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Tisztelt Olvasó!
Kedves Mezőberényiek!

Pár  he te  még  az  advent rő l ,  a  
Karácsonyról, szeretteink körében töltött 
ünnep időszakáról beszéltem és csupán 
pár nap telt el azóta, hogy meggyújtottuk 
a Kossuth téren a 2013. év utolsó adventi 
gyertyáját. A 2013. évi emlékezést 
követően pedig rögtön a 2014. évi 
tervekre, a továbblépésre, az újabb 
lehetőségekre gondolunk, hiszen 
településünk fejlődése mindennél 
fontosabb számunkra. Nehéz év áll 
mögöttünk, de az újév első napjaiban 
kijelenthetem, hogy a 2014. év az 
erősödés jegyében kell, hogy teljen. 

Erősödés mind hitben, mind az élet minőségének javulásában! Meg 
kell tanulnunk értékelni apró eredményeinket, a szinten tartás, a talpon 
maradás örömét, mert erőfeszítéseink ellenére sem teszi lehetővé a 
körülöttünk kavargó világ, hogy munkánk gyümölcse egyik napról a 
másikra érjen be. Mindezzel együtt bizakodással nézek a jövőbe! 
Bizakodásom, optimizmusom egyik oka, hogy az elmúlt év a nehéz 
gazdasági helyzet ellenére anyagilag kedvező időszaka volt a 
Képviselő-testületnek, a Városnak. Az önkormányzat megfontolt 
gazdálkodásának köszönhetően pozitív egyenleggel zártuk a 
költségvetési évet, miközben tartalékainkat nem éltük fel. 
Többletforrások is érkeztek a városba. Összesen 216,5 millió Ft 
pályázati forrás bővíti anyagi lehetőségeinket, amely bizakodásra ad 
okot a következő év feladatainak ellátásában is. Számtalan pályázatot 
nyújtottunk be, amelyek eredményeit még nem ismerjük, és korábbi 
pályázatok lebonyolítása is történt 2013-ban. Amikor a jövőbe vetett 
bizakodásról beszélek, nem állhatom meg, hogy az önkormányzat 
pozitív anyagi helyzete mellett az elmúlt három év helyi gazdasági 
adataiból ne emeljem ki a cégek, vállalkozások gyarapodását! 2010-
hez képest 2012-ben több mint másfél milliárd Ft-al - kb. 12%-al - 
több termék, szolgáltatás jött létre Városunkban. 2010-ben a nettó 
árbevétel 7,1 milliárd forint volt, 2012-ben már megközelítette a 8,7 
milliárd forintot. A folyamatos fejlődés is nyomon követhető, ha a 
2011. év 8,2 milliárd forintos adatát a sorba beállítjuk. (A 2013-as év 
adatai még nem állnak rendelkezésünkre) Hogy ez a növekedés miért 
és miként történhetett meg, amikor körülöttünk kedvezőtlen 
makrogazdasági adatokról beszélnek? Mert vannak olyan emberek, 
akik gyárat, vállalkozásfejlesztést, bővítést, turisztikát mernek 
nemcsak álmodni, de megvalósítani itt helyben, Mezőberényben. 
Mert vannak olyan emberek, akik hisznek a település jövőjében, 
abban, hogy itt élhető, törekvő, fejlődő környezet veszi őket körül. 
Igen, szóljunk az emberek hitéről is!!! A városalapítók hitére 
emlékeztünk az elmúlt évben, amikor "290 év elődeink 
hagyatékában" gondolatiság jegyében emlékeztünk a város 
újratelepítésének évfordulójáról. És szintén az emberek hitéről van 
szó akkor is, amikor az idén a várossá nyilvánítás 25. évfordulójáról 
kívánunk megemlékezni. A nyolcvanas években "Mezőberény a 
helyét kereső kisváros" címmel jelent meg egy könyv az itt élők 
eltökéltségéről, az előrelépés lehetőségéről. A könyv azért született, 
mert az akkori vezetők nem érezték, hogy a közigazgatás 
rendszerében az őt megillető helyen lenne a település. Mára ezt a 
helyet megtaláltuk! Mezőberény 1988. március 1-től városi ranggal 
büszkélkedhet. De annak ellenére, hogy megtaláltuk helyünket, 

továbbra is keresnünk kell azokat az irányokat, amelyek kitörési 
pontokat eredményezhetnek településünk fejlődésében annak 
érdekében, hogy még inkább városnak, még inkább sajátunknak 
érezhessük lakóhelyünket, hogy az értékek őrzőinek, a hagyományok 
ápolóinak mondhassuk magunkat.

Tisztelt Olvasó! 
Kívánom, hogy a 2014-es évben a megtalált kitörési pontok mellett 
tudjuk megoldani mindennapi gondjainkat: a hideg napokon tudjunk 
fűteni, jusson kalács az asztalra. De mindenekelőtt leginkább azt 
kívánom, hogy az előttünk álló év hozzon egészséget, békességet, 
megértést és szeretetet minden mezőberényi lakosnak!

Siklósi István, polgármester

Szilveszteri futógála

2013. utolsó napján a hagyományokat folytatva immár 7. alkalommal  
került megrendezésre az Alföld Turista Egyesület szervezésében a 
futógála, ahol ki-ki sétálva, kocogással vagy futással, de minden 
esetben jókedvűen búcsúztatta az óévet. A bemelegítésről most is 
Czégény Erzsébet személyi edző gondoskodott. A táv végén minden 
lelkes futót  meleg teával  és egy csomaggal vártak a szervezők.

Adventi gyertyagyújtás 2013

Nagyon nagy érdeklődés övezte mind a 4 adventi vasárnapon a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a mezőberényi három történelmi egyház négy 
gyülekeze tének  szolgá la táva l  megrendeze t t  Advent i  
gyertyagyújtást. Idén a negyedik vasárnapon vendégként 
megtisztelte az eseményt a pozsonyi születésű énekesnő, Darina 
Tóthova, aki szlovák karácsonyi dalokat énekelt a megjelenteknek. 
Január 1-jén 17.00 órakor a már szintén hagyománnyá vált Újévi 
köszöntésen Siklósi István polgármester  úr szavai, jó kívánságai 
indították a 2014-es évet. 
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Siklósi István polgármester 2013. november 27-én a Békés-
Manifest Kft. ülésén vett részt. Az ott elfogadott javaslatok kapcsán 
november  28- tól  több tárgyalás t  fo lyta tot t  a  város  
hulladékkezelésével - begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás - 
kapcsolatos kérdésben a TAPPE képviselőivel, a gyomaendrődi 
Regionál is  Hulladéklerakó ügyvezetőjével ,  a  Békési  
hulladékgazdálkodó cég ügyvezetőjével, a Békés-Manifest 
ügyvezetőjével. A tárgyalások eredményként több árajánlat is 
érkezett, amelyekről a képviselő-testület december 20-i ülésén kell 
dönteni. 
November 27-én hivatalos értesítést kapott az Önkormányzat a 
Hosszú-tó rehabilitációja pályázati projekt lezárásáról, azzal, hogy 
20.081.146,- Ft támogatás kifizetéséről intézkedés történt. Az 
összeget azóta átutalták az önkormányzat számlájára.
December 4-én köszönő levél érkezett Szujó Antal plébános úrtól a 
Katolikus Templom harangjának javításához nyújtott 
önkormányzati anyagi segítségért és a Katolikus Temető 
rendbetételéért.
Szintén december 4-én jött az értesítés, - először a sajtóból, majd 
hivatalosan is megerősítették - hogy a működőképesség megőrzése 
érdekében szolgáltatott adatok alapján 34.319.000,- Ft 
támogatásban részesítették városunkat. Ezzel az idei év 
költségvetésében 2013. év eleji tervezéskor jelentkező bizonytalanság 
teljes egészében megszűnt, vagyis pénzügyileg rendezett évet tud 
zárni a város.
December 6-án a művelődési központban tartotta rendezvényét a 
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület. Az Egyesület kilenc évvel 
ezelőtt hagyományteremtő szándékkal hívta meg a környező 
településeken élő sérült emberek csoportjait, segítőit, hogy kulturális 
bemutatókkal ünnepeljék a Fogyatékos Emberek Nemzetközi 
Napját. Az idén közel 200 résztvevő érkezett a megye több 
intézményéből. A jól sikerült bemutatkozásokat látva többen 
megjegyezték, hogy érdemes lenne a produkciókat szélesebb körnek 
is megmutatni, akár városi nagy rendezvényen, nagy színpadon is.

A rendezvény alkalmat adott a „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület 
nappali intézményének, a Földi Harmónia Házának 5 éves 
évfordulója ünneplésére is. A Ház tevékenységével sok mezőberényi 
család gondjain enyhítenek, amiért köszönet illeti az Egyesület tagjait.  
December 9-én megkezdték a volt 47-es úti vasúti sorompó 
bontását. Sajnálatos, hogy a szóban tett ígéreteiket nem tartották meg 
a kivitelező képviselői. Így sem azt nem várták meg a bontással, amíg 
az aluljáró elkészül, sem az ideiglenes átjáró nem készült el eddig az 
időpontig az építés alatt álló aluljárónál.
December 9-én a Berény TV stúdiójában kerekasztal beszélgetésre 
került sor az ügyelet problémáiról. A beszélgetésen Szűcsné Sziklai 
Éva kérdéseire Dr. Priczky Béla a helyi ügyeletet ellátó Sanimed Kft. 
ügyvezetője, Dr. Sziráczki Magdolna házi gyermekorvos, Dr. 
Zuberecz Zoltán háziorvos és Siklósi István polgármester igyekezett 
kimerítő válaszokat adni. A beszélgetésen a problémákat nem szőnyeg 
alá seperve, de a továbblépésen, az ellátás biztonságának fokozását 
szem előtt tartva keresték a megoldást. Így a beszélgetés 
leglényegesebb eleme, hogy az ügyelet szervezésének egy változatát 
vizsgálják meg, amely a jelenleginél kevésbé leterhelt szakemberek 
mezőberényi ügyeleti tevékenységét eredményezné annak érdekében, 
hogy az ügyeletet igénybe vevőkkel ne csak szakmailag, de emberileg 
is kifogástalanul bánni tudó – Siklósi István megfogalmazásában: 
mosolygós –személyzet foglalkozhasson. A polgármester fontosnak 
tartja, hogy a felszínre került problémák okán végezzenek 
elégedettségmérést, valamint Sziráczki doktornő és Zuberecz doktor 
úr vállalta, hogy időről-időre tájékoztatást adnának a Hírmondó 
hasábjain az egészségügy kérdéseiről, pl. arról, hogy mi tartozik az 
ügyelet sürgősségi betegellátásába. Piriczky doktor úr felajánlotta 
segítségét életmentő képzés megszervezésében, illetve már korábban 
jelezte, hogy a konkrét kifogásolt esetek kivizsgálása után saját 
hatáskörben intézkedik. 
December 10-én a belvízelvezető programmal kapcsolatban 
megbeszélésre került sor a Hivatalban, a kivitelező, a beruházó és a 
műszaki ellenőr jelenlétében. A legfontosabb megállapítások, hogy a 

projekt megvalósítása jelenleg kb. 90%-nál tart, a pótmunkák - pl. 
közművek (víz, gáz, szennyvíz bekötések kiváltása) - hátráltatják a 
befejezést. A kivitelező vállalta, hogy 20-ig rendbe teszi az utcákat, 
eltakarítja a munkák során keletkezett törmelékeket az utcákról, 
valamint nem hagy nyitott gödröket még körülkerített állapotban sem.
Faültetés kezdődött december 12-én a Vésztői úton, a körgáttól a 
Kereki híd felé. A Közútkezelő Kht.-val korábban folytatott 
beszélgetéseket követően több mint 800 db jegenye nyárfát ültetnek 
el. Igaz, valamikor itt eperfák díszítették az út szélét, de minden zöld 
felületnek örülni lehet és kell, s a mostani fásítás nem zárja ki, hogy a 
következő évben esetleg még eperfák elültetésre is sor kerülhessen.
Az ünnepekhez közeledve néhányan jelezték, hogy lehetne a várost 
nagyobb karácsonyi díszbe öltöztetni, több díszvilágítást kihelyezni. 
Siklósi István polgármester a díszeknél fontosabbnak tartja 
azonban a közbiztonság növelését, ezért a forrásokat inkább a 
térfigyelő rendszer bővítésére lenne célszerű fordítani. A december 
20-i testületi ülésen a kísérleti jelleggel felszerelt és beüzemelt négy 
kamera mellé további 8 db kamera kihelyezésének forrás 
biztosítása, és megrendelése szerepel napirenden.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. 
december 20-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
tájékoztatója hangzott el a 2013. november 25-i zárt ülésen hozott 
döntésekről, majd Siklósi István polgármester a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről számolt be.
Mezőberény Város Kulturális Koncepciójának érvényben 
tartásáról döntöttek a képviselők, a várható változások miatt 2014-
ben kerül majd módosításra a dokumentum.
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve:
Január:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 
     Előadó: Siklósi István polgármester
2./ Városi elismerések adományozásáról döntés
     Előadó: Bizottsági elnökök
Február:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
elfogadása
      Elődadó: Siklósi István polgármester
2./ 25. éves Mezőberény Város
    Előadó: Körösi Mihály OKB elnök
3./ Értéktár bizottság beszámolója
      Előadó: Körösi Mihály bizottsági elnök
Március:
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság 
helyzetéről
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
     Előadó: Polgárőr Egyesület elnök
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
     Előadó: ÖTE elnök 
4./ Közbeszerzési terv elfogadása
      Előadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintéző    
5./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 

választási ciklusban végzett munkájáról
Előadó: Debreczeni Gábor bizottsági elnök

Április:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
teljesítése (zárszámadás)
      Előadó: Siklósi István polgármester
2./ Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
      Előadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
3./ Beszámoló a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság választási 

ciklusban végzett munkájáról
Előadó: Harmati László bizottsági elnök

Május:
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről
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      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
vezetője
                   Kovács Lászlóné SZEB elnök
2./ A szociális és egészségügyi ellátás helyzetének értékelése, 
kiemelten a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat munkájára, 
valamint  a más szervezetek által ellátott szociális munkára
      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és

 Szociális Szolgálat vezetője
                   Dr. Burján Katalin SZEB tag
3./ Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási 

ciklusban végzett munkájáról
Előadó: Kovács Lászlóné bizottsági elnök

Június: 
1./ Mezőberény Város rendezési tervének felülvizsgálata
      Előadó: Siklósi István polgármester
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyfél 

kiszolgálásban bekövetkező változásokról 
      Előadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
3./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről
      Előadó: Barna Márton OKB tagja
Augusztus:
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2014. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről
      Előadó: Siklósi István polgármester
2./ A Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá 

kapcsolódó civil szervezetek munkájukról tájékoztató.
      Előadó: nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek elnökei

Szeptember:
1./ 2015. évi ellenőrzési terv elfogadása
     Előadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
2./ Beszámoló a képviselő-testület választási ciklusban 

végzett munkájáról
Előadó: Siklósi István polgármester

3./ Tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről
      Előadó: Siklósi István polgármester

Október:
Új képviselő-testület alakuló ülése
November:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

háromnegyed éves teljesítése
     Előadó: polgármester
2./ Az adóbevételek alakulásának értékelése
     Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos
3./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók 

felülvizsgálata
     Előadó: polgármester
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos

       Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatója
4./ Mezőberény Város 2015. évi költségvetési koncepciója
     Előadó: jegyző

December:
1./ Mezőberény Város 2015. évi költségvetésének I. fordulós 
tárgyalása
    Előadó: polgármester
2./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
     Előadó: polgármester

Állandó napirendi pontok:
· Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két 

ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
· Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről
· Bejelentések
· Interpelláció

A Képviselő-testület döntésének értelmében 2014-ben a belső 
ellenőrzési feladatokat a szolgáltatás megvásárolásával oldja meg, 
mivel a Békési Kistérségi Társulás a feladatellátás szüneteltetéséről 
döntött korábban. Emiatt a kistérségi tagdíj 30%-os csökkentésre 
kerül.
Tudomásul vették az OPSKK Könyvtár 3/2013 és 4/2013 törlési 
jegyzéken felsorolt könyveinek törlését.
A Képviselő-testület nem fogadta el a K&H Bank Zrt. ajánlatát a 

Mezőberény, Fürjes u. 12. sz. alatti ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére vonatkozóan.
Jogszabályi változás miatt módosításra kerültek a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletek. 2014. január 1-
jétől az eddigi segélyek összevonásra kerülnek, önkormányzati segély 
néven kaphatnak támogatást a rászorulók. Az önkormányzati segély 
polgármesteri hatáskörbe kerül, az elbírálási határidő 15 napra 
csökken.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a testülettől, 
hogy a Békési út 1/B. szám alatti önkormányzati ingatlan lakóinak 
válaszlevelet írjon kerékpártároló kialakításával kapcsolatban.
Jóváhagyták a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felmentette 
a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskolát a Luther tér 1. szám alatti 
tornaterem bérleti díj fizetése alól a 2013. szeptember 1-től 2013. 
december 31-ig terjedő időszakra. 2014. január 1-től a 2013-2014-es 
tanév végéig (2014. augusztus 31.) a szakszolgálat tornatermének 
bérleti díját 2.100 Ft/óráról 700 Ft/órára mérsékelték. 
Továbbtárgyalásra alkalmasnak ítélték a Mezőberény Város 
gazdaságélénkítő programját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete összesen 20 
db térfigyelő kamera kihelyezésének megvalósításáról döntött.
Kísérleti jelleggel már üzemelnek kamerák:

Gyomai út- Mátyás király utca sarok bejövő-kimenő forgalom 
megfigyelésére 1 db
Berény Szálló Eötvös utca felöli sarkán a szökőkút felőli részt 
figyelve 1 db
Városháza épületén a körforgalmat és a Fő út egy részét 
megfigyelve 1 db
Fortuna tér egy részét megfigyelve 1 db

A 2013. évi költségvetésből forrást biztosítottak az alábbi 
helyszínekre:

Sportpályán, a műfüves pályát és a lelátót figyelve 2 db
Liget utcai buszmegállók, kerékpártárolók és a piactér 
megfigyelésére 3 db
Luther téri iskolaépület főbejárat megfigyelésére 1db 
Ligetben a színpadtól a bejárat felé és a Madarak Háza felé 
irányítva 2 db

További helyszínek:
Civil Fejlesztő Központ mögötti parkoló és a Pihenő Parkra 
nézve 2 db 
Köröstarcsai út 96 előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 
1 db
Vésztői út 75 előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 db 
Békési út Fába-Fém előtt bejövő-kimenő forgalom 
megfigyelésére 1 db
Csabai út 52 előtt bejövő-kimenő forgalom megfigyelésére 1 db
Szabó Árpád utca vége, sorompó előtt bejövő-kimenő forgalom 
megfigyelésére 1 db
Hősök útja játszótér 1 db

A Városi Közszolgáltató Intézmény részére 2 fő teljes munkaidős 
álláshelyet szavazott meg a testület a 2014. évi költségvetés 
elfogadását követően, 2014. március 1-től. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. január 
01 napjától - 2015. december 31. napjáig a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t bízza meg a lakossági 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával. 

A Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében lévő területeket 
érintő változások miatt módosításra került a közterület használat 
szabályozásáról szóló rendelet.
A képviselők tudomásul vették a Városi Közszolgáltató Intézmény 
2014. évi munkatervét.

Hatodik alkalommal módosították  Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét, így a 
bevételek és kiadások főösszege megegyezően 4.299.967 ezer Ft lett. 
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, ahol 
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek 
megtárgyalására került sor.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. január 27-e 
(hétfő).

Fesetőné Sipos Judit
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Síkosságmentesítés a városban

Bár eddig még nem volt rá szükség, de 
ezúton is kérjük a Lakosságot, hogy az 
i n g a t l a n j a i k  e l ő t t  a  j á r d á k  
síkosságmentesítéséről folyamatosan 
gondoskodni szíveskedjenek. Az 
5/2004.  ( I .28. )  GKM rendele t  
mellékletének 3.2.2 pontja alapján az 
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 
használójának) kell gondoskodnia az 
ingatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában 1 m széles területsáv, illetve 
ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület), valamint a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztításáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok 
eltávolításáról. Az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, 
lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az 
ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, 
hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a Városi Közszolgáltató 
Intézmény gondoskodik. A városban a hó eltakarítása, 
síkosságmentesítése három ütemben történik:

I. ütem: egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak, 
a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez vezető utak; 
kerékpárutak; helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai; 
autóbuszjáratok vonalszakaszai-megállói
II. ütem: Főbb gyűjtőutak (Thököly u., Mátyás K. u. Rákóczi stg., 
Zrínyi stg., Vésztői út, Ady E. u., Oltványkert u., Belentai u., 
Belencéresi u., Szent István. u., egyéb 2 és 1,5 sávos utcák)
III. ütem: Egyéb utak (1 sávos utcák, külterületi szilárd burkolatú 
utak)

Kérjük a gyalogosokat és a közutakon közlekedőket, hogy nagy 
körültekintéssel keljenek útra. Mindenki az útviszonyok 
figyelembevételével, megfelelő sebességgel közlekedjen, illetve 
kizárólag műszakilag jól felkészített és téli gumikkal ellátott 
járművekkel induljon el.

Városi Közszolgáltató Intézmény

Rendőrségi felhívás
Online internetes vásárlás veszélyei

Az internet fejlődésével egyre több 
szolgáltatást lehet igénybe venni a 
világhálón. Ilyen például az online vásárlás 
is.  A szabályosan működő webáruházak 
rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, 
vagy az üzletszabályzat kitér a személyes 
adatok védelmére, és meghatározza a 
vásárlás legfontosabb feltételeit (pl.: fizetési és szállítási kondíciók). 
A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák 
vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vásárolt árucikkre.  Érdemes 
olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási 
garanciát, így elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek. 
Magyarországon a webshopon keresztül vásárlók körében 
legelterjedtebb az utánvételes fizetési mód, ami azt jelenti, hogy az áru 
ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére kell átadni. 
Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan webáruházban 
vásároljanak, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül 
történik, így a bankkártya adatai biztonságos kapcsolaton keresztül 
jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a webáruház üzemeltetője 
nem ismeri meg.Óvakodjanak az olyan weboldalaktól, melyeknek 
nevében elírás vagy hiba található, valamint ahol egyáltalán nem, 
vagy csak hiányosan adják meg az üzemeltető cég adatait! Ezeket az 
oldalakat tekintsék megbízhatatlannak! Legyenek óvatosak 
személyes adataik megadásánál is, a bankkártyánkkal kapcsolatos 
kérdésekre csak a fizetést bonyolító bank oldalán válaszoljanak!Az 
internetes csalások elkerülése érdekében óvakodjanak az olyan 
internetes eladóktól, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés 
értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően 
alacsony áron kínálják a portékájukat, esetleg nem valódi lakcímmel, 
telephellyel vagy telefonszámmal regisztráltak. A vételárat soha ne 
küldjék előre!

Jakusovszki Zoltán, rendőr alezredes

INTÉZMÉNYI HÍREK 

MEGHÍVÓ

Mezőberény Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt a TÁMOP-
5.4.9-11/1-2012-0017. számú projekt 

keretében megrendezésre kerülő 
Workshopra

A workshopot vezeti: 

Dr. Csernus Imre 
pszichiáter

Témája: A függőség kialakulása, hatásai, valamint 
megelőzésének lehetőségei, a veszteségek megélése, feldolgozása

Időpontja: 2014. január 21. (kedd) 18:00 óra
A konferencia helyszíne:  Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

          5650 Mezőberény, Fő út 6. 

„Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének 
fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén” 

WORKSHOP

Idősek karácsonya

Az Adventi időszak utolsó hetében a gyermekek, fiatalok örömtől 
sugárzó szemében, szívből jövő színvonalas műsorában 
gyönyörködhettek azok a Szépkorúak, akik megtisztelték 
jelenlétükkel az Idősek Karácsonyát, mely a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
közös szervezésében valósult meg. A műsort megelőzően Siklósi 
István városunk polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta 
az idős korosztályra való odafigyelés, a velük való törődés 
fontosságát. A történelmi egyházak lelkészeinek igehirdetése  az 
ünnepvárás csodájára irányította a fegyelmet. Az idősek jelképes 
karácsonyfája alá elsőként a Nefelejcs Óvoda nagycsoportos 
óvodásai helyezték el kedves műsorukat. Őket követte a 
Mezőberényi Általános Iskola diákjainak és Pedagógus 
Énekkarának ajándékkosara, melyet karácsonyi énekek, versek, 
hangszeres játékok töltöttek meg. A Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium 11. évfolyama táncokkal és karácsonyi énekekkel 
kedveskedett. A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola Berecske és 
Berény Táncegyüttesei Moldvai és Nyírségi táncokkal szereztek 
örömöt a jelenlévőknek. Az ünnepi műsort a „Békéscsaba város 
kórusa” címmel rendelkező Bartók Béla Vegyeskar színvonalas 
karácsonyi összeállítása zárta. A karácsonyi hagyományoknak 
megfelelően ajándékcsomaggal kedveskedtünk a jelenlévőknek. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a gyermekeknek és 
felnőtteknek, akik színes műsorukkal megörvendeztették a jelen 
lévő időseket. Köszönjük támogatását Mezőberény Város 
Önkormányzatának, a Német Pékségnek, valamint Virág János 
vállalkozóknak. 

Kovács Edina, igazgató
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Mezőberényi Folkbál 2013

2013.12.13-án ismét megrendeztük az immár hagyománnyá vált 
Folkbált a Berény Szállóban. A rendezvény házigazdája ezúttal a 
Berény Táncegyüttes volt a Berény Táncegyüttes Egyesület és a „Leg 
a láb” Alapfokú Művészeti Iskola közös rendezésében. A mulatságra 
szinte minden telephelyről érkeztek a meghívottak: Kis-Berényke, 
Geszt, Sarkadkeresztúr, Biharugra, Furta, Bakonszeg és nagy 
örömünkre a Harsány Táncegyüttes is elfogadta meghívásunkat. A 
vendégeket zsíros kenyérrel és teával üdvözölték, melyet mindenki 
jóízűen falatozott. Majd az estet a Suttyomba Zenekar színesítette 
kiváló muzsikusaival. A kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték 
magukat. A Berény Táncegyüttes bemutatta a Kalotaszegi táncát, ami 
után a szabad táncházban a házigazdák és a vendégek is feltalálták 
magukat és vidáman álltak a táncparkettre. A bálozók kedvét nem 
szegte a fáradtság, és egészen hajnalig jó kedvűen „rúgták a port”.  

„Leg a láb” Iskolai Télapó Mezőberény

2013. december 13-án 14:00 órától kezdődött az iskolai Télapó 
ünnepség a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. 
Több település kisebb-nagyobb csoportja érkezett a rendezvényre, 
köztük Nagyrábé (kicsi-nagy csoport), Mezőtúrról a Kis-liliom, 
Sarkad (kicsi-nagy csoport) és a helyi csapatok közül a Berecske és a 
Kis-Berényke. A Télapó köszöntése után minden tagozat fellépett élő 
zene kíséretében, melyet a Suttyomba Zenekar biztosított. Volt olyan 
kis csapat, akik először táncoltak élő zenére és izgatottságuk ellenére 
remekül szerepeltek. Miután a gyerekek bemutatták, amit eddig 
tanultak, a Télapó szaloncukorral jutalmazta őket, majd a gyerekek 
közös táncra hívták a Mikulást, akit így búcsúztattak el. A délután 
további részében a gyerekek a színes programok közül választhattak, 
ki-ki kedve szerint. A táncházat a zenekar biztosította, és akik esetleg a 
táncban elfáradtak, azok a kézműves helyszínek közül választhattak, 
ahol különböző ünnepi díszeket készíthettek, így hangolódva a 
közelgő Karácsonyra. A gyerekeket teával és zsíros kenyérrel 
vendégeltük meg, akik jó kedvűen tértek haza.

Az én Mikulásom

A Békés Megyei Hírlap Az én Mikulásom címmel pályázatot 
hirdetett, ahol a Mezőberényi Általános Iskola 5. d. osztálya lett a 
győztes. Ajándékul a megyei laptól a Napsugár Bábszínház 
Csacsifogat című produkcióját láthatták a gyermekek az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ színháztermében. A eseményen édességgel 
is kedveskedtek a megjelent diákoknak. Nagyszerű rajzokat 
készítettek a Mezőberényi Városi Bölcsőde Csiga Csoportjába járó 
gyermekek, akiket szintén cukorkából, csokoládéból álló ajándékkal 
leptek meg a lap munkatársai.

V. Kner Kupa

2013. december 14-én reggel 8 órától este 22 óráig teltház, csodás 
táncosok, ruhaköltemények, gyönyörű karácsonyi díszlet fogadta az 
érdeklődőket, szülőket Mezőberényben, a Molnár Miklós 
Sportcsarnokban az V. Kner Kupa - Klubközi és Tánciskolás 
Táncversenyen. Az ország szinte minden részéből érkeztek 
táncospárok a megmérettetésre, ahol egészen kicsiktől kezdve a senior 
korosztályig képviseltették magukat a versenyzők.

 Karácsonyi forgatag a Művelődési Központban

2013. december 7-én a Mikulás a Kulturális Központban várta a 
gyerekeket, akik átvehették tőle a nekik szánt  ajándékaikat. 

átszóház várta a kicsiket a színházteremben, ahol lehetőségük volt 
mézeskalácsot díszíteni, karácsonyi díszeket, ajándékokat készíteni, 
origamizni. A felnőttek pedig, míg a gyerekek játszottak, karácsonyi 
ajándékot, elsősorban kézműves termékeket vásárolhattak az aulában.

A 
rendezvény 14-én és 21-én folytatódott. Minden alkalommal 
j

Orlai Színpad karácsonyi műsora

2013. december 21-én az Orlai Színpad Mentsük meg a télapót 
című karácsonyi előadását mutatta be az érdeklődő közönségnek.
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A Magyar Kultúra Napja 
rendezvénysorozat programjai:

január 20. 17.00 óra:
Konferencia
Helyszín: Városháza

január 21. 18.00 óra:
Workshop: Csernus Imre pszichiáter előadása
Helyszín: OPSKK Művelődési Központ

január 22. 18.00 óra: 
Magyar Kultúra  napja: Ünnepi
gálaműsor. Helyszín: OPSKK 
Művelődési Központja

január 23. 17.00 óra: 
Múzeumi esték: Mezőberény hagyományos
építészeti értékei. 
Az előadást tartja: Csete Gyula. 

január 24. 19.00 óra: 
Színházi esték: Mágnás Miska - operett

Helyszín: OPSKK Muzeális Gyűjteménye

Helyszín: OPSKK Művelődési Központja

MEGHÍVÓ

VUJITY TVRTKO

Pokoli történetek – 
Angyali történetek; 

ahol Te leszel erősebb a végén!

filmvetítéssel egybekötött előadói estje
AZ OPSKK Művelődési Központ 

színháztermében

2014. február 05-én 
17.00 órai kezdettel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az Új Széchenyi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a 
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázata keretében, „ 
A világ 10 árnyalata”– előadássorozat középiskolásoknak – 
programjaként

Mesélj nekem! - Extra

Az OPSKK Könyvtára 2013. december 13-án délután 16 órától 
tartotta soron következő Mesélj nekem! - című programsorozatának 
következő előadását, amelyen "A mikulás zsákja" címmel láthattunk 
interaktív bábelőadást Mezőberény város Óvodai Intézménye 
óvonőinek előadásában.

Az óvónők műsora után a résztvevő gyermekek a sokéves 
hagyományoknak megfelelően az OPSKK Könyvtára ablakán 
elkészíthették a mikulásnak szóló képeiket.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
 fotópályázatot ír ki Mezőberény várossá 

nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából 
„Élet a városban” címmel

A pályázat célja:
1989 március1-jén kapott városi rangot Mezőberény. A pályázat 
célja a város bemutatása személyes emlékeken keresztül. A 
beérkezett, elbírált fotókat kiállításon mutatjuk be.

Pályázati feltételek: A pályázaton mindenki részt vehet. Egy 
pályázótól max. 5 db digitális, vagy digitalizált felvételt várunk. A 
pályaművek JPG formátumban, digitális adathordozón – CD – 
kitöltött nevezési lappal együtt nyújthatók be.

Díjazás:
Minden pályázó emléklapot kap.
1. helyezés 5.000.- Ft értékű tárgyjutalom
2. helyezés 3.000.- Ft értékű tárgyjutalom
3. helyezés 2.000.- Ft értékű tárgyjutalom
Különdíjak 

A pályamunkák benyújtásának módja:
Pályamunkákat 2014.  február 15-ig postai küldeményként 
(CD+jelentkezési lap) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
5650 Mezőberény, Fő út 6. címre, vagy személyesen az OPSKK 
információs pultjánál.

Zsűrizés: 2014. február A benyújtott pályamunkákat 5 tagú 
zsűri értékeli, akik a város Oktatási és Kulturális Bizottságának és 
az Orali Petrics Soma Kulturális Központnak szakemberei.

Eredményhirdetés, kiállítás megnyitása: 2014. március 
Jelentkezési lap az OPSKK információs pultjánál és a: 
http://opskk.mezobereny.hu oldalról szerezhető be.

??.

?????
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Jeles napok
Január - Boldogasszony hava. Újévtől Gyertyaszentelőig.

 Újesztendő, vígságszerző, most kezd újulni,
Újulása víg örömöt most kezd hirdetni...

Az évkezdet napja hosszú történeti fejlemény eredménye. Az ókori 
Rómában március elsejével kezdték az évet. Január 1. a Julius Caesar-
féle naptárreform után, i. e. 153-tól vált évkezdő nappá, melyet Janus 
tiszteletére nagy ünnepségekkel, lakomákkal és ajándékozással 
ünnepeltek meg. A keresztény egyház éppen ezért e napot Krisztus 
körülmetélésének ünnepévé tette. Hazánkban a középkorban az év 
kezdetét karácsonytól, december 25-től számították. A január 1-jei 
évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általánossá.
Az év kezdetekor a hagyományos paraszti közösségekben jóslással és 
varázslással igyekeztek szerencsét biztosítani a család és a település 
számára egész esztendőre. Ezért újév napján korán keltek, hogy egész 
évben koránkelők legyenek. Újév hajnalán a kútnál mosakodtak, a 
fiatal lányok pedig mosdóvízbe tett piros almáról, hogy frissek és 
egészségesek legyenek. Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első 
látogatónak, ha férfi volt, szerencsét, ha nő volt, pedig 
szerencsétlenséget hozott a ház lakóira. Berényben az év első napján, 
ha férfi halott volt, bő máktermést jósoltak, ha nő, akkor rossz 
máktermést ígértek az égiek. Tiltották ezen a napon a kölcsönadást, a 
pénzkiadást, a szemét és a trágya kihordását, mert úgy hitték, ezzel 
kivinnék a házból a szerencsét. Az asszonyoknak tilos volt mosni, 
főzni, varrni, takarítani és teregetni is. Újesztendő napján a köszöntők, 
vagyis a kántálók házról házra jártak. Többnyire legények és gyerekek 
énekelték a következő Berényben is ismert szöveget:

Adjon isten minden jót,Az újesztendőben!
Fejér kenyér dagadjon, Fűzfa tekenőben!
Bor, búza, kolbász Legyen mindig bőven
A patikát feledjük, Az újesztendőben!

Január első napja alkalmas idő a férjjóslásra is. Eleink úgy vélték, 
hogy újév reggelén amilyen nevű férfit látnak először, olyan nevű lesz 
a férjük. Máshol tükröt tettek a fejük alá a lányok, hogy megálmodják, 

ki lesz a jövendőbelijük. Hagyományos újévi étel a kocsonya volt. A 
kocsonya elfogyasztása után a lányok kiválasztanak egy csontot, 
kiteszik az udvarra, akiét a kutya elviszi az éjszaka, az még abban az 
esztendőben férjhez megy.

Január 6. vízkereszt
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak 
kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus 
születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház 
ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, Gáspárról, 
Menyhértről és Boldizsárról. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti 
egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz 
megkereszteléséből, megszenteléséből ered a magyar vízkereszt 
elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján (január 5.) 
végezték a templomban, de a házat is megszentelte vele a pap, a 
gonosz szellemek ellen. Ezenkívül hittek gyógyító hatásában is. 
Megszentelték vele a házat, az ólakat. Öntöttek a kútba, hogy a víz 
meg ne romoljon. A szentelt víz az embert születésétől haláláig 

kísérte: ebből a vízből hintettek a bölcsőre, a 
menyasszony koszorújára, a halott 
koporsójára. Januártól januárig a vizet 
üvegben vagy nagy korsóban tartották, s 
ami megmaradt a következő vízkeresztre, 
azt a kútba öntötték. Országszerte szokás 
volt a háromkirályjárás, a szereplők házról 
házra járva énekeltek. A vízkereszti 
párbeszédes játékot gyakran jelmezes 
lányok adják elő, a játék általánosan ismert 
keléke volt a kiugratható csillag. 
Vízkereszthez a következő időjóslás is 

kapcsolódik: „Ha Vízkeresztkor megcsillan a víz a kerékvágásban, 
nem lesz hosszú a tél.” A januárban soron következő jeles napok-
névnapok egyben időjárásjósló napok voltak.

Január 18. Piroska nap
Ha Piroska napján fagy, Negyven napig el nem hagy!

Január 22. Vince napja a szőlőtermelők számára volt fontos 
időjárásjósló nap.
Jó idő esetén:  Hogyha szépen fénylik Vince, Megtelik borral a pince.
Rossz idő esetén: „Ha ködös a Vince, üres lesz a pince”

Január 25. Pál naphoz kötődik a régi megfigyelés, jó idő jó termést, 
ködös idő ember és állat pusztulását jelzi.
A leismertebb Pál napi regula a következő:
Ha Pál fordul köddel,  az ember meghal döggel.
Végezetül álljon itt egy versbe szedett Pál napi jóslás:
„Pál fordulása, ha tiszta, Bőven terem mező, puszta, 
Ha szeles, jön hadakozás, Ha ködös, embernek sírt ás, 
Ha pedig esős vagy nedves, Lesz a kenyér igen kedves.”

Február 2. Gyertyaszentelő
Az ókori Rómában február 2. tavaszkezdő napnak számított. Fáklyás 
engesztelő körmenetet tartottak. Így járták körbe pogány rómaiak a 
város bálványszobrait.A hagyományos, magyar paraszti 
társadalomban a szentelt gyertya – innen ered az ünnep neve – a 
bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embert. Keresztelésig az újszülött 
mellett világított. Amikor a fiatal anya először ment templomba, 
gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, 
szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe. Elődeink mindennapjaiban, 
mint láttuk, nagyon fontos volt az időjárás előrejelzés. Jó  példa erre a 
gyertyaszentelőhöz kapcsolódó népi megfigyelés:
„Ha fénylik Gyertyaszentelő, az iziket is vedd elő”

Az az, ha napos február 2., akkor hosszú hideg téli napok várhatóak.

Csete Gyula 

FELHÍVÁS
Felhívjuk a mezőberényi lakosok figyelmét, hogy 2014-ben 
emlékezünk meg az első világháború kitörésének századik 
évfordulójáról. Ennek keretében a Muzeális Gyűjtemény tematikus 
kiállítást szervez, melyhez kérjük a lakosság segítségét. Ezúton 
kérnénk, hogy akinek tulajdonában van első világháborúhoz 
kapcsolható fénykép, levelezőlap, képeslap, levelek, hadifogsággal 
kapcsolatos emlékek vagy bármilyen emléktárgy, és azt esetleg 
felajánlaná a kiállításon történő bemutatásra, hozza be azt a 
Muzeális Gyűjteménybe, vagy érdeklődjön a 06 20 225 4846 
telefonszámon.

VAKO
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15 ÉVES A MEZŐBERÉNYI GYERMEKFOCI 
ALAPÍTVÁNY

Nemrég ünnepelte 15. születésnapját a Mezőberényi Gyermekfoci 
Alapítvány. Az évforduló alkalmából a Berény Étteremben tartott 
hagyományos jótékonysági bálon emlékeztek meg. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Dankó Béla, országgyűlési képviselő, a 
MLSZ elnökségi tagja, az MLSZ Békés-megyei tagszervezetének 
Elnöke, Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés-megyei tagszervezetének 
Igazgatója, Siklósi István Mezőberény és Smíri László Köröstarcsa 
polgármestere. Az eseményre a megye több településéről is érkeztek 
vendégek. A népes közönség előtt Kajlik Péter kuratóriumi elnök 
beszámolt a 15 év eseményeiről.  Az alapítványt mezőberényi, a 
fiatalokért és a gyerekekért tenni akaró vállalkozók és labdarúgó 
szakemberek hozták életre.  Céljai között szerepel: 

- az iskolai labdarúgó tevékenység szervezése és támogatása és 
fejlesztése

- labdarúgó mérkőzések, bel-, és külföldi tornákra való utazás 
anyagi fedezetének biztosítása  

- a kiemelkedő eredményeket elért labdarúgók jutalmazása 
- a helyi ifjúság sportszerű életvitelre nevelése.

Az eltelt másfél évtized igazolta az időközben közhasznúvá vált 
alapítvány sokoldalú tevékenységét. A mezőberényi gyerekek sokat 

utazhattak külföldre, díjazásban részesültek és edzőtáborokban, 
kirándulásokon és szabadidős programokon vehettek részt, a 
legújabb felszerelésekben játszhattak. Világhírű csapatok 
stadionjaiba látogathattak, megcsodálhatták más országok labdarúgó 
kultúráját, megmérkőzhettek és ismeretséget köthettek a világ több 
országának csapataival, gyerekeivel. Sajnos időközben elhunyt 
Wagner Márton alapító tag, aki tevékenységével, szorgalmával sokat 
tett a fenti célok megvalósításáért. A többi alapító és a kuratórium 
döntése alapján, a 15 éves évfordulón az elhunyt családja 
emlékplakettet vehetett át és egyben beleegyezését adta a Wagner 
Márton díj megalapításáról. A következő évben, az elismerést olyan 
személy (szülő, vállalkozó, támogató) veheti át, aki tevékenységével 
leghatékonyabban támogatja az alapítvány működését. A bál során 
díjat vehettek át sikeres labdarúgók, akik jelenleg is aktívan 
játszanak: Fábián Vince, Kovács Gábor, Kántor László, Kántor Máté 
és Vrbovszki Pál játékvezető. Keresztesi János, körösladányi 
testnevelő-edző is elismerésben részesült, egyrészt sok tehetséges 
labdarúgót irányított Mezőberénybe, másrészt egy őszi bajnoki 
mérkőzésen, életmentő beavatkozásával megelőzte a tragédiát. 
December 21-én Mezőberényben az alapítvány jótékonysági akciója 
keretében, meleg ebéddel várta a családokat. A 300 adag a legjobb 
helyre került! Az alapítvány támogató tevékenységére a jövőben is 
szükség lesz, mert időközben megérkezett a legújabb meghívás 
Németországból, ahol júliusban német és holland csapatokkal 
mérkőzhetnek a mezőberényi gyerekek.

Ételosztás a Gyermekfoci Alapítvány jóvoltából

A Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány adventi jótékonysági akciója 
keretében meleg ebéddel várta a mezőberényi családokat 2013. 
december 21-én 13.00 órától a BERÉNY SZÁLLÓ előtt. Sportolók, 
sportvezetők, vállalkozók, önkéntesek készítették el az ebédet.

CIVIL SZERVEZETEK 
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja

Mezőberényben az Orlai Petrics Soma Művelődési Központban 
2013. december 6-a több szempontból is ünneplésre adott okot. A több 
mint 200 sérült nemcsak a Mikulást várta nagy szeretettel, hanem a 
„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület nappali intézményének, a 
Földi Harmónia Ház 5 éves évfordulóját és a Fogyatékos Emberek 
Nemzetközi Napját is ünnepelte. Az Egyesület kilenc évvel ezelőtt 
hagyományteremtő szándékkal hívta meg a környező településen élő 
sérült emberek csoportjait, segítőit, hogy kulturális bemutatókkal 
ünnepeljék a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napját. Azóta 9 év telt 
el, és ahogy az egyesület vezetője, Miklósik Béláné elmondta, az 
elkezdett munka mára elérte célját. Rendezvényükkel hangsúlyozni 
szeretnék egyre nagyobb körben a sérült emberek társadalmi szerepét, 
szerepvállalását, társadalmi befogadásuk erősítését, valamint az elért 
eredmények bemutatását. Az idén a megye több intézményéből több 
mint 200 résztvevő érkezett. A színvonalas műsorokat hosszú 
előkészítő munka előzte meg és hallatlan energiát kívánó teljesítmény 
a felkészítő pedagógusoktól, segítőktől, gondozóktól. Siklósi István 
polgármester is megköszönte és méltatta köszöntő szavaiban a 
felkészítők munkáját és külön kiemelte az évfordulót ünneplő 
„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület városban végzett 
tevékenységét, majd nagy szeretettel adta át számukra a város 
ajándékát. A gondozottak Mezőberény újratelepítésének 290. 
évfordulójának  tiszteletére 290 tenyérlenyomatot gyűjtöttek és ez 
alkalommal adták át a város polgármesterének. Lelkes munkájuknak 
köszönhetően a város karácsonyfájára is kerül az általuk készített 
karácsonyfa- díszekből, mely szintén 290 db. A délelőtt folyamán 
bebizonyosodott, hogy a sérült emberek milyen jól ki tudják fejezni 
magukat akár szavak nélkül, mozgással, zenével, milyen jól érzik 
magukat színpadon és nézőtéren egyaránt. Nem lehetett az 
előadásokat érzelmek nélkül végig nézni, a szülők, a gondozók, nézők 
szeméből is könnyeket csalt ki egy-egy jelenet, egy-egy mozdulat. 
Ugyan ilyen meghatottsággal lehetett végig nézni Földi Lali, a Földi 
Harmónia Ház gondozottjának „Életképek” című fotókiállítását, 
mely tükrözte a fiatalember szemével látott világot. Az örömteli órák, 
a jó hangulatú találkozó kiválóan alkalmas volt arra, hogy sérültek és 
épek, gondozottak és gondozók lelkileg kicsit feltöltődjenek és a 
további munkához erőt merítsenek.
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Mezőberényi Szlovákok Szervezete a 
Nemzetiségi Gála 2013. rendezvényen 

2013. december 8-án adták át ünnepélyes keretek között a „PRO 
CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” (a magyarországi 
kisebbségek kultúrájáért) díjat a Budai Vigadó színháztermében. 
Az ünnepelteket, nézőket Doncsev András az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma parlamenti államtitkára köszöntötte. A Kisebbségek 
Napjához kötődő ünnepi rendezvényen, a NEMZETISÉGI GÁLÁN, 
magyarországi nemzetiségek kultúrájáért végzett kiemelkedő 
munkájáért nyolc közművelődési szakember, illetve közösség vehette 
át a kitüntető díjat. Békés Megyéből a tótkomlósi Laukó Zsuzsanna 
vehette át magas elismerést, aki munkája révén sokat tett a szlovákság 
hagyományainak, kulturális örökségének megtartásáért. A 
rendezvényen 15 órától nemzetiségi ételek bemutatója, kóstolója 
várta az érdeklődőket, illetve a Hagyományok Háza által szervezett 
vásár.  Megtisztelő, hogy ezen a rendezvényen a magyarországi 
szlovákságot a Mezőberényi Szlovákok Szervezete delegációja 
képviselhette, és adhatott ízelítőt a szlovák gasztronómiából. Borgula 
Györgyné a szervezet vezetője mellett a város képviseletében Siklósi 
István polgármester is részt vett a Nemzeti Művelődési Intézet által 
szervezett programon. A szlovák bemutatót meglátogatta többek 
között Domokos László az ÁSZ elnöke, Tolnai Péter a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése tagja, térségi tanácsnok, és Dombi Ildikó 
a Nemzeti Művelődési Intézet főosztályvezetője is.

Oláh Gergő Mezőberényben

2013 december 20-án 17.00 órakor találkozhatott a közönség Oláh 
Gergővel, az X-Faktor 2012-es győztesével a Tíz Város Alapítvány 
évzáró eseményén az OPS Kulturális Központban.

Mikulásparti

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Városi Nyugdíjas Klub, a 
Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezete Mikulás 
Partija a Tópart Vendéglőben 2013. december 4-én.

Ételosztás

Negyedik alkalommal szervezett ételosztást a Mezőberény I. kerületi 
(német) Evangélikus Egyházközség a  Szarvas Ótemplomi 
Szeretetszolgálattal közösen. 2013. december 17-én, kedden, 16.00 
órától a német templom előtti parkolóban 800 adag meleg ételt osztott 
szét.

Legyen ön is karácsonyi angyalka!

A tavalyi év decemberében már negyedik alkalommal röpködtek az 
angyalok városunkban, hogy segítő szándékkal megajándékozzák a 
mezőberényi rászoruló kisgyermekeket. Az Általános Iskolában és a 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban lelkes angyalkák 
készítették a cipős dobozos ajándékokat. Az óvodákban és a 
legkisebbek a bölcsődében Angyalzsákba gyűjtötték a szebbnél szebb 
játékokat, amivel valakinek örömet okoztak. A Spar előterében a nagy 
Angyalzsákba a város lakói is szép számmal adakoztak, segítve ezzel, 
hogy minél több kisgyermek arcára tudjunk mosolyt csalni 
karácsonykor. December 17-én a Spar előtti téren Hevesi Imre kedves 
zenés gyermekműsorával zártuk az adománygyűjtést és közel 350 
rászoruló kisgyermekhez tudtunk karácsony előtt ajándékot eljuttatni. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden segítőnknek, akik 
nagyban hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez: Kicsi, és Nagy 
Angyalkának, Gyaraki Zsófiának, a TAPPE KFT-nek, Marton 
Mihálynak, Berény-Color Papírboltnak, Szász Gézának, a 
Mezőberény Város Önkormányzatának, a Spektrum Alapítványnak. 
Mi szervezők bízunk benne, hogy idén is ugyanilyen lelkesedéssel 
kapcsolódik mindenki kezdeményezésünkhöz, és ez a példaértékű 
összefogás tovább folytatódik városunkban. Köszönettel a szervezők: 
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat, Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete.

Nyugdíjas Télapóünnep

December 11-én 17 órától rendezte meg Télapó ünnepségét a Városi 
Nyugdíjas Klub az OPSKK Művelődési Központjában. Az ünnepség 
keretében a Nefelejcs óvoda kedves ki műsorát tekinthették meg az 
érdeklődők.
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Szeretném a Mezőberényi Hírmondó azon kevés olvasóinak 
elmondani,- akik még a Biszkup névre emlékeznek – családunk két 
döntését, életünk nehéz idejében, ahogyan az valóban történt.

Édesapám Biszkup Ferenc, a mezőberényi II.ker.Evang.Egyház 
lelkésze (1914-54), feleségével 1944. szeptemberében,a rájuk nézve 
különösen fenyegető hírek tudatában is, végig a parochián maradtak. ( 
Kivétel volt 1945. aug.5-e,amikor hatalmi szóval szólították el  
Édesapámat a szolgálati helyéről). Rom.8.35 ezt az igét küldte. A már 
említett, fenyegető hírek hatása alatt, 1944 szeptemberében szüleink 
húgomat  Már tá t  és  engem a  Berényben tar tózkodó 
unokatestvérünkkel Velkey Andrással ( 9 éves ) szüleihez juttattak 
Ceglédre, a Berényben állomásozó, visszavonulóban lévő német 
csapat főorvosa, a humanitásáról híres Dr. R. Müller segítségével. 
Ceglédre érve átadott hármunkat Velkey János gimnáziumi tanárnak, 
illetve családjának. A háború Ceglédet is elérte. A front közeledtével, a 
harcok elől végül is Bajorországba kerültünk. Az Úristen csodálatos 
kegyelme kísérte utunkat, közvetlen életveszélyeken át. Amint az 
állapotok konszolidálódtak és lehetőség nyílt a visszatérésre, 1948. 
tavaszán visszajöttünk szüleinkhez Mezőberénybe, és halálukig velük 
maradtunk. Feri bátyám végig otthon volt. 1956-ban egy Biszkup sem 
hagyta el hazánkat.

Biszkup Margit

                   OLVASÓINK ÍRTÁK

A Vakok és Gyengénlátók csoportja minden 
városlakónak kíván békés, boldog új esztendőt!

Hajkó Jánosné, csoportvezető

Megemlékezés

„ Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul. 

Örök az arcod, és nem szólal szavad, minden 
mosolyod a lelkünkben marad. Fájó szívünk 
fel-felzokog érted, örökké szeretünk, és nem 

felejtünk téged.”
Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal 
és szeretettel emlékezünk drága halottunkra, 
Jánoska József halálának 4. évfordulója 
alkalmából: szerető felesége, fiai, menyei és 
unokái. Őrizzük drága emlékét.

                   HITÉLET
 Ha valaki nem marad énbennem, 

kivetik, mint a lemetszett vesszőt és megszárad, összegyűjtik 
valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 

Ha megmaradtok bennem és beszédeim megmaradnak tibennetek, 
akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. 

Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremjetek 
és akkor a tanítványaim lesztek.

János 15, 6-8.

„Der Mensch ist sein eigener Schöpfer”, az ember önmaga teremtője, 
állította Marx. Egész korszak és gondolkodásmód épült úgyszólván 
erre a mondatra. Igaz: mindeddig sok nagyszerűt alkotott, hozott létre 
az ember. Soha nem hangzott időszerűbben Váci Mihály verssora: 
„Valami nincs sehol.” Soha nem volt lelkileg, egzisztenciálisan 
ennyire „lemetszett”, elszáradt, törékeny állapotban az ember. Félő: 
elkallódik, elenyészik, akár a lehullott vessző. .. Ha van is még ki nem 
használt, ki nem bontakozott képesség bennünk, most a XXI. 
században sem szégyen a felismerés: az ember önmagában tehetetlen. 
Nem elég erős. Nem tud „csak úgy” magától élni, teremni és 
teremteni. Segítségre van szüksége. A villanykörte, az űrhajó 
nagyszerű találmány, de ha nincs áram, energia, akkor nem világít, 
nem működik. Ilyen az emberlét is. Önmagában nem tud világítani. Be 
kell kapcsolni egy szellemi áramkörbe és akkor világíthat. Testi-lelki 
erőtlenség. Elhajlott, elpattant, földre esett, füstbe menő életek. Ebben 
a helyzetben tartóerőre, felemelő, sebet kötöző kézre van szüksége az 
embernek. A csodálatos erőforrás a Megtartó: Jézus. Az ő gyógyító 
szava, gondoskodása. Az ő beszédének hatalma van. Nélküle milyen 
nehéz! Mennyire más minden, ha Nála maradunk, hozzá 
„csavarozva”. Egy apuka mondta: mikor gyermekeit meg akarja 
fenyíteni, azok szorosan átölelik. Hozzá simulnak. Így nem tud rájuk 
nagyot ütni, mintha nem rajta csüggenének. Mennyivel kisebb a 
csapások súlya, ha azokat Jézushoz simulva viseljük el. Odasimulni 
Jézushoz, vigasztalást, védelmet, szeretet várva. Isten gondoskodott 
arról, hogy életünk Jézusba, mint szőlőbe beplántált, belőle ágazó élet 
legyen. Isten a természetlen hajtásokat visszametszi, s azt igyekszik 
fejleszteni, ami termést hoz, s még több termést ígér. A keresztény 
ember lelkiismeret vizsgálatának nélkülözhetetlen kérdése: termő ág 
vagyok-e vagy haszontalan? Amikor tavasszal megmetszik a szőlőt, 
azt mondják: „sír a szőlő”. Valóban kibuggyan belőle a nedv „könny”, 
s azután gyümölcsöt terem. Ha megmetszik, a szőlővessző sír, azután 
beforrad. Jön a szem, a hajtás, a fürtök. Megérik a szőlő. Átéljük 
olykor: úgy metsz meg Isten, hogy a mi könnyünk is kibuggyan utána. 
Ez azonban még nem azt jelenti, hogy elhagyott minket. Inkább azt, 
hogy munkában van a Szőlőgazda. Ő tudja hol, mikor, meddig kell 
visszametszeni. A miénk is lehet Tóth Árpád gyönyörű vallomása:
„Tudom és érzem, hogy szeretsz, Próbáid áldott oltó-kése bennem,
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, Új szépséget teremni sebez 
engem.” 

Fejér Sándor

ANYAKÖNYVI HÍREK

Eltávoztak közülünk:
Valnerovicz Kálmán Elek (1939)
Barna József (1968); Tóth János ( 1927)
özv. Hernádi Mihályné szül. Virág Mária ( 1923)
Bleyer Józsefné szül. Bíró Erzsébet ( 1946)
Gémesi Iván Lászlóné szül. Mészáros Erzsébet ( 1935)

Szeretett Kolléganőnk Pallagi Mária 
posztumusz megkapta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés 

Megyei Szervezete által alapított Év Könyvtárosa díjat,

melyet Csabay Károly vett át 
2013. december 16-án,  
Békéscsabán.  A Békés  
Megyei Könyvtár és a 
M a g y a r  K ö n y v t á r o s o k  
Egyesülete Békés Megyei 
Szervezete ebben az évben is 
m e g h i r d e t t e  „ A z  É v  
Könyvtárosa Békésben” díjat, 
amelyet 2013-ban Pallagi 

Mária (posthumus), a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtárának volt munkatársa kapta. A díj azon Békés 
megyében dolgozó könyvtárosok részére adományozható, akik 
munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárulnak a megye könyvtáraiban 
végzett magas szintű könyvtári tevékenységhez. A könyvtárosok 
elhivatott emberek. Szinte mindig a szolgálatot tartják szem előtt. S 
amellett, hogy mindent szívesen vállalnak a közösségért, nem 
szeretnek az előtérbe tolakodni. S ezzel a munkájukkal szolgált 
közösségüket gazdagítják. Pallagi Marika közössége a Mezőberény 
városa, de éppígy említhető lenne a megye könyvtárosainak csoportja, 
csapata. Nem véletlen az, hogy az MKE Békés Megyei Szervezetének 
elnöke volt. Szakértője volt szakmájának, aki vezetője 
munkatársainak, nevelője olvasóinak. A mögöttünk álló esztendőben 
kevés olyan program volt megyénkben, mellyel a könyvtáros szakma 
ki tudott lépni saját mindennapi munkájából, elvégzendő feladataitól. 
Ezek egyike legmeghatározóbbja a mezőberényi könyvtár „Olvasóvá 
nevelés” című szakmai konferenciája volt, melyre 2013. március 22-
2 3 - á n  k e r ü l t  s o r.  E  k o n f e r e n c i a  m e g m o z g a t t a  a z  
intézményfenntartókat, a szakértőket, s a könyvtáros szakma 
elhivatott szakembereit, hogy ellátogassanak Mezőberénybe. Gazdag 
program, sikeres előadások, példaértékű vendéglátás fogadta a 
résztvevőket. A konferencia házigazdája Pallagi Mária, az OPSKK 
Könyvtára osztályvezetője volt.
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Fél évig

-50%

Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 

Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/ s. Az előfizetői 

jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 

12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 

tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi 
a 37 tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt 
fél évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pontok: Békéscsaba, Csaba Center, Andrássy u. 37–43. és Szent István tér 1.

Értékesítőnk: Nagy László Tel.: +36 20 330 9070

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt
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KOMFORT ABC 

várjuk kedves vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Januári akció:

Finomliszt 1kg 99Ft

Delikát Csirkés ételekhez 55g 139Ft (2528Ft/kg)

Tibi étcsokoládé 90g 139Ft (1544Ft/kg)

Liga kocka sütőmargarin 250g 159Ft (636Ft/kg)

Sió őszibarackital 1L 229Ft

Pickwick gyümölcsízű teák 20filter 279Ft (14Ft/filter)

Szerencsi kakaópor 100g 299Ft (2990Ft/kg)

Completta kávéfehérítő utt. 200g 299Ft (1495Ft/kg)

Paloma őrölt kávé 250g 449Ft (1796Ft/kg)

Silán öblítő 6-illat 2L 899Ft (450Ft/L)

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Óbudai Gyémánt ásványvíz dús 1,5L 69Ft (46Ft/L)

Watt energiaital 4-féle 0,25L 99Ft (396Ft/L)

Pécsi alkoholmentes dobozos sör 0,5L 129Ft (258Ft/L)

Radler citrom,meggy,bodza dob.  sör 0,5L 159Ft (318Ft/L)

Pécsi Szalon dobozos sör 0,5L 169 Ft (338Ft/L)

Sió rostos üdítőitalok 1L 229Ft

Kalinka vodka 0,2L 699Ft (3495Ft/L)

Unicum 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

Ballantines whisky 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

várjuk kedves vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Januári akció:

Az EDF Démász Ügyfélszolgálata a közvilágítási 
hibabejelentéseket a lakosságtól a nap 24 órájában fogadja több 

csatornán is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közvilágítással 
kapcsolatos hibabejelentéseket az alábbi csatornákon fogadja 
társaságunk: 06 40 822 000 / 4-es menüpont (közvilágítási 

hibabejelentés). A bejelentések fogadása, rögzítése, 
visszakereshetősége, valamint a szerződésben vállalt hibajavítási 

határidők teljesítése akkor biztosítható maradéktalanul, 
amennyiben a bejelentés a megfelelő csatornák egyikén történik 

meg. Kérjük, hogy a hibabejelentéseket a fenti csatornák 
igénybevételével tegyék meg a hibacím pontos 

körülhatárolásával. Köszönjük együttműködésüket.

EDF DÉMÁSZ Információs 
Pont nyílt Mezőberényben 

az OPSKK Művelődési Központjában. 
Az Információs Pont nyitvatartása: 

szerda 14-18 óráig, péntek 8-12 óráig. 
Az Információs Ponton az ügyfelek 

tájékozódhatnak a számláikkal kapcsolatos 
kérdéseikről, segítséget kapnak 

az ügyeik intézéséhez.

Manczúr Zoltán falugazdász 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban

csütörtökön de. 08.00- 12.00   du. 13.00 - 16.00
és pénteken 08.00- 12.00 13.00 -14.00 

tartja fogadóóráját.

tel.: 06-70-612-69-64

Felhívás javaslattételre

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletével - ágazati, szakmai 
elismerő címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő 
munka elismerésére az alábbi elnevezésekkel
 1. "Mezőberény Kultúrájáért"
 2. "Mezőberény Sportjáért"
 3. "Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért"
 4. "Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért"
 5. "Mezőberény Vállalkozója"
 elismerő címeket alapított. Az ágazati, szakmai elismerő címek 
alapításának a célja, hogy az Önkormányzat méltó módon 
elismerje és kifejezze a város megbecsülését a jelen, az adott 
területen aktívan dolgozó kiválóságainak.

Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2014. január 15.

 A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az 
alábbi címre:  Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri hivatal
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
 A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és 
méltatását.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensének 
ügyfélszolgálati időpontjai és helyszínei 

Békés megyében

2014. január 6. (hétfő) 9:00-13:00.:Békéscsaba, Csabagyöngye 
Kulturális Központ Esély Irodája (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
IV.em., Békés megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház)
2014. január 10. (péntek) 8:00-12:00: Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (5700 Gyula, Kossuth u.2.)
2014. január 17. (péntek) 8:00-12:00: Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (5700 Gyula, Kossuth u.2.)
2014. január 24. (péntek) 8:00-12:00: Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (5700 Gyula, Kossuth u.2.)
2014. január 28. (kedd) 8:00-12:00: Vésztő Város Polgármesteri 
Hivatala (5530 Vésztő, Kossuth L.u. 62.)     

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2013. december 2-től a Békési 
Járási Hivatal feladatkörébe tartozó szociális igazgatási ellátások 
esetében (ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) Mezőberény 
településen az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:

 Hétfőn:  8-12 óráig, Kedden: nincs,
Szerdán: 13-18 óráig, Csütörtökön: nincs,
Pénteken: 8-12 óráig.
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