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Ajánlja fel adója 1 százalékát!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy minél többen
éljenek a lehetőséggel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1 százalékáról.

Mezőberény Város Képviselő-testülete nevében Siklósi István
polgármester fogadta a város vállalkozóit. Tájékoztatta a jelenlévőket
az elmúlt év eredményeiről.
Az esemény vendége volt Nagy Mihály László, a VOSZ Békés megyei
szervezetének elnöke - nevéhez fűződik a Békés megye kiemelkedő
művészei, sportolói elismeréséül alapított Prima-díj -, aki a szervezet
munkájáról, terveiről beszélt.
Ezt követően Siklósi István polgármester és Koloh Zsolt, a CsabaBerény Gépgyártó Kft. ügyvezetője, 2015 " Mezőberény Vállalkozója"
díj birtokosa tartottak újévi pohárköszöntőt.
A város önkormányzata a civil képviselők részére 2016. február 5-én
18 órakor a városháza dísztermében tart újévi köszöntőt.

Minősített közművelődési intézmény az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából dr. Hoppál Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára és
Závogyán Magdolna helyettes államtitkár adták át Budapesten, a Pesti
Vigadóban 2016. január 21-én – többek között – a Minősített
Közművelődési Intézmény Címeket.
Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere, Smiriné Kokauszki
Erika, a kulturális központ igazgatója és Fábián Zsolt, az OPSKK
általános igazgatóhelyettese vettek részt a díjátadó ünnepségen. A
szakmai elismerést jelentő címet az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ igazgatója vette át.
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2.
Ez történt a két ülés között
2015. december 29-én küldött értesítést a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, hogy a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és Szolgáltató Kft-t
jelölte ki Mezőberény település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására. A kijelölés maximum 13 hónapra,
2017. január 31-ig szól. A lakosság felé
változás csak annyi jelentkezik, hogy 2016.
január 1-től nem a Békés-Manifest Kft., hanem
a TAPPE Kft. számláz ugyanakkora összeggel,
mint az korábban is jelentkezett a lakosoknál.
2016. január 6-án Gajda Róbert Kormánymegbízott úrnál járt Siklósi István polgármester, támogatását kérte mezőberényi
kormányablak kialakításához. A megbeszélésen részt vett dr. Csarnai Judit a Békési
Járási Hivatal vezetője is, és egyöntetű
támogatásukról biztosították a polgármestert.
Azon az akár érzelmi alapúnak is tekinthető
indokon kívül, hogy nem ismert másik olyan
tízezer lakos feletti település az országban,
ahol nincs kormányablak, szakmai érvek is
szólnak annak működtetése mellett. A
kialakítás és működtetés iránti kérést a
polgármester azzal a megjegyzéssel küldte
meg Lázár János miniszter úrnak, hogy annak
teljesítését a már előbb említett közigazgatási
szakemberek mellett Dankó Béla, körzetünk
országgyűlési képviselője is támogatja. A
szakmai indokok: a mezőberényi okmányiroda
ügyszáma 2015. évben több mint 16.000 volt, s
a járási hivatal teljes ügyszámának mintegy 35
%-a településünkről és a hozzátartozó két
településről - Kamut, Köröstarcsa - keletkezik.
A Mezőberényben kialakítandó kormányablaknál több mint 14 ezer ember
közigazgatási körbe tartozó ügyét lehetne
intézni.
Január 8-án - előzetes telefonos egyeztetést
követően – Siklósi István polgármester
levelet írt Virág Mihály úrnak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. igazgatójának, mint a
körforgalmat kezelő szervezet vezetőjének. A
levélben leírta a körforgalom felújítására
vonatkozó elképzeléseket. Azt minden arra
járó tapasztalja, hogy folyamatosan romlik az
állapota, de azt talán kevesebben érzékelik,
hogy alacsonyabb támfallal megépítve sokkal
esztétikusabb képet nyújtana a városközpont.
A levélben az esetleges közös finanszírozás
lehetőségéről is szó esett.
Január 13-án a TOP-ról folytattak megbeszélést a Hivatalban, melyen négy település
polgármestere és több szakember vett részt.
Információkat cseréltek Békés, Kamut,
Mezőberény, Murony fejlesztési elképzeléseiről annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források milyen elosztásban
szolgálnák legjobban a települések érdekeit.
Ekkor még nem volt ismert valamennyi kiírás
szövege, ezért konkrétumot csak annyit tudtak
leszögezni, hogy a korábban - még 2014-ben hosszas egyeztetés után elfogadott lakosságarányos felhasználás mellett állnak ki.
Január 18-án Gschwindt Mártonnét,
Zsuzsika nénit köszöntötte otthonában
Siklósi István polgármester 90. születésnapja alkalmából. A köszöntés alkalmából
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök úr által
aláírt emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Ezúton is jó egészséget és
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további békés, boldog éveket kívánunk neki.
Január 19-én Kondoroson járt Siklósi
István polgármester, ahol a választókerület
több települési vezetőjével (pl. Békés,
Kondoros, Gyomaendrőd, Dévaványa,
Körösladány, Hunya, Kardos) tájékoztatást
kértek és részben kaptak is Dankó Béla
képviselő úrtól a TOP "pályázatok"-hoz
kapcsolódó várható esélyekről. A keringő
mendemondákról is beszéltek, ami arról szól,
hogy született egy megyei megegyezés, amely
az elosztás során egy településspecifikus
pontrendszer alapján lényegesen nehezebb
helyzetbe hozna egyes településeket a források
megszerzésében. Plusz pontokat kapnának
bizonyos települések, a legmagasabb
pontszám 23, míg több, elsősorban kis
település 0 pontot kapna, de a nagyobb
települések sem járnának túl jól. Mezőberény
10 pontja is rosszabb helyzetet jelentene,
hiszen az egészségügy területén kiírt
pályázatoknál összesen 41 pontot lehet kapni,
így a magas - 22-23 - plusz pontszámú
településekkel szemben csak akkor vagyunk
"nyerő" helyzetben, ha ők valamit nagyon
elrontanak a pályázatukban és sok pontot
veszítenek a 41-ből. További probléma, hogy
két kiemelt körzet - a Mezőkovácsházi és a
Sarkadi Járás - települései kiemelt keretből
pályázhatnának, amiből csak ők részesülhetnek, de a megye többi településre maradó
forrásokra is nyújthatnak be pályázatokat,
amivel gyakorlatilag az egész megyére jutó
forrást tudnák a plusz pontok által
megszerezni. A plusz pontokat állítólag
egyeztették a megyei fejlesztési biztossal,
Vantara Gyulával, valamint a polgármesterekkel. A jelenlévő több mint tíz
polgármester egyike sem tudott az egyeztetés
tényéről. Ezen információk pontosítására,
tisztázására kérték képviselő urat.
Január 21-én Budapesten járt Siklósi István
polgármester, ahol részt vett azon a
rendezvényen, amelyen az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ igazgatója, Smiriné
Kokauszki Erika dr. Hoppál Pétertől az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkárától, valamint Závogyán
Magdolna helyettes államtitkártól vehette át az
intézmény sikeres minősítése eredményeként
adományozott "Minősített Közművelődési
Intézmény Cím"-et. A minősítés az
intézmény részéről a kiállítások és a táborozás
területén történt. Az eseményen jelen volt
Fábián Zsolt az intézmény igazgatóhelyettese
is. Az elismeréshez gratulálunk.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után elfogadták dr.
Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2015.
december 21-i zárt ülésen hozott döntésről,
majd Siklósi István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kutas Ferenc pályázót
választotta meg a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójának 2016. április 1.
napjától 2021. március 31. napjáig terjedő
időtartamra. Az intézmény jelenlegi vezetőjének, Kerekes Lászlónak a megbízását
meghosszabbították 2016. március 31. napjáig.

Mezőberényi Hírmondó
A képviselő-testület rendeletet alkotott
Mezőberény Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetéséről. Az önkormányzat 2016.
évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással együtt 3.074.832 ezer Ft-ban lett
meghatározva.
Elfogadták a 2016. évi városi rendezvények
tervét. 2016. évben is a március 15-i, a május
1-jei, az augusztus 20-i (testvérvárosi találkozók) és az október 23-i rendezvényeket
tekintik városi nagyrendezvénynek, kiegészítve a „Közösségépítésünk útjelzői: jeles
évfordulóink” rendezvénysorozattal. A
rendezvényterv megtekinthető a városi
honlapon.
Jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai
Intézményének nyári nyitvatartását.
Módosításra került a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat Alapító Okirata, a
Szervezeti és Működési Szabályzata és a
Szakmai Programja.
A Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány alapítói, köztük
Mezőberény Város Önkormányzata, 2013-ban
döntöttek a közalapítvány megszűnéséről. A
végelszámolási eljárás lezárásához elfogadta a
képviselő-testület az utolsó üzleti évnek
tekinthető időszakra vonatkozó beszámolót.
Nem támogatták a Piac területének
bővítését a 3538/1 hrsz. ingatlan Piac
területéhez történő csatolásával.
Módosításra került a Nemzetközi kapcsolatok koncepció 2015-2020. melléklete, mivel
a Mezőberényi Kosárlabda Klub és a
Mezőberényi Erdély Kör kérelmezte
külkapcsolatainak regisztrálását.
Jóváhagyták Siklósi István polgármester
2016. évre vonatkozó szabadságolási
ütemtervét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem köt
együttműködési megállapodást a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével.
Elfogadták az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ 2015. évi beszámolóját,
és jóváhagyták az intézmény 2016. évi
munkatervét.
Tudomásul vették az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ beiskolázási és továbbképzési tervét 2014-2020. évre.
Felülvizsgálatra kerültek Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete és a helyi
nemzetiségi önkormányzatok között kötött
együttműködési megállapodások. Személyi
változások miatt módosították a Mezőberényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Mezőberény és a Mezőberényi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
vonatkozásában nem történt módosítás.
Hatályon kívül helyezték a települési adóról
szóló 23/2015.(IV.29.) sz. önkormányzati
rendeletet.
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy dolgozzon ki letelepedést segítő támogatási rendszert, és a
javaslatot a 2016. februári testületi ülésre
terjessze be.
A soron következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2016. február 29. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, Titkárság

Mezőberényi Hírmondó
In Memoriam dr. Kugler József

Kugler József 1955. augusztus 18-án született
Békéscsabán. Édesanyja a Felvidékről
Mezőberénybe kitelepített magyar, édesapja
Mezőberényben lakó német volt. Általános és
középiskolai tanulmányait Mezőberényben
végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett
1979-ben történelem-földrajz szakon tanári
diplomát. A békési gimnáziumban 1979-1986ig tanított, majd az MTA Regionális Kutató
Központ Alföldi Tudományos Intézete
tudományos kutatója lett. Tudományos kutató
munkája mellett – mint Mezőberény

10 éves a megújult városi honlap

Papp Zoltán grafikáinak és Süle Mihály
digitális előkészítésének felhasználásával
2006. január 23-án egy keresőbarát felületű,
modern megjelenésű honlapot sikerült
elindítani. Tartalmi gondozása jelenleg a
Polgármesteri Hivatal és az OPSKK közös
feladata. Az oldal az elmúlt tíz év alatt sokat
fejlődött. Az olvasó informálódhat a városban
zajló eseményekről, rendezvényekről, a
hivatal működéséről, intézményekkel, civil
szervezetekkel kapcsolatos hírekről. 2014
augusztusa óta elérhető egy helyi, navigálható
webkamera és több mint egy éve működik a
honlap mobil változata is. A helyi rendeletek
2015 óta folyamatosan frissülve, önállóan is
elérhetők a nemzeti jogszabálytár mellett.
Köszönjük, hogy olvassák híradásainkat,
tegyék ezt a jövőben is!
www. mezobereny.hu

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Szemenyei Enikő (Mezőberény) és
Galló János (Mezőberény)
Január hónapban elhunytak: Harmati
Györgyné szül. Klein Julianna (1933),
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köztiszteletben álló polgára – 1994 óta
folyamatosan a helyi választási bizottság
elnöke volt 2014-ig, amikor is e megbízatásáról betegsége miatt lemondott.
Talán szülői, családi indíttatásánál fogva
választotta életpályája, tudományos kutatásai
központi témájának a XIX-XX. századi
magyarországi, elsősorban a délkelet-alföldi,
ezen belül is a Békés megyei kisebbségek és a
felvidéki magyarság történetét, migrációját,
valamint a határ menti kapcsolatok
sajátosságainak feldolgozását. Kugler József
aktív részese volt az MTA Regionális Kutatási
Központ Alföldi Tudományos Intézete által
felvállalt kutatási programoknak. Közreműködött Békéscsaba Megyei Jogú Város
környezetvédelmi programja elkészítésében
(2002), de említhetjük Mezőberény integrált
városfejlesztési stratégiája kidolgozását is
(2010). Munkásságának fontos része Gúta és
Mezőberény kapcsolatának ápolása, a két
település közös múltjának feltárása, az
együttélés fontossága, a nemzetiségek
megbékélése volt. Ugyanezen gondolatok
vezették a mezőberényi németek történetének
kutatásában is. Kugler József közéleti
emberként elsősorban Mezőberényben volt
alakítója települése életének, az önkormányzati választások során választási
bizottsági elnökként igen nagy tiszteletet és
megbecsülést vívott ki magának. Számos
közéleti szereplést vállalt, főként a szlovákmagyar lakosságcsere megismertetésére,
valamint a mezőberényi németek kitele-

pítésével, a „málenkij robot”-tal kapcsolatos
kutatások támogatásával. Segítsége nélkül ma
nem állna a város főterén a mezőberényi német
kitelepítettek emlékműve, de a mezőberényi
római katolikus templom falán sem lenne tábla
a Felvidékről idetelepítettek emlékére. Kugler
József születése óta Mezőberényben élt,
tudását és emberi kvalitásait szülőföldje
értékeinek, történelmének és a jövő feltárásának lehetőségei kutatásának szentelte.
Tudásával és emberi kvalitásaival, Mezőberény értékeinek, történelmének és a jövő
feltárásának lehetőségei, kutatásában elért
eredményei és a városhoz való kötődése
alapján Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete
és nagyrabecsülése kifejezéseként, elismerésként 2014. évben „Mezőberényért”
kitüntető címet adományozott dr. Kugler
Józsefnek. Utolsó könyve: Berényiek voltak,
berényiek lettek – a 2. világháború utáni
migrációs változások (németek kitelepítése,
magyar-csehszlovák lakosságcsere) emlékezete című, melynek bemutatóját nagyszámú
érdeklődő előtt 2015. augusztus 20-án,
államalapító Szent István ünnepén tartották a
Városháza dísztermében.
Dr. Kugler József történész hosszan tartó
betegsége után 2016. január 9-én csendesen
megpihent.
Életműve a www.mezobereny.hu oldalon
olvasható.

Gschwindt Mártonné Winter Zsuzsanna
2016. január 18-án ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester 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.

A 2016. évi városi pályázati
kiírás mottója:
Közösségépítésünk útjelzői:
jeles évfordulóink
Mezőberény Város Képviselő-testülete
2016. évre pályázatot ír ki
városi rendezvények, valamint a
város nemzetközi kapcsolatainak
támogatására.
A felhívások, az adatlap és az elszámoló
lap letölthetők a város honlapjáról.
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1873/
Palyazati-kiiras-2016.-evre

Pályázati felhívás
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Beinschródt Mártonné szül. Békési Eszter
Judit (1956), Domokos Imre József (1933),
Bereczki János András (1954),
Horváth Józsefné szül. Balogh Elvira (1940),
Nagy Mátyás Dénesné szül. Róka Mária
(1920), Csernyi Pál (1914),
Kovács Sándorné szül. Bagi Ilona (1932),
Harsányi Imréné szül. Tasi Emília (1964)

·

pénzügyi ügyintéző, könyvelő,
· titkársági referens,
· beruházási ügyintéző
munkakörök betöltésére.
Részletes információk:
www.mezobereny.hu
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A minőség azt jelenti,
hogy akkor is jól csinálsz valamit, amikor nem látják

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím
elnyeréséig vezető rögös út hosszú tanulási
folyamat volt. A cím elnyerésére pályázatot írt
ki a Nemzeti Művelődési Intézet 2015
tavaszán. Erre benyújtottuk az előzetes
jelentkezésünket, amelyben megjelöltük,
hogy mely közművelődési tevékenységi
formákkal (ismeretterjesztés, képzés, kiállítás,
tábor, közösségi szolgáltatás, művelődő
közösség, rendezvény, származtatott szolgáltatás) pályázunk. Ezt követően ősszel be
kellett nyújtani az önértékelésen alapuló
dokumentációt, amelyben adott kérdéssorra
válaszolva bemutattuk, hogy a kiválasztott
tevékenységeink minősége eléri a legalább
70%-ot, a többi összes, végzett tevékenységünk és a szervezeti adottságaink (vezetés,
stratégiai tervezés, emberi erőforrások
menedzselése) is legalább 30%-nál magasabb
szintű. Minden tevékenységet három szempont - partnerközpontúság, egymástól tanulás,
folyamatos fejlesztés – szerint kellett
megvizsgálni és egy ötfokozatú skálán
értékelni.
Ezután következett az auditálás, azaz az
intézmény közművelődési, vezetési tevékenységének teljes körű vizsgálata, amely
során a helyszínre érkező szakember a
közművelődési minőségirányítási rendszer
követelményeinek való megfelelés mértékét
vizsgálja. A Nemzeti Művelődési Intézet
munkatársa megnézte az intézményt, a
környezetét, a felszereltséget, beszélt a
munkatársakkal és főképpen ellenőrizte, hogy
valóban megvannak-e az anyagban leírt
dokumentációink, pl. szerződések, programtervek, beszámolók, testületi határozatok,
feljegyzések stb.
A termelésben jó ideje elfogadottak a
különböző minőségirányítási rendszerek. Ha
van, és jól működik, akkor a fogyasztó biztos
lehet abban, hogy bármikor, bárhol vásárol,
ugyanolyan minőségű élelmiszert, szolgáltatást, fogyasztási cikket kap az adott
gyártótól, szolgáltatótól. Az elmúlt évtizedben
a kultúra területén is meg kellett barátkoznunk
azzal a gondolattal, hogy a mi tevékenységünk
is egyfajta áru, s mint olyan, mérhető,
számszerűsíthető, azonosítható a partneri
igény, százalékban kifejezhető az elégedettség. A kultúra esetében az úgynevezett
PDCA-ciklus – a tervezés – cselekvés –
ellenőrzés – beavatkozás – logikus rendszere
alkalmazható. Ez egy ismétlődő, négylépéses

menedzsment módszer, a folyamatok
kontrolljára és folyamatos fejlesztésére. Ez a
módszer nem új dolog. Gyakorlatilag
korábban is használtuk a rendszert, ha nem is
tudtunk róla: hisz kitaláltuk, megterveztük,
lebonyolítottuk a rendezvényeinket, megőriztük a feljegyzéseket, meghívókat, plakátokat,
ha volt rá idő, átbeszéltük a tapasztalatokat és
a következő hasonló rendezvénynél már
figyeltünk a felismert gyengeségek elkerülésére.
Az új, hogy a minőségirányítási rendszer
bevezetésével ez a gyakorlat már nem pusztán
lehetőség, jó szokás, hanem kötelező, elvárt
módon dokumentálandó eljárás az összes
végzett tevékenységünknél.
A pályázat benyújtását olyan évek előzték
meg, amikor a közművelődési minőségirányítási rendszer elemei – köszönhetően a
terület korábbi kiváló szakmai vezetésének, az
EU-s pályázatok lebonyolításánál elvárt,
megtanult dokumentálási rendszernek –
fokozatosan beépültek a munkánkba, a
szakemberek pedig legalább áttekintették,
saját szakmai területükön egyre gyakrabban
alkalmazták a módszert. Három évre szól az
elnyert cím. Ezalatt bármikor ellenőrizhető és
legrosszabb esetben visszavonható.
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím
szakmai rangját az jelzi, hogy a címet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért
felelős államtitkára adta át, 2016-ban az ország
11 intézményének. Békés megyében idén csak
az OPSKK részesült a címben.
Mivel jár a cím? Anyagi előnyökkel –
pillanatnyilag – nem jár. Bizonyos pályázatokon való részvétel esetén előnyt jelent.
A munkatársaknak feladatot, rendszeres
ellenőrzést, a hibák elkerülésére folyamatos
fejlesztést jelent. Figyelemmel kísérjük más
kulturális intézmények munkáját, ha lehet,
beépítjük a saját tevékenységünkbe a jó
gyakorlatokat. A partnereinknek, az intézmény
használóinak véleménye, tapasztalata továbbra is fontos számunkra, javaslataikat
lehetőség szerint beépítjük, felhasználjuk a
szervezőmunkánk során.
- ske -

Mezőberényi Hírmondó
Újév köszöntő családi táncház a
Magyarvégesi Óvodában
„Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát...”

A 2016-os esztendőt köszöntve újévi táncházat
és kézműves délutánt rendeztünk - immár
hagyományt folytatva - a Magyarvégesi
Oviban 2016. január 22-én délután. A csípős,
fagyos idő ellenére szép számmal érkeztek
szülők és gyerekek, hogy velünk együtt egy
kicsit elmerüljenek a népi hagyományok
világában, felelevenítsük közösen a régi szokásokat magyar ovis módra.
A délután táncház keretében vidám, mozgásos
játékokkal, mondókázással indult. A zeneovis
foglalkozásokon tanult dalok is felcsendültek
gitárkísérettel, zenei képességfejlesztő mozdulatokkal kísérve. Ezután az újév köszöntése
és a tánc sem maradhatott el. Együtt ropta ovis,
óvó néni, szülő és vendég.
Egy másik teremben ez idő alatt már javában
folyt a kézműveskedés. A régi fonók
hangulatát próbáltuk elővarázsolni ez
alkalommal. Vidáman pörgött a fazekaskorong, várva az ügyeskedő, de annál
lelkesebb kezecskéket. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a kezdetben bátortalan apukák
is szívesen ültek le és próbálták ki magukat az
agyag formázásában. Egyesek kezében így
valódi alkotások születtek. Csak a véges idő
szabhatott határt a tevékenységek kipróbálásának. Készültek hímzett, varrott
négylevelű lóherék, rózsaszínű, kurtafarkú
papírmalacok, hurkapálcikára pókfonatú
hálók. A lányok „szőttek” papírszőnyeget, és
életre keltettek fejkendős rongybabákat. Ha
megéheztünk, a vendégváró falatok közül
válogathattunk. Újév alkalmával jókívánságok sokasága fogalmazódik meg. A
miénk a következő: „…friss jó egészséget,
bort, búzát, békességet. Kívánunk mi bőven,
az új esztendőben.”

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit a
következő alkalommal is, a télűző farsangi
táncházi mulatságunkra február 19-én
délután 16 órától!
Magyarvégesi Óvoda kollektívája

Mezőberényi Hírmondó
Mezőberény Város
Óvodai Intézménye
Óvodák nyári nyitvatartása

Ügyeletes óvodák
2016. június 20. és július 22. között:
Nefelejcs Óvoda és Tóparti Óvoda.
Zárva tart: Magyarvégesi Óvoda,
Csiribiri Óvoda és
Mosolygó Központi Óvoda.
Ügyeletes óvodák
2016. július 25. és augusztus 28. között:
Nefelejcs Óvoda és Magyarvégesi Óvoda.
Zárva tart: Tóparti Óvoda, Csiribiri
Óvoda és Mosolygó Központi Óvoda.
Kovács Annamária, intézményvezető

Tanszaki bemutató a
Mezőberényi Általános Iskola
Művészeti Tagintézményében

Intézményi hírek
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A magyar kultúra napja

Az ünnepi programok keretein belül január 20án a Mesélj nekem! rendezvénysorozat előadásán Binder Anikó logopédus mesélt a
gyermekeknek. A mese után a gyerekek
kézműves foglalkozáson vehettek részt.
Bancsi Árpád István magyar-történelem
szakos tanár tartott január 21-én az OPSKK
Muzeális Gyűjteményében előadást

A magyar kultúra napjához kapcsolódóan
országszerte, így Mezőberényben is számos
kulturális és művészeti rendezvényt tartottak.
Az eseménysorozat Kocsis Csaba fotográfus
Barbaricum című kiállításával nyílt az
OPSKK Művelődési Központjában.

Az alkotó először mutatkozik be városunkban.
Jelen tárlat gerincét a bakonszegi kostemetőről
készített sorozata alkotja. Barbaricum földjét
Kocsis Csaba is felfedezte, sajátos kultúráját
igyekszik bemutatni. A kiállításon fotók és
festmények keresztezéséből készített alkotásokat láthatnak, amiken Berettyóújfalu,
illetve a Sárrét épületei, tárgyai köszönnek
vissza a régmúlt idők emlékét őrizve, lidérces
titokzatossággal övezve.
A kiállítás február 21-ig tekinthető meg
nyitvatartási időben.

A magyar nép himnuszának zivataros
századairól: Kölcsey Ferenc Himnusza
címmel. Az előadásból megismerhettük a
himnusz születésének körülményeit és a
különböző történelmi időszakokban betöltött
szerepét.

A magyar kultúra napján, január 22-én az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
színháztermében Siklósi István polgármester
mondott ünnepi köszöntőt, majd a Szahara
kincse című zenés vígjátékot tekinthette meg a
közönség.

Iskolánkban az idei tanév I. félévének
zárásaként megrendezésre került a zenei
tanszakok hagyományos tanszaki bemutatója,
a kijelölt vizsgabizottság és a meghívott
szülők előtt. Minden növendék a képességeinek, tehetségének birtokában, sikeresen
mutatta be tudását.

FARSANGOLÓ
2016. február 5-én (pénteken) az OPSKK-ban
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TAXUS BACCATA
zenekar bemutakozó koncertje

FARSANGI LAMPION
KÉSZÍTÉSE
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17 órától

teázás a Nyugdíjas Klubbal és a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületével,
valamint

M

A fellépések bizonyították, hogy a megtanult
művekkel nem csupán önmaguknak, hanem
szüleiknek, tanáraiknak és a közönségnek is
örömet szereztek, és előadásukkal a
zenetanulás értelmét, fontosságát hangsúlyozták.
Gregus Anita, tagintézmény-vezető

15 órától

FARSANGI FÁNK ÉS
PEREC SÜTÉS,

MO

TÉLŰZŐ FARSANGI FUTÁS
14.30-tól gyerekeknek, 17 órától felnőtteknek a Berényi Futókörrel az OPSKK
Művelődési Központjától. A részvétel
feltétele álarc viselése.
Táv: gyerekeknek 500 m (váltóruha
szükséges), felnőtteknek 5 km
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Német nyelvű projektek
a gimnáziumban
a Goethe Intézet jóvoltából
A gimnáziumban folyó szakmai munka
elismeréseként az utóbbi hónapokban két
nemzetközi projektnek is részesei lehettünk. A
kéttannyelvű osztályok érdeklődő tanulói
honlapszerkesztés és vitatréning között
választhattak.
„Dein Stadtwiki online”
A résztvevő húsz diák a projekt első részében
Denis Barthel (Berlin) szakértő segítségével
megismerkedett az internetes Wikipédia
oldalszerkesztés technikai hátterével, valamint szerzői jogokra vonatkozó ismereteket
sajátított el. Az elméleti részt követte az önálló
anyaggyűjtés, ezután Mezőberény nevezetességeihez, értékeihez kapcsolódó német
nyelvű honlapot szerkesztettek a két napos
workshop keretei között. A legjobban teljesítő
párosok képviselhették iskolánkat Csehországban a projekt második fordulójában. A
prágai Goethe Intézetben közös vacsorán
találkoztak egymással a cseh, magyar és
szlovák középiskolások, majd egy rendhagyó
idegenvezetés során megismerkedhettek a
cseh főváros nevezetességeivel. A nemzetközi
csoportokban prezentációs technikák gyakorlása mellett nagy hangsúlyt fektettek arra
is, hogyan kell megfelelő formában viszszajelzést adni másoknak a munkájukról. Az
intenzív műhelymunkát követően esténként
pedig lehetőség nyílt a várost kötetlenebbül is
felfedezni. „Nagyon hasznos volt számomra
részt venni ebben a projektben, mert sok,
hosszútávon tekintve is praktikus dolgot
ismerhettem meg, de mindezt úgy, hogy
közben egy hatalmas élménnyel lettem
gazdagabb és nyelvtudásomat is
fejleszthettem.” (Kádár Gyula, 9.b)
„Jugend debattiert international”
„Vidámság, önbizalom, lelkesedés – ezekkel az

érzésekkel jöttünk el abból a közösségből, ahol
megtanultuk az egyes problémák negatív és
pozitív oldalára egyaránt rálátni, és igényt
ébresztett bennünk, hogy nyitott szemmel
járjunk a világban!” (Erdei Virág, Szilágyi
Melinda, 11.c)
A tizenhárom diák részvételével lezajlott tréning során nagy szerepet kapott az egymásra
figyelés, az értő hallgatás, a nyitottság mások
véleményére. Bartha Regina és Pőcze Júlia
(Budapest) egykori Jdi versenyzők segítségével a tanulók elsajátították a meggyőző
érvelés különböző eszközeit, majd a tréning
zárásaként a kisorsolt álláspontok alapján
folytattak vitát az alábbi témában: Szükséges-e
bevezetni a magyar iskolákban a programozást, mint kötelező tantárgyat?
„A vita során én az ellenzők oldalára kerültem,
ahol sokkal jobban teljesítettem, mint a tréning
előtt, amikor az órán gyakoroltunk.
Legnagyobb haszonnak azt nevezném, hogy
kedvet kaptam ahhoz, hogy jövőre én is részt
vegyek a vitaversenyen, valószínűleg a pozitív
visszajelzéseknek (feedbackeknek) köszönhetően.” (Détár Kende, 9.b)
„Legnagyobb meglepetésemre a tréninget
olyan fiatalok tartották, akik csak néhány
évvel idősebbek tőlünk. Így sokkal könnyebb
volt megtalálnunk a közös hangot. Kiállásukat
és felkészültségüket egy már tapasztalt
tanáréhoz tudnám hasonlítani, ugyanakkor
kellően lazák voltak. A szavam is elakadt,
amikor meghallottam két fiatal trénerünket
német nyelven beszélni. A feladatok
részünkről nagy aktivitást és kreativitást
igényeltek. Az élményt egészen vegyes
érzelmekkel tudnám leírni: eleinte izgalommal, de annál nagyobb kíváncsisággal és
tudásvággyal vártam a workshopot, melynek
során egyre jobban belejöttem az érvelésbe, és
kedvet kaptam a versenyzéshez is.” (Maczkó
Blanka, 9.b)
Kiss Timea, Lajkóné Hajdu Szilvia
szervező tanárok

Mezőberényi Hírmondó
Olvasók viadala
Kincskeresők és Légy Te is beavatott
címmel 2015 decemberében vetélkedőt
indított az OPSKK Könyvtára. Több
korosztálynak, különböző kategóriákban
hirdették meg a kalandos játékot, amelynek a
tervek szerint 2016 májusában lesz
eredményhirdetése. A vetélkedő több mint két
hónapja zajlik, de a java még hátra van.
– Kik vehetnek részt és milyen kategóriákban
lehetett jelentkezni?
– Az olvasók viadalával most az általános
iskoláskorúakat szólítottuk meg. 4 egyéni (12., 3-4., 5-6., 7-8. osztályosok) és egy
csoportos kategóriát (osztályok, napközis
csoportok részére) hirdettünk meg.
– Hogyan képzeljük el a viadalt, mi a verseny
menete?
– Minden korosztály részére összeállítottunk
egy „kincsesládát“ az adott korcsoportnak
szóló könyvekből, olvasnivalókból. A résztvevők ebből tetszőlegesen választhatnak, és
ehhez kapnak kalandokat, küldetéseket,
játékos feladatokat. Ha sikerül teljesíteniük a
küldetést, bankót kapnak. Ebből kell minél
többet összegyűjteni 2016 májusáig.
– Ha valaki most csatlakozik, behozhatja a
lemaradását? Van lehetőség plusz tallérok,
bankók gyűjtésére?
– Szerencsére sokan csatlakoztak a viadalhoz,
de még mindig nyitott a verseny, így még most
is be lehet kapcsolódni. A többiekkel szemben
az esetleges lemaradást a plusz bankókat érő
feladatokkal is be lehet hozni. Ennek több
módja is van. Dupla bankó jár versek
elolvasásáért, azonos keresztnevű szerzők
művei választásáért, szerző nevéből anagramma készítéséért, könyves szelfikért, blog-,
facebook bejegyzésért a küldetésekről,
olvasás-élményekről. Tripla bankó jár
újságcikkes kalandokért, videó készítéséért
(pl. az olvasásról, könyvajánló stb.). Ezen
kívűl a könyvek mellett szereplő plusz feladatokért is jár még egy bankó.

Szabó Gyuri bácsi,
a bükki füvesember

Gyógynövényekkel
az egészségért
című előadása

2016. március 22.
(kedd) 17.00 az OPSKK
Művelődési Központjában
Regisztrációs jegy 200.- Ft,
váltható az OPSKK Művelődési Központjában az információs pultnál.
Az előadás helyszínén megvásárolhatóak Gyuri bácsi gyógyteái és könyvei is.

– Tervek szerint milyen ajándékokkal
jutalmazzátok a kitartó résztvevőket?
– Már a verseny közepén, márciusban lesz egy
közös programunk azokkal, akik addigra már
három küldetést teljesítettek. Az alsósokat egy
közös bábelőadásra, a felsősöket mozizásra
hívjuk. A viadalnak gyereknap környékén lesz
vége, akkor hirdetünk kategóriánként
győztest. A főnyeremények az 1-2., 3-4. és az
5-6. osztályban kategóriánként tízezer forint
értékű ajándékutalvány, a legnagyobbak (78.osztály) győztese pedig egy tabletet kap.

Mezőberényi Hírmondó

Intézményi hírek

A színházi évad következő előadása
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Az OPSKK programajánlója

2016. március 4-én 19 órai kezdettel a

február 5.
február 12.

február 16.

február 20.

február 20.

február 24.
február 25.

Két nő, egy férfi, egy ágy
című komédiával folytatódik.

február 27.

Információ és jegyvásárlás:
OPSKK, Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

március 4.

Múzeumi Esték

március 5.
március 5.

március 7.

15 óra Kultúrházak éjjel-nappal az
OPSKK Művelődési Központjában
16 óra az Alföld Turista Egyesület farsangi
turista bulija az OPSKK Művelődési
Központja aulájában
15 óra „Szép magyar beszéd” - Kazinczyverseny területi fordulója az általános
iskola felső tagozatos tanulói részére az
OPSKK Könyvtárában
17 óra a Mezőberény Városi Ifjúsági
Fúvószenekar nagykoncertje az OPSKK
Művelődési Központjában
9-13 óráig Körös Kupa – Megyei Sakk
Csapatbajnokság az OPSKK Művelődési
Központjában
8-11 óráig véradás az OPSKK Művelődési
Központja aulájában
17 óra Múzeumi esték rendezvénysorozat
OPSKK Muzeális Gyűjteményében
15 óra „Télkergető” az OPSKK Művelődési Központjában és a Piac téren
19 óra Két nő, egy férfi, egy ágy – komédia
két felvonásban az OPSKK Művelődési
Központjában
8-12 óráig Bababörze és játszóház az
OPSKK Művelődési Központjában
15 óra Tapsolj nekünk! – a Mezőberényi
Általános Iskola gyermekgálája az OPSKK
Művelődési Központjában
8-11 óráig véradás az OPSKK Művelődési
Központja aulájában

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
és a Városi Nyugdíjas Klub

Csigavonal/ Spirál előfordulása
a természetben és az emberi alkotásokban
címmel

dr. Domokos Tamás
tanár, muzeológus tart előadást vetített képekkel illusztrálva
február 25-én 17 órától (csütörtökön)
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.

A hónap műtárgya
Cserép tarkedlisütő
A február a farsang és a fánksütés ideje. A hagyományos fánk mellett
népszerű volt a tarkedli vagy csehfánk
is. A tarkedlit mázas cserép formában
sütötték, a sütőt pedig fazekasok
készítették. A tarkedlisütők minden
fazekas központban ismertek, de
Békésben nyeles változat is készült. A
tarkedli egyre népszerűbb, a recepteket
megtalálhatjuk a régi süteményes
könyvekben és az interneten is. A
gyűjteményben található, az 1900-as
évek elején készült zöld-sárga mázas
sütőedény, a régi konyhai eszközök

Bor-, szárazkolbász-, pogácsa-,
savanyúság- és lekvárversenyt hirdet
2016. március 23-án
(szerdán) 17 órakor az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
borverseny: asztali- (vörös, fehér, rosé), és gyümölcsbor,
kolbászverseny: vékony- és vastagkolbász
pogácsaverseny:
házi készítésű, minimum 50 dkg pogácsa
savanyúságverseny: hordós és üveges
lekvárverseny: házi készítésű
Nevezés a helyszínen 16-17 óra között
Bővebb információ: Bartó Róbertné, tel.: +36 20 4243-944

Civil hírek
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Mezőberényi Hírmondó

Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar

Különdíjas táncosok

„A zene túllép a szavakon“
Egyszer egy filmben nagyon megérintett pár
mondat. Valahogy így hangzottak:
„A zene túllép a szavakon. A hangjegyek
átadásával megismeritek és megértitek
egymást. Mintha a lelketek össze lenne kötve
és a szívetek átfedné egymást. Ez a hangszereken keresztüli kommunikáció. Egy
csodából született harmónia. Abban a pillanatban a zene túllép a szavakon.“ - Így
kommunikálunk mi, a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar tagjai.
A város vezetése és az akkori zeneiskola
pedagógusaiban már évekkel ezelőtt felvetődött egy fúvós zenekar felállításának gondolata. Az elgondolást tett követte és a
képviselő-testület határozata alapján 1999-ben
megalakult a mezőberényi Városi Ifjúsági
Fúvószenekar Matajsz János karnagy
vezetésével, aki azóta is áldozatos munkájával
a zenekar élén áll.

közösséggé, mondhatni családdá kovácsolódott, ahol mindenkinek a munkájára
egyformán szükség van. Ezt a munkát segíti a
2007-ben létrejött Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület. Az egymásrautaltság, a
közös zenélés öröme olyan kis csapatot hozott
létre, ahol nem számít, hogy kicsi vagy nagy,
hogy tanuló vagy dolgozó, hogy gyerek vagy
felnőtt, hogy Mezőberényben él vagy netán az
iskola/munka miatt az ország másik részén éli
a hétköznapjait, péntek esténként összegyűlünk, próbálunk, beszélgetünk. A zenekaron kívül is összetartozunk. Ezt jól mutatja,
hogy legjobb barátok találtak egymásra,
szerelmek alakultak ki, együtt ünnepeljük a
szülinapjainkat, és igazi családként összetartunk, ha valakinek problémája van. Ha egy
régi zenekari taggal több év múlva újra
találkozunk, egyből van közös téma és ott
folytatjuk, ahol abbahagytuk.

2015 év végén hirdették meg a IX. Országos
Ifjúsági Szólótáncversenyt. A rendezvény
elődöntőjét Szarvason rendezték meg, ahol a
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
tanítványai, egyben a Berény Táncegyüttes
tagjai is indultak, Hajzer Sándor szólóban, Gál
Zoltán és Borgula Bendetta párban. Az egri
döntőben Benedetta és Zoltán produkcióját a
szakmai zsűri Különdíjjal jutalmazta.
Az eredményekhez szívből gratulálunk,
további sok sikert kívánunk!
A Városi Nyugdíjas Klub
szeretettel meghívja Önt

Télbúcsúztató Farsangjára
2016. február 10-én (szerda) 16 órára
az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központba
Jelmezek, fánk, pezsgő,
Akkor még pár zeneiskolás növendékből és
tanárból állt fel a zenekar és egy-egy városi
rendezvény műsorát tették színesebbé. A
folyamatos munka és utánpótlás-nevelés
eredményeként ma már több mint harmincfős
zenekart mondhat magáénak a város. A
zenekar folyamatos fejlődését mutatja az is,
hogy az elmúlt évek alatt többször szerepeltünk nemcsak a városi rendezvényeken, a
térség különböző településein, hanem
külföldre is szívesen hívnak minket.
Az azonban nem titok, hogy ahhoz, hogy egy
hangszert valaki meg tudjon szépen
szólaltatni, ahhoz sok-sok év kitartó munkája
kell, és ahhoz, hogy sok ember együtt tudjon
zenélni még több gyakorlás és még több
munka. Az otthoni gyakorlások, a zenekari
próbák nemcsak a tanároktól és a gyerekektől
követelnek áldozatos munkát, de a családokat
is érintik, hiszen alkalmazkodni kell a
próbákhoz, a fellépésekhez, többeket több
kilométerről hoznak a szülők, fáradtságot és
időt nem kímélve. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani valamennyiünk családjának.
A már említett sok-sok próba, fellépések és
utazások hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
zenekar az elmúlt évek alatt egy kis

Rengeteg közös élményt szereztünk, és azt
gondolom ezek egy életre meghatároztak
minket. Én hálás vagyok, hogy egy ilyen
közösség tagja lehetek.
Ha valaki szeretne hozzánk tartozni, akár a
zenekarhoz, akár az egyesületünkhöz,
szívesen várjuk az érdeklődőket.
Herter Éva

zene, tánc, tombola
Részvételi díj: 500,- Ft
Jelentkezés:
Borgula Györgyné: +36 20 222 435
Mertz Mártonné: +36 20 588 0088
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját, zenét kedvelő ismerőseit

2016. február 20-án (szombat)
17 órakor kezdődő
önálló koncertjére.
Az est folyamán közismert világslágerek csendülnek fel, melyek
garantálják az Önök szórakozását!
A hangverseny helyszíne az OPSKK Művelődési Központja.
(Mezőberény, Fő út 6.)

Mezőberényi Hírmondó
Egészséges Életem

Civil hírek / Hitélet
A futás

Csoportfoglalkozások diákoknak
A nagyobb odafigyelést igénylő, gyermekjóléti alapellátásban lévő gyermekeket
helyezte előtérbe a Spektrum Alapítvány az
„Egészséges Életem” címet viselő programjában, melyet a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázati támogatásának köszönhetően valósít
meg 2016. első negyedévében. A programban
résztvevő 30 gyermek kiválasztása a Családés Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a
Mezőberényi Általános Iskola javaslatai
alapján történtek.

A biopszichoszociális szemlélettel megvalósított program célja az általánosiskoláskorú gyermekek egészségtudatos magatartásának kialakítása, önismeretük fejlesztése. A heti rendszerességgel megtartott
fejlesztő jellegű csoportfoglalkozások tematikája a test, a lélek és a szellem hármas
egysége köré épül, tudatosítva ezzel, hogy az
egészség nem csupán a betegség hiányát
jelenti, hanem a teljes testi, lelki és szociális
jóllét állapotát, valamint az önmagunkkal való
harmóniát.
Két korcsoportra bontva a gyermekek jobban
megismerhetik testük felépítését, testi - lelki
működésük titokzatos csodáit.
A csoportfoglalkozások egyéni szinten
hozzájárulnak a gyermek én-hatékonyságának
növekedéséhez, az életbe vetett bizalom –
jövőkép, jövőtervezés, életcélok, pályaorientáció, pozitív hozzáállás – kedvező
alakulásához. Közösségi szinten a szabadidő
eltöltésének tudatos tervezéséhez, a társakkal
való ellazulási készségek elsajátításához járul
hozzá. A program a szarvasi arborétumban
való kirándulással és a Mini Magyarország
megtekintésével zárul. A megvalósítás
helyszínén, a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál kialakításra kerülő mesesarok, és
a beszerzett fejlesztő jellegű játékok,
sporteszközök hozzájárulnak a program
hosszú távú fenntarthatóságához.
Kovács Edina kuratóriumi elnök

Csoportos üdülés
Hajdúszoboszlón
2016. május 22-től 28-ig 6 éjszaka és 7 nap
félpanzióval 24.600.- Ft/fő + 450.- Ft/nap
IFA. Elhelyezés két és három ágyas
szobákban. Beutaló nem kell. Utazás
menetrend szerinti autóbusszal.
Jelentkezés: 2016. április 10-ig 5.000.- Ft
előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna
+36 30 454-7149.

Olvasandó Ige: Zsidókhoz írt levél 12,1-3
Az első fontos lelki útravaló a hit fontossága.
Kicsiny dolognak tűnik, de mégis minden a
hiten múlik. A mindennapokban is az hajt
előre, amiben hiszünk. Nem a megszokásainknak, a velünk született, a belénk égett
automatizmusaink diktálnak, hanem a szív és
az értelem, melyekkel tudatosan alakíthatjuk
azt az időt, amit itt kaptunk.
Isten a hitben való járásra hívta el a népét. A
népét, amelyik versenyfutásban van, és halad
az Istentől való célja felé. Amikor a keresztyén
ember hittel a szívében meg akar valósítani
valamit, akkor fontossá válik, hogy minden
felesleges terhet elhagyjon, ami akadállyá,
gáttá lehet a célhoz érkezésben. A sportban a
versenyfutók minden erejükkel a megvalósításra törekednek. Mind rövidtáv-, mind
hosszútávfutásban a minél hamarabbi
megérkezés számít, minden külső tényező
megszűnik. Csak a futás létezik maga.
Gondoljuk el, hogy milyen groteszk lenne, ha a
futók a futás közben a másikat nézegetnék,
hogy az hol tart éppen, vagy elgáncsolnák,
vagy arra figyelnének, hogy a közönség kinek
a nevét skandálja, vagy súlyokkal megrakodva
futnának előre. Ez magától értetődő. Ám a való
életben mégis hányszor ennek ellenkezőjét
cselekedjük. Van tervünk, célunk, és mi nem
arra figyelünk, hanem arra, hogy a másik
éppen mit csinál és hol tart, mit mond nekünk.
Hányszor a minket körülvevő elbizonytalanító
tényezőket vesszük csak számba, hányszor
megmérgez az irigység, hányszor elbizakodottá tesz a szimpátia, hányszor nem
tudunk megszabadulni a lelki terheinktől, és
végül eljutunk arra a szomorú végkövetkeztetésre, hogy úgysem fog sikerülni.
Nem is, amíg nem tudjuk elhinni. Amíg nem
tudjuk a célnak szentelni az életünket.
Nézzünk hittel előre, és ne nehezít-sük meg a
saját életünket! A levél írója arra figyelmeztet,
hogy amikor így teszünk, akkor tegyük le a
bűnt. Ez igénk második tanácsa. Mert a
keresztyén ember életében a leg-nagyobb
akadály a bűn. A bűn, aminek az a természete,
hogy eltérítsen a céltól. Ezért kell harcolni
vele, meg kell tőle szabadulni, mint egy
felesleges ruhadarabtól. A bűn ott van bennünk
és ott van körülöttünk.
Az óember legjellemzőbb vonása, a bűn
legmélyebbre ásódott formája bennünk, és az a
baj, hogy olyan közel van hozzánk, annyira az
énünkbe épült, annyira a természetünkké lett,
hogy már észre sem vesszük a működését, azt,
hogy bennünk van. És hajlamosak vagyunk azt
gondolni, hogy mi jók vagyunk, jók úgy, ahogy
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vagyunk, és a bűn, ha van is, mindig a másik
emberben van jelen. A bűn legigazibb, és ezért
legnehezebben leleplezhető arca ez, ez a belső
ellenállás, ez a mindig magunkkal hordott
állandó védekezés, ez az állandó elhárítás, ami
már valóban mechanikusan zajlik, annyira,
hogy észre sem vesszük. Természetünk immár,
hogy ellene állunk az igazságnak, és
természetünk, hogy ellene igyekezünk a
Szentléleknek.
Viszont ha sikerül a bűneinket bevallani és
letenni, akkor haladunk a célunk felé. És
másokat is fogunk segíteni. Mert, ha nem
bántjuk, gáncsoljuk egymást – ahogyan a
sportolók sem teszik –, akkor már sokat tettünk
a többiek előrejutásáért is. Összetartozunk
egymással, sokkal jobban, mint felfogjuk.
Gondoljunk magunkra, küzdő önmagunkra, és
gondoljunk mások küzdelmeire is: a küzdő
embert lássuk meg egymásban!
Végül az apostol arra int, hogy legyünk
állhatatosak a futásban. Legyen türelmünk
véghezvinni az előttünk lévő feladatot. Vannak
emberek, akik megijednek attól, hogy milyen
nagy feladat előtt állnak. Lelkileg összetörnek,
félúton, vagy nem messze a vége előtt feladják.
Mert az aggódás, a félelem, vagy éppen a
mögöttük lévő sok keserű tapasztalat legyőzi
őket, és kimondják, úgysem fog sikerülni,
úgysem tudom megvalósítani, tehetek bármit
nem érem el, mert ilyen vagy olyan a világ, a
másik ember. Holott a változás mindig egy
emberben kezdődik, és ha akár egy is tud hittel
és állhatatosan küzdeni, futni megváltoztathatja a világot. Emberi léptékkel mérve
Jézus csak egy izraeli próféta volt. Racionálisan szemlélve esélytelen arra, hogy
megváltoztassa a világot. És mégis, Jézus
Krisztus felforgatta a világot. S nem
háborúval, nem indulattal, hanem szeretettel,
alázattal és áldozattal. Isten fiaként jött, és
megmutatta, hogy mi is hasonló csodát
érhetünk el az Ő szeretetével, az Ő alázatával,
a szívünkben készen az áldozathozatalra.
Nem szabad hát sohasem elcsüggedni, ki kell
tartani, és folyamatosan hinni, hogy a szeretet
legyőzi a gyűlöletet, a jó a rosszat! Ha a
gyűlöletre gyűlölettel válaszolunk, ha
elerőtlenedünk a terhek alatt vagy a kísértések
óráiban, akkor a rossz fog diadalt aratni, nem
érünk sohasem célhoz, pazaroljuk a drága
kincsünket, az időnket. Az előttünk lévő
küzdőtér hosszúsága, a futás fáradtsága ne
térítsen el a céltól. Nekünk Krisztushoz kell
megérkeznünk! Fussunk hát a mi Urunk felé
hittel, bűneinket letéve állhatatosan! Ámen.
Románné Tóth Julianna, lelkipásztor

Mezőberény I. kerületi Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. február 13-án 19 órakor kezdődő
Jótékonysági Báljára a Berény Étterem-Szállodába.
A zenét szolgáltatja: The Boys.
Fellépnek:

Zsombok Réka és Ragány Misa a békéscsabai Jókai Színház fiatal művészei,
a Freizeit Tanzgruppe.
Vacsora, tánc, tombolahúzás.
Jegyek vásárolhatók a lelkészi hivatalban és az evangélikus óvodában 2.800,- Ft-os áron.
Szeretettel várjuk!
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KOMFORT ABC

Februári akció:
Francia drazsé, Dunakavics
70g
129Ft
(1843Ft/kg)
Knorr tyúkhúsleves kocka
60g
149Ft
(2483Ft/kg)
Izsáki 8 tojásos préseltcsiga
200g 159Ft
(795Ft/kg)
Negro cukorkák 79g
159Ft (2013Ft/kg)
Knorr alap Bolognai spagetti
59g
199Ft
(3373Ft/kg)
Tibi étcsokoládé, tejcsokoládé 100g 199Ft
(1990Ft/kg)
Sió Rostos Kajszi-Alma-Körte 1l
229Ft
Erős Pista, Édes Anna Univer 200g 349Ft
(1745Ft/kg)
Delikát 8 ételízesítő
250g 419Ft
(1676Ft/kg)
Omnia Silk őrölt kávé
250g 499Ft
(1996Ft/kg)
Nescafé Classic inst. kávé utt. 75g
549Ft
(7320Ft/kg)
Nescafé Brasero instant kávé
100g 699Ft
(6990Ft/kg)
Ne hagyja ki ezt a lehetőséget!
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Szolgáltatások:
Épületgépész tervezés: gázellátás, víz/csatorna, fűtés/hűtés,
klímatechnika, légtechnika
Kivitelezés: Lakó, vagy ipari ingatlanok építése, felújítása,
építőipari munkák végzése; víz- és hőszigetelés, burkolás
Nagy Sándor, épületgépész mérnök
tel.: +36 20 251-4400; email: nsnrep@gmail.hu; web: nsnr.hu

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
Az Erős Vár Alapítvány tisztelettel megköszöni
mindazon magánszemélyek, vállalkozók
támogatását, akik a 2015. évi adójuk 1%-nak
felajánlásával segítették az alapítvány munkáját.
Az Erős Vár Alapítvány kuratóriuma
A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért tisztelettel kér mindenkit, hogy lehetőségéhez
mérten támogassa munkájukat adományokkal, valamint 1%-os
felajánlásaikkal, ezzel a beteg újszülöttek és koraszülöttek
mentését, szállítását segítik!
Adószám: 19010289-1-42
Lapunk következő száma
2016. március 11-én, pénteken jelenik meg.

Lapzárta nap: 2016. március 4. (péntek)
A Hírmondó korábbi számai a
http://www.mezobereny.hu/s/cikkek/126/Mezoberenyi_Hirmondo
weboldalon is olvashatók.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
Készlet erejéig akció:
Halls cukorkák
Suzy őszibarack ital
Adrenalin XXL energiaital
Kőbányai dobozos sör
Soproni dobozos sör
Sió vilmoskörte rostos
Ricoré 3in1 kávékeverék
Nescafé koffeinment.inst. kávé
Nescafé Gold instant kávé
Nescafé Classic instant kávé üv.

33,5g
1l
0,5l
0,5l
0,5l
1l
10x16g
50g
50g
100g

99Ft
159Ft
159Ft
169Ft
199Ft
229Ft
339Ft
599Ft
599Ft
699Ft

(318Ft/l)
(338Ft/l)
(398Ft/l)
(2119Ft/kg)
(11980Ft/kg)
(11980Ft/kg)
(6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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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

Sajtóközlemény
2015 | 12 | 30.
A Károlyi és Társa Kft telephelyfejlesztése :
Befejeződött az

„ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ CSARNOK ÉPÍTÉSE”
című projekt megvalósítása a társaság 5650 Mezőberény, Csabai út 25. sz., 718/5 hrsz alatti telephelyén.
A DAOP-1.1.1/DE-13-2014-00147 azonosító számú pályázat
keretében társaságunk 58.418.867,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési alapból.
A támogatással megvalósult fejlesztés eredményeképpen megépült csarnokban megnyílt a lehetőség az acélszerkezetek ( tömör szelvényű, rácsos tartók egyéb lakatos termékek ) korszerű körülmények között végezhető gyártására, nem korlátozza a
munkavégzést az időjárási körülmény, mivel zárt, fűthető gyártótér valósult meg.
A költségtakarékosabb termelést segíti a pályázat keretében
megvalósult naperőmű, amely a telephely teljes elektromos energia igényét lefedi éves kapacitásával.
A megvalósult projekttel kapcsolatos további tájékoztatást kérni,
kérdéseket feltenni, árajánlat kéréseket küldeni az alábbi elérhetőségeken lehet:
e-mail: karolyikft@szucsnet.hu
weboldal:www.karolyikft.hu
tel: 66/522-450

