi Intézetben. 1980-tól az ELTE Jogi
Karán dékánként vezette az
intézményt, majd az országgyűlés alkotmánybíróvá választotta.
Mint egyetemi oktató, keze alatt
jogásznemzedékek nőttek fel.
Tanítványaiban mindig az embert tisztelte, szigorú szeretettel
adta át tudását. A komplex,
összefüggésekben való gondolkodás az, ami minden tanítványának szánt ajándéka volt. Dr.
Schmidt Péter egész életével,

tudományos és oktatói, alkotmánybírói munkájával példát
állított mindazoknak, akik a
közvetlen környezetében lehettek. Kiállt véleménye mellett
a kisemberekért, a társadalmat
jobbító szándék védelmében.
Dr. Schmidt Péter – bár az élet
Budapestre szólította – sohasem
tagadta meg mezőberényi gyökereit, származását. Ahol tudta,
segítette szülőhelyét, mert elszakadni soha nem tudott a gyökerektől. Amikor Mezőberény várossá nyilvánítása szóba került,
maga is tevékenyen egyengette a
várossá válás útját. Tagja volt az
elszármazottak budapesti csoportjának, és alapítóként vett
részt a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület munkájában.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.
évben „Mezőberény Város
Díszpolgára” kitüntető címet
adományozott dr. Schmidt
Péternek.
Emlékét Mezőberény őrizni
fogja!
Siklósi István
polgármester

Anyakönyvi hírek
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Lilli Béláné született Winter Ilona (1939), Burai József (1941),
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VÁLLALKOZÓK KÖSZÖNTÉSE VIZEK VESZÉLYEI
A nyár beköszöntével ismét
nagyon sokan keresnek felüdülést a vizek mellett, ami
nagyszerű kikapcsolódás, de
veszélyes is.
Természetes vizekben fürdeni
a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg
ott lehet, ahol a fürdés nem esik
tiltó rendelkezés hatálya alá.

Immár hagyomány Mezőberényben, hogy a polgármester
minden év január elején köszönti
a város vállalkozóit. Mint oly sok
mindent, a pandémia ezt is felrúgta, a rendezvényt csak május
26-án tartották meg a városháza
dísztermében.
Mint azt Siklósi István polgármester elmondta, a járványhelyzet miatt utoljára 2020-ban köszönthette a vállalkozókat. Rendhagyó volt az alkalom amiatt is,
hogy bemutatkozott az új jegyző,
illetve az intézményvezetők is,
akik az elmúlt években kezdték el
munkájukat.
Dr. Kállai-Csarnai Judit hangsúlyozta, férje is vállalkozó, így közelről ismeri a mindennapjaikat.
A hivatal igyekszik az ügyeiket
rugalmasan, határidőre elintézni.
Megyeriné Pénzes Mária, a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatója, az intézmény összetett munkáját mutatta
be. Az építési, a karbantartási, a
festési és egyéb munkákat igyekszenek helyi vállalkozókkal elvégeztetni. Kissné Wagner Mária,
Mezőberény Város Óvodai Intézménye igazgatója a négy tagóvo-

da tevékenységéről beszélt. Túri
Andrea, az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ igazgatója az intézmény öszszetett
feladatairól szólt, hangsúlyozta,
hogy ezek közül a rendezvények
szervezése a leghangsúlyosabb.
Siklósi István a várost mutatta be
az önkormányzat szemszögéből.
Hangsúlyozta a vállalkozások és
az önkormányzat összefogását,
hiszen mindnyájan a lakosságért
tevékenykednek. Szólt arról,
hogy a beruházásokat, a szolgáltatásokat, a beszerzéseket, ha
csak lehetséges, helyből rendelik
meg.
A rendezvény befejezéseként Kovács János Zoltán mondott pohárköszöntőt, aki édesapjával, Kovács Jánossal az EURO Mobil
Plusz Kft. képviseletében 2020.
augusztus 20-án vehette át az év
vállalkozója díjat. Kovács János
Zoltán elmondta, édesapja a ’80as években fuvarozással kezdte
az önálló életet. Ma negyven
alkalmazottat foglalkoztatnak, és
ugyanennyi alvállalkozónak adnak megélhetést.

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
Balázs Pál május 7-én ünnepelte
90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester
köszöntötte és adta át az önkormányzat ajándékcsomagját.
Víg István Józsefné Mikó Mária
május 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 ünnepelteknek!

TILOS FÜRDENI:
- hajóútban, kikötőkben, vízisí
pályákon,
- vízlépcsők, vízi munkák 300
méteres, komp és rév átkelőhelyek 100 méteres
közelében,
- hidak 100 méteres körzetében,
- egészségre ártalmas vizekben,
- éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között,
- viharban,
- ahol azt tiltó tábla jelzi.
NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
- Ne fürödjön teli gyomorral!
- Ügyeljen a víz
hőmérsékletére!
- Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe! Előtte hűtse le
magát!
- Soha ne ússzon egyedül!
- Ne ússzon hosszabb távot
hajókíséret nélkül!

- Figyelje a strand területét
jelző bójákat!
- Figyeljen a viharjelzésre!
- Ne fürödjön alkoholos
állapotban!
- Ne fürödjön betegen vagy
gyógyszeres kezelés hatása
alatt!
- Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
- Ha fázik, azonnal menjen ki a
vízből, és törölközzön szárazra!
- Ismeretlen helyen ne ugorjon
vízbe!
CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI
ESZKÖZ HASZNÁLATA:
- Csónakot csak a 14. életévét
betöltött, úszni tudó személy
vezethet.
- Vízibiciklivel maradjon partközelben, és figyelje a viharjelzést!
- Vízi járművet ittas állapotban
vezetni tilos!
- A csónakban menet közben
állva utazni tilos!
A tragédiák elkerülése érdekében kérjük tartsák be a szabad vizeken tartózkodás alapvető szabályait!
Békési Rendőrkapitányság

HIRDETMÉNY

A településképi rendelet módosításáról
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
184/2022.(V.30.) sz. határozatában kezdeményezte a Mezőberény
város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosítását a településképi hatósági
hatáskörök polgármester részére történő átruházása céljából.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében a
partnerek tájékoztatására jelen hirdetmény keretében kerül sor.
A partnerségi egyeztetés során figyelembe kell venni a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi
XCIX. törvény szabályozását is, melynek 157.§ (1) bekezdésének b)
pontja értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés
személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a
véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is
lefolytathatja.
Fenti rendelkezésre tekintettel a településképi rendelet jelenlegi
módosítása során lakossági fórum megtartására nem kerül sor,
azonban a módosítás teljes munkaanyaga a www.mezobereny.hu
honlapon megismerhető, és legkésőbb 2022. június 16-ig
véleményezhető az info@mezobereny.hu e-mail címen.
Siklósi István polgármester
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Érték a Települési Értéktárból

A sárga erdei tulipán

A román határig hosszabbítják meg az M44-est
Május 26-án Dombegyházán ülésezett a magyar-román autópálya
munkacsoport. A romániai küldöttséget Adrian Foghis, a
Közlekedési Minisztérium államtitkára, míg a magyar delegációt
Thoroczkay Zsolt, a Technológiai és Ipari Minisztérium
főosztályvezetője vezette. A munkacsoport ülésén részt vett Erdős
Norbert országgyűlési képviselő, Ilie Bolojan, a Bihar Megyei
Tanács elnöke és Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat
elnöke is. A szakmai egyeztetés célja annak a kormányközi
megállapodásnak az előkészítése volt, amelyben az M44-es
gyorsforgalmi út és a tervezés alatt álló Arad-Nagyvárad
gyorsforgalmi út közötti összeköttetés részleteit tartalmazza. A
megállapodás a tervek szerint az októberben Nagyváradon
tartandó munkacsoport ülésére készül el, majd kétoldalú kormányülésen kerül aláírásra.
Ilie Bolojan elnök úr tájékoztatta a romániai autóút kivitelezésének
állásáról a résztvevőket. Elmondta, hogy legkésőbb 2027. I.
negyedévére át szeretnék adni a határ másik oldalán elkészült
gyorsforgalmi utat. A magyar küldöttség bemutatta az M44-es
gyorsforgalmi út meghosszabbításáról eddig elkészült terveket, és
tájékoztatták a munkacsoportot arról, hogy szakmai egyetértés
alakult ki abban, hogy Nagyszalontától délre csatlakozna be az
M44-es meghosszabbítása a romániai gyorsforgalmi útba. A
határmetszési pontot is kijelölték a két ország szakemberei.
A tanácskozás végén közösen tekintették meg a résztvevők a
hamarosan állandó határátkelőhelyként megnyíló DombegyházKisvarjas határállomást.

GYERMEK- ÉS CSALÁDI NAP
A Mezőberényi Talentum Református Óvoda gyermekei és családjai részt vettek a gyermek- és
családi napon, mely jó időben és
különleges helyen, a Madarász
Lovastanyán került megrendezésre.
A Csillag csoportos gyermekek a
vasárnapi istentiszteleten előadták a hittanoktatáson tanult dalokat. Majd a lovastanyán gyermekműsorral és néptánc bemutatóval
kedveskedtek a jelenlévőknek. A
szülők és nagyszülők örülhettek
gyermekeik szereplésének. Lehetőség volt kreatív alkotások elkészítésére, okosodó feladatok
megoldására, mozgásos játékok
végzésére, lovaglásra, lovas ko-

csikázásra.
Az anyukák és a dajkanénik
finom paprikás krumplit főztek,
melyet mindenki jóízűen fogyasztott. Ezután finom sütemények, gyümölcslevek kerültek
kóstolásra. A visszajelzések szerint minden gyermek és felnőtt jól
érezte magát a rendezvényen a
szép természeti környezetben.
Sikerült gazdag élményekkel hazatérni a családoknak.
Hálásan köszönjük Madarászné
Zsuzsinak és munkatársainak, a
kedves szülőknek, hogy támogatták elképzelésünket! Köszönet
kolléganőimnek!
Törökné Szentpéteri Ibolya
intézményvezető

A sárga erdei tulipánt az önkormányzat tíz évvel ezelőtt
nyilvánította helyileg védetté. A virágra 2010 áprilisában bukkant
Csete Gyula, a muzeális gyűjtemény szakmai vezetője a helyi
köztemető mellett. Azóta a különleges növényt megtalálták a
német felekezeti temetőben és a szlovák temetővel szomszédos
területen is. A növény meghatározásában a Körös-Maros
Nemzeti Park munkatársai segítettek.
A sárga erdei tulipán Magyarországon ritkán fordul elő. A vadon
élő fajok nagy része Közép-Ázsiában őshonos, de
megtalálhatóak még Észak-Afrikában, Közel-Keleten, TávolKeleten, illetve Dél-Európában és Nyugat-Európa egyes
országaiban is őshonos. Alakja ősi magyar népművészeti jelkép,
megjelenik hímzéseken, fafaragásokon, kapufélfákon, fejfákon,
kályhacsempéken, cserépedényeken.

GYERMEKVÁLLALÁS
ÉS FAÜLTETÉS
Mezőberényben a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy
fát program keretében május 12én a 2020-ban és 2021-ben
született kicsiknek ültettek fát a
Kinizsi utcában, a Köröstarcsai
úttól a Thököly utcáig.
A résztvevők a Kinizsi utca 41.
szám alatt gyülekeztek. Siklósi
István polgármester hangsúlyozta, aki fát ültet, aki gyermeket
vállal, az hisz a jövőben. A
gyerekeknek a faültetés révén
erősödik a kötődésük a városhoz.
Csiborné Such Anita vezető
védőnő arra hívta fel a figyelmet,
ha a családok esténként sétálnak,

nagy melegben locsolják meg a
kisgyermek fáját.
Ezt követően a szülők kiválasztották gyermekük szalagját és az
elültetendő fát, és azt a szalaggal
jelölték meg.
Kérdésünkre Siklósi István elmondta, a program keretében az
önkormányzat először 2011-ben
ültetett fát az előző évben született kicsiknek. Tavaly és tavalyelőtt egyaránt 89 újszülött jött
világra a városban, így most 178
zselnicemeggyet ültettek el az
újszülötteknek, a kezdetektől
máig összesen 1089 fát.

ÁLLATBARÁT ÓVODA

Először pályázott a Mosolygó
Központi Óvoda az Állatbarát
óvoda címre. Pályamunkánk
olyannyira elnyerte a bírálók tetszését, hogy egy évre megkaptuk
a megtisztelő címet.
Óvodánk élen jár a környezeti nevelésben, így a pályázathoz szükséges szakmai háttér és peda-

gógiai dokumentumok, valamint
a szülői támogatottság is rendelkezésünkre áll.
Intézményünk több kisállatnak is
otthont ad, ezek gondozásába bevonjuk a gyermekeket, így késztetjük őket arra, hogy a felelős
állattartás az életük része legyen.

MVÓI Mosolygó Központi Óvoda gyermekei és dolgozói nevében
Kreiszné Sz. Tünde

6.

Intézmény hírek

2022. június

AGGODALMAK ÉS REMÉNYEK 45 ÉV KÖZÖS ÉNEKLÉS
Immár három éve, hogy a világjárvány alakítja társas kapcsolódásainkat, életmódunkat.
Mi felnőttek több tapasztalattal és
információval rendelkezve sokkal gondterheltebben éltük meg a
változásokat, mint a ránk bízott
gyermekek. Enyhített a nehézségeken, hogy a kicsik között,
nem volt kötelező a maszk használata és a távolságtartás. A „Katicabogár” Evangélikus Óvodában imádkoztunk beteg társaink
mielőbbi gyógyulásáért, és hálát
adtunk mindazért a jóért, amiben
részesülhetünk.
Amennyire a szabályozások engedték több programmal is
kedveskedtünk óvodásainknak:
úszás-vízhezszoktató foglalkozások, kosárlabdázás, teniszezés,
színházi előadások, korcsolyázás,
indiántábor, Mihály-napi vásár,
Márton-napi felvonulás, farsangi

mulatság, húsvéti játszóház, óvodai nyílt nap, ovi-olimpia, anyáknapi ünnep. Reményeink szerint a
nagycsoportosok ballagási ünnepét is megtarthatjuk templomunkban.
A 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozási létszámadatok
alapján előreláthatólag továbbra
is öt csoporttal folytathatjuk nevelési-oktatási feladatainkat. Tervezzük, hogy ősszel eljutunk
majd a csongrádi Vadnyugati
Város játszóparkba, a Kecskeméti Vadaskertbe, a Körös-völgyi
Látogatóközpontba, a mezőberényi Zöldkert Majorba.
Reméljük, hogy jövőbeli terveinket jó egészséggel, szeretettel
és hittel véghez is tudjuk vinni.
Verasztóné Rózsavölgyi Mariann
„Katicabogár” Evangélikus
Óvoda

ARANY ÉS BRONZ SIKER
A Talentum Református Óvodában a kicsik nagy örömmel készítették a pályamunkákat, a rajzokat. A pályázat kiírója által
felajánlott címek közül a Séta az
erdőben témát próbálták gyermekeink lerajzolni. A munkák színes
ceruzával és porpasztellel készültek A/4-es méretben.
Fehér Lejla Kiara – arany kategóriát, Veress Krisztina – bronz kategóriát nyert rajzával. Felkészítő
óvodapedagógusok Bálintné Dunai Erika és Fazekas Klára.
A madarak és fák napja alkalmából rajzpályázatot hirdetett
óvodások és általános iskolások
részére a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület.

A gyermekek sikeréhez szívből
gratulálunk.
Az óvoda valamennyi dolgozója

BERÉNYI SÖRÖS PALACK

A hónap műtárgya – 2022. június
A sörkészítésnek, a sörfogyasztásnak több ezer éves
hagyománya van. Az 1800-as
évek második felében Magyarországon is fellendült a
sörgyártás. A bor mellett a sör
volt a legkedveltebb ital, ennek az is kedvezett, hogy a filoxéravész évtizedekre viszszavetette a szőlőtermést. Az
1900-as évek elején a fővárosban négy nagy sörgyárban,
vidéken pedig 90 kisebb
üzemben készítették a népszerű italt. A településekre
hordókban szállították a frissen elkészült söröket, és eze-

ket a kereskedők a helyszínen palackozták. A
palackok zöld és sárga
színben több méretben
készültek. Az üvegekre felkerülhetett a palackozó kereskedő és
a település neve is. A
gyűjteményben több
mezőberényi sörös
palackot őrzünk, ebből mutatjuk be az egyik négy és fél decis
darabot a következő
felirattal „Schwarcz
és Molnár Mezőberény”
Csete Gyula

A dalostalálkozót hagyományosan Szabó Antal és Szabó Antalné, a Berényi Népdalkör alapító
karvezetői emlékére tartják meg.
Az idén május 21-én a művelődési központban a népdalkör
megalakulásának 45. évfordulójára is emlékeztek, ennek tiszteletére kiállítást rendeztek.
A megjelenteket Túri Andrea, az
OPSKMM igazgatója köszöntötte. A Berény Táncegyüttes Berecske csoportja bemutatója után
Siklósi István polgármester köszöntötte a jubiláló együttest. Elmondta, 45 esztendő különösen
hosszú idő egy szervezet életében. A népdalkör alapítói: Szabó
Antal és Szabó Antalné munkásságukkal a népdal, a zene szeretetének olyan gyökereit tették le,
amelyek ma is élnek.
Kmetykó Istvánné, a Berényi
Népdalkör vezetője visszaemlékezésében azt hangsúlyozta,

nagy-nagy elkötelezettségre volt
szükség ahhoz, hogy a tagok
család és munka mellett 45 éven
keresztül is ragaszkodjanak a
közös énekléshez. A vezető szavai után ünnepi műsort adott a
Berényi Népdalkör, az együttes
tagjainak ajándékot adott át
Siklósi István és Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete elnöke.
A vendégegyüttesek vezetői szalagot kötöttek fel a népdalkör
zászlajára, majd nekik ajándékot
és emléklapot nyújtott át Siklósi
István és Borgula Györgyné. A
jelenlévők közösen énekelték el a
Tavaszi szél vizet áraszt című
népdalt. Rövid szünet után a
vendégegyüttesek léptek színpadra, köztük a mezőberényi
Szlovák Pávakör is. A program –
már kötetlen, baráti formában – a
piaccsarnokban folytatódott.

Pályázati azonosító: EMT-TE-A-B-21-0090

Városi Pedagógusnap
Tisztelettel meghívjuk

2022. június 13-án (hétfőn) 17 órakor
az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjteményés Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
színháztermében megrendezendő

VÁROSI PEDAGÓGUSNAPI ÜNNEPSÉGRE
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Közreműködik: Gábor Anita színművésznő

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.
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A SOKNEMZETISÉGŰ

SZÓDÁSÜVEG GYŰJTEMÉNY

TELEPÜLÉS

Az együttélés évszázadai című
előadássorozat keretében május
26-án Herczeg László családkutató és Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület elnöke a soknemzetiségű település kialakulásáról beszélt a muzeális gyűjteményben.
Henger Péter arról szólt, hogy a
megye újratelepülése az 1711-es
szatmári békekötés után indult
meg. Harruckern János György a
császári hadsereg élelmezési biztosaként 1720-tól megkapta a
gyulai várat a megye négyötöd részével együtt. Ferenc fia 1722ben kötötte meg a letelepedési
szerződést a felvidéki evangélikus szlovákokkal. Eszerint vallásukat szabadon gyakorolhatták,
templomot is építhettek és két
évre adómentességet kaptak.
A szlovák mellett más népcso-

portok is megtelepedtek, az 1760as összeírás 127 szlovák, 65 német és 61 magyar családfőt tartalmaz. A cigányok 1768-tól, a
zsidók az 1800-as évek közepén
jöttek Mezőberénybe.
Herczeg László elmondta, családkutatóként foglalkoztatta, hogy a
németek miért, honnan és hogyan
érkeztek Magyarországra. A harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke után a Német-római
Birodalom háromszáz apró
fejedelemségre, püspökségre, érsekségre esett szét. Ezek az államocskák gyakran egymással is
háborúztak. Az éhínség miatt a 22
millió lakosból csak 8 millió maradt meg. Tehát ez a körülmény
indította útnak a németeket.
Az előadással egy időben Herczeg László gyűjtéséből kiállítás
nyílt.

A KÖNYVTÁR AJÁNLJA

KICSIKBŐL NAGYOK

A sorozat könyveinek segítségével megismerkedhetsz kiemelkedő
személyek életével, legyenek ők tudósok, művészek vagy újítók.
Valamennyien hihetetlen dolgokat vittek véghez, pedig ők is nagy
álmokat dédelgető kisgyermekként kezdték. Inspiráló történetek
kicsiknek nagyokról.

A városházán május 18-án értéktár konferenciát tartottak,
majd a szikvízüzem udvarán átadták a berényi szódásüveg gyűjteményt. A Hung 2020 pályázat
tette lehetővé a Mezőberényi
Szlovákok Szervezetének, hogy a
szóda-szikvíz helyi termékének
régmúlt üvegeiből gyűjteményt
állítson össze. Az alapot Csík Tibornak, a szikvízüzem tulajdonosának gyűjteménye adta, és
ehhez jöttek mai és összegyűjtött
üvegek, tárgyak. A mezőberényi
szódára emlékezve Sáli János
bácsi szódakészítő néhány
eszköze is látható a tárlaton.

A konferencián Siklósi István
polgármester és Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok
Szervezete elnöke köszöntő szavai után Körösi Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke
tartott előadást a helyi értékekről,
Csapó Anikó, a szikvízüzem
munkatársa a szikvíz történetéről,
majd Mátyás Tibor a vízről és a
legújabb vízszűrési technológiákról.
A kiállítóteret Siklósi István,
Csapó Anikó és Borgula Györgyné adták át.
Pályázati azonosító: HUNG2020/6859.
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NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK DIÁKTENISZEZŐK SIKERE
TITKOSÜGYNÖK
TÁBOR

NÉPTÁNC TÁBOR
Szervező: OPSKMM
Helyszín: művelődési központ
Időpontok: június 27-30.
Részvevők: 7 éves kortól
Részvételi díj: 16.000 forint
Jelentkezni lehet:
+36 20 329-5375,
legalabsuli@gmail.com

LOVAS TÁBOROK
Szervező: Nyeregben Alapítvány
Időpontok:
július 4-8. napközis, július 1115. napközis, július 25-29.
napközis, augusztus 1-5.
napközis/bentlakásos
Résztvevők: 5-14 éves
Részvételi díj: napközis 32.000,
bentlakásos 60.000 forint
Jelentkezés: Madarászné
Zsuzsanna, +36 20 532-4531

FOCI TÁBOR
Szervező: Berényi Gyermek FC
Helyszín: sportpálya, Kálmán
Fürdő
Időpont: július 4-8.
Résztvevők: 5-13 évesek
Részvételi díj: Gyermek FC
tagoknak 20.000 forint,
nem tagoknak 30.000
Jelentkezés: Kajlik Péter elnök,
+36 30 280 23-93

Szervező: Mezőberény II.
Kerületi Evangélikus
Egyházközség
Időpont: július 18-22.
Helyszín: Mezőberény,
Jeszenszky utca 21.
Résztvevők: 5-14 évesek
Részvételi díj: 8.000 forint
Jelentkezés: Selmeczi Lajos
Péter +36 20 824-4902,
mezobereny2@evangelikus.hu

KUTYÁS TÁBOR
Szervező: Kutyabarátok
Egyesülete
Helyszín: Mezőberény, Laposi
kert
Időpontok:
július 11-15.
július18-22.
augusztus 8-12.
Részvevők: 6-14 évesek
Részvételi díj: 26.500 forint
Jelentkezés: Zahorán Katalin,
+36 70 427-5092

ARANYOS KICSIK!

EVANGÉLIKUS
ZENETÁBOR
Szervező: Mezőberény I.kerületi
Evangélikus Egyházközség
Helyszín: Kossuth tér 6.
Időpont: 2022.július 31augusztus 7.
Résztvevők: 7-18 évesek
Részvételi díj: 20.000 Ft
Jelentkezés: Lázárné Skorka
Katalin +36208243805

EGY SPORTKARRIER UTÓÉLETE

Kreisz Noémi, városunk szülötte
számos sportsikert tudhat magának Fit-kid sportágban. Országos és európai versenyek sokaságán vett részt az elmúlt kilenc
évben.

Balatonbogláron május 23-án
rendezték meg a teniszezők
Országos Diákolimpiai Döntőjét.
A Mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola ifjú
sportolói tenisz sportágban öregbítették az intézmény nevét.
Az iskola alsós teniszező diákjai
vettek részt ezen a versenyen,

ahol nagyon szépen szerepeltek.
A verseny különlegessége, hogy a
fiatal teniszpalánták életkoruknak megfelelő pályákon játszanak, melynek színét és méretét
korosztályuknak megfelelően határozta meg a Nemzetközi Tenisz
Szövetség (8 éves korig piros, 9
éves korig narancs, 10 éves korig
zöld), így könnyebben elsajátítják
a játékot és élvezetesebb is számukra, hamarabb juthatnak sikerélményhez.
Az országos döntőben az alábbi
szép eredmények születtek: I.korcsoport, piros pálya, fiú A kategória, III. helyezés. Csapattagok:
Csökmei Marcel 2. b, Pap Olivér
Félix 1. a, Szűcs Ákos 1. a. I.
korcsoport, zöld pálya, fiú B IV.
helyezés. Csapattagok: Csák Balázs 3. a, Varga Ferenc. 4. b.
Eredményükhöz szeretettel gratulál a Szalai Barna Tenisz Club!
Szűcs-Erdélyi Ilona
teniszedző

Két alkalommal Európa Bajnokság 2. helyezettje, Fit-kid országos versenyen háromszoros bajnok és a dobogó. 2. és 3. fokán
többszörös helyezett. Versenyeredményeire büszkék szülei,
edzői és a városa is. Tanulmányai
miatt azonban a versenyzés
időszaka lezárult számára, de a
sport örök szerelem marad, attól
elszakadni sosem fog.
Mezeiné Szegedi Erzsébettel, a
Mezőberényi Mazsorett Együttes
vezetőjével való beszélgetés során egy újabb lehetőség merült fel
Noémi sportkarrierének folytatására. A művészeti vezető felkérésére az együttes alsó tagozatos
mazsorett csoportját edzi tovább.
Kis tanítványainak adja át versenytapasztalatát és tanítja őket
akrobatikus elemekre. Munkájához sok sikert kívánunk!
Kreiszné Szilágyi Tünde

Fotó: Komprádt Károly
Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége és a mórahalmi Arlechino Tánc- és Sportegyesület
május 14-én rendezte meg a
Főnix Open Fesztivált.
A verseny célja a mazsorett műfaj
különböző kategóriáinak – start,
basic és master – verseny- és
szabadidősport formáinak népszerűsítése, színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása volt.
A versenyen 12 település 13
mazsorett csoportja mérette meg
magát. A fesztiválon 106 versenyszámban közel 160 versenyző
vett részt. A Mezőberényi Mazsorett Együttes utánpótlás táncosai
két mini-formációval és egy
duóval vettek részt a fesztiválon.
Eredmények:
„Mini-Manók” csoport „start”
(kezdő) kategóriában botos miniformációban arany minősítés, a
csoport tagjai: Pojendán Petra,
Gulyás Orsolya, Kurilla Gréta,
Konyecsni Zorka, Plavecz Renáta, Madarász Vivien.
„Ízisz” csoport „basic” (haladó)

kategóriában, botos mini-formációban szintén arany minősítés, a csoport tagjai: Kara Nelli,
Mucsi Milla Krisz-tina, Kenézaljai Lili, Novák Adél, Búza Nóra,
Fekete Nóra, Uhljár Bianka.
Kara Nelli – Mucsi Milla Krisztina („Ízisz” csoport) „basic”
(haladó) kategóriában, botos duó
formációban arany minősítést
szerzett.
Mindegyik produkció arany minősítést érdemelt ki a saját kate-griájában. Több kislánynak ez volt
az első versenye, amin részt vett.
A kiváló eredmény azt bizonyítja,
hogy versenykategóriájukban
teljesítményük kiváló, meg lehet
célozni a következő, magasabb
szintet.
Köszönjük a szülőknek, hogy
segítették és támogatták a kislányokat a felkészülésben, és
elkísérték őket a fesztiválra és
együtt izgulhattuk végig a
produkcióikat!
Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető
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A NÉPTÁNCOSOK

MEGKEZDŐDÖTT

MEGMÉRETTETÉSE

A VERSENYSZEZON

A Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége május 13-án Mezőberényben, a művelődési központban tartotta meg a Békés
Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozóját.
A programon 14 csoport vett
részt.
A háromtagú zsűri: Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus, a
jászberényi Viganó Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója;
Tiszai Zsuzsanna néptáncpedagógus, a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes vezetője és Szarka
Zsolt néptáncpedagógus, a Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes
vezetője értékelése alapján
kihirdették az eredményt.
Arany minősítésben részesült a
Kis-Berényke Táncegyüttes,
kiemelt arany minősítést érdemelt ki a Berecske Táncegyüttes
A Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége másnap a Békés
Megyei Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncversenyt szervezte meg
szintén a művelődési központban.
A megmérettetésre három szó-

A kajakosok számára április 30án rendezték meg az A-Híd Építő
Kupa - Öbölkör Bajnokságot. A
versenyen 2000 méteres távot
kellett teljesítenie a gyerekeknek,
ahol igen nagyszámú mezőnyökben mérettették meg magukat, 31 egyesülettől közel 700
versenyző állt rajthoz. Mezőberényi helyezettek:
Sági Alíz U18 K1 2. hely, Wágner
Anna U17 K1 9. hely, Tóth Menta
U16 K1 9. hely, Vida Levente
U16 K1 16. hely, Konyecsni
Milán U15 K1 1. hely, Pál Gábor
U13 MK1 15. hely,
Zámbori Zsolt (gyomaendrődi
csapattársával) U12 MK2 2. hely,
Barna Balázs (hunyai csapattársával) U12 MK2 5. hely.
Május 20-22. között zajlott Győrben a Kadler Gusztáv Maraton
Magyar Bajnokság. A Kis-Dunán
80 egyesület közel 2000 versenyzője evezett különböző távokon.
A KSI Gyomaendrőd eredmé-

lista és 18 páros vállalkozott, ez
utóbbiak közül kilenc mezőberényi volt. A produkciókat
korcsoportonként mutatták be. A
táncosoknak a Suttyomba zenekar húzta a talpalávalót. Az
eredményhirdetésen a lányok
arany, ezüst és selyem gallér, a
fiúk pedig arany, ezüst és selyem
paszomány minősítést vehettek
át. A mezőberényiek közül arany
minősítést kapott Szépe Bálint
Levente, illetve a Tokaji Zsófia Babinszki Panna és a Musztafa
Amira - Styasznyi Janka páros.
Ezüst minősítésben részesült az
Andrejsi Zsuzsanna – Sík Luca, a
Mészáros Loretta – Machó Hanna
Réka, a Gyaraki Andrea – Eger
Ádám és a Perei Viktória – Egyed
András páros. Selyem minősítést
kapott a Bene Liliana - Képíró
Bernadett és a Molnár Auróra Kulich Dávid páros. Különdíjként a Tokaji Zsófia - Babinszki Panna páros meghívást kapott a
szarvasi Körösmenti Néptánctáborba.

Víz-, gáz-, fűtésszerelés és
lakatosmunkák
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535
Régi motorokat, veterán autókat keresek:
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb!
Lehet hiányos, üzemképtelen is!
+36 20 572-5142

BARNA TOJÓTYÚK
750 Ft/db, egyéves, jól tojó,
15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 860-2627.

nyei: 2 magyar bajnoki cím (1
egyéniben, 1 párosban), 3 ezüstérem, 2 bronzérem, 1 fő ért el 4.
helyezést, 1 fő 5. helyezést és 4 fő
6. helyezést. Mezőberényi eredmények: Sági Alíz U17-18 K1 18
km 6. hely. Lizi igen hősiesen
küzdötte végig a 4 futószakasszal
tarkított távot. Tóth Menta U16
K1 15 km 6. hely, Vida Levente
U16 K1 15 km 16. hely, Konyecsni Milán U15 K1 15 km 2.
hely, Barna Balázs, U12 MK2 5
km 7. hely (hunyai csapattársával), Zámbori Zsolt U12
MK2 5 km 9. hely (gyomaendrődi
csapattársával).
A versenyszezon tovább folytatódik, kisebb-nagyobb megmérettetésekkel, majd a júliusi edzőtábort követően az országos bajnoksággal zárják a nyarat az ifjú
kajakosok.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

KEDVES VOLT

KETTŐSKÚTI LAKOSOK!
A hét éve elindított (a Covidjárvány miatt két év kimaradás
után) hagyományt az idén is
szeretnénk folytatni.
Szeretettel hívjuk és várjuk
mindazokat, akik kedvet éreznek a találkozáshoz, a beszélgetéshez, a régi emlékek felidézéséhez.
A rendezvény időpontja: 2022.
június 26. (vasárnap) 11 óra.
Helyszín: Földi Harmónia Ház
(Luther utca 7. szám). A
részvétel költsége: 1500 Ft

(menü: toroskáposzta). Mivel
saját főzés keretében biztosított
az ebéd, így kérünk Benneteket
hozzatok magatokkal kenyeret,
evőeszközöket.
Jelentkezni 2022. június 15-ig
a következő telefonszámon lehetséges: +36 20 429-3878
(Fülöpné Nusinál).
A találkozóra szívesen várunk
régi képeket, történeteket!
A találkozás reményében
üdvözlettel: a szervezők.

Pegazus Kegyeleti Iroda
Pegazus - Humán Kft.

Hricsovinyi Tamás
ügyvezető

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com,
www.bobaly.5mp.eu

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48
Telefon: +36 66 635-138
5650 Mezőberény, Luther tér 12-13
Telefon: +36 66 647-692
0-24 órás ügyelet: +36 20 562-0740
e-mail: pegazusirodabcs@gmail.com • www.pegazustem.wednode.hu
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APATELKEN
JÁRTUNK

Május 12-én, csütörtökön Romániába látogattunk. Elsődleges célpontunk Apatelek (Mokra [egyes
feljegyzések szerint Makra –
Makra Péter szerk.], románul
Mocrea) település volt. Több éve
készültünk meglátogatni ezt a
falut, melynek apropóját a
mezőberényi kötődés jelentette.
A Mokra hegy lábánál 1748 táján
jött létre település a törökdúlás
után. Az akkori telepesek Szarvasról, Csabáról érkeztek, szlovákok voltak. Néhány évtized alatt
jelentős szőlőtermő területet hoztak létre az itt élők, a mokrai bort
Berényben is ismerték. A korabeli
házadó összeírások alapján bizonyítható, hogy Szugyiczki Lukács közülük az egyik volt, akit
1746-ban még Szarvason írtak
össze.
A telepesek egy része visszavágyott Békés vármegyébe, és erre
engedélyt is kaptak. Történt
ugyanis, hogy Károlyi gróf szarvasi, csabai, berényi szlovákokat
hívott Nyíregyháza újratelepítésére, és az elvándoroltak helyére
visszatérhetett a mokrai családok
egy része. Szugyiczki Lukács és
családja 1753-ban már berényi
összeírásokban szerepel, leszármazottai napjainkban is köztünk
élnek. Rajta kívül az 1760-as
Harruckern-összeírásban 13
Mokráról származó családfő
nevével találkozhatunk, többek
között Velki (Nagy) Tamás, Peni-

asko János, Práth József, Károli
János, Králik György és mások.
Az 1800-as évek elején újabb,
főleg csabai szlovákok érkeztek
Apatelekre, rajtuk kívül jelentős
volt a református magyar és
román lakosság számaránya is.
Az 1800-as évek végén a település és határa a báró Solymosy
család birtokába jutott, kastélyuk
ma is áll, elmegyógyintézetként
működik. Az 1600-as évek közepén a hegybe hatalmas pincerendszert vájtak I. Rákóczi
György parancsára, amely hétezer hektoliter bor tárolására volt
alkalmas.
Apatelek lakossága 1900-ban 1
267 lélek volt, közülük 225
magyarnak, 231 szlováknak
vallotta magát. Az evangélikusok
száma 299 volt. Az evangélikus
templom 1783-1791 között épült,
napjainkban felújításra szorul
(fotónkon). A szószék Jeszenszky
Károly írása szerint 1812-ben
Berényből került Apatelekre
(nem tudni, a most ott található
egyezik-e azzal). Most már nem
élnek szlovákok Apatelken, a
magyarok száma 2011-re 45 főre
csökkent...
2002-ben 32 evangélikus vallású
lakosnak tartottak kéthetente
istentiszteletet, Deák Bálint
lelkész szerint az ő létszámuk
napjainkra tovább csökkent...
Henger Péter
a MEHETE elnöke

50 ÉVES TALÁLKOZÓ
Tisztelettel kérlek Benneteket, akik 1972-ben az 1. sz. Általános
Iskola A és B osztályába jártatok, hogy 2022. június 15-ig jelezzetek
vissza, hogy részt kívántok-e venni a tervezett 50 éves
találkozónkon.
Helyszín: Tópart Vendéglő
Időpont: 2022. június 26. 12 óra
Az ebéd költségtérítése a helyszínen. Jelentkezni lehet: Galló
Katalin +36 30 255-6027, Jámborné Nádházi Julianna +36 30 2481920 és nálam, Telegdi-Kohut Judit +36 20 264-3663 számokon. A
visszajelzés során kérjük adjátok meg, hogy hány fővel érkeztek.
Bízunk benne, hogy minél többen összejövünk, mindenkit
szeretettel várunk!

2022. június

ÚJRAINDULÁS HELYETT
ÚJ-RA INDULÁS
Egyre több elektronikus berendezés vesz körül bennünket. Már
nemcsak olyan egyszerű dolgok
vannak jelen minden házban,
mint a világítás, a hűtő, a tranzisztoros rádió, hanem bonyolultabb eszközök is, mint a mobiltelefon, a számítógép, a központilag vezérelt fűtés, stb. Az autók
is tele vannak elektronikával, és
egyre többet halljuk vagy olvassuk, hogy milyen gyors ütemben
fejlődik a számítástechnika,
mennyi minden válik „okossá”,
hogy segítse mindennapi életünket. Persze, előfordul, hogy valami elromlik, megakad a működésben, és ilyenkor bosszantó, ha
nem értünk hozzá. Amikor már
semmi nem segít, semelyik gomb
nem működik, akkor jön a „reset”
– vagyis újraindítás. Ez ugyan
meglehetősen drasztikus és kockázatos megoldás, hiszen sok
mindent elveszíthetünk (beállítások, adatok), de általában segít.
A rendszer újraindul – igaz, a gép
marad a régi.
Húsvét ünnepe után negyven nappal Jézus elhagyta földi világunkat, hogy a mennybe menjen. A
dolgok nem úgy folytatódtak,
ahogy tanítványai remélték. Nem
csak „reset” történt, hogy folytatódjon földi élete. Nem azt
mondta, mint Eötvös Gábor, a világhírű zenebohóc: Van mááásik!
Nem ugyanazt az életet veszi elő
újra, amit addig élt, nem azt a
projektet folytatja, amit megakasztottak ellenségei, hanem valami egészen mást. A folytatást
tanítványai – vagy mondjuk
inkább így: apostolai – kezébe
teszi. Most már nem bújhatnak
Jézus mögé, várva, hogy ő cselekedjen, ő oldja meg a problémákat, ő gyógyítson, ő lakasson
jól sokakat, ő csillapítsa el a
viszályt. Mindez már a tanít-

ványok feladata. Fel kell állniuk
az iskolapadból, ki kell lépniük a
négy fal közül, és tenni mindazt,
amit Jézus rájuk bízott: ...tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek… (Mt 28,19-20)
A tanítványok ugyan nem változtak meg, nem váltak alkalmassá
egyik pillanatról a másikra. Csupán az történt, hogy Jézus beteljesítette ígéretét, és elküldte
Szentlelkét, hogy ő maga tegye
alkalmassá tanítványait a rájuk
bízott feladat elvégzésére. A feladatot azonban továbbra is nekik
kellett végezni. Mint ahogy ma is.
Jézus ma is tanítványain, a gyülekezetek tagjain keresztül munkálkodik. Nem várhatunk, és nem
mutogathatunk másra, várva
hogy mozduljon és cselekedjen ő.
Jézus ugyanúgy akar ma is
cselekedni, mint ahogyan tette azt
az apostolok életében – Szentlelke által mozdítva bennünket. Ha
mozdulunk, Ő munkálkodik általunk. Ha nem mozdulunk, feleslegesen várunk másra. Nemcsak
Jeruzsálem lakóit akarta elérni a
tanítványok által, hanem az egész
világot – benne Mezőberényt is.
Az kevés, ha a régit próbáljuk
csak „újraindítani”. Kevés, ha
csak épületeket javítunk, illetve
lelkészeket vagy tisztségviselőket, munkatársakat cserélünk. Ő
velünk akarja mindezt elkezdeni,
és velünk akar másokat is elérni:
Istenünk, ha kiárasztod lelkedet,
élet támad, halleluja! Új teremtés
jön létre, és megújul a földkerekség, halleluja! (Zsolt 104,30
alapján ősi liturgikus szöveg.)
Selmeczi Lajos Péter
lelkész

Munkaerő felvétel
Temetkezési munkatársat
B kategóriás jogosítvánnyal
alkalmaznánk.
Érdeklődni:
Viaelysium Kft.,
Mezőberény, Fő út 21. szám
alatt személyesen az irodában.
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KOMFORT ABC

FELHÍVÁS
Tisztelt Támogatók!
A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete a

SZLOVÁK NEMZETISÉGI TÁJHÁZ
(Mezőberény, Madarász u.21. )

FELÚJÍTÁSÁHOZ KÉRI SEGÍTSÉGÜKET.
Az egyesület több pályázati forrásból támogatást nyert a
munkálatokhoz, ám a támogatás felhasználásához önrészt (saját
forrást) is biztosítani kell, mely nem áll a civil szervezet
rendelkezésére, és ezért adományok által szeretnénk ezt
biztosítani.
Tisztelettel kérjük a tagokat, támogatókat a kitűzött cél
megvalósítása érdekében támogatójegy vásárlásával segítse és
támogassa a Szlovák Nemzetiségi Tájház teljes felújítását.

Támogatójegy
2022. június 1-től 2022. június 25-ig
vásárolható meg
1000.- Ft és 10.000.- Ft címletekben

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.

a Szlovák Közösségi Házban (Mezőberény, Gyomai u. 21.)
minden héten, kedden és pénteken 9:00 órától 15:00 óráig
vagy az alábbi telefonszámon időpontot egyeztetve
Borgula Györgyné +36 20 222-2435
Cservenák János +36 70 334- 3377 elnököknél.
(Támogatójegy vásárlására lehetőség van a rendezvények
alkalmával is.)
Megköszönjük támogatásukat, és kérdésük esetén keressék a
megadott telefonszámot.

12.

SZAKÉRTŐK SEGÍTSÉGÉVEL
A LAKÁSVÁSÁRLÁSNÁL IS KÖNNYEBB
MEGTENNI A KÖVETKEZŐ LÉPÉST
A lakásvásárlás, egy fontos lépés
az életünkben, ami hosszú távra
szól. Legyen szó lakásról, vagy
családi házról, számos tényezőt
kell figyelembe venni, melyek
közül az egyik legfontosabb,
hogy miből vásároljuk meg a
kiválasztott ingatlant. Jelenlegi
információk szerint, év végéig az
állami támogatások egy része
megszűnik, ezért annak, aki most
vásárol ingatlant, érdemes ezzel
is számolnia. Az OTP Csoport
szakértői már a lakáskereséstől
kezdve segítenek az ügyfeleknek
megtalálni a legjobb megoldást.
ÉVNYERŐ HITEL
Az otthonteremtés soha nem
könnyű feladat, mert jelentős
kiadással jár, ráadásul a kiszemelt
ingatlan megvásárlása csak az
első lépés utána is vannak még
felmerülő költségek. Május 16tól az OTP Bank elsők között
vezet be a lakáshitelpiacon türelmi idős terméket. Az Évnyerő
Lakáshitelek 12 hónap türelmi
időt biztosítanak az ügyfeleknek.
A futamidő első évében csak
kamatot fizetnek az ügyfelek, így
a felszabaduló törlesztőrészlet
különbséget a lakásvásárláshoz
és költözéshez kapcsolódó egyéb
kiadásokra fordíthatják. A konstrukció használt vagy új lakás
vásárlásra, bővítésre és építésre is
igényelhető.
„Az OTP Bank folyamatosan
figyeli az ügyfelek igényeinek
változását, hogy innovatív megoldásokat és széleskörű termékportfóliót biztosítson számukra. A
türelmi idő bevezetésével egy
olyan megoldást kínálunk ügyfeleinknek, ami segíti őket lakáscéljaik megvalósításában és egyszerűbbé teszi számukra a kezdeti
időszakot”– mondta Tóth István
Attila az OTP Bank fiókvezetője.
CSOK ÉS FALUSI CSOK
A piacon számos támogatás
érhető el a lakásvásárláshoz. Az
egyik ilyen termék a Családi Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK), ami egy vissza nem
térítendő állami támogatás. Ez azt

jelenti, hogy az ügyfeleknek nem
kell visszafizetniük a támogatást,
ha teljesítik a szerződés feltételeit. A maximális támogatás 10
millió forint lehet. Új lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10
millió a támogatás (3 gyermek
esetén), a használt lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a
támogatás (3 gyermek esetén 2,2
millió, 4 gyermeknél pedig 2,75
millió).
Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeljük el az életünket,
érdemes megnézni, hogy igénybe
vehetjük-e a Falusi CSOK-ot. A
támogatást a jogszabályban meghatározott úgynevezett preferált
kistelepüléseken lehet igénybe
venni, korszerűsítésre, bővítésre
vagy használt lakás vásárlással
egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a lakás vásárlására megállapított összege
nem haladhatja meg a támogatás
50%-át. A támogatás legfeljebb
10 millió Ft lehet.
A több gyermekes családok vagy
gyermeket vállaló házasok a
támogatás mellé, maximum 15
millió forint 3%-os fix kamatozású hitelt is igénybe vehetnek.
Az igénybe vehető hitel összege
függ a gyermekek számától és a
hitel céljától.
OTTHONFELÚJÍTÁSI HITEL

Ha már megvan az otthonunk, az
otthonfelújítási támogatás segítségével lehetőségünk van arra,
hogy a felújítási költségek legfeljebb 50%-át visszaigényeljük, ha
megfelelünk a jogszabályi feltételeknek. Az igényelhető maximum összeg 3 millió forint. Az
igénylés egyik feltétele, hogy az
igénylő(k) lakóhelye egy éve a
felújítandó ingatlanban legyen,

kivéve, ha az ingatlant egy éven
belül vásárolták. Tehát ha felújítandó használt lakás vásárlásban gondolkodik az ifjú pár, nem
kell megvárni az egy évet.
„A támogatás utólagos, ami azt
jelenti, hogy a felújítás költségeit
nekünk kell megelőlegezni, majd
a számlákat be kell nyújtani az
egyéb előírt dokumentumokkal,
például a kivitelezővel kötött
vállalkozási szerződéssel együtt a
Magyar Államkincstárhoz. Ha a
felújítás előfinanszírozása gondot
jelent, megoldást nyújthat az
otthonfelújítási hitel, amelynek
maximális igényelhető összege 6
millió forint. A hitelt akkor tudjuk
felvenni, ha jogosultak vagyunk
otthonteremtési támogatásra.
Hitelfelvétel esetén az otthonfelújítási támogatást a MÁK közvetlenül a banknak utalja át. Ezt
az összeget a bank díjmentesen a
hitel előtörlesztésére számolja el,
így csökken a tőketartozás és a
havi törlesztőrészlet” - mondta
Tóth István Attila az OTP Bank
mezőberényi fiókvezetője.
BABAVÁRÓ
Amennyiben nincs meg a
megfelelő önerő a lakáshitel
felvételhez, akkor a Babaváró
kölcsön jó megoldás lehet a
gyermekvállalás előtt álló
házaspároknak. A felvehető
kölcsön szabad felhasználású,
összege akár 10 millió forint is
lehet.
FONTOS HATÁRIDŐK
A jelenleg hatályos jogszabályok
szerint egyes állami támogatások
kivezetésre kerülnek ebben az
évben. Lakásvásárlás tervezésénél ezeket a határidőket is érdemes szem előtt tartani.
· Falusi támogatások (CSOK és a
hozzá kapcsolódó hitel, valamint az áfa visszaigénylés)
2022. június 30-áig igényelhető.
· Babaváró Hitel 2022. december
31-éig igényelhető.
· Otthonfelújítási támogatás
2022. december 31-éig igényelhető.
· Lakásépítési áfa 2022. decem-

ber 31-éig igényelhető.
· Az újépítésű lakások vásárlása
esetében az 5 százalékos áfa akkor alkalmazható, ha az építési
engedélyt 2022. december 31-ig
megszerezték vagy az egyszerű
bejelentést megtették és az
értékesítés 2026. december 31ig megtörténik.
· Adóvisszatérítés: saját építésnél
a 27%-os áfatartalom maximum
5 millió forintig való visszaigénylése, illetve a CSOK-os lakásvásárlásnál, valamint generálkivitelezős építésnél az 5%
áfa visszaigénylése megszűnik
az év végén.
FEJLESZTÉSEK A GYORSABB
HITELEZÉSÉRT
Az OTP Bank legfrissebb kutatásából kiderült, hogy az online
ügyintézés iránt is megnőtt az
ügyfelek igénye, de a lakáshitel
felvétele esetén továbbra is fontos
a személyes találkozás¹. Az OTP
Bank mindkét ügyféligényre jól
működő megoldást tud biztosítani. „Digitális fejlesztéseink
eredményeként elsők között vezettük be a hazai piacon a statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak köszönhetően a lakáshitel igénylési folyamat gyorsabb
és költséghatékonyabb lehet az
ügyfelek számára” – tette hozzá
Tóth István Attila az OTP Bank
mezőberényi fiókvezetője.
A családi otthonteremtési kedvezmény, a többgyermekes családok
otthonteremtési kamattámogatása
Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Az OTP Bank a kölcsönt a Magyarország Kormánya által
biztosított babaváró támogatással
nyújtja.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja, az egyes
feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek
változtatása esetén módosulhat.
Ingatlanfedezetű hitelek igénybevételéhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a vagyonbiztosítás díját. A kölcsönt az OTP Jelzálogbank Zrt. nyújtja, az OTP Bank Nyrt. közvetítőként
jár el. További részletekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.
Az OTP Bank megbízásából, a Kantar Hoffmann által készített reprezentatív kvantitatív kutatás a lakásvásárlással és hitelfelvétellel kapcsolatos döntési szempontokról. Mintanagyság:
701 fő, 18-59 év közötti magyarországi lakosok, akik az elmúlt két évben jelzáloghitelt vettek fel és egyedül vagy valakivel közösen döntéshozók voltak a folyamatban. Adatfelvétel
időszaka: 2021. július 8-augusztus 10.

