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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek!

Megint itt a december, a semmivel össze 
nem téveszthető ünnep közeledte, 
amikor a karácsonyvárás öröme tölti el 
szívünket. 
Ilyenkor értékelni is lehetne az évet, de 
most csak annyit: sok minden történt 
2014-ben. Voltak országos és helyi 
választások, ám nekünk Mező-
berényieknek mégsem csak ezek, 
hanem a település várossá válásának 25. 
évfordulójára való méltó megemlékezés 
is fontos volt az idén. Szinte valamennyi hivatalos és civil szervezet 
adózott annak az emléknek, amely egy hosszú, munkával teli 
várakozási folyamat lezárásaként elnyert jutalom; a városi rang 
elnyerése jelentett és jelent azóta is Mezőberény számára.
Most decemberben - mint minden évben - újra egy várakozási 
időszakot élünk. A belső várakozásét, az Advent heteit, amely végén 
megint jutalomban reménykedünk. De reményeink között nem a 

tárgyi ajándék a legfontosabb, hanem 
a bensőnkben, a lelkünkben megtalált 
béke és nyugalom adhatja e várakozás 
igazi jutalmát.
Tisztelt Olvasó! 
Mezőberény Város Önkormányzata 
nevében kívánok Önöknek szép 
ünnepet, megvalósuló álmokat, 
gyermekeikben, unokáikban örömöt, 
családi szeretetet.
Kívánom, hogy a Karácsony ne csak 
nevében legyen a szereteté, hanem 
minden családban boldogságban 
eltöltött együttlét tegye emlé-
kezetessé az ünnep napjait.

Siklósi István, polgármester

Berény Kerékpárosbarát Település

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. november 21-én a 
"Kerékpárosbarát Település 2014" címet adományozta 
Mezőberénynek. 
 
 Mezőberény Város Önkor-
mányzata 2014. szeptember 
30-án benyújtotta pályázatát a 
"Kerékpárosbarát Település 
2014" cím pályázati felhívásra. 
Ezzel a megtisztelő címmel a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (NFM) a települések 
kerékpárral közlekedőkért tett 
intézkedéseit kívánja értékelni, 
amel lye l  a  te lepülések  a  
környezetbarát, fenntartható, 
mindenki számára elérhető 
egészséges közlekedési eszköz és 
életmód népszerűsítéséhez járul 
hozzá.

Kugler József újabb könyvön dolgozik

Kugler Józsefnek nemzeti ünnepünk alkalmából október 23-án az 
önkormányzat „Mezőberényért” kitüntetést adományozott, az 
elismerést azonban betegsége miatt a városházán nem tudta 
átvenni. Interjúalanyom tolószékben fogadott, de teljes szellemi 
frissességben és jókedvvel. Kugler Józseffel régi ismerősként 
üdvözöltük egymást.
–
éveinek Mezőberénye?
–
körülmények között nőttem fel, de szép gyermekkorom volt. Abban az 
időben jött a téeszesítés, ezért 1961-ben beköltöztünk a faluba. Akkor 
mentem első osztályba, és mivel a tanyáról nem jártam óvodába, 
bizony kezdetben nehezen boldogultam az iskolával. 
– Milyen volt ekkor sváb származásúként felnőni?
– Csak félig, apai ágon vagyok sváb, és családunk asszimilálódott, 
gyakorlatilag a kisebbségi életből semmit sem vettem észre. 
– Később, már kutatóként miért választottad fő témádként a dél-
alföldi, a Békés megyei és a berényi nemzeti kisebbségek 
történetének kutatását?
Hogy történész lettem, azt az iskolának és családomnak köszönhetem. 
Az általános iskolát 1961 és '69 között az 1. számú iskolában 
végeztem, nagy szerencsémnek tekintem, hogy 5-8. osztályig a 
magyart és a történelmet Hentz Lajos tanította. 

folytatás az 9. oldalon

 Amikor születtél, 1955-ben milyen volt a múlt század 50-es, 60-as 

 Akkoriban a kereki és ugari tanyákon éltünk, bár szerény anyagi  

Még két adventi gyertyagyújtás 

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

2014. december 14. 16 óra 
a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával; 

2014. december 21. 16 óra 
a II. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával.

Újévi köszöntő 
2015. január 1-én 17 órától.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester. 

Mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezők!
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Novemberi számunk megjelenése óta a képviselő-testület kétszer 
ülésezett: november 10-én és december 1-én.

Ez történt a két ülés között 

Október 8-án képviselő-testületi felhatalmazással adásvételi 
szerződést írt alá Siklósi István polgármester a Vas-Fa-Ép Kft-vel 
a Mezőberény 4/5. hrsz-on lévő épület, lakások megvásárlásáról. A 
vétellel a Békési úti lakások és a Városháza által bezárt tömbbelső 
teljes egészében önkormányzati tulajdonba került vissza, ezzel egy 
három éve folyó előkészítő munkát sikerült lezárni.
Október 23-án a Köztemetőben emlékeztek meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc évfordulójára, majd ezt követően a 
Városházán ünnepi testületi ülés keretében Dr. Kugler József 
munkásságát „Mezőberényért”, míg T. Wagner Márton élete során 
végzett tevékenységét „Mezőberényért posztumusz” kitüntetéssel 
ismerték el. A két kitüntetett munkássága méltán állítható példaként a 
következő generációk elé.
Október 28-án Aradi Rolanddal, az EDF Démász Zrt. képviselőjével 
tárgyalt Siklósi István polgármester a bérlakásokban alkalmazni 
tervezett „előre fizetős” mérőórákról, valamint a közvilágítás 
korszerűsítésének lehetőségéről. A megbeszélésen jelen volt Nagy 
Sándor, a lakásokat üzemeltető Közszolgáltató Intézmény igazgatója, 
illetve Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője és Kutas Ferenc 
beruházási előadó. 
November 4-én a polgármester Lóczi Gáborral, a KÖZGÉP 
képviselőjével folytatott egyeztetést a vasúti beruházás állásáról. 
Tájékoztatása szerint december 15-ig befejezik az összes munkát 
Mezőberényben. Átadják a forgalomnak az aluljárót, elkészül az 
állomásépület, parkolók, illetve a temetői oldalon a kerékpárút is 
elkészül. Az állomás épületében a műszaki és biztonságtechnikai 
eszközök és felszerelések mellett helyet kap a pénztár, WC-k (közte 
mozgáskorlátozott WC is), valamint egy szerkezetkész épületrész a 
földszinten, amely berendezése egy esetleges bérlő szándékaitól függ. 
Az egyeztetésen szó esett a vasútnál lévő három tölgyfáról is, ezzel 
kapcsolatban azt az információt adta, hogy a kivitelező biztosan nem 
vágja ki azokat.
November 5-én a városi ivóvízhálózat rekonstrukciójáról folyt 
egyeztetés a Városházán a Vízművek, az Invitel, a kivitelező és az 
önkormányzat képviselőinek részvételével. A rekonstrukció érinti a 
Luther utcai és Liget téri fővezetékek kiváltását, cseréjét, amellyel az 
elhasználódott vezetékek okozta veszteségeket csökkenthetik, és a víz 
minőségének javulását érhetik el. A munkálatok során átmeneti 
kellemetlenségek lehetnek az érintett területeken.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?

A napirend elfogadása után titkos szavazással megválasztásra kerültek 
a külsős bizottsági tagok. Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete bizottságainak összetétele:
Humánügyi Bizottság: Körösi Mihály elnök, Barna Márton tag, 
Borgula Györgyné tag, Dr. Burján Katalin tag, Pardi Tamás külsős tag 
és Váradi Lászlóné külsős tag
Pénzügyi Gazdasági Bizottság: Kovács Edina elnök, Harmati László 
tag, Nagy Sándor tag, Berner Tibor külsős tag és Kohút Pálné külsős 
tag
Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság: 
Mezeiné Szegedi Erzsébet elnök, Halász Ferenc tag, Öreg István tag, 
Debreczeni Gábor külsős tag és Dr. Hantos Katalin külsős tag.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatott a 2014. szeptember 29-én 
tartott zárt ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester 
számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről. 
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 1.500,000,- Ft 
szociális támogatást biztosított a háztáji kertek művelésével 
összefüggő „Öngondoskodó háztájék program”-ban résztvevők 
segélyezésére, valamint 500.000,- Ft-ot biztosít a program 
megvalósításához szükséges vetőmag beszerzéséhez.
Elfogadták Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2014. 
évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint a 

2014. évi adóbevételek alakulásának értékeléséről szóló beszámolót.
A Városi Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévő busz 2015. 
évre vonatkozó díjszabása 180 Ft/km összegben került elfogadásra. 
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, a díjszabás 20%-kal, 216,- 
Ft/km összegre növekszik. 
A testület határozata értelmében 2015. január 01. napjától nem 
emelkedik az önkormányzati lakások lakbér mértéke.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módo-
sította az önkormányzat által megállapított helyi díjakról, vala-
mint a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet. 
Bevezetésre kerül a mozgóbolti árusítás – 2.800,- Ft/nap. A járműről 
történő árusítást 3,5 t vagy nagyobb teherbírású gépkocsiról 12.200,- 
Ft/hónap összegben, járműről történő árusítást 3,5 tonnánál kisebb 
teherbírású tehergépkocsi, személygépkocsi, személygépkocsi-
utánfutó, lovas kocsi esetében 6.000,- Ft/hónap összegben határozták 
meg. A temetői díjak 100 Ft-ra kerekítve kerültek módosításra.
A képviselők úgy döntöttek, hogy 2015. január 01. napjától nem 
emelnek adómértéket a helyi iparűzési adó, az építményadó, a 
telekadó és az idegenforgalmi adó tekintetében.
2015. évtől a magánszemélyek kommunális adója nem tartalmazza a 
lakossági szemétszállítási díjat, ezért a helyi adókról szóló 49/2012. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet a következők szerint módosul: 
magánszemélyek kommunális adómértéke belterületen 8.000,-
Ft/év/ingatlan, a külterületi üresen álló ingatlanok adómértéke 0,-Ft, a 
külterületi lakott ingatlan adómértéke 4.000.-Ft.
Felhatalmazást kapott Siklósi István polgármester, hogy Moldován 
Attila egyéni vállalkozóval a belterületi vízrendezés kapcsán 
beruházási tanácsadói megbízási szerződést kössön maximum nettó 
500.000,- Ft értékben. 
Tudomásul vették Dr. Kugler József lemondását 2014. évben 
„Mezőberényért” kitüntetéssel járó pénzjutalomról.
A Képviselő-testület bruttó 426.720,- Ft-ot biztosított a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére a mezőberényi 679 hrsz-ú 
Köztemető térképének elkészítéséhez.
A MOL Zöldövezet Program „A” kategóriában meghirdetett 
„Közösségi funkciójú zöldterületek létesítése, fejlesztése és 
rehabilitációja az ország egész területén” c. felhívásra a Mezőberény 
Környezetvédelméért Alapítvány számára a pályázat saját erejének 
biztosításához szükséges 600.000,- Ft-ot szavazott meg Mezőberény 
Város Képviselő-testülete. A beadott pályázat céljával egyetértve 
tudomásul vették, hogy a Mezőberény Környezetvédelméért 
Alapítvány számára a tulajdonosi hozzájárulás megadásra került.
Mezőberény Város Önkormányzat informatikai eszközeinek 
beszerzéséhez 3.770.000,- Ft biztosításáról döntöttek.
A képviselő-testület egyetértett a Békés Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Főosztálya által megállapított kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák körzethatárainak meghatározásával. Az EMMI 
rendelet értelmében a Mezőberényben lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű 
általános iskolába járó gyermekek létszáma a 2014. október 1-jei 
statisztika szerint 102 fő, akik közül mindenki a Mezőberényi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanulója. 
Elfogadásra került Dr. Hantos Katalin külsős bizottsági tag 2014. 
április hónaptól október 12. napjáig történő lemondása havi 
tiszteletdíjáról.
A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy 
aláírja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérésére a 
névhasználathoz kötődő Együttműködési nyilatkozatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy Mezőberény Város Önkormányzata a 
működtetést kizárólag Mezőberény közigazgatási területére 
vonatkozóan vállalja.
A Nyeregben Alapítvány a helyi munkahelyteremtést, 
munkahelymegőrzést segítő támogatásról szóló rendelet értelmében 
be ruházás t  s eg í tő ,  u tó f inansz í rozo t t  kü l ső  pá lyáza t  
előfinanszírozásához – turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez – 
megelőlegezésként 5.000.000,- visszatérítendő kamatmentes 
önkormányzati támogatásban részesül. Az alapítvány köteles a 
pályázati pénzek megérkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 
2015. április 30-ig egy összegben visszautalni az önkormányzat 
számlájára a támogatást.
A képviselők úgy határoztak, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás 

Városházi hírek
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Taggyűlésébe Siklósi István polgármestert delegálják.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a Mezőberény, 
683+64,96 vasúti hmsz-ben lévő gyalogos aluljáró közvilágítás 
bővítése tárgyú Tervegyeztető nyilatkozat aláírására. A képviselő-
testület vállalta, hogy az önkormányzat a létesült elemek üzemeltetési 
költségének és a villamos-energia díj költségének megfizetéséről 
gondoskodik azzal, hogy a létesülő közvilágítási elemek tulajdonjoga 
a sikeres műszaki átadás-átvételt követően az önkormányzatot illetik 
meg.
A Mezőberényi Malom Fitness Diák – Sportegyesület részére 80.000,- 
Ft támogatást ítéltek meg a Sportegyesület Győrben megrendezésre 
kerülő Karate világbajnokság záró eseményén való fellépéséhez.

Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Ez történt a két ülés között

November 7-én a Telenor képviselőjével egy mezőberényi 
képviselet létrehozásáról egyeztetett Siklósi István polgármester. 
A megbeszélés eredményeként heti egy alkalommal már helyben tud a 
lakosság ügyet intézni a telefonos szolgáltató ügykörébe tartozó 
kérdésekben. A képviselet az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban szerdánként kereshető fel. Ez a lehetőség nemcsak a 
flottás ügyfeleknek, hanem valamennyi Telenoros ügyfélnek 
könnyebbség lehet.
November 9-én Borgula Jánost családja körében köszöntötte a 
polgármester a Tópart Vendéglőben 90. születésnapja alkalmából. 
Ez alkalomból átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapját és az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó 
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.
November 18-án állampolgársági eskütételre került sor a 
Városháza Dísztermében. Az egyszerűsített honosítási eljárások 
2011. évi megindulásától a mai napig összesen 65-en kérték a magyar 
állampolgárságot Mezőberényben, valamint tették le itt az 
állampolgársági esküt.
November 19-én elkezdődött a vasútállomás és környéke műszaki 
átadási folyamata. Az átadásnál Adamik Jánosné képviselte a várost. 
Több hiányosságra is felhívta a figyelmet, melyek közül az egyik 
legfontosabb a Szarvasi úti vasúti kereszteződés alatti 
szennyvízvezeték védőcső hiánya, melynek megépítését továbbra is 
kérik a kivitelezőtől, mivel az a jóváhagyott tervekben szerepelt.
November 20-án „Az egészség szolgálatában” mottóval 
mutatkozott be a Famíliatészta Kft. a megye településeinek. A 
bemutatkozás alkalmával szervezett üzemlátogatáson és az azt követő 
„mini konferencián” a meghívott településvezetőkön, élelmezési 
szakembereken kívül részt vettek és előadást tartottak a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága, a Mintamenza 
program, a NÉBIH képviselői. A rendezvényen Siklósi István 
polgármester is tartott előadást „Egészség és öngondoskodás” címmel.
November 21-én Balatonkenesén 30 önkormányzat és 39 munkahely 
képviselőivel együtt vehette át Siklósi István polgármester a 
„Kerékpárosbarát Település” címet, mely egy évig érvényes. A 
Polgármesteri Hivatal szakemberei által készített, a cím elnyeréséhez 
benyújtott pályázat megtalálható a város honlapján.
November 25-én a közfoglalkoztatásról folyt egyeztetés Szekeres 
Józsefné alpolgármester asszony, a Polgármesteri Hivatal 
közfoglalkoztatással is foglalkozó dolgozói és a munkavezetők 
részvételével. Siklósi István polgármester a megbeszélésen 
tájékoztatta a jelenlévőket a jövő évre tervezett Start 
Mintaprogramokról. Az elképzelések szerint a jelenlegi 3 program 
helyett 4 programot vállalna Mezőberény. A belvizes programot nem 
lehet folytatni, helyette közútkarbantartást kíván a városvezetés 
megvalósítani, amely keretében járdafelújításokat, térburkoló kövek 
gyártását, útpadkázást terveznek. Folytatják az „Erdő” és a 
„Mezőgazdasági termelés” programokat. Új elemként az „Illegális 
szemétlerakók felszámolása” programot szeretnék megvalósítani.

November 27-én az előző napi felkészítést követően a Megyei 
Védelmi Bizottság által elrendelt szakmai gyakorlatra került sor, 
mely során az ügyeletek normaidőn belüli aktivizálása és a szükséges 
kommunikációs csatornák működtetésének gyakorlása volt az 
elsődleges cél. A gyakorlat végrehajtása során Mezőberény is jól 
vizsgázott.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?

A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatást 
adott a 2014. november 10-én tartott zárt ülésen hozott döntésről, majd 
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
A képviselő-testület döntött a Mezőberény Város Nemzetközi 
Kapcsolatok Koncepciójának, Mezőberény Város Kulturális 
Koncepciójának, Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciójának és 
Mezőberény Város Sport Koncepciójának érvényben tartásáról.
Ötödik alkalommal módosították Mezőberény Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendeletét, a bevételi és a kiadási főösszeg 
(intézményfinanszírozással) 4.522.886 ezer Ft-ra növekedett.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. évben is 
pályázatot ír ki a városi rendezvények illetve a nemzetközi 
kapcsolatok támogatására. A támogatási keretösszeg a 2015. évi 
költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
Számlaszám módosítás miatt szükségessé vált a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem él a Web And Sales 
Média Kft. hir6.hu/mezobereny aloldal működtetésére vonatkozó 
ajánlatával.
Módosították a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendeletet. A 
korábbi Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének feladatait ezen 
túl az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság 
elnöke látja el, valamint kibővítésre illetve pontosításra kerültek a 
Kerekasztal tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Békési 
Tagintézmény Mezőberényi telephelyét működtető önkormányzat 
véleményezte a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, az abban foglaltakat megfelelőnek tartotta.
Mezőberény  Város  Óvoda i  In t ézménye  veze tő j ének  
kezdeményezésére módosították a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet, a gyermekétkeztetés 
díja tekintetében adható kedvezmények kibővültek. Egyúttal 
módosításra került az étkeztetési térítési díjak vonatkozásában a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet.
200.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a képviselő-testület az Árpád 
utcai motoros légoltalmi sziréna cseréjéhez.
Az Áchim u. 69., a Zrínyi sugárút 20/1. és a Békési út 2/A. IV/9. sz. 
alatti önkormányzati bérlakások átminősítése miatt módosították a 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletet.
Az együttműködési megállapodások felülvizsgálata nyomán 
módosították a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény, 
valamint a települési önkormányzat és a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési 
megállapodást. A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 
új együttműködési megállapodás megkötéséről döntöttek a 
képviselők.
A Mezőberényi Általános Iskola Iskolaszékébe Körösi Mihály 
képviselőt, az iskola Intézményi Tanácsába Siklósi István 
polgármestert, Szekeres Józsefné alpolgármestert és Barna Márton 
képviselőt delegálta a képviselő-testület.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény, a Mezőberény Város Óvodai Intézménye és Mezőberény 
Város Önkormányzata tekintetében maximum 6 hónapra 8.000,- 
Ft/fő/hó, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat tekintetében 3 
hónapra 8.000,- Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatást szavazott meg a 
képviselő-testület. A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
munkavállalói háromszor 10.150,- Ft ajándékutalványban 
részesülnek. A juttatások biztosítása az intézményi pénzmaradványok 
terhére történik.
A rendeletek megtalálhatók a www.njt.hu honlapon.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. december 22.
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Közmeghallgatás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. 
december 22-én 15 órától közmeghallgatást tart 

a Városháza 16. sz. termében.

Témája: A 2015. évi költségvetés elvei

Siklósi István, polgármester

Városházi hírek
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Adamik Mihály 
köszöntése

Adamik Mihály 2014. november 16-
án ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből az alakalomból Siklósi István 
p o l g á r m e s t e r  o t t h o n á b a n  
köszöntötte, és adta át részére a 
miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Borgula János 90 éves

Borgula János 2014. november 9-én 
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István 
polgármester családja körében 
köszöntötte az ünnepeltet, és adta át 
részére a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkor-mányzat 
ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

A mezőberényi gimnázium: 
akkreditált ÖSD nyelvvizsgahely

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium 2001.03.13-tól akkreditált ÖSD 
nyelvvizsga-hely, így sok tapasztalattal, 
kialakult hagyományokkal vizsgáztatunk. 
Az Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, 
vagyis Osztrák Nyelvi Diploma egy a világ 32 
országában alkalmazott, nemzetközileg elismert nyelv-
vizsgarendszer, amely szigorú minőségi követelményeknek tesz 
eleget. Igazodik a nemzetközi előírásokhoz, illetve a vizsgaszintekhez.
Békés megyében egyedül nálunk lehet ÖSD vizsgát tenni. 
Vizsgáztatóinkat Ausztriában, illetve Budapesten, az Osztrák 
Intézetben képezték ki, és mind osztrák oldalról, mind a magyar 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ részéről folyamatos 
ellenőrzés garantálja a vizsgák színvonalát. A vizsga legfontosabb 
jellemzője, hogy az élő, beszélt és a mindennapokban írásban használt 
német nyelvet tekinti a legfontosabbnak. Nem a nyelvtanra helyezi a 
hangsúlyt, hanem a kommunikációra, a valós élethelyzetekre. Az ÖSD 
egynyelvű nyelvvizsga, ami azt jelenti, hogy nincs benne fordítási 
feladat.
Ez a nyelvvizsga több szinten tehető le:
ź középfokú (B2) nyelvvizsga megszerzésére a Mittelstufe Deutsch 
ź felsőfokú (C1) nyelvvizsga megszerzésére az Oberstufe Deutsch 

szolgál.
A vizsgára való jelentkezés feltétele a jelentkezés naptári évében 
betöltött 14. életév.
A nyelvvizsga minden szinten írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli 
előtt van felkészülési idő! A legtöbb nyelvvizsgától eltérően 
Mittelstufe és Oberstufe szintjén is lehetővé teszi a szótár használatát. 
Az előbbinél kétnyelvű, az utóbbinál egynyelvű szótár használata 
lehetséges.
Iskolánkban évente három időpontban lehet nyelvvizsgázni:  
decemberben, februárban, májusban. A nyelvvizsgáról bővebben az 
iskola honlapján olvashat:
 http://www.gimnazium.mezobereny.hu/index.php/osd
Várjuk jelentkezését vizsgáinkra!

Rendőrségi felhívás!

Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben, bevásárló 
helyeken és a piac területén is. Ezeken a helyeken a tolvajok 
kihasználják a vásárlásba feledkezett vevők figyelmetlenségét, és 
tőlük táskát, pénztárcát vagy más értéket lopnak el.
A Mezőberényi Rendőrőrs az év végi ünnepek időtartama alatt a 
bűncselekmények megelőzése érdekében fokozott figyelmet fog 
fordítani a bevásárló helyek és a piac, valamint azok környezetének 
ellenőrzésére. 
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során:
- ne hagyjanak pénztárcát a bevásárló kosárban!
- pénztárcáikat a szorosan maguknál tartott kézitáskában tartsák! 
- pénztárcáikat, irataikat akár ruházatuk belső zsebeikben tartsák!   
- a bankkártyával ne tárolják együtt a feljegyzett PIN kódot!
- a már megvásárolt értékeket ne hagyják őrizetlenül!
- a mobiltelefont ne tartsák jól látható helyen!
- a gépkocsi utasterében soha ne hagyjanak jól látható helyen 
értéket! 

Tisztelt lakosság!
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk figyelmüket a polgári célú 
pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003.(X.1.) 
Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására.  
„Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek 
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római 
gyertya kivételével) – a petárda kivételével – nagykorú személyek 
december 28-tól 31-ig engedély nélkül megvásárolhatják, 
birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-
tartalomig tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak 
szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek 
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római 
gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január 01-én 06.00 
óráig engedély hiányában is felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő 
által visszaadott kis tűzijátékterméket a 30. § (2) bekezdésében 
meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a 
forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül 
visszavenni.”
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkező személy 
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel!

Testi épségük megóvása érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, csak fokozott 
óvatossággal, a termékeken látható felhasználási szabályok 
maradéktalan betartásával tegye azt!
A Mezőberényi Rendőrőrs köszönetét fejezi ki a város közbiztonsága, 
és az itt élők biztonságérzetének javítása érdekében végzett 
tevékenységünkhöz nyújtott segítségért, együttműködésért és 
megértésükért!
Munkatársaim nevében Mezőberény minden lakójának kellemes 
karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag boldog újévet, és jó 
egészséget kívánok!

Jakusovszki Zoltán r. alezredes, őrsparancsnok

Láthatóvá tett lélekhangok 
III. Mezőberényi Művésztelep kiállítása

Az augusztusban megtartott III. 
Mezőberényi Művésztelep Lélek-
hangok című kiállítását Ván 
Hajnalka  művészettörténész 
nyitotta meg november 8-án az 
Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban. A művészettörténész 
hang-súlyozta, a nyolc alkotó 
képein keresztül a művésztelep a 
kortárs képalkotói tevékenység 
egyfajta keresztmetszetét adja. A 

nem véletlenszerűen összeállt „csapat” reprezentálja a kortárs magyar 
művészet tendenciáit, képeiket a redukció, az elvonatkoztatás és a 
szimbolikusság jellemzi. A kiállítás kis hazai 20-21. századi 
művészettörténet, ezért lehet büszkesége Berénynek a III. 
Mezőberényi Művésztelep Lélekhangok című tárlata.

Városházi hírek / Intézmények
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Mesterpedagógusok a 
Mezőberényi Általános Iskolában

Ez év nyarán a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium három vezetője: Öreg István 
főigazgató, Babinszki Szilárdné és 
Miha l ik  Árpádné  f ő igazga tó -
helyettesek részt vettek az Oktatási 
Hivatal által szervezett Tanfelügyeleti 
szakértők felkészítése a pedagógiai-
szakmai ellenőrzésre és a Szakértők 
felkészítése a pedagógusminősítésre  
elnevezésű képzéseken.
A képzéseken elsajátították az országos 
pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tan-
felügyelet) és a pedagógus előmeneteli 
rendszer keretében zajló minősítési 
eljárások szakszerű lebonyolításához 
szükséges elméleti és módszertani 
ismereteket. 
A sikeres vizsgák után az ősz folyamán 
zajló szakértői képzéseken trénerként, 
vizsgáztatóként, illetve ellenőrzési 
szakértőként dolgoznak az Oktatási 
Hivatal felkérésére. Segítik a tantestület 
tagjait portfóliójuk elkészítésében, a 
tanfelügyeleti látogatásra való felké-
szülésükben a pedagógus életpálya 
sikerességéért. 
Január elsejétől mesterpedagógus 
fokozatba nyertek besorolást.

Múzeumok Őszi Fesztiválja Mezőberényben

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ 2006-ban hagyományteremtő céllal elindított Múzeumok 
Őszi Fesztiválja  országos  rendezvénysorozathoz 2014-ben Az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ is csatlakozott. A rendezvények 
megszervezését Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatta.

Első világháborús fotókkal gazdagodott a 
gyűjtemény

A Múzeumi Esték keretében november 27-én a résztvevők az 
I. világháború centenáriumáról emlékeztek meg az OPSKK Muzeális 
Gyűjteményében. Körösi Mihály helytörténész, az önkormányzat 
humánügyi bizottságának elnöke nyitotta meg a Magyar tüzérek az 
orosz fronton című fotókiállítást. 
- Az I. világháborús hősök emlékkönyve után egy újabb értékes első
világháborús anyag, ezúttal egy fotógyűjtemény került elő – hallhatta 
az érdeklődő közönség Körösi Mihálytól. - A felvételeket Sáli György 
tüzértiszt készítette, akiről keveset tudunk. Leszármazottja Pap Márta 
kilencven felvételt adományozott, ebből most 68 került a közönség 
elé. A felvételek nagyrészt a háború békésebb pillanatait örökítették 
meg.
Csete Gyula, a gyűjtemény szakmai vezetője elmondta a New 
Yorkban élő Pap Márta 2014 szeptemberében kereste meg, és akkor 
ajánlotta fel a páratlan fotógyűjteményt az intézmény részére. A 
bemutatott felvételeket válogatta és a kiállítást rendezte Csete Gyula. 
A tárlat megtekinthető 2014. január 31-ig.  
Darányi Katalin középiskolai történelem tanár Nők a hátországban – 
az I. világháború női szemmel, majd Bancsiné Kardos Zsuzsa 
történész Út a II. világháborúba címmel tartott szép számú közönség 
előtt sikeres előadást. 
A rendezvényt a XX. Század Intézet, az 1914-18 Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság és a Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatta. 

Meghívó
A Mezőberényi Általános Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium diákjai és tanárai, valamint 
a Mezőberényi Városi Ifjúsági 

Fúvószenekar 
szeretettel meghívják Önt és kedves 

családját 

Karácsonyi Ünnepségükre

Ideje: 
2014. december 13.  17 óra

Helye: 
Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ

Intézmények

A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozata keretében az 
érdeklődők október 10-én az őszi népszokásokkal ismerkedhettek 
meg, október 18-án töklámpás készítő versenyen vehettek részt az 
OPSKK Muzeális Gyűjteményében. A harmadik alkalomra november 
8-án került sor, ekkor kerékpártúrán a város építészeti értékeit 
tekinthették meg.
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Háromezer éves bronzkardok kerültek elő a 
berényi határból

Dombi Zoltán, m
szabadidejében most is a határt 
járta.  Motorkerékpárjával 
akácos, vizes helyhez ért, ezért 
leszállt a járműről szétnézni. Ez 
régi tanyahely volt, csak 
értéktelen tégla- és cserép-
törmeléket talált. A közelben 
meglátott egy csatornát, elindult 
abba az irányba, ekkor a 
kukoricásban, úgy öt méterre 
meglátott egy kerek tárgyat, a 
föld felszínén zöldellt  a 
rozsdától. Előbb réznek nézte, 
mikor kézbe vette, akkor jött rá, 
hogy ez bronz. Gondolkodott 
rajta, hogy gyertyatartó lehet, aztán amikor kézbe fogta, rájött, hogy 
egy kardnak a markolata. Ettől néhány méterre megtalálta a penge egy 
darabját is, az olyan éles volt, hogy elvághatta volna a kezét - így 
emlékszik vissza Dombi Zoltán arra a június végi – július elejei napra, 
amikor megtalálta a 3000 éves bronzkori kard két darabját.
A régészek arra kérték, hogy a pontos lelőhelyet ne árulja el, mert ott 
még kutatni akarnak, és attól tartanak, hogy kincsvadászok megelőzik 
őket. A békéscsabai Linemarban CNC-lakatosként dolgozó 42 éves, 
három gyermekes férfi régészeti leletek kutatása céljából 
rendszeresen járja a határt. 
- Húsz évet dolgoztam a mezőgazdaságban, Gyomaendrődtől Gesztig
 jól ismerem a határt – hallottuk tőle. - Érdekel a történelem, csakis 
vizuálisan vizsgálom át a területet, mert fémkereső használatához már 
kell az illetékes múzeum és a földtulajdonos engedélyes is. Főleg II. 
világháborús leletek után kutatok, de találtam már, például, kelta 
pénzt, avar kori települést és török nyílhegyet is. A törvény szerint az 
1710 előtti leletek az állam tulajdonában vannak, a későbbiek a 
megtalálót illetik, ha az állam nem tart rá igényt. 
Törvénytisztelő állampolgárként a leletet behozta az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményébe, megmutatta 
Csete Gyula  muzeológusnak, aki rögtön felismerte a különleges lelet 
jelentőségét, és tájékoztatta Liska Andrást, a gyulai Erkel Ferenc 
Múzeum régészét. Más esetekben hónapokba kerül, mire kijönnek a 
régészek, most a következő héten már itt voltak. A konkrét feltárással 
azonban várni kellett a kukorica betakarításig.  
Ezt követően ELTE BTK Régészettudományi Intézete a gyulai Erkel 
Ferenc, illetve a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeummal 
együttműködésben hozzáfogott a kutatáshoz. A három fémkereső 
segítségével húsz perc alatt további hat bronzkori karddarab került 
elő. Ezek összeillesztve a Dombi Zoltán által megtalált két darabbal 
együtt két teljes kardot adtak ki. Ezek értékét jelzi, az Alföld keleti 
részéből addig ebből a korból igazolt lelet nem került elő.
-Ehhez a lelethez olyan szerencse kellett, mint a lottó 5-öshöz,

 rengeteg séta és ráfordított idő előzte meg. Naponta átlagban egy órát 
vagyok kint a határban. Most például a nyári a szántástól őszig semmit 
sem találtam, még egy rozsdás vasszeget sem – összegzi véleményét 
Dombi Zoltán. 
A restaurálás után a két bronzkard a békéscsabai Munkácsy Mú-
zeumba kerül. Dombi Zoltánt példaértékű hozzáállása elismeréseként 
az illetékes minisztériumhoz jutalomra terjesztették fel. 

M. L.

int máskor, 

Berényi Nagy Péter fölemelkedik a 
gyermekekhez

Berényi Nagy Péter, ismertebb nevén Tücsök Peti zenés 
gyermekműsoraival évtizedek óta járja a Kárpát-medencét, 
mesés és verses könyveit a legnagyobb könyvterjesztők 
forgalmazzák. Neve előtt a „Berényi” előtag a származására utal, 
november 28-án Mezőberényben a gyermekeknek mesélt az 
OPSKK Könyvtárában, ez előtt kértünk interjút tőle.   

– Sokoldalú ember, rajzol, zenél, meséket ír. Hogyan vált ilyen 
sokoldalúvá?
– Nem csak zenélek, zenét is szerzek. Korábban festettem olajképeket 
is, de rá kellett jönnöm, ezek a tevékenységek mind-mind külön is 
egész embert kívánnak, így maradtam a gyermekek mellett. Néha a 
reklámgrafika elcsábít, de alapvetően a gyermekeknek írok és nekik 
adok műsorokat, mert olyan jó fölemelkedni a gyermekek 
magasságába. Mert nem csak mi tanítjuk őket, tőlük mi is sokat 
tanulhatunk. 
– Mi köti a gyermekekhez?
– Belülről én is az vagyok. Ha egy gyermekműsoron kiállok a 
színpad-ra, rengeteg energiát, szeretetet kapok tőlük. Jó érzés a 
gyermekek tisztaságában megfürdeni. A gyermekműsornak persze 
jónak kell lennie, mert ők őszinték, s ha nem köti le őket a produkció, 
azt azonnal jelzik, akkor mozgolódnak, csipkedik egymást.
– Ha már a gyermekeknél tartunk, beszélne a családjáról, a saját 
gyermekének is mesélt, zenélt?
– A párom két gyermeket hozott a házasságunkban és van egy közös 
csemeténk is, Vanda lányunk, ő már 21 éves. Mindig ők voltak, és ma 
is ők az első kritikusaim. Ha dalt szerzek, rajzolok, mesét írok, 
legelőször nekik mutatom meg. Én belülről látom ezeket az 
alkotásokat, ők pedig kívülről szemlélik, ők jelentik számomra a 
kontrollt. Fontosnak tartom az apaságot, így a gyermekeket ebből a 
szemszögből is képes vagyok szemlélni. Azt mondják, minden férfi 

mögött, aki letett valamit a képzeletbeli asztalra, ott van egy nő, ez 
igaz az én esetemre is, a feleségem megértése nélkül ezt nem tudtam 
volna elérni. Ő elfogadja, sőt támogatja, hogy nekem alkotnom kell – 
írni, rajzolni, zenélni – e nélkül képtelen vagyok élni.
– Elmondta, mennyire kötődik a gyermekekhez, az eredeti 
végzettsége pedagógus, ezt a kötődést mégsem tanárként éli meg. 
Miért? 
– A főiskola után néhány évet tanítottam, de immár több mi két 
évtizede a színpadról találkozom a gyermekekkel. A színpadról is 
tanítok, például ritmuskészséget, közös éneklést, sőt viselkedést is. 
Előfordult már, hogy azért szakítottam meg a műsort, mert az egyik 
gyermek földre dobta a csoki papírt, és megkértem, hogy vegye föl. A 
színpadon nagyon őszintének kell lenni, mert a gyerekek azonnal 
megérzik, hogy a dal lélekből jön-e. 
– Édesapja Nagy Ferenc, nyugdíjas általános iskolai igazgató, 
ismert és köztiszteletben álló személy Mezőberényben. Milyen volt ő 
apaként, milyen volt mellette felnőni?
– Édesapám sokat tett a településért, neki lényegében két családja volt, 
az egyik a miénk, a másik Mezőberény. Ugyanakkor mindent megtett 
azért, hogy azzá válhassak, aki vagyok, ehhez a feltételeket 
biztosította, művészi törekvésemet sohasem gátolta, és a 
rajzkészségemet is tőle örököltem. Most Vanda lányomtól kapom 

Intézmények
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vissza azt, amit a szüleim tapasztalhattak az én esetemben, ő is olyan 
öntörvényű művész, mint én vagyok. 
–
– A berényi gimnáziumban érettségiztem 1978-ban, utána katona 
voltam, majd főiskolára jártam. Az érettségi után már csak nyaranta 
voltam itthon huzamosabb időre. Innen indultam, itt kaptam azt a 
lehetőséget, hogy azzá váljak, aki most vagyok. Ugyanakkor 
megmondom őszintén, már nem berényinek, hanem csabainak tartom 
magam. Már 1986 óta Csabán élek, tehát több éve lakom 
Békéscsabán, mint amennyit Mezőberényben éltem valaha.  
– Neve előtt mégis a „Berényi” előtagot használja…
– Igen, mert innen származom, s mert a múltam ide köt.

M. L.

 Mikor került el Mezőberényből?

Idősek karácsonya

Szeretettel meghívjuk a város időskorú lakosságát 
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szervezésében 
2014. december 18-án (csütörtök) 13 óra 30 perces kezdettel 

megrendezésre kerülő 
karácsonyi ünnepségre.

Helyszíne: OPS Kulturális Központ Művelődési Központja
Vendégeink:

Mezőberény Város Óvodai Intézménye – Tóparti Tagóvoda
Mezőberényi Mazsorett Együttes

Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Tagintézménye

„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola Kis-berényke csoport
Hajtmann Ildikó és Szabó Ila - „Örömet mondok“ - karácsonyi 

műsor
Szabó Adél karácsonyi éneket ad elő

Szolgálatot adnak a történelmi egyházak lelkészei 
A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti, mely 

12:30 órakor indul a Szénáskert-Belencéresi út 
kereszteződésétől.

Megáll a következő utcák kereszteződésében: Belencéresi- 
Martinovics; Belencéresi-Vésztői; Vésztői-Kinizsi; Kinizsi-

Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi sgt; Zrínyi sgt.-Jeszenszky; 
Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász,

 és érkezés a kulturális központ elé 13.25-kor.
 Innen továbbindul az autóbusz: Békési u.-József A.; József A.-
Teleki; József A.-Belentai; Kálvin tér (Magyar bolt);Rákóczi-

Vasút u.; Szabó Á.-Gutenberg; Gutenberg-Oltványkert; 
Oltványkert-Mátyás kir.; Luther-Árpád; Luther-Puskin utca 

útvonalon visszatér a kulturális központhoz.

Minden időskorú érdeklődőt szeretettel várunk!

Harminc éves az OPSKK Nyugdíjas Klubja

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Nyugdíjas Klubja 
november 16-án ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját az 
intézmény színháztermében. Az eseményre meghívták a környékről 
azokat a nyugdíjas klubokat, akikkel az elmúlt évtizedekben partneri 
kapcsolatot alakítottak ki. 
A jubiláló szervezet tagjait Siklósi István polgármester köszöntötte. A 
jubileum alkalmából a partner nyugdíjas klubok vezetői, képviselői 
szalagot kötöttek a berényi nyugdíjasok zászlajára. 
A kulturális műsor a meghívott nyugdíjas klubok fellépésével 
kezdődött. Köszöntésképpen a Berényi Népdalkör a közönséggel 
együtt énekelte el a nyugdíjasok dalát. Az OPSKK az ünnep 
alkalmából műsorral kedveskedett nyugdíjas klubjának, felléptek a 
„Leg a Láb” Alapfokú Művészeti Iskola, a Kner Tánc-sport Egyesület 
táncosai, illetve a Mezőberényi Mazsorett Együttes tagjai.
Meglepetésként Szőcs Viktória énekelte el a Boldog születésnapot…  
című ismert dalt, és tortával köszöntötték a jubiláló berényi nyugdíjas 
klubot.  

Ajándékozzon színházjegyet! 

Ajándékozzon karácsonyra színházjegyet! 
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 
2015. január 22-én (csütörtökön) 19 órától 
Kálmán Imre híres nagyoperettje a 
Marica grófnő a Bulvárszínház előadásában, 
kiváló szereposztásban. Jegyek 2.800 forintos 
áron a kulturális központban kaphatók. 
További információ: Bartó Róbertné, +36- .20/226-9690

Karácsonyi vásár, börze és játszóház

2014. december 13., 20., szombatonként 10-
től 14-ig.

Várjuk kézművesek, vállalkozások, a korábbi 
baba- és gyermekruha börzén eladóként 
résztvevők jelentkezését, akik szívesen 

bemutatják, árusítják termékeiket,  kézműves- 
és használati tárgyaikat.

Információ és jelentkezés: 
Bartó Róbertnénál a +36 20/226-9690-es telefonszámon.

Dr. Hantos Katalin az év olvasója

Az OPSKK Könyvtárban december 8-án adták az év olvasója-díjat, a 
Könyvtárpártoló Alapítvány által 2010-ben elindított vándorkupát ez 
évben dr. Hantos Katalin vehette át Szekeres Józsefné 
alpolgármestertől. A többi szorgalmas olvasó kisebb ajándékokat 
kapott. Ezt követően a mezőberényi származású Gulyás Attila és 
Szabó Lajos, a Békéscsabai Jókai Színház művészei irodalmi 
felolvasó estet tartottak. 

TÁNCISKOLA

Ismét indul a tánciskola 2015. januárban
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban!
Beiratkozások időpontjai: 2015. január 9:

16.00-16.30 kezdő
16.30-16.45 haladó

16.45-17.00 bronz-ezüst jelvényszerző
17.00-17.15 arany jelvényszerző

17.15-17.30 aranysztár
A tanfolyamokat vezeti: Hajas Tibor diplomás táncpedagógus

Helyszín: OPSKK Művelődési Központja (Mezőberény, Fő út 6.)

Intézmények
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Jó érzés segíteni a fogyatékkal élőknek

A december 3-án az OPSKK színháztermében megtartott 
Fogyatékosok Nemzetközi Napja fő szervezője Miklósik Béláné, 
a Földi Harmónia Ház megbízott intézményvezetője volt. Siklósi 
István polgármester beszédében a szervezésért köszönetet 
mondott Miklósik Bélánénak, aki elkötelezett a fogyatékkal élők 
segítése iránt. Miből adódik ez az elkötelezettség? – érdeklődtünk 
tőle a Földi Harmónia Házban, a gondozottak között.
– Az eredeti végzettségem pedagógus, de amikor 1995-ben 
visszatértem Mezőberénybe, se az iskolában, se az óvodában nem 
találtam állást, így Békésen a 4. számú Kisegítő Iskolában 
helyezkedtem el, ahol enyhén értelmi fogyatékosokat neveltem-
oktattam. Közben elvégeztem a Gyógypedagógiai Főiskolát. A 
békésen eltöltött hét év és a gyógypedagógus szakma meghatározta 
további célkitűzéseimet, elköteleztem magam az ügy iránt.
– A Fogjunk Össze Közhasznú Egyesületet mikor alapították meg?
– Gyógypedagógusokkal, fogyatékosokat nevelő szülőkkel és más 
fogyatékosok iránt érzékeny lakosokkal 2004-ben hoztuk létre a 
szervezetet. A Földi Harmónia Ház működtetését 2008 
decemberében kezdtük. Az épületet az önkormányzattól kaptuk tartós 
használatba, melyet teljesen önerőből alakítottunk át a 
törvényességnek megfelelően. Az elkövetkező idők célkitűzése, 
hogy a jelenlegi épületet felújítsuk. Távolabbi elképzelésünk, hogy 

nappali intézményünk mellé egy lakóotthont is kialakítsunk. Ez azért 
szükséges, mert gondozottjaink szülei idősödnek, s gyermekeik 
hosszú távú biztonságáról így szeretnénk gondoskodni.
– A nappali ellátásban milyen szolgáltatást nyújtanak a 
gondozottaknak?
– Délelőtt 9 órától 15-ig jár be a 15 gondozottunk. Különböző 
fejlesztő foglalkozásokat tartunk számukra: segítjük életvitelüket, 
segítünk nekik hivatalos dolgaik intézésében, bővítjük háztartási 
ismereteiket, mozgásfejlesztést biztosítunk számukra, kirándulásokat 
szervezünk, kézműves foglalkozások keretében fejlesztjük 
kézügyességüket, s arra törekszünk, hogy meglévő képességeiket 
szinten tartsuk, fejlesszük. Az egyik szülő úgy fogalmazott: mióta a 
gyereke hozzánk jár, azóta felszabadult életet él a családjuk.
– Mi a szép ebben a munkában?
– Békésen a 4-es számú iskolában érintett meg lelkileg ez a munka. Jó 
érzés segíteni azoknak, akik önmaguktól erre nem képesek. Ha valaki 
segítséget kér, senkinek sem mondok nemet – hallhattuk Miklósik 
Bélánétól.

M. L.

Fogyatékkal élők a színpadon

A Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület immár 10. éve rendezi 
meg Mezőberényben a Fogyatékosok Nemzetközi Napját, erre az 
idén is december 3-án került sor az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban. A jelenlévők megtapasztalhatták, hogy a 
fogyatékkal élők problémájukat elfogadva milyen felszabadultan 
vállalják fel a színpad nyilvánosságát, és énekelnek, táncolnak, 
egyáltalán örülnek az életnek.   

A megjelenteket Miklósik Béláné, a 
Földi Paradicsom Ház megbízott 
intézményvezetője köszöntötte. 
Siklósi István  polgármester 
megnyitója után a kulturális műsor 
nyitányaként Máté Norbert, a Földi 
Harmónia  Ház  gondozot t ja  
harmonikán adta elő a Sohase 
mondd című örökzöld slágert. 
Mezőberény várossá avatása 25. 
évfordulója alkalmából 25 gyertyát 
gyújtottak meg.  
A kulturális műsorban jellemzően kelet-magyarországi nappali ellátó 
intézetek csoportjai léptek föl. Mezőberény képviseletében a Földi 
Harmónia Ház közössége a Tengeri történet című fekete színházi 
produkciót adtak elő. A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete az 
Adventi hírnökök című műsort mutatta be. Szűcs Ákos Balázs, a Földi 
Harmónia Ház gondozottja az O, Tannenbaum című karácsonyi dalt 
énekelte el németül. Máté Norbert karácsonyi dalokat is eljátszott 
harmonikáján.
A program sztárvendége Agárdi Szilvia volt, aki köztudottan 
látásproblémákkal küzd. Gyermekkora óta énekel, országos 
ismertségre 2012-ben tett szert, amikor bejutott a The Voice – 
Magyarország hangja című tehetségkutató műsorba. A rákövetkező 
esztendőben Pál Dénessel közösen előadott Szíveddel láss című 

dalukkal bekerült az Eurovíziós 
Dalfesztivál magyarországi vá-
logatójába. Agárdi Szilvia dalai 
annyira tetszettek a gondo-
zottaknak, hogy néhányan táncra 
is perdültek. 
A kulturális műsor után a részt-
vevők a mezőberényi várossá 
nyilvánítási évfordulója emlékére 
25 percet sétáltak, majd azt közös 
buli követte az OPSKK-ban. A 
mulatságon Bukor Csaba is 
énekelt.

Hegedűs Mátyásé a Szucharda Kupa

Lezajlott a VII. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny, ami 
hagyományosan december eleje környékén kerül megrendezésre 
Mezőberényben a Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa 
közreműködésével. Idén sajnos nagyon kis létszámmal jelentek meg a 
megye sakkozói. Összesen 12 fő képviseltette magát, jó része 
Dévaványáról érkezett. Örömteli tény, hogy a mezőny több mint fele 
ifjúsági játékos volt. A 6 fordulós versenyen az első helyezést illetően 
kétség sem fért Fekete Albert győzelméhez, viszont a további 
helyezésekért nagy csata folyt. A hagyományosan 1900 értékszám 
alattiaknak kiirt Szucharda Kupát a füzesgyarmati, de 
Mezőberényben játszó Hegedűs Mátyás szerezte meg.
 Végeredmény: 1. Fekete Albert (Kisújszállási SE/Mezőberény) 5,5 
pont; 2. Hegedűs Mátyás (Mezőberényi SE) 4 pont, jobb 
mezőnyértékkel; 3. Váczi Sándor (Orosházi SE) 4 pont; 4. Fekete 
Ágnes (Kisújszállási SE/Mezőberény) 4 pont; 5. Nagy Róbert (Gyulai 
SE/Mezőberény) 3,5 pont; 6. Nagy Bettina (Mezőberényi SE) 3 pont; 
Legjobb ifjúsági: 7. Komlódi Tamás (Mezőberény) 3 pont
Legjobb alsós: 11. Fehér Miklós (Dévaványa) 1 pont

Civil hírek
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Kugler József újabb könyvön dolgozik

folytatás az 1. oldalról
–
többekkel megszeretette a 
tantárgyait. Járási, megyei 
és országos történelem 
versenyekre készített föl. 
Általános iskolában a 
földrajzot Dombi Dánielné 
tanította, az ő órái is mély 
nyomott hagytak bennem. 
– A gimnáziumot helyben 
végeztem el 1969 és '73 
között. Itt a történelmet 
Harmati Ida tanította, és a 
sikeres egyetemi felvé-
telihez Adamik Mihályné 
történelem és Dütsch Zsolt 
földrajz szakköre is nagy-
mértékben hozzájárult. 

– A történelem iránti érdeklődésem a családból is ered. Családi 
összejöveteleken – névnapokon, disznótorokon – nálunk nem volt 
tabutéma, így már kisgyermekként értesültem a II. világháborúról és 
annak következményeiről: a malenkij robotról, a hadifogságról, a 
kuláklistáról. Szinte minden ilyen alkalommal elhangzott a szülői 
intelem: „Amit itthon hallasz, arról az iskolában egy szót sem!” Sok 
családban ezekről nem is beszéltek, nekem szerencsém volt. 
– Tehát az iskola és a családi indíttatás terelt a történelem és a földrajz 
felé. Már gyermekkoromban szembesültem azzal, hogy a történelmi 
események több szemszögből is értelmezhetőek.  Az ELTE 
történelem-földrajz szakára 1973 és '79 között jártam, közben 1976-
ban nagyon súlyos autóbaleset ért, darabos combnyak- és combcsont-
törést szenvedtem. Közel egy év kellett a felépülésemhez, sokat 
túráztam, kerékpároztam, így fiatal és egészséges szervezetemnek 
köszönhetően rendbe jöttem, bár, ha nagyon fáradt voltam, akkor 
érződött enyhe járáshiba.
–
– Az egyetem elvégzése után rövid ideig Mezőberényben az 1. számú 
általános iskolában helyettes tanárként dolgoztam, majd a békési 2. 
számú általános iskola diákotthonában – tanyasi kollégiumként 
ismerték – nevelőtanár lettem. Emellett a berényi Petőfi Sándor 
Gimnáziumban óraadó tanárként történelmet tanítottam. Az MTA 
Regionális Kutatások Központja Alföldi Intézetéhez 1986-ban 
kerültem. Az intézetben főleg térség- és településfejlesztési alap- és 
alkalmazott kutatásokkal foglalkoztunk. A kutatócsoportban voltak 
geográfus, közgazdász munkatársak, egyedül én voltam közöttük 
történész. Emellett foglalkoztam nemzetiségi, kisebbségi 
kutatásokkal is. Családi indíttatásból kezdtem el foglalkozni 1985-től 
a magyar - csehszlovák lakosságcsere történetével. Családom anyai 
ágon a lakosságcsere révén 1947-ben került a csallóközi Gútáról 
Mezőberénybe. 
– Október 23-án „Mezőberényért” kitüntetést betegséged miatt a 
városházán nem tudtad átvenni. Most milyen az egészségi 
állapotod?
– Sajnos, egy nagyon ritka betegségben szenvedek, 100 ezer lakosra 
csupán négy-öt ilyen eset jut. Két év alatt több mint tíz kórházban 
voltam kivizsgáláson, konzultáción, végül a szegedi klinika 
neurológiai osztályán állapították meg a problémámat. A betegség 
lényege, hogy – valamilyen ok miatt – a mozgató idegsejtek 
elpusztulnak, és ez a végtagok részleges vagy teljes bénulásához 
vezet. A folyamat megállítható vagy lassítható, jelenleg gyógyszeres 
kezelést kapok. A helyzetem ellenére igyekszem optimista maradni, 
de ez nem mindig sikerül. 
– Betegségedtől tudsz-e dolgozni?
– Körösi Mihály történelem tanár barátom segítségével most fejezzük 
be a „Berényiek voltak, berényiek lettek” című könyvünket. Ez a 
második világháború utáni népességmozgásról: a németek 
kitelepítéséről és a magyar - csehszlovák lakosságcseréről szól. A 
kötet az eseményeket átéltek visszaemlékezéseit tartalmazza részletes 
bevezető tanulmánnyal és néhány fotóval.
Szerkesztőségünk jobbulást kíván Kugler Józsefnek! 

M. L.

 Remek  t aná r  vo l t ,  

 Az egyetem után hová kerültél? 

A berényi biliárd csapat az első osztályban

A közelmúltban rendezték meg Sarkadon az idei OB II-es 
magyarbábús biliárd csapatbajnokság rájátszását, amely egyben 
döntő is volt.

Az Andi presszóban lezajlott 
eseményre a kétcsoportos 
második vonal legjobbjai 
voltak hivatalosak, vagyis a 
B e l v á r o s i  C á p á k  B K ,  
Békéscsaba junior csapata, a 
Berényi BK, Mezőberény 
Szikora csapata, a Gyoma-
endrődi Korona BK, II., a 
békési Jóbarát BK, a Ma-
gamért Egyesület, Békéscsaba 

VB, valamint a pusztaföldvári Sörpatika BK.
Óriási csata zajlott két napon át Sarkadon, végül a következő dobogós 
sorrend alakult ki: 1. Berényi BK, Szikora csapata, 2. Jóbarát BK, 
Békés A csapata, 3. Belvárosi Cápák BK, Békéscsaba junior csapata.
A fotón győztesnek járó kupát Laurinyecz György (jobbról) a Magyar 
Bábus Biliárd Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke adja át Szikora 
Jánosnak, a bajnokcsapat kapitányának.
Szöveg és kép: bmsextra.hu

Berényi erőemelő sikerek

Az idei évben több versenyen is túl vagyunk, amelyeket 
összességében jó eredményekkel zártunk. Az utolsó betervezett 
versenyeink egyike a Budapesten, szeptember 21-én megrendezett 
Scitec Raw Felhúzó Országos Bajnokság volt, amelyen Pataki 
Renáta és testvére Pataki Lajos a junior korosztályban 
súlycsoportjuk aranyérmét vihették haza, Bajkán Márk bronzérmes 
lett ugyancsak a juniorok között. Az open korcsoport aranyérmét 

Bodó Szilárd vehette át. Pataki Renáta az aranyérem mellett elnyerte 
az abszolút 3. helyezett díját is, Pataki Lajos pedig az elsőnek járó 
abszolút díjat. Másik versenyünk a Gyulán megrendezett WPC 
Országos Fekvenyomó és Erőemelő Bajnokság volt, amelyen a 
versenyzők szeptember 27-28-án mérhették össze erejüket. Pataki 
Renáta a junior korcsoport legjobbja lett, Bartó Dávid ugyanebben a 
korcsoportban 2. helyezést ért el, Bajkán Márk pedig ugyancsak 
juniorként 3. helyezett lett. Itt Bodó Szilárd ismét korcsoportja 
legjobbjának bizonyult, emellett országos csúcsot is döntött 
felhúzásban, 240 kg-mal. Az év utolsó versenye Balassagyarmaton 
volt október 26-án, amelyen Pataki Lajos, illetve Bodó Szilárd vett 
részt. A balassagyarmati „összecsapásban” mind a ketten 1. helyezést 
értünk el. Emellett Pataki Lajos elvihette a junior korcsoport 3. 
abszolút díját is.
Összességében elmondható, hogy a 2014. év is nagyon sikeres volt a 
mezőberényi kis csapatunknak. Sok tapasztalattal és kapcsolattal 
gazdagodtunk. A jövő év a változások éve lesz, egyéb terveink is 
vannak, a hangsúlyt inkább a világbajnokságokra helyezzük. S 
reméljük a 2015-ös év is hasonló sikereket hoz számunkra. 
Köszönjük az egész éves biztatást és szurkolást mindenkinek!

                                                                     Bodó Szilárd

Civil hírek
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Tiszták, hősök, szentek – ifjúsági találkozó

November 15-én, szombaton Mezőberényben gyűltek össze a 
gyomaendrődi, hunyai, kétsopronyi, mezőtúri és mezőberényi 
katolikus felső tagozatos és középiskolás hittanosok: a „hősök” egy 
körzeti ifjúsági találkozóra.
A Szűz Mária Szent Neve és Szent József Plébánia örömmel fogadta a 
felkérést, hogy Mezőberény adhasson otthont ennek a találkozónak. A 
Szeged-Csanádi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Irodája a 
környező települések atyáival és hitoktatóival szeretettel készültek 
arra, hogy a szép számmal és lelkesen érkező fiatalság egy vidám 
napot tölthessen együtt, játékosan körbejárva a találkozó mottóját: 
„Tiszták, Hősök, Szentek!” 
Szujó Antal plébános és Siklósi István polgármester köszöntőjükben 
arra biztatták a gyermekeket és fiatalokat, hogy merjenek a 
mindennapok hősei lenni, ahogyan azok a szentek is voltak, akiket a 
találkozó példaként állított eléjük: kövessék Szent Imre, Szent 
Márton és Szent Erzsébet példáját!
A megjelent gyereksereg a kérésnek eleget téve nyitott szívvel fordult 
egymás felé, és vett részt a találkozó játékaiban, feladataiban, 
kézműves foglalkozásán, amelyen elkészítették Szent Imre 

tisztaságát jelképező fehér liliomot, amelyre jókívánságokat írtak fel 
egymás számára. 
A találkozó közös szentmisével, hálaadással zárult, amelyen Ilyés 
Zsolt kétsopronyi plébános buzdítólag szólt a fiatalsághoz, 
megerősítve a gyermekekben és a fiatalokban a találkozó mottóját, 
hogy merjenek „Tiszták, Hősök, Szentek” lenni Isten áldásával. Szujó 
Antal atya, a mezőberényi Szűz Mária Szent Neve és Szent József 
Plébánia plébánosa, a szentmise végén Szent Erzsébet napi 
kenyereket szentelt, emlékezve arra, hogy Erzsébet mennyire kész 
volt megnyitni a szívét a másik ember felé. Ezekből a kenyerekből 
mindnyájan vittek magukkal a hazafelé vezető útra, hogy ne feledjék, 
milyen fontos szeretettel adni, odafordulni és imádkozni a 
rászorulókért, másokért, egymásért. 
A körzeti ifjúsági találkozóról a „hősök”: a gyermekek és fiatalok 
ezzel az üzenettel, küldetéssel tértek haza otthonaikba…
A jó Isten áldása és szeretete legyen velük! Szeretettel és hálával!

A mezőberényiek  

Karácsony

Mozgásba jön a társadalom kicsije és nagyja. A gyermekek előkészítik 

igényüket és kérésüket. A felnőttek megszerzik a meglepetés 

ajándékokat, amelyeket a karácsonyfa alá tesznek. 

Hangulatossá válik szent karácsony ünnepe, megváltozik a belső 

világunk. Mérséklődik a durva viselkedés, halkabb lesz a hangos szó, 

szerényebb lesz a követelés, egymásra figyel az önző tekintet, kisimul 

az ökölbe szorított kézfej, szóra nyílik a bezárt ajak, kitárul a haragba 

összeszorult emberi szív. 

Mindez a hatás Betlehemből, a jászolból fakad: „Ez lesz nektek a jel: 

Kisdedet találtok pólyába takarva, jászolba fektetve.” (Lukács 2,13) 

Ez a gyermek ontja a szeretet sugarát az emberek közé.

Ő más, mint a többi csecsemő. Teste megegyezik minden 

csecsemőjével, tehetetlen, dajkára szorul, mégis Benne a végtelen 

szeretet lakozik. Szeméből a mindentudó Isten néz ránk. Kicsi arcáról 

Isten jósága sugárzik felénk. Az ajka az örök igazságot mondja. A két 

kis keze teremtette az eget és a földet. A kis szíve az Isten szeretetét 

dobogja. Isten gyermekként jött a Földre, és Benne a Menny 

megcsókolta a Földet. 

Neve: Emmánuel. Jelentése: velünk lakik az Isten, az emberek között. 

Magával hozta az égből a békéjét, igazságosságát, erejét és hatalmát. 

Uralkodik a természet erői felett, melyek engedelmeskednek neki. Az 

emberi szívekbe szeretne költözni…, akik befogadják, azokat eltölti 

békéjével, szeretetével, irgalmával, örömével és kegyelmével. 

Ez a kisded Jézus lép be a családokba, a karácsonyfák alá, amikor 

összegyűjti a családok apraja nagyját. Ő csillog az emberi szemekben, 

örömöt villogtat, Ő fakaszt mosolyt az arcokra. Ő simítja el a 

gondterhelt ráncokat a homlokokon, Ő köti össze a haragos kezeket 

egymással, Ő lágyítja meg a kemény szíveket. 

Ez a kisded Jézus vezet el Istenhez, a Mennyei Atyához. Ő békít ki 

Istennel. Ő ajánlja, hogy bízzuk a gondjainkat a gondviselő, jóságos 

Atyánkra. Ő hirdeti, hogy: dicsőség a magasságban Istennek, és 

békesség a földön a jóakaratú embereknek. Ő kulcsolja imára a 

kezünket, hív bennünket a templomba szentmisére, istentiszteletre. Ő 

gyűjti össze azokat, akik Őt befogadták, és vezeti őket a jászolhoz. Ő 

segíti a bűnösöket, a gyóntatószékbe a bűn bevallására és 

feloldozásra. Ő kísér el a szentáldozáshoz, hogy egyesüljön Krisztus 

testével. 

A kisded Jézus örömmel tölti el az embereket a karácsony 

gondolatával, emelkedett hangulatával. Így vezet el bennünket egy 

természetfeletti szférába, mert „akik befogadták, azoknak hatalmat 

adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” (János 1,12)

Ó ember, ismerd fel emberi méltóságodat. Ez töltse be lelkünket, 

családunkat, környezetünket és minden ember életének minden 

napját!

Kegyelemmel teljes áldott, szent karácsonyi ünnepeket! Kis Jézuska 

áldásával, áldott újévet!

Szujó Antal plébános

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés
Bárdi Mihály (Mezőberény) és Horváth Noémi Eleonóra 
(Mezőberény); Poroszlai Attila (Mezőberény) és Bereczki Veronika 
Éva (Mezőberény)

Eltávoztak közülünk
Tomcsányi Gyula László (1943); Varga Máténé szül. Zsíros Ilona 
Julianna (1940); Bene-Doszpoly Lászlóné szül. Bodó Irén (1938); 
özv. Wagner Ádámné szül. Wagner Magdolna (1930); 
Mojzsis Anna (1934); Szabó Sándorné szül. Mészáros 
Erzsébet(1934); Botyánszkiné Kovács Katalin (1938); özv. Balogh 
Pálné szül. Farkas Mária (1938); özv. Vincze Lászlóné szül. Szász 
Eszter (1930); Kmetykó Józsefné szül. Forró Júlia (1933)

Az időkezelés szerepe a mindennapokban

A Családok Európai Éve és a 
Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából november 26-án az 
Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban nagy érdeklődés 
me l l e t t  Sz ic sek  Marg i t  
tanácsadó szakpszichológus, 
fő iskola i  docens  ta r to t t  
előadást. A rendezvényt a TIT 
Körösök Vidéke Egyesület 
s z e r v e z t e ,  a  N e m z e t i  
E g y ü t t m ű k ö d é s i  A l a p  
támogatta. 

Civil hírek / Hitélet
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Jeles napok
December - Karácsony hava - Télelő - Álom hava 

December 6. - Miklós napja
Szent Miklós püspök emléknapja, aki a IV. században élt a kisázsiai 
Myra városában. Segítette a nincsteleneket, a szegényeket, egy 
legenda szerint a nyitott ablakon át aranyakat dobott be három 
hajadonnak, akik ennek köszönhetően tisztességesen férjhez mentek. 
Innen ered a régi szokás, hogy a gyerekeket és a szegényeket 
megajándékozzák.

December 13. - Luca napja
Szent Luca mártírhalált halt a hitéért. A néphit szerint a 
szembetegségben szenvedők, a varrónők és a bűnbánó utcanők 
védőszentje. Régen az év legrövidebb napja -„Szent Lucának híres 
napja a napot rövidre szabja”- egyben a téli napforduló kezdőnapja 
volt. Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, 
jóslás, tiltás kapcsolódna, mint december 13-ához. Ez a nap éppúgy 
alkalmas volt a termékenység-varázslásra, mint házasság-, halál-, és 
időjárásjóslásra, vagy bizonyos női munkák tiltására. Ezen a napon 
kezdték el faragni a Luca székét 9 fajta fából, amelyet karácsonyig be 
kellett fejezni. Karácsony este elvitték az éjféli misére, készítője 
ráállva megláthatta, kik a falu boszorkányai. A lányok gombócokat 
főztek, minden gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik 
elsőnek jött a víz felszínére, az lett a férjének neve.

December 21. - Tamás napja
Tamás volt az a tanítvány, aki az evangélium szerint kételkedett Jézus 
feltámadásában, ezért hitetlen Tamásként vonult be a vallásos 
történelembe. Tamás napjához rengeteg hiedelem fűződik, főleg 
disznóvágással kapcsolatosak. Az ezen a napon vágott sertés hája, a 
"Tamásháj" nem avasodik meg, gyógyításra is alkalmas. 

December 24. - Szenteste, Ádám és Éva napja
Böjtnap, az adventi időszak utolsó napja, de egyben a karácsony 
kezdete. Az ünnepi asztalt régi hagyomány szerint terítették meg, az 
abroszt csak ezen a napon használták, ennek mágikus erőt 
tulajdonítottak. Az ünnepi vacsorának szigorú rendje volt, első 
fogásként általában fokhagymát ettek, melynek egészségmegóvó 
hatást tulajdonítottak. Népszerűek voltak még a babból, lencséből, 
mákból készült ételek, ezek a bőséget a gazdagságot jelképezték. 
Szentestén szokás volt a kántálás, a gyerekek csapatostul járták a 
falvakat, köszöntőket mondtak, énekeltek, amiért almát, diót, esetleg 
pénzt kaptak. 

December 25. - Karácsony napja
Ez a nap a téli napforduló ideje. Jézus Krisztus földi születésének 
napja, régi családi ünnep. A hagyomány szerint dologtiltó nap volt. 

December 26. - Karácsony másodnapja, István napja
Általában karácsony másnapján, 26-án kerül rá sor, és újévig járnak a 
regösök. Ilyenkor a legények vagy a felnőtt férfiak házról házra járva 
bőséget, boldogságot kívánnak a következő évre. A betlehemezés a 
magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb többszereplős 
pásztorjátéka. Betlehemezni általában karácsony délutánján indulnak 
a fiatalok, s késő estig sorba járják a falvakat.  

December 27. - János napja
Szent János evangélista ünnepnapja. A János napot harmadik 
karácsonyi napnak tekintették. Ezen a napon bort is szenteltek, a 
megszentelt borból minden hordóba öntöttek, hogy a bor meg ne 
romoljon.

December 31. - Szilveszter
Szent Szilveszter pápa ünnepe. Az év búcsúztatásának éjszakája. 
Ebből az alkalomból számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni. 
Sokan készítettek szerencse pogácsát, melybe egy érmét vagy egy 
tollat sütöttek. Aki megtalálja az érmét, annak nagy szerencséje lesz. 
Akinek a tolla megégett, az már nem érte meg a következő 
tollaspogácsa-sütést. Fontos szerepe volt a zajkeltésnek a sötétség és a 
gonosz erők elűzésében.
Az év utolsó napján nagy jelentőségük van a fogyasztatott ételeknek. 
Leggyakrabban malacsült került az asztalra, tilos volt azonban a 
csirke, a pulyka fogyasztása, mert ezek elkaparják a szerencsét. 

Csete Gyula

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

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu

Mezőberényben 6,7 hektár 

(293 AK) szántó eladó. 

Érdeklődni lehet: +36 20 265-3300. 

Mezőberény és vonzáskörzetében 
termőföldet vennék, illetve bérelnék. 

Telefon: +36 20 459-0494, 
+36 30 515-9628.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt kívánnak a város valamennyi lakójának

a Vakok és Gyengénlátók csoportjának tagjai. 

Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért 
Alapítvány 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

A Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány ezúton is 
köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották 

személyi jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 123 285,- Ft volt, amelyet 

iskolai programokon való részvételre illetve azok szervezésére 
fordítottunk.

Mezőberény, 2014. nov. 25.       Henger Péter, kuratóriumi elnök

Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi 
Egyesület

5650 Mezőberény, Kölcsey ltp. 1/A.

A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület tagsága 
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották 

személyi jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 19 431,- Ft volt, melyet a 

Múzeumok Éjszakája mezőberényi programjaira és helytörténeti 
kiadványokra fordítottunk.

Mezőberény, 2014. november 25.                   Henger Péter, elnök

Mezőberényi Általános Iskola Diáksport 
Egyesület

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

A Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület tagsága 
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották 

személyi jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 65 586,- Ft volt, melyet az 

egyesület csapatainak versenyeztetésére (nevezési díjak, 
utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Mezőberény, 2014. november 25.                   Henger Péter, elnök

Jeles napok
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A Mezőberényi Horgászok Egyesülete és tagsága 
tisztelettel köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották 
személyi jövedelemadójuk 1%-át. 

A 2013.évi SZJA felajánlásból befolyt összeg 212.359.- Ft 
volt, mely összeget az egyesület Mezőberény, Petőfi út 8. 
szám alatti székházunk, a boldisháti horgásztanya és telek, a 
Hosszútó fenntartására, üzemeltetésére és rendezvények 
(horgászversenyek) költségeire fordítottuk. 

Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra is várjuk 
szíves támogatásukat. 

Adószámunk: 19977946-1-04

Mezőberényi Horgászok Egyesülete vezetősége és tagsága

A Mezőberényi Horgászok Egyesülete értesíti 
tagjait az alábbiakról

1./ Egyesületünk

2015. február 14-én

tartja évzáró és egyben

vezetőségválasztó közgyűlését.

Szeretném felhívni a tagok figyelmét, hogy egyesületünk 
alapszabálya értelmében a közgyűlésen való részvétel a tagok 
kötelezettsége.
Kérem a kedves horgásztársakat, hogy a Jelölő Bizottság 
munkájának megkönnyítése érdekében – a velük való 
elbeszélgetés céljából – 2014. december és 2015. január 
hónapban péntekenként klubnapokon legalább egy 
alkalommal jelenjenek meg a székházban.

2./Az állami horgászjegy, a területi engedélyek

2015. január 31-ig érvényesek.

3./A fogási naplót legkésőbb 2015. február 28-ig,
illetve az új engedély kiváltása előtt kell leadni.

4./A fogási naplót csak személyesen lehet leadni, hiszen 
jogszabály szerint írásos igazolást kell kiadnunk annak 
átvételéről és ezen igazolás bemutatásakor váltható új engedély.

5./A horgászbál 2015. február 21-én kerül megrendezésre a 
Berény Szállóban, melyre minden horgásztársat szeretettel 
várunk.

   Adamik Jánosné elnök

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Szépségszalon

Megnyílt Szépségszalonom a Hősök útja 5. alatt.

Női-Férfi-Gyermek vendégeim részére AKCIÓ!

Kozmetikai arc- vagy testkezeléshez 
(ajándék szemöldökszedés)
Hajfestéshez vagy dauerhez 
(ajándék szemöldökfestés)

Hajvágáshoz (ajándék meleg hajpakolás)
Manikűrhöz vagy pedikűrhöz (ajándék lakkozás)

Póthaj felhelyezése 20% árkedvezménnyel! 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletes 
felvilágosításért hívjon az alábbi elérhetőségeken:

Invitel: 06/66/352-600 Mobil: 06/30/928-4531.
Mezőberény, Hősök útja 5.

Minden érdeklődőt szeretettel várok: Valnerovicz Erika.

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Decemberi akció:
Borsodi Zero Rib.-lime dob.sör 0,5l 119Ft (238Ft/l)
Riesenbrau dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Heineken sör üveges 0,25l 149Ft (596Ft/l)
Löwenbrau dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Apenta üdítőitalok 1,5l 155Ft (103Ft/l)
Olympos üdítőitalok 1,5l 195Ft (130Ft/l)
Sió rostos őszibaracklé 1,0l 239Ft (239Ft/l)
Nescafé 3in1 Clas. inst.kávékev. 175g 429Ft (2451Ft/kg)
OMNIA Classic őrölt kávé 250g 599Ft (2396Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC

Készlet erejéig akció:
Szentkirályi Oxi. dús. ásv.víz 1,5l 79Ft (53Ft/l)
Gösser Nat.Zitr. sör +üv(25Ft) 0,5l 119Ft (238Ft/l)
Borsodi Zero Grap. dob.sör 0,5l 119Ft (238Ft/l)
Mandarin konzerv 312g 119Ft (381Ft/kg)
Jana jeg. őszib., jeg. zöldtea 1,5l 119Ft (79Ft/l)
Marika ét, tej tortabevonó 100g 139Ft (1390Ft/kg)
Knorr tyúkhúsleves kocka 60g 149Ft (2483Ft/kg)
Arany kakaópor 75g 199Ft (2653Ft/kg)
Ráma kocka margarin 250g 199Ft (796Ft/kg)
Cremo kávéíz. krémpor utt. 400g 349Ft (873Ft/kg)
Palmolive kozm. csomag 1csg 499Ft

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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A dohányzásról másként
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Latinul lélegezni spirare, a szellem pedig spiritus. Ebből is 
látszik, hogy a két dolog szorosan összefügg egymással: a belégzés 
– a befogadással. Az indiai tanokból tudjuk azt is, hogy a lélegzet a 
tulajdonképpeni életerő hordozója, a hinduk ezt pránának nevezik. 
A bibliai teremtéstörténet szerint Isten a földből formált lényből, az 
isteni lehelet bejuttatásával teremtett emberi „élőlényt”. Csak ez a 
teremtésen túli lehelet teszi az embert élő és lélekkel bíró lénnyé. 
Így hát mondhatjuk, a légzés nem a miénk, nem tartozik hozzánk. A 
lélegzet nincs bennünk, mi vagyunk benne. A lélegzet 
folyamatosan összeköt bennünket valamivel, ami túl van 
teremtésen és formán. A légzés az a köldökzsinór, amelyen át az 
élet folyik belénk. 
A légzés gondoskodik arról, hogy az élettel való kapcsolatunk 
fennmaradjon. Ezt a kapcsolatot mocskolják be a dohányzók. A 
kb. 70m2 –nyi felületet minden nap szennyezve, elveszítik a 
tisztánlátás lehetőségét, mert mindent csak egy füstfelhőn 
keresztül látnak. A dohányzás káros hatásainak testi szinten 
megnyilvánuló tünetei, már csak a test utolsó, sértődött felkiáltásai. 
„Ember”! Nem kapok levegőt! 
A magyarok többsége jól tájékozott a dohányzás káros 
hatásairól, a dohányzás lelki motivációiról, azonban a dohányzás 
már nem egyszerűen szenvedély, inkább rabság, amiből szívesen 
megszabadulnának.
Dohányos kedves olvasóinkat szeretnénk tovább bátorítani az 
egészségesebb életre. A Patikában minden segítséget megadunk a 
jó cél érdekében és minden tudásunkkal támogatjuk leszokni akaró 
embertársainkat. 
Ez még nem ment füstbe.
 
A fokozatosságra ügyeljenek!

Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

Töltsön egy vidám Szilvesztert a 
BERÉNY Étteremben

Mulasson velünk hajnalig minden idők legjobb zenéire a 
MESTEREK zenekar előadásában.

Ünnepi menü: Érkezéskor vendégváró házipálinka, 
hölgyeknek mézesen.
Előétel: Libamájas burgonyatorony sajtmártásban
Főétel: Ropogós malacpecsenye póréhagymával töltve, 
szalonnás savanyú káposztával
Bőrös kacsamell szeletek szilvás krokettel
Szelíd Gesztenyés sütőtök krémmel töltött pulykamell 
gratin burgonyával
Desszert: Forró almás pite vanilia fagylalttal

Újév köszöntése egy pohár pezsgővel, tombolával.

Éjfél után:  újévi falatozások, svédasztalos fogyasztással.
Tormás malacaprólék leves, Mini töltött káposzta, Lencse 
saláta sült paprikával, Sült kolbász, Roppanós virsli 
mustárral.

Belépődíj vacsorával 5.300.- Ft

Asztalfoglalás az étteremben 
vagy a 352-902-es, és a 06/30-313-0359-es telefonszámon.

Mindenkinek jó szórakozást és Boldog Új évet kívánunk!
A Berény Étterem dolgozói

JÓ-GAZDA TEAM 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Tisztelt Ügyfeleink, Leendő Ügyfeleink!

Mit is nyújtunk, nyújthatunk Önöknek?
Pályázatfigyelés; pályázati tanácsadás; projektgenerálás; pályá-
zatírás; projektmenedzsment; műszaki szaktanácsadás (tervezés, 
költségvetés készítés, stb.); mezőgazdasági tanácsadás (gazdál-
kodási napló, nitrát jelentések készítése; AKG; tápanyag gazdál-
kodási tervek és földhasználati tervek készítése; állatnyilvántartási 
jelentések, stb.).
Kikkel dolgozunk együtt?
Mikro-, kis és középvállalkozásokkal; nonprofit szervezetekkel 
(alapítvány, egyesület, stb.); költségvetési szervekkel;·valamint a 
mezőgazdasági termelőkkel (őstermelők, családi gazdaságok, gaz-
dasági társaságok, szövetkezetek).
Ügyfeleinknek mit kínálunk?
Ön kitalálja fejlesztése pilléreit, mi megkeressük hozzá a megfelelő 
pályázatot, Ön rendelkezésünkre bocsátja az adatokat, mi megírjuk 
a pályázatot, együtt lebonyolítjuk a projektet, majd elvégezzük az 
elszámoláshoz és fenntartáshoz szükséges számtalan admi-
nisztratív munkát.
Úgy gondoljuk a pályázatokat nem csak megírni, megnyerni és 
megtartani kell, vagyis a közös munka gyümölcse a megnyert pá-
lyázat, a sikeresen lebonyolított projekt.
Kapcsolattartók: Miklósik Ivett +36/20/584-4751 
                            Borgula Péter +36/30/339-7457

Ha felkeltettük érdeklődésüket, kérjük fordul-
janak hozzánk bizalommal a lenti elérhetősé-
geinken a 2014-2020-as pályázati időszakban is!

H-5650 Mezőberény, Fortuna tér 14.; E-mail: 
jogazda@jogazda.hu; Web: www.jo-gazda.hu
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