MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
INGYENES

XXVI. évfolyam, 2016. november

Közéleti információs lap

Megemlékezés a forradalom 60. évfordulójáról

Kitüntetéseket adtak át
Mezőberény Város Önkormányzata 2011-tól október 23-án, a nemzeti
ünnep alkalmából – ünnepi testületi ülés keretében – „Mezőberényért”
kitüntetéseket ad át olyan személyeknek, akik kima-gaslót alkottak,
öregbítették a város hírnevét, illetve példamu-tató magatartásukkal
köztisz-teletben állnak. Az idén – a civil vezetők közül elsőként - ilyen
elismerést vehetett át Halász József, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke, valamint posztumusz kitüntetést kapott dr. Kovács József, aki
hosszú évtizedekig dolgozott orvosként a településen, illetve Szabó
Árpád tanár, iskolaigazgató, kisgazda politikus, aki 1947. szeptember
24-től 1948. április 16-ig földművelésügyi miniszter volt, és a
közellátásügyi miniszteri tisztet is betöltötte. Dr. Kovács József kitüntetését fia, Kovács Tibor, Szabó Árpád elismerését hozzátartozója,
Földesi István vette át. Az ünnepi testületi ülésen részt vett Domokos
László, az Állami Számvevőszék elnöke is.

Mezőberényben az 56-os emléktéren 2016. október 23-án Domokos
László, az Állami Számvevőszék elnöke és Siklósi István polgármester
leplezte le a „Büszkeségpont” emlékművet, Széri-Varga Géza
szobrászművész 1956 című alkotását. A történelmi egyházak képviselői
megáldották az emlékművet.
Domokos László ünnepi beszédében hangsúlyozta, az 1956-os
forradalomban az volt a különleges, hogy a résztvevők a demokratikus
államot és a nemzet szuverenitását egyaránt vissza akarták állítani. Ez
alkalommal a forradalom nem nemzetközi példára robbant ki, hanem
belülről, a társadalom szövetéből fejlődött ki.
folytatás a negyedik oldalon

Új látványossággal gyarapodott a város
A Kossuth téren, a város legforgalmasabb részén október 14-én
ünnepélyes keretek között adták át a Forrás című alkotást, a Hazatérés
kútját, Lestyán-Goda
János és Rohonczi
István közös alkotását. A szobrot dr.
Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium
államtitkára és Siklósi
István polgármester
leplezte le. A stilizált
nőalakot ábrázoló
szobor és a szökőkút a
város új látványossága, nevezetessége
lehet. Siklósi István
köszöntőjében elmondta, a Hazatérés
kútja a Szovjetunióba
elhurcolt mezőberényieknek állít emléket.
folytatás a negyedik
oldalon

Tizenötezer lakos ügyintézése vált
kényelmesebbé
A Mezőberényi Kormányablakot október 20-án ünnepélyes keretek
között adták át. A nemzeti színű szalag átvágása előtt dr. Csarnai Judit, a
járási hivatal vezetője azt hangsúlyozta, az országban ez az egyetlen
kormányablak, amelynek a kialakítását az önkormányzat finanszírozta.

Siklósi István polgármester arról szólt, hogy az ünnepélyes átadásra
ugyan most kerül sor, de a kormányablak már szeptember elejétől
fogadja az ügyfeleket. Az önkormányzat 33 millió forintot fordított az
épület átalakítására és felszerelésére.
folytatás a negyedik oldalon

2.
Ez történt a két ülés között
Szeptember 29-én a Vodafone részéről
Kovács Zoltán területi képviselő és Stábel
Tamás területi igazgató járt Siklósi István
polgármesternél, aki dr. Földesi Szabolcs
jegyző jelenlétében folytatott velük tárgyalást a
telefonflotta esetleges átvételéről. Sok tisztázatlan kérdés maradt, amelyek egyeztetése
még szükséges ahhoz, hogy dönteni lehessen a
Telenorról történő váltás kérdéséről, amely cég
szintén új ajánlattal kereste meg a várost.
Október 2-án rendben lezajlott a népszavazás Mezőberényben is. A város
szavazópolgárai „hozták a formát” a
szokásoknak megfelelően az országos és
megyei átlag alatti részvételi aránnyal: 38,41%
(országos: 43,39%, megyei: 43,15%). Az
elmúlt népszavazások és egyéb választások
alkalmával tendenciaként érhető utol az, hogy a
mezőberényiek 3-5%-kal alacsonyabb
részvételi hajlandóságot mutatnak, mint az
országos átlag. Mezőberényben is – ahogy az
várható volt – nagy arányban „nem”-mel
szavaztak a résztvevők, 98,62%, míg az
országos átlag 98,34% volt.
Október 3-án az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány megkezdte az addig felvett 14
személy foglalkoztatását. Ideiglenesen a Civil
Fejlesztő Központ nagytermében kerültek
elhelyezésre. Jelenleg 30 fő körüli létszámmal
vannak munkavállalóik, de továbbra is várják a
megváltozott munkaképességű emberek
jelentkezését, hiszen legalább 60 fő
foglalkoztatását tervezik. Érdeklődni a
munkavégzés helyszínén is lehet.
Október 4-én Weigert Józsefné Judit nénit
köszöntötték 90. születésnapja alkalmából
otthonában. A köszöntéskor Siklósi István
polgármester adta át az Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó
egészséget és további békés, boldog éveket
kívánunk neki.
Október 6-án elektronikai hulladék leadásra
volt lehetőség a Martinovics utcai tornaudvarban. A nap folyamán beérkezett
készülékeket másnap szállította el a karcagi
cég. A kedvezőtlen esős idő ellenére jelentős
mennyiség gyűlt össze, összesen közel 4 tonnát,
3860 kg-ot adtak le a város lakói.
Október 12-én a fűtés iránt érdeklődött
Siklósi István polgármester az intézményvezetőktől. A visszajelzések alapján
kisebb nehézségekkel ugyan, de a fűtési
rendszerek beindítása időre megtörtént.
Különösen a gyermek és bentlakásos
intézmények helyzete érdekelte.
Október 19-én elhelyezésre került az 56-os
emléktéren az országos büszkeségpontok
sorába illeszkedő 1956 című emlékmű, SzériVarga Géza alkotása. Az emlékműállítást az
1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára létrehozott emlékbizottság
5.000.000,- Ft-tal támogatta. Az önerő
1.837.350,- Ft.
Október 20-án a már szeptember 1-től
működő Kormányablak hivatalos átadójára
került sor. Az átadó Dr. Kovács Zoltán, a
Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelős államtitkára volt. Az átadón Dankó Béla
körzetünk országgyűlési képviselője, a
Kormányhivatal vezetői, járási hivatalok
vezetői, környékbeli polgármesterek is részt
vettek. A Kormányablakban több mint 1100 féle
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ügytípust lehet intézni, a különböző
okmányokkal összefüggőek mellett pl. a
földhivatali működési körbe tartozó tulajdoni
lapokat és térképvázlatokat is helyben tudják
intézni. A szeptember 1-jei indulás óta eltelt
másfél hónapban több mint 2000 esetben történt
ügyintézés.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után elfogadták dr.
Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2016.
szeptember 26-i zárt és a 2016. szeptember 26-i
rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két
ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről.
Egy kivételével elfogadta a képviselő-testület a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót. A Hősök útján a közlekedési
táblák kihelyezését a Városi Közszolgáltató
Intézmény igazgatójának meg kell vizsgálnia.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, Fortuna tér
parkolóhelyeinek bővítése” projekt keretében a tervezési feladatok ellátására kiírt
ajánlatkérési eljárás nyerteseként a KörösRoad Kft-t (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.)
nevezte meg, mivel ajánlata – 1.490.000,- Ft +
402.300,- Ft Áfa = 1.892.300,- Ft – a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat. A képviselők a munka megvalósítására
2.300.000,- Ft-ot biztosítottak a 2016. évi
költségvetésének felhalmozási tartaléka
terhére, továbbá felhatalmazták Siklósi István
polgármestert a megbízási szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Elfogadták a Mezőberény munkaerő-piaci
helyzetének áttekintése című beszámolót,
mely a városi honlapon olvasható.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta Siklósi István
polgármestert és Öreg István képviselőt,
hogy az önkormányzat érdekeinek előtérbe
helyezésével tárgyaljanak a Mezőberényi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
és Kollégium üzemeltetésének 2017. január
1-től várható változásairól a Gyulai
Tankerülettel, illetve a kérdésben illetékes
szervekkel. A tárgyalások során a Luther téri
iskolaépületben található Pedagógiai
Szakszolgálat, valamint az étkeztetést biztosító
melegítő konyha kérdéseire is térjenek ki.
Szükség esetén vonják be a tárgyalásokba a
jelenlegi üzemeltetőket is.
- A tárgyalások során képviseljék azt az
önkormányzati álláspontot, hogy az iskolában
található eszközök és felszerelések kerüljenek
át az új üzemeltető tulajdonába, azzal a
megkötéssel, hogy az iskola fenntartói jogainak
esetleges önkormányzatra való visszaszállása
esetén az akkori eszközök és felszerelések
kerüljenek az önkormányzat tulajdonába.
- A sportcsarnok esetében az előterjesztés mellékletében szereplő megállapodás tervezet
szellemében képviseljék az önkormányzat
érdekeit.
- Igyekezzenek elérni, hogy az önkormányzat
2017. évi költségvetését is érintő munkajogi és
költségvetési kérdéseire minél előbb konkrét
válaszokat adjanak az illetékesek.
M e g b í zt á k K o v á c s E d i n á t a V á r o s i
Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint
Kutas Ferencet a Városi Közszolgáltató

Mezőberényi
Intézmény igazgatóját, hogy adatokat
szolgáltassanak az iskolaüzemeltetés
átadásával kapcsolatos személyi kérdésekről a
Gyulai Tankerület által megküldött táblázatban
leírtak szerint. Megbízták továbbá az
igazgatókat azzal, hogy az iskolában az
intézményük által folytatott tevékenységükkel
kapcsolatos pályázati és egyéb – pl. beszállítói,
alvállalkozói – kötelezettségvállalásokról is
számoljanak be.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felkérte Öreg Istvánt a Mezőberényi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium főigazgatóját és megbízta, mint
képviselőt, hogy adatokat szolgáltassanak az
iskola üzemeltetés átadásával kapcsolatos
„Tényleges leltár (ingó és ingatlan)
felvételével”. A leltár tekintetében az iskola
fenntartói jogainak állami átvételekor
elkészített leltár a mérvadó. Az adatszolgáltatás
kötelezettsége az étkeztetéssel kapcsolatban, és
intézményüzemeltetéssel kapcsolatban
kötelező.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 48-4056 számú vízszintes alappont
helyreállítására kiírt ajánlatkérési eljárás
nyerteseként a Pécsi Geodéziai és Térképészeti
Kft-t (7622 Pécs, Légszeszgyár u. 17.) nevezte
meg, mivel ajánlata – 186.000,- Ft + 50.220,- Ft
Áfa = 236.220,- Ft – a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A
képviselő-testület a munka megvalósítására
240.000,- Ft-ot biztosított a 2016. évi
költségvetésének működési tartaléka terhére,
továbbá felhatalmazta Siklósi István
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Közel féléves egyeztetés után módosításra
került a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet.
Elfogadták Mezőberény Város Óvodai
Intézményének 2016/2017. nevelési évre
szóló közzétételi listáját az előterjesztéshez
mellékelt formában. Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete
felhatalmazta Kovács Annamária
intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a
közzétételi listának Mezőberény Város Óvodai
Intézményének honlapján történő
közzétételéről.
Átcsoportosítások és fedezetbiztosítások
megszavazása után negyedik alkalommal
módosították Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek
megtalálhatók a www.mezobereny.hu
honlapon.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2016. november 28. (hétfő).
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestületének 57/2012.(XII.27.) önkormányzati
rendeletével megállapított Szervezeti és
Működési Szabályzata 24. § értelmében a
lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek,
valamint társadalmi szervezeteknek
lehetősége van a képviselő-testület 2017. évi
munkatervére javaslatot tenni. A munkatervi
javaslatot 2016. december 5-ig írásban lehet
megküldeni vagy leadni a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán.
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Hírmondó

Városházi hírek

3.

Szabó Árpád

Dr. Kovács József

Halász József

Szabó Árpád Gyula tanár, iskolaigazgató, kisgazda politikus,
majd 1947. szeptember 24-től
1948. április 16-ig földművelésügyi miniszter, 1947.
szeptember 24-től egyidejűleg 1947.
december
31-ig közellátásügyi
miniszter
volt.
Szabó Árpád matematika-fizika szakos polgáriiskolai
tanárként, húszéves korában került Mezőberénybe. Ő volt az, aki a frissen alapított
polgári iskolát másfél évtized alatt 350
diáknak otthont adó nagy intézménnyé
fejlesztette. Az iskola fejlődésével párhuzamosan gyarapodtak közéleti funkciói: a
helyi képviselő-testület tagjaként, tekintélyének köszönhetően évtizedeken át
meghatározó személyisége volt a község
életének. Ám az 1920-as évek közepe felé már
fontosabbnak ítélte a politikát. 1929-ben
negyedmagával paraszti követeléseket
összegző programot tett közzé. A később,
"mezőberényi programként" számon tartott
dokumentumban követelték a titkos választójogot, a progresszív adózást, az ingyenes
oktatást, a közigazgatás egyszerűsítését és
óvatos földreformtörekvések mellett a kartellek megrendszabályozását, bank- és
uzsoratörvényt. Az 1930-ban Békésen megalakult új párt tágabb vezetésének Szabó
Árpád aktív tagja lett. Az 1945-ös
kisgazdapárti választási győzelmet követően
képviselői mandátumot szerzett, majd 1946
őszén a párt frakciójának vezetőjévé nevezték
ki, 1947 júliusában a nemzetgyűlés elnökévé,
a `47-es választások után földművelésügyi
miniszterré nevezték ki.
Szabó Árpád emberi nagyságát mutatja, hogy
mezőberényiek százait szabadított meg a
kényszermunka poklától, a mindennapi
megaláztatástól, az éhhaláltól, hogy néhányuk
sorsát továbbra is figyelemmel kísérte,
segítette.
A város nagyrabecsülésének kifejezéseként,
Mezőberény elismertségéért, az itt élők
érdekében tett erőfeszítései, valamint a
magyar politika alakításában betöltött szerepe
alapján Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2016. évben néhai Szabó
Árpádnak „Mezőberényért" posztumusz
kitüntetést adományozott.

D r. K o v á c s J ó z s e f
Budapesten született
1934-ben, és a háború
alatt települtek vissza
Mezőberénybe, édesanyja szülőhelyére. Már
gyermekkorában érdeklődéssel figyelte az
akkor még községi
doktorok mun-káját, így
utólagosan erre az
időkre teszi az orvosi
p á l y a i r á n t i
vonzalmának alakulását.
Általános orvosi
diplomáját 1958-ban szerezte Szegeden, ahol
el is kezdte a gyógyító munkát, majd 9 évig
Bélmegyeren dolgozott kemény feltételek
között. 1967-ben került vissza Mezőberénybe
körzeti orvosként.
Dr. Kovács József 1974-ben általános orvostanból, 1988-ban házi orvostanból szerzett
szakorvosi képesítést. Rendszeres önképzését
fáradhatatlanul folytatta, még nyugdíjas évei
alatt is karban tartotta szakmai ismereteit.
Felesége hű és segítő társa volt mindvégig. Két
gyermeket neveltek fel, és nyugdíjas korukban
négy unoka színesítette és tette boldogabbá
mindennapjaikat.
Több alkalommal részesült elismerésben:
1973-ban Mezőberény 250 éves újratelepítése
alkalmából emlékplakettet, 1989-ben a
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
által adományozott "Kiváló Munkáért"
kitüntetést kapott. Hosszú éveken át a helyi,
illetve nyolc éven át az Országos Vöröskeresztben végzett munkája után a Magyar
Vöröskereszt Kiváló Dolgozója és miniszteri
dicséret birtokosa lett.
Örömmel és állandó, lankadatlan érdeklődéssel végzett munkája megkoronázásaként
megadatott neki, hogy 2008. november 14-én
átvehette Aranydiplomáját a Szegedi Tudományegyetemen. Bölcs tanításaira mindig
szeretettel gondoló kollégákat és sok-sok
hálás, jó szívvel emlékező beteget hagyott itt.
Sírig tartó kötődés alakult ki közte és hőn
szeretett városa Mezőberény között, ahol
életét szinte az utolsó percig szeretettel és
odaadással a munkájának szentelte.
Az egészségügy területén végzett kiemelkedő
tevékenysége, példamutató emberi magatartása, példaértékű közösségi, közéleti tevékenysége érdemeként, a város lakóinak
tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként,
elismerésként a képviselő-testület 2016. évben
néhai dr. Kovács Józsefnek “Mezőberényért”
posztumusz kitüntetést adományozott.

Halász József Mezőberényben
született és általános iskolai
tanulmányait is a településen
végezte. Gimnáziumi évei után
esztergályosnak tanult, majd
a Mezőberényi 1. sz. Téglagyárban helyezkedett el.
1983-tól gyárvezetői beosztásban dolgozott, 1991-ben
áthelyezéssel a Csabai
Cserép- és Téglaipari Vállalathoz került, és igazgatói
pozíciót töltött be annak
privatizálásáig, majd a
Csabai Téglagyár termelésvezetője lett. Munkája mellett, öt
cikluson keresztül a város vezetésében is
dolgozott.
A városban nevéhez kötődik az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tevékenysége, melynek
elnöki tisztségét tölti be társadalmi munkában
immár 23 éve. Töretlenül foglalkozik az
ifjúság toborzásával, az utánpótlásról való
gondoskodással, az eszmei értékek átadásáról
az ifjúságnak. Oroszlánrészt vállalt a
testvérvárosi kapcsolatok ápolásában, a
szovátai, csantavéri tűzoltókapcsolatot baráti
kapcsolattá emelte, remekül helyt áll és új
kapcsolatokat alakít ki. Ugyanez mondható el
a münsingeni, gronaui tűzoltókkal való
kapcsolatról is, melynek eredménye volt a
Mercedes tűzoltókocsi és a Volkswagen
Transporter adományként városba érkezése.
Fontos erénye, hogy soha nem felejti el
megköszönni a tűzoltók munkáját, és
családjuk támogatását, ami nélkül ez a munka
végezhetetlen lenne, ugyanakkor erőt ad és
kitartást minden tűzoltónak. A tűzoltó
egyesület fennmaradásában nagy szerepe van,
tartja a kapcsolatot a támogatókkal, és ügyes
beosztással biztosítja a pénzügyi stabilitást, a
működéshez szükséges feltételeket. Pályázatokat, beszámolókat ír, közösséget épít,
közös célért dolgozó több generációs csapatot,
ahol egy a cél, a városlakók biztonsága, a
katasztrófák elhárítása, megelőzése.
Példamutató emberi magatartása, kiemelkedően jelentős civil közösségépítő és
szervező munkája, helyi, megyei, testvérvárosi viszonylatban szerzett elismertsége,
mellyel hozzájárult városunk jó hírnevének
öregbítéséhez a város lakóinak tisztelete és
nagyrabecsülése kifejezéseként, elismerésként a Képviselő-testület 2016. évben a
„Mezőberényért” kitüntetést Halász József
részére adományozott.

!
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4.
Interjú Halász Józseffel
Halász József október 23-án az ünnepi testületi
ülésen vehette át a „Mezőberényért”
kitüntetést. A hivatalos indoklás szerint
kiemelkedő civil közösségépítő és - szervező
munkát végzett, illetve a helyben, a megyében
és a testvérvárosokban szerzett elismertségével hozzájárult a város jó hírnevének
öregbítéséhez. Halász József immár 23 éve
elnökként vezeti a Mezőberényi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületet, feladata a szervezet
menedzselése, a tárgyi, személyi, gazdasági és
jogi feltételek megteremtése. A kitüntetés
átvétele után beszélgettünk vele.

– Hogyan került kapcsolatba az önkéntes
tűzoltókkal?
– Sokáig a Mezőberényi 1. számú Téglagyárban dolgoztam, és tagja voltam a május 1jei felvonulást szervező bizottságnak. Mi
szerveztük a május elsejei felvonulásokat. Az
eseményt mindig az önkéntes tűzoltók
biztosították, először így kerültem kapcsolatba
velük. Hosszú évekig a tanácselnök helyettes,
majd később az egyik alpolgármester töltötte
be a tűzoltóknál az elnöki tisztet. Ez így ment
egészen 1993-ig, akkor az alpolgármester
lemondott mindkét tisztségéről. Ekkor
keresett meg Bordé János, az egyesület titkára,
és felkért, hogy vállaljam el az elnöki
teendőket. Mivel fogalmam sem volt arról,
hogy mit is kellene csinálnom, így nemet
mondtam, de ő azt válaszolta, addig nem megy
el, míg a felkérést el nem fogadom. Így mégis
elvállaltam.
– Mit tart szépnek ebben a munkában? Mi
tartja itt már 23 éve?
– Az önkéntes tűzoltók jó értelemben véve
kicsit őrültek. A szabadidejüket feláldozva
társadalmi munkában, tehát fizetség nélkül
dolgoznak, vállalják a veszélyt, csupán néhány
jó szóért. Hogy önkéntes tűzoltók lehessenek,
először negyven órás tanfolyamot végeznek
el, majd különböző vizsgákat tesznek le,
évente orvosi alkalmassági vizsgálatra
mennek, szintén évente kötelező minősítő
gyakorlatokon vesznek részt. Jelenleg 33
tagunk van, és főleg kármegelőző tevékenységet végzünk, például a háztetők és a
villanyvezetékek védelme érdekében fákat
gallyazunk.
– Elnökként ez az ötödik ciklusa, mik a tervei
a jövőre?
– Már az előző ciklusban is azt kértem, hogy
keressenek fiatalabb elnököt, de mégis én
maradtam. Mivel mi szabadidőnkben, fizetés
nélkül dolgozunk, ezt csakis megértő
házastárs mellett lehet csinálni, szerencsére ez
nekem és társaimnak is megadatott.
M. L.

Tizenötezer lakos ügyintézése
vált kényelmesebbé
folytatás az első oldalról

Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette,
a kormánynak az a célja, hogy olcsó és
hatékony szolgáltatást nyújtson a lakosoknak.
A város önkormányzata az épület kialakítását
vállalta, a kormányhivatal pedig azt, hogy
kiépíti a munkához szükséges informatikai
rendszert és fizeti a dolgozók bérét. Ennek az
összefogásnak az eredményeképpen kerülhetett közelebb az ügyintézés a lakosokhoz.
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért
felelős államtitkár hangoztatta, 2010 körül
megbomlott az államigazgatás és az ügyfelek
közötti bizalom, ezért a kormánynak új
ügyintézési kultúrát kellett kialakítania. Ennek
részeként kevesebb minisztériummal új
államigazgatási rendszert hoztak létre, majd
integrált területi szerveket, a kormányablakokat alakították ki, 2013-ban a járásokat
hívták újra életre. Eddig 270 kormányablakot
adtak át, ezek integrált ügyfélszolgálatot
nyújtanak, összesen 1100 féle ügyet intéznek,
az összes elintézett ügy száma év végére eléri a
12-14 ezret, a kormányablakok száma eléri a
280-290-et, és ezzel ki is épül a rendszerük. A
nemzeti színű szalagot Gajda Róbert megyei
kormány-megbízott, Dankó Béla, dr. Csarnai
Judit, dr. Kovács Zoltán és Siklósi István vágta
át.

Átadták a Pihenőparkot

Mezőberényi
Megemlékezés a forradalom
60. évfordulójáról
folytatás az első oldalról

A szabadság ma már magától értetődőnek
tűnik, de nem volt az az 1956-os és az 1980
előtt felnőtt generációk számára. A szabadság
olyan érték, amelyet nem lehet eléggé
megbecsülni.
Az ünnepség befejezéseként a résztvevők a
megemlékezés virágait helyezték el az
emlékmű talapzatánál. Közreműködtek a
Békéscsabai Jókai Színház művészei.

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

Új látványossággal
gyarapodott a város
folytatás az első oldalról

folytatás az első oldalról

Az 56-os emléktéren október 21-én ünnepélyes keretek között átadták a Pihenőparkot.
Köszöntőt mondott Szekeres Józsefné, a
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány elnöke. Az érdeklődő lakosok előtt
Szekeres Józsefné elmondta, a MOL
Zöldövezeti Programja és az Ökotárs
Alapítvány pályázatán a park kialakítására 380
ezer forintot nyertek, ehhez az önkormányzat
600 ezret adott. A pályázat azt a célt
fogalmazta meg, hogy a park a lakosság és a
civil szervezetek összefogásával valósuljon
meg. Ezért Siklósi István polgármester
felhívást tett közzé, hogy a lakosok és a
vállalkozók segítsenek a megépítésében. Volt,
aki facsemetét adott, mások virágokat, a
Városvédő és Városszépítő Egyesület pedig
három paddal járult hozzá a park
kialakításához. A park még továbbépíthető,
például a családok részére piknikező hellyel, a
gyerekeknek játszósarokkal. Siklósi István
arról szólt, a Kossuth téri szökőkút mellett ez a
park is találkozóhely lehet. Amikor az
önkormányzat a területet egy vállalkozótól
megvásárolta, azt a célt fogalmazta meg, hogy
azt élhetőbbé tegye.

A polgármester beszédében azt is hozzátette,
hogy többek között a városból elszármazottak
is ellátogathatnak ide, itt megpihenhetnek.
Dr. Völner Pál hangoztatta, a magyar nemzet
számára különösen fontos az önazonosság
keresése. Ezért tartja nagyon szerencsésnek,
hogy a málenkij robotra elhurcoltaknak
emléket állít a Hazatérés kútja, ezt láthatja
minden erre járó óvodás, iskolás, így az
emlékezés élő hagyománnyá válhat.
Körösi Mihály önkormányzati képviselő,
helytörténész idézte fel a Szovjetunióba
elhurcolt németek történetét. Elmondta, hogy
1945 januárjában ötszáznál több mezőberényi
németet deportáltak a szovjet táborokba.
Rossz körülmények között szén- és
vasbányákban dolgoztatták őket. Közülük
1947 júniusában 446-an kerültek vissza
Berénybe, néhányan már korábban, mások
később, és 53-an nyugszanak a táborokat
körülvevő temetőkbe.
Dr. Völner Pál és Siklósi István emléklapot és
ajándékot adott át a még élő egykori
elhurcoltaknak. A szobrot a helyi történelmi
egyházak képviselői áldották meg. Az
ünnepséget a Berény Táncegyüttes műsora
színesítette.

Városházi hírek

Hírmondó

A Békés Megyei Önkormáníyzat híre

5.
Weigert Józsefné köszöntése

Kitüntetéseket adott át a megye
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Tótkomlós Város Képviselő-testülete az
1956. évi forradalom 60. évfordulója tiszteletére közös ünnepi közgyűlést tartott. A
megemlékezésen részt vett Kubatov Gábor országgyűlési képviselő is.
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke ünnepi beszédében
kiemelte, miért fontos emlékezni azokra a megyei hősökre, akik vérüket, életüket adták a
forradalomért.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben „Békés megyéért” kitüntetést
adományoz. 2016-ban hárman vehettek át elismerést: Fekete Pál a nemzet és Békés megye
érdekében végzett kiemelkedő szolgálatáért, dr. Dancsó József, a Magyar Államkincstár
elnöke Békés megye településeiért végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként és
Jancsik Ferenc színművész Békés megye kulturális életében nyújtott kimagasló munkája
elismeréseként. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015-ben alapította a
Polgárokért díjat, amit minden
évben egy olyan polgármester
kaphat, aki legalább egy cikluson
keresztül töltötte be tisztét, és aki
Békés megye történelmi hagyományaira építő kiemelkedő
közéleti tevékenységet végez
vagy végzett. Ebben az évben
Szabadkígyós polgármestere,
Balogh József érdemelte ki ezt a
címet.
A megemlékezés második felében
egy emlékművet avattak az
ünneplők: a Rákóczi Szövetség a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványhoz egy emlékmű létesítésére adott be, majd nyert el pályázatot. Az
emlékművön szereplő 113 név a Forradalmi Bizottság tagjainak, a Nemzetőrségnek és
börtönbüntetésre ítélt tagjainak névsorát tartalmazza. Az emlékműre ez az üzenet került fel:
„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak!”

Rendőrségi felhívás
A hideg idő beköszöntével a csapadéktól
csúszós utak, a gyakran előforduló eső, köd,
fagy és az ezzel együtt járó kedvezőtlen látási
viszonyok fokozott figyelmet és óvatosságot
követelnek meg. A téli hónapokra jellemző
időjárási körülmények a nyári vezetési
stílustól lényegesen eltérő vezetéstechnikát
igényelnek, és váratlan helyzet elé állíthatják
a forgalomban résztvevőket.
Az őszi-téli átállás előkészületeinél fontos a
futómű, az akkumulátor, a gumiabroncsok
állapotának, illetve a világítás, a fékrendszer
és az ablaktörlők működésének ellenőrzése.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a járművek
jól láthatóságára. Gondoskodni kell fagyálló
ablakmosó folyadék biztosításáról is.
A közlekedési balesetek megelőzése
érdekében – figyelemmel a rosszabb látási
viszonyokra – érdemes nagyobb követési
távolságot tartva vezetni. A síkos utakon való
fékezés koncentrált összpontosítást kíván. A
fékút ilyenkor hosszabb, mint optimális
fékezésnél. A csúszós, jeges utakon való
biztonságos közlekedéshez téli gumiabroncsokra van szükség, melyeket úgy
fejlesztettek ki, hogy alacsony hőmérsékleten
megnő a tapadási értéke. A négy évszakos
gumiabroncs nem helyettesíti ugyan a téli
gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári
abroncs.
Az előre nem várt eseményekre történő
felkészülés érdekében érdemes a gépkocsiban takarót, téli ruhadarabokat, lapátot,
vontatókötelet, fagymentesítő zárolajozót,
elegendő mennyiségű élelmiszert és italt is
elhelyezni. Heves hóesés vagy fagyott

hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc,
melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő
kerékre helyezni, így kormányozható marad
az autó. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
járművel történő közlekedés során fordítsanak kiemelt figyelmet az iskolák,
buszmegállók környékén tartózkodó gyerekekre is. A földútról szilárd útburkolatú útra
való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat
el kell távolítani. Amennyiben ez előzetesen
nem lehetséges, úgy közvetlenül az úttestre
való ráhajtás után soron kívül intézkedni kell
az útburkolatra felhordott sár, vagy egyéb
szennyeződés eltávolításáról.
A Mezőberényi Rendőrőrs a közlekedési
balesetek megelőzése érdekében az őszi - téli
időszakban is kiemelt figyelmet fordít a
közlekedési szabálysértők kiszűrésére, a
forgalom segítésére, folyamatosságának
biztosítására. Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy maradéktalanul tartsák be a közlekedési
szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Jakusovszki Zoltán
r.alezredes, őrsparancsnok
Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság október 15-étől
2016. december 10-éig hirdette meg a
„Látni és Látszani Plusz” elnevezésű
kampányát, amelyben arra kérik a
gépjárművezetőket, hogy éljenek a
felkínált lehetősségekkel, vagyis
vizsgáltassák át az autójukat és
ellenőriztessék látásukat, mindezt
térítésmentesen. Részletek a város
honlapján, www.mezobereny.hu oldalon,
a hírek között.

Weigert Józsefné Czerovszki Judit
október 4-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester és Szekeres Józsefné
alpolgármester otthonában köszöntötte, és
adta át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepeltnek.

Adventi gyertyagyújtás
A hagyományoknak megfelelően a
Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mezőberényi Szlovákok
Szervezete
az idén is megszervezi az
adventi gyertyagyújtást
a történelmi egyházak
szolgálatával a Kossuth téren,
a Berény Szálló előtt.
Az adventi koszorún az első
gyertyát 2016. november 27-én
16 órakor gyújtják meg.
A további időpontok: december 4.,
december 11. és december 18.

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk:
Balogh Ilona (1926), Tóti László Sándor
(1947), özv. Kőszegi Péterné született
Puskel Mária (1928), Weigert József
(1923), Szokola János (1926), özv.
Harsányi Mártonné született Hajdu Eszter
(1924), Hoffmann Ádámné született
Fazekas Irén Julianna (1939), Lakatos
Ferenc Sándor (1948), Bukor Gáborné
született Németh Mária (1936), özv. Varga
Bálintné született Sutyák Katalin Margit
(1942), Cselényi Demeterné született
Venyerszki Judit (1927), özv. Csipke
Ferencné született Braun Zsuzsanna
(1931), Tóth Pál (1947), özv. Plavecz
Jánosné született Plavecz Ilona (1932),
Palotás Jánosné született Földesi Erzsébet
(1971) Pásztor Imréné született Schőn
Ilona (1932), Andrési Jánosné született
Pardi Róza (1933).

Intézményi hírek

6.
Lingeni csereprogram

Egy kedves emléket szeretnék a tisztelt
olvasóval megosztani. Mégis mivel tudná az
ember a legjobban tesztelni, illetve gyarapítani
a nyelvtudását, ha nem azzal, hogy kimegy
külföldre és élesben alkalmazza azt? Erre egy
nagyszerű lehetőséget nyújt a már 29 éve
minden szeptemberben megszervezett lingeni
cserediákprogram. Ez egy kölcsönös alapon
működő program, a magyarok és a németek
egyaránt ellátogatnak egymás országaiba,
megismerni annak kultúráját, szokásait és
hagyományait. Szerintem ez a cserediákoskodás egy olyan dolog, amit legalább
egyszer ki kell próbálni az életben, mert
rengeteg élménnyel tér vissza az ember.
Szeptember 13-án este indultunk útnak a 16
fős delegációnkkal, 14 diák, Farkas Éva
tanárnő és Takács Tibor tanár úr vezetésével.
Összesen 11 napot töltöttünk Német-

Mezőberényi győzelem
Wurzenben

A Mezőberényi KK fiú és lány csapata a
közelmúltban Wurzenben járt egy nemzetközi
tornán. Hosszú évek óta részt vesznek
kölcsönösen a gyerekek ezen a programon, mi
Wurzenben, a német diákok pedig itt
Mezőberényben a Molnár Miklós Tornán.
Természetesen a sport mellett lehetőség nyílt
egyéb más programra is. Városnézés, termálfürdői látogatás, és azt hiszem, a legnagyobb
élmény mindenki számára a vidámpark volt! A
gyerekek önfeledten próbálták ki a nem éppen
„veszélytelen” , de nagy élményt nyújtó
szerkezeteket! Az idő is kedvezett, gyönyörű
napsütésben volt részünk ezen a napon, azt
hiszem felejthetetlen kikapcsolódást nyújtott
mindenki számára. A sport természetesen itt is
főszerepet játszott, a kosárlabda tornára
eredetileg vegyes csapattal indultunk útnak.
Mivel csak három csapat lett volna, ezért mi
„segítettünk“ egy kicsit, a fiúkat és lányokat
külön csapatban szerepeltettük, így négycsapatos lett a torna. Az első mérkőzésen a lányok
hősies, drámai küzdelemben maradtak csak

országban, és ez idő alatt lehetőségünk nyílt
megismerkedni az ott élő emberekkel,
személyesen találkozni a
polgármesterrel, aki fogadta a
csoportunkat. Úgy érzem, mély
nyomott hagyott benne a
magyarokkal eltöltött órácska.
Érdeklődéssel figyeltük a városvezető minden szavát. A
hivatalos programunk a
gimnáziumban fejeződött be,
ahol az intézményvezető
bemutatta az iskolát. Lehetőségünk nyílt a német diákok
óráira is belátogatni, és
megismerni a német iskolarendszer sajátosságait.
Az utazásunk során nemcsak Lingenben
voltunk, hanem bejártuk a környéket, voltunk
Münsterben, felfedeztük a legérdekesebb
látnivalókat, mint például a Mohr-múzeumot
vagy a német Stonehenge-t. Sőt, még
Hollandia legnagyobb városába, Amszterdamba is kiugrottunk az egyik nap, ahova a
német cserediákjaink is velünk jöttek. De nem
csak kötött programjaink voltak, több
délutánon is magunk fedezhettük fel a város
szépségeit, és részt vehettünk a hétvégén
megrendezésre kerülő Altstadtfest-en is.
Számomra hatalmas élmény volt, hogy meg
tudtam magam odakint értetni, és egy cseppet
sem jelentett akadályt, hogy a vacsora mellett
úgy társalogjak az engem befogadó családdal,
mintha otthon lennék.
Juhász Erik 10.b
alul a Wurzen fiú csapata ellen. Végig jól
játszva, elég sok ideig vezetve is, csak az
utolsó percben dőlt el a mérkőzés. A kislányok
szomorúan, szinte mindenki
sírva vette tudomásul a vereséget. Csak dicséret illeti a
csapat minden tagját, jóval
nagyobb erőt képviselő és
termetben is magasabb ellenféllel szemben nyújtott teljesítményéért! A fiúk könnyedén
vették az első akadályt,
nagyarányú győzelmet arattak
Zörbig csapata ellen. Egyáltalán nem voltak azonos
súlycsoportban! A két győztes
és két vesztes csapat játszotta a helyosztókat.
Kicsit nehéz volt lelkileg felrázni a lányokat,
kevés idő is maradt az előző mérkőzést
követően, de végül sikerült túltenni magunkat
a vereségen, és megvertük a Zörbig csapatát,
(ez szintén fiú csapat volt) így megszereztük a
torna bronzérmét! A fiúk a Wurzen csapatával
játszották a döntőt, szintén nagyarányú
győzelemmel lettek tornagyőztesek!
Eredmények: Fiúk: Mezőberény – Zörbig
88:16; Mezőberény – Wurzen 65:27. A csapat
tagjai: Csapó Gergő, Drenyovszki Mihály,
Zsibrita Roland, Szabó Tamás, Schmidt Áron,
Szász Áron, Adamik György
Lányok: Mezőberény: Wurzen 42:47,
Mezőberény: Zörbig 32:22, A csapat tagjai:
Hegyesi Alexandra, Tóth Sári, Szenteszki
Anna, Kőszegi Fanni, Orosz Kira, Kovács Lili,
Dévényi Andrea Edző: Winter Ilona
A csapatok legjobb dobói és MVP játékosai, a
fiúknál Drenyovszki Mihály és Szász Áron, a
lányoknál Hegyesi Alexandra és Orosz Kira
lett.
Winter Ilona

Mezőberényi
Egy lehetőség
szebbé tenni a világot

Az idei tanévben október 7-9. között került
megrendezésre a már országszerte elterjedt a
72 óra kompromisszum nélkül néven ismert
önkéntes akció. Először vonakodva kezdtem
neki, de végül a mezőberényi evangélikus
gimnáziumban egy igazán jó kis csapat tagja
lehettem pár napra, és az utolsó napon
élményekkel dúsan búcsúztunk el egymástól.
Péntek délután, úgy három óra körül, kis
létszámmal, de annál inspiráltabban kezdtünk
neki a német evangélikus templom kerítéseinek lefestéséhez. Közben sokat beszélgettünk, nevettünk, és hamarosan új barátságok is szövődtek. Nem hittem volna, hogy
egy kerítés felújítása ilyen pozitív élményekkel teli is lehet.
Másnap reggel kipihenten folytattuk azt, amit
előző nap elkezdtünk. Csapatunk is bővült, így
volt bőven kivel ismerkedni és beszélgetni a
nap folyamán. Viszonylag hamar elkészültünk, és szusszanhattunk egyet.
A következő blokkba is kellő lelkesedéssel
fogtunk bele. Volt, aki a hátsó kertben lévő
megmaradt kerítéseket csiszolta, majd festette
le, olyan is akadt, aki a templomban törölt port,
esetleg az ablakokat pucolta le, vagy a kicsik
rajzait rendezgette. Örömmel láttuk, hogy
gyülekezeti tagok is besegítettek nekünk a
munkánkba, és ugyanannyira lelkesek voltak,
mint mi. Ha szerettük volna, pihenhettünk egy
kis időt, bőven rendelkezésre állt számunkra
minden.
Este a Mécses Egyesületet látogattuk meg,
ahol az ott lévők örömmel fogadtak
bennünket. Remek volt a hangulat, és
nagyszerűen kijöttünk velük. Jó volt
megismerkedni az ő világukkal, és látni, hogy
így is lehet boldog az ember. Sok érdekes,
olykor vicces dolgot hallhattunk tőlük, és mi is
elmeséltünk nekik egy pár dolgot. Biliárdoztunk és nem maradhatott el a lakók által
kedvelt karaoke-party sem.
Volt köztünk, aki a vasárnapi alkalmakon
idősek otthonában és a tót gyülekezet
szeretetvendégségén is szolgált még énekkel,
zenével.
Szomorúak voltunk, hogy véget ért, de
egyúttal boldogok és elégedettek is. Örültünk,
mert sok jó élménnyel gazdagodtunk, és
büszkék, hogy jót cselekedtünk. Megadatott
számunkra a lehetőség, hogy magunkat adjuk
látszólag apró tettekkel, de mégis szebbé
tegyük világunkat, és mi éltünk is vele.
Győri Klaudia, 9.d
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Hírmondó

Őszi „Mosolygós” napjaink

Márton-napi családi táncház
Időpont:
2016. november 18. (péntek) 16
órától
Helyszín:
Magyarvégesi Óvoda,
Mezőberény, Kálvin u. 2-4.
Programjaink:
- táncház
- kézműves foglalkozás
- eszem-iszom, dínom-dánom
Mindenkit szeretettel várunk!
A részvétel ingyenes.

Megemlékeztek Orlairól
Orlai Petrics Soma születése 194. évfordulójáról emlékeztek meg október 21-én a
Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium felső tagozatos
diákjai, majd megkoszorúzták a neves festő
iskola előtt álló mellszobrát.

A Mosolygó Központi Óvoda pedagógiai
programjának egyik legfontosabb specialitása
a gyermekek környezettudatos magatartásának erősítése és a fenntarthatóság szemléletének megalapozása. Óvodánk kiemelt
figyelmet fordít a környezetvédelmi jeles
napok, „Zöld napok” megemlékezésére,
melyeknek eseményeit beépítjük mindennapjainkba. Ilyen őszi jeles nap a Takarítási
Világnap (szeptember 22.), vagy az Állatok
Világnapja (október 4.).
A Takarítási Világnap
alkalmából beszélgettünk a csoportokban a
Földünk védelméről,
arról, hogy a gyermekek mit tudnak tenni,
hogy védjék a Földet. A
szülőket is bevontuk e
programba. Délután
közös családi eseményt
szervezünk, ahol a
szülők, gyermekek és
óvodai dolgozók együtt
varázsolták szebbé az
óvodánk udvarát. A dolgos szülőket és
gyermekeiket „Mosolygós” zsíros kenyérrel,
zöldségekkel és teával vendégeltük meg. Az
Állatok Világnapja hetében az állatoké volt a
főszerep. A "Mosolygós" gyerekekhez nagyon
közel áll az állatok védelme. Legyen az egy kis
bogár vagy bármilyen más állat. Szívesen
lapozzák a Nagy Állatenciklopédiát vagy
Bogárhatározót. Több gyermek "bújik"

Múzeumi Esték
A Múzeumi Esték következő előadásán
2016. november 24-én 17 órától (csütörtökön)

Élet a forradalom és a megtorlás idején
Mezőberényben és Békés megyében címmel
dr. Erdész Ádám
a Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára igazgatója
tart előadást

7.
állatorvos szerepbe, és vizsgálják, gyógyítják
plüssállataikat. A gyerekek nagy meglepetésére egyik nap dr. Kreisz Ágnes
állatorvos látogatott el az óvodánkba.
Megmutatta vizsgálati eszközeit, mire Ancsa
néni és kutyája, Lotti érkezett hozzá az őszi
állapotfelmérés miatt. Ági néni megvizsgálta
Lottit, aki nagyon jól tűrte a folyamatot és a
gyerekek jelenlétét. Végül minden gyermek
hozott plüss állatokat, azokat Ági néni
megvizsgálta, és megnyugtatta a gazdikat,
hogy plüssállataik egészségesek.
Befejezésként még röntgen felvételeket is

megfigyelhettünk az állatok csontozatáról.
A következő időszak is mozgalmas lesz a
Mosolygó Óvodában, hiszen következő
programként a "Tök-jó nap" kerül megrendezésre, ahová szintén várjuk a szülőket és a
már elballagott Mosolygós gyermekeinket is,
egy közös "tökös" barkácsolásra, sportolásra.
Török Tímea, a Mosolygó
Központi Óvoda óvodapedagógusa

Jubilált az óvoda színjátszóköre
Tizenöt éve, hogy alakult meg Mezőberény Város Óvodai Intézménye
(MVÓI) Színjátszóköre. Az elsődleges cél az óvodás gyermekeink
élményhez juttatása volt, hisz sokkal nagyobb örömöt okozott az
óvónénik előadásában látott mese. A másodlagos cél szintén a
gyermekek javát szolgálta, ugyanis a belépőjegyek árából az óvodák
karácsonyfája alá került ajándék. Az első sikeres előadás arra ösztönzött
bennünket, hogy folytassuk tevékenységüket.
Minden alkalommal nagy örömmel töltött el bennünket a vidám
gyermekarcok látványa, ahogy felismerték a szerepben a saját óvó

Az esemény az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ „A magyar
forradalom a kommunizmus végének kezdete” című projektje
keretében valósul meg.
„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

Világ Gyalogló Nap
A Világ Gyalogló Nap
alkalmából október 24én az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Nyugdíjas Klubja
– az egészségük megőrzése érdekében – sétára hívta az érdeklődőket. A mozgás
kedvelői a Városi Liget bejáratánál találkoztak. Zolnai Györgyné
túravezető a séta során igyekezett több települési értéket megmutatni. A
Laposi kertek mellett jutottak el a Tücsök-dombhoz, onnan a
Medvefejes tóhoz vették az irányt, itt várták őket a Nefelejcs Óvoda
kicsinyei, és együtt tették meg az utat a II. kerületi Evangélikus
Templomig. A túrát az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális
Gyűjteményében fejezték be, ahol ebédre öreglaska várta őket.

nénijüket, és ahogyan sokáig emlegették az óvodában, hogy „te voltál
a…” . Ezek a visszajelzések adtak erőt minden évben az újabb és újabb
előadások megszervezésére. Évről évre egyre látványosabb
díszletekkel, technikai megoldásokkal igyekeztünk gazdagítani
műsorunkat, hogy ezzel is fokozzuk az élményt gyermekeinknek.
Legközelebb december elején láthatják a gyermekek az óvónéniket
Mikulás-napi mesében, melynek címe: A Mikulás új ruhája, majd a
Télkergetés MVÓI módra című rendezvényünkön, február végén.
Előadásainkra nagy szertettel várjuk a mezőberényi óvodás- és
kisiskoláskorú gyermekeket!
Ollé Mária, a színjátszókör tagja

Intézményi hírek
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Idősek Világnapja az idősek otthonában

Október elején egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztünk meg az
idősek napjáról a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek
Otthonában. A program keretében az idősek részt vehettek neuropátiás
szűrővizsgálaton, régi magyar filmek vetítésén, szellemi és ügyességi
vetélkedőkön. Voltunk az ősz színeiben pompázó ligetben piknikezni.
Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepi ebéden Siklósi
István polgármester mondott köszöntőt. Az otthonban élő Irázi Tibor
erre az alkalomra írt verse is elhangzott Csatári Lajosné nővér
előadásában. Az Idősek Otthonában fellépett a Körös Citera zenekar,
ahol lakóink együtt énekeltek a zenészekkel, majd szüreti bál zárta a
hetet. A dolgozók szőlő- és borkóstolóval, nótázással, tánccal,
játékokkal idézték fel a rég volt idők szüreti mulatságait. Az egész hét
nagyszerű hangulatban telt el. Bízunk abban, hogy a következő években
is ugyanezzel a vidámsággal teli színes programokkal tudjuk
megajándékozni az itt élő időseket.
Zahorán Magdolna mentálhigiénés munkatárs

Mezőberényi

Szüreti mulatság a bölcsődében!
Beköszöntött az ősz, eljött a szüret, s bölcsődénkben az immár
hagyománnyá vált szüreti mulatság ideje. Az időjárási körülmények
sajnos nem kedveztek a szabadtéri programok lebonyolításának, így
változtatnunk kellett a résztvevők körén. A megszokott, városi szinten
meghirdetett rendezvény helyett családias hangulatú intézményi szintű
vigasságot szerveztünk.
Négy csoportunk gyermekei, szülei, hozzátartozói egy kellemes
délután keretein belül
szórakozhattak. Kézműves foglalkozásainkon őszi dekorációkat készíthettek a
kicsik, mellette arcfestés is színesítette programunkat. Hevesi Imre
előadása ismét fergeteges hangulatot teremtett! Az elmaradhatatlan
bőségasztalunk pedig kínálta a finomabbnál finomabb falatokat.
Köszönjük a kedves szülők közreműködését, felajánlásaikat!
Köszönjük, hogy újra együtt lehettünk, és egy kellemes délutánt
tölthettünk el egymás társaságában.
A bölcsőde vezetői és dolgozói

2016. december 8-án 14 órakor
az OPSKK Muzeális Gyűjteménye pincéjében

Ítéletre várva – a megtorlás évei
címmel, az ötvenes évek vallató helyiségét és
börtönét bemutató kiállítás nyílik
A kiállítást megnyitja:
Bódán Zsolt levéltáros, történész
Az esemény az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ „A magyar
forradalom a kommunizmus végének kezdete” című projektje
keretében valósul meg.
„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

Orion 313, a „Néprádió”

Erzsébet tábor

A hónap műtárgya
Az 50-es évek népszerű rádió készüléke volt a néprádió. A háború után
merült fel egy korábban már gyártott
olcsó néprádió újabb sorozatgyártása.
A tervezésnél itt is egyszerűségre
törekedtek. Minimális alkatrész
felhasználásával készült, és ez nagyon
strapabíró készüléket eredményezett.
Az Orion 313. típusú készüléket 1948tól kezdték gyártani. A rádió tulajdonsága, hogy a venni kívánt
állomások fixen vannak hangolva, és háromállású kapcsolóval
választható ki a Kossuth, Petőfi vagy egy helyi adó. Ismert, hogy 1956ban sok családban ezen a rádión hallgatták a forradalomról szóló
híreket.
Az egyszerű készülék kis ráfordítással még ma is
működőképessé tehető. A bemutatott néprádiót kivételesen jó
állapotban sikerült megőriznie tulajdonosának.
Csete Gyula

Az Orlai Petrics
Soma Kulturális
Központ november
2. és 4. között – az
őszi tanulmányi
szünet idején – 71
gyereknek nyújtott
programot. Az első
nap a táborban
résztvevő gyerekek
és az azt irányító
felnőttek ismerkedtek egymással, majd a kulturális központban
kézműves foglalkozások voltak. A második nap Kecskeméten a
planetáriumba és a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelybe
látogattak el, a harmadik napon Szarvason a Körösvölgyi
Látogatóközpontot tekintették meg.

Hírmondó

Találkozás
Nyáry Krisztiánnal
az Így szerettek ők című
nagysikerű könyv szerzőjével
november 22-én (kedden) 18 órakor az
OPS Kulturális Központ Könyvtárában,
valamint az
Év Olvasója-vándordíj átadása
és a leghűségesebb olvasóink
megvendégelése.

Intézményi hírek
Ötvenhatos irodalmi emlékest

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az
'56-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója tiszteletére „Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország” címmel október 20-ra
irodalmi emlékestet szervezett a Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium Kollégiumának aulájába. Siklósi István polgármester mondott köszöntőt. Irodalmi
művek, dalok révén a forradalomról
emlékezett meg Sinkovits Vitay András
színművész, illetve Udvarhelyi Boglárka és Szabó Gyula énekművészek.
Siklósi István köszöntőjében hangsúlyozta, miként 1848-ban, úgy 1956-ban is a fiatalok áltak a
változás élére. Nem akartak ők forradalmat, csak reformokat. Ennek ellenére a hatalom nem
akarta követeléseiket teljesíteni, inkább a fegyverhez nyúlt.
A művészek előadásában a klasszikus és kevésbé ismert irodalmi művek, dalok a forradalom és
szabadságharc szellemét idézték meg.

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

Déry Tibor írásművészete
Az 1956. októberi eseményeket időző témahét
keretén belül rendezte meg a Petőfi Sándor
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium, valamint az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Déry Tibor írásművészete
56 előtt és után című előadást. A témáról
Takács Miklós egyetemi adjunktus beszélt
október 24-én a könyvtárban.

Karácsonyi készülődés
az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban

2016. december 3-án
10-től 14 óráig kézműves
vásár, Mikulás-váró
játszóház és bababörze.
December 10-én
10-től 14 óráig szintén lesz
karácsonyi vásár, játszóház és
bababörze az OPSKK-ban.

Őszi Könyvtári Napok
Idén is gazdag programkínálattal zajlott az
Őszi Könyvtári Napok az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Könyvtárában. A Magyar
Népmese Napjának megünneplésével
kezdődött a program, dr. Kádár Annamária
pszichológus két előadásával folytatódott,
majd két gyermekprogrammal – a Cirókamaróka énekes, mondókás foglalkozással és

Mesélj nekem! Kissné Wagner Mária vendég
mesélésével – zárult. Az Őszi Könyvtári
Napok ideje alatt ingyenes volt a beiratkozás,
és megbocsátás hetét hirdettünk késedelmes
olvasóink számára.

9.

December 17-én a karácsonyi
vásárnak és a hozzá
kapcsolódó játszóháznak – a
Legyen ön is Karácsonyi
Angyalka! elnevezésű
rendezvény keretében – a
Kossuth tér ad helyszínt.
A játszóházat a Mezőberényi
Orlai Népfőiskola Egyesület
tartja.

Új színházi évad
Közeleg az első előadás!

2016. december 12. 19.00
Ken Ludwig:
Botrány az operában
komédia két felvonásban
2017. január 20. 19.00
Kálmán Imre:
A cirkuszhercegnő
operett két felvonásban
2017. március 10. 19.00
Georges Feydeau:
A balek, avagy a hülye
bohózat két felvonásban
Bérletár: 7.000,-Ft,
jegyár: 2.800,-Ft előadásonként
Információ, bérlet- és jegyvásárlás:
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,
Bartó Róbertné, tel.: +36-20-4243-944

Disznótoros vacsora
a Városi Nyugdíjas Klub
szervezésében az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központban
november 16-án (szerdán)
16 órakor.

Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ várja
azoknak a kézműveseknek,
vállalkozásoknak és a korábbi
baba- és gyermekruhabörzék
eladóinak a jelentkezését, akik
szívesen bemutatják, árusítják
kézműves tárgyaikat,
termékeiket.

Menü: orjaleves, sült hurka,
cigányka, sült kolbász, kenyér,
savanyúság, üdvözlő ital.

További információ és jelentkezés:
Bartó Róbertné, telefon: +36 20 4243 944.

Jelentkezési határidő:
november 16-ig Mertz Mártonnénál, a
+36 20 5880 088-as telefonon.

Részvételi díj: 1 200 Ft/fő
Italról, evőeszközről (tányér, villa, kés,
pohár) mindenki maga gondoskodik.

Civil hírek
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LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI

Angyalka

Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával,
csaljon mosolyt a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek
arcára!
Kérjük, ha van olyan (esetleg használt, de még jó állapotú) játék,
plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában, nem romlandó
élelmiszer vagy édesség amivel örömet tudna szerezni másoknak,
akkor juttassa el a SPAR előterében elhelyezett adománygyűjtő
helyre, az ANGYALZSÁKBA!
Gyűjtés ideje november 28. és december 17. között.
2016. december 17-én (szombaton) a
Berény Étterem-Szálloda előtti téren,
10 órától Tízváros Alapítvány műsorával és
11 órától Hevesi Imre vidám gyermekműsorával,
12 órától ételosztással zárul az adománygyűjtés.
Szeretettel várnak a rendezők minden érdeklődőt!
A rendezvény a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a Spektrum Alapítvány, a
Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezete, a „Fogjunk Össze“
Közhasznú Egyesület, a Tízváros Alapítvány, Mezőberény Város
Önkormányzata, a város összes közoktatási intézménye és az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ összefogásával valósul meg.
A felajánlásokat a szervezők juttatják el a rászoruló
mezőberényi gyermekekhez.

Mezőberényi Szlovák Pávakör sikerei
A Mezőberényi Szlovák Pávakör október 15-én Szarvason a kétévente
megrendezésre kerülő szlovák Skovránok (pacsirta) zenei minősítőn
vett részt. Ezzel együtt rendezték meg a Magyar Kórusok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA) területi minősítő versenyét is. A
Pávakör tagjai mindkét megmérettetésen neves zsűri előtt mutatkoztak
be dél-alföldi szlovák gyűjtésű szerelmes dalokkal. A csoport vezetője
Bartó Andrásné, citerán kísért Ocsovszki Ildikó és Kesjár Danka.
A zsűri döntése alapján Skovránok zenei minősítőn ezüst minősítésben
részesültek, a KÓTA versenyén pedig kiváló minősítést kaptak. A
minősítés feljogosítja őket arra, hogy országos megmérettetésen
szerepeljenek.
A fellépés alkalmával az újonnan elkészült viseletben mutatkoztak be.
Dr. Gyivicsán Anna etnográfus méltatta és dicsérte a Pávakör viseletét.
Az elkészült viseletet és a két citerát az Országos Szlovák
Önkormányzat anyagi támogatásával szerezték be.
Gratulálunk a Pávakör tagjainak, vezetőjének és citerásainak az elért
eredményekhez, további munkájukhoz jó egészséget és kitartást
kívánunk!
Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnöke

Jótékonysági árverés
A mezőberényi Szlovák Közösségi Háza október elsején
átadásra került városunkban. A ház további fejlesztésére
jótékonysági árverést szervezünk.
Tisztelt Városlakók, tisztelt Támogatók! Kérjük, felajánlásaikkal
segítsék a jótékonysági árverést! Kérjük, akinek van felesleges, de
használható tárgya, eszköze, ajánlja fel árverésünkre!
Felajánlások átvétele:
2016. november 17. csütörtök, 9 órától 15 óráig; ezen idő alatt
lehetőség van a közösségi ház megtekintésére.
Jótékonysági árverés: 2016. november 19. szombat 13 órai
kezdettel, a Gyomai út 21. szám alatti közösségi házban.
Szlovák Nemzetiség vezetői

Mezőberényi
Zsíros kenyér lilahagymával
és egy pohár meleg tea

Az ENSZ közgyűlése 1992ben nyilvánította október 17ét a Szegénység Elleni
Küzdelem Világnapjává.
Magyarországon 1996 óta
tartják számon, és emlékeznek meg. Mezőberényben
2012-ben volt először
megemlékezés a Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezet szervezésében. Hagyományt teremtettünk, mert
az idén már az 5. alkalommal
rendeztük meg.
A korábbi évekhez híven az
idén is volt lehetőség használt
ruha válogatására és egy kis
adomány kiosztására is.
Burgonyát, paprikát és
sárgarépát tudtunk osztani,
amit a kertészetből kaptunk. A
gyerekeknek csokoládéval,
nyalókával, almával, kisebb játékokkal kedveskedtünk, mindemellett
különböző népi játékokkal játszhattak. Az ügyesebbek kézműveskedtek
Márkusné Szabó Ilona segítségével, Szabóné Gecse Éva
közreműködésével pedig színes sógyurmából virágokat, különböző
tárgyakat készíthettek. Rácz János és zenésztársai kellemes zenével
szórakoztatták a kilátogatókat. Természetesen nem maradhatott el az
ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérés sem.
Az idén bővítettük a programot egy olyan bemutatóval, ami a
vöröskereszt arculatába, tevékenységébe illik. Ezúton is nagyon
köszönjük Guti Ambrusnak, a mentőállomás vezetőjének és
munkatársainak, hogy eleget tettek felkérésünknek. Elsősegélynyújtó
bemutatót tartottak, bárki kipróbálhatta, hogyan kell elvégezni az
újraélesztést. Mindenki nagyon kíváncsian vette őket közre, ők pedig
készségesen válaszoltak a kérdésekre. Meglepetés volt, hogy
megérkezett a mentőautó, az érdeklődők ennek a belsejét is
megtekinthették. Megtapasztalhatták, hogyan is néz ki belülről egy jól
felszerelt mentőautó. Mindeközben az önkéntesek folyamatosan kenték
a zsíros kenyeret és kínálgatták a finom forró teát.
Szerencsénkre az időjárás is kedvezett, ragyogó szép idő volt.
Mindenkit nagy szeretettel várunk jövőre is finom zsíros kenyérrel,
forró teával, és reméljük jövőre is tudunk meglepetést szerezni.
Köszönet mindazoknak, akik támogatták a rendezvényt! A csokoládét,
az almát és a játékokat önkéntes felajánlásokból, a nyalókát SweetFood Kft-től kaptuk. Kenyeret az idén is a Sziráczki Pékség ajánlotta
fel. A zsírt Papp és társa vállalkozás és a Tópart vendéglő, a paprikát
Kiss Sándor vállalkozó, a műanyag poharakat a Berény Color Kft. adta,
a teát pedig, mint minden évben a Berény Szálló készítette és szállította
ki a helyszínre. Szabóné Szöllősi Annának a népi játékokért tartozunk
köszönettel, a Közszolgáltatónak pedig a szállításért. Szeretnék
köszönetet mondani minden önkéntes segítőnek, akik az idén is
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Hoffmanné Baranya Róza,
aVöröskereszt Mezőberényi Alapszervezetének titkára

Halottak napi
megemlékezés
Baráti Egylet Mezőberényért
szerve-zésében 2016. november
1-én az I. és II. világháborúban
elesettek, a Szovjet-unióba
elhurcolt és az ott elhunyt polgári
áldozatok emlékére halot-tak
napi ökumenikus istentisz-teletet
tartottak a városháza előtti
Hősök emlékművénél. Közreműködtek a történelmi egyházak
képviselői.

Civil hírek / Hitélet

Hírmondó

Visszatekintés a nyári hónapokra
A 2016. XX. Berényi Napok ideje alatt
testvérvárosi kapcsolatainkat is
ünnepeltük, melyben a mezőberényi
Városi Ifjúsági Fúvószenekar is kivette a
részét, hiszen a Gronauból érkező
fúvószenekart láttuk vendégül. Erre az
élményekben dús öt napra a következőképpen emlékszik vissza két zenekari tag.
A koncertekre a készülődést mi már kora
tavasszal elkezdtük itthon, míg német
barátaink pedig Gronauban, eközben
folyamatosan egyeztettünk. Június végén
lejött hozzánk Peter van den Broek, a
gronaui zenekar karmestere, hogy vele is
gyakoroljuk a darabokat. Nagyon zsúfolt
hétvégének néztünk elébe, amikor csak
alkalmunk adódott összeültünk és
próbáltunk. A nyár további részében is
folytattuk a készülődést, a heti próbák
rendszeresen meg voltak tartva, sőt,
augusztusban mindennapossá váltak,
majd izgatottan vártuk a teljes német
zenekar érkezését.
A testvérzenekar augusztus 18-án
csütörtökön délután érkezett városunkba.

hogy lepakoljunk, majd közösen
átsétáltunk a piactérre, ahol a Berényi
Napok különféle programjai vártak
minket. Ittlétük során ez volt az első
közös bulink. Kis idő elteltével oldódott a
hangulat, kinek a német, kinek az angol
nyelv használata könnyítette meg az
ismerkedést, barátkozást, a beszélgetésekbe való bekapcsolódást.
A hosszúra nyúlt este után mégis vidáman
állt hozzá mindkét csapat a szombati, és
egyben a leghosszabb napunkhoz. Két
alkalommal is felléptünk a délután
folyamán. Első körben a felvonuláson
vettünk részt, ahol két különálló
zenekarként képviseltettük magunkat. A
menetzene vége után egyből fel is
mentünk a színpadra, ugyanis egy újabb
közös koncertünk következett. Az ismert
darabok által még több közönséget
sikerült a piactéri színpadhoz vonzanunk,
sikerekben gazdag napot zárhattunk. A
tegnap esti emlékek, és a szűkös idő miatt
a zenekar úgy döntött, hogy ezen az estén
is elmegyünk csapatot építeni. A

A délelőtt folyamán le is tudtuk a napi
próbánkat, kitakarítottuk a próbatermünket, és délután már a Mezőberényi
Fúvószenekarért Egyesület tagjaival
közösen köszöntöttük őket.
Eleinte sok volt a számunkra ismeretlen,
új tag, továbbá a nyelvi különbségek miatt
nehezebben ment a kommunikáció, ami
kis idő múltával oldódott.
Mivel a sok utazás miatt nagyon fáradtak
voltak, így a közös próbát áttettük a
következő napra.
Miután kipihenték az utazás fáradalmait,
másnapra rá, a péntek délelőtti próbán
már mindkét zenekar jelen volt, szépen
meg is töltöttük az egész próbatermet.
Az együtt zenélés jó hangulatban telt,
azonban nagyon izgultunk, hiszen csak ez
az egy közös próbánk volt az első közös
koncertünkig, amire még aznap délután
került sor, az II. kerületi Evangélikus
Egyházközség templomában. Az eseményen sokan részt vettek. A műsort a két
város polgármestereinek beszéde
nyitotta. Koncertünk sikeres lett, és
nagyon jó hangulatban telt el. Ez után
visszaindultunk a próbahelységünkbe,

fáradtság ellenére senki sem ellenkezett.
Az este ismét nagyon jól sikerült, jó
barátságok alakultak ki.
Elérkezett a vasárnap délelőtt, az utolsó
közös koncertünk időpontja. Ez egy
szabadtéri koncert volt a város főterén.
Ahogy tegnap is, ismét egyenpólóban
léptünk fel, viszont más volt a repertoár,
mint a korábbi fellépéseinken. A
zenekarunk körül ismét nagyobb tömeg
gyűlt össze.
Este összegyűltünk, eljött a közös
búcsúvacsora ideje. A vacsora nagyon
finom volt, remek hangulatban töltöttük
el az időt. Megemlékeztünk az elmúlt
napokról, azok eseményeiről, és a sok
közös élményről. Gronaui barátainktól
számos pozitív visszajelzést kaptunk,
ugyanis máris meginvitáltak minket
városukba, hogy töltsünk el együtt egy
közös, koncertekkel teli hétvégét.
Hétfő reggel fájó szívvel búcsúztunk
német barátainktól, és azóta is izgatottan
várjuk, hogy ismételten együtt
zenélhessünk, kapcsolatainkat ápoljuk,
erősítsük.
Galló Ádám és Győrfi Anett

11.
Életben és halálban is

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár
meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt
meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az
élőkön uralkodjék. Római levél 14, 6-8
Nem önmagunknak élünk? Ugyan már kérem! Hiszen
minden onnan indul ki: az önszeretetből, a saját érdek
érvényesítéséből. Hányszor hallani, hogy az ember nem
ellensége saját magának, nem ellensége a saját pénzének!
Dehogynem élünk önmagunknak, a saját békességünknek, a saját szórakozásunknak, a saját
harmóniánknak, a saját komfortérzetünknek. Minek élek
én? Kinek élek én? Ez a kérdés egy olyan viszonyt akar
feltárni az életünkben, amiből egyenesen lehet
következtetni arra, hogy mi a fontos számomra és, mi a
célja az életemben. Azért vagyunk, hogy együnk és azért
eszünk, hogy legyünk: ez csak vegetálás. Azért
dolgozom, hogy értelme legyen az életemnek, azért van
értelme az életemben, mert még tudok tevékenykedni: ez
haszonelvűség. A családomért élek, ők a szívem
csücskei, ők töltik be teljesen a napomat, és nekem ők a
minden…
Miért élünk? Pál apostol azt mondja: nem önmagunknak,
hanem az Úrnak, és életben, halálban az övéi vagyunk.
Pál apostol gyülekezetalapító hívő ember volt, Jézus
második generációs tanítványa. Egyértelmű, hogy így
beszél. Mondhatnánk egy lelkészről, tőle el is elvárja
mindenki, hogy az Úrnak éljen, hiszen erre hivatott el.
Pál szavai egy közösségre vonatkoznak. Olyan kötődésre
mutat rá, amin minden múlik. Ez ott van a szív mélyén,
minden mást meghatároz: kapcsolatokat, időbeosztást, a
pénz értékét, helyét. Sajnos, szomorúan kell
megállapítanom, hogy az Úrnak való élésről sokan
misztikusan és különösen gondolnak. Pedig ez nem a
szerzetesek és paptanárok kiváltsága, és nem is a
lelkészek egyedüli feladata. Ez minden keresztény
ember, minden Jézusban hívő ember, őt hallgató
tanítvány jellemzője – vagy az kellene, legyen.
Az Úrnak élés mindenre hatással van. De az is látszik, ha
valaki nem az Úrnak él. Mert akkor minden, ami vele
összefügg, az olyan másodlagossá, esetlegessé válik. Ha
Jézus az Úr, akkor a szeretet Istene, a szeretet lelkülete
hatja őt az érzéseimet, irányítja az indulataimat. Az Ő
lelkülete világlik ki a tetteimből és hallatszik a
szavaimból.
Krisztus azért halt meg és támadt fel, hogy mind az
élőkön, mind a holtakon uralkodjék. Eszembe jutnak az
igazságos Mátyásról szóló legendák, amikor álruhát ölt,
és elindul. Betér egy városkába pl. Gyevibe, ahol a bíró
minden alól kivétel… Ő mindenkinek királya, nem csak a
fekete sereg felett van halalma, hanem a gyevi bíró felett
is. Nemcsak a várban, hanem egy vidéki faluban is.
Bárhol megfordul, ott a szava királyi parancs. Mennyire
megdöbbentek a kivételezett urak, amikor nekik kellett
kapálni a szőlőt, vagy mennyire meglepődött az az
ember, akinek azt mondják a várkapuban, hogy egyszer
volt Budán kutyavásár… Mátyás közöttük is király volt.
Krisztus nem valahol, majd egyszer a mennyországban
lesz Úr élőkön és holtakon. Nem is csak régen, az őseink
életében volt Ő úr, főség vagy életet irányító hatalom.
Istenként jelent meg a szenvedésben, élete odaáldozásában, majd halált legyőző feltámadásában. Ebben
ismerhetjük fel hatalmát! Ő valóban az Úr minden felett.
Mégis Úr akar lenni, a mi életünkben és a mi
közösségünkben is. Mindannyiunk személyes életében
Úr szeretne lenni, Akinek a szavaira hallgatunk. Úr, Aki
számunkra törvényt ad és igazságot szolgáltat, akiben
bízhatunk, akinek a szeretete átjárhat bennünket. Úr,
akinek mi élünk és halunk. Akihez már itt tartozhatunk és
egyszer odaát örökké az övéi lehetünk.
Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész

12.
NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
Óriási Csokoládé Vásár…

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Nestlé tejcsokoládé
Boci tejcsokoládé
Smarties tejcsokoládé
Smarties tejcsokoládé
Sió őszibaracklé
Mustár Univer flakonos
Ketchup Univer flakonos
Majonéz Univer flakonos
Unicum eredeti
Kalinka vodka eredeti

70g
40g
48g
100g
1l
440g
470g
470g
0,2l
0,5l

49Ft
39Ft
49Ft
149Ft
249Ft
279Ft
359Ft
419Ft
1199Ft
1749Ft

(700Ft/kg)

(1490Ft/kg)
(249Ft/l)
(634Ft/kg)
(764Ft/kg)
(891Ft/kg)
(5998Ft/l)
(3498Ft/l)

Nézzen be hozzánk, mert megéri!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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
Mezőberényi polgármesteri hivatal pályázatot hirdet

RENDSZER-INFORMATIKUS
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltője által ellátandó feladat a Polgármesteri
Hivatalban működő informatikai hálózat üzemeltetése.

Minőségi magyar borok akciója:
Tokaji Furmint száraz fehérbor
Tokaji Furmint félédes fehérbor
Szekszárdi Kékfrankos vörösbor
Szekszárdi Merlot száraz vörösbor
Szekszárdi Cabernet Franc bor
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor
Kőbányai dobozos sör
Kőbányai sör PET

„Toleranciát az éveknek” elnevezéssel közlekedésbiztonsági
rendezvényt hirdet a Békés Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság. A program célja, hogy felhívják – az egyik
legveszélyeztetettebb korosztályt – az idősebbek figyelmét a
közlekedés veszélyeire és a balesetek megelőzésének lehetőségeire.
A figyelemfelhívó rendezvény november 15-én Mezőberényben,
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban kerül megrendezésre 10 órai kezdettel.
A délelőtt során a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és a
Békési Rendőrkapitányság közreműködésével a résztvevők hasznos
ismereteket sajátíthatnak el a következő programok segítségével:
Előadások:
- Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek alakulása
Békés megyében. A balesetek legfőbb okai, elkerülésének
lehetőségei. Előadó: Pardi Ildikó c. r. alezredes a Békés
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára
- Az idősebbek balesetmentes közlekedését elősegítő hasznos
tanácsok. Előadó: Benkő Mihály osztályvezető, a Békés
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Osztály vezetője
- Biztonságos utazás alapszabályai a tömegközlekedési
eszközökön. Előadó: Sznyida László üzemvezető, DAKK
- Időskorban előforduló leggyakoribb sérülések. Előadó: Helyi
mentőállomás munkatársa
KRESZ szabályainak felelevenítése szórakoztató formában.
Elsősegélynyújtással kapcsolatos bemutatók.
Részegszemüveg kipróbálásának lehetősége.
Az idősek fórum keretében választ kaphatnak közlekedési témájú
problémáikra, kérdéseikre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Részletek a város honlapján, a hírek között: mezobereny.hu

Toleranciát az éveknek
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Orosz Pál
és
Király Mária
november 10-én ünneplik
60. házassági évfordulójukat.
Szeretettel köszönti őket a
családjuk.
„Völgyek mélyén két kis virág,
mérhetetlen boldogság:
ezek vagyunk, mióta csendben
enyém lettél és én a tied. „
Szécsi Pál

Bobály Lajos
és felesége,

Forró Ilona
október 29 -én ünnepelte
50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból köszönti őket
lányuk: Mónika, vejük: Zoli,
unokájuk: Zalán, fiuk: Lajos és
az ő barátnője: Móni.

