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Család, békesség, szeretet
hoz tartozás, a ragaszkodás. S a 
karácsony egybeforr a családdal, a 
találkozással, az együtt töltött 
percekkel.
S mit jelent a békesség? Ma talán 
mindennek az alapja, hogy 
képesek legyünk békésségben élni 
elsősorban magunkkal, hogy tud-
juk elfogadni a másikat, és megte-
remteni a nyugodt mindenna-
pokat. Nehéz feladat, és egyre ne-
hezebb. Akarni kell és talán sze-
retve lenni ahhoz, hogy ezt az álla-

Tisztelt Olvasók! potot elérjük. Az ünnep, a kará-
Kedves Mezőberényiek! csony meghozhatja ezt az érzést, 

de hogy a békesség hozza a szere-
Advent első fényei már felvillan- tetet, vagy a szeretet a békességet? 
tak, s megkezdődött a várakozás Ki-ki eldöntheti magában!
időszaka. Ez a várakozás kinek- És milyen jelentéstartalmat hor-
kinek mást jelenthet, azonban egy doz a harmadik szó, a szeretet? 
dologban egyetérthetünk mind- Sokszor esünk abba a hibába, 
annyian, készülünk az év egyik hogy a szeretet mértékének az 
legnagyobb – ha nem a legna- ajándék nagyságát tekintjük. 
gyobb – ünnepére. A készülődés Hinni szeretnénk, hogy ha min-
pedig független világnézettől, dent megteszünk, megveszünk, 
pártállástól és egyéb hovatarto- szeretve leszünk. De nem! A 
zástól. Hiszen a karácsony nem- szeretethez másra van szükség! 
csak Jézus születésének, a keresz- Sokan félnek szeretni, megölelni 
ténységnek, hanem a család, a gyermekeiket, szülőjüket, és 
békesség és a szeretet ünnepe is elfelejtenek gesztusokkal, szavak-
egyben. A karácsony, mely a kal tenni, dolgozni az érzésért.
család, békesség, szeretet melegét Pedig a szeretet nyugalmat, biz-
hozza közelebb hozzánk. Három tonságot jelenthet, békességet a 
szó, mely talán mindent, ami fon- családban.
tos, magában hordoz, és ilyenkor, Békesség, család, szeretet – vagy 
karácsony táján e szavak felér- család, békesség, szeretet – eset-
tékelődnek. S melyik nélkül nincs leg szeretet, békesség, család?
másik, melyik fontosabb, hogy le- Közeledik a karácsony, s az ünnep 
gyen másik? A választ csak ma- jó alkalom arra, hogy megnyíl-
gunknak fogalmazhatjuk meg! junk, kimutassuk érzéseinket, és 
Mit is jelent ez a szó: család? odafigyelve, békességben, sze-
Könnyen rámondjuk, hogy szü- retve, ne keressük e három szó 
lőket, gyermekeket, közeli roko- rangsorát.  
nokat. Arról azonban ritkábban Kívánom Önöknek, hogy találják 
szólunk, hogy az idő múlásával meg békességüket, és család-
mennyire változik ennek je- jukkal szeretetben ünnepeljenek. 
lentése. Mélyül az érzés, a család- Siklósi István polgármester

Ég az első gyertya
kok Szervezete és a Mezőberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat tizenegy éve tartja meg 
Mezőberényben a közös adventi 
gyertyagyújtást.
Lázárné Skorka Katalin igehirde-
tésében hangsúlyozta, látnunk 
kell magunk körül ezt a csodálatos 
világot, most épp azt, hogy advent 
alkalmával milyen sokan gyűl-
tünk össze, hogy megéljük az 
összetartozás élményét. Hálásak 
lehetünk a látás képességéért! 
Ugyanakkor nemcsak szemünk-
kel, hanem szívünkkel is látnunk 
kell, empátiával tekintenünk em-
bertársainkra. És azok látnak 
előre, akik fölfelé néznek, hiszen 
az Úrtól jön a segítség.Lázárné Skorka Katalin evangé-
Műsort adtak az I. kerületi Evan-likus lelkész és Borgula György-
gélikus Egyházközség csoportjai, né, a Mezőberényi Szlovákok 
a rendezvény végén az egyház-Szervezete elnöke december 1-én 
község tagjai meleg teával és este a Kossuth téri szökőkútnál 
süteménnyel vendégelték meg a meggyújtotta az első adventi 
résztvevőket. gyertyát. A Mezőberényi Szlová-

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.

Második gyertyagyújtás – 2019. december 8. 16.00
a Református Egyházközség  szolgálatával.

Harmadik gyertyagyújtás – 2019. december 15. 16.00
a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával.

Negyedik gyertyagyújtás – 2019. december 22. vasárnap 16.00
a II. kerületi Evangélikus (szlovák) Egyházközség szolgálatával.

 
Szeretettel várjuk, ünnepeljük együtt karácsony közeledtét!

Köszöntsük közösen az új évet! 
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és Mezőberény Város Önkormányzata 
szeretettel vár mindenkit a Berény Szálló előtti térre

2020. január 1-jén 17 órakor a már 
hagyományos újévi köszöntőre

Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
Október 7-én Fülöp Antal bácsit terem iskola általi használatára 
köszöntötte Siklósi István pol- a jövőben nem tartanak igényt.
gármester 90. születésnapja al-  
kalmából otthonában. További November 6-án eljárás meg-
90. éves születésnapi köszön- szüntetéséről szóló határozat ér-
tések is voltak az elmúlt idő- kezett a Mezőberényi Rendőr-
szakban, így október 24-én Ko- őrstől egy 2013. decemberi lo-
vács Gáborné Marika nénit is pással kapcsolatban. 2013. 
otthonában, majd november 21- december 30-án vették észre a 
én Széplaki Feri bácsit a Puskin munkatársak, hogy 6 db lánc-
utcai idősek otthonában köszön- fűrészt és 1 db kézi fúrógépet tu-
tötték. A köszöntések alkalmából lajdonítottak el ismeretlen tettesek 
a polgármester átadta az Orbán a Martinovics utcai épületből, 
Viktor miniszterelnök úr által ahol a közfoglalkoztatási prog-
aláírt emléklapokat, valamint a ramhoz voltak tárolva. 2014 no-
város nevében egy-egy ajándék- vemberében a rendőrség felfüg-
kosarat. Ezúton is egészségben gesztette a nyomozást, most 
eltöltött éveket kívánunk nekik! pedig a tettesek felderítése nél-
 kül megszüntette az eljárást.
Október 22-én a Városházán  
tárgyalt Siklósi István polgár- November 8-án találkozott Sik-
mester egy szakértő csoport tag- lósi István polgármester a „60 
jaival a geotermikus fűtési rend- ezer fa, Békéscsaba” Egyesület 
szer kérdéséről. Elhangzott né- három tagjával, Ulbert Zol-
hány lehetőség a rendszer hasz- tánnal, Poliák Pállal és Duray 
nosítására, amelyek részletes Balázzsal. A Mezőberényben 
vizsgálata a következő hetekben folytatott beszélgetésen egy 
történik meg a szakértők által. A Békéscsaba – Mezőberény közti 
megbeszélésen Kis József beruhá- zöld folyosó (önkormányzati 
zási csoportvezető is jelen volt. dűlőutak bevonásával) kiala-
 kítását határozták el. A lehet-
November 4-én a Munkácsy Mi- séges útvonal(ak) kijelölését vál-
hály Múzeummal írt alá megál- lalták az egyesület tagjai. A for-
lapodást Siklósi István polgár- rások megtalálásában az Országos 
mester Orlai Petrics Soma Vadászkamara pályázati rend-
Coriolanus című művének köl- szere adna lehetőséget, amit a ka-
csönbe vételéről 2020. január 31- mara elnöke telefonos beszélgetés 
től 2020. október 1-ig azonos során megerősített. Mezőberény-
feltételekkel, mint korábban volt ben is meg kell találni azokat az 
érvényben. Ez azt jelenti, hogy a embereket, akik az operatív kap-
következő évben is a Városháza csolattartáshoz rendelkeznek 
nagytermét díszíti az alkotás. kedvvel, idővel, elhivatottsággal.
  
November 5-én Öreg Istvánnal, November 20-án elkészült a 
az Mezőberényi Általános Isko- Kunhalom utca úttestfelújítása, 
la, Alapfokú Művészeti Iskola és újraaszfaltozása, padkázása. A 
Kollégium intézményvezető- munkálatokat az Alföldvíz Zrt. 
jével folytatott megbeszélést által fizetett többlet bérleti díj-
Siklósi István polgármester a ból tudták finanszírozni. Töb-
sportlétesítmények használati ben kérdezték, hogy miért pont a 
feltételeiről. Az egyeztetésnek az Kunhalom utcára került sor: 
adta az apropóját, hogy a sport- elsősorban azért, mert az említett 
csarnokban önálló, az iskolától forrást csak olyan munkákra 
teljesen független fűtés került lehetett felhasználni, ahol a 
kiépítésre, ezzel az eddigi szám- szennyvízhálózaton is folytak 
lázást teljes egészében meg kell munkálatok, és a Kunhalom utcán 
változtatni. Az önkormányzat az idei évben volt ilyen. A másik 
által eddig állt költségeket tény- ok, hogy a szennyvíztisztító telep 
leges használat szerinti költség- várható rekonstrukciója miatt 
elszámolásra lehet átállítani. A megnövekszik a fontossága ennek 
teljes költségalapú elszámolást a az útszakasznak, mert a Sport utca 
víz és az elektromos rendszer szét- mellett a személygépkocsi forga-
választása után lehet teljesen meg- lomnak az építkezés idejére kell 
valósítani. A megbeszélésen legyen normális alternatívája.
intézményvezető úr jelezte,  
hogy a Martinovics úti torna- November 21-én Gyomaend-

rődön ülésezett a szúnyoggyérí- megmondani, mint ahogy az 
tésre létrehozott Körös-völgyi árakról is talán akkor tudnak 
Konzorcium. Az ülésen elmond- információt adni. Kizárólag szi-
ták, hogy a következő évtől nem lárdburkolatú utakon fognak ha-
engedélyezett a légi permetezés, ladni a védekezést végző gép-
s a földi gyérítést sem a megszo- járművek, ami szempontjából 
kott „füstölő” autóval oldhatják Mezőberény jó helyzetben van, 
meg. Új, vizes alapú permetszer- hiszen belterületi útjaink gyakor-
rel fogják végezni a védekezést, latilag teljes egészében ilyen ka-
de ennek lényegét, valamint azt, tegóriába tartoznak. Az ülésen Rá-
hogy mekkora területen történik, bai Bálint beruházási ügyintéző 
csak december hónapban tudják képviselte az önkormányzatot.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend elfogadása előtt Kádas történő aktualizálásokat és egyéb 
László nem képviselő bizottsági jogszabály által meghatározott 
tag eskütételére került sor, majd feladatokat folyamatosan koor-
tudomásul vették Debreczeni dinálja.
Gábor Ügyrendi, Jogi, Közbiz- A képviselő-testület javasolta, 
tonsági és Esélyegyenlőségi Bi- hogy a 376/2013.(IX.30.) sz. 
zottság elnök tájékoztatását ar- határozattal elfogadott Települési 
ról, hogy a vagyonnyilatkoza- Értéktár Bizottság Szervezeti és 
tokat a polgármester, az alpol- Működési Szabályzatának felül-
gármester, az önkormányzati vizsgálatát a bizottság a 2019. de-
képviselők és a nem képviselő cemberi testületi ülésre terjessze 
bizottsági tagok a jogsza- elő.
bályban előírt határidőre be-

A képviselők elfogadták a 2019. nyújtották, azokat nyilván-
évi XXIII. Berényi Napok szak-tartásba vették. A bizottság 
mai, valamint pénzügyi beszá-méltatlanságot megalapozó 
molóját az előterjesztésben fog-okot senkinél nem talált.
laltak szerint, egyben megköszön-

A napirend megszavazása után ték a Mezőberény ’17 Városüze-
elfogadták dr. Földesi Szabolcs meltetési Kft., az OPSKMM, a 
jegyző tájékoztatását a 2019. civil szervezetek tagjainak, vala-
szeptember 30-i zárt ülésen, mint a rendezvényeken közre-
valamint  az  október  24- i  működőknek a végzett tevékeny-
rendkívüli nyílt ülésen hozott séget.
határozatokról, majd Siklósi Mezőberény Város Önkor-
István polgármester számolt be a mányzati Képviselő-testülete 
két ülés között történt fontosabb támogatta, hogy a XXIV. Be-
eseményekről, intézkedésekről. rényi Napok 2020. augusztus 
Szóbeli kiegészítésként elmondta, 20-22. között kerüljön meg-
hogy november 22-én a II. rendezésre.
Kerületi Evangélikus Egyház-

Elfogadásra került a 2019. évi község kérésének eleget téve, a 
adóbevételek alakulásának érté-tulajdonos képviseletében el-
keléséről szóló beszámoló.járva hozzájárulást adott, hogy 

a parókia áramellátásához Mezőberény Város Önkor-
szükséges mérőszekrényt a Mol- mányzati Képviselő-testülete 
nár Miklós Sportcsarnok elő- úgy döntött, hogy 2020. január 1. 
kertjében a szakmai szabályok napjától, a testület ciklusideje 
szerint elhelyezzék. alatt, a településen bevezetett adó-

nemek (építményadó, helyi ipar-Mezőberény Város Önkor-
űzési adó, idegenforgalmi adó, mányzati Képviselő-testülete a 
magánszemélyek kommunális Települési Értéktár Bizottság 
adója, telekadó) tekintetében nem tagjainak Körösi Mihályt, Ki-
kíván adómértéket emelni, és sari Miklóst és Kovácsné Nagy 
nem kíván új adónemet beve-Krisztinát választotta meg. Fel-
zetni.kérte a bizottságot, hogy a bizott-

ság elnökét maguk közül válassza Elfogadták a DAKK Zrt./Volán-
meg. A bizottság tagjait megbízta, busz Zrt. 2019. január 1. – 2019. 
hogy a Települési Értéktár össze- augusztus 31. időszakra vonat-
állítását, a Megyei Értéktárhoz kozó szolgáltatási beszámolóját, 



2019. december 3.

egyben Siklósi István polgár- kezdése értelmében – az 1/2019, pokon, 2019. december 7-én és díj 7%-os emeléséről döntött, 
mester felhatalmazást kapott a be- 2/2019-es törlési jegyzékeiben 2019. december 14-én, valamint emiatt módosították a lakások és 
számolóban kimutatott 635.000 Ft felsorolt könyveket törölte. az iskolai téli szünet időtartama helyiségek bérletéről és elidege-
költségkülönbözet kifizetésére, alatt, 2019. december 23. és 2020. nítéséről szóló 6/2016.(III.01.) 

Mezőberény Város Önkor-mely az önkormányzat 2019. évi január 5. között az intézmény önkormányzati rendeletet.
mányzati Képviselő-testülete az költségvetésében már biztosításra óvodái zárva tartsanak.  
önkormányzati bérlakás gaz-került. Mezőberény Város Önkor-
dálkodás kapcsán felhalmozó- Mezőberény Város Önkormány- mányzati Képviselő-testülete 

Intézményi átcsoportosítások, át- dott, az Alföldvíz Zrt. felé fenn- zati Képviselő-testülete hatályon forrást biztosított az Orlai Petrics 
csoportosítások és fedezetbizto- álló lakói tartozásállomány ren- kívül helyezte a 2018. május 28. Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj-
sítások megszavazása után Mező- dezéséhez az önkormányzat naptól hatályos Beszerzések le- temény és Művelődési Központ 
berény Város Önkormányzati 2019. évi költségvetésének álta- bonyolításának szabályzatát, és részére 2019. évben a határozott 
Képviselő-testülete engedé- lános működési tartaléka terhé- el-fogadta a Mezőberény Város és határozatlan munkaviszony-
lyezte a Városi Humánsegítő és re 600.000.- Ft forrást biztosí- Ön-kormányzata, a Mezőberényi ban foglalkoztatott közalkal-
Szociális Szolgálat, Mezőberény tott. A keret a tartozásállomány Pol-gármesteri Hivatal, illetve a mazottak és a Munka Törvény-
Város Óvodai Intézménye és az elvállalására és az egyéb felme- Pol-gármesteri Hivatalhoz gazdál- könyve hatálya alá tartozó dol-
önkormányzat esetében a 2019. rülő költségek fedezésére használ- kodási szempontból csatolt gazda- gozói részére, maximum 12,5 fő, 
évi költségvetési rendeletben ható fel. sági szervezettel nem rendelkező foglalkoztatottanként maxi-
foglalt előirányzataik terhére A képviselő-testület felhatalmazta intézmények: Mezőberény Város mum bruttó 70.000,- Ft és já-
történő belső átcsoportosításokkal a polgármestert a szerződés meg- Óvodai Intézménye, Orlai Petrics rulékai összegű jutalom kifize-
a határozott és határozatlan mun- kötésére és a szükséges intézke- Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjte- téséhez. Az összesen maximum 
kaviszonyban foglalkoztatott köz- dések megtételére. mény és Művelődési Központ 1,1 millió Ft forrás a 2019. évi 
alkalmazottak, illetve Munka Tör- közbeszerzési értékhatár alatti be- költségvetés általános tarta-Mezőberény Város Önkor-vénykönyve hatálya alá tartozó szerzéseinek lebonyolításával lékában van meg. A rendkívüli mányzati Képviselő-testülete a dolgozói részére a fent nevezett kapcsolatos, 2019. november 26. támogatás összege az intézmény 2019. évi munkatervében 2019. költségvetési szervek tekintetében naptól hatályos Beszerzések lebo- előirányzat maradványával csök-december 16. (hétfő) napra ter-foglalkoztatottanként maxi- nyolításának szabályzatát. kentésre kerüljön.vezett rendes testületi ülés idő-mum bruttó 70.000,- Ft és já- A képviselő-testület megbízta dr. pontját 2019. december 19. (csü-rulékai összegű jutalom kifi- Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy a A képviselő-testület által elfo-törtök) napra - változatlan napi-zetését, illetve az ehhez szükséges szabályzat közzétételéről gondos- gadott rendeletek megtalálhatók a renddel - módosította.belső átcsoportosítások végrehaj- kodjon. www.mezobereny.hu honlapon.
tását. Mezőberény Város Önkormány-  A soron következő képviselő-tes-

zati Képviselő-testülete a Mező- Felülvizsgálatra került az önkor- tületi ülés időpontja: 2019. de-Negyedik alkalommal került 
berény Város Önkormányzati mányzati bérlakások bérleti díja. A cember 19. (csütörtök).módosításra Mezőberény Város 
Képviselő-testülete és a Mező- képviselő-testület 2020. január Fesetőné Sipos JuditÖnkormányzatának 2019. évi 
berényi Cigány Nemzetiségi Ön- 1. napjától egységesen a bérleti Titkárságköltségvetési rendelete.
kormányzat közötti együtt-

Mezőberény Város Önkormány- működési megállapodást az 
zati Képviselő-testülete elfogadta előterjesztéshez mellékelt for-
a városi rendezvények támoga- mában jóváhagyta.
tására és a nemzetközi kapcso- A képviselő-testület felhatalmazta 
latok támogatására előterjesztett Siklósi István polgármestert az 
pályázat kiírását, és megbízta a együttműködési megállapodás 
Humánügyi Bizottságot, hogy a aláírására.
pályázati kiírást a városi honlapon 

Jóváhagyták a Mezőberény Vá-(www.mezobereny.hu) jelentesse 
ros Önkormányzati Képviselő-meg, valamint a Mezőberényi Hír-
testülete és a Német Nemzetiségi mondóban hirdetményként a pá-
Önkormányzat, Mezőberény lyázati kiírás elérhetőségét tegye 
közötti együttműködési megál-közzé.
lapodást az előterjesztéshez A képviselő-testület felhatalmazta 
mellékelt formában.a Humánügyi Bizottságot, hogy a 
A képviselő-testület felhatalmazta pályázati kiírással kapcsolatos 
Siklósi István polgármestert az előkészí tő munkálatokat  a  
együttműködési megállapodás támogatási keretösszeg ismerete 
aláírására.nélkül végezze el, majd a 2020. évi 

költségvetési rendelet elfogadása Mezőberény Város Önkormány-
után átruházott hatáskörben a zati Képviselő-testülete a Mező-
pályázati kiírásban foglaltak berény Város Önkormányzati 
szerint a támogatások megíté- Képviselő-testülete és a Mező-
léséről gondoskodjon, valamint az berényi Szlovák Nemzetiségi 
átruházott hatáskörben hozott Önkormányzat közötti együtt-
döntésekről a képviselő-testület működési megállapodást – 
felé beszámoljon. egyetértve a nemzetiségi önkor-

mányzat által hozott döntéssel – Tudomásul vették, hogy az 
nem kívánta módosítani.OPSKMM Könyvtára egyes 
A képviselő-testület felhatalmazta könyveinek természetes elhasz-
Siklósi István polgármestert, hogy nálódása miatt – a könyvtári 
a nemzetiségi önkormányzatot a állomány ellenőrzéséről (leltáro-
meghozott döntésről értesítse.zásáról) és az állományból történő 

törlésről szóló szabályzat kiadá- Engedélyezték Mezőberény Város 
sáról szóló 3/1975. (VII.17.) KM- Óvodai Intézménye részére, hogy 
PM együttes rendelet 18. § (2) be- a decemberi szombati munkana-

Pályaorientációs nap
A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium diákjai november 8-án ellátogattak a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalba, ahol a közigazgatásról 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző és dr. Fábián Judit titkársági 
referens tartott előadást. A diákok játékos formában a polgármester 
és a képviselők "bőrébe" is belebújhattak.
A diákokat köszöntötte Siklósi István polgármester is, aki 
hangsúlyozta, hogy a "Mi a pálya?" kérdésre véleménye szerint a tu-
dás a válasz. "Az a tudás, amelyet használni tudtok, és azok a kom-
petenciák, amelyek használható tudást jelentenek és segítségükkel 
megoldhatjátok a feladatokat. A feladatok megoldásához pedig 
tudás kell. A gimnázium megadja az alapokat, de tanulni, 
tanulnotok kell, mert ha nem, lemaradtok". Felhívta a diákok 
figyelmét arra is, hogy Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatot sze-
retne létrehozni Mezőberény Város Önkormányzata, és ehhez várja 
az aktív, ötletgazdag fiatalokat.
A Városházán tartott előadások mellett a diákok a gimnáziumban is 
előadásokat hallgathattak meg, és intézmény- és üzemlá-
togatásokon vettek részt. Köszönet a gimnázium pedagógusainak, 
osztályfőnökeinek a pályaválasztási nap 
megszervezéséért és lebonyolításáért.
A Városházi program a "Város a 
Tiétek, a Város Értetek" EFOP-
1.2.11-16-2017-00002 prog-
ram keretében került meg-
szervezésre.

Mertz Judit
szakmai vezető

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális

Alap

Városházi hírek
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JAVASLATOT VÁRNAK 
A TESTÜLET 

MUNKATERVÉRE

Mezőberény Város Önkor-
mányzati Képviselő-testü-
letének 57/2012.(XII.27.) ön-
kormányzati rendeletével meg-
állapított Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzata 24. § értel-
mében a lakosságnak, a város-
ban működő gazdálkodó szer-
vezeteknek és intézményeknek, 
valamint társadalmi szerve-
zeteknek lehetősége van a 
Képviselő-testület 2020. évi 
munkatervére javaslatot tenni.

Kérem, hogy aki munkatervi 
javaslattal kíván élni, azt 2019. 
december 11-ig elektroniku-
san küldje meg az info@mezo-
bereny.hu e-mail címre, vagy 
írásban küldje meg, vagy adja le 
a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán.

Siklósi István polgármester

FELHÍVÁS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében 
az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére 

ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi 
elnevezésekkel:

1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért“

3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.

Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje: 
2020. január 15.

A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az 
alábbi címre: Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Mezőberény, Kossuth tér 1.

A részletes felhívás, a rendelet, illetve a javaslati adatlap 
megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.

A településekért térségi összefogásban
Tájékoztató az EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú, Településeinkért című projekt előrehaladásáról

Mezőberény, mint főpályázó kon- zatban Mezőberény 260,5 millió, a város a lakosság valamennyi ré-
zorciumban Békéssel, Kondoros- Békés 104,7 millió, Kondoros 70 tegének igényeire odafigyel.
sal, Muronnyal, Kamuttal és Kö- millió, Köröstarcsa 34,9 millió, Mezőberény polgármestere össze-
röstarcsával az EFOP-1.5.3-16- Kamut 11,2 és Murony 5,4 millió foglalójában azt hangsúlyozta, a 
2017-00097 kódszámú, Települé- forinttal gazdálkodhat. A hat te- projekt végére a város indikátorait 
seinkért című projektjére 486,5 lepülés azt vállalta, hogy a projekt és egyéb vállalásait túl fogja tel-
millió forint vissza nem térítendő keretében 3.900 lakost ér el, de jesíteni. Képletesen szólva azt a fő 
támogatást nyert el. már most látszik, hogy ez a szám célt tűzték ki maguk elé, hogy a rá-
A projekt 2018. februárban kezdő- lényegesen több lesz. szorulóknak ne halat, hanem hálót 
dött és 2021. január 31-ig tart, Mezőberény polgármestere el- adjanak, azaz megálljanak a saját 
ennek előrehaladásáról az érintett mondta, a hat település polgár- lábukon. A projektnek köszönhe-
hat település polgármestere no- mestere a konzorciumi szerződést tően különböző felkészültségű 
vember 28-án a mezőberényi Vá- 2017 márciusában írta alá, április- csoportok sajátíthattak el új kom-
rosházán tájékoztatta a sajtó kép- ban be is nyújtották a pályázatot, petenciákat, és a hat település 
viselőit. és annak sikeréről decemberben együttműködésének köszönhe-
Siklósi István, Mezőberény pol- kapták meg az értesítést. Konzor- tően fejlesztik a térségi szemléle-
gármestere kifejtette, az elnyert ciumi vezetőként a Mezőberény- tet is.
támogatásból a hat település a nek jutó támogatási összeg tartal- (Az eseményről bővebben: 
hozzáadott érték, a vállalt indiká- mazza a projektmenedzsment www.mezobereny.hu, hírek.)
torok alapján részesül, így a pályá- költségét is. A pályázat keretében 

ÜNNEPI KOMMUNÁLIS (VEGYES) 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND MEZŐBERÉNYBEN

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 

tájékoztatja Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az újévi 

ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás 

időpontjai Mezőberény településen az alábbiak szerint változnak:

- December 24-én, kedden lesz elszállítva a kommunális (vegyes) 

hulladék a III. körzetben december 25-e, szerda helyett.

- December 28-án, szombaton szállítják el a cég munkatársai a 

kommunális (vegyes) hulladékot a IV. körzetben, december 26-a, 

(csütörtök) helyett.

- December 31-én, kedden lesz a kommunális (vegyes) hulladék 

ürítése a III. körzetben, 2020. január 1-e, szerda helyett.

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 

megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 

ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

HIRDETMÉNY

2019. január 1. naptól kiadók a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. üzemeltetésében lévő, nem lakás céljára szolgáló alábbi 
helyiségek: Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 141 m2 területű 
üzlethelyiség; valamint Mezőberény, Mátyás király u. 2. alatti 1101 
m2 területű ingatlan. A bérleti díjak felülvizsgálat alatt állnak. Az 
ingatlanokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt Pallag Péter 
ügyvezető, elérhetőség: nyitvatartási időben Mezőberény, Békési út 
17/B. fsz. 1., tel.: +36 20 534-0332.

A BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ, mint ké-
ményseprőipari szerv elkészí-
tette a 2020. évi kéményseprő-
ipari sormunka ütemterveit. 
Mezőberényben a társasházi 
sormunka elvégzésének terve-
zett ideje: 2020. január 07. - 
március 31. közötti időszak.

2019. decemberVárosházi hírek
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Alelnökök és bizottságok

Alelnököket választott, és bizottságokat hozott létre a Békés 
Megyei Önkormányzat közgyűlése novemberi ülésén. Az ülés első 
perceiben a Békés Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatát alkotta meg a testület, majd a közgyűlés 
alelnököket választott. Zalai Mihály elnök javaslatára Szegedi 
Balázst főállású, Szebellédi Zoltánt nem képviselő, főállású 
alelnöknek választották.
Bizottságokat is alapítottak, a döntés értelmében a Pénzügyi 
Bizottság elnöke Földesi Mihály, az Ügyrendi Bizottságé Kónya 
István, a Területfejlesztési Bizottságé Varga Gusztáv, a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságáé Mucsi András lett. Zalai Mihály elnök 
elmondta: az ellenzék egy bizottsági elnöki és két bizottsági 
alelnöki posztot tölt be a következő ciklusban, a bizottsági helyek 
elosztásánál a mandátumok aránya érvényesült. A testület 
tanácsnokaivá Hodálik Pált, Kónya Istvánt, Varga Gusztávot, 
nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnoknak Tolnai Pétert 
választották.
Csatlakoztak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz, és az 
előzőekhez hasonlóan ismét 7,5 millió forintot különítettek el a 
hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának támogatására. 
2019-ben 569 hallgató kapott az ösztöndíjpályázatnak 
köszönhetően tanulmányaihoz hozzájárulást.
Együttműködési megállapodást kötöttek a Békés megyei 
nemzetiségi önkormányzatokkal, tagokat delegáltak a Békés 
Megyei Értéktár Bizottságba, így Zalai Mihály elnök, Puju János és 
Závoda Ferenc képviselők, dr. Erdész Ádám, a megyei levéltár 
igazgatója, Ando György a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, 
Fekete Péter kulturális államtitkár és Ambrus György, a Békés 
Megyei Culinary Team vezetője alkotja az értéktár bizottságot.
Az idei költségvetési rendeletet is módosították, ugyanis közel 800 
millió forinttal növekedett ennek főösszege. Mindez annak 
köszönhető, hogy a megyei önkormányzat is adott be és nyert 
pályázatokat, például a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program és az Interreg keretében, valamint egy energetikai 
beruházást is megvalósítanak saját nyertes pályázatból.

Érték a Települési Értéktárból

Bonyhai Mihály: 
Mezőberény monográfiája

Százhúsz éve, 1899. december 1-én 
– Eiler Mihály néven – Mezőbe-
rényben született dr. Bonyhai Mihály, 
a Mezőberény monográfiája című 
könyv szerzője. A Budapesti Tudo-
mányegyetem Közgazdasági Karára 
1923-ban iratkozott be, itt 1928-ban 
szerzett mezőgazdász-közgazdász 
oklevelet. Még ebben az évben dok-
torált, értekezésének címe: Mező-
berény nagyközség fejlődése és 

jövője. Monográfiája alapját a disszertáció képezte, később ezt 
bővítette. A könyv foglalkozik a község múltjával, kialakulásával 
és az akkori jelennel. Mivel a szerző közgazdász, előtérbe kerül 
és elemzi a jövőben elvégzendő feladatok sokaságát. Az eredeti 
könyvet Baltha János mezőberényi könyvnyomdájában nyomták 
1933-34-es dátumozással. A Mezőberényi Városszépítő és 
Városvédő Egyesület segítségével 2000-ben a könyvet 1100 
sorszámozott példányban újranyomták. Bonyhai Mihály: 
Mezőberény monográfiája című könyve 2017 májusában került a 
Települési Értéktárba.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Rác Roland (Mezőberény) és Burai Georgina 
Andrea (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Lestyán Ágnes (1964), Dvoreczki Mária 
(1934), Frey Mártonné született Olej Zsuzsanna (1933), Kertész 
Lajos (1944), Balog András ( 1947), Bleyer József Lajos (1943), 
Mezei Athanáz Józsefné született Nagy Krisztina (1936), Várhegyi 
Ferenc (1958), Cservenák Györgyné született Király Erzsébet 
(1936).

Széplaki Ferenc köszöntése
 
Széplaki Ferenc november 18-án 
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, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
peltnek!

Rendőrségi felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi- A fűtési szezon idején gyakran 
gyelmét, hogy az év végi ünnepek jelennek meg az utcákon házról-
időszakában fokozottan lehet szá- házra járva, kisteherautókkal 
mítani a városban megjelenő be- üzletelő faárusok, tűzifát kínálva 
surranó tolvajokra, vagy trükkös csábítóan kedvező áron. A legtöbb 
tolvajokra. Utazó bűnözők je- esetben csak az árus távozása után 
lenhetnek meg áruházakban, derül ki, hogy a kifizetett mennyi-
üzletekben, bevásárló helyeken és ségnek csak egy részét pakolták le 
a piac területén is. Ezeken a a járműről. A csalók gyakran 
helyeken a tolvajok kihasználják a vízzel előáztatott tűzifát értéke-
vásárlásba feledkezett vevők sítenek, amely jelentősen  megnö-
figyelmetlenségét, és tőlük veli a fa súlyát. Felhívjuk a tisztelt 
pénztárcát, vagy más értéket lakosság figyelmét, hogy a tűzifa 
lopnak el. A bűnelkövetők egyik árusok között sok a csaló, ezért 
kedvelt módszere, hogy figyelik a tűzifa vásárláskor legyenek foko-
gépkocsival a bevásárló helyre zottan körültekintőek!
érkezőket, és feltöréssel, vagy A Mezőberényi Rendőrőrs a város 
nyitva hagyott ajtókon benyúlva minden lakójának kellemes 
eltulajdonítják a gépkocsiból az karácsonyi ünnepeket, eredmé-
ott jól láthatóan elhelyezett nyekben gazdag boldog újévet és 
pénztárcát, kézitáskát, telefont, jó egészséget kíván!
iratokat, vagy más értéket. Mezőberényi Rendőrőrs

Részletek: www.mezobereny.hu, hírek

Lampionos felvonulás

A Katicabogár Evangélikus Óvo- család vett részt az esenyen.
da társszervezőivel november 9- A piaccsarnokban Szűcs-Wagner 
én tartotta meg a már hagyomá- Gabriella vezető óvónő beszélt a 
nyos Márton-napi felvonulását. A Márton-napi hagyományokról, és 
résztvevők most is az óvoda ud- emlékezett meg a korábbi hasonló 
varán gyülekeztek, itt meleg teá- felvonulásokról. Az elsőt 2002-
val, forralt borral és mézes süte- ben rendezték meg. A Berény 
ménnyel kínálták meg őket. Innen Táncegyüttes és utánpótlás cso-
a Kossuth téren és a Fő úton ke- portjai moldvai táncokat tanítot-
resztül vonultak a piactérre. A tak. A szervezők a résztvevőket 
napközbeni barátságtalan időjá- libazsíros kenyérrel és meleg 
rás ellenére is meglepően sok teával vendégelték meg.

2019. december Városházi hírek
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Halloween parti
nem tartottak. Elsődleges szem-
pont a gyermekek számára ma-
radandó, örömteli élmény nyúj-
tása volt. Négy órától kézmű-
veskedhettek a résztvevők, deku-
pázs technikával lámpások, ra-
gasztással ajtódíszek és denevérek 
készültek. A legkisebbek kifestőt 
színeztek, valamint csillámteto-
válással is kedveskedtünk nekik. 
Minden jól sikerült alkotás mellé 
cukorkákat, csokit is kaptak ven-
dégeink, melyeket kosárkába 
gyűjtve vihettek magukkal. A 
rendezvényt színesítette a Bé-
késcsabáról érkezett négyfős gi-
táregyüttes, akik önzetlen fel-
ajánlásukkal és vidám dalaikkal 

A Családsegítő és Gyermekjóléti csaltak csillogást a gyermek-
Szolgálat november 6-án a vele szemekbe.
kapcsolatban álló gyermekek A program az EFOP -1.5.3-16-
számára Halloween partit szer- 2017-00097. számú pályázat 
vezett. A munkatársak lelkesen keretében került megvalósításra.  
készültek az eseményre, mert 
ilyen témájú rendezvényt még Nagy Judit szakmai vezető

A segítőket köszöntötték
A Szociális Munka Napja alkal- merésére is. 2019-ben erkölcsi 
mából Körösi Mihály Mező- elismerésben részesült ezáltal a 
berény Város alpolgármestere Parlamentben megrendezésre 
köszöntötte a Városi Humán- kerülő Szociális Munka Napja 
segítő és Szociális Szolgálat mun- országos ünnepségen részt vehe-
katársait november 15-én a Be- tett: Bokor Sándorné gondozó, 
rény Szállóban. Megköszönte azt Boldi Ildikó bölcsődevezető, Far-
az áldozatos munkát, melyet a kas János karbantartó, Fekete 
szociális területen dolgozók vé- Imréné gondozó, Hajkóné Gyeb-
geznek a rászorultak, a legfi- nár Katalin ápoló, Kukurugya 
atalabbak és az idősek érdekében. Szabolcsné gondozó, Komócsin 
Méltatta azt a segítőkészséget, Katalin klubvezető, Lancendörfer 
türelmet és hivatástudatot, mely- Andrea technikai munkatárs, 
lyel az intézmény munkatársai el- Makoviczkiné Thurzó Irén köny-
látják feladatukat. velő, Mendel Erzsébet szakács, 
Megyeriné Pénzes Mária igazgató Sándor Imréné technikai munka-
is megköszönte kollégáinak a társ, Sándor Imre karbantartó, 
segítségre szorulók érdekében Schäffer Mártonné igazgató-
felelősségteljesen, áldozatkészen helyettes, Solymosi Györgyné 
és nagy szakmai alázattal végzett ápoló, Szőke Andrea élelmezés-
munkát. vezető, Vagyon Lászlóné techni-
Az ünnepség alkalmat adott a kai munkatárs, Winter Lászlóné 
szakterületükön kiemelkedő mun- adminisztrátor.
kát végző munkatársak elis- Megyeriné Pénzes Mária

Lovas mézeskalács szaggató
A hónap műtárgya – 2019. december
December a tél első hónapja, az 
advent a karácsony és a mé-
zeskalács sütésének ideje. A 
mézeskalács készítésnek Európa-
szerte nagy hagyománya van, 
hiszen a téli ünnepek kedvelt 
süteménye. A mézeskalácsosok 
évszázadok óta készítették, és 
kelendő portékát a vásárokon 
árulták. A népszerűsége ma is 
töretlen, az ünnep közeledtével 
otthon is szívesen sütik különösen 
a kisgyermekes családok körében. A huszadik század harmincas 
A mézes tésztát általában ütő- éveiben megjelentek az autós és a 
formával vagy lemezlapból ké- motoros formák is. A gyűjtemény 
szült szaggató keretekkel szag- több mint negyven darab 1920 és 
gatják ki. A mézeskalácsosok a 1960 között használt figurális le-
hagyományosabb ütőfát, míg a mez szaggatót és fémből préselt 
cukrászok többnyire lemezlapból sütőformát őriz, amit helyi cukrá-
készült figurákat használták. szok használtak. A bemutatott 
Kedvelt alakok voltak a szív, a lovas figura az egyik leglátványo-
baba, a lovacska és a lovas huszár. sabb a kollekcióból.   Csete Gyula

Negyvennégy fotó Kubából

Haller Szabolcs, pécsi fotográfus életképek, és olyan világot tárnak 
Kuba című kiállítását Katona Pé- elénk, ahová az átlagos közép-eu-
ter, a Békéscsabai Márvány Fotó- rópai utazó csupán ritkán juthat el. 
műhely elnöke nyitotta meg no- A fő motívum az ember és környe-
vember 8-án a Művelődési Köz- zete, ezeket Haller Szabolcs nagy 
pontban. Katona Péter elmondta, a empátiával, nem szűnő kíváncsi-
kiállított fotók széles spektrumot sággal térképezi fel, és sikerrel 
ölelnek fel: portrék, streetfotók, idézi meg a hely szellemét.

Pesti Művész Színház a Műve-
lődési Központ színpadán novem-
ber 28-án adta elő Marc Camoletti: 
Boldog születésnapot! avagy Ha-
tan pizsamában című vígjátékát. A 
darabban a bonyodalom abból adó-
dik, hogy névazonosság alapján a 
házigazda titkos szeretőjét össze-
tévesztik a szobalánnyal, és ez ko-
mikus helyzetek sorozatához ve-
zet. Ezen a közönség kiválóan 
szórakozott.

Boldog születésnapot!

A hímzők sikere

Az OPSKMM Díszítőművészeti Köre hímzői a XXIX. Kisjankó Bori 
Országos Hímzőpályázaton mezőberényi keresztszemes hímzéssel 
pályáztak és díjazottak lettek. A pályázat díjnyertes alkotásait 
bemutató kiállítás 2019. december 29-én nyílik meg a Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeumban (1011 Budapest, Fő u. 6.).

2019. decemberIntézményi hírek
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Román? Forradalom?

A Mezőberényi Erdélyi Kör és az ma már történelemnek számít, és 
OPSKMM szervezésében novem- erről tudnak mesélni a fiatalabb 
ber 12-én kiállítás nyílt a Művelő- generációknak. Ezért örül neki, 
dési Központban a romániai hogy néhány tanár a megnyitóra 
forradalom 30. évfordulója alkal- elhozta tanítványait. A megnyitón 
mából Román? Forradalom? közreműködtek: Binder Anikó és 
címmel. A megjelenteket Körösi a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Mihály alpolgármester köszön- Iskola táncosai.
tötte. Elmondta, a temesvári ese- A színházteremben a harminc év-
mények idején a rádiót bújták, fi- vel ezelőtti eseményekre hárman 
gyelték, milyen hírek jönnek on- emlékeztek vissza: Király István, 
nan. A tárlatot Kajlik Péter, a Me- romániai magyar politikus; Kin-
zőberényi Erdélyi Kör elnöke nyi- cses Előd jogász, a Maros-
totta meg. Hangsúlyozta, az em- vásárhely Fekete Márciusa fősze-
berek életében vannak mérföld- replője, krónikása és H. Szabó 
kövek, korosztályának az 1989-es Gyula, a Kritérion Könyvkiadó 
fordulat adatott meg ilyennek. Ez igazgatója.

ZsuVega  konyhája
A bemutatón Stranszki Mihályné 
– a résztvevő gyerekek közremű-
ködésével – készített sütőtökből 
bonbont. Mivel a kakaót sokan 
nehezen emésztik meg, azért 
helyette a szentjánoskenyérfa ter-
méséből készült karobport hasz-
nált. A szeletelt mandulából pedig 
raffaello lett.
Nagy sikert aratott a dióból ké-
szült tej, ezt laktózérzékenyek is 
fogyaszthatják. Zsuzsa a bemu-
tatóra hozott zöldségtortát, az 
alapját rizstészta adta, ez tojás 
nélkül, csak sóból és rizslisztből Stranszki Mihályné Zsuzsa lak-
készült, így vegánok is fogyaszt-tóz- és gluténmentes ételekből tar-
hatták. A hozzávaló zöldségek tott főzési bemutatót november 
évszaknak megfelelően változ-20-án a Művelődési Központban. 
hatnak. Stranszki Mihályné kós-Hangsúlyozta, ha valaki változ-
toltatott még padlizsánból készült tatni akar az étkezésén – akár 
abált szalonnát, dió-, illetve ga-egészségügyi okokból –, annak 
bonakolbászt.nem kell feltétlenül lemondania a 
A rendezvény Mezőberény Város régi, megszokott ízekről, és nem 
Önkormányzatának az EFOP-kell drága alapanyagokat besze-
1.5.3-2017-00097 kódszámú reznie. Ami otthon megtalálható, 
projekt „Korhatártalanul” prog-azokat másképp felhasználva 
ramjának keretében valósult meg.ízletes ételt állíthat elő.

2020. január 25. 19 óra 2020. március 27. 
 19 óra
Lehár Ferenc  
Bodanzky Gábor Andor: Harsányi Gábor: 
Luxemburg grófja Nejem a neten 
operett két felvonásban vígjáték két felvonásban

Sir Bazil idős herceg szerelmes Egy mai kispolgár története, aki 
Didier Angele-ba, az ünnepelt súlyos anyagi gondokkal küzd, 
énekesnőbe. Feleségül is venné, aki belemegy, hogy szerepeljen 
de ez társadalmi akadályokba üt- egy valóságshow-ban. Felszerel-
közik, nem házasodhat rangján nek húsz rejtett kamerát a lakásá-
alul. Ezért arisztokratát keres, aki ban. Felteszik az internetre, és 
hajlandó Angele-val rövid ideig húszmillió ember nézi éjjel-nap-
tartó látszatházasságra lépni. Re- pal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt 
né, Luxemburg grófja félmilli- megkeresheti a pénzt, amivel 
óért vállalkozik erre. Basil felté- tartozik. De nem tudja mire vál-
tele, hogy René nem láthatja a lalkozott… És elszabadul a 
menyasszonyt, ám a fiatalok egy- pokol!
másba szeretnek...

2019/2020-as 
színházi évad

Jegy: 3.000.-Ft. Információ és jegyértékesítés: 
Bartó Róbertné +36 20 424-3944

Ajándékozzon színházjegyet!
Lepje meg szeretteit karácsonyra színházjeggyel!

Az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjte-

mény és Művelődési Köz-
pont munkatársai békés ka-
rácsonyt és sikeres, boldog 

újesztendőt kívánnak! 

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat illetve az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
szervezésében

IDŐSEK KARÁCSONYA
a Művelődési Központban 

2019. december 18. (szerda) 14.00
(Mezőberény, Fő út. 6.)

Vendégeink: Paczuk Gabi színművész, Berény Táncegyüttes 
és a Mezőberényi Általános Iskola Pedagóguskórusa

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.

Minősített 
Közművelődési

Intézmény

KÓSTOLJ BELE 
A TÉLBE!

ünnepi ételek 
az egészség jegyében

2019. december 12. 17.00
Művelődési központ

Kóstolóval egybekötött 
ételkészítési bemutató Sovival!

10.00 Kézműves játszóház 

* Luca-búza ültetés 

* Luca-napi hagyományok, 

14.30 Énekeljünk együtt! 
Karácsonyi dalok 

Bodrogközy Ritával

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.

2019. december Intézményi hírek
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Évzáró a polgárőröknél
A Mezőberényi Polgárőr Egye- mányozta Mezőberény Város Ön-
sület november 16-án tartotta meg kormányzatának és a Mezőbe-
évzáró rendezvényét. A jelenlévő rényi Polgárőr Egyesületnek.
polgárőröket Gyarmati Sándor A polgárőrök lezárva az évet, ezen 
megyei elnök, Siklósi István pol- az estén köszönték meg az egész 
gármestere és Jakusovszki Zoltán éves munkát tagjaiknak. Elis-
őrsparancsnok is köszöntötte. merést kapott munkájáért többek 
Mindhárman kiemelték a polgár- között Burai Béla, Csipke Sándor-
őrök pótolhatatlan munkáját, me- né, Hoffmann Krisztina, Csipke 
lyet önzetlenül, önkéntesen vé- Gábor és Pázsit János. Nagy-nagy 
geznek a város közbiztonságáért, köszönet minden polgárőrnek a 
a város lakói érdekében. Meg- városlakóknak, a civileknek 
emlékeztek arról, hogy ez év nyújtott segítségért, a példaértékű 
nyarán az Országos Polgárőr támogató segítségért, a korrekt 
Szövetség elnöksége a „Polgárőr hozzáállásért.
Város” kitüntető címet ado- Mertz Judit

Öt évvel ezelőtt a gyermekek és a méhészek világát. Ráadásként 
méhészet kapcsolódásának lehe- minden gyermeket megajándé-
tőségét láttuk meg az országos kozunk az Országos Magyar Mé-
Mézes Reggeli elnevezésű prog- hészeti Egyesület (OMME) által 
ramban, így nagy örömmel ragad- felajánlott tasakos mézzel.
tuk meg az alkalmat, hogy meg- A programhoz kapcsolódóan múlt 
oszthatunk a berényi kisisko- évben egy rajzpályázatot is meg-
lásokkal valamit a mi kis titkos hirdettünk, melyre több mint 300 
világunkból. alkotás érkezett be. Ezekből egy 
Akkor az állami iskola kérdésére, gyönyörű kiállítást rendeztünk a 
hogy melyik osztályt szeretnénk Művelődési Központban, mely-
megvendégelni, csak annyit nek megnyitóján résztvevő összes 
tudtunk válaszolni, hogy mindet. gyermeket mézes teával és mézes 
Így azóta hagyomány nálunk, süteménnyel vendégeltük meg, 
hogy a város összes alsó tagozatos mindenki kapott egy kis mézes 
(közel 400) kisdiákja reggelire ajándékot, a legszebb művek 
vajas-mézes kenyeret kap. alkotóit külön is megjutalmaztuk.
Minden évben dobogó szívvel, Kis csapatunk Mézes Reggeli 
nagy lendülettel kezdünk neki a programja idén tovább bővült, 
szervezésnek. Idősebb – fiatalabb hiszen ebben az évben három ó-
méhész, méhész asszony, egész- voda (közel 200 gyermek) is kérte 
ségügyi felelős, „méhész fotós” e- látogatásunkat. Kitartásunk, lel-
gyütt kenjük a kenyereket a gye- kesedésünk, méhésztársaink fela-
rekek és tanáraik nagy örömére. jánlásai, az iskola nyitottsága és a 
Ilyenkor a két iskola aulájában városvezetés támogatása teszi év-
rögtönzött kiállítást rendezünk ről évre lehetővé rendezvényünk 
kaptárakkal, méhészeti eszkö- sikerét. Aki ebben az önzetlen 
zökkel, bemutatjuk nekik a kü- munkában részt vesz, tudja, 
lönböző mézfajtáinkat, a virág- mekkora örömöt okoz egy méztől 
port, a méhviasz gyertyát. Leg- ragacsos, vidám gyermekarc lát-
nagyobb sikere a mézes kere- ványa. Akik eddig még nem ta-
teknek van, amiből a gyerekek a pasztalták a vajas-mézes kenyér jó 
kis ujjaikkal kóstolgatják lelkesen ízét, kívánjuk, hogy ők is kós-
a mézet. tolják meg! 
Egy-egy rövid előadással és kis- Mezőberényi méhészek
filmmel mutatjuk be a méhek és 

Az ötödik Mézes Reggeli

Tizenöt éves az egyesület

A „Fogjunk Össze” Közhasznú egyesületük. Azt a célt tűzték ki 
Egyesület minden évben megren- maguk elé, hogy a városból és 
dezi a fogyatékos emberek nem- környékéből összegyűjtik a sajá-
zetközi napját, így volt ez decem- tos nevelési igényű fiatalokat. 
ber 3-án is. Ennek keretében a me- Négyéves munkával ezt el is érték, 
gye több sérültekkel foglalkozó ennyi idő kellett ahhoz, hogy meg-
nappali ellátást nyújtó és bent- nyissák a Földi Harmónia Házat.
lakásos intézménye kulturális ta- Siklósi István polgármester meg-
lálkozót tartott a Művelődési Köz- nyitójában gratulált az egyesület 
pont színháztermében. évfordulójához. Kifejtette, a sé-
Köszöntőjében Miklósik Béláné, rültek közössége nagycsaládot al-
az egyesület elnöke elmondta, kot, ahol a békesség és a szeretet 
tavaly megemlékeztek arról, hogy közösségében élhetnek. Az intéz-
tíz éve nyitotta meg kapuit a Földi mények gondozottjai adtak kul-
Harmónia Ház. Az idén is turális műsort, majd Hevesi Imre 
évfordulót ünnepelnek, ugyanis lépett színpadra, illetve Bukor 
tizenöt éve, 2004 februárjában ti- Csaba énekeltette, táncoltatta meg 
zennégy taggal alakult meg az a fogyatékkal élőket. 

  A „Leg a láb”Alapfokú  Művészeti Iskola és a 
Berény Táncegyüttes Egyesület közös

FOLKBÁLT RENDEZ

Ideje: 2019. december 13. (péntek)
16.00 Gyermektáncház, kézműveskedés 

17.30-18.30 Berény Táncegyüttes Egyesület közgyűlése
18.30 Folkbál

Helye: Mezőberény, Berény Szálló

Az est folyamán a Talléros zenekar húzza a talpalávalót. 
Szeretettel várjuk a népi érzületű mulatozni vágyókat!

Támogatói jegy: 500.- Ft

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2020

2019. december 20-ig várjuk az intézmények, civil szervezetek, 
vállalkozások 2020. 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.

KARÁCSONYRA HANGOLÓ
HANGTÁL MEDITÁCIÓ CSINGER ANITÁVAL

2019. december 19. 17.00 Művelődési Központ 
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött 
(max. 50 fő). Regisztrálni a Művelődési 
Központ információs pultjánál, illetve az 
opskk.mezobereny.hu vagy a 
www.facebook.com/opskmm lehet.

Berény Táncegyüttes Egyesület

2019. decemberIntézményi hírek / Civil hírek
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55 éves találkozó

Ötvenéves találkozó

Volt egyszer egy 1. sz. iskola

Egyszerűségben a nagyszerűség

A Mezőberényi II. sz. Általános Nagy Ferenc osztályfőnök is.
Iskola 1964-ben végzett VIII.c. A fényképen balról, ülő sor: Olej 
osztálya november 9-én tartotta Róza, Békési Zsuzsanna, Györfi 
55 éves osztálytalálkozóját. A 42 Éva, Nagy Ferenc osztályfőnök, 
tanulóból már többen végleg Józsa Mária, Újhelyi Edit. Álló 
eltávoztak, mások külföldön so r  ba l ró l :  E i l e r  Dán ie l ,  
élnek vagy más elfoglaltságuk Gschwindt Mihály, Durkó László, 
miatt nem tudtak eljönni. Az Gyuricza Imre, Visontai Mátyás, 
egykori diákok közül tízen vettek Halász József.
részt a találkozón, illetve ott volt  Békési Zsuzsanna

A Mezőberényi Petőfi Sándor látásban bízva köszöntünk el egy-
Gimnázium 1969-ben érettsé- másától. Találkozunk egy év 
gizett IV.b osztály tagjainak 50 múlva!
éves találkozóját november 21-én A fényképen a felső sor balról: 
szerveztük meg a Tópart Vendég- Emrich Anna, Víg Éva, Sáli 
lőben. A kellemes beszélgetés so- György, Gulyás Antal, Tordai Ka-
rán felidéztük emlékeinket. Tisz- talin. A középső sor balról: Bíbel 
telettel emlékeztünk meg volt osz- Jutka, Kozma Róza, Molnár Má-
tálytársainkról és tanárainkról. ria, Székely Erzsébet tanárnő, 
Emlékkoszorút helyeztünk el Thurzó Ilona, Gazdovits Ilona. Az 
néhai osztályfőnökünk, kedves ta- alsó sor balról: Nagy Gábor, Les-
nárunk, Dütsch Zsolt gimnázium tyán Mária, Mátrai Irén, Szász La-
bejáratánál lévő emléktáblájánál. jos tanár úr. A képről hiányzik: 
Két tanárunk tisztelte meg jelen- Kohut Julianna és Lestyán Éva. 
létével találkozónkat. A viszont- Nagy Gábor

Az egykori 1. számú Általános lásban, a kulturális munkában, a 
Iskola tantestülete, adminisztratív sportban, a turisztikában elért 
és technikai dolgozói népes ösz- sikereket, a nemzetközi kap-
szejövetelen vettek részt novem- csolatokat. Mindezek alapja az a 
ber 16-án. A találkozó meg- közösségi szint, amely jellemző 
hirdetésének ötlete szomorú tény- volt a tantestületre, az intézmény 
hez, Kovács Erzsébet tanító ha- dolgozói kollektívájára. A kö-
lotti búcsúztatásához kapcsoló- zösségben a közösségért végzett 
dik. A szertartást követő beszél- munka, a gyermekek iránti 
getés az elmúlásról, a már koráb- szeretet és felelősségtudat terem-
ban elhaltakról és a „ki, hogy tette meg azt az egységet, amelyet 
van?”-ról folyt, meg arról: talál- egykor kezdő pedagógusként 
koznunk kellene már egyszer! megtapasztalt.
Nagy Ferencné (Schäffer Valéria) Igen – a közösség ereje hatalmas, 
és társai nekiláttak a szerve- megtartó ereje pedig csodálatos. A 
zésnek, aminek eredményeként találkozóra érkezettek: már nyug-

negyvennél is többen jelezték díjasok és még aktívak baráti tere-
részvételi szándékukat. A meg- feréje során történetek eleve-
jelenteket a szervezők nevében nedtek meg a munkáról, tantes-
Nagy Ferencné köszöntötte, majd tületi rendezvényekről, kirándu-
névjegyzéket egyeztetett. lásokról, a gyerekekkel közös élet 
Siklósi István polgármester üd- mindennapjairól.
vözölte a találkozót, úgy is mint az Általános vélemény: jó volt az 1. 
iskola egykori pedagógusa, számú Általános Iskolában dol-
igazgatója. Mondandójának mot- gozni. Ezt a véleményt osztja e 
tója lehetne: „Volt egyszer egy 1. cikk szerzője is, aki 16 évig igaz-
számú iskola”. Méltatta az in- gatója és tevékeny részese volt a 
tézmény eredményeit: a tanu- mindennapoknak.     Nagy Ferenc

A volt 1. számú Általános Iskola legszebb éveit töltöttem veletek. 
1989-ben végzett diákjai október Köszönöm, hogy bennetek is jó 
19-én a Tópart Vendéglőben talajra hullt a jó iskola hatása. 
tartották 30 éves osztályta- Hálás vagyok azért, hogy ezt 
lálkozójukat. Az évek alatt együtt élhettük meg. Továbbá 
összekovácsolódott közösség tag- köszönöm a szüleiteknek (sok volt 
jai között szimpatikus baráti közöttük tanítványom) a bizalmat, 
kapcsolatok alakultak ki, se- az egész osztályközösségre figye-
gítették egymást, megnyilvá- lést. Külön köszönöm az általános 
nulásaikból kitűnt, hogy figyeltek iskola befejezése után a gátőr 
egymásra. Így ezen a találkozón házaspárnak, hogy több éven át 
tiszta szívvel és jogosan írhattam a helyt, időt, néha finom falatokat 
jelképes táblára Tóth Árpád költő adtak vidám társaságunknak. 
iskolát köszöntő verséből az Ugyanígy köszönjük Esztike néni 
idézetet: És vallani: nem hullhat figyelmes, többszöri vendéglá-
romba bennünk, amit a jó iskola tását a Tópart Vendéglőben.
épített. Emlékül egy igazán különleges és 
Örömmel észleltem, hogy tanít- szép ajándékkal leptek meg 
ványaimnak igénye volt egymás tanítványaim: iparművész által 
társaságára. Szavaikból azt érez- készített egyedi darabbal, melyen 
tem ki, hogy a becsületes, jól vég- a 24 tanuló neve van megörökítve. 
zett munka a legfőbb érték, ez ad Öreg diákjaim utólagos enge-
nekik örömet és megelégedést. delmével a Muzeális Gyűjtemény 
Egyszerűen, de nagyszerűen él- iskolatörténeti részlegén helyez-
nek valahányan. Visszagondolva a ném el. Tenném ezt annál is in-
beszélgetéseinkre, senki sem kább, mert nincs tudomásom ar-
kérkedett, dicsekedett, de nem is ról, hogy a volt 1. számú iskola 
siránkozott. Most is teszik, csak bármely osztálya 30 év alatt 
egyszerűen teszik a dolgukat. legalább 15-ször találkozott 
Ebben áll a nagyszerűségük. volna. Megérdemlik, hogy ragasz-
Kedves volt diákjaim! Köszönöm, kodásuk a volt iskolához és egy-
hogy veletek lehettem 6 éven át (2 máshoz nevük feltüntetésével pél-
év napközi, 4 év osztályfőnökség daként fennmaradjon az utókor 
több tantárgy tanításával együtt, a számára, melyet ezúton is szívből 
számtalan iskolai rendezvény és köszönök és kívánok!   
osztálykirándulás), pályafutásom  Kisné Irénke néni

Az elhurcoltakra emlékeznek
Gyertyagyújtásra hívunk mindenkit 2020. január 6-án, hétfőn 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
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Isten szereti Mezőberényt
Surman László templomot tervez Delhiben

Surman László, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány-
missziójának vezető presbitere Mezőberény Delhiként ismert 
városrészében, a Malom utca végén, a Gárdonyi és a Rózsa utcák 
találkozásánál, egy közel ezer négyzetméteres telken templomot 
álmodott meg, ahol hétvégén istentiszteleteket tartanának, 
hétközben pedig az épület a környéken lakó cigányok számára 
közösségi házként szolgálna.

A részletekről Surman László el- területet, majd átadta a pünkösdi 
mondta, vezető presbiterként Bé- egyház cigány missziójának.
kés, Csongrád és Szabolcs-Szat- Ezután útmutatásért imádkozott, 
már-Bereg megye nyugati részén miként fogjon hozzá a feladathoz? 
21 gyülekezetben lát el fela- Mivel a közhiedelemben a cigány-
datokat, illetve ezek közül egy ságról az él, hogy mindig kérnek, 
gyülekezetben, Eleken lelkész- ő épp adni akart valamit. Imájára 
ként szolgál. Békésen nőtt fel és válaszként azt kapta, hogy adjon 
ma is ott él, gyermekkorában is verseket. Első verseskötete 1998-
járt át Mezőberénybe, hat éve kez- ban jelent meg Sóhajok címmel, 
dett el itt gyülekezetet építeni. Az azóta ezt még két könyv követte. 
istentiszteleteket jelenleg a Gár- Új verseit már három éve gyűj-
donyi utca 20. szám alatt egy csa- tötte, és ezeket rendezte kötetbe. A 
ládi házban tartják. szerkesztésben segítségére volt 
Tapasztalatáról a vezető presbiter Bakay Péter evangélikus lelkész, 
kifejtette, a cigányok nyitottak a illetve a felesége, Kohut Ilona, aki 
vallás iránt, de többek gondol- a kötetet illusztrálta. A kiadás költ-
kodásában az istenhit népi hiedel- ségeit nagybátyja, Joseph Farkas 
mekkel, babonával társul. Nagy és felesége, Marika fedezte, ők a 
erőt ad neki, hogy többször megta- nyolcvanas években emigráltak 
pasztalta, hogy az Istennel való ta- Kanadába.
lálkozás eredményeként az alko- Surman László elmondta, könyv-
holista hogyan változott meg, mi- bemutatókat tart, a találkozók al-
lyen eredményre vezetett, hogy le- kalmával az érdeklődőknek aján-
tették a kábítószert, a cigarettát. 

dékba adja könyvét. A résztvevők 
Célja, hogy a cigányság Mező-

számára az adományozás csupán 
berény társadalma számára nem 

lehetőség, akit a szíve arra indít, az 
átok, hanem áldás legyen.

megteheti. Az adományokat teljes 
Saját életútjáról Surman László 

egészében a templom építésére 
elmondta, sokáig a politika terü-

fordítja, az összegyűlt pénzt a letén kereste a megoldást, volt az 
Takarékbank 53700072-1603 országos cigány önkormányzat, a 
5001-00000000 számláján kezeli. Békés megyei cigány önkor-
Az adományozókat arra kéri, a mányzat képviselője. Azt tapasz-
közleménybe írják be ”Adomány talta, itt csak időleges, átmeneti 
a mezőberényi imaházra.” Eddig megoldásokat talál. Bár közhely, 
két és félmillió forint gyűlt össze.de igaz, hogy az éhezőnek nem ha-
A templom építését olyan művé-lat, hanem hálót kell adni. És az az 
szek is támogatják, mint Molnár érdekes, hogy ez nem pénz kér-
Ferenc Caramel, Kökény Attila, dése, ez az Istennel való találkozás 
Emilio, Bangó Margit és a mező-következménye.
berényi származású Burai Krisz-Tavaly volt egy látomása, este 
tián. A közeli jövőben egy jóté-gépkocsijával fordult le a Körös-
konysági koncertet tervez, ennek tarcsai útról a Malom utcába, és az 
bevétele is a templom felépítését utca végén meglátta a templomot, 
szolgálja.a lámpa fénye megvilágította az é-
– Többen kérdezik tőlem, miért pület homlokzatát. Igyekezett el-
épp Mezőberényben építek temp-hessegetni ezt az ötletet, de azóta 
lomot? – hangoztatta Suman meggyőződött róla, hogy Isten 
László. – Mert Isten ezt mutatta akarja ezt a templomot Delhiben. 
meg nekem, ez az ő útmutatása, Megtudta, a terület a városi önkor-
nem én akarom. Isten szereti mányzat tulajdona, miután ingat-

lanszakértő felértékelte, feleségé- Mezőberényt, és én is szeretem.    
vel piaci áron megvásárolta a M. L. 

Surman László és a megvásárolt telek.

Berényi bronzérem

Tizenkettedik alkalommal ren- vetően újra megindult a város 
dezték meg a már hagyomá- sakkutánpótlás nevelése, és re-
nyosnak számító Szucharda mélhetőleg az elkövetkezendő 
Gyula Sakk Emlékversenyt időszakban ennek látható ered-
Mezőberényben. A tavalyi évhez ményei is lesznek.
hasonlóan ezúttal is 12 versenyző Végeredmény: 1. dr. Gosztolya 
nevezett a viadalra, viszont öröm- Ferenc (Békési TE) 6 pont, 2. 
teli módon, ezúttal négy mező- Sándor Péter (Békési TE) 5,5 
berényi is megmérette magát. A pont, 3. Váradi Miklós (Mező-
korábbi éveknek megfelelően, berény) 5 pont, 4. Váczi Sándor 
Petró József megyei elnök – (Orosházi SE) 4,5 pont, 5. Nagy 
Gyula bácsi egykori tanítványa – Róbert (Gyulai SE) 4 pont, 6. 
is indult a tornán, tiszteletét Ábrahám Lajos (Röszkei SK) 4 
kifejezve az egykori sportvezető pont, 7. Petró József (Békési TE) 4 
felé. A viadalt a várakozásnak pont, 8. Vámosi Péter (Békési TE) 
megfelelően dr. Gosztolya Ferenc 3 pont, 9. Szőnyi Péter (Orosháza) 
nyerte magabiztos versenyzéssel, 3 pont, legjobb serdülő, 10. Guti 
megelőzve Sándor Pétert. A he- Sándor (Mezőberény) 2 pont, 
lyiek nagy örömére egy év kiha- serdülő, 11. Szőnyi László 
gyást követően ismét volt mező- (Orosháza) 1 pont, 12. Lázók 
berényi dobogós Váradi Miklós Máté (Mezőberény) 0 pont, 
személyében. Megjegyzendő, serdülő. 
hogy többéves "téli álmot" kö- Jozaf Csaba

Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában

7. forduló 2018. november 10., Mezőberény

Szuperinfó-Ceglédi VSE I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 3 : 4
 
8. forduló 2018. november 24., Győr
Hed-Land Sportcsarnok SE – AQVITAL Csákvári TC 6 : 1
 
A tízcsapatos mezőnyben Mezőberény csapata nyolc forduló után a 
harmadik helyen áll.                                  Forrás: www.moatsz.hu

Huszonhat évig együtt
PATEX Nyugdíjas Klub 1993 emlékek, ugyanis klubtagjaink 
júniusában alakult meg 78 taggal. elfogytak, nagy részük végleg 
Három évig a PATEX kultúrban eltávozott közülünk. A kis létszám 
tartottuk az összejöveteleinket, miatt a klub megszűnik, utolsó 
majd a Művelődési Központ adott hivatalos foglalkozásunkat no-
helyet számunkra, itt folytattuk a vember 21-én tartottuk.
foglalkozásainkat. Köszönjük a Művelődési Központ 
Az eltelt 26 évből sok szép 

minden dolgozójának a lehető-
emléket őrzünk. Egertől Sopro-

séget, hogy ilyen hosszú időn ke-nig, a Dunakanyartól Szombat-
resztül itt összejöhettünk. A klub helyig sok szép helyre kirándul-
nevében mindenkinek a munká-tunk, láttuk a Parlamentet is. 
jához sok sikert és jó egészséget Ünnepeltünk sok-sok születés-
kívánok.napot, még százéves klubtagunk is 

Nagy Piroskavolt. Sok történetet hallottunk 
egymástól. Sajnos, ezek már csak klubvezető
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Az ember az Isten közelségében halálig. Ezért Isten felmagasztalta 
élhetett mindaddig, amíg been- őt, és olyan nevet adott neki, amely 
gedte a szívébe a kételyt az Isten minden más név fölött van, hogy 
iránta való szeretetével kapcso- Jézus nevére hajoljon meg minden 
latban. Azóta is ez minden kísértés térd az égben, a földön és az 
gyökere. Az ember eme tettének, alvilágban, és minden nyelv 
mint minden emberi tettnek, kö- vallja, hogy »Jézus Krisztus az 
vetkezményei voltak. Isten azon- Úr!« az Atyaisten dicsőségére.”
ban nem hagyta bizonytalan-  (Fil 2,5-11)
ságban az embert. Megígérte a Igen, Jézus ezért jött közénk, hogy 
Megváltót. példát adjon az engedelmességre 
Bár sok részletet előre megjöven- és megmutassa az utat, amelyen 
döltek a próféták, senki sem tudta visszatalálhatunk a Mennyei Atya 
pontosan, hogy miként fog kö- szeretetéhez. Boldogok, akik ezt 
zénk érkezni a Megváltó, Jézus. megértik és elindulnak – Jézust 
Isten szeretetének kimondhatatlan követve – ezen az úton.
megnyilvánulása, hogy Isten egy Feltámadása után pedig megígér-
lett közülünk, emberként, kis- te: „És íme, én veletek vagyok 
dedként született közénk. minden nap a világ végéig!” (Mt 
Ő „bár Isten alakjában létezett, 28,20) Nyissuk meg a szívünket, 
nem tartotta Istennel való e- és kérjük Istent, hogy megnyissa 
gyenlőségét olyan dolognak, a- az értelmünket, hogy a pászto-
melyhez mint zsákmányhoz ra- rokkal és a királyokkal mi is tiszta 
gaszkodnia kell, hanem kiü- szívből hódolni tudjunk Urunk, 
resítette önmagát, szolgai alakot Megváltónk előtt!
vett fel, és hasonló lett az em- Kegyelmekben gazdag várako-
berekhez, külsejét tekintve úgy zást – Adventet – és áldott Kará-
jelent meg, mint egy ember. csonyt kívánok!
Megalázta magát, engedelmes lett Laczkó István
a halálig, mégpedig a kereszt- római katolikus lelkipásztor

Velünk az IstenEgyházi ünnepi alkalmak
A Mezőberényi Református december 26. 11 óra: a Város 

Egyházközség szolgálati Ifjúsági Fúvószenekar ka-
rendje decemberben rácsonyi koncertje a temp-

lomban
december 8., 15. 10 december 31. 17 óra: óév esti 

adventi istentiszteletek a istentisztelet
templomban január 1. 10 óra: újévi isten-

december 17-20. 17  adven- tisztelet
ti hét Jézus négyféle eljöve-  
teléről vendég lelkészek  
szolgálatával a gyülekezeti A II. kerületi (szlovák) 
teremben Evangélikus Egyházközség 

december 22. 10  istentiszteleti rendje
istentisztelet iskolás gyere-
kek műsorával

december 8., 15., 22. 10 óra: 
december 24. 16  szenteste 

advent 2-4. vasárnapja, 
óvodások műsorával

istentiszteletdecember 25. 10  karácso-
december 24. 16 óra: karácsony nyi istentisztelet úrvacso-

estéje, istentisztelet a rával
gyerekek szolgálatávaldecember 26. 10 óra 

december 25-26. 10 óra: karácsonyi ünnepi isten-
karácsony ünnepe, tisztelet
istentisztelet úrvacsorávaldecember 29. 10 óra vasárnapi 

december 29. 10 óra: karácsony istentisztelet
utáni vasárnap, istentiszteletdecember 31. 16 óra óévzáró 

december 31. 17 óra: óév este, istentisztelet
istentiszteletjanuár 1. 10 óra újévi isten-

január 1. 10 óra: újév napja, tisztelet
istentisztelet úrvacsorával

Az I. kerületi Evangélikus 
Egyházközség adventi és A Szűz Mária Szent Neve és 
karácsonyi programjai Szent József Plébánia ünnepi 

alkalmaiAdventi programok

Advent
december 8. 10 óra: Butyka december 8., 15., 22. 10 óra: 2-

Béláné Szabó Klára refor- 4. adventi gyertyagyújtás és 
mátus lelkipásztor ünnepi szentmise
szolgálata, 17 órakor szere- Hajnali szentmisék – roráték – 
tetvendégség Simon András az Advent heteiben:
grafikus művésszel szerdán, csütörtökön és 

december 14. 14 óra: karácso-
pénteken 6:30

nyi kézműves délután a ta-
Karácsony: Jézus Krisztus 

nácsteremben
születése

december 18. 16 óra: ételosztás 
december 24. 23.40: zenés áhí-és ruhaadományok rászoru-

tat, 24.00: éjféli szentmiselóknak
december 25-26. 10 óra: Ünnepi alkalmak

ünnepi szentmisedecember 22. 10 óra: 
Karácsony nyolcadagyermekek karácsonya
december 29. 10 óra: a Szent december 24. 17 óra szentesti 

Család ünnepe és év végi istentisztelet
hálaadás – ünnepi szentmisedecember 24. éjfél: Betlehemi 

január 1. 10 óra: Újév, Mária éjszaka – éjféli könnyűzenei 
Istenanyasága – ünnepi áhítat
szentmisedecember 25-26. (karácsony 

január 5. 10 óra: Vízkereszt – első és második napja) 10 
óra: ünnepi istentisztelet ünnepi szentmise

 óra 

 óra

 óra

 óra

 óra

Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete 

Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete 

LEGYEN ÖN IS 
KARÁCSONYI ANGYALKA!

Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával! 
Csaljon mosolyt a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek 
arcára! Kérjük, ha van olyan játék, plüss vagy más ajándéktárgy 

az otthonában, esetleg édességgel tudna örömet szerezni másoknak, 
akkor juttassa el a Spar előterében 

elhelyezett adománygyűjtő helyre, az Angyalzsákba.

2019. december 7-én 
16 órától vidám zenés műsorral, 

(tervek szerint) fényjátékkal, ételosztással

a Mikulás is megérkezik hozzánk.

Vendégeink a Csabai Színistúdió fiatal művészei, akik zenés 
műsorral kedveskednek a kicsi és a nagy angyalkáknak.

A helyszínen várjuk a cipősdobozos ajándékokat is.
Az adományokat a szervezetek juttatják el a rászoruló mezőberényi 

gyerekeknek. Felajánlásaikat előre is köszönjük!

2019. december 18-ig 

(szombat) 

Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők!

Szilveszteri futógála

2019. december 31-én 

a Berényi Futókör szervezésében.

Részletek később plakátokon, interneten. 

2019. december Civil hírek / Hitélet

Ajándékozzanak karácsonyra szeretteinek 
helyi kézműves termékeket!

2019. december 7-én (szombat) 14 órától 
Adventi vásár a Kossuth téren          .



12.

Pályázat városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 
támogatására Mezőberény Város Képviselő-testülete 

Humánügyi Bizottsága
2020. évre pályázatot ír ki városi rendezvények, valamint 

a város nemzetközi kapcsolatainak támogatására.
 A kiírás, az adatlap, az elszámolólap és nyilatkozat elérhető 

a www.mezobereny.hu oldalon.

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

Mezőberény külterületén műút mellett 
3,8 hektár szántóföld eladó. 
Jelenleg lucerna van benne. 

Érdeklődni: Varga Pál, +36 30 610-5721. 

Víz-, gáz-, fűtésszerelés 
és lakatosmunkák

Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

Vodafone cégcsoport
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