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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Tisztelt Olvasó!
Kedves Mezőberényiek!

Karácsonyhoz kö-
zeledve már égnek a 
díszvilágítások a vá-
ros főutcáin és sok 
magánháznál is. A 
kivilágítással külső-
ségeiben is ünnepivé 
válik a hangulat, a 
karácsonyvárás han-

gulata, mely mindenkit megérint, és attól 
különleges, hogy örök és mégis aktuális. Az 
ünnepi készülődés, a gyertyafény, a fenyőfa, a 
fényfüzérek, az ajándékozás öröme és az 
emlékezés mindannyiunk ünnepi pilla-
nataiban jelen van. 
Sokak számára az ünnepi fény, a világosságon 
és a díszeken kívül a reményt is jelenti. A 
reményt arra, hogy mindent megtettünk 
szeretteink és azok érdekében, akik ránk bízták 
életük akár csak egy kis szeletét. Másoknak 
saját belső békéjük megtalálásának reményét, 
a saját magukkal való megbékélés reményét 
jelenti. Megint másoknak a megváltóba vetett 
hit, a megbocsátás és az elfogadás reményét. 
Sokan megtapasztalják, hogy az ünnepre 
készülődés, annak várása az adventi 
időszakban legalább annyira felemelő 
érzéseket vált ki, mint maga az ünnep, hiszen a 
lélek ünneplőbe öltöztetése, a szeretet 
megélése, a béke megtalálása sokkal 
fontosabb, mint a lakás, vagy a fenyő díszítése.
Az ünnephez közeledve gyakran idézik 
Charlotte Carpenter színésznő mondását: 
„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a 
szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá!“
Kívánom Önöknek, hogy senki szívéből ne 
hiányozzon a karácsony, és szeretetben teljes, 
családjával eltöltött, boldog ünnepben legyen 
része városunk minden lakójának!

Siklósi István polgármester

Adventi gyertyagyújtás

Advent első vasárnapján, november 29-én  
felgyúltak az ünnepi fények, amely 
tagadhatatlanul jelzi, hogy elkezdődött a 
karácsonyi visszaszámlálás. A Mezőberényi 
Szlovákok Szervezete, a Mezőberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében a város koszorújának első 
gyertyáját az I. kerületi Evangélikus Egyház-
község, Lázárné Skorka Katalin lelkésznő és 
Seben Glória iskolalelkész szolgálataval 
gyújtották meg.  Karácsony előtt, az 
ajándékok vásárlása idején az anyagi javak 
beosztása mellett ne felejtsük el, mi az igazán 
értékálló, vessünk számot, mit is tartunk Az est különlegessége a város Mikulás-napi 
igazán értékesnek. „Mily drága a te szereteted meglepetése volt. Zavada Márton Mező-
Istenem, szárnyaid árnyékába menekülnek az berényből elszármazott vállalkozó - polgár-
emberek.“ (Zsoltárok 36,8) - hangzott el a mester úrral történő egyeztetés után - egy 
vasárnapi gyertyagyújtás estéjén. Az színes és látványos vízijáték bemutatóval 
evangélikus ifjúsági kórus ének- és zeneszóval kedveskedett a Kossuth térre érkezőknek.
köszöntötte, a Katicabogár Evangélikus 
Német Nemzetiségi Óvoda gyermekei 
mézeskaláccsal és meleg teával kínálták a 
Kossuth térre érkezőket.
Advent második vasárnapján a Református 
Egyházközség, Román János lelkipásztor 
szolgálatában gyúlt fel a városi koszorú 
második gyertyájának fénye. Románné Tóth 
Julianna lelkipásztor karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó beszédében az adventi időszakról, 
mint lehetőségről szólt: „Lehetőség a 
változásra. Amikor a lehetetlen valósággá 
válhat.” Az egyházközség gyülekezetének 
tagjai énekszóval, meleg teával és friss 
aprósüteménnyel várták az érdeklődődőket.

Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közös-Az önkormányzatok és a 
ségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete titkára kulturális civil szervezetek 
a szervezők, Szekeres Józsefné alpolgármester 

együttműködési lehetőségei asszony a házigazda önkormányzat nevében 
köszöntötte a résztvevőket.

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala Dr. Sebestény István, a Központi Statisztikai 
dísztermében 2015. november 27-én került Hivatal nonprofit kutatója előadásában 
megrendezésre Az önkormányzatok és a 

áttekintette az önkormányzati-civil együtt-
kulturális civil szervezetek együttműködési 

működés formáit. Ezt követően az együtt-
lehetőségei című konferencia.

működések, partnerségek jó gyakorlatait, 
helyi sajátosságait mutatták be Csanád-
apácáról Oláh Kálmán polgármester és Víghné 
Békési Katalin, a Dohánylevél Hagyo-
mányőrző és Hagyományteremtő Egyesület 
elnöke; Vésztőről Molnár Sándor polgár-
mester és Arató Erzsébet, a Vésztői Tele-
pülésszépítők Egyesülete elnöke; Mező-
berényből Siklósi István polgármester és 
Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete elnöke.

A gyertyagyújtás 
harmadik és negyedik estéje:
december 13. 16 óra, a Római 

Katolikus Egyházközség és 
december 20. 16 óra, a II. kerületi 

Evangélikus Egyházközség 
szolgálatával.

Újévi köszöntő: 2016. január 1. 
(péntek) 17 óra, Kossuth tér.

Köszöntőt mond: 
Siklósi István polgármester.

Az ünnepi eseményekre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a szervezők.
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ország több pontján ismertebbek, mint és az azzal kapcsolatos tárgyalások során az Ez történt a két ülés között
Mezőberényben. Köszönet nekik a program önkormányzatot képviselje, ott tanácskozási 
felkarolásáért, megszervezéséért. joggal részt vehessen, melyet követően Október 29-én érkezett a hír az EMMI, a 
November 17-én ismét lekötésre kerültek a nevezett beszámolási kötelezettséggel tartozik Hagyományok Háza és a NESZ szervezésében 
város szabad pénzügyi forrásai ,  a a képviselő-testület felé.ötévente megrendezett Országos Népmű-
korábbiakhoz hasonlóan a technikai számláról Mezőberény  Város  Önkormányza t i  vészeti Kiállítás eredményeiről. A zsűri 
374.967.899,-Ft, míg a fejlesztési számláról Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és m i n t e g y  4 5 0  k é z m ű v e s  a l k o t ó  é s  
126 millió Ft került 1 hónap időtartamra Szociális Szolgálatnál meghirdetett igazgatói alkotóközösség – népi kézműves egyéni 
lekötésre. A kamat számítása 1 havi BUBOR- beosztás ellátására pályázók meghallgatására alkotók,  népművészet i  egyesületek,  
0,7%-on, ami a lekötés napján 1,39% volt. és a pályázatok véleményezésére a népművészet mesterei, ifjú mesterei és népi 
(Előzőleg október 15-én került lekötésre 336/2015.(IX.28.)sz. határozatában létre-iparművészek – közel 1700 alkotását válogatta 
ugyanekkora összeg 1 havi BUBOR-0,6%-on, hozott Ad hoc bizottság tagjai közé be a Hagyományok Háza által rendezett 
aminek értéke akkor 1,35% volt.) választotta Dr. Földesi Szabolcsot, Mező-kiállításra. Debreczeni János Gránátalma-
A DAREH november 27-én taggyűlést berény Város Önkormányzata jegyzőjét és díjban részesült egyéni alkotóként, továbbá a - 
tartott a hulladékszállítás/kezelés 2016. Bagyinszki Zoltánnét, a SZIME Békés többek között - Tóth Sándorral közösen 
évre vonatkozó részleteiről. A DAREH a Megyei Tagozatának Elnökét.beadott pályamunka (28 kézműves alkotó 
képviselő-testület által 2015. 10. 13-án Elfogadták Mezőberény Város 2015-2020. munkája) is Gránátalma-díjban részesült, ami 
elfogadott "Üzemeltetési koncepciót és időszakra szóló Sportkoncepcióját és az itt adható legmagasabb elismerés. 
díjpolitikát" módosította, amely döntés módosították a sportrendeletet, melynek Gratulálunk az alkotóknak!
magával vonhatja annak képviselő-testület keretében teljesen új alapokra helyezik a helyi November 10-én megkeresés érkezett a 
általi újbóli tárgyalását. A 356/2015.(X.13.) sportszervezetek támogatását. Eddig egy Békés Megyei Kormányhivatal Foglal-
határozatban feltett kérdésekre, amely a meghatározott  pontrendszer alapján, koztatási Főosztály Közfoglalkoztatási 
késlekedés miatti felelősség kérdését is regisztrációs kötelezettség mellett részesültek Osztályától állami tulajdonú földterület 
firtatja, még nem jött válasz. A DAREH támogatásban az érintett szervezetek, szemben ingyenes vagyonkezelésbe vételének 
december 4-én tartja közgyűlését, azt a most elfogadottal, ahol pályázati alapú lehetőségéről. Néhány megyei településsel 
követően rendkívüli ülésen kell majd döntenie támogatási rendszer került kidolgozásra, az együtt Mezőberény is érintett a kérdésben. 
a képviselő-testületnek a hulladékszállítással illetékes szakbizottság, a Humánügyi Városunknak egy ártéri, kb. 17 ha-os területet 
kapcsolatban. B izo t t ság  szé le s  kö rű  mér lege lés i  ajánlottak. Siklósi István polgármester 

lehetőségének biztosításával.bejelentette az igényt a 091-es hrsz. ingatlanra. 
Módosításra került a köztemetőről és a Miről tárgyalt a képviselő-Az esetleges szerződéskötéshez a képviselő-
temetkezés rendjéről szóló rendelet.testület döntése szükséges. testület? Elfogadták a Mezőberény Város Kulturális November 12-én Siklósi István polgár-
koncepció 2015-2020. c. dokumentumot.mester Szarvason a választókerület A napirend megszavazása után Kmetykó Mezőberény  Város  Önkormányza t i  polgármestereivel vett részt egy pályázati János főépítész ismertette a Település- Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató tájékoztatón, melyen Dankó Béla képviselő rendezési Eszközök 6. sz. módosításának Intézmény igazgató beosztására pályázatot úr általános tájékoztatója után Gyebnár Péter folyamatát. A szerkezeti terv módosításának írt ki. A pályázati kiírás megtekinthető a városi gyakorlati dolgokról beszélt. A közeljövőben a jóváhagyása után módosításra került a Helyi honlapon.Területi Operatív Program (TOP) keretében építési szabályzatáról szóló rendelet. A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi három prioritáson írnak ki pályázatokat: Elfogadták a  „Mezőberény város  adóbevételek alakulásának értékeléséről energiatermelés, épületek energetikai közvilágításának korszerűsítése” című szóló beszámolót. racionalizálása, valamint szociális épületek bemutatásra és szóban ismertetésre került Mezőberény  Város  Önkormányza t i  fejlesztése témákban. Mezőberény mind- anyagot.  További  intézkedéseket  a  Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató három területen rendelkezik korábban megvalósítással kapcsolatban az anyagi Intézmény üzemeltetésében lévő busz 2016. elkészített tervekkel, melyek aktualizálása a lehetőségek függvényében teszi meg a testület. évre vonatkozó díjszabását 200 Ft/km pályázatok kiírását követően rövid időn belül A képviselő-testület elfogadta Dr. Földesi összegben fogadta el. Amennyiben a jármű megvalósítható. A további prioritásokban is Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2015. utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal hamarosan várhatóak a kiírások. A TOP-hoz október 26-án tartott zárt ülésen és a 2015. növekszik: 240,- Ft/km. nem teljesen kész pályázati anyagokat kell november 5-én tartott rendkívüli nyílt A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül benyújtani, hanem projektterveket, amelyek ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén részletes kidolgozására általában 12 hónap áll István polgármester számolt be a két ülés esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, majd rendelkezésre. között történt fontosabb eseményekről, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal November 17-én a reggeli órákban a Városi intézkedésekről. Szóbeli kiegészítésként kapcsolatos költségeket, valamint több napos Közszolgáltató Intézményben járt Siklósi elmondta, hogy a kivitelezők kérték a út esetén a gépjárművezető szállás István polgármester, ahol a munkatársakat kerékpárút kivitelezési határidejének módo- elhelyezéséről és ellátásról is köteles tájékoztatta az intézmény átadás-átvételi sítását, már aláírta a módosított szerződést. gondoskodni.folyamatáról, arról, hogy az intézmény Mezőberény  Város  Önkormányza t i  A Városi Közszolgáltató Intézmény a részéről Nagy Sándor és Kerekes László vesz Képviselő-testülete tudomásul vette a 2015. felmerült költségeket és a futott kilométereket részt a 23-ára kijelölt átadáson. A fenntartó május 18-tól november 5-ig terjedő figyelembe véve a díjszabást évente köteles képviseletében Winter Attila vagyon- időszakra vonatkozóan a képviselő- felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni.gazdálkodási előadót, és ellenőrző személy- testületi, valamint bizottsági üléseken való Mezőberény Város Önkormányzati Kép-ként az átadási folyamat elején és végén Dr. megjelenésről készített kimutatást.  Az adott viselő-testülete az önkormányzat által Földesi Szabolcs jegyzőt jelölte ki. A jelzett időszakban kötelezettséget szegő képviselő és megállapított helyi díjaknál a piac és vásári napon megtörtént a vezető lemondását követő bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj helypénzek díjait, az önkormányzati átadás-átvétel. csökkentést nem kellett alkalmazni. lakások lakbérének díjait, valamint az November 20-án a Mézes Reggeli ren- Elfogadásra került a Mezőberény Város önkormányzat által megállapított helyi dezvényen vett részt Siklósi István Idegenforgalmi Stratégiája c. dokumen- díjaknál a közterület használati díjait polgármester a Luther téri iskolaépület tumhoz kapcsolódó rövid távú munkaterv. változatlan mértékben tartja érvényben. A emeleti aulájában. Az egészséges táplálkozás Meghatalmazták Debreczeni Gábort, az telekadó, az idegenforgalmi adó, a jegyében rendezett program jó lehetőséget ÜJKEB külsős bizottsági tagját, hogy a helyi magánszemélyek kommunális adója és a kínált a helyi méhészek propagálására, akik az turizmus témájában a turisztikai kerekasztalon 

Városházi hírek
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helyi iparűzési adó tekintetében 2016. január rény Város Önkormányzatának 2015. évi 
01. napjától nem emelkedik az adómérték. költségvetési rendelete.
Módosításra került a helyi adókról szóló Engedélyezték Mezőberény Város Óvodai 
önkormányzati rendelet (építményadó szabá- Intézménye részére, hogy a téli szünet 
lyozása), valamint a mezőőri őrszolgálat időtartama alatt, 2015. december 21-től 2015. 
megalakításáról és fenntartásáról szóló december 31-ig az intézmény óvodái zárva 
önkormányzati rendelet. tartsanak.
Elfogadták az Orlai Petrics Soma Kulturális Elfogadták Dr. Hantos Katalin külsős 
Központ igazgatója által elkészített 2015. évi bizottsági tag 2015. május, június, július, 
XIX. Berényi Napok szakmai, valamint augusztus, szeptember, október, november 
pénzügyi beszámolóját, egyben megkö-

havi tiszteletdíjáról történő lemondását.
szönték az OPSKK igazgatójának, munka-

Mezőberény Város Önkormányzati Képvi-
társainak és a közreműködőknek Berényi 

selő-testülete megbízást adott Kerekes László 
Napok keretében végzett tevékenységét. 

részére a Városi Közszolgáltató Intézmény Támogatták, hogy
igazgatói feladatainak ellátására 2015. 
december 1. naptól 2016. január 31. napig 
terjedő időtartamra.Mezőberény Város Önkormányzati Képvi-
Jóváhagyták a Városi Közszolgáltató selő-testülete jóváhagyta Mezőberény Város 
Intézmény Alapító Okiratának módosí-Óvodai Intézménye Alapító Okiratának és a 
tását.Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
A soron következő képviselő-testületi ülés Szervezeti és Működési Szabályzatának 
időpontja: 2015. december 21. (hétfő).módosítását.

5. alkalommal került módosításra Mezőbe- Fesetőné Sipos Judit Titkárság

 2016. évben a Berényi 
Napok 2016. augusztus 19-20-21. között 
kerüljön megrendezésre.

megfelelően. Az adóalanynak nem kell újabb Települési adó –Földadó
bevallást tennie mindaddig, ameddig 
adókötelezettséget érintő változás nem A települési önkormányzatok 2015. január 1. 
következik be. Az adóalany az adófizetési napjától illetékességi területükön települési 
kötelezettséget érintő minden változást 15 adót, adókat vezethetnek be. Települési adó 
napon belül köteles az önkormányzati bármely adótárgyra kivethető, melyet 
adóhatóság részére bejelenteni. A helyi törvény nem tilt, valamint nem terjed ki rá 
rendelet által nyújtott mentesség: Mentes törvényben szabályozott közteher hatálya.
az adó alól az a tulajdonos, akinek A települési adónak nem lehet alanya állam, 
Mezőberény közigazgatási területén önkormányzat, szervezet, továbbá-e 
tulajdonában lévő összes földterület minőségére tekintettel – vállalkozó. A 
nagysága a  két hektárt nem haladja meg. települési adóból származó bevétel az azt 
Törvényben foglalt közteherviselési megállapító önkormányzat bevétele, amelyet 
kötelezettség alapján megillető mentes-fejlesztési célra és a települési önkormányzat 
ségek: A Mezőberény közigazgatási képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 
területén, saját tulajdonban lévő termőföld szociális ellátások finanszírozására haszná-
használatából származó bevétel után lhat fel. Mezőberény Város Önkormányzata 
mezőgazdasági vállalkozóként helyi ipar-kétfordulós tárgyalást követően, 2015. 
űzési adó fizetési kötelezettség áll fenn. A szeptember 28. napján fogadta el a települési 
Mezőberény közigazgatási területén, saját adóról szóló 23/2015.(IX.29.) önkormány-
tulajdonban lévő termőföld használatából zati rendeletét, mely szabályozza a földadó 
(őstermelői tevékenységéből) származó fizetési kötelezettségre vonatkozó helyi 
bevétel az adó évben a 600.000 Ft-ot szabályokat. Adóköteles a település 
meghaladja, így helyi iparűzési adó fizetési közigazgatási területéhez tartozó külterületi 
kötelezettség áll fenn. A Mezőberény termőföld, ami az ingatlan nyilvántartásban 
közigazgatási területén tulajdonban lévő szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő 
termőföld bérbeadás útján kerül hasz-(gyep), nádas, fásított terület, erdő művelési 
nosításra, mely után a személyi jövede-ágban nyilvántartott földrészlet. Az adó 
lemadóról szóló 1995. évi CXVII. alanya az a természetes személy, aki a 
törvényben meghatározott mértékű, termő-naptári év (továbbiakban: év) első napján a 
föld bérbeadásból származó jövedelemadó földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos 
fizetési kötelezettség áll fenn. Egyéb, a esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk 
fentiekben meg nem nevezett közteher-arányában adóalanyok. Az adókötelezettség 
viselési kötelezettség alapján megillető a tulajdonjog megszerzését követő év első 
mentesség (elbírálása a bevalláshoz csatolt napján keletkezik, és a termőföld 
igazolás alapján, egyedileg történik). elidegenítése évének utolsó napján szűnik 
A bevallási nyomtatvány a települési adóról meg. Az adó alapja a földterület kataszteri 
szóló rendelet hatályba lépésének napjától tiszta jövedelme, aranykorona (AK) értéke. 
elérhető Mezőberény Város honlapján, a Az adó mértéke 200.-Ft/AK.Az adó 
www.mezobereny.hu /kormányzat és összege évente két egyenlő részletben, 
közigazgatás/letölthető nyomtatványok minden év március 15., és szeptember 15. 
/helyöni  adóbevalláshoz letöl thető napjáig fizethető meg. Az adóalany az adó 
nyomtatványok címszó alatt, illetve a bevezetésének évében, 2016. január 31. 

napjáig köteles az adó megállapításához Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál. A 
szükséges valamennyi – az önkormányzati települési adóval és a bevallás kitöltésével 
adóhatóság  á l ta l  rendszeres í te t t  kapcsolatban, az adócsoport munkatársai 
nyomtatványon – adatot szolgáltatni a készséggel nyújtanak felvilágosítást.
2016. év január elsejei állapotnak  dr. Földesi Szabolcs jegyző

Felhívás

Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a helyi elisme-
résekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkor-
mányzati rendeletében az egyes szakte-
rületeken 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: 2016. január 15.
A javaslatokat írásban az alábbi címre kell  
eljuttatni: Siklósi István, Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, 
Kossuth tér 1.
A rendelet illetve javaslati adatlap a 
www.mezobereny.hu oldalon.

Pályázati felhívás 
munkakörök betöltésére

Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet
Városi Közszolgáltató Intézmény 

Igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 

titkársági ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

Részletes információ: 
www.mezobereny.hu 

Meghívó

A Békés Megyei Önkormányzat és

Mezőberény Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt a

Nemzetiségek Napja 

alkalmából tartandó

Békés Megyei 

Nemzetiségek Napi Díszünnepségre

2015. december 18-án 

(pénteken) 11 órára az

Orlai Petrics Soma Kulturális Központba.

Városházi hírek
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Ez az ünnepség alkalmat adott a köszönet-Akikre büszkék lehetünk…
nyilvánításra és a szakterületükön kiemelkedő 

munkát végző munkatársaknak az „Év 
A Szociális Munka Napja alkalmából Siklósi 

Dolgozója 2015.” elismerés átadására, melyet István Mezőberény Város polgármestere a 
az ellátottak és a munkatársak javaslatai hagyományokhoz híven köszöntötte a Városi 
alapján ítélt oda az intézmény igazgatója, Humánsegítő és Szociális Szolgálat munka-

társait 2015. november 13-án a Berény Kovács Edina. 

Szállóban. Köszöntőjében kitért arra, hogy a Elismerésben részesültek:
szociális segítés egyidős az emberiség Boriszov Belvon Beáta Hella – családgon-
történelmével, s mindig is lesznek olyan dozó, szakmai vezető, Komócsin Katalin – 
családok, idős, magányos emberek, fogya- gondozónő, Kovácsné Szilágyi Julianna – 
tékkal élők, akik önhibájukon kívül küzdenek 

gondozónő, Kovácsné Zsolnai Krisztina – 
nehéz problémákkal. Ők azok, akik a 

kisgyermeknevelő, Liszkai Sándorné – segítségünket kérik, akik számítanak ránk 
élelmezésvezető, Puskelné Ollé Ilona – szinte minden nap.  Méltat ta  azt  a  
védőnő, szakmai vezető, Schäffer Mártonné – segítőkészséget, türelmet és hivatástudatot, 
igazgatóhelyettes, főnővér.mellyel az intézmény munkatársai ellátják ezt 

a teljes embert kívánó feladatot.  Sok szeretettel gratulálunk Nekik!

kreativitásukat is megcsillogtatták, amikor Energiatudorok a 
lerajzolták a környezetükben fellelhető leg-„Zöldklub”-ban nagyobb energiafogyasztókat. A legügyesebb 
gyermekek értékes jutalomban részesültek, de 

A hátrányos helyzetű gyermekek környe- mind a huszonöt résztvevő diák játékot és 
zettudatos szemléletformálását jelölte ki édességet tartalmazó ajándékcsomaggal 
céljául a Humánsegítő Szolgálat Családsegítő térhetett haza. A csomag rejtett egy 
és Gyermekjóléti Szolgálata, amikor 2015. energiatakarékos LED izzót is, melyet a 
december 2-án megrendezte a vele Magyar Elektrotechnikai Egyesület bizto-
kapcsolatban álló általános iskolás gyermekek sított. A jó hangulatban eltöltött délután 
számára a környezetvédelmi klubfoglalkozást. felhívta a figyelmet legnagyobb kincsünkre, az 
Nem lehet elég korán, még a legfogékonyabb életkörnyezetünkre, mindemellett erősítette a 
gyermekkorban kezdeni az ember és csapatszellemet, és az együttműködési 
környezete harmonikus kapcsolatának kiala- készséget, fejlesztette a fiatalok önbizalmát, és 
kítását, ha azt akarjuk, hogy unokáink, önkifejező készségét is.  
dédunokáink is még élhető, zöldellő 
környezetben nőjenek fel. A „Zöldklub” 
tudatosítani igyekezett a gyermekekben a 
felelősségérzetet természeti javaink, a friss 
levegő, a zöld növényzet, a természetes 
vizeink iránt. 
A délután egy érdekes előadással vette 
kezdetét, melyet Balogh János Miklós a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Békés-
csabai Szervezetének elnöke tartott meg. Az 
előadásban elhangzott információk birtokában 
töltöttek ki a gyermekek egy játékos totót, 
mely a nap-, szél-, geotermikus-, és 
atomenergiával kapcsolatban összeállított A program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
kérdéseket tartalmazott. Ezt követően támogatásával valósult meg, melyet ezúton is 
csapatjátékokra került sor, ahol környezet- köszönünk!
védelmi és energiatakarékossági kérdésekben Kovács Edina igazgató
jeleskedtek a résztvevők. A gyermekek 

Rendőrségi felhívás

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az 
év végi ünnepek időszakában fokozottan lehet 
számítani a városban megjelenő utazó 
bűnözőkre. A trükkös tolvajok elsősorban idős 
személyeket keresnek fel, amely során 
valótlan állításokkal és indokokkal meg-
tévesztik az ott lakókat, elterelik a tulaj-
donosok figyelmét, majd eltulajdonítják 
pénzeiket, vagy egyéb értékeiket. A besurranó 
tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, 
vagy a zárt bejárati ajtó, vagy kapu álkulccsal 
történő kinyitását követően, a lakásba mennek, 
ahol gyors szemlélődés közben felkutatják a 
pénzt, vagy más értéket, melyeket a 
helyszínről eltulajdonítanak. A bűncselek-
mények 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 
tartsák maguknál, ne a kapura akasszák • 
lehetőleg ne tartsanak a lakásban nagy 
mennyiségű pénzt • a lakókörnyezetben élők 
figyeljenek egymásra.
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 bevá-
sárlás során: • ne hagyjanak pénztárcát, mobil-
telefont a bevásárló kosárban • pénztárcáikat a 
zárt kézitáskában, vagy ruházatuk belső 
zsebeikben tartsák • a már megvásárolt 
értékeket ne hagyják őrizetlenül • irataikat 
lehetőleg ruházatuk belső zsebében tartsák • a 
bankkártyával ne tárolják együtt a feljegyzett 
PIN kódot.
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 gyújtáskap-
csolóban.
Amennyiben gyanús személyt, vagy 
körülményt észlelnek, soron kívül tegyenek 
bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 
352-522-es telefonszámon, vagy a 112-es 
segélyhívó számon.
A Mezőberényi Rendőrőrs köszönetét fejezi ki 
a lakosság biztonsága érdekében végzett 
tevékenységünkhöz 2015. évben nyújtott 
együttműködésükért.
Mezőberény minden lakójának Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket, eredményekben 
gazdag Boldog Új Évet, és jó egészséget 
kívánunk!

Jakusovszki Zoltán r. alezredes  
őrsparancsnok

Intézményi hírek
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Köszönik az élményt a 
Nefelejcs Óvoda 

nagycsoportos gyermekei

A Nefelejcs Óvoda nagycsoportosai egy 
különleges, szlovák nyelvű eseményen 
vehettek részt Szarvason. A Pozsonyi Szlovák 
Nemzeti Színház vendégjátékát tekinthettük 
meg, a zenés mesejáték címe és főszereplője 
Mechúrik – Koscúrik volt, aki nyakába vette a 
világot és kalandos utazása során sok kedves 
baráttal találkozott. Az izgalmas mesejátékot 
gazdagították a látványos és kreatív színészi 

Cservenák János Elnöknek és az önkor-megoldások és a művészek hangszeres játéka 
mányzat kedves tagjainak, továbbá köszönet zongorán, furulyán, dobon, nagybőgőn és 

gitáron. A mese nagyon tetszett a gyerekeknek, Borgula Györgynének, a Mezőberényi 
köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a Szlovákok Szervezete Elnökének, hogy 
csodálatos előadásnak. A színházjegyeket és elkísért bennünket az előadásra.  
az utazást ajándékba kaptuk a Szlovák 

Forróné Hajdu Katalin óvodavezető
Nemzetiségi Önkormányzattól, köszönjük 

Novemberben, Márton napján 
a Magyarvégesi Óvodában

…immáron második alkalommal ebben a 
nevelési évben, jókedvű gyerekzsivaj, ének, 
zene hangja lengte körül a Magyarvégesi 
Óvodát. Októberben a Dömötör-napi családi 
táncházzal egy rendezvénysorozat indult 
útjára, mely hónapról hónapra kézmű-
veskedni, játszani, énekelni, táncolni hívja 
Mezőberény város lakóit, az érdeklődő 
gyerekeket, felnőtteket, családokat.
…ki libát nem eszik, s bort nem iszik, egész 
éven át éhezik, szomjazik! - tartja a 
közmondás. Márton kedvelt középkori szent 
volt, aki jóságának, szerénységének 
emlékével, a róla szóló legendákban jó példát 
mutat számunkra ma is. Püspökké válása elől 
egy libaólba bújt el, de a libák elárulták 
gágogásukkal. Napján levágták a tömött libát, 
csontjából az elkövetkező tél időjárását 
jósolták, s megkóstolták az újbort a régiek. 
Úgy tartják, Márton a bor bírája. Családi 
táncházunkban a gyerekek libát készítettek 
agyagból, papírlibára tollat ragasztottak, 
korongoztak, mécsest készítettek. Kézműves 
vendégeink is érkeztek: Gulyás Imréné, Magdi 
néni és Darányi Katalin új tevékenységgel 
ismertetett meg bennünket, nemezeltek az 
érdeklődőkkel. Nagyon köszönjük a 
segítségüket! A táncházban libás játékokat 
játszottunk, barátokkal, testvérekkel, szülők-
kel együtt egy jóízűt táncoltunk. Ha 
elfáradtunk, pihenésképpen énekeltünk, és 
fontunk és fontunk… Se eleje, se vége nem 
volt a közös együttlét jókedvének, örömének! 
Köszönjük vendégeinknek, hogy velünk 
töltötték ezt a délutánt!
Következő alkalommal ünnepváró hangulat, 
közös adventi ének, játszóház és kézmű-
veskedés várja a hozzánk érkezőket 2015. 
december 18-án (pénteken) 16 órakor. 
Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt a Magyarvégesi Óvodában!

Magyarvégesi Óvoda kollektívája

Békés, Boldog, 
Szép Karácsonyt 

kívánunk minden 
ovisunknak és 

családtagjaiknak.

Mezőberény Város Óvodai 
Intézményének dolgozói nevében 

Kovács Annamária intézményvezető

tanultak meg, meséket hallgathattak a héten. A „ Tök-életes hét” Tökmagoknak
„nagyszájú” tökdoboznál célbadobó verse-
nyeket rendeztünk kicsiknek, nagyoknak November első hete a Tóparti Óvoda 
egyaránt, így mozgásigényüket is kielé-gyermekei és felnőttei számára ezzel a 
gítettük. Az egész hét eredményes-ségéhez „mottóval” vált emlékezetessé. 
hozzájárult Kis Sándor vállalkozó és családja, Óvodánk programja az egészséges életmód 
akik biztosították a sütéshez, főzéshez kialakításán alapul. Fontosnak tartjuk, hogy 
szükséges sütőtökmennyiséget. Támo-gyermekeink megismerjék szűkebb és tágabb 
gatásukat, segítségüket ezúton is köszönjük. környezetüket, sokat mozogjanak, legyen 
Az elkövetkezendő időszakban továbbra is fontos számukra az egészséges táplálkozás. 

Fogyasszanak sok gyümölcsöt, zöldséget, 
ismerkedjenek meg új ízekkel. Ezen a héten 
lehetőséget adtunk arra, hogy a sütőtök 
változatos felhasználásával találkozhassanak. 
Minden nap készültek finomságok. Szorgos 
kezük munkájával egyik nap sütőtökös muffin 
készült, másik nap sütőtökös kókuszgolyók 
formálódtak a kezük alatt. A nagycsoportosok 
még lekvárt is főztek, a kicsik süteményt 
sütöttek ebből a finom és egészséges őszi 
termésből. Természetesen a munkálatokban 
részt vett az óvoda „apraja-nagyja”, mindenki 
ehetett, kóstolgathatott kedvére a finomsá-

tervezzük, hogy gyermekeink megismer-gokból. Takarmánytökökből töklámpások is 
kedhessenek más gyümölcsök és zöldségek készültek a csoportokban, melyek napokig 
változatos felhasználásával, ezzel hozzájárul-díszítették környezetüket. A megszárított 
va az egészséges táplálkozás iránti igényük tökmagokból barkácsolhattak, ragaszthattak, 
kialakulásához. díszíthettek kedvükre. A megmaradt 

Tóparti Óvoda kollektívája nevében: tökmagokat pedig pirítva jóízűen elfogyasz-
Kulcsárné Komiszár Edittották. Az érdekes, változatos munkálatok 

mellett vidám „tökről” szóló versikéket 

Intézményi hírek
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ÉTA vándorkiállítás a 
gimnáziumban

2015. november 5-én délután 15 órakor a 
Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium aulájában került sor 
az ÉTA vándorkiállításának megnyitójára. 
A kiállítás darabjait fogyatékossággal élő 
emberek készítették. Az ÉTA Szövetség 
(Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szer-
vezetek és Alapítványok Országos Szövet-
sége) gyűjtötte össze az ország különböző 
pontjain található tagszervezeteitől. A fogya-
tékossággal élő emberek számára munka-
terápia a termékek előállítása. Mindannyian 
meggyőződhettünk arról, hogy a kézzel 
készített tárgyak piacképes termékek, s a sérült 
emberek munkái társadalmi elismertséget kell, 
hogy kapjanak. A kiállítási darabok között 
találhatunk kerámiákat, szőnyegeket, gyer-
tyákat és egyéb dísztárgyakat is.
A megnyitón gimnáziumunk ifjúsági zenekara 
is szolgált, majd Seben Glória iskolalelkész 
köszöntötte a megjelenteket, végül a szövetség 
ügyvezető igazgatója, Rubovszky László 
nyitotta meg a kiállítást. Az esemény 
befejeztével az ÉTA Szövetség helyi diák-
önkéntes közösségi szolgálatos tanulói Klein 
Éva tanárnő szervezésében megvendégelték a 
szeghalmi ÉTA-s önkéntes fiatalokat, 
valamint a szövetség képviselőit. Papp Ágnes 
az ÉTA közösségi szolgálati programfelelőse 
is jelen volt nagy örömünkre. Egy kellemes 
beszélgetéssel zártuk a délutánt, megosztottuk 
egymással az önkéntes munkával kapcsolatos 
tapasztalatainkat, élményeinket.
A kiállítás darabjai megvásárolhatóak, a 
befolyt összeget jótékony célra fordítják.

Kiss Renáta, Zleovszki Martina Petra 11/D

IV. Mezőberényi 
Reformációi Mérföld 

2015. október 21.

A fárasztó szerdai délelőtt után mintegy 
kétszázan elindultunk megismételni a 
történelmet, emlékezve arra az eseményre, 
amelyet Luther Márton tett meg 1517. október 
31-én. A hűvös időben mi és a kísérőink 
meghallgattuk az előzményeket. Valójában mi 
is történt? Seben Glória iskolalelkészünk 
elmesélte, hogy 1517. október végén Luther 
Márton szegezte ki tanait Wittenberg 
vártemplomának kapujára. Azt is megtudtuk, 
hogy az első reformációi mérföld futást 2012-
ben tartották és ez azóta hagyománnyá vált az 
iskolában. Ezt követően a közös bemelegítés 
következett, majd megkezdődött a futam. 
Akkor elég nagy távnak bizonyult, bár így 
visszagondolva alig 10 percet futottunk, és 
nem volt vészes. Ahogy beértünk a célba, 
frissítőt és egy-egy emblémával ellátott tollat 
kaptunk. Majd fényképek készültek a futókról 
és a kísérőkről. Végül megkezdődött az 
eredményhirdetés, ahol a lányoknál Murvai 
Vanessza, Papp Zita és Szikora Zsóka együtt 
futott be a célba, így hárman érdemelték ki az 
első helyet. A fiúknál Székely Zsombor lett az 
első, a második Gyöngyösi István és a 
harmadik Stefán Csaba Dániel. Végül 
visszamentünk az iskolába és rutinosan 
folytattuk a napot. A futásnak két célja is volt. 
Az első a hagyományok megőrzése, az 
emlékezés. A másik, hogy népszerűsítsük a 
sportot, a testmozgást.
Nekem nagyon tetszett a rendezvény, 
átmozgatott és jót tett az egészségemnek is. Én 
jövőre is szeretnék futni és emlékezni a múltra, 
a bátor emberekre.

Készítette: Németh Csilla Boglárka 9/AJTP

Könyvtárpártoló
Alapítvány

Hééééé Kincsvadászok!

Csapjatok fel közénk és gyűjtsetek 
kincseket a küldetéseitek során! 

Egy küldetést akkor sikerül teljesítenetek, ha 
a könyvtár kincsesládájából kikapjátok a 
nektek tetsző könyvet, valamint a benne 

elrejtett kérdést helyesen megválaszoljátok 
és leadjátok a könyvtáros néniknek. 

Minden egyes küldetésetek teljesítése után 
egy-egy apró kincset is kaptok.

Szerezzetek minél több kincset a fődíjért!
1-2. oszt.: 10 ezer Ft értékű játékutalvány 

3-4. oszt.: 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány
.

Az egyéni verseny mellett az osztályotokkal 
részt vehettek a csoportos viadalon is. 

Kalandra fel!

Légy te is Beavatott!

Csatlakozz Te is a Beavatottak köréhez és 
teljesíts minél több küldetést, 

hogy eljuthass a végső viadalra! 
A küldetés részeként lépj be a 

Librum Lego Birodalmába és olvass! 
Vegyél részt havonta legalább egy 

küldetésen, hogy megméretesd magad a 
végső harcon! Akik az első 3 hónapban 

legalább három küldetésen részt vesznek, 
jogosultak lesznek egy extra küldetésre,  

melynek jutalma egy közös mozizás. 
De a verseny folytatódik gyereknapig.

Küzdj, hogy tiéd legyen a fődíj! 
5-6. osztály: 10 ezer Ft értékű Csaba Center 
vásárlási utalvány, 7-8.osztály: 1 db tablet

.

Jelentkezni 2015. december 14-től lehet az 
OPSKK és az általános iskola könyvtáraiban.
Részletek: konyvtar.mezobereny.hu 

játékos vetélkedő általános iskolás 
1-4. osztályos gyermekek részére

játékos vetélkedő általános iskolás 
5-8. osztályos gyermekek részére

A Nagy Kincsvadászat

Beavatottak Viadala

a mesterek vagy segédeik faragták, a korai A hónap műtárgya a 
ütőfákat feltehetően ötvösök készítették. A mézeskalács ütőfa negatív vésetű forma pozitív, domború képe az 

elkészült süteményen rajzolódott ki. 
A  m é z e s  s ü t e m é n y e k  A legjellegzetesebb formák a kör 
készítésének nagy hagyománya alakú tányér, később a huszár, a 
van, a tél közeledtével a pólyás baba, és a szív. A legszebbek a 
m é z e s k a l á c s o s o k  é s  a  XVII-XVIII. században készültek, 
háziasszonyok is díszesebbet és tükrözve a reneszánsz és barokk 
sokkal többet sütnek az ünnepi s t í l u s  f o r m a g a z d a g s á g á t .   
alkalmakra. A mézeskalács már Magyarországra a délnémet terü-
az ókorban is ismert és kedvelt letekről kerülhetett be a mézeskalács 
sütemény volt. Mézből, cukor- készítés és a faragás szokása. A 
szirupból és lisztből sütötték. mézeskalács legtovább a parasztság 
Népszerűségét a méz ismert körében volt népszerű. A Tiszántúlon 
gyógyhatásának és eltartat- a debreceni mézeskalácskészítők 
hatóságának köszönhette. voltak a legjelentősebbek.
A mézes sütemény a középkor óta A bemutatott virágmintás „életfás” 
a vásárok népszerű ajándéka volt, díszítésű mézeskalács ütőfát Hentz 
különösen karácsonykor. A Lajos gyűjtötte, a mezőberényi, 
mézeskalácsformákat többnyire Gyomai úti Koller-féle cukrász-

Múzeumi Esték

A Múzeumi Esték ren-
dezvénysorozat kereté-
ben Járványok Mezőbe-
rényben az újratelepü-
léstől az 1920-as évekig 
címmel Henger Péter a 
Mezőberényi Helytör-
téneti és Tájvédelmi 
Egyesület elnöke tartott 
előadást 2015. novem-

ber 26-án. A középkori Európában, így Ma-
gyarországon is a járványok rettegésben 
tartották a lakosságot. Az újratelepülő 
Mezőberény népességét is megtizedelte a 
pestis és a kolera. A nagy járványokat a 
védőoltások elterjedésével sikerült vissza-
szorítani. Henger Péter levéltári források 
alapján pontos adatokkal ismertette a 
betegségek áldozatainak számát.

Intézményi hírek
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Karácsonyi ablakfestés a 
könyvtárban

Advent jegyében immár hagyományos, hogy 
az OPSKK Könyvtárában ablakdíszítő 
festéssel és kézműves foglakozással készülnek 
a karácsonyi ünnepre. Idén november 27-én 
öltözött díszbe a könyvtár az óvodások és 
kisiskolások ötletei alapján. A foglalkozás-
vezetők segítségével angyalkát és papír-
gömböt is készíthettek a gyerekek, amelyek a 
karácsonyfájukra is felkerülhetnek. A 
tevékenységbe örömmel bekapcsolódtak a 
szülők is.

Utazások lélektől-lélekig

a Pulitzer-emlékdíjas írónő 
december 9-én tartott előadást az OPSKK 
Könyvtárában. Írásaival, előadásaival az élet 
apró örömeire, szépségére hívja fel a figyelmet 
sajátos, közvetlen stílusban. Történeteinek 
részeseivé válunk; mintha rólunk szólnának. 
Megérinti a lelkünket, persze ha egy kicsit 
engedünk és megnyílunk.  Hiszen ahhoz, hogy 
egyik ember odaérjen a másikhoz egyfajta 
nyitottság kell. Különösen így advent idején a 
várakozásban fontos, hogy egymás felé 
nyitottak legyünk. Így születhet meg a 
találkozás lélektől-lélekig. 

Schäffer Erzsébet 

TÁNCISKOLA

Ismét indul a tánciskola 
2016. januárban

az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban!

Beiratkozások időpontjai: 
2016. január 5.
16.00 - kezdő
16.30 - haladó

16.45 - bronz-ezüst jelvényszerző
17.00 - arany jelvényszerző

17.15 - aranysztár

A tanfolyamokat vezeti: 
Hajas Tibor diplomás táncpedagógus

FELNŐTT KEZDŐ TÁRSASTÁNC 
tanfolyam indul 

Mezőberényben csütörtök esténként 
20 órától a Művelődési Központban.

Jelentkezés és első óra: 
2016. január 7-én és 14-én  20 

órakor.
A tanfolyam díja: 

9.000,- Ft/fő/10 alkalom.
Bővebb információ: +36 20 980-6010, 

www.gmtanc.hu.

Az első óra ingyenes!
Mindenkit szeretettel vár 

Gulyás Miklós táncpedagógus.
A tanfolyamok díja OTP Széchenyi 
Pihenőkártyával is kiegyenlíthető.

Ajándékozzon színházjegyet! 

Lepje meg szeretteit 

karácsonyra 

színházjeggyel! 

Az Orlai Petrics 

Soma Kulturális 

Központban 2016. január 22-én 

(pénteken) 19 órától 

 A Szahara kincse 

című zenés vígjáték várja a 

színházkedvelő közönséget.

Jegyek 2.800 forintos áron a kulturális 

központban kaphatók. 

További információ: 

Bartó Róbertné, +36- .20/226-9690

Mikulás járt az OPSKK 
Művelődési Központjában

Sok gyermek örömére az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban is járt a Mikulás 2015. 
december 5-én.  A színházteremben 
Bodrogközy Ritával énekkel és tánccal 
készülődtek a gyerekek a nagy találkozásra. A 
műsor végére megérkezett a Mikulás a 
Krampusszal, s fáradtsággal mit sem törődve 
osztotta szét a jól megérdemelt csomagokat a 
csillogó szemű gyermekek számára.
Az előtérben karácsonyi vásár, illetve baba- és 
gyermekruha börze várta az érdeklődőket.  

Karácsonyi vásár és 
játszóház

2015. december 12., 19., 
szombatonként 

9 és 13 óra között. 

Várjuk kézművesek, 
vállalkozások, a korábbi baba- és 
gyermekruha börzén eladóként 

résztvevők jelentkezését,
akik szívesen bemutatják, 

árusítják termékeiket, 
kézműves tárgyaikat.

Információ és 
jelentkezés: 
Bartó Róbertné, 

tel.: +36 20 4243-944

Félrelépni tilos!

November 28-án Marc Camoletti: Félrelépni 
tilos! című vígjátéka várta a kikapcsolódni 
vágyó közönséget az OPSKK Művelődési 
Központban. A csalafintaságokkal átszőtt 
humoros előadás hatalmas sikert aratott a 
színházat kedvelők körében. 
A színházi évad 2016 január 22-én A Szahara 
kincse című vígjátékkal és 2016 márci-
usában a Két nő, egy férfi, egy ágy című 
komédiával folytatódik.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 
2016

2016. január 10-ig várjuk az 
intézmények, civil szervezetek, 

vállalkozások 2016. 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 
 

oldalon tesszük közzé. 
www.mezobereny.hu

Intézményi hírek
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„Azt lásd, aki vagyok. 
Ne azt, ami nem.”

A „Fogjunk Össze“ Közhasznú Egyesület 
immár 11. alkalommal szervezte meg a 
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napját. A 
rendez-vénynek az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ adott otthont 2015. 
december 4-én. A megjelent vendégeket 
Miklósik Béláné, a „Fogjunk Össze“ Köz-
hasznú Egyesület elnöke köszöntötte. Siklósi 
István, városunk polgármestere megnyitó 
beszédét követően kezdetét vette a kulturális 
műsor, amely évről évre lehetőség, hogy a 
fogyatékos emberek felfedezzék és 
megmutassák a közönségnek a mindany-
nyiunkban rejlő teremtő erőt.

Dr. Mezey György 
mesteredző Mezőberényben

A Mezőberényi 
Gyermekfoci Alapítvány 

2015. december 12-én 17.00 órakor 
közönségtalálkozót szervez az 
Orlai Petrics Soma Kulturális 

Központ emeleti termében.
Vendégünk: dr. Mezey György 

mesteredző, volt szövetségi kapitány.
A rendezvényre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt.

A belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ

A Mezőberényi 
Gyermekfoci Alapítvány

 tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját, barátait 

2015. december 12-én 19.00 órára
 a Berény Szálló Éttermében 

tartandó
jótékonysági báljára.

A bál fővédnöke: 
dr. Mezey György mesteredző

Zene: Fekete Gyémántok
Vacsora: Alapítvány-tál
Labdarúgóink díjazása
Műsor meglepetésekkel

Tombola értékes nyereményekkel

Belépő: 3.000 Ft/fő

Jegyvásárlás, asztalfoglalás: 
Kajlik Péternél személyesen, 
vagy a +36 30 2802393-as 

telefonszámon

IDŐSEK KARÁCSONYA

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

és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szervezésében 
2015. december 15-én (kedd) 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
Bemutatkoznak: 

Magyarvégesi Tagóvoda óvodásai, Mezőberényi Általános Iskola 
művészeti csoportja

ADVENTI KONCERT
Cseh István Békés Megyei Príma Díjas gitárművész, 

Vozár M. Krisztián gitárművész

A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti, mely 13:00 órakor indul a Szénáskert-
Belencéresi út kereszteződésétől. Megáll a következő utcák kereszteződésében: Belencéresi- 
Martinovics; Belencéresi-Vésztői; Vésztői-Kinizsi; Kinizsi-Köröstarcsai; Kinizsi-
Zrínyi sgt; Zrínyi sgt.-Jeszenszky; Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász és érkezés a 
Kulturális Központ elé 13.30-kor. Innen továbbindul az autóbusz: Békési u.-József A.; 
József A.-Teleki; József A.-Belentai; Kálvin tér (Magyar bolt);Rákóczi-Vasút u.; Szabó 
Á.-Gutenberg; Gutenberg-Oltványkert; Oltványkert-Mátyás kir.; Luther-Árpád; 
Luther-Puskin utca útvonalon visszatér a Kulturális Központhoz.

Minden időskorú érdeklődőt szeretettel várunk!

Lampionos felvonulás 
Szent Márton tiszteletére

Több mint egy évtizedes hagyomány  
Mezőberényben a Márton-napi szokásokhoz 
kapcsolódó lampionos felvonulás. Idén, 
november 13-án óvodások, kisiskolások népes 
csapata vonult végig a város Fő útján a Piac 
térig, ahol tűzgyújtással, a Berény Tánc-
együttes körtáncával és a Katicabogár Iskola, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Evangélikus Német N Német Hagyományápoló Egyesület és az Orlai 

elevenítették fel a Petrics Soma Kulturális Központ szervezte. A 
népszokást. A hagyományos eseményt a szervezők köszönetüket fejezik ki a 
Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi lebonyolítást segítő intézményeknek, szerve-
Óvoda és partnerei, a Mezőberényi Általános zeteknek.

emzetiségi Óvoda 
zenés-énekes műsorával 

Szeretettel várunk mindenkit 

a Berény Szálló előtti térre.

A jótékonysági adománygyűjtés december 18-ig tart. 

a Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka
 című program zárórendezvényére
2015. december 19-én 15 órakor 

Az adománygyűjtő program

HEVESI IMRE ÉS A ZŰRZAVAR ZENEKAR 
vidám gyermekműsorával 

és ételosztással zárul.

Civil hírek
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Szegediné Mezei Erzsébet tagintézmény-Mézes reggeli program 2015
vezető köszöntője és a méhészek bemutat-
kozása után a gyerekek megcsodálták, és nagy Az elmúlt év őszén hazánk is csatlakozott 
örömükre meg is foghatták a kiállított ahhoz a szlovén kezdeményezéshez, melynek 
tárgyakat. célja a méz és az egészséges életmód 

népszerűsítése, a reggeli fontossága.  A 
program az ország 19 megyéjében 67 
településen indult el, ahol a helyi méhészek 
iskolákban, óvodákban kínálták a mézes-vajas 
kenyeret a gyerekeknek.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ebben az 
esztendőben november 20-án több mint 500 
helyen rendezték meg sikeresen a Mézes 
reggelit. 
Mezőberényben a helyi méhészek össze-
fogásával indult útjára a program. A 38 méhész 

A méhészek pedig készségesen válaszoltak a szinte egy emberként állt fel a szervezés mögé, 
feltett sok-sok kérdésre, majd a mézes felajánlásokkal, – ami 1-1 kg akácmézet 
kenyerekkel megrakott tálcákkal visszatértek jelentett –, illetve a tevőleges segítségükkel. 
a tantermekbe. A következő szünetben a Mindenképpen arra törekedtünk, hogy a 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Siklósi gyerekek ebből a találkozásból többet 
István polgármester úr, a Békés Megyei Hírlap tudjanak meg a mézről és a méhészetről. Az 
és a helyi tévé munkatársai is, és természetesen oktatási intézmény vezetősége és az 
érkeztek a 3-4. évfolyamos gyerekek. önkormányzat felkarolta és támogatta a 
Számukra kiegészült a program egy kis programhoz való csatlakozást és minden 
filmvetítéssel, ami a méhek életéről szólt, s szükséges feltételt biztosított. Így valósul-
eközben ott helyben elfogyaszthatták a nap hatott meg, hogy az alsó tagozatos diákokat – 
fénypontját, a mézes kenyeret.393 gyereket és tanáraikat – megvendégel-
Miben is mérhető egy ilyen délelőtt hettük egy-egy szelet igazi mézes-vajas 
sikeressége? Az elégedett, kipirult arcocs-kenyérrel.
kákban, vagy az üres tálcák sokaságában? Nagy izgalommal indult a nap az iskolában. A 
Nehéz megfogalmazni. Annyi bizonyos, hogy kis méhész csapat egy része szorgalmasan 
az együttműködés, amely az önkormányzat, az kente a kenyereket, míg a többiek a második 
oktatási intézmény és a helyi méhészek emeleti aulába, ami a kóstoltatás színhelye lett, 
részéről létrejött, megalapozta a Mézes reggeli cipelte a kaptárakat, lépeket, méhkast és egyéb 
sikeres megvalósulását városunkban, és a méhészeti eszközöket, ruhákat, termékeket.
valódi örömöt a gyerekektől jövő örömteli Mire megszólalt a szünetet jelző csengő, 
visszaigazolás jelentette.minden elkészült és fegyelmezetten, tanári 

Zsibritáné Paczuk Anikókísérettel érkeztek az 1-2. évfolyam osztályai.

Különdíjas páros tánc

Horgoson rendezték meg a
Szólótánc Fesztivált 2015. november 7-én. A 
Berény Táncegyüttest Balogh Dávid Attila és 
Szugyiczki Julietta képviselte. Színvonalas 
produkciójukat a zsűri különdíjjal jutalmazta. 
Megdicsérte a férfi táncos virtuozitását, és 
külön méltatta azt a harmonikus alkal-
mazkodást, mellyel a lány követte a fiú 
mozgását. Gratulálunk a táncosoknak!

„Leg a Láb“ AMI

 VIII. Vajdasági 

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

Egyesület közös

FOLKBÁLT
rendez

Ideje: 2015. december 20. (vasárnap)
17.00 Gyermektáncház, 

kézműveskedés
19.00 Folkbál

Helye: Berény Szálló, Mezőberény

A muzsikát a Suttyomba zenekar 
szolgáltatja.

Szeretettel várjuk a népi érzületű 
mulatozni vágyókat.

Javasoljuk, hogy a néptáncos 
cipőjüket idén se hagyják otthon!

Támogatói jegy: 300 Ft

legalab.mezobereny.hu
Leg-a-láb-Alapfokú-Művészeti-Iskola

Berény Táncegyüttes Egyesület

VIII. Szucharda Gyula 
Sakk Emlékverseny

Immár hagyományos, hogy december elején 
sakkversenyre várják a megye játékosait 
Mezőberényben. 2015. november 28-án 
rendezték a VIII. Szucharda Gyula Sakk 
Emlékversenyt. A megmérettetésen a 2000 
értékszám alatti versenyzők indulhattak. A 
tavalyi év szerényebb létszáma örvendetes 
emelkedést mutatott idén, mivel 20 fő 
képviseltette magát a viadalon. Közöttük volt 
5 mezőberényi és további 2 mezőberényi 
színekben szereplő játékos is.
Végeredmény: Varga Tamás (Békés TE) 6 
pont, Hegedűs Mátyás (Mezőberényi SE) 5 
pont, Balog Imre (Békési TE) 5 pont, Petró 
József (Békési TE/Csaba Honvéd) 5 pont, 
Virág Máté (Csaba Honvéd) 4,5 pont.
Serdülő leány: Virág Emese, serdülő fiú: 1. 
Virág Máté, 2. Rakovics János, 3. Feke Nándor

Példát mutató 
Békés megyei vállalatok

A Magyar Vöröskereszt 
javaslata alapján 1988-tól 
november 27. a Véradók 
Napja Magyarországon. Idén ehhez 
kapcsolódva kezdeményezte a Magyar 
Vöröskeresztnél a véradást két magyar Békés 
megyei vállalat: a Famíliatészta Kft. és a 
Szarvasi Mozzarella Kft. Mindkét társaság 
kiemelten fontosnak tartja az egészséges 
életmódot és a társadalmi felelősségvállalást. 
Több fórumon is felhívták a figyelmet a 
lehetőségre, hogy a véradással segítséget 
nyújthatunk embertársainknak, és a megje-
lenteknek a két cég saját termékeivel hálálta 
meg az – akár életmentő – véradást.
A november 26-án rendezett mezőberényi 
véradás nagy sikerrel zárult, a létszámot 
tekintve is csúcsot döntött, hiszen több mint 80 
fő adott vért. A szervezőknek öröm volt látni, 
hogy Mezőberény városában ilyen sok 
segítőkész ember él, hogy ennyien össze 
tudnak fogni, hogy másokon segítsenek. 

IX. SZILVESZTERI 
FUTÓGÁLA

2015. december 31-én a Piac téren.
Regisztráció: 9.15-10.00

Rajt: 10 óra
Távok: 2,8 km, 3,7 km és 

100 méteres ovis futás.
Újévi tombola.

A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Szeretettel vár minden érdeklődőt a 
szervező Alföld Turista Egyesület.

Bővebb információ: 
+36 30 218-8941-es, vagy a 
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manapság egyre inkább előtérbe kerül a szolgáltatások és a kiszolgálás színvonala már-Japán, 
számítógép e téren is - akkor könnyen elfelejti. már zavarba ejtően maximális. Az a céljuk, a homogén és tiszta társadalom A kandzsikkal szótöveket írnak, képi jelen- hogy az igénybevevő elégedetten távozzon és 
téstartalommal bírnak. Érdekes, hogy nevet is következő alkalommal is őt válassza. Az 

Ha Japánról hallunk, elsőként gyakran egy úgy adnak a gyerekeknek, hogy különböző biztos, hogy nem kell izgulni, vagy résen lenni.
felhőkarcolókkal, neonfényekkel körülölelt kandzsikból állítják össze saját, szabad Eleinte azt gondoltam, hogy minden nagyon 
szupermodern város képe tűnik fel. Kétség- választásuk alapján. Így náluk lehetetlen lenne nehéz és más lesz, majd idővel rájöttem, hogy 
kívül a több ezer szigetből álló országnak van egy névnaptárat készíteni. Részben ezért is van értékrendszerük sokkal közelebb áll az 
más arca is, ha a nagyvárosok forgatagából olyan sokféle és számunkra furcsa név. A enyémhez, mint ahogy azt először gondoltam. 
kilépünk. Napsütötte partvidék, havas hagyományok tiszteletéből ragaszkodnak Egy homogén, tiszta társadalom, amihez öröm 
hegycsúcsok, szunnyadó vulkánok, mosolygó, ehhez az írásmódhoz és nem hagyják el, és jóleső érzés tartozni. Vannak problémák ott 
segítőkész emberek. bármennyire is nehezíti az életüket. is, de sok szempontból példát lehetne venni 

- Számodra mi volt a legkedvesebb élmény, róluk. - pb -
amit a hétköznapokban tapasztaltál?
- Talán az egyik, hogy óriási és őszinte 

„A magyarok nyilaitól ments érdeklődés van Magyarország iránt. Rend-
szeresen felkérnek – iskolák, klubok – hogy meg, Uram, minket!”
előadást tartsak Magyarország kultú-rájáról: 
ételeinkről, földrajzunkról, oktatási rendsze- Az íj egyike a legősibb vadász- és harci 
rünkről stb. a hallgatóság igénye szerint, eszközöknek. A honfoglaló magyarok Európa-
felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. szerte híres-hírhedtek voltak nyilaikról.  
Tudományosan nem megalapozott, ám annál Napjainkban pedig az íjászat, mint sport a 
kedvesebb az a meggyőződésük, hogy mi szabadidő eltöltésének egyik kedvelt formája a 
rokon nemzet vagyunk, azért mert a világ legtöbb országában, így Magyar-

Dinya Mónika Mezőberényből indult el a savanyúság készítése náluk is visszanyúlik országon is. Városunkban a Mezőberényi Íjász 
szigetországba. Ő mesél arról, hogy ősidőkre és az elkészítés is hasonló. Szerintük Baráti Kör tagjai hosszú évek óta foglalkoznak 
magyarként milyen a felkelő Nap országában az idős magyar emberek külsőleg nagyon ezzel a sportággal. Fehér Csabával, az alapító 
élni.  Elmerülni annak kultúrájában, hasonlítanak az idős japánokra. Ez például taggal beszélgettünk az íjászatról, az 
mélyebben, mint egy turista. mindig mosolyt csal az arcomra. De épp így íjkészítésről, versenyekről, tervekről és 
- Talán nem meglepő, ha elsőként arra párhuzamot éreznek a két nemzet között a eredményekről.
vagyok kíváncsi, hogy hogyan is kerültél rovásírásunk és az ő szótagírásuk hasonlósága 
Japánba? miatt is.
- A férjemet Japánba szólította a munkája. - Feltételezem, hogy találkoztál olyan 
Először hidegzuhanyként ért az információ és szokással, ami meglepetésként ért, esetleg 
sok kérdést felvetett bennünk, mert van egy nehezebben tudtál azonosulni vele. Tudsz 
kislányunk is, így meggondolandó volt a ilyenről mesélni?
döntés. De a kérdések és kétségek ellenére nem - Van több ilyen történetem is. Az egyik 
voltam elzárkózva a dologtól. Döntöttünk. például a gyerekeket érinti. Általános szokás, 
Szerencsések voltunk, mert Japánban nagy hogy a gyerekek immunrendszerét úgy 
figyelmet fordítanak a külföldiek befo- erősítik, hogy télen mezítláb járnak az utcán és 
gadására. Külön szervezetek működnek azért, bent az óvodában is. Nagykabát van rajtuk, de 
hogy segítsék a gyors társadalmi beillesz- például zokni nélkül (esetleg) egy vékony 

– Kezdjük a történetet az elején. Mikor és kedést. Például a mi városunkban térítés- gumicsizmában játszanak az udvaron. Az én 
minek a hatására kezdtél el foglalkozni az mentesen tolmácsot biztosítanak a hivatalos kislányom az egyetlen, aki zoknit viselt az 
íjászattal?ügyek intézésére. Szemléletük szerint, minél óvodában a hideg miatt. Ez nemcsak abban a 
– 18 évvel ezelőtt láttam a tévében egy hamarabb beilleszkednek a külföldiek, annál városban jellemző, ahol mi élünk, máshol is 
szentendrei íjászversenyt. Két nappal később hamarabb megtérül a befektetett munkájuk. Ez „hűtik” a gyerekeket. Az iskolai egyenruhának 
már el is készítettem az első íjam, ami egy a segítő, együttműködő hozzáállás éppúgy is nagy értéke van, mindig látszódnia kell, 
tradicionális visszacsapó íj volt. Ezután már jellemző a magánszemélyekre is. Szerencse és tehát bármilyen orkán erejű szél van télen, 
minden jött magától; a történelmi kutatások, hozzáállás kérdése is a beilleszkedés. Nagyon egyes iskolákban nem vehetnek rá nagy-
sok olvasás, őseink íjászattal kapcsolatos fontos a nyitottság, talán még a nyelvtudásnál kabátot. Ugyanakkor tudjuk jól, hogy a 
szokásainak mélyebb megismerése. Így is fontosabb. Míg itthon azt gondoljuk, ha nem japánok átlagéletkora lényegesen magasabb, 
kezdődött el az a kutatómunka, amely során az beszélünk japánul, esélyünk sincs, addig a egészségük jobb, mint a magyar embereknek. 
íjak elkészítésének technikáját is megta-valóságban ez nem így működik. Én azt Ettől függetlenül ezt nem tudom megszokni.
nultam. Aztán következett a kitartó gyakorlás, tapasztaltam, hogy érdeklődni, kérdezni kell, Az étkezési szokásaikban is van olyan, amit 
hiszen én ezt a sportot, hobbit autodidakta nyitottnak lenni, amiért ők nagyon hálásak és a nehéz megszokni. Még a legmagasabb 
módon sajátítottam el. Ami azt is jelenti, hogy lehetőségek ajtói is megnyílnak előttünk. pozícióban álló vezető is hangosan szürcsöli 
vélhetően az íjászattal kapcsolatos összes - Két nyelven beszélsz az anyanyelveden pálcikájáról a tésztát. Nekünk ez nagyon 
hibát, kék-zöld foltokat megtapasztaltam, kívül. Folyamatosan tanulod a japánt is, ami furcsa, számukra teljesen természetes, ahogy 
talán ennél hatékonyabb tanítót nem is találtam nagyban különbözik az európai nyelvektől, az is, hogy Japánban tiszteletlenség orrot fújni. 
volna, mint a „saját bőröm”.legfőképpen írásban. Mennyi idő kellett, hogy Hidegben, vagy náthás időszakban kife-
– Milyen íjakat készítettél már? Mit érdemes a hétköznapokat segítő nyelvtudást elsa- jezetten kellemetlen, ha szipognak, viszont 
tudni a különböző típusokról?játítsd? náluk így illik. Meglepetésként ért és pozitív 
Először történelmi íjakkal kezdtem, de - Nagyjából két év alatt jutottam el a csalódás volt, hogy az önfegyelem, az önmeg-
mellette párhuzamosan készültek a csigás, a középszintre. De ehhez először meg kellett tartóztatás és az udvariasság magas szinten 
vadászreflex íjak és a nyílpuskák is. A törté-tanulnom a szótagírást. A japán nyelvben működik. A természetet, a közös értékeiket 
nelmi íjakat főleg bemutatókon használjuk. A három írásrendszer van: a hiragana és a nagyon megbecsülik. A vandalizmus fogalma 
nyílpuska és a vadászreflex íjakkal járunk katakana szótagírások, a kandzsi kínai eredetű náluk nem létezik. Megpróbáltam körülírni és 
versenyekre és a csigás íjjakkal szintén szóírás. Az első kettő viszonylag egyszerű, elmagyarázni, de számukra érthetetlen, hogy 
versenyeken jelenünk meg. Minden íj más míg az ősi kínai írást maguk a japánok is miért jelent megoldást indulatból egymás 
technikát igényel. Folyamatos edzés, gyakor-hosszú éveken keresztül tanulják. 18 éves értékeit, a közös lakókörnyezetet rongálni. 
lás szükséges ahhoz, hogy az egyes típusokkal korukra tudnak például egy színvonalas Nagyon jó a közbiztonság. Nyáron - amikor 
eredményt érjen el az ember. Ha az ember könyvet elolvasni. Ha nem gyakorolja az hőség van - a klíma miatt gyakran járó motorral 
megtanult egy íjat használni, az nem jelenti ember folyamatosan a kézzel írást – és hagyják az üzlet előtt parkoló autókat. A 
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azt, hogy azzal többet nem kell már hetünk. Kádárné Sotus Gizella például idén delegálta magát a B kategóriába, ahol már 
gyakorolni. Európa bajnoki és Nemzetközi bajnoki címet magasabb követelményszintet kell teljesítenie 
– Minden íj más-más technikát igényel, de szerzett. Jómagam három országos bajnoki jövőre. 
mégis hogyan kell, lehet elkezdeni? Mit címmel lettem gazdagabb, de nagy öröm A 2015. május 10-én Békéscsabán rendezett 
tanácsolsz azoknak, akik az íjászattal számunkra az a két mesteríjász cím, amellyel a Fit-Kid Dance Egyéni és Fit-Kid Dance Show 
szeretnének foglalkozni, mi az első lépés? 2015-ös év versenyeiről tértünk haza, illetve a Országos Versenyen elért 1. helyezett 
– Én mindenképpen azt javaslom, hogy kezdő tanítványok eredményei is, akik egy év csapatunk eredménye is fontos lépcsőfok volt 
érdemes több típust is kipróbálni. Csak így kitartó munkája után 27 éremmel gazda- életünkben, mert ezáltal indulhattunk a B 
tapasztalhatja meg az ember, hogy számára gították az elismerések sorát. Jelenleg Európa- kategória versenyein. A második félévben 
melyik a legtesthezállóbb íj és technika. Nem bajnokságra készülünk.              -p.b.- Szolnokon 2015. október 31-én került 
véletlen, hogy a versenyeket is korosztály, megrendezésre ilyen B kategóriás verseny, 
nem, életkor szerinti kategóriákban és az íjak ahol három egységgel indultunk. Ez nagy 

Malom Fitness DSE típusa alapján szervezik. Először a tradi- lépés az egyesület életében, mert itt már 
cionális íjat szoktam bemutatni a kezdőknek, éves eredményeink nagyobb a követelmény, szigorúbbak a bírók, 
mert ez a legegyszerűbb felépítésű. Nincs rajta nehezebb megfelelni a kiírásoknak. A 

Az évet sok szép eredménnyel zártuk, büszkék például kifutó (a nyílvesszőt tartja az íjon), legkisebbek, akik között még óvodás is volt, a 
lehetünk a fitneszes és aerobikos verseny-stabilizátor (az egyensúlyért felel), vagy peep hatodik helyen végeztek. A mezőnyben ők 
zőinkre. A Magyar Torna Szövetség Verseny-(célzást segítő szerkezet, amit az idegre voltak a legfiatalabb csapat a közel 50 nevezett 
aerobik szakág Magyar Kupa Sorozatán rögzítenek). Ezek a tartozékok a kezdőket még egység között. A többiek is jól szerepeltek ezen 
szerencsére mindegyik fordulón ott tudtunk zavarhatják. Tehát az első lépések egyike a a versenyen, az elvárt szintnél jobban 
lenni. Az első forduló Pécsen, a második tradicionális íjjal történő ismerkedés, célzás, teljesítettek. Méltán lehetünk büszkék Mező-
Nyíradonyban, a harmadik forduló Buda-koncentráció gyakorlása, amely során azt is berény első B kategóriás fitnesz versenyzőire. 
pesten és a negyedik forduló, a döntő megtanulja az ember, hogy az íjat lövéskor Csapattagok: Berczi Emilia, Eszenyi Bence, 
Budaörsön került megrendezésre. A négy sosem fogjuk, csak tartjuk. Aztán ha elég Horváth Léna, Miklovicz Fanni, Szvitán 
forduló alapján a felnőtt csapat a harmadik ügyes az íjász, megmérettetheti magát Gréta, Tóth Boglárka, Prorok Petra, Kreisz 
helyen zárt, és az UP2 csapat (UtánPótlás) a valamely versenyen. Noémi, Ulrich Kata, Hoffmann Márta, Lédig 
hatodik pontszerző helyen végzett. – Milyen versenyszámok vannak az Barbara

íjászatban, amelyben a bátrak és gyakorlottak 
indul-hatnak?
– Alapvetően három hivatalos versenyszám 
létezik. Már az ókori olimpiai játékokon is 
jelen volt az íjászat, bár csak az újkori 
játékoktól versenyszám, azóta a mai napig 
olimpiai sportág. Ezen a versenyen csak 
olimpiai íjjal lehet indulni, amely számos 
tartozékkal fel van szerelve. Jellegzetessége, 
hogy a versenyzők nem változtatnak helyszínt 
a megmérettetés során, vagyis ugyanarról a 
pontról lőnek 50, 70 és 90 méteres távol-
ságokra. A terepíjászat versenyszámot bár-
milyen íjtípussal lehet űzni. Céltáblára lőnek a 
versenyzők, a célok a terepet követve lejtőn, 
dombon, árokban vannak elhelyezve. Itt nem 

Csapattagok: Felnőttek: Csibor Erzsébet, Edzők, segítők: Lészkó-Kurucz Erika, Csibor tudjuk a távolságokat. Talán a legizgalmasabb 
Forgó  Mónika ,  Kőszeg i  Kr i s z t ina ,  Erzsébet, Forgó Mónika versenyszám a 3 dimenziós. Itt is bármilyen 
Benyovszkiné Nagy Andrea, Tóth Réka, Roósz Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek íjtípussal lehet nevezni. Jellegzetessége, hogy 
Mercédesz. Serdülők: Kreisz Noémi, Nagy az áldozatos segítségadásért, az utazások élethű állat makettek a célpontok, amelyek 
Viktória, Prorok Petra, Ulrich Kata. lebonyolításában, a ruhák megszerzésében, és természetes élőhelyük szerint vannak a 
Jövőre szeretnénk az aerobik egy másik a versenyek előtti előkészületekben, valamint verseny területén elhelyezve. Ez a legnagyobb 
kategóriájában is versenyezni, ez a step- mindenkinek, aki bármilyen formában mozgási lehetőséget nyújtó versenyszám, 
aerobik, de ehhez szükségünk lesz speciális támogatta és segítette munkánkat! hiszen a különböző célpontok más-más 
verseny steppadokra, ami nem kevés kiadást helyszínen vannak elhelyezve.
jelent az egyesületnek. Ehhez kérünk segít-– Ha már a versenyeknél tartunk, a baráti 
séget, támogatást a várostól és magán-körrel ti is szerveztek versenyeket, bemu-
személyektől. Bízunk benne, hogy sikerül tatókat, illetve jártok is versenyekre. Mire 
annyi pénzt összegyűjtenünk, hogy ezeket a készültök a közeljövőben?
szereket nem a versenyzőinknek kell meg-– A különböző bemutatók mellett 12 éve 
vennie. A Magyar Fitnesz Szövetség folyamatosan szervezünk versenyeket. Ezek 
versenyein is indultunk, bizony itt is nagyon általában 3 dimenziós versenyek, de olyan 
büszkék lehetünk az eredményeinkre. A találkozási alkalmakat is igyekszünk bizto-
fitnesz versenyek három részből állnak. Az sítani, amelyeket leginkább az örömíjászat 
első lépcsőfok a Fit-Kid Dance versenyek, kategóriába lehetne besorolni. Ebben az 
innen lehet felkerülni B kategóriába, és a esetben lehetőség van például mozgó 
legmagasabb szintre az A kategóriába. A célpontra lőni, vagy éjszakai íjászaton részt 
gyerekek az első félévben nyújtott teljesít-venni, ami amellett, hogy izgalmas, minden 
ményük alapján feljutottak a B kategóriába, esetben nagyon jó hangulatban telik és egyben 
ami már magában is egy nagy teljesítmény. Az egy baráti összejövetel is. A következő verseny 
év első felében három versenyünk volt. Mezőberényben - terveink szerint - tavasszal 
Kiskunlacházán, Békéscsabán, Kiskunhalason lesz, amit a közösségi oldalunkon hirdetni 
jártak versenyzőink. Legkimagaslóbb ered-fogunk. Emellett fontos kihangsúlyozni, hogy 
ményünk Roósz Mercédesz teljesítménye, aki a Baráti Kör tagjai nem csak szervezéssel 
2015. június 7-én Kiskunhalason megren-foglalkoznak, hanem mi magunk is 
dezett Fit-Kid Dance Diákolimpiai Döntőben rendszeresen megmérettetjük magunkat. 
1. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel Számos rangos elismeréssel büszkélked-

Tájékoztatás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a Betegút Egyesület egészségesek és 
betegek részére információs központot 
tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a 
gyógyulási folyamat meggyorsítása érde-
kében. Az adatbázisokon kívül személyre 
szabott tanácsadást is biztosít, valamint 
jogsegély szolgáltatást is ellát. Az 
információs központ iránytű az egész-
ségügyi ellátó rendszerben történő eliga-
zodáshoz. Az egyesület fontos egészség-
ügyi információk megismerésében nyújt 
segítséget. (Orvosdiagnosztikai közpon-
tok, rehabilitációs lehetőségek, gyógyító 
centrumok.)

Telefonszám:
+36 70 884-5879, +36 70 389-4178 

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com

Civil hírek
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átadni, amit tankönyvekből megtanulni In Memoriam dr. Kovács József
lehetetlen. Soha nem vesztette el a betegek és a 1934-2015 szakmája iránti szeretetét. A segíteni akarás 
mindig mozgató ereje volt. Optimista 
hozzáállását, humorát is bevetette, ha kellett a 
gyógyítás és gyógyulás érdekében. Mindig sok 
kedves anekdota keringett a betegek és a 
kollégák között frappáns, olykor humoros 
gyógyító tanácsairól. Szinte korát megelőzve 
tanított minket a ma már kormányszinten is 
hangoztatott nézetekre; egy családorvos szinte 
családtaggá válik, s az így megismert 
információk akkora előnyt és segítséget adnak 
a gyógyításban, mely a kórházakban, 
klinikákon dolgozó orvosokkal szemben 
behozhatatlan érték. 1974-ben általános 
orvostanból, 1988-ban háziorvostanból 
szerzett szakorvosi képesítést. Rendszeres 
önképzését fáradhatatlanul folytatta, még 
nyugdíjas évei alatt is karban tartotta szakmai 2015. október 23-án rövid, de súlyos betegség 
ismereteit. Életútja színes, sok állomással után 81 éves korában elhunyt Mezőberény 
tarkított volt. Felesége hű és segítő társa volt szeretett és nagyra becsült háziorvosa. Életét 
mindvégig. Két gyermeket neveltek fel, és szinte az utolsó percig a munkájának szentelte, 
nyugdíjas korukban a 4 unoka színesítette és amit nagy szeretettel és odaadással látott el 
tette boldogabbá mindennapjaikat. Több már a kezdetektől. 10 éves korában a II. 
alkalommal részesült elismerésben: 1973-ban világháború borzalmai elől menekült 
Mezőberény 250 éves újratelepítése alkal-Mezőberénybe, édesanyja rokonaihoz, akik 
mából emlékplakettet, 1989-ben a Magyar felkarolták és segítették a családot. Az 1934. 
Népköztársaság Minisztertanácsa által január 6-i születésétől a menekülésig eltelt időt 
adományozott "Kiváló Munkáért" kitüntetést leszámítva sírig tartó kötődés alakult ki közte 
kapott. Hosszú éveken át a helyi, illetve 8 éven és hőn szeretett városa között. Polgári iskoláit 
át az Országos Vöröskeresztben végzett itt végezte, majd a szomszédos Békéscsabán 
munkája után a Magyar Vöröskereszt Kiváló lett  középiskolás,  később Szegeden 
Dolgozója és miniszteri dicséret birtokosa is egyetemista. Már gyermekkorában érdek-
lett. Örömmel és állandó, lankadatlan lődéssel figyelte az akkor még községi doktor 
érdeklődéssel végzett "Doktor Bácsi"- bácsik munkáját, így utólagosan erre az időre 
munkája megkoronázásaként megadatott neki, teszi az orvosi pálya iránti vonzalmának 
hogy 2008. november 14-én átvehette alakulását. 1958-as végzését követően egyedül 
Aranydiplomáját a Szegedi Tudomány-kellett megállnia helyét egy szomszédos kis 
egyetemen.faluban, ahol kemény körülmények és 
Gazdag és tartalmas életutat hagyott maga feltételek között kezdte magát bevetni a 
mögött, betölthetetlen űrt. Bölcs tanításaira háziorvoslás nehéz feladatába. Ezen pár éves 
mindig szeretettel gondoló kollégákat és sok- kitérő után 1967 óta állt a mezőberényi 
sok hálás, jó szívvel emlékező beteget hagyott betegek szolgálatában. Fiatalabb kollégáival 
itt. Jóska Bácsi nyugodj békében!az utolsó percig jó, baráti kapcsolatot tartott 

dr. Zuberecz Zoltán háziorvos, Mezőberényfent. Igyekezett sok bölcsességet, tapasztalatot 

Kevés, több, minden 

Fiatalként sokszor tapasztaljuk, hogy valami 
„kevés”. Kevés az időnk a felkészülésre, vagy 
aludni. Számtalanszor kevés a menzán az 
ebéd, kevés a lehetőség szórakozni. Idősebb-
ként sem megy ez másként. Panaszoljuk, hogy 
kevés látványos eredményt könyvelhetünk el 
magunknak, és szomorkodunk, hogy ma már 
kevés a megértés, vagy épp a nyugdíj. Ebből 
lemondó, fájdalmas életérzés születik. Ha 
kevés az, amit nyújtani tudok, akkor 
értéktelennek érzem magamat. Kevés a 
mosoly az arcokon, s bizony nemcsak ilyenkor 
decemberben, amikorra már tényleg kevés erő 
marad az ünnep előtti nagy hajrához. Az 
érettségizők között már alig találunk 
ártatlanságukat megőrzött, csalódások sora 
nélküli fiúkat, lányokat. Kevés a harmonikus, 
ép család, a megelégedett idős ember. 
Karácsony közeledtén minden hiányt pótolni 
akarunk, legyen szó anyagi, vagy lelki 
javakról. Ennek érdekében költjük el a legtöbb 
pénzt, törődünk a legtöbbet környezetünk 
hangulatával és kapcsolatainkkal is. A lelki 
élet területére is több figyelmet fordítunk, időt 
szakítunk a tartalmasabb együttlétekre. S 
ilyenkor jobban fáj, ha kevés a békesség, 
megértés és a jó szó körülöttünk, s még inkább 
látjuk mulasztásainkat. A jótékony fél-
homályban, amit a gyertyák fénye biztosít, 
őszintén magunkba lehet tekinteni. Meg lehet 
vallani csendes imádságban, hogy személyes 
életünknek hol vannak a hiányai: ter-
helhetetlen a szeretet, törékeny a bizalom, 
kicsiny a hit a szívünkben. Most azt is be 
merjük vallani, ha kevés az Úr Jézusra fordított 
idő, ha kevéssé hat át bennünket az Ő igéje.
Nem egy karácsonyi ének, hanem egy másik 
cseng a fülemben: „Több erőt! Több 
szeretetet! Többet Tőled minden nap!” Azért 
kell kérni ezeket Urunktól, hogy adni is 
lehessen belőle. Szegedi egyetemisták 
december elején saját pénzükből, szabad-
idejükben ünnepi díszbe öltöztették a 
gyermekklinikát. Sok ilyen szeretetből fakadó 
tett vált jó hírré az utóbbi napokban. Még 
jobban Istenre kellene hagyatkozni, hogy 
minden hónapunkban és napunkban 
továbbadhassuk az Ő szeretetét! 
Oskar Schindler Sternt irányítva folyamatosan 
több nevet akart látni a listáján. „Még, még!”- 
mondta az írógép előtt ülő könyvelőjének. 
Később, amikor már Lengyelországban 
voltak, kétségbeesetten állapította meg, 
milyen kevés embert tudott megmenteni. 
Személyes tárgyait sorolva, lelki kínok közt 
vergődve jelentette ki: még több embert 
menthetett volna meg. Kevés az az 1200 zsidó, 
aki listájára került, és ajándékul kapta életét.
Ez a jelenet jut eszembe, amikor a Mennyei 
Atya titokzatos szeretetét vágyom megérteni. 
Hiszen Ő nem a javait áldozta, hanem saját 
egyszülött Fiát is odaadta, hogy felismerjük 
határtalan jóságát, és még többen és többen 
életet kapjanak általa ajándékba. Kegyelmi 
időt kapunk, hogy még többen meg tudjanak 
menekülni. Mert bár egyre többen ismerik fel a 
karácsony valódi értelmét, egyre többen élnek 
Jézus Krisztusban kapott hitükkel, de ez még 
mindig kevés. Mert Isten azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön, és eljusson az 
igazság megismerésére. (1 Tim 2,4)

Lázárné Skorka Katalin lelkész

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Kertész Dávid (Mezőberény) és Hasca Helena Laura (Mezőberény), 
Szabó Tamás (Nagykanizsa) és Liska Judit (Mezőberény), Csorba Szabolcs (Hódmező-
vásárhely) és Kohári Döniz (Békés), Szász Géza (Mezőberény) és Baji Katalin Erzsébet 
(Mezőberény), Balog Krisztián Tamás (Mezőberény) és Pangert Erzsébet (Mezőberény) 
Eltávoztak közülünk: özv. Elekes Mihályné szül.Gábor Mária (1938), Bereczki Imre 
(1922), Adamik Györgyné szül. Varga Irma (1931), Bacsó József (1927), Bányai János 
(1940), Földesi Istvánné szül. Sáli Zsuzsanna (1934), Halmosi Márton (1948), 
Várhegyi Józsefné szül. Schmidt Mária

„Akinek gyermekét nem fedi sírhalom,
nem tudja, nem érzi mi is a fájdalom.

Hirtelen halálod annak a tanúja,
milyen nagy szüleid fájdalma.

Te számunkra sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szűcs Erzsébet Edit 

halálának 12. évfordulójára
Szüleid: Anyu, Apu

Testvéreid: Mártika, Jani, Attila
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Szépségszalon

Akció! Szolárium bérlet 3800Ft/60perc
Női-Férfi-Gyermek Fodrászat 

vágás, festés, melírozás, póthaj felhelyezése, afrofonás, alkalmi 
frizurák, keratinos hajegyenesítés, dauer

Kozmetika  
arc- és testkezelések ILCSI termékekkel, sminkelés, szempilla 
festés, szempilla dauer, 3D szempilla felhelyezése, masszírozás

Manikűr-pedikűr
műköröm, gél lakkozás a tavasz színeivel.

Menyasszonyiruha-kölcsönzés. 

 Elérhetőség: +36 66 352-600, Mobil: +36 30 928-4531
Ajándékozzon Szolárium vagy Kozmetikai kezelést!

Önt is szeretettel várom!
 Valnerovicz Erika, Mezőberény, Hősök útja 5.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Decemberi akció:
Adrenalin XXL energiaital 0,5l 159Ft (318Ft/l)
Sláger instant kávékeverék 75g 249Ft (3320Ft/kg)
Kőbányai dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Sió rostos üdítőitalok 5-íz 1l 229Ft (229Ft/l)
Ricoré 3in1 kávékeverék 10x16g 339Ft (2119Ft/kg)
Nescafé Gold instant kávé 50g 599Ft (11980Ft/kg)
Születésnapos Egri bikavér 0,75l 639Ft (852Ft/l)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Nescafé Crema instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)
Névnapos édes pezsgő 0,75l 899Ft (1199Ft/l)

Minden Vasárnap nyitva 7-12-ig az év végéig!
Kellemes Ünnepeket kívánunk!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC
Decemberi akció:
Magic gyerekpezsgők alma, szőlő 0,75l 139Ft (185Ft/l)
Knorr tyúkhúsleves kocka 60g 149Ft (2483Ft/kg)
Izsáki 8 tojásos préseltcsiga 200g 159Ft (795Ft/kg)
Steffl dobozos sör 0,5l 169Ft (338Ft/l)
Knorr alap Bolognai spagetti 59g 199Ft (3373Ft/kg)
Ráma kocka margarin 250g 199Ft (796Ft/kg)
Sió őszibarack ital 25% 1l 229Ft (229Ft/Ft)
Delikát 8 ételízesítő 250g 419Ft (1676Ft/kg)
Cherry Queen konyakmeggy 108g 449Ft (4158Ft/kg)
Omnia Silk őrölt kávé 250g 499Ft (1996Ft/kg)
Taft hajlakk 14-féle 250ml 699Ft (2796Ft/l)

Minden Vasárnap nyitva 7-11-ig az év végéig!
Kellemes Ünnepeket kívánunk!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek 

diagnózisa és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Sajtóközlemény

„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai 
tevékenység ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok 
közreműködésével 6.355.01.01” című pályázat megvalósulásáról
A Csendes köz 1. Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. örömmel teszi 
közzé, hogy Köröstarcsán 2015. őszére megnyitotta kapuit a 
Csendes Vendégház, a projekt megvalósult. A vendégház 3 szobája 7 
fő részére nyújt minőségi és akadálymentes szálláshelyet. 
www.korostarcsaszallas.hu

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

A Mezőberényi Horgászok Egyesülete és tagsága 
tisztelettel köszöni mindazok segítségét, akik 

felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át. 
A 2014. évi SZJA felajánlásból befolyt összeg 
228.353,- Ft volt, mely összeget az egyesület 

Mezőberény Petőfi út 8. sz. alatti székházunk, a 
boldisháti horgásztanya és telek fenntartására és 

rendezvények (horgászversenyek) 
költségeire fordítottunk. 

Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra is 
várjuk támogatásukat.

Adószámunk: 19977946-1-04
Mezőberényi Horgászok Egyesülete 

vezetősége és tagsága

Cél a nulla hulladék

A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) az 
Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség és a Nemzeti Hulla-
dékgazdálkodási Igazgatóság támogatásával 
hulladékképződést megelőző szemléletformáló 
programsorozatot valósított meg decemberben hat településen, 
többek között a mezőberényi általános iskolában. A programot 
befogadó intézmények a környezeti nevelés és szemléletformálás 
érdekében komposztáló ládákat, öko kukákat, palackpréseket 
kaptak.
Az alapítvány céljai közé tartozik, hogy a gyerekek, fiatalok számára 
olyan lehetőségeket mutassanak be, amelyekkel saját életüket, a 
környezetüket is fenntarthatóbbá, ember közelibbé tehetik. Ilyen a 
kerékpározás, a helyi, egészséges termékek vásárlása, a 
komposztálás, vagy a szelektív hulladékgyűjtés. 
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