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Mi kerül a város fenyőfája alá? Tíz éve gyújtunk gyertyát

Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Mezőberényiek!
Hihetetlenül gyorsan szalad az
idő! Nemrég köszöntöttük az
újévet, s már a befejezéséhez
közeledünk. Szinte időnk sincs
várakozni a nagy ünnepre. Pedig
mennyire fontos lenne! Öltöztetni
lelkünket, számot vetni az idei jó –
esetleg kevésbé jó – cselekedeteinkről, beszélgetni azokkal,
akiknek örömet okoztunk az idei
évben, vagy éppen azokkal, akiket
akaratunkon kívül megbántottunk. Jó lenne időt szánni arra is,
hogy gondolkodjunk azon, mit
tehetünk a fenyőfa alá.
S hogy mit teszünk a város
fenyőfája alá? Mindenekelőtt soksok pályázati forrást, amiből az
elmúlt négy évben közel 2
milliárd forintnyi érkezett, melynek minden forintját a 2015-ben
elfogadott gazdasági programban
alapvető célokként rögzítettekre
fordítottuk. Így meghatároztuk a
lakónépesség megtartását, növelését, valamint azt a célt, hogy a
mezőberényi emberek megfelelő

munka-, és lakáskörülmények
között, minél jobb közérzettel
élhessenek. A munka apró lépésekben halad előre, és már látható
eredmények is vannak. Biztosak
vagyunk abban, hogy ez a munka
hosszútávon a város előrehaladását szolgálja.
Az anyagiakon túl mit tehetünk a
fa alá? Ma legfontosabbnak –
többek között – a közéleti békét
tartom. Mindemellett közösségeink révén az idén is sok szép
pillanatot kaphatunk, hiszen az
intézményeken, az egyházakon
kívül a nagyszámú civil szervezetnek köszönhetően olyan széleskörű programokban, felkínált
lehetőségben van része a városban
lakóknak, amely nagyobb városokban sem elérhető. Mindez erős
összefogással valósul meg. Hogy
élnek-e az itt lakók a lehetőségekkel, az kinek-kinek saját dolga. Átalakult, felgyorsult világunkban itt helyben a tole-ranciát,
az elfogadást, a türelmet tapasztalhatjuk, amely értékek roppant
törékenyek. Vigyázzunk értékeinkre!
Itt állunk karácsony küszöbén.
Kívánom mindenkinek, hogy
elsősorban saját magával megbékélve tegye meg az utolsó lépéseket, s legyen nagyon boldog és
áldott, családi körben eltöltött
ünnepe minden mezőberényi és
Mezőberényből elszármazott lakosnak, személynek!
Szeretettel hívjuk Önöket a városban rendezendő ünnepi eseményekre, készüljünk együtt a karácsony ünnepére.
Siklósi István polgármester

Papp Tibor református lelkész és Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke december 2án este a Kossuth téri szökőkútnál meg-

gyújtották az első adventi
gyertyát. A Mezőberényi
Szlovákok Szervezete és a
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat immár tíz éve tarja meg Mezőberényben a közös adventi
gyertyagyújtást. Ezen a napon a református egyházközség adott szolgálatot.
Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke hangsúlyozta, az
advent az elcsendesedés, a
várakozás időszaka. Papp
Tibor református lelkész igehirdetésében azt emelte ki,
az advent nem a lótás-futás,
hanem a megállás, a befelé
figyelés időszaka.
A résztvevők hallhattak adventi verseket, énekeket Szilágyi Idától és a református
gyülekezet kórusától. Az
esemény végén meleg teával
kínálták a megjelenteket.

Adventi gyertyagyújtás

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat – felkérve a mezőberényi három
történelmi egyház négy gyülekezetét – adventi gyertyagyújtásra
hívja és várja a város lakóit a Berény Szálló előtti térre.

Köszöntsük közösen az új évet!

Második gyertyagyújtás – 2018. december 9. 16.00
az I. kerületi Evangélikus Egyházközség szolgálatával.

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
Mezőberény Város Önkormányzata szeretettel
vár mindenkit a Berény Szálló előtti térre

Harmadik gyertyagyújtás – 2018. december 16. 16.00
a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával.
14.00 Adventi kézműves vásár.

2019. január 1-jén 17 órakor a már
hagyományos újévi köszöntőre
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester

Negyedik gyertyagyújtás – 2018. december 23. vasárnap 16.00
a II. kerületi Evangélikus (szlovák) Egyházközség szolgálatával.
Szeretettel várjuk, ünnepeljük együtt karácsony közeledtét!
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Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
November 10-én Borgula
Györgyné a Magyarországi Szlovákok Szövetsége megalapításának 70. évfordulója alkalmából Budapesten rendezett ünnepségen “Szlovák nemzetiségért”
kitüntetést vehetett át. Az elismeréshez gratulálunk.
November 12-én Baksai Mátyásné Kati nénit 95. születésnapja
alkalmából köszöntötte Siklósi
István polgármester a Puskin
utcai idősek otthonában. A
köszöntésen adták át az Orbán
Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint a város
nevében egy ajándékkosarat.
Ezúton is egészségben eltöltött
éveket kívánunk neki.
Szintén november 12-én gratuláló levelet küldött Siklósi
István polgármester Horváth
Árpádnak Gútára abból az alkalomból, hogy a 10-én megtartott
helyhatósági választáson újraválasztották polgármesterré.
November 13-án érkezett tájékoztató levél dr. Takács Árpád
kormánymegbízottól a mezőberényi Kettős-Körös híd „haladéktalan beavatkozást igénylő”
státuszáról. Kormánymegbízott
úr felterjesztést készített a Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkára részére négy Békés megyei
híd felújítását kezdeményezve,
közte a 4237. jelű úton található
mezőberényi Kettős-Körös híd is.
November 14-én újra tárgyalt
Siklósi István polgármester az
érintett gazdákkal, vállalkozókkal a Kerekiben megvalósítandó külterületi út pályázati
önerő biztosításáról. Több személyes és telefonos egyeztetést
követően sem állt össze az önerő.
Amennyiben a területen érintett
gazdák, vállalkozások nem tudják
az önerőt biztosítani, akkor el kell
engedni a pályázati forrást.
Az elmúlt időszakban gyors
egymásutánban követték egymást
a lépések a vasúti ipari terület
ügyében. A kiviteli tervek
költségesítése után kiderült,
hogy közel sincs annyi pályázati
forrás, amiből a tervek megvalósíthatóak lennének. (Csak a
kivitelezésre 388 millió kellene, a
rendelkezésre álló összeg a teljes
projektre 104 millió.)
A városvezetés – egyeztetve a

támogató hatósággal – más
területre való áttervezéshez
adott be információkat, amely
érinti a PENNY mögötti terület
egy részét, valamint a már
elkészült ipari terület mellett
található „háromszöget”. Siklósi
István polgármester az újratervezéshez, a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a rendkívüli rövid időre való
tekintettel szerződést írt alá,
kötelezettséget vállalt 600.000,- Ft
+ ÁFA összegben az új helyszínen
való megvalósítás megtervezéséhez. Várjuk az irányító
hatóság végleges döntését a
támogatás átengedményezése
ügyében.
November 21-én, folyamatos
egyeztetés és levelezés után az
NKM Áramszolgáltató Zrt.
illetékeseivel a mezőberényi
közvilágítás helyzetének tisztázására bejárást tartott Siklósi
István polgármester. Saját
észlelések szerint a szerződésben
vállalt csoportos sorcserének a
szolgáltató legfeljebb részben
tett eleget. Az armatúrák legnagyobb része ugyanis koszos, a
sorcserével együtt jelzett lámpabúra tisztítást ezeknél kétséges,
hogy elvégezték-e. Feltételezték,
hogy magukat a fényforrásokat
(égőket) sem cserélték ki. A bejárás
során 4 véletlenszerűen kiválasztott helyszínen vizsgálták
meg a világítótesteket, a helyszíneket a polgármester választotta a Szent István utca elején
a második, Bajcsy utca 6.,
Vörösmarty 33., Thököly 17. szám
előtti oszlopokon. Valamennyi
helyszínen egyértelmű volt, hogy a
11 W-os kompakt fényforrások
kicserélésre kerültek, mindegyikre
rá volt írva a csere időpontja 2018.
06. 15-től 07. 06-i dátummal. A
búrák tisztítása a polgármester
véleménye szerint nem történt
meg, a szolgáltató véleménye
szerint az elmúlt időszakban
koszolódtak újra el, illetve kerültek
beléjük a rovartetemek. A búrák
kopottak, megsárgult, megbarnult
a műanyag, a tömítések sérültek,
szakadtak. A búrák cseréje nem
megoldható, ezeket az armatúrákat
legalább 20 éve nem gyártják. A
jelenlegi felszereltséggel akármilyen karbantartás mellett sem
lehet jelentősen javítani a közvilágítás fényerejét. A mostani
csere a meghibásodások számában
jelent csökkenést. Megkapták azt a
kimutatást, amely a sorcsere előtti

hibabejelentések és az azt követő
bejelentések számát mutatják.
Jelentős a csökkenés a csere utáni
időszakra vonatkozóan.
Mindent figyelembe véve egyetlen megoldás kínálkozik, az
egész városra kiterjedő, teljes
körű közvilágítás korszerűsítést
kell végrehajtani. Siklósi István

2018. december
polgármester kérte a szolgáltató
jelenlévő képviselőit, hogy adjanak ajánlatot erre a beruházásra. Párhuzamosan egy
másik szolgáltatóval is tárgyal a
teljes, szabványhoz igazított
közvilágítási rendszer cseréjéről, kivitelezéséről.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
közmeghallgatást tartottak, melynek témája Pályázati tevékenység
a képviselő-testület ciklusidejében
(2014-2018) volt. A tájékoztatót
tudomásul vették a képviselők.
A képviselő-testület zárt ülés
keretében döntött a Mezőberény
’17 Kft. finanszírozási kérdéseiről, majd folytatódott a nyílt
ülés.
Elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását 2018.
október 29-i zárt ülésen hozott határozatokról, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Két
szóbeli kiegészítést tett: november 22-én érkezett az értesítés a
Békéscsabai Járási Hivataltól,
hogy az óvodával kapcsolatban a
hatósági ellenőrzést lezárták,
mivel a megfelelő dokumentumok beérkeztek a hatósághoz.
A zöldhulladék szállítás ügyében megkereste a Tappe Kft.
ügyintézőjét levélben: „A zöldhulladék szállítást követően is sok
helyen maradt Mezőberényben
elszállítatlan hulladék. Sok helyen csak 3 zsák volt kihelyezve,
de ezeket sem szállították el.
Nem tudjuk az okát, miért nem.
Talán nincs kapacitásuk erre?
Kérdésem: ha az utcákon maradt
hulladékot az önkormányzat saját
költségén elszállítja, a díjat
továbbszámlázhatja-e a Tappénak,
vagy a Dareh Bázisnak esetleg az
NHKV Zrt.-nek.” A levél
elküldése után a Tappe telefonon
kereste a polgármestert azzal,
hogy mindenhonnan el fogják
szállítani a zöldhulladékot.
Olyan napokra próbálják tenni,
amikor a többi területen nincsen
annyi munkájuk, akkor Mezőberénybe csoporto-sítanának át
olyan gépjárművet, amivel el
tudják vinni ezeket a zsákokat,
illetve a kévéket. Siklósi István
polgármester elmondta, hogy
„harcolnak” tovább, ne a város
költségén kelljen elvégezni azt a

munkát, amire egyébként a
lakosság megfizeti a szolgáltatási
díjat, és egyébként a törvény a
szolgáltatót kötelezi arra, hogy
oldja meg ezt a feladatot.
Szekeres Józsefné alpolgármester két eseményről kívánt beszámolni, melyeken ő vett részt,
mivel polgármester úr szabadságát töltötte. 2018. november 23án a Mezőberényi Általános Iskola
Petőfi úti épületének felújítása
alkalmából tartottak átadási ünnepséget. Szintén november 23án Kormányos Ferencné Zsuzsika nénit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.
Harmati László képviselő a zöldhulladékkal kapcsolatban kért
szót. Véleménye szerint sokkal
több olyan ingatlan van, ahol
fizetik a hulladékszállítást, de nem
tettek ki egy zsákot sem. Ha
arányosan számolják, hány
háztartás fizet, akkor belefért
volna, hogy elviszik olyan helyről,
ahol 5-6 vagy több zsák van kitéve.
Siklósi István polgármester elmondta, hogy nem tudták volna
elszállítani mindet, mert így sem
fért fel a járműre. Nem olyan
egyszerű a helyzet, örülhetnek, ha
elszállítják a kommunális hulladékot, mert a szállító cég még
mindig nem kapott az NHKV Zrttől forrást. Korábban sokkal egyszerűbb rendszer működött, ami
sokkal átláthatóbb volt, és a városvezetésnek volt beleszólása. Most
nincs.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
tudomásul vette a 2018. május
19. – 2018. november 16-ig terjedő időszakra vonatkozóan a
képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésről készített kimutatást. Az
adott időszakban kötelezettséget
szegő képviselő és bizottsági tag
nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem kellett alkalmazni.
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2018. december
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
határozata értelmében a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál meghirdetett igazgatói
beosztás ellátására pályázók
meghallgatására és a pályázatok
véleményezésére létrehoztak
egy, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező ad hoc bizottságot. A
bizottság tagjai:
• dr. Földesi Szabolcs, Mezőberény Város jegyzője,
• a SZIME Békés Megyei
Tagozata által kijelölt
egyesületi képviselő,
• Mezeiné Szegedi Erzsébet,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottságának
elnöke,
• dr. Burján Katalin képviselő.

Városházi hírek
zatát, a módosított Házirendet,
valamint a 2018/2019. nevelési
évre szóló munkatervét, az abban foglaltakat tudomásul vette.
A képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy
a dokumentumokat a fenntartó
nevében aláírja.
A képviselők feladat-ellátási
szerződés megkötéséről döntöttek dr. Patzer Tímea Mária fogorvossal (orvosi nyilvántartási
száma: 65212) a mezőberényi II.
számú fogorvosi körzet feladatellátására vonatkozóan. Felhatalmazták Siklósi István polgármestert a feladatellátási szerződés
aláírására.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. évi
adóbevételek alakulásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadta, megköszönte a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal adóMezőberény Város Önkormány- csoportjának munkáját.
zati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy – hozzájárul a Mezőberény Város Önkormány408/2018. (X.29.) sz. határozattal zati Képviselő-testülete 2019.
indított TESZK 7. sz. módosítás január 1. napjától a településen
partnerségi egyeztetése lezárásá- bevezetett adónemek (építményhoz az alábbiak szerint: Mező- adó, helyi iparűzési adó, idegenberény Város Önkor-mányzati forgalmi adó, magánszemélyek
Képviselő Testülete megismerte a kommunális adója, telekadó)
város Településrendezési Eszkö- tekintetében nem kívánt adómérzére vonatkozó 7. sz. módosítás téket emelni.
terveit. A tervezett módosítással
kapcsolatban a településfejlesztési Elfogadásra került a Pénzügyi,
koncepcióról, az integrált tele- Gazdasági Bizottság munkájáról
pülésfejlesztési stratégiáról és a szóló beszámoló.
településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési Az önkormányzati bérlakások
sajátos jogintézményekről szóló bérleti díjának felülvizsgálata
3 1 4 / 2 0 1 2 . ( X I . 8 . ) K o r m . során módosították a lakások és
rendeletben meghatározott ha- helyiségek bérletéről és elidegetáridőn belül a partnerségi egyez- nítéséről szóló rendeletet, a szüktetésbe bevontak részéről ész- séges adminisztratív módosítások
revétel nem érkezett.
elfogadása mellett bérleti díj
A fentiek alapján a Település- emelés nem történt.
rendezési Eszközök 7. sz. módosítására vonatkozó partnerségi Felülvizsgálták a temetkezési
egyeztetést lezárja.
díjakat. Az adminisztratív mó– Az érintett szakigazgatási dosításon túl a temetkezési díjak
szervek véleménye alapján meg- tekintetében nem történt változállapítja, hogy a Település- tatás.
rendezési Eszközök 7. sz. módosításához környezeti vizsgálat Mezőberény Város Önkorkészítése nem szükséges.
mányzati Képviselő-testülete a
– Felkéri a polgármestert, hogy a következő uniós pályázatokhoz a
kiemelt fejlesztési területen 2018. évi költségvetés működési
végrehajtásra kerülő Település- tartaléka terhére önerő biztorendezési Eszközök 7. sz. módo- sításaként, kiegészítéseként
sítására vonatkozóan a végső 502.250. Ft-ot biztosított az
szakmai véleményezési szakasz alábbiak szerint:
lefolytatását kezdeményezze a – 091140-0 kf. Kodály úti óvoda
Békés Megyei Kormányhiva- bővítése-tornaszoba (TOP.1.4.1talnál az Állami Főépítészhez 16.BS1-2017-00002): dologi
benyújtott kérelemmel.
kiadási előirányzatként: 140.000
Ft-ot.: /közbeszerzéshez kapcsoMezőberény Város Önkor- lódó hirdetmény ellenőrzés és
mányzati Képviselő-testülete rendszer használati díj fedezetére./
megismerte Mezőberény Város – 013350-8 kf. Ipari park
Óvodai Intézménye módosított kialakítása (TOP 1.1.1-15-BS1Szervezeti és Működési Szabály- 2016-00013).: dologi kiadási elő-

irányzatként: 253.000 Ft-ot.: /közbeszerzéshez kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési díj, használati
jogért járó kártalanítás és használati jog, illetve banköltség fedezetére.
– 013350-6 kf. Vasúti ipari park
kialakítása (TOP.1.1.1-16-BS12017-00001) dologi kiadási előirányzatként: 6.000 Ft-ot.: /hiteles
térképmásolat fedezetére.
– 084070-0 kf. Esély Otthon
(EFOP-1.2.11-16-2017-00002)
dologi kiadási előirányzatként:
106.250 Ft-ot.. /közbeszerzéshez
kapcsolódó hirdetmény ellenőrzési díj, illetve tulajdoni lap másolat fedezetére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 0133508 kf. Ipari park kiala-kításához
(TOP 1.1.1-15-BS1-2016-00013)
intézményi működési bevétel:
kamat bevétel terhére dologi
kiadás: banköltség teljesítéséhez
3.000 Ft fedezetet biztosított.

3.
megvalósításához szükséges
bruttó 16.000 Ft önerőt a 2018. évi
költségvetés terhére biztosították.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
városi rendezvények támogatására és a nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadta,
és megbízta az Humánügyi
Bizottságot, hogy a pályázati
kiírást a városi honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként a pályázati kiírás elérhetőségét tegye
közzé. A képviselő-testület felhatalmazta a Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírással
kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg
ismerete nélkül végezze el, majd a
2019. évi költségvetési rendelet
elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati kiírásban
foglaltak szerint a támogatások
megítéléséről gondoskodjon, vaÁtcsoportosítások és fedezet- lamint az átruházott hatáskörben
biztosítások megszavazása után hozott döntésekről a képviselő5. alkalommal került módo- testület felé beszámoljon.
sításra Mezőberényi Város Önkormányzatának 2018. évi Mezőberény Város Önkorköltségvetési rendelete. Az ön- mányzati Képviselő-testülete az
kormányzat 2018. évi költség- „Ipari terület létesítése Mezővetési főösszege intézményfi- berényben” című TOP-1.1.1-15nanszírozással 4 308 791 848 Ft. B S 1 - 2 0 1 6 - 0 0 0 1 3 a z o n o s í tószámú pályázathoz a portaA 2018. évi munkatervben 2018. épület eszközeinek beszerzése
december 20. (csütörtök) napra tárgyú ajánlatkérési eljárás nyertervezett rendes testületi ülés teseként, az előterjesztés melidőpontját 2018. december 17. lékletét képző bontási jegyző(hétfő) napra - változatlan könyv alapján a CS+T Bringa Kft.napirendekkel – módosította a t (5650 Mezőberény, Köröstarcsai
képviselő-testület.
út 30.) nevezte meg, aki a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást
Mezőberény Város Önkormány- tartalmazó ajánlatot tette 161.449,zati Képviselő-testülete elfogadta Ft + Áfa = 205.040,- Ft, azaz bruttó
a 2018. évi XXII. Berényi Napok kettőszázötezer-negyven forint
szakmai valamint pénzügyi be- ajánlati áron. A megvalósításhoz
számolóját az előterjesztésben szükséges összeget a 2018. évi
foglaltak szerint, egyben meg- költségvetés terhére biztosították,
köszönte a Mezőberény ’17 és felhatalmazták Siklósi István
Városüzemeltetési Kft., az polgármestert a vállalkozói szerOPSKMM, a civil szervezetek ződés aláírására és a szükséges
tagjainak, valamint a rendez- intézkedések megtételére.
vényeken közreműködőknek a
Mezőberény Város Önkorvégzett tevékenységet.
mányzati Képviselő-testülete az
Támogatták, hogy 2019. évben a „Ipari terület létesítése MezőXXIII. Berényi Napok 2019. berényben” című TOP-1.1.1-15augusztus 19-20. között kerül- BS1-2016-00013 azonosítószámú pályázathoz a térfigyelő kajön megrendezésre.
merák beszerzése tárgyú ajánMezőberény Város Önkormány- latkérési eljárás nyerteseként, az
zati Képviselő-testülete úgy dön- előterjesztés mellékletét képző
tött, hogy a mezőberényi 0120/1 bontási jegyzőkönyv alapján a
helyrajzi számú út felújítása VP6- Békés-Zóna Bizton-ságtechnikai
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt K f t . - t ( 5 6 0 0 B é k é s - c s a b a ,
támogatási lehetőséggel nem él, Fövenyes u. 5.) nevezte meg, aki a
mivel a megnövekedett költségek legalacsonyabb ellen-szolgáltatást
okán az önerő biztosítása nem tartalmazó ajánlatot tette 292.641,Ft + áfa = 371.654,- Ft, azaz bruttó
megoldható.
háromszázhet-venegyezerA 2018. évi muzeális intézmények hatszázötvennégy forint ajánlati
szakmai támogatása pályázat áron.
folytatás a 4. oldalon
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Mezőberényiek szakmai úton Brüsszelben jártak
Kulturális szakemberekkel

Nagycsaládosokkal

A Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tagszervezeteként meghívást kapott november 26. és 28. között Brüsszelbe, az Európai Parlamentben
megtartott Egy családbarát Európa felé elnevezésű szakmai konferenciára, ahol a mezőberényi civil
szervezet is részt vett.
Az eseményen 14 ország szervezete képviseltette magát.
Hallhatuk több ország véleményét a családokról, a gyermekvállalásról, a családok támogatásáról. A konferencia jó lehe-

folytatás a 3. oldalról

Tájékozódhattunk aktuális programjaikról, az intézmény finanszírozásáról, ízelítőt kaptunk múzeumpedagógiai foglalkozásaikból. Ellátogathattunk a Parlamentáriumba, az Európai Parlament Látogatóközpontjába.
Be lehet-e mutatni Európa történetét? A kérdés az Európai Történelem Házában (House of European History) hangzott el, ahol
Ewa Goodman oktatási igazgató
vezetett végig bennünket az európai törénelmet áttekintő interaktív
kiállításon.
Fogyatékkal élő és egészséges

gáról, és az Önkéntes Központ
Európai Unióban betöltött szerepéről beszélgettünk.
A „múzeum új oktatási feladatai”
témakör kapcsán fogadta a csoportot Luiza Mitrache oktatási
vezető, az Öntöde Múzeumban
(Musée Bruxellois des Industries
et du travail, la Fonderie).

művészek közös projektjeivel ismerkedve Sarah Kokot múzeumpedagógus fogadta a csoportot
(Art el marges Musée in Brussels).
A szakember bemutatta az aktuális tárlatukat, a fogyatékossággal
élő alkotók képeiből álló gazdag,
elgondolkodtató gyűjteményt.
Smiriné Kokauszki Erika

tőséget nyújtott arra, hogy bemutassuk a hazai családbarát intézkedési terveket.
Magyarországról a NOE és a helyi
egyesületek képviseletében ötven nagycsaládos vett részt a háromnapos szakmai úton. A nagycsaládosok mellett – ifi szekciót
alkotva – 16 fiatal is ott volt a
konferencián. Az ő jelenlétük
különösen fontos volt, hiszen ők
lehetnek a jövő nagycsaládosai.
Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A megvalósításhoz szükséges
összeget a 2018. évi költségvetés
terhére biztosították, és felhatalmazták Siklósi István polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták „A Város Tiétek, a
Város Értetek” című EFOP-1.
2.11-16-2017-00002 azonosító
számú pályázat keretein belül a
kapcsolódó projekt megvalósításához szükséges „Ifjúsági
Cselekvési Program”-ot. Felhatalmazták Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

2018. november 13-16. között
részt vehettem a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-201600001” projekt brüsszeli tanulmányútján, az ország különböző
településeiről érkező kulturális és
közigazgatási területen dolgozó
20 szakemberrel együtt.
A négynapos látogatás alkalmával
találkoztunk Gabriella Civico-val,
az Európai Önkéntes Központ
(European Volunteer Center,
CEV) igazgatójával, aki tájékoztatott a szervezet tevékenységéről, az önkéntesség fontossá-

Elfogadásra került a DAKK
Zrt. 2018. január 1. - 2018. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolója.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a beszámolóban kimutatott 653.000 Ft
költségkülönbözet kifizetésére,
mely az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésében már biztosításra került.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 47-es főút
Debrecen-Békéscsaba közötti
szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének tekinteMezőberény Város Önkor- tében a mellékelt tanulmánymányzati Képviselő-testülete terv II. számú nyomvonalának
támogatta a 2019. évi járási megvalósítási tervét támogatja.
startmunkaprogramok indításához szükséges kérelem be- A képviselő-testület által elfoganyújtását, és pozitív elbírálás dott rendeletek megtalálhatók a
esetén támogatja a szükséges www.mezobereny.hu honlapon
közbeszerzési eljárások megin- A soron következő képviselődítását. A testület felhatalmazta a testületi ülés időpontja: 2018.
polgármestert a támogató nyilat- december 17. (hétfő).
kozat aláírására, valamint a szükFesetőné Sipos Judit
séges intézkedések megtételére.
Titkárság

Pályázati kiírás 2019. évre
Mezőberény Város Képviselő-testülete Humánügyi Bizottsága 2019.
évre pályázatot ír ki városi rendezvények, valamint a város
nemzetközi kapcsolatainak támogatására.
Részletek: www.mezobereny.hu.

Eladó újépítésű lakások
Mezőberény Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Mezőberény, Békési út 12. számú 3573/2 hrsz-ú ingatlanon 10
lakásos társasház, valamint ugyanezen helyrajzi számon 4 garázs
építési beruházását valósítja meg.
Az önkormányzat értékesítésre kínálja minimum 249.500 Ft/ m2
(kétszáznegyvenkilencezer-ötszáz forint) eladási áron, amely
forgalmi érték az Áfa-t nem tartalmazza. A lodgiák, erkélyek ára
50%-a a minimális négyzetméterárnak. Az átadás tervezett
időpontja: 2019. szeptember 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. január 31. csütörtök
A társasházi lakások értékesítésével kapcsolatban 2018. december
12-én (szerda) 17 órakor tájékoztató kerül megtartásra a
Városházán.
Részletek: www.mezobereny.hu
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Anda Emília Mezőberényben Szépkorúak köszöntése
Baksai Mátyásné
Weigert Katalin
november 11-én ünnepelte 95.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester
köszöntötte, és adta át az önkormányzat ajándékcsomagját

Kormányos Ferencné
Mucsi Zsuzsanna
Anda Emíliát, a Mezőberényből
elszármazott nemzetközi hírű
textilművész, divattervezőt december 1-jén családtagok, barátok, ismerősök, a divattrendek
után érdeklődők várták érdeklődve a Városházán szervezett találkozóra. Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény Értékeiért Egyesülettel közösen hívta
meg a tervezőt, akinek ma is itt él
családja, édesanyja.
Izgatottan érkezett és meglepetten
látta a sok ismerős arcot, a több
mint 40-50 éve nem látott
fiatalkori barátokat. Őszintén
beszélt az indulásról, a pályája
állomásairól, a munkájáról és a
nemzetközi sikerekről. Akik ismerték, azt mondták, szinte a régi
Emi köszönt vissza rájuk. Szerény, munkáját alázattal végző,
alkotó, ruhacsodákat álmodó és
megvalósító divattervező. Kisfilmje – amit összeállított – pályája legfontosabb állomásait mutatta be. Eredményességét mi sem
mutatja jobban, mint hogy – töb-

bek között – Harrison Ford, Eszenyi Enikő, Dobó Kata, Zséda, Radics Gigi, Ónodi Eszter viselik ruháit. Szavai megfontolandóak és
vélhetően sokunkban nyomot
hagytak, az odafigyelés, a munka,
a magánélet mértéke, illetve hová,
mire helyezzük a hangsúlyt.
Károlyi nagypapája szavai, melyet idézett: „Az életben az egyik
legfontosabb érték a mérték!” Ő
ezt megfogadta, és eszerint él, dolgozik. A találkozón jelen volt
édesanyja, Anda óvó néni, és köszöntötte őt Siklósi István polgármester valamint Fábián László az
egyesület elnöke. Ahogy polgármester úr is kiemelte, büszkék vagyunk Anda Emíliára, elért eredményeire, és mindazokra, akik alkotnak, tesznek, dolgoznak és építenek nem felejtve el Mezőberényt. Nagy köszönet Barna
István tanár úrnak a technikában
és Berner-Vladár Erikának a
dekorációban nyújtott segítségéért.
Mertz Judit

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk:
Szabó Imréné (Székely Erzsébet) (1935), Józsa Györgyné (Pálfi
Ilona) (1932), Litvai György (1949), Rácz László János (1938), Kis
Pálné (Domokos Ilona) (1934), Szántó Sándor (1947).

TÁJÉKOZTATÓ
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A Város
Tiétek a Város Értetek” című EFOP-1.2.11-16-2017-00002
azonosító számú pályázat részeként elfogadta a helyi Ifjúsági
Cselekvési Tervet, mely tartalmazza a célcsoport, a 16-35 év közötti
fiatalok által megfogalmazottakat. A dokumentum elkészítését a
cselekvési terv alapján 10 hónap előkészítő munka előzte meg,
egyeztetések, vélemények feldolgozása, az együttműködő
partnerek, illetve a csoport tagjainak megfogalmazott igénye.
Emellett képzések, események valósultak meg, és a célcsoport
igényei szerint rendezvények, találkozók megszervezésére került
sor.
Az Ifjúsági Cselekvési Program
a www.mezobereny.hu oldalon
olvasható.

november 23-án ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Szekeres Józsefné alpolgármester 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!
Megjelentek a Nyitott terek Helyi Közösség első felhívásai

Pályázati felhívás közösségi és kulturális terek
kialakítására, fejlesztésére
Megjelent a Közösségi és kulturális terek kialakítása, fejlesztése
című (TOP-7.1.1-16-H-043-1 kódszámú) helyi felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
44.877.375 Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására
2018. december 27-től 2019. november 15-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra
került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. január 31. és 2019. november 15.

Pályázati felhívás a város vonzerejét javító
kulturális és szabadidős fejlesztések
megvalósítására.
Megjelent a A város vonzerejét javító kulturális és szabadidős
fejlesztések című (TOP-7.1.1-16-H-043-5 kódszámú) helyi
felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
14.375.000 Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására
2019. január 2-tól 2019. március 26-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra
került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. március 26.
Bővebb információ a „Nyitott terek” Helyi Közösség aloldalán,
www.mezobereny.hu/s/cikkek/225/Felhivasok
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Dr. Lux Emil ezredorvos

A Békés Megyei Önkormányzat híre

Akinek a nevét két hősi emlékműre is felvésték

A megye oktatási helyzete és az M47 került napirendre

Nagyapám és három fiútestvére –
dr. Lux Jakab unokái – katonaként
védték a hazát a Nagy Háborúban.
Két testvére, Emil és Ervin
orvosok voltak. Dr. Lux Emil
orvosi kötelességének teljesítése
közben hősi halált halt. Nevét
felvésték a ceglédi és a mezőberényi hősi emlékműre. Dr. Lux
Emil Mezőberényben nőtt fel, itt
végezte el az elemi iskolát.
Dr. Lux Emil századosi rangban
ezredorvos volt a ceglédi 8. Császári és Királyi huszárezrednél.
Az 1914-es év őszén a huszárezredet is felvezényelték a Felvidékre a betörő orosz csapatok
megállítására és kiverésére.
November 29-én a huszárezred
megtámadta az ellenséget, és csata
bontakozott ki. Dr. Lux Emil a
vezérkarhoz történő parancs ellenére nem hagyta el ezredét, és a
sebesülteket kezelte. Értesült róla,
hogy egy vezérkari tiszt megsérült
a tűzvonalban, ezért a kötözőhelyről a sebesülthöz lovagolt.
A sebesült kötözése közben érte a
halálos lövés.

A holttestet hazaszállították Ceglédre. A vasútállomásról a család
tagjain kívül katonai díszkísérettel
vitték a város főterére. Útközben
az emberek megálltak és levett kalappal tisztelegtek a halott előtt. A
város főterén 4-5 ezer főre becsült
gyászoló emberek előtt búcsúztatták. Az evangélikus lelkész
gyászbeszéde után a város polgármestere is elköszönt tőle. A
szertartás befejezése után mind a
három keresztény felekezet
harangjainak zúgása mellett
indultak meg a gyászolók az
Újvárosi temető felé. Katonai
tiszteletadással temették el az
evangélikus egyház által adományozott díszsírhelyre. Post – mortem a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A sorokat írva fejet hajtok az előtt
a 40 ezer hősi halottért is, akik
életüket adták azért, hogy az ellenséget akkor kiverjék hazánkból. A
nemzetség az I. világháborúban
kettő, majd a II. világháborúban
egy életet áldozott a hazáért.
Minket hitre, tiszteletadásra, kötelességtudatra és hazaszeretetre neveltek úgy, mint sokunkat. (Úgy
látom, sajnos ezek a szavak és a
mögöttük lévő tartalmak egyre inkább kivesznek.) Én a családomat
a fentebb leírtak szerint próbáltam
és próbálom nevelni. Fiam – aki
orvostanhallgató – példaképként
tekint orvos elődeire.
Lux Gyula

A novemberi közgyűlésen Békés megye oktatási helyzetéről Sipos
László igazgatóhelyettes a Békéscsabai, és Petróczki Zoltán
Gábor szakmai igazgatóhelyettes a Gyulai Tankerületi Központ
részéről tájékoztatta a közgyűlést. Zalai Mihály megyei elnök
kiemelte: 6,2 milliárd forintnyi infrastrukturális és 1,5 milliárd
forintnyi szakmai fejlesztési forrás érkezett a megyei oktatásba, az
elmúlt évtized legjelentősebb fejlesztései valósulhatnak meg.
A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye
felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr. Lipcsei Imre, a
Gál Ferenc Főiskola dékánhelyettese elmondta, hogy a csabai
gazdasági kar fejlesztésén dolgoznak Békéscsabával közösen.
Dr. Malatyinszki Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi
Oktatási Központjának igazgatója kiemelte: az intézmény
egyetemi rangot kapott, ami komoly előrelépés a központ
életében. Dr. Futó Zoltán, a Szent István Egyetem Agrár- és
Gazdaságtudományi Karának megbízott dékánja pedig arról
tájékoztatta a képviselőket, hogy jelentősen nőtt a mezőgazdasági
képzésbe résztvevők aránya.
Jancsurák József, a Gyulai Szakképzési Cetrum szakmai
főigazgató-helyettese és Mucsi Balázs, a Békéscsabai
Szakképzési Centrum főigazgatója a megye szakképzési
helyzetéről tartott tájékoztatót. Zalai Mihály, a megyei
önkormányzat elnöke fontosnak nevezte, hogy az elmúlt években
tíz százalékkal nőtt a szakképzésben résztvevők száma.
Véleményt nyilvánított a testület az M47 jelű gyorsforgalmi út
tervezett nyomvonal változataival kapcsolatosan. Állami
költségvetésből finanszírozva jelenleg folyik a Szeged és
Debrecen 2x2 sávos közúti összeköttetés kialakításának
tanulmánytervi vizsgálata, melynek célja a kiépítés
lehetőségeinek feltárása, a változatok kidolgozása. Ezek közül
kettőt tart a megyei testület elfogadhatónak attól függően, hogy a
későbbi vizsgálatok során melyik bizonyul a legmegfelelőbbnek.
Mindkettő a 47 jelű főút nyomvonalát követő, de attól elkülönült új
nyomvonal.

Megújult a Petőfi úti iskola

Érték a Települési Értéktárból

Debreczeni János munkássága
Debreczeni János 1975-től
folyamatosan kutatja lakóhelye és környéke szőtteseit,
és ezek alapján kezdett el
önállóan dolgozni. A Népi
Iparművész címet 1989-ben
kapta meg, 1999-ben feleségével megalapították a Berényi
Textil Kft-t. Munkáját több ízben
is elismerték, a Népművészet
Mestere címet 2012-ben nyerte
el, három alkalommal kapta
meg a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Magyar Kézműves Remek díját, 2009-ben
Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Tavaly a Magyar
Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozata Év Mestere díját
vehette át. Állandó résztvevője a jelentős hazai vásároknak, ott
van a Mesterségek Ünnepén, Vörösmarty téri Karácsonyi
Vásáron. Az elmúlt évtizedekben 1986-tól több száz terméket
zsűriztetett, ezekből műhelyében félszáznál több folyamatosan
kapható. Ezekre a szőttesekre az egyszerűség és a
visszafogottság a jellemző.
Debreczeni János január 1-én ünnepli 67. születésnapját,
munkássága 2014-ben került be a települési értéktárba.

A Gyulai Tankerületi Központ
sikeres pályázata eredményeként
60,6 millió forintból megújult a
Mezőberényi Általános Iskola
Petőfi úti székhelye. A projekt
befejezése alkalmából az átadó
ünnepséget november 23-án tartották.
Öreg István intézményvezető köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a
beruházás révén az iskola 5-8.
évfolyama megújult, jól felszerelt
tantermekben tanulhat.
Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató ünnepi beszédében
kifejtette, a projekt keretében
nyelvi labort rendeztek be, a folyosókon a régi öntött mozaik
padlóburkolatot kicserélték, fel-

újították a tornaterem parkettáját
és a tornateremhez kapcsolódó két
vizesblokkot is, illetve a sportudvar aszfaltburkolata is megújult, továbbá az udvaron egy közösségi teret alakítottak ki. Mindezek mellett 1,8 millió forintból
sporteszközöket szereztek be.
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg
Központ elnöke azt emelte ki, a
közelmúltban és a közeljövőben
490 településen adnak át megújult
iskolaépületeket, de nemcsak az
infrastruktúra, hanem az oktatási
módszerek megújítását is fontosnak tartják.
Az ünnepségen műsort adtak az
iskola tanárai és diákjai.
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Az Eszter-lánc az óvodában Újabb sikerek a „Leg a láb”-nál
Az Eszter-lánc mesezenekar november 26-án látogatott el a
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe járó gyermekekhez.
Az előadás ezernyi titkot, hangot
és varázslatot rejtett, minden
gyermeket és gyereklelkű felnőttet mesés világba hívtak, ahol
megelevenedett a zene a gyermekek segítségével. A hangszerek
sokasága (ukulele, furulya, tilinkó, szaxofon, hegedű, klarinét,
gitár…), az interaktív dalok, kortárs költők megzenésített versei
kísértek minket utunkon, aminek a
végére új zenekari tagokat is
találtak a gyermekek körében,

akik beszállhattak a közös
muzsikálásba egy nagy szimfonikus zenekart alkotva. A koncert
végén „hóesés közepette” elérkeztünk a Mikulás várásához, hiszen a kis közönség visszatapsolta
az előadókat.
Igazán hangulatos és mozgalmas
gyermekelőadást láthattunk. Köszönetünket fejezzük ki az Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési Központnak, hogy a helyszínt biztosították az intézményi költségvetéssel finanszírozott gyermekelőadáshoz.

Kovács Annamária intézményvezető

Márton-napi családi táncház
November 23-án, pénteken
délután került megrendezésre a
Magyarvégesi Óvodában a soron
következő családi táncházunk,
melyet a Márton-napi óvodai
projektünk záró rendezvényeként
szerveztünk. A táncház a Hagyományok Háza és a Békés Megyei
Néptáncosok Szövetsége együttműködésében, a néphagyományt
népszerűsítő program keretében
valósult meg. Muzsikált a Sutytyomba zenekar, akiknek köszönhetően immár sokadik alkalommal élvezhettük az élő zene
hangulatát. Táncházunkat vezette:
Okányi Mihály táncpedagógus, a
békési Belencéres Néptáncegyüttes táncosa és tánckarvezetője, a 2018-as Fölszállott a
Páva „Döntők Döntőjének” jelenleg is versenyben lévő szólistája. A gyerekeket és felnőt-

teket egyaránt megmozgató táncházat hagyományainknak megfelelően népi játszóház és kézműves
foglalkozás követte. Szent Márton
legendájára emlékezve libás játékokat készítettünk többféle
technikával, műanyag kanálból és
zokniból. Kispárnákat varrtunk,
melyeket tollal tömtek ki a
gyerekek. Gyertyát készítettünk
viaszból, hagyományos módon,
gyertyamártással. Az adventi időszakra készülve pedig karácsonyi
dekorációkat, asztali díszeket
varázsoltunk, kukoricacsuhé angyalt fontunk, préselt faleveleket
díszítettünk festéssel. A nap méltó
zárásaként a gyerekek párnacsatát
rendeztek az általuk varrt tollpárnákból, és akkor este az óvodában már hullt a „hó”…

A „Leg a láb”Alapfokú Művészeti Iskola
és a Berény Táncegyüttes Egyesület
Mezőberény, Biharugra, Bakonszeg, Geszt, Mezőgyán, Sarkadkeresztúr, Zsáka néptáncosainak részvételével közös

FOLKBÁLT rendez
Ideje:

Borguláné Balogh Emese

Lampionos felvonulás

A Katicabogár Evangélikus Óvoda november 9-én tartotta meg a
már hagyományos Márton-napi
felvonulását. A résztvevők most
az óvoda udvarán gyülekeztek, és
innen vonultak a Kossuth téren és
a Fő úton keresztül a piactérre.

Idén november 3-án ismét megrendezésre került Horgoson a
Vajdasági Szólótánc Fesztivál immár XI. alkalommal, ahol Hajzer
Sándor, a ,,Leg a Láb" A.M.I.
Berény Táncegyüttes táncosa II.
helyezést ért el, és elhozta a zsűri
Legvirtuózabb férfi táncosa különdíját is!
2018. november 18-án Berettyóújfaluban jártak a Berecske, Kisberényke, Berény Táncegyüttes
szólista táncosai, ahol megrendezésre került a II. Berettyó
Gyermek Szóló Néptáncverseny.
A versenyen több mint 70

Meglepően sok család vett részt az
eseményen. A piactéren az
óvodások dramatizált műsort mutattak be, ebben természetesen a
ludak játszották a főszerepet. A
tűzgyújtás után táncházat adtak a
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskola csoportjai. A résztvevőket
libazsíros kenyérrel és meleg
teával vendégelték meg.
Munkájáért köszönet valamennyi
szervezőnek: Katicabogár Evangélikus Óvoda; Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium; Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Mezőberény; Német Hagyományápoló Egyesület; Orlai
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális
Gyűjtemény és Művelődési
Központ.

produkció, azaz több mint 100
gyermek mutathatta meg tudását a
zsűrinek és a közönségnek, köztük
a mi táncosaink is.
Babinszki Panna és Mészáros
Loretta (képünkön) első megmérettetésükön, sárközi ugrós és
friss-sel Ezüst minősítést szereztek. Kocsor Kata és Machó Flóra
bökönyi asszonycsárdást és frisst
adtak elő, ezzel a produkcióval
Kiemelt Arany minősítést kaptak
a zsűritől. Farkas Vanda és Budai
Anna mezőföldi ugróst és frisst
táncoltak, mellyel Arany minősítést szereztek, mellette Vanda
kapott a zsűritől egy különdíjat is!
Zolnai Gergő szilágysági cövekelés táncával szintén Arany minősítéssel térhetett haza. Verasztó
Julcsi Arany minősítést kapott a
zsűritől, Győri Attila pedig Ezüst
minősítést, ők dél-alföldi táncokkal indultak a minősítőn. Kovács
Nóri és Egyed András szintén
Ezüst minősítést hozott el kalocsai
lassú és friss csárdásukkal. Felkészítő tanáraik: Borgula Benedetta és Balogh Dávid Attila.
Szívből gratulálunk a szép
eredményekhez! További sikeres
tanévet kívánunk!
Borgula Benedetta

Helye:

2018. december 15. (szombat)
16.00 Gyermektáncház, kézműveskedés
17.30-18.30 Berény Táncegyüttes Egyesület közgyűlése
18.30 Folkbál
Mezőberény, Berény Szálló

Az est folyamán Nagy Albert és Zenekara húzza a talpalávalót.
Szeretettel várjuk a népi érzületű mulatozni vágyókat!
Javasoljuk, hogy a néptáncos cipőjüket idén se hagyják otthon!
Internetes elérhetőségünk: legalab.mezobereny.hu
Támogatói jegy: 300 Ft

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2019
2018. december 20-ig várjuk az intézmények, civil szervezetek,
vállalkozások 2019. évi tervezett eseményeit a városi
rendezvényterv összeállításához.
A következõ adatokat kérjük megadni: a rendezvény időpontja
(hónap, nap, óra), címe, helye, rendező, társrendező, felvilágosítást
adó személy neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail).
A rendezvénytervet kérjük a Művelődési Központ információs
pultjánál leadni, vagy e-mailben elküldeni az opskmm@
gmail.com címre.
Az összeállított városi rendezvénytervet a www.mezobereny.hu
oldalon tesszük közzé.

8.

Intézményi hírek

Csókos asszony

Mi muzsikus lelkek, Gyere, te nímand!, Asszony, asszony, csókos
asszony, Asszonykám, adj egy kis
kimenőt!, Éjjel az omnibusz tetején – többek között ezek az örökzöld slágerek hangzottak el november 29-én a Pesti Művész
Színház színészeinek előadásában
a Művelődési Központ színpadán.
A művészek a Csókos asszony cí-

mű operettet adták elő. A kiváló
zenét, dalokat remek táncok, mókás jelenetek, humoros párbeszédek egészítették ki. Sőt, mind
ezekhez párosult egy nagyon jó
sztori is, Pünkösdi Kató színinövendékről. A két és fél órás
műsort vastapssal hálálta meg a
közönség.

2018. december

Mezőberény a
’30-as, ’40-es években
A Múzeumi Esték rendezvénysorozat keretében 2018. november 29-én Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke tartott
előadást Mezőberény a ’30-as,
’40-es években címmel a Muzeális Gyűjteményben. Nagyon sok
érdeklődő jött el erre az estre.
Henger Péter vetítéssel illusztrált
előadásában elmondta, az első
világháború után Mezőberény
gyors fejlődésnek indult, ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy
– a környező településekhez viszonyítva – erős maradt a közép-

parasztság. Ekkor ipari üzemek
létesültek, ekkor épültek fel az
első emeletes házak, 1924-ben kigyulladt a villany, megjelent a
helyi sajtó, és nyomda is üzemelt.
De a fellendülés ellenére Berény
megőrizte mezőgazdasági jellegét, a családok 66 százalékának az
agrárium adott megélhetést.
Ennek a viszonylagos jólétnek vetett véget az 1929-34-es gazdasági
válság, a lakosság negyed része
nehéz körülmények között élt. A
válság magával hozta, hogy a
politikai jobb- és baloldalon is
megerősödtek a szélsőségek.

2018/2019-es
színházi évad
Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ meghirdeti
a Pesti Művész Színház bérletes előadásait.

2019. január 18.
19 óra

2019. március 1.
19 óra

Kálmán Imre:

Csárdáskirálynő

Giulio Scarnacci-Renzo
Tarabusi

nagyoperett három felvonásban

Kaviár és lencse

A történet egy reménytelennek kétrészes vígjáték
látszó szerelemről szól. Edvin Leonida Papagatto, szélhámos,
herceg rajong Szilviáért, a pesti
főállású „vendég”. Ünnepségekorfeumcsillagért, de arisztokrata
re, lakodalmakra és úri fogadácsaládja ellenzi ezt a rangon aluli
kapcsolatot. A szülők mindent sokra jár vacsorázni. Még ez
elkövetnek, hogy fiukat vissza- sem elég, Szeretetligát alapít,
csalják Bécsbe, hogy ott a neki ami miatt egyre több mulatságos
megfelelő leányzót, Stázit vá- helyzetbe keveredik. A legkílassza élettársául, ezért Szilviá- nosabb, amikor egy milliomosnak, a sanzonettnek New York-i nő megkéri, rejtse el otthonában
szerződést intéznek...
a gyilkossággal vádolt fiát.
Főbb szerepekben: Benkóczy Zoltán, Fogarassy Bernadett,
Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Tunyogi Bernadett

Ajándékozzon színházjegyet!
Lepje meg szeretteit karácsonyra
színházjeggyel!
Jegy: 2900 Ft előadásonként
Információ és jegyárusítás: Művelődési Központ,
Bartó Róbertné, telefon: +36 20 4243-944

Álmomban is gazdagodom
Schäferné Gottschick Anna könyvbemutatója
A Mezőberényből elszármazott
Schäferné Gottschick Anna december 1-én a Könyvtárban mutatta be Álmomban is gazdagodom
című könyvét.
Schäferné Gottschick Anna felidézte a Kerekiben eltöltött gyermekéveit, beszélt választott hazájáról, Németországról, az ott eltöltött időszakról. Meglátása szerint anyagi függetlenséghez az
vezet, ha azt csináljuk, amit
szeretünk, ami a hobbink, és
kevesebb pénzt költünk el annál,
amit megkeresünk. A szerző
elárulta, további tapasztalatait,
élményeit újabb könyvben írja
meg.

Luca-napi játszóház a SPAR előterében
2018. december 13.
10.00 Kézműves foglalkozás kicsiknek nagyoknak
Luca-búza ültetés, Luca-napi hagyományok
15.00 Cseng és bong az út...
zenés karácsonyvárás Tücsök Petivel, Luca-Zumba
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2018. december
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Borgula Györgyné kitüntetése Tízéves a Földi Harmónia Ház

Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete
elnöke november 10-én a Magyarországi Szlovákok Szövetsége
megalapításának 70. évfordulója
alkalmából Budapesten rendezett
ünnepségen Szlovák nemzetiségért kitüntetést vehetett át. A
szövetség az alapítás évforduló-

jához kötve öt évenként ad át ilyen
elismerést, alkalmanként az országban nyolcan kapják meg.
Borgula Györgyné 1999 óta a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke, nagyban támogatja a
szlovák zenei kultúra közvetítését, a nemzetiségi valláskultúra
értékeinek feltárását, ápolását, a
szlovák tárgyi emlékek megmentését. Kezdetektől ápolja testvérvárosunkkal, Gútával a kapcsolatot. A megyében elsők között,
2008-ban hagyományteremtő
szándékkal szervezte meg a szlovák szervezettel az első adventi
gyertyagyújtást a három történelmi egyház négy gyülekezetének
szolgálatával, és teszi ezt ma is.
A berényi szervezet a szövetség
partnereként többször szervez
országos rendezvényeket, például
népzenei minősítőt, gyermekek
részére versmondó versenyt.

Toleranciát az éveknek

A „Fogjunk Össze” Közhasznú
Egyesület minden évben megrendezi a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napját, így volt ez december 3-án is. Ennek keretében a térség több, sérültekkel foglalkozó
intézménye kulturális találkozót
tartott a Művelődési Központban.
Köszöntőjében Miklósik Béláné,
az egyesület elnöke megemlékezett arról, hogy tíz éve nyitotta
meg kapuit a Földi Harmónia Ház.
Siklósi István polgármester meg-

nyitójában kifejtette, mindenki él
valamilyen fogyatékossággal. Azt
kívánta a jelenlévőknek, hogy
érezzék jól magukat a bőrükben.
Az intézmények gondozottjai adtak kulturális műsort, majd Hevesi
Imre lépett színpadra, illetve
Bukor Csaba énekeltette, táncoltatta meg a fogyatékkal élőket. A
Földi Harmónia Ház megnyitásának tízéves évfordulója alkalmából gyertyát gyújtottak a születésnapi tortán.

MEGHÍVÓ
Gyertyagyújtásra hívunk mindenkit 2019. január 6-án (vasárnap) 17
órakor a német templom kertjében álló málenkij robotos
emlékműhöz. Emlékezzünk együtt az 1945. január 6-án elhurcolt
hozzátartozóinkra, ismerőseinkre!
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény
Toleranciát az éveknek címmel november 14-én közlekedésbiztonsági
rendezvényt tartott a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
Mezőberényben a Szlovák Közösségi Házban. Az eseményen szép
számban jelentek meg a Városi Nyugdíjas Klub és a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete tagjai, sőt még Kamutról is érkeztek
érdeklődők.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat illetve az Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
szervezésében

IDŐSEK KARÁCSONYA
a Művelődési Központban
2018. december 18. (kedd) 14.00
(Mezőberény, Fő út. 6.)

Minősített
Közművelődési
Intézmény

Vendégeink:
Szabó Ila, Csigér István és a Békéscsabai Kemény Gitárklub
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Szolgálatot adnak a történelmi egyházak lelkészei
Minden időskorú érdeklődőt szeretettel várunk!
A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti.
Részletek a plakátokon, illetve www.mezobereny.hu.

Mezőberényi hasas citera
A hónap műtárgya – 2018 december

A régi falusi közösségekben a
és formájú hangszerek.
hosszú téli estéken a beA ma leggyakrabban elterszélgetés és kártyázás közjedt változat a "dunántúli
ben előkerült a citera vagy
hasas" és az "alföldi kötambura. Az egybegyűltek
lyökfejes" citeratípus keveközös énekléssel, zenéréke. Nem ritka a típusok
léssel múlatták az időt. Így
keveredése, és akadnak küvolt ez Mezőberényben is,
lönleges formák is. A citerát
különösen a tanyán élő
régebben egyszerű kézi
családok körében volt népszerszámokkal egy ügyeszerű a hangszer, hiszen
sebb kezű parasztember
szinte mindenki tudott rajis elkészítette. Szegény
ta játszani.
emberek hangA citera magyar népi húros
szerének is mondták.
hangszer, amelyet pengetéssel szólaltatnak meg.
A bemutatott 16 húJáték közben asztalra fekros citerát barokkos
tethető, legegyszerűbb
ívelésű csigás díszíváltozatában téglalap alatésű feje teszi különkú, hasáb formájú. A
legessé, szép példája az
citerafélék a világ szinte
alföldi és a dunántúli
minden táján megtalálciteratípusok keverehatóak, gyakran egymásdésének.
tól nagymértékben eltérő méretű
Csete Gyula
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Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában

2018. december

KOMFORT ABC

7. forduló 2018. november 10., Mezőberény
Hed-Land SE Mezőberény I. – Floratom Szegedi AC 7 : 0
8. forduló 2018. november 24., Győr
Győri Elektromos Vasas SK I. – Hed-Land SE Mezőberény I. 4 : 6
A nyolcadik forduló után a tíz csapatos mezőnyben Mezőberény a
negyedik helyen áll.
Forrás: www.moatsz.hu

Szucharda Gyulára emlékeztek

A Mezőberényi Sakk Egyesület a
Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsával közösen november 24-én rendezte meg a hagyományos Szucharda Gyula Sakk
Emlékversenyt. Petró József megyei elnök a megnyitón megemlékezett Szucharda Gyula munkásságáról, aki nemcsak a megyei
sakkéletnek, hanem az országos
természetjárásnak is meghatározó
alakja volt. Az idei verseny mezőnye sajnos elég foghíjasra sikerült, de ez már tendencia a megye
szinte valamennyi versenyén. A
résztvevő – kivétel nélkül békéscsabai lakosú – 12 játékost dicséret illeti, amiért Gyula bácsi emlékének adózva elindult a versenyen, közöttük 9 ifi játékossal.
Számukra ez jó erőfelmérő volt a
közelgő diákolimpiai versenyekre. Több kellemes meglepetés eredmény született, de összességében a rutinos versenyzők vé-

geztek a mezőny elején. Brhlik
György (Békési TE) taktikus versenyzéssel megvédte a tavalyi címét. Jövő évben a szervezők
igyekeznek nagyobb létszámot
idecsábítani a viadalra.
Végeredmény (12 induló, 7 forduló): 1. Brhlik György (Békési
TE) 6 pont; 2. Petró József (Békési
TE) 5,5 pont; 3. Vaszkó Szabolcs
(Csaba Honvéd) 5 pont; 4. Deák
Zoltán (Békési TE) 4,5 pont; 5.
Balogh Flóra (Csaba Honvéd) 4
pont – legjobb serdülő versenyző;
6. Skaliczki Tamás (Csaba
Honvéd) 4 pont; 7. Polgár Szilvia
(Csaba Honvéd) 3 pont; 8.
Hrabovszki György (Csaba
Honvéd) 3 pont; 9. Bánszki
Norbert (Csaba Honvéd) 3 pont;
10. Seres Kitti (Csaba Honvéd) 2
pont; 11. Gyenge László (Csaba
Honvéd) 1 pont; 12. Borbola
Csaba (Csaba Honvéd) 1 pont.
Jozaf Csaba

ÉDESSÉG AKCIÓ:
MILKY WAY szelet
MARS szelet
TWIX szelet
TOFFIFEE desszert
CELEBRATIONS desszert
MERCI desszert
SZALONCUKOR 15-íz kimért kg

21,5 g
51 g
50 g
125 g
186 g
250 g

69 Ft
115 Ft
115 Ft
645 Ft
779 Ft
1299 Ft
899 Ft

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Az első turistatalálkozó
Az első megyei turistatalálkozó
keretében november 18-án ötvenkét túrázni vágyó kerekedett fel,
hogy meglátogassa a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt. A
túravezető Pusztai László volt az
Alföld Turista Egyesület oszlopos
tagjaként.
A csapat Békéscsabáról indult reggel 8 órakor. A gyalogút a Csabató, majd a Fás-tó, valamint idilli
hangulatot sugárzó tanyák között
vezetett. Három óra múltán a túrázók megérkeztek a kastélyhoz,
ahol Lánczi Ildikó élvezetes

idegenvezetése mellett csodálhatták meg a pompás helyiségeket.
A túratársak ebédidőben érkeztek
meg a Dreher Söröző és Pizzériába, ahol falatozás közben Földes Péter, az Alföld Turista Egyesület elnöke szólt néhány szót az
egyesületről, tervekről, célokról.
Ezután lehetőséget kapott a bemutatkozásra a Csabai Bihargók, a
Túrázz Velem Turista Egyesület,
valamint a Százlábú Egyesület is.
Végezetül Hoffmann Ádám
kedves megemlékezése következett Szucharda Gyuláról, akinek

nagyon sokat köszönhet az egyesület. A túrázók nagy része busszal
indult vissza Békéscsabára, a
maradék tucatnyi tag pedig egy
tempósabb iramot diktálva baktatott el egészen a reggeli talál-

kozóhelyig. A tervek és a pozitív
visszajelzések alapján ez a hagyományteremtő esemény a jövőben is szeretettel várja majd a
kedves kirándulni vágyókat.
Oszlánszky Rita

2018. december
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Egyházi ünnepi alkalmak A közénk jött Szeretet
A Karácsony évente visszatérő
ünnepe mindannyiunkat megérint,
és a hideg tél leghosszabb éjszakáján szeretettel, melegséggel tölti
el a szívünket. De mit is ünneplünk
ilyenkor? Ez nem egy vallásos ünnep? Hogyan lehet akkor az, hogy
azok is ünnepelnek ilyenkor, akik
„hitetlennek” vallják magukat?
Egyáltalán vannak hitetlen emberek?
Egy boszniai kis faluban – Medjugorjeban – 1981. június 24-én
néhány fiatal a domboldalon egy
fiatal nőt pillantott meg. Az akkor
15 éves Ivanka felkiáltott: Ő a
„Gospa” (Szűzanya). Állításuk
szerint a Szűzanya másnaptól
rendszeresen megjelenik 6 fiatalnak (akkor 9-16 évesek voltak), és
mindegyiküket megbízta, hogy
valakikért imádkozzanak, pl.
betegekért, fiatalokért, családokért. Egyikük, Mirjana, azt a
feladatot kapta, hogy – a mi szóhasználatunk szerint – a hitetlenekért imádkozzon, de azt mondja, hogy a Szűzanya sohasem
használja a jelenések alatt a hitetlen
szót, hanem ezt a kifejezést: „akik
még nem fogadták be a szívükbe a
Mennyei Atya szeretetét”.
Ilyenkor Karácsonykor az Isten
szeretete mindannyiunkat megé-

rint, és megtapasztaljuk, milyen jó
szeretni vagy szeretve lenni. Amint
a Nap nemcsak a jóknak vagy a
hívőknek adja a fényét és a
melegét, Isten szeretete is kiárad
minden emberre.
Bizonyára mindenki látta már,
hogy milyen hatása van egy vízbe
dobott kőnek: körhullámok indulnak el a vízben. S minél nagyobb a
kő, annál nagyobbak lesznek a
hullámok, és annál távolabb
elérnek.
Mi történt, mi történhetett 2000
évvel ezelőtt, aminek akkora hullámai lettek és vannak, hogy minket is elértek és szeretetre hangolják a szívünket? Elég lenne ehhez
egy kitalált történet, vagy egy
marketingfogás? Vagy valóban
igaz, amit a Krisztus-hívők állítanak… hisznek és vallanak?
Valóban közénk jött, egy lett közülünk az Isten?
Jézus apostolai – csodáinak és tanításának, halálának és feltámadásának tanúi – a vértanúság
pecsétjével hitelesítették tanúságtételüket. Egy kitalált meséért vagy
marketingfogásért odaadná valaki
az életét?
Laczkó István
római katolikus lelkipásztor

A Mezőberényi Református
Egyházközség szolgálati
rendje decemberben:
december 9. advent II. vasárnapja 10 óra: istentisztelet
a templomban
december 16. advent III. vasárnapja 10 óra: istentisztelet
a templomban
december 21. úrvacsorára előkészítő alkalom 17.30 órától
a gyülekezeti teremben
december 23. advent IV. vasárnapja, iskolások karácsonyi műsora
december 24. 15 óra: szentesti
istentisztelet óvodások műsorával a templomban
december 25. 10 óra: karácsonyi ünnepi istentisztelet
úrvacsorával
december 26. 10 óra: karácsonyi ünnepi istentisztelet
december 31. 16 óra: óévzáró
istentisztelet

december 21.: ételosztás és ruhaadomány rászorulóknak
ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK:
december 23. 10 óra: gyermekek karácsonya
december 24. 17 óra: szentesti
istentisztelet
december 24. éjfél betlehemi
éjszaka, éjféli könnyűzenei
áhítat
december 25-26. 10 óra ünnepi
istentisztelet
december 31. 17 óra óév-esti
istentisztelet
január 1. 10 óra újévi istentisztelet

december 25. 10 óra: istentisztelet úrvacsoraosztással
a templomban
december 26. 10 óra: istentisztelet a templomban
december 30. 10 óra: istentisztelet az imateremben
december 31. 17 óra: óévi istentisztelet az imateremben
január 1.: istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással.

Hajnali szentmisék – roráték –
az Advent heteiben:
hétfőn, szerdán, csütörtökön
és pénteken 6 órakor
december 24. 24 óra: éjféli
szentmise
december 25. 10 óra: ünnepi
szentmise
december 26. 10 óra: ünnepi
szentmise

Az I. kerületi Evangélikus
Egyházközség adventi és
karácsonyi programjai:
december 9. 17 óra: szeretetvendégség
december 15. 14 óra: karácsonyi kézműves délután

december 30. 10 óra: Szent
Család ünnepe és év végi hálaadás – ünnepi szentmise
január 1. 10 óra: Újév, Mária Istenanyasága – ünnepi szentmise
január 6. 10 óra: Vízkereszt –
ünnepi szentmise

Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával !

Szilveszteri
futógála

Kérjük, ha van olyan (esetleg használt, de még jó állapotú)
játék, plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában,
nem romlandó élelmiszer vagy édesség, amivel örömet tudna
szerezni másoknak, akkor juttassa el
a SPAR előterében elhelyezett adománygyűjtő helyre, az

A Mezőberényi Szűz Mária
Szent Neve és Szent József
Plébánia ünnepi alkalmai:
december 9. 10 óra: második
adventi gyertyagyújtás és
ünnepi szentmise
december 16. 10 óra: harmadik
adventi gyertyagyújtás és
ünnepi szentmise
december 23. 10 óra: negyedik
A II. kerületi (szlovák)
adventi gyertyagyújtás és
Evangélikus Egyházközség
ünnepi
szentmise, majd a
istentiszteleti rendje:
szentmisét követően
december 24. délután: gyermepásztorjáték.
kek karácsonya

Békés karácsonyi
ünnepeket és
boldog új esztendőt
kíván
a Mezőberényi
Hírmondó
szerkesztősége!

LEGYEN ÖN IS
KARÁCSONYI ANGYALKA!

ANGYALZSÁKBA!
Gyűjtés ideje: november 22. és december 15. között.

2018. december 31én 10 órától
a Berényi Futókör
szervezésében.
Részletek később plakátokon,
interneten.

Záró rendezvény: 2018. december 15-én (szombaton) 13 órától
a Művelődési Központban:
• JacKaraoke és ajándékosztás a gyerekeknek
• 16 órától ételosztás a Művelődési Központ mögötti parkolóban
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesülete

12.
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

Víz-, gáz-,
fűtésszerelés
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL
A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék
gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett
ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.
Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk
tájékoztatást:
www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommunalis-tobblet
hulladekhoz
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Részletek: mezobereny.hu, kiemelt hírek

