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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda Megújult a német 
óvónői és dajkái Kondor Péter esperes evangélikus templom előtt tették le esküjüket. Az istentiszteletet 

rövid közgyűlés kö-
vette, itt Lázárné Skor-
ka Katalin köszö-netet 
mondott a felújításban 
közreműködő meste-
reknek, illetve a fel-
újításhoz szükséges 
lelki és anyagi támo-
gatást köszönte meg. 
Elmondta, gyülekezeti 
tagok és magánsze-
mélyek ötszáz és egy-
millió forint közötti 
összegeket ajánlottak 
fel erre a célra, a mű-
emléki templom fel-
újítására az városi ön-

Az I. kerületi Evangélikus Egyházközség kormányzat egymillió forintot adott. A 
november 27-én a felújítás után felújítás részleteiről Ábelovszki László 
templomszentelési ünnepséget tartott, a kivitelező adott tájékoztatást. Han-
zsúfolásig megtöltött templomban igét goztatta, korábbi beázás miatt a gerendák 
hirdetett Gáncs Péter elnök-püspök, egy része meggyengült. A beépített 97 
illetve esküt tettek a "Katicabogár" gerendából csak 36-ot tudtak újra 
Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda felhasználni. 
óvónői és dajkái. Gáncs Péter a szószéken Siklósi István polgármester köszön-
hangsúlyozta, a mezőberényi német tőjében megfogalmazta, a felújítás során a 
evangélikus templom tornya messziről is német evangélikusok folyamatosan 
jól látható, fehér falai pedig tisztaságot erősödő közössége ismét megmutatta, 
árasztanak magukból.  A"Katicabogár" hogy mire képes. 

A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Mezőberényi 
Szlovákok Szervezete az idén 
sorrendben nyolcadik alkalommal 
tartja meg az adventi gyertyagyújtást. 
A négy alkalmon szolgálatot nyújt a 
három történelmi egyház négy helyi 
gyülekezete. Az idén november 27-én 
a Berény Szálló előtt az adventi 
koszorún az első gyertyát Szabó 
Rózsa beosztott református lelkész és 
Cservenák János, a Mezőberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke gyújtotta meg. Igét hirdetett 
Szabó Rózsa. A rendezvény végén – 
szeretetvendégség keretében – 
süteménnyel, meleg teával és 
édességgel kínálták meg a részt-
vevőket. Az adventi koszorú második 
gyertyáját Lázárné Skorka Katalin, az Az adventi koszorú harmadik gyertyáját 
I. kerületi evangélikus egyházközség december 10-én, a negyediket pedig 
lelkésze és Cservenák János gyújtotta 

december 17-én gyújtják meg, vala-meg. Igét hirdetett Lázárné Skorka 
mennyi alkalom 16 órakor kezdődik.  Katalin.

Tisztelt Olvasók!
Tisztelt Mezőberényiek!

 
A 2016-os év a végéhez 
közeledik, a készülődés, a 
várakozás időszakát éljük! A 
jól végzett munka érzésével 
lépünk az Advent idő-
szakába, s öltöztetjük ünnepi 
díszbe külsőnket, bensőnket, 
várjuk a Karácsonyt, s talán a 
csodákat is.
Legjobban talán azokat a 

csodákat, amelyek elhozhatják a megélhetés 
biztonságát, hogy ne az ételosztás, a segélycsomagok, a 
szociális tűzifa álljon az ünnepi készülődés fókuszában, 
hanem az együttlét, a nyugalom rendezvényei 
színesítsék az év legnagyobb ünnepét. Bár ma még 
szükség van az önkormányzat, az egyházak, a civilek 
karitatív tevékenységére, s az felemelő érzés, hogy 
nagyon sokan hajlandóak áldozni időt, energiát a 
rászorulók megsegítésére, az együttérzés anyagi 
formában történő kifejezésére, ám sokunk várakozó 
kívánsága válna valóra, ha nem ebben a formában 
kellene megmutatkoznia az emberségnek, hanem 
kizárólag a személyes kapcsolatokban megnyilvánuló 
megértésben, a jóság és a szeretet fenségében.
Az Advent és a Karácsony a hazalátogatások, a 
hazatérések, szeretteink körében együtt töltött ünneplés 
időszaka, s a pihenéssel, a meghitt beszélgetésekkel 
elsősorban a családok ünnepe kell legyen.
Mindehhez kívánok magam és Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében minden városlakónak 
szeretetben teljes, nyugodt, boldog napokat!
Öltöztessük szívünket, lelkünket együttérzésbe, 
jóságba, szeretetbe!             Siklósi István polgármester

Szeretettel hívjuk Önöket a városban rendezendő 
ünnepi eseményekre, készüljünk együtt a Karácsony 

ünnepére!

Meggyújtották az adventi gyertyát

Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kíván

a Mezőberényi Hírmondó 
szerkesztősége.
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üléseket követő napon csütörtökönként 18 amelyet a Kastély déli szárnyánál, a Ez történt a két ülés között
órától várja az érdeklődőket hasonló körforgalomhoz közel lévő villanyoszlopra 
beszélgetésre. egy Parkoló tábla kihelyezése old.November 9-én Siklósi István polgármester 
November 21-én a Forster Gyula Nemzeti - A Hősök útja elején, a körforgalomtól a páros választ kapott a Békés Megyei Rendőr-
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási oldalon 3, a páratlan oldalon 2 parkoló főkapitányságtól egy korábbi névtelen 
K ö z p o n t  k é t  m u n k a t á r s a  j á r t  felfestése valósuljon meg.feljelentés ügyében indított eljárás, 
Mezőberényben. Látogatásuk célja a Békési Mezőberény  Város  Önkormányza t i  nyomozás ügyében. A volt Bútoripari Rt. 
út 12. sz. alatti ház megtekintése volt. Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld telephelyeinek értékesítésével kapcsolatban 
Feladatuknak megfelelően nézelődtek, Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer ismeretlen tettes ellen indított eljárással 
fényképeztek, s a látottakról feljegyzést Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás kapcsolatban a következő válasz érkezett: 
készítenek, amelyet remélhetőleg majd a város tagönkormányzata a Magyarország helyi „Tekintettel arra, hogy a nyomozás során 
is megismerhet. Az azért érdekes dolog, hogy önkormányzatai ról  szóló 2011.  évi  beszerzett adatok alapján sem fenti, sem más 
ez a ház a Központ érdeklődését is kiváltotta CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. bűncselekmény elkövetésének megalapozott 
miután önkormányzati tulajdonba került, pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötelező gyanúja nem nyert megállapítást, ezért 
előtte azonban sem a helyiek, sem az önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem hatóságom a nyomozást 2016. szeptember 21-
örökségvédelem nem foglalkozott vele. értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a én megszüntette.” A sok fölösleges munkát 
November 24-én Jakusovszki Zoltán r. társulás részére átadja úgy, hogy a feladat adó feljelentéssel kapcsolatban nem 
alezredessel a Mezőberényi Rendőrőrs átadásának napja a DAREH BÁZIS számítottak másra. De talán a feljelentő 
parancsnokával folytatott megbeszélést Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt., mint a meggondolhatná, hogy mennyi többlet 
S i k l ó s i  I s t v á n  p o l g á r m e s t e r.  A társulás egyszemélyes tulajdonában álló adminisztrációt, kereső munkát, a beidézett 
megbeszélésen Parancsnok Úr jelezte, hogy gazdasági társaság és a társulás között létrejött tanúknak bosszúságot spórolhatott volna meg, 
az ünnepi időszakban december elejétől hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ha a korábbi kormányhivatali állásfoglalást 
megerősített jelenléttel kívánják a lakosok szerződés hatálybalépése után a képviselő-e l fogadta  vo lna .  A rendőrség ,  az  
biztonságérzetét növelni, valamint visszatartó testület és az illetékességi területén jelenleg önkormányzat és a tanúként beidézettek is 
erőként is fontosnak tartják a jelenlétet, érvényes szerződés vagy kirendelés alapján hasznosabb tevékenységekkel tölthették 
megjelenést közterületeken és boltokban is. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó volna el az idejüket.
December hónapban és január elején pedig gazdasági társaság közötti jogviszony November 11-én a Békési út 12. sz. alatti ház 
fokozott ellenőrzéseket tartanak. megszűnése napját követő nap. A képviselő-bontásával kapcsolatos hatósági helyszíni 
Siklósi István polgármester tájékoztatta az testület az önkormányzati hulladék-szemlére került sor. A Békéscsabáról érkezett 
érdeklődőket, hogy december 7-én Várfi gazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyú szakemberek elsősorban a csatlakozó épületek 
András a Megyei Közgyűlés alelnöke tart feladatellátási szerződést a határozat mellék-körüli  helyzetet mérték fel ,  i l letve 
fogadóórát Mezőberényben. A lakosság 15 lete szerint jóváhagyta, és felhatalmazta a konstatálták, hogy az épület állaga a 
órától tehet fel kérdéseket, illetve észre- polgármestert, hogy a feladatellátási szerző-fényképeken láthatónál rosszabb. Korábbi 
vételeket alelnök úrnak a Városháza 15-ös dést aláírja, és a képviselő-testület döntését a információszerzés alkalmával a felújítás 
termében. társulás elnökével közölje.költségeit két szakember 170-200 millió Ft-ra 

Elfogadták a 2016. évi adóbevételek alaku-becsülte, ezt az összeget a városi főépítész 
lásának értékeléséről szóló beszámolót.kevésnek gondolja, véleménye szerint ennél 
A képviselők felhatalmazták Siklósi István Miről tárgyalt több forrás kellene. Viszonyítási alapként a 
polgármestert, hogy a Mezőberényi Általános lőkösházi Bréda Kastély felújítását említette, a képviselő-testület? Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és ahol a 800 m2-es létesítmény felújítása 600 
Kollégium üzemeltetésének 2017. január 1-től millió Ft-ba került hasonlóan leromlott A napirend megszavazása után elfogadták Dr. bekövetkező változásairól szóló megálla-állapotból. A Békési út 12. sz. alatti épületben Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2016. podást és vagyonkezelési szerződést az elő-kb. 500 m2-nyi területet kellene felújítani. Az október 24-i zárt, valamint a 2016. november terjesztéshez mellékelt formában és tartalom-épülettel kapcsolatban több tévhit is felmerült, 11-i rendkívüli nyílt és zárt ülésen hozott mal aláírja.melyekkel Dankó Béla országgyűlési döntésekről, majd Siklósi István polgármester Mezőberény Város Önkormányzati Képvi-képviselőhöz is fordultak. Siklósi István számolt be a két ülés között történt fontosabb selő-testülete az építményadó, a helyi ipar-polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy az eseményekről, intézkedésekről. űzési adó, az idegenforgalmi adó, a magán-épület nem védett és sosem volt az. Mezőberény  Város  Önkormányza t i  személyek kommunális adója, és a telekadó November 14-én Savolt Mihályné Marika Képviselő-testülete tudomásul vette a 2016. tekintetében 2017. január 1. napjától nénit köszöntötték 90. születésnapja május 21. – 2016. november 18-ig terjedő adómértéket nem kíván emelni. A helyi díjak alkalmából otthonában. A köszöntéskor időszakra vonatkozóan a képviselő-testületi, és az önkormányzati bérlakások esetében a Siklósi István polgármester adta át Orbán va lamin t  b i zo t t ság i  ü l é seken  va ló  lakbérek összege sem változik, azonban a Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot megjelenésről készített kimutatást. Az adott korábbi szabályozás átláthatóságának, értel-és az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton időszakban kötelezettséget szegő képviselő mezhetőségének megkönnyítése, valamint a is jó egészséget és további békés, boldog és bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj következetes gyakorlati ügyintézés céljából éveket kívánunk neki. csökkentést nem kellett alkalmazni. módosításra került a lakások és helyiségek November 17-én a hivatal dísztermében A képviselő-testület úgy döntött, hogy a bérletéről  és el idegenítéséről  szóló prezentációval összekötött tájékoztatóra és Hősök útja körforgalomtól a Kölcsey utcáig 6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet.beszélgetésre került sor a jelenlévőkkel. A terjedő szakaszán a következő forgalmi 

több helyen „Élet a facebook-on túl” címen rendet vezeti be, a 287/2016.(VIII.29.) sz. A képviselő-testülete elfogadta a 2017. évi meghirdetett esemény tekinthető lakossági határozatát az alábbiak szerint módosítja: költségvetési tervezés alapelveit. Az alap-fórumnak is, hiszen tájékoztatásra és kérdések, - A Hősök útja páratlan oldalán, az 1. sz. elvek figyelembe vételével utasítja a fenn-észrevételek megvitatására nyílt alkalom. A ingatlan kerítésétől megállni tilos tábla kerül tartásában lévő költségvetési szervek illetékes rendezvény létrehozásának indoka, hogy elhelyezésre egy kiegészítő táblával, amely a vezetőit a 2017. évi költségvetés tervezésének nagyon sok információ, még több téves padkán történő parkolást tilalmára külön megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok információ kering több témában is a közösségi felhívja a figyelmet, és aminek hatálya a végrehajtására. Az előterjesztés mellék-oldalon, ezen kívül pedig nagyon sok Kölcsey utcáig tart. leteként csatolásra került intézményi fejlesz-információ el sem jut a lakosokig. Ezt a hiányt - A páros oldalon, a játszótér felől a Kölcsey tési igényeket, elképzeléseket tudomásul szeretné Siklósi István polgármester kitölteni utcától várakozni tilos tábla kerül kihelyezésre veszi, azokat felülvizsgáltatja, a felülvizsgálat azzal, hogy a jövőben havonta, a bizottsági egy kivéve áruszállítás kiegészítő táblával, 

Városházi hírek
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eredményének figyelembevételével a ellátásra vonatkozó rendelkezések is. állami támogatásokban bekövetkezett 
következő képviselő-testületi  ülésen Elfogadták a városi rendezvények támo- változások előirányzatra emelése miatt ötödik 
újratárgyalja. gatására és a nemzetközi kapcsolatok alkalommal módosították Mezőberény Város 
Nem támogatták a Viharsarki Kora- támogatására előterjesztett pályázat Önkormányzatának 2016. évi költségvetési 
szülöttmentő Alapítvány kérelmét, melyben kiírását, és megbízták a Humánügyi rendeletét. 
anyagi támogatást kérnek koraszülött Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi Mezőberény Város Önkormányzati Képvi-
mentőautó megvásárlásához. honlapon ( ), valamint a selő-testülete egyetértett a nevelési-oktatási 
A képviselők támogatták a „Leg a láb” pályázati kiírás elérhetőségét a Mezőberényi intézmények működéséről és a köznevelési 
Alapfokú Művészeti Iskola terembérleti díj Hírmondóban hirdetményként tegye közzé. A intézmények névhasználatáról  szóló 
csökkentésére vonatkozó kérelmét, és 2016. képviselő-testület felhatalmazta a Humánügyi 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet (a 
október 1. napjától 2016. december 31. napjáig Bizottságot, hogy a pályázati kiírással továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) 
a Mezőberény, Luther téri 1. szám alatti kapcsolatos előkészítő munkálatokat a bekezdése alapján, a Békés Megyei 
Szakszolgálat tornatermének bérleti díját 700,- támogatási keretösszeg ismerete nélkül Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Ft/óra összegben határozták meg. végezze el, majd a 2017. évi költségvetési Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Mezőberény Város Önkormányzati Képvi- rendelet  elfogadása után átruházott  Főosztály Oktatási és Hatósági Osztálya által 
selő-testülete elfogadta a Dr. Magyar László hatáskörben a pályázati kiírásban foglaltak megállapított kötelező felvételt biztosító 
háziorvossal megkötött feladatellátási szerint a támogatások megítéléséről általános iskolák körzethatárainak megha-
szerződés módosítását – miszerint a gondoskodjon, valamint az átruházott tározásával a 2017/2018. tanévre vonat-
helyettesítő orvosok között Dr. Csók László és hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő- kozóan. Az EMMI rendelet fenti szakaszának 
Dr. Zuberecz Zoltán mellett Dr. Magyar testület felé beszámoljon. előírása értelmében, Mező-berényben 
Hajnalka is szerepeljen, továbbá hozzájárult Mezőberény Város Önkormányzati Képvi- lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
a h h o z ,  h o g y  D r.  M a g y a r  L á s z l ó  selő-testülete a 2016. évi XX. Berényi hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
Gyomaendrődön Dr. Magyar Hajnalka Napok- testvérvárosi találkozó szakmai, általános iskolába járó gyermekek létszáma 
háziorvos helyettesítését szükség esetén valamint pénzügyi beszámolóját az 91 fő, akik közül mindenki a Mezőberényi 
ellássa, a vonatkozó feladat-ellátási előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
szerződésben helyettesítőként szerepeljen. egyben megköszönte az OPSKK igaz- Iskola és Kollégium tanulója.
Tudomásul vették a könyvtári szakértő gatójának, munkatársainak és a köz- Elfogadták Mezőberény Város Önkor-
által, az OPSKK Könyvtára vonat- reműködőknek a Berényi Napok – test- mányzatának 2016. évi közbeszerzési 
kozásában végzett könyvtári szakértői vérvárosi találkozó keretében végzett tervének 2. sz. módosítását.
vizsgálat összegző adatlapját. A képviselő- tevékenységét. Mezőberény Város Önkormányzati Képvi-
testület megbízta az OPSKK igazgatóját, hogy Támogatták, hogy 2017. évben a XXI. selő-testülete elfogadta az önkormányzat és a 
a könyvtári szakértői vizsgálat összegző Berényi Napok 2017. augusztus 18-19-20. DAKK közötti Közszolgáltatási szerződés 2. 
adatlapjának tartalmi észrevételeire alapozva között kerüljön megrendezésre. számú módosítási javaslatát, illetve a pénzügyi 
az intézmény dolgozzon ki intézkedési tervet, Módosításra került a köztemetőről és a megállapodást, továbbá felhatalmazta a 
az egyes feladatok felelősének feltüntetésével temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) polgármestert a szerződések, kötelezett-
és határidő megjelölésével. önkormányzati rendelet, melynek keretében ségvállalások aláírására.
Törvényi kötelezettségének eleget téve helyi társadalmi igény kielégítése céljából meg A képviselő-testület által elfogadott rendeletek 
Mezőberény Város Önkormányzati Képvi- lett emelve a sírhelybe temethető urna száma. megtalálhatók a  
selő-testülete megalkotta az egészségügyi Elfogadták Dr. Hantos Katalin bizottsági tag honlapon.
alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 2015. 12. havi és 2015. 1-11. havi A soron következő képviselő-testületi ülés 
rendeletet, melyben – a korábbi szabá- tiszteletdíjáról történő lemondását. időpontja: 2016. december 19. (hétfő).
lyozástól eltérően – már szerepelnek a védőnői A képviselő-testület által hozott határozatok Fesetőné Sipos Judit, Titkárság
ellátás körzethatárai, valamint az ügyeleti költségvetésbe történő beépítése, valamint az 

www.mezobereny.hu

www.mezobereny.hu

A Békés Megyei Önkormányzat hírei

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtartotta idei utolsó soros ülését, melyen 
tájékoztató hangzott el Békés megye ár- és belvízhelyzetéről. A részletes összefoglaló a 
megyei védekezést érthető módon, de szakmai megalapozottsággal mutatta be. Bak Sándor, a 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy a fenntartási, üzemelési és 
védekezési feladatok ellátására felkészültek, a Békés megyében élők biztonságban tudhatják 
magukat.
Tájékoztatót tartott dr. Orosz Tivadar elnök a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
2015. évi munkájáról. A közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága húsz civil szervezet, a 
testület pedig három alapítvány támogatásáról döntött. 

Észak-Szumátra kormányzója Békés megyében

Magyarországra érkezett T. Erry Nuradi, 
M.S i .  Észak-Szumát ra  Tar tomány  
kormányzója Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
meghívására. Magyarország 60 évvel ezelőtt 
létesített diplomáciai kapcsolatot Indo-
néziával, Békés megye pedig 2010-ben 
kötött testvérmegyei kapcsolatot Észak-
Szumátra Tartománnyal. Ez a megállapodás 
2015-ben lejárt, a jelenlegi látogatás célja a 
további  lehetséges együt tműködés 
áttekintése - kormányzó úr szeretné 
megújítani a megállapodást. Az oktatás, a cserediák programok, a kultúra, a művészetek, a 
gazdaság, a turizmus területén látják ezt a kapcsolatot tartalommal megtölteni.

Városházi hírek

Savolt Mihályné köszöntése

Savolt Mihályné Udvari Mária 

november 14-én ünnepelte 

90. születésnapját. 

Ebből az alkalomból Siklósi István 

polgármester otthonában köszöntötte, és 

adta át a miniszterelnök úr által aláírt 

emléklapot és az önkormányzat ajándék-

csomagját.

Az önkormányzat és településünk 

valamennyi lakója nevében jó egészséget 

és további békés, boldog éveket kívánunk 

az ünnepeltnek!
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rehabilitációs javaslattól függően lehet: A Mezőberényi Kirendeltségen a Kormány-Milyen ügyek intézhetők a 
- rehabilitációs ellátás, vagy ablakon kívül  három munkatársunk Korányablaknál? - rokkantsági ellátás. gyámügyekkel kapcsolatos ügyintézést is 

8. Szociális ügyek végez. Levélben történő megkeresés esetében 
A Kormányablak működéséről kértünk - Ápolási díj az alábbi szerint kell a megkeresést 
tájékoztatást dr. Csarnai Judittól, a járási - Közgyógyellátás megcímezni:
hivatal vezetőjétől. - Időskorúak járadéka - Kormányablakban intézhető ügyekkel 

- Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kapcsolatosan: Békési Járási Hivatal Kor-
– Jellemzően milyen ügyeket intéznek a - Aktív korúak ellátása mányablak Osztály Mezőberényi Kormány-
Kormányablaknál, mint integrált ügyfél- 9. Hadigondozotti ügyek ablak, 5650 Mezőberény, ’56-os emléktér 1.
szolgálatnál? 10. Kiegészítő szolgáltatások - Gyámügyekkel kapcsolatos ügyintézés 

I. Kormányablak / - Informatikai segítség nyújtása egyedi esetén: Békési Járási Hivatal Hatósági és 
Okmányirodai ügyintézés hatósági ügyintézéséhez, például: Gyámügyi Osztály Mezőberényi Kirendelt-

1. Gépjármű ügyintézés - nyugdíjbiztosítási adategyeztetés sége, 5650 Mezőberény, ’56-os emléktér 1.
2. Vezetői engedély ügyintézés - erkölcsi bizonyítvány – A Mezőberényi Kormányablakot milyen 
3. Ügyfélkapu ügyintézés - nem hiteles tulajdonilap másolat telefonszámon érhetik el az ügyfelek?
4. Útlevél ügyintézés - Erzsébet-program A Mezőberényi Kormányablak elérhető-
5. Személyazonosító igazolvány ügyintézés - WEBES Ügysegéd alkalmazásainak ségei az alábbiak:
6. Lakóhely és tartózkodási hely ügyintézése használata Központi szám:      66/795-159
7. Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézése Fax:             66/413-922
8. Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány III. Ügyfélkapun keresztül történő  A Kormányablakban intézhető ügyekkel, az 
ügyintézése ügyintézés ügyfélfogadás idejével, valamint a Kormány-
9. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel Az ügyfelek ügyfélkapun keresztül többek ablakban dolgozó munkatársaink elérhetősé-
kapcsolatos ügyintézés között az alábbi ügytípusokat tudják otthonról gével kapcsolatosan a www.bekesijarasok.hu 
10. Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció intézni: internetes oldalon is tájékozódhatnak.

1. Erkölcsi bizonyítvány igénylése
II. Kormányablakokban intézhető további 2. Betegéletút lekérdezés

ügyek (KIÜSZI – Kormányhivatalok 3. Családi házak korszerűsítése, felújítása – 
integrált ügyfélszolgálati irodáiban Otthon Melege Program

intézhető – feladatok) 4. E-építési napló
1. Ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyek 5. Elektronikus cégeljárás

- Papíralapú hiteles tulajdonilap másolat 6. Egyéni vállalkozás – online ügyintézés 
iránti kérelem (Webes ügysegéd)
- Hiteles térképmásolat iránti kérelem 7. Felsőoktatási felvételi jelentkezés

2. Állampolgársági ügyek 8. Foglalkoztatottak biztosított adatainak 
- Egyszerűsített honosítás iránti kérelem bejelentése (korábban EMMA)
- Honosítás iránti kérelem 9. Földhivatali-nyilvántartás (nem hiteles, 
- Állampolgársági bizonyítvány iránti hiteles és e-tulajdoni lap online ügyintézés)
kérelem 10. Háztartási nagygépek cseréje – Otthon 

3. Építéshatósági ügyek Melege Program
4. Egészségbiztosítási ügyek 11. Időpontfoglalás kormányablakba

- Csecsemőgondozási díj iránti kérelem – 12. Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
CSED 13. Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
- Gyermekgondozási díj iránti kérelem - 14. TAJ-nyilvántartással összefüggő 
GYED szolgáltatások
- Európai Egészségbiztosítási kártya 15. Tulajdoni lap e-ügyintézés
igénylése 16. Webes ügysegéd
- Az Egészségbiztosítási Alap terhére – Mikor tartanak ügyfélszolgálatot, mikor 
méltányosságból adható egyszeri segély kereshetik fel Önöket az ügyfelek?
igénylése Az ügyfélfogadási rend kialakítása során 
- Társadalombiztosítási Azonosító Jelet figyelembe vettük a Békési Kormányablak 
igazoló hatósági igazolvány igénylése m ű k ö d é s é t  i s ,  e n n e k  m e g f e l e l ő e n  
- Utazási utalvány igénylése hétköznapokon mind délelőtt, mind délután 

5. Családtámogatási ügyek lehetőség nyílik ügyet intézni a Békési Járási 
- Fogyatékossági támogatás igénylése Hivatal illetékességi területén található 
-Anyasági támogatás igénylése valamelyik Kormányablakban.
- Családi pótlék igénylése A Mezőberényi Kormányablakban az 
- Gyermekgondozási segély, gyermekneve- ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
lési támogatás igénylése Hétfő: 07:00 – 17:00
- Családok otthonteremtési kedvezménye- Kedd: 12:00 – 16:00
CSOK Szerda: 08:00 – 12:00

6. Nyugdíj ügyek Csütörtök: 08:00 – 18:00
- Kivételes nyugellátás-emelés engedélye- Péntek: 08:00 – 12:00
zése iránti kérelem  Abban az esetben, ha a Tisztelt Ügyfél sorban 
- Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó állás nélkül szeretné ügyeit intézni, úgy 
bejelentés időpontfoglalásra is van lehetőség. Időpont-
-Nyugdíj-egyszeri segély engedélyezése foglalásra személyesen az 5650 Mezőberény, 
iránti kérelem ’56-os emléktér 1. szám alatti Kormány-
- Öregségi nyugellátás ablakban személyesen, telefonon a 66/795-

7. Megváltozott munkaképességű személyek 159-es számon, valamint a www.idopont-
ellátása iránti kérelem foglalo.kh.gov.hu címen keresztül van 
A megváltozott munkaképességű személyek lehetőség.
ellátása a rehabilitációs hatóság komplex – Ha levelet küldenek, pontosan kinek és 
minősítése keretében megállapított  hová címezzék?

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: Kis Mihályné 
született Harcsa Ilona (1946), Burai László 
"Fácán" (1954), özv. Gubis Jánosné 
született Farkas Mária (1929), Kertész 
Lajosné született Várhegyi Katalin (1954), 
Szikora János (1952), Domokos Sándor 
(1953), Varjú Lajos György (1952), Varga 
Józsefné született Tichy Erzsébet (1933), 
Szekeres Istvánné született Gergely 
Erzsébet (1946), Bartolf Ádám (1941), 
Kelemen Antal (1941), Hoffmann József 
Vilmos (1949), Frey Mihályné született 
Rácz Rozália (1943), Jánoska Józsefné 
született Szakálas Erzsébet (1933), 
Domokos László (1950), Hoffmann József 
(1957), Muzslai Ferencné született 
Lengyel Terézia (1936). 

Városházi hírek

Felhívás

Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a helyi elismerésekről 
szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati 
rendeletében az egyes szakterületeken 
végzett kiemelkedő munka elismerésére 
ágazati, szakmai elismerő címeket alapított 
az alábbi elnevezésekkel:

„Mezőberény Kultúrájáért”
 „Mezőberény Sportjáért"

„Mezőberény Egészségügyéért, 
Szociális ellátásáért”

„Mezőberény Neveléséért - 
Oktatásáért”

„Mezőberény Vállalkozója” 
elismerő cím.

Az elismerésekre beérkező javaslatok 
beadási határideje: 2017. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város 
polgármesteréhez eljuttatni az alábbi 
címre: Siklósi István, Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal, Kossuth tér 1.
A rendelet, illetve javaslati adatlap 
megtalálható: www.mezobereny.hu 
oldalon.
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MEGHÍVÓ

„A zene a legtitokzatosabb és 
legemelkedettebb dolgokat is elmondja, 

amit a lélek érez és megálmodik” 
George Sand

Szeretettel várjuk és ünnepeljük együtt a 
KARÁCSONY közeledtét 

2016. december 18-án, 
Advent negyedik vasárnapján

16 órától a Berény Étterem -Szálloda 
előtti téren, illetve a gyertyagyújtás után 

kb. 16.30-tól a Berény Étterem -
Szállodában

KEGYE JÁNOS 
pánsíp művésszel.

A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Mezőberényi 

Szlovákok Szervezete e műsorral kíván a 
résztvevőknek boldog karácsonyt!

A belépés díjtalan.
Támogatásukat rendezvényeinkhez 

köszönettel fogadjuk!

Kegye János koncertjeit meghallgathatják 
előzetesen http://kegye.com

Támogatók: 
Emberi Erőforrás Minisztériuma 
NEMZ-KUL-16-1041 pályázat, 

Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete,

Magyarországi Szlovákok 
Kulturális Intézete 

Köszöntsük 
közösen az 
Új Évet! 

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete, 
a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat és 
Mezőberény Város Önkormányzata 

szeretettel vár mindenkit a 
Berény Étterem-Szálloda előtti térre
2017. január 1-jén 17 órakor a már 

hagyományos Újévi köszöntőre
Köszöntőt mond: 

Siklósi István, polgármester

„Miközben a csillagok letekintenek a 
Földre, és emlékeznek Jézus születésére, 
töltse meg szívedet a Remény és Szeretet, 
mely azon a szent éjszakán megszületett. 

Legyen a szívekben sok- sok szeretet, 
békességben teljenek az ünnepek.” 

Mindenkinek Kellemes Karácsonyt és 
Boldog Új Évet kívánunk!

Každým by som zaželala veselé Vianoce 
a šťastný Nový rok!

Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat, 

Mezőberényi Szlovákok Szervezete

III- IV. Adventi 
Gyertyagyújtás

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat
felkérve a három mezőberényi 

történelmi egyház négy gyülekezetét, 

adventi gyertyagyújtásra hívja és várja 
a városlakóit a 

Berény Étterem -Szálloda előtti térre

2016. december 11. 16. óra a római 
katolikus egyházközség szolgálatával

2016. december 18. 16 órakor a II. 
Kerületi Evangélikus (szlovák) 

egyházközség szolgálatával.

Rendőrségi felhívás

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az 
év végi ünnepek időszakában fokozottan lehet 
számítani a városban megjelenő besurranó 
tolvajokra, trükkös tolvajokra. 
A hasonló bűncselekmények megelőzése 
érdekében: • Ne hagyják, hogy kedvesen és 
udvariasan beszélő idegen személyek 
különböző jó hír közlésével becsapják 
•  Idegen személyt soha ne engedjenek a 
lakásba! • Tartsák zárva az utcai kaput és a 
lakás bejárati ajtaját • A kapukulcsot mindig 
tartsák maguknál, ne a kapura akasszák! 
• Lehetőleg ne tartsanak a lakásban nagy 
mennyiségű pénzt • Gyanús körülmény esetén 
– akár a szomszédok is – tegyenek bejelentést a  
Mezőberényi Rendőrőrsre.  

Tisztelt bevásárlók!
Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban, 
üzletekben, bevásárló helyeken és a piac 
területén is. Ezeken a helyeken a tolvajok 
kihasználják a vásárlásba feledkezett vevők 
figyelmetlenségét, és tőlük pénztárcát, vagy 
más értéket lopnak el. 
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy 
bevásárlás során: • Ne hagyjanak pénztárcát a 
bevásárló kosárban • Pénztárcáikat a zárt 
kézitáskában vagy ruházatuk belső zsebeikben 
tartsák • A már megvásárolt értékeket ne 
hagyják őrizetlenül •  A mobiltelefont ne 
tartsák jól látható helyen • Irataikat lehetőleg 
ruházatuk belső zsebében tartsák.

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
A bűnelkövetők egyik kedvelt módszere, hogy 
figyelik a gépkocsival a bevásárló helyre 
érkezőket, és feltöréssel vagy nyitva hagyott 
ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gép-
kocsiból az ott jól láthatóan elhelyezett 
pénztárcát, kézitáskát, telefont, iratokat vagy 
más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedők figyel-
mét, hogy: • Parkoláskor a járműben ne 
hagyjanak jól látható helyen értéket • A 
gépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben 
zárják be • Ne hagyják az indítókulcsot a 
gyújtáskapcsolóban.

Megjelent a legújabb telefonos csalás!
Számítani lehet arra, hogy távbeszélőn 
keresztül telefonos csalók hívják fel Önöket, 
és azt hazudják, hogy nyereményjátékon 
kisorsolták a hívott számot, az ígért 
pénznyereményhez pedig úgy juthat hozzá az 
állítólagos nyertes, ha egy bankautomatába 
helyezve kártyáját beüti a telefonon megadott 
kódot. A kód azonban valójában egy 
telefonszám, az áldozat ugyanis egy 
ismeretlen ember mobilját tölti fel a saját 
folyószámlájáról. Ezekben az esetekben 
nyeremény nincs, csak veszteség. A „telefonos 
csalások” elkerülése érdekében ne teljesítse a 
telefonáló kérését!

Tisztelt Mezőberényiek!
A Mezőberényi Rendőrőrs köszönetét fejezi ki 
a lakosság biztonsága érdekében végzett 
tevékenységünkhöz nyújtott segítségükért, 
megértésükért és együttműködésükért!
A Mezőberényi Rendőrőrs munkatársai 
nevében a város minden lakójának kellemes 
karácsonyi ünnepeket, eredményekben 
gazdag boldog új évet és jó egészséget 
kívánok!

 Jakusovszki Zoltán 
r. alezredes, őrsparancsnok

Márton-napi 
lampionos felvonulás

A hagyományokhoz híven az idén november 
11-én is több százan vettek részt a Márton-napi 
lampionos felvonuláson. A résztvevők most is 
a Katicabogár Evangélikus Német Nem-
zetiségi Óvoda előtt gyülekeztek, és innen 
indultak a piactérre.  Mire a felvonulók 
odaértek, már lobogott a tűz. Köszöntőt 
mondott Hoffmann Szilvia, az óvoda vezetője. 
Elmondta, 2002 óta minden esztendőben 
megemlékeznek Szent Mártonról, a szegények 
pártfogójáról, és névnapjuk alkalmából 
köszöntötte a Mártonokat.  Műsort adott a 
gimnázium német nemzetiségű első osztálya, 
majd a tűz körül a Kis-berényke Táncegyüttes 
táncoltatta meg a résztvevőket, végül zsíros 
kenyeret és forró teát osztottak a felvo-
nulóknak.  

Intézményi hírek
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Reformációi hét a PSG-ben

1517. október 31-én szegezte ki Luther Márton 
a Wittenbergi Vártemplom kapujára 95 tételét, 
mellyel útjára indította a reformációt. Ennek 
500 éves évfordulóját ünnepeljük 2017-ben. 
A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
diákjaival és tanáraival egy egész hetet 
szántunk a reformációi hangolódásra. Mivel 
ez még „csupán” a 499. évforduló, ezért 
szerényebb programokkal készülődtünk, de 
így is jutott egy-egy alkalom a hét minden 
napjára. 
Kezdésként a szokásos hétfő délutáni 
áhítatunk helyett egy ünnepi istentisztelet 
tartottunk a II. Kerületi Evangélikus 
Templomban. Itt a protestáns testvériség 
jegyében egy dialógus prédikációt hallhattunk 
az evangélikus iskolalelkész Seben Glória és a 
református lelkésznő, Szabó Rózsa tolmá-
csolásában. Kedden a már jól ismert 
Reformációi mérföld elnevezésű 1517 méteres 
közös futáson mozgathatták meg magukat 
kicsik és nagyok egyaránt. Iskolánk idén indult 
alsó tagozatos osztályai is kivették részüket a 
futásban, és az óvodásokkal együtt, rövidebb 
távot futottak. Mindkét korosztályban voltak 
helyezések, a gimnazistáknál pedig a fiúkat és 
a lányokat is külön értékeltük. Szerdai napon 
délután a kollégium aulájába a MIND ifjúsági 
zenekarral közösen vehettünk részt egy kis 
örömzenélésben. Csütörtökön önmagunkból 
alkottuk meg az úgynevezett élő Luther-
rózsát, azaz a diákok álltak be az alakzatba, és 
így személyesen testesítették meg a reformátor 
címerét. A pénteki Márton-napi események 
(lampionos felvonulás, libavacsora a Berény 
Szállóban az I. kerületi Evangélikus 
Gyülekezet szervezésében) összekötötte az 
egyháztörténet két nagy alakját, a pannóniai 
származású Szent Márton püspököt és a 
wittenbergi reformátort, Luther Mártont, aki a 
középkori szokás szerint a születésnapján 
aktuális szent után kapott keresztnevet.

Két rövid hír a PSG-ből

A PSG-ből öt tanuló nyerte el a Magyarországi 
Evangélikus Egyház által alapított Sztehlo 
Gábor ösztöndíjat, amellyel egyházi iskolák 
evangélikus diákjait támogatják hosszú távú 
céljaik, továbbtanulási terveik megvaló-
sításában. Nyelvvizsgaszerzés és saját laptop 
vásárlása vált lehetővé a tanulók számára.

A PentaSkill csapat széles körű támogatásának 
köszönhetően az országos döntőbe került az 
Online Demokrácia Activity nevű versenyen. 
Az offline, Budapesten zajló döntő tétje 
immáron egy strasbourg-i utazás a lányok 
számára. Szurkoljunk nekik továbbra is.

Kristóf Viktória

A „Leg a láb“ sikerei 
Dévaványán

Ez év novemberében 
került megrendezésre 
a VI. Kádár Ferenc 
Országos Népzene 
és Néptáncverseny 
Dévaványán. A ver-
seny szombati napján népzenei versenyzők 
mérettették meg magukat, vasárnap pedig a 
néptáncosoké volt a nap. Iskolánk néptáncos 
növendékei is részt vettek a versenyen. Sok 
versenyző (Borgula Botond Bendegúz, Farkas 
Vanda-Budai Anna, Hajzer Sándor, Kocsor 
Kata-Machó Flóra, Szabó Dorka-Róth Bence, 
Zolnai Réka-Szekeres Ádám, Tímár Gerda-
Pintér Botond, Tímár Tímea-Verasztó Katalin) 
közül mi sem tértünk haza eredmények nélkül. 
Borgula Botond Bendegúz a II. korcsoport 
szólistája arany minősítésben részesült. 
Machó Flóra-Kocsor Kata páros ugyanebben a 
korcsoportban bronzminősítést szerzett. A 
harmadik korcsoportban Szabó Dorka és Róth 
Bence bronzminősítést szereztek, Hajzer 
Sándor szólista pedig arany minősítést kapott. 
A növendékeknek és felkészítő peda-
gógusoknak, Szugyiczki Juliettának és Balogh 
Dávid Attilának gratulálunk, és további sok 
sikert kívánunk nekik.

Berény Táncegyüttes Egyesület

A „Leg a láb”Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Berény 

Táncegyüttes Egyesület közös

FOLKBÁLT

 rendez

Helye: Berény Szálló, 
Mezőberény

Ideje: 2016. december 16. 
(péntek)

16.30 Gyermektáncház, 
kézműveskedés

17.30-18.30 Berény 
Táncegyüttes Egyesület 

közgyűlése (külön terem)
19.00 Folkbál

A muzsikát a 

Suttyomba zenekar 
szolgáltatja. 

Szeretettel várjuk a népi érzületű mulatozni 
vágyókat! Javasoljuk, hogy a néptáncos 
cipőjüket idén se hagyják otthon!

Internetes elérhetőségünk:
legalab.mezobereny.hu

Támogatói jegy: 300 Ft

Szeretettel meghívjuk a város időskorú 
lakosságát a Városi Humánsegítő és 

Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ szervezésében 

december 15-én (csütörtök) 14 órai 
kezdettel megrendezésre kerülő 

karácsonyi ünnepségre.

Helyszíne: Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Művelődési Központja
Köszöntőt mond: Siklósi István, 
Mezőberény város polgármestere
Szolgálatot adnak: a történelmi egyházak 
lelkészei.
Műsort adnak: a mezőberényi óvodások, 
iskolások és pedagógusok. 

A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat 
segíti, mely 13:00 órakor indul a 
Szénáskert-Belencéresi út kereszteződé-
sétől. Megáll a következő utcák kereszte-
ződésében: Belencéresi- Martinovics; Be-
lencéresi-Vésztői; Vésztői-Kinizsi; Kini-
zsi-Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi sgt; 
Zrínyi sgt.-Jeszenszky; Zrínyi sgt.-
Gyomai; Gyomai-Madarász és érkezés a 
Kulturális Központ elé 13.55-kor. Innen 
továbbindul az autóbusz: Békési u.-József 
A.; József A.-Teleki; József A.-Belentai; 
Kálvin tér (Magyar bolt); Rákóczi-Vasút 
u.; Szabó Á.-Gutenberg; Gutenberg-
Oltványkert; Oltványkert-Mátyás kir.; 
Luther-Árpád; Luther-Puskin utca 
útvonalon visszatér a Kulturális Központ-
hoz. 

Minden időskorú érdeklődőt 
szeretettel várunk!

VÁROSI 
RENDEZVÉNYTERV 

2017
„Összeköt bennünket múlt, jelen, jövő“

2017. január 10-ig várjuk 
az intézmények, civil szervezetek, 
vállalkozások 2017. évi tervezett

eseményeit a Városi Rendezvényterv
összeállításához.

A következő adatokat kérjük megadni:
a rendezvény időpontja (hónap, nap,

óra), címe, helye, rendező,
társrendező, felvilágosítás

(felvilágosítást adó személy neve,
elérhetősége: telefon és/vagy e-mail).

A rendezvénytervet kérjük az OPSKK
információs pultjánál vagy e-mailben

az fzsolt@mezobereny.hu
címre leadni.

Az összeállított rendezvénytervet a
www.mezobereny.hu
oldalon tesszük közzé.

Berény Táncegyüttes Egyesület

Intézményi hírek
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belőle könyv.  Engem az emberi sorsok A művek mögött 
érdekelnek, és ezekből a sorsokból mindenki a szerelmes ember
tanul, hasonló helyzeteket sokan átéltek. Az 
iskolában tanított életrajzok szoborszerűek, 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
nálunk értékesebbnek, jobbnak, néha már-már 

Könyvtárában  november 22-én Nyáry 
szentnek mutatják be az írókat, és ebből a Krisztián találkozott olvasóival, az íróval Bata 
könyvből az olvasó megtudhatja, hogy ők is Emília beszélgetett. A szerző az elmúlt 
épp olyan esendőek voltak, mint bárki más.években nagy sikert aratott az írók szerelmi 
– Minek tulajdonítja a könyvek sikerét, a életéről szóló Így szerettek ők, Így szerettek ők 
témának, a stílusnak? Ezek egyszerre arattak 2, illetve a Festői szerelmek című könyveivel. 
szakmai és közönségsikert, hiszen több díjat A beszélgetés előtt megünnepelték a könyvtár 
elnyert velük, például a könyvtárosokét és az hűséges olvasóit, és köszönetet mondtak a 
irodalomtanárokét.Könyvtárpártoló Alapítvány támogatóinak. A 
– Szerintem a siker több tényezőnek Könyvtárpártoló Alapítvány Év Olvasója-díját 
köszönhető. Egyrészt híres művészekről írok, Grőszer Erzsébet nyerte. Az eseményt 

Mezőberény Város Önkormáníyzata és a ezekre kíváncsiak az olvasók, látni akarják a 
Könyvtárpártoló Alapítvány támogatta. Nyáry művek mögött az embert. Másrészt a szerelmi 
Krisztiánnal a rendezvény előtt beszélget- életre is sokan kíváncsiak, azok is, akik ezt 
tünk. tagadják. Sokan éltek meg hasonló élet-

helyzeteket, és az olvasottakban magukra 
ismernek. Harmadrészt bizonytalan korban 
élünk, amikor nem tudjuk, mit hoz a holnap. 
Ilyenkor az emberek a múltban keresnek 
fogódzót, az érdeklődésük a történelem felé 
fordul. A sikerhez nyilván az is hozzájárult, 
hogy a szövegek mellett képeket is közlök, 
hiszen a Facebookot, ahol ezek a szövegek 
legelőször megjelentek, eredetileg fotók 
megosztására találták ki. Fontos tényező az is, 
hogy közérthető stílusban írok.
– Írók és festők szerelmi élete után mi lesz a 
folytatás?

– Honnan jött az ötlet, hogy az írók szerelmi – Most másfajta könyvvel készülök. A 
életét tárja az olvasók elé? Mi érdekelte Önt következő könyvem megközelítően száz 19. és 
ezekben a történetekben? 20. századi levélből fog állni: szerelmes 
– Valamikor régen a pécsi egyetemen levelekből, szakító levelekből, búcsú-
irodalomtörténészként végeztem, és az levelekből, feljelentő levelekből, mind-
irodalomtörténet megmaradt hobbimnak. 

azokból, amelyek jellemezőek erre a két 
Barátaim szórakoztatására a Facebookra 

évszázadra. Ezek nagyrészt magánjellegű 
tettem ki ezeket a rövid írásokat. Hamar 

levelek, amelyek a megszokottól eltérően, más kiderült, hogy nem csak őket érdekli, hanem az 
megvilágításban mutatják be az adott kort.   ő barátaikat és sokan másokat is, és így lett 

M. L. 

november 24-én az Orlai Petrics Soma események november 4-én a szovjet csapatok Az 56-os forradalom 
Kulturális  Központ Muzeális Gyűj- bevonulásával nem zárultak le, a legtöbb Mezőberényben teményében Élet a forradalom és a megtorlás településen egymás mellett működtek a 
idején Békés megyében és Mezőberényben megalakult MSZMP-t képviselő tanácsok és a 
című előadásában, ezt a Múzeumi Esték forradalmi bizottságok. December 6-án újabb 
rendezvénysorozat keretében tartották meg, az tüntetéseket tartottak, a forradalom társadalmi 
intézmény 1956-os projektjének részeként támogatottsága megmaradt, hiszen például 
rendezték meg. Gyulán a 24 ezer lakosú városban 8 ezren 
Erdész Ádám kifejtette, a vidék forradalmát a vettek részt a tüntetésen. A karhatalom csak 
békesség jellemezte, a forradalmi bizottságok december 10-én jelent meg, egy-egy települést 
tagjainak olyan személyeket választottak, akik megszálltak, a forradalom résztvevőit elvitték 
képesek voltak az indulatokat megfékezni. vagy elverték, ezzel félemlítették meg a 
Ezekben a napokban az emberek meg- lakosságot. Megyénkben a forradalom 
tapasztalták a forradalom erkölcsi emel- december 17-én ért véget. 
kedettségét, a békességet, a kölcsönös Érdekes fordulat, hogy novemberben még 
bizalmat.  Mezőberényben október 28-án több településen megköszönték a forradalmi 
vasárnap 80-100 ember gyűlt össze a bizottság munkáját, majd a következő év első 
tanácsháza előtt, megválasztották a 49 tagú hónapjaiban forradalmi tevékenysége miatt 
forradalmi tanácsot, és a szűkebb körű intéző több mint 680 embert ítélnek el hivatalosan.  Az, hogy 1956. október 23-án mi történt 
bizottságot Juhos József vezetésével. A Ebben a számban nincsenek benne azok, Budapesten, ennek híre október 26-27-én ért el 
forradalmi tanács emelkedett hangú szöveget akiket a karhatalom megvert, agyonvert. Békés megye nagyobb városaiba: Csabára, 
tett közzé, ebben azt fogalmazta meg, hogy Gyulára, és csak 28-ra a kisebb településekre. 
hétfőn mindenki vegye fel a munkát, a Valamennyi településen tüntetéseket tartottak, 
forradalom szent pillanatában a személyes és megalakították a forradalmi bizottságot. A 
sérelmeit mindenki tegye félre. Megkérték az forradalmat megelőző nyolc-tíz esztendőben a 
egyházakat, hogy a harcok beszüntetéséért hatalom valamennyi társadalmi réteget maga 
este tartsanak hálaadó istentiszteletet. ellen fordított, ezért akartak változást az 
Október 28-29-én a megye valamennyi emberek, ez vitte őket az utcára – hangsúlyozta 
településén a forradalmi bizottságok, a Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár 
forradalmi tanácsok átvették a hatalmat. Az Békés Megyei Levéltárának igazgatója 

Mesélj nekem!

2016. december 13.

 (kedd, Luca napja) 16 óra

az Orali Petrics Soma Kulturális 

Központ Könyvtárában

(Mezőberény, Fő út 4.)

Könyvtárunk vendége:

Szilágyi Miklós

óvóbácsi

Petőfi Sándor titkai

Az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 

Muzeális Gyűjteményében 

december 15-én 17 órától 
Borzák Tibor mutatja be 

Rokonom, Petőfi című könyvét. 

Utána filmvetítés az 
1989-es barguzini ásatásról.

Intézményi hírek

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja“
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Karácsonyi képeslap az 
1940-es évekből
A hónap műtárgya 

Közeledik a karácsony, ezért gondoltuk, hogy 
egy régi ünnepi képeslappal búcsúzunk a 
2016-os évtől. A képeslapküldésnek fontos 
szerepe volt a huszadik században. 
Rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek 
küldtek az emberek ünnepekre és más 
alkalmakra üdvözlőlapokat.
A képeslapok nagyon változatosak voltak, és 
jól tükrözték a korszak ízlését és gon-
dolkodását. A karácsonyi lapok mai szemmel 
nézve kicsit nosztalgikusak és romantikusak, 
elvágyódást, egy mesés, idillikus világot 
tükröznek. Egy ilyen karácsonyi képeslapot 
mutatunk be, amelyen igazi téli adventi 
hangulatot láthatunk.

Csete Gyula

Legyünk toleránsak, 
figyeljünk egymásra!

Toleranciát az éveknek címmel november 15-
én figyelemfelhívó rendezvényt tartottak az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. 
Házigazdaként köszöntőt mondott Bartó 
Róbertné, az intézmény közművelődési 
munkatársa, illetve Ladányi Zoltán, rendőr 
ezredes, a Békési Rendőrkapitányság 
vezetője.
A szép számú hallgatóság előtt Pardi Ildikó 
rendőr alezredes, a Békés Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság titkára elmondta, 
országosan az év első tíz hónapjában 13 ezer 
882 személyi sérüléssel járó baleset történt, 
ezekből  453 b izonyul t  ha lá losnak.  
Ugyanebben az időszakban Békés megyében 
463 baleset végződött sérüléssel, míg tavaly 17 
haláleset történt, az idén 13. 
A rendezvényen részt vett Jakusovszki Zoltán 
rendőr alezredes, a Mezőberényi Rendőrs 
parancsnoka, ő elmondta, az idén eddig 40 
közlekedési baleset történt a városban, 
ezekből 18 végződött személyi sérüléssel, és 
hét esetben ezekben kerékpáros is jelen volt, 
közülük négyen okozói voltak a balesetnek.
Tájékoztatót tartott Benkő Mihály, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Műszaki és Fo-
gyasztóvédelmi Főosztályának vezető-
helyettese, Guti Ambrus mentőtechnikus, a 
mezőberényi mentőállomás vezetője. 

A résztvevőknek játékra is módjuk nyílt, egy 
házaspár azt próbálhatta ki, hogy menyire 
ismerik egymás közlekedési szokásait. Majd 
négy csapat a KRESZ-tudását mérhette össze. 
Végezetül a résztvevők a részegszemüvegben 
azt tapasztalhatták meg, hogy miként képesek 
közlekedni az ittasok, illetve az elsősegély-
nyújtást tanulhatták meg. 

Karácsonyi készülődés
az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban 

December 10-én 
10-től 14 óráig karácsonyi vásár, 

játszóház és bababörze az OPSKK-ban.

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.  

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.

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

A karácsonyi vásár keretein belül 
10 órától 

EZÜSTÉKSZER VÁSÁR 
is lesz, melyre szeretettel várok minden 

kedves érdeklődőt!

KÜLÖNLEGES EZÜST, 
SWAROVSKI KRISTÁLYOS FÜLBEVALÓK, 

NYAKLÁNCOK, KARLÁNCOK, GYŰRŰK 
kínálatából választhatnak.

Szeretettel várunk mindenkit!
Információ: Bujdosó Csilla 

+36 30 370-7622

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

Ajándékozzon színházjegyet!

Lepje meg szeretteit 
karácsonyra színházjeggyel!

Az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban 

2017. január 20-án (pénteken) 19 órától
Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő 

című operett várja a 
színházkedvelő közönséget.

Jegyek 2.800 forintos áron a 
kulturális központban kaphatók.

További információ:
Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

az ORLAI PETRICS SOMA 
KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

(Mezőberény, Fő út 6.)

2016. december 13-án (kedden)

16.00 Legendás állatok és 
megfigyelésük (2D)

18.30 #Sohavégetnemérős
20.00 Szövetségesek

Jegy árak:
2D filmek - 1200 Ft, 1500 Ft

Nyugdíjas és diák jegyárak:
2D filmek – 1000 Ft, 3D filmek - 1300 Ft

Csoportos kedvezményeink 25 fő felett:
2D filmek – 800 Ft, 3D filmek – 1000 Ft

3D filmek -  

Intézményi hírek
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VII. Intézményi 
Horgászverseny

 
Igazi őszi napon, október 9-én sikerült 
megrendezni a VII. Intézményi Horgász-
versenyt Mezőberényben, a Kovács Farmon.
Az idei megmérettetésen öt intézményi csapat 
mellett kilenc támogatókat képviselő csapat 
jelent meg és vett részt a versenyen. Vélhetően 
a verseny előtti napokban bekövetkezett 
lehűlésnek volt köszönhető, hogy a fogási 
eredmények sajnos elmaradtak a korábbi 
évekhez képest. A résztvevők és a szurkolók a 
kevés fogott hal ellenére is jó hangulatban 
töltötték el a napjukat. Délután hűvösebbre 
fordult az idő, így gyorsan elfogyasztották a 
közös ebédet a versenyzők, a közreműködők 
és a kilátogatók, majd  az eredményhirdetést 
követően kevés kivétellel hamar haza indultak 
felmelegedni.
Köszönjük minden kedves támogatónk 
felajánlását és hozzájárulását, mellyel 
segítették a VII. Intézményi Horgászverseny 
megvalósítását.

Köszönjük támogatóink segítségét:
Kovács János (házigazda); Csárda–Tex Kft., 
Gyulai Pálinka Manufaktúra, Inter Turbó Kft. 
(Békés), Páka-Duplex Bt.; Adamik János és 
Papp Edit; Baksai Norbert ev.; Balta Roland, 
Barna Márton ev., Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Berény Color; 
Berény TV, Eczeti György (Fornetti), Frey 
Tibor, Halibi horgászbolt, Katica Virágbolt, 
Károlyi és Tsa Kft., Kis Sándor, Kolozsi Kft., 
Körös Halért Kft. Liszkai Sándor, Makk-hetes 
kocsma, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, 
Mezőberény Vadásztársaság; Mikolik Hor-
gász tó Szeghalom; Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, Pecze Gábor-Peczéné 
Gyaraki Zsófi, Piactéri gazdabolt, Szémán 
András ev., Sziráczki Dániel (Sziráczki 
Pékség), Szőtt-Ker Bt.; Szűcs-Net Kft., Takács 
Imre vállalkozó; Tópart Vendéglő, Tóth János 
(Piknik Park), Valentinyi Zoltán és Tóth-
Valentinyi Ágnes családi gazdálkodók; 
Valnerovicz Erika ev; Wagner József Balázs
Eredmények
Intézményi csapatok: 1. Gimnázium 6 helye-
zési számmal; Támogatói csapatok: 1. Kolozsi 
Kft. 7 helyezési számmal; Egyéni ered-
mények: Úszós kategória: 1. Farkas Krisz-
tián (Humanoidok) 5,16 kg; Fenekező kate-
gória: 1. Földesi Tibor (Kolozsi Kft) 2,13 kg; 
Különdíjak: Legnagyobb hal kifogója: Far-
kas Krisztián (Humanoidok) 5,16 kg (ponty), 
Legtöbb hal kifogója: Barna Hajnalka 
(Gimnázium) 56 db hal.

Lajkó Roland főszervező

ki. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Díszítőművészeti Szakkörének hét alkotása 
került be ebbe a reprezentatív válogatásba, 
valamennyi hímzést Bogárné Szőke Erika, a 
szakkör vezetője tervezte.
A kínai kiállításokon bemutatták Bogárné 
Szőke Erika mezőberényi szőrhímzéses 
terítőjét, Bereczki Lajosné berényi szőr-
hímzéses díszpárnáját, Püski Jánosné egy 
másik szőrhímzéses díszpárnát hímzett. 
Balogh Zsigmondné bogácsi díszpárnája és 
asztalterítője is kikerült a kínai kiállításokra, 
Püski Jánosnénak pedig bogácsi díszpárnája. A 
magyar népművészeti anyag olyan sikert 
aratott, hogy a Pekingi Magyar Intézet állandó 
népművészeti kiállítást tervez.
A berényi díszítőművészeti kör másik sikere, 
hogy a júniusban meghirdetett XXVIII. 

Kínában a Pekingi Kulturbazárt és a Ningboi Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázatán 
Expot ez év májusában rendezték meg, ezeken Jakusovszki Jánosné orosházi szálán varrott 
több nemzet is képviseltette magát. asztalterítője a zsűri különdíját nyerte el, ezt a 
Magyarország részéről ezeken a rendez- munkát is Bogárné Szőke Erika tervezte. A 
vényeken az Emberi Erőforrások Minisz- pályázat díjnyertes anyagaiból decemberben 
tériuma, a Népművészeti Egyesületek nyílt kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti 
Szövetsége és a Balassi Intézet vett részt. Az Múzeumban. A megnyitóra szóló meghívón 
ide kivitt anyagokat a Néprajzi Múzeumban Jakusovszki Jánosné hímzésének egy részlete 
tavaly év végén és ez év elején megtartott Élő látható (képünkön). Nagy elismerés, hogy a 
Népművészet című kiállításról és az Országos számos díjnyertes alkotásból ennek a fotója 
Textiles Konferencia kiállításáról válogatták került fel a meghívóra.

Elismerő oklevél berényi kertgazdáknak
A legszebb konyhaker tek  országos  Herman Ottó Intézetben. Erre Mezőberényből 
felhívásához idén kilenc mezőberényi meghívást kapott Smiriné Kokauszki Erika, az 
kertgazda is csatlakozott. A kertkultúra Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
népszerűsítése érdekében a programot 2012- igazgatója, Bartó Róbertné koordinátor és az 
ben indította útjára Kovács Szilvia, Karcag országos elismerésre jelölt két kertgazda. A 
alpolgármestere, aki azt tapasztalta, zöldségek díjátadáson Babinszki Mihályné a normál 
és a gyümölcsök egyre inkább eltűnőben ötven négyzetméter feletti kategóriába vehette 
vannak a vidéki udvarokról. 

át Kovács Szilvia programigazgatótól a 
Helyben szeptember 17-én a Töltött Káposzta 

Földművelésügyi Minisztérium elismerő 
Fesztivál keretében tartották meg az 

oklevelét, illetve Bokorné Varga Katalin a eredményhirdetést, sőt a versenyre benevezett 
normál ötven négyzetméter feletti és a zártkert kerteket fotókiállításon mutatták be. Az 
vegyes kategóriában kapott elismerő okle-eseményt jelenlétével megtisztelte Fazekas 
velet. A program kiváló alkalmat nyújt a Sándor földművelésügyi miniszter is. 
kertkultúra népszerűsítésére. A két kertgazda Ekkor két kertgazdát terjesztettek fel országos 
sikerén fellelkesedve talán többen is kedvet elismerésre. Az országos eredményhirdetést 

november 29-én tartották Budapesten, a kapnak konyhakertjük műveléséhez.

Berényi hímzők sikere Kínában 

Intézményi hírek / Civil hírek



10. 2016. december

Berényi Népdalkör fellépése Körösladányban

A körösladányi Fülemüle Népdalkör november 19-én ünnepelte alakulása 25. évfordulóját, ez 
alkalomból jubileumi ünnepséget tartottak a helyi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban. A 
rendezvényen a térség népdalkörei is felléptek, köztük a Berényi Népdalkör is.
A Berényi Népdalkör december 5-én, Mikulás-nap előtt a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Idősek Otthonában adott műsort a lakóknak. A népdalkör tagjait Kovács Edina, az 
intézmény igazgatója köszöntötte, Kmetykó Istvánné, a népdalkör vezetője elmondta, jövőre 
ünneplik fennállásuk 40. évfordulóját. A népdalkör helyi népdalokkal és karácsonyi énekekkel 
szórakoztatta az időseket. 

IX. Szucharda Gyula Sakk 
Emlékverseny

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 
november 26-án bonyolították le a 9. 
alkalommal meghirdetett Szucharda Gyula 
Sakk Emlékversenyt, ezzel is tisztelegve a 
mezőberényi sakkélet megalapítójának. A 
versenyen húsz sakkozó indult, ez az utóbbi 
idők tendenciái alapján örvendetesnek volt 
mondható. Külön ki kell emelni, hogy 
távolabbi településekről is érkeztek 
versenyzők, mint Makó, Röszke vagy 
Kisújszállás. A viadal – az előzetes 
várakozásoknak megfelelően – végig izgalmas 
és változatos volt, ebből a küzdelemből Bányai 
István, a Gyulai SE versenyzője ért oda az első 
helyre. A dobogó többi fokaira békési 
versenyzők állhattak föl. Meg kell még 
említeni az "örökifjú" Váczi Sándor és Kovács 
István lelkes játékát, de jó volt látni a 
tehetséges kisújszállási gyerekek küzdelmét 
is. A jövő évben a szervezők a 10. jubileumi 
versenyre igyekeznek még ennél is nagyobb 
szabású tornát megszervezni.

Jozaf Csaba

Stibán Izabella verseskötete

Hagyományteremtő céllal 
december 4-én első ízben 
rendezték meg a Józsa 
Mihály Vers- és Próza-
mondó Fesztivált Békés-
csabán, a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Itt 
első helyezést ért el Be-
nyovszky Pál Márton Móra 
Ferenc: Istenáldotta búza 
című kispróza előadásával. 

A Mezőberényi Népfőiskola Olvasóköre 
novemberi alkalmán Stibán Izabella frissen 
megjelent verseskötetét mutatták be. Ismét 
jóhangulatú és tartalmas volt az összejövetel. 
A további alkalmakra is örömmel várjuk az 
érdeklődőket.

Benyovszky Pál Márton

Mézes reggeli az iskolában

A helyi méhészek összefogásával november 
18-án Mezőberényben közel négyszáz alsó 
tagozatos tanuló kapott reggelire mézes 
kenyeret. Szlovéniából indult el a méz-
fogyasztást és az egészséges táplálkozást 
népszerűsítő kezdeményezés, amelyhez két 
éve 38 mezőberényi méztermelő is csatla-
kozott. A termelők az eszközökön keresztül 
bemutatták a munkájukat, illetve annak 
eredményét: a mézet, a virágport, a propoliszt 
és a viaszt. Egy kisfilmet is levetítettek a 
méhek életéről. 

Méhészek kiállítása a muzeális 
gyűjteményben

A Mezőberényi méhészek 80 éve címmel 
december 1-én kiállítást nyílt az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűj-
teményében. A tárlat a helyi méhészet 
fejlődését mutatja be, az anyag nagy részét a 
helyi méhészek gyűjtötték össze. 
A megjelenteket Zsibritáné Paczuk Anikó 
méhész köszöntöt te .  Siklósi  Is tván 
polgármester köszöntőjében visszaemlékezett 
a 60-as évekre, amikor gyermekként 
rendszeresen kijárt Bódishátra az egyik 
méhészhez. Megnyitójában Haász Ferenc, a 
Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhészeti 
Egyesület elnöke felidézte Buncsák Gusztáv 
alakját, ugyanis 80 éve ő hozta létre a 
méhészek helyi egyesületét, és annak 
működtetéséhez is nagyban hozzájárult. 
Ekkortól számítható a szervezett méhészet 
Mezőberényben. Buncsák Gusztáv a 
hagyományos fekvő kaptárról áttért a rakodó 
kaptár használatára, majd azt is folyamatosan 
fejlesztette. Sajnos, a körülmények nem 
kedveztek ennek a kaptártípusnak, ezért az 
országban nem ez terjedt el, csupán a környező 
településeken alkalmazták. 
A megnyitó után kötetlen beszélgetés mellett 
az érdeklődők többféle mézet, mézes 
süteményt, illetve mézes teát kóstolhattak. A 
tárlat január 31-ig tekinthető meg.

X. SZILVESZTERI 
FUTÓGÁLA

Regisztráció: 9.15-10.00
Rajt: 10 óra

Távok: 2,8 és 3,7 kilométer, 
illetve 100 méteres ovis futás.

A befutókat meleg teával, 
pezsgővel és forralt borral várják!

A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Szeretettel vár minden 

érdeklődőt a szervező: Szabó László.

Bővebb információ: +36 30 2069-641.

Civil hírek
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Anyai sors a karácsonyban

Mária jegyese volt Józsefnek. A zsidó jog szerint a 
jegyesség házas szerződés írásos alapján jött létre, 
formailag házasságkötésnek számított. A jegyesség 
gyakorlatilag akkor valósult meg, amikor a vőlegény a 
jegyesét a házába vezette. Az eljegyzés után egy éven 
belül ment végbe a házasodás. A jegyesség ideje alatt a 
jegyespár testi kapcsolat nélkül élt. A vőlegény 
egyébként magáénak tartotta a mennyasszonyát, jogilag 
rendelkezett vele.
Az előbb leírtak alapján átélhetjük József lelkiállapotát, 
amelyet Máriának, az ő jegyesének áldott állapota 
váltott ki. Máriának az Úr angyala, Gábriel arkangyal 
jelezte, hogy a Mennyei Atya akaratából, a Szentlélek 
erejéből, nem férfi magvából lesz áldott állapotban a 
méhe. Mária csodálkozva kérdezte: „Hogyan válik ez 
valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az Úr angyala 
megerősíti Máriát, hogy higgyen és bízzon az Úr 
szavában, hiszen: „Istennél semmi sem lehetetlen.” Így 
volt lehetséges az is, hogy Mária idős rokona, Erzsébet 
is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, 
noha meddőnek mondták.
A Szűz Anya állhatatos lélekkel, mély hittel és 
szeretettel válaszolt az Úr angyalának: „Íme, az Úr 
szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”  
(Lukács 1,26-38)
Mária kötelességének tartotta, hogy idős rokonán 
segítsen. Az Úr szolgáló leánya méhében a magzattal 
elment és meglátogatta Erzsébetet, és nála maradt 
három hónapig, amíg meg nem szülte fiát, Keresztelő 
Jánost. (Lukács 1, 39-56)
Mikor visszatért Erzsébettől Mária Názáretbe, kitűnt, 
hogy méhében fogant. A Szűz Anya nem fedte föl titkát 
Józsefnek. Abban az időben az édesanyák meghitt 
rejtettségben hordozták méhükben a magzatukat. 
Bensőleg élték át az anyaság szavakban meg nem 
fogalmazható titkát. Szent és fenséges állapot a teremtő 
Isten ereje, érintése. Ez az áldott titok, amikor szemmel 
láthatóvá vált, Szent Józsefben megdöbbenést, 
csalódást, keserűséget váltott ki. József tisztának, 
hűségesnek és fedhetetlennek ismerte meg Máriát. … 
Mégis, most itt a jegyesség törésének ténye: a 
gyermekáldás. Mária jegyese, József meg van 
győződve arról, hogy idegen férfi közreműködésének a 
gyümölcse az ő áldott állapota. Ezért Máriát nem keresi 
fel, magára hagyja.
Szűz Mária elszenvedi annyi édesanyának a sorsát, akit 
a férje, a jegyese elhagy, és ezért egyedül vállalja a 
magzata kihordását, világrahozatalát és a nevelését. 
Szűz Mária adjon erőt a sok magányos édesanyának 
súlyos feladatuk végrehajtására.
Ugyanakkor Szent József ebben a helyzetben, a kor 
szokásaival ellentétben mértékletes Máriával szemben, 
nem áll bosszút rajta, nem szégyeníti meg, és nem 
gyalázza meg őt. József meg akarta őrizni Mária 
hírnevét, nem vitte őt bíróság elé, ahol az ügyét elítélték 
volna és megkövezték volna Máriát. József titokban 
akarta elbocsátani. Szent József példát ad annyi 
becsapott embernek, hogy mérsékelje az indulatát, és ne 
bosszúval elégítse ki a sértett férfi büszkeségét. 
Tisztelje a másik személyi méltóságát, és bízza ügyét az 
igazságot szolgáltató jóságos Istenre.
A Szűz Anya és Szent József feszült és megszakadt 
viszonyába maga a Jó Isten, személyesen avatkozott be. 
Elküldi angyalát ezzel az üzenettel: „József, Dávid fia, 
ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a 
benne fogant élet a Szentlélektől van!” (Máté 1,20) 
Szent József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala 
mondta neki. Minden férfi vegye magához és tartsa 
magánál gyermekeinek édesanyját és gyermekeit!
A Szent Család védje és oltalmazza a mi családunkat!
Áldott ünnepet mindenkinek!

Szujó Antal, plébános

I. kerületi Evangélikus Egy- II. kerületi (szlovák) Evan-
házközség karácsonyi ün- gélikus Egyházközség ünne-
nepi alkalmai pi alkalmai 

december december 24. 16 óra: Gyermekek 
éjszaka” könnyűzenei áhítat karácsonya a templomban

december 25. 10 óra: Karácsony december 25-én, 10 óra: Karácsony 
ünnepi úrvacsorás istentisztelet a ünnepi istentisztelet úrvacsorával

templombandecember 26-án, 10 óra: Karácsony 
december 26. 10 óra: Karácsony másodnapi istentisztelet a 

másnapi úrvacsorás istentisztelet a tanácsteremben
gyülekezeti teremben

december 31. 17 óra: Óévbúcsúztató Szeretettel várunk mindenkit 
hálaadó istentisztelet a gyülekezeti gyülekezeti közösségünkbe! 

terembenÜnnepeljünk együtt az Úr Jézus 
január 1. 10 óra: Újévi ünnepi Krisztus születésnapján!
istentisztelet úrvacsorával a 

december 31-én, 17 óra: Óévi gyülekezeti teremben
istentisztelet a tanácsteremben január 6. 17 óra: Vízkereszt ünnepi 

január 1-jén, 10 óra: Újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben
istentisztelet úrvacsorával

január 6-án, 10 óra: Vízkereszt ünnepi 
istentisztelet a tanácsteremben A Szűz Mária Szent Neve és 

Szent József Katolikus Plé-
bánia karácsonyi ünnepi al-

A Mezőberényi Református kalmai
Egyházközség év végi ünne-

december 24. 24 óra: Éjféli szentmisepi istentiszteleti rendje
december 25. 10 óra: Karácsonyi 

szentmisedecember 24. 16 óra: Szentesti 
december 26. 10 óra: Karácsonyi istentisztelet, gyermekek műsorával
szentmise, (Szent Család ünnepe)december 25. 10 óra: Úrvacsorás 

december 31. 10 óra: Év végi ünnepi istentisztelet
hálaadás, szentmisedecember 26.  10 óra: Kereszteléses 

január 1. 10 óra: Mária ünnepi istentisztelet
Istenanyasága, Újév, ünnepi december 31. 16 óra: Óévi hálaadó 

szentmise, Jézus Szent Nevének istentisztelet
litániájajanuár 1. 10 óra: Újévi istentisztelet

január 6. 17 óra: Vízkereszt ünnepe, 
Kegyelemteljes, békés ünneplést ünnepi szentmise

kívánunk! Bízd Újra Életed Krisztusra! Legyen közös ünnepünk!

24-én, éjfél: „Betlehemi 

Egyházi ünnepi alkalmak 

LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI Angyalka
Nagycsaládosok 

Mezőberényi Egyesülete 
Nagycsaládosok 

Mezőberényi Egyesülete 

Szépítse meg egy, vagy több gyermek ünne-
pét ajándékával, csaljon mosolyt a mezőbe-

rényi 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 DECEMBER 17-IG TART.

2016. december 17-én (szombaton) 
a Berény Étterem-Szálloda előtti téren, 

10 órától TÍZVÁROS Alapítvány műsorával és
11 órától Hevesi Imre vidám gyermekműsorával és

12 órától ételosztással zárul az adománygyűjtés.
A záró rendezvényen 10-14 óráig karácsonyi vásár lesz

Civil  hírek / Hitélet

www.mezobereny.hu           opskk.mezobereny.hu               /opskk



12. 2016. december

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

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

Hajópadló, lambéria, 

szegőlécek, teraszanyagok 

kedvező áron a gyártótól. 

Telefon: Gál Csaba +36  70 395-7032, 

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Minőségi magyar borok akciója:

Tokaji Furmint száraz fehérbor 0,75l 299Ft (399Ft/l)
Tokaji Furmint félédes fehérbor 0,75l 299Ft (399Ft/l)
Szekszárdi Kékfrankos vörösbor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Szekszárdi Merlot száraz vörösbor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Szekszárdi Cabernet Franc bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Szeksz. Cabernet Sauvignon bor 0,75l 449Ft (599Ft/l)
Kőbányai dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Kőbányai sör PET 2l 565Ft (283Ft/l)

Kellemes ünnepeket kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Ünnepi Akció:

Boci tejcsokoládé 40g 29Ft
Smarties tejcsokoládé 48g 49Ft
Boci tejcsokoládé 90g 99Ft (1100Ft/kg)
Smarties tejcsokoládé 100g 149Ft (1490Ft/kg)
Sió őszibaracklé 1l 249Ft (249Ft/l)
Mustár Univer flakonos 440g 279Ft (634Ft/kg)
  Ketchup Univer flakonos 470g 359Ft (764Ft/kg)
  Majonéz Univer flakonos 470g 419Ft (891Ft/kg)
Unicum eredeti 0,2l 1199Ft (5998Ft/l)
Kalinka vodka eredeti 0,5l 1749Ft (3498Ft/l)

Kellemes ünnepeket kívánunk!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Köszönetnyilványtás

Szekeres Istvánné, 
született Gergely Erzsébet (1946. január 3.) 

emlékétől búcsúztunk 2016. november 29-én a 

Mezőberényi Református Temetőben. 

A gyászoló család tisztelettel köszöni mindenkinek, 

aki megjelent a gyászszertartáson, és fájdalmunkban osztozott. 

Szekeres István és Braunné Szekeres Erzsébet

Informatikus könyvtáros álláslehetőség
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára

pályázatot hirdet 
Informatikus könyvtáros munkakör betöltésére.

Részletek: opskk.mezobereny.hu

Pályázati kiírás 2017. évre

Mezőberény Város Képviselő-testülete 2017. évre pályázatot ír ki 
városi rendezvények valamint a város nemzetközi 

kapcsolatainak támogatására.

A kiírás, az adatlap és az elszámolólap a letölthető a város 
honlapjáról: www.mezobereny.hu.

Karácsonyi könyvvásár
a Munkácsy Mihály Múzeumban 

december 13-23. 

Könyvbemutató 
– Munkácsy capricchio –
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának Dísztermében
december 13-án 16 órától.

CUKORBETEGEK KLUBJA 
2017-ben is minden hó utolsó hétfőjén 14 órától

A Cukorbetegek Mezőberényi Egyesülete 1996-ban alakult, és 
minden hó utolsó hétfőjén 14 órától tartja összejöveteleit az 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. 

Az összejövetelek célja a betegséggel kapcsolatos lehető legtöbb 
ismeret megszerzése, a cukorbetegek öngondozásra tanítása 

meghívott előadók által. A találkozókon a cukorbetegeken kívül 
szívesen látják a hozzátartozókat is, hiszen betegségük az egész 

családot érinti. A klub tagjai szeretnék,  ha minél többen 
látogatnák az összejöveteleket, hiszen ezzel saját egészségük 

megőrzését szolgálják.
Érdeklődni, jelentkezni személyesen lehet a klubfoglalkozások 
alkalmával a klubvezetőnél: Kis Sándornénál vagy telefonon a 

+36 20 265 0134 telefonszámon. 


