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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Körösi Mihály: Mezõberényi honvédek
1848-49 címû könyve karácsony elõtt már
beszerezhetõ lesz.

- Miért éppen 1848-at választotta témájául?
- Azért ‘48, mert amúgy is érdekel. Meggyõ-
zõdésem, hogy sok ma is feszítõ kérdés, pél-
dául a nemzetiségi, a szomszédos országok
népeivel való kapcsolatunk stb, abban az idõ-
ben futott tévútra, és azóta is megoldatlan. De
leginkább az „bosszantott”, hogy március 15-
én mindenkit ünneplünk, csak éppen a a
résztvevõ berényieket nem.  Most már van-
nak neveink, nevekhez emberek, mondhatjuk
hõsök, tettekkel. 
Tanulmányom célja a mezõberényi nemzetõ-
rök és honvédek minél teljesebb névsorának
feltárása. Úgy gondolom, ez teljesült is.
Nagyban segítette munkámat Oláh György
még a 19. század végén írt munkája, sok helyi
eseménnyel és különbözõ névsorokkal. Meg-
állapításai, közölt adatai alapvetõen ma is
megállják helyüket. Honvédnévsorát sikerült
több névvel is kiegészítenem, a nevekhez ál-
tala nem közölt adatokat társítanom. Vélemé-
nyét, mely szerint Mezõberényre jellemzõ
volt a fogadott honvédek állítása, ez a tanul-
mány is megerõsíti. Néhány önkéntesrõl tu-
dunk, a többiek sorshúzás útján lettek hon-
véddé. Településünk újoncainak többsége
Hódmezõvásárhelyre vonult be, onnan kerül-
tek a különbözõ honvédzászlóaljakba, hu-
szárezredekbe.
Nemzetõreinkrõl még kevesebb ismereteink
voltak, mint honvédeinkrõl, tudomásom sze-
rint egy-két néven kívül névsort nem közölt
róluk még senki. A megyei szervezést jóval
késõbb követõ elsõ berényi összeírás teljes
névsora rendelkezésre áll. Érdekes, hogy a
rend megõrzésére a település lakói a régi
módszer megtartását tartották célszerûnek,
más egyéb "újítást" is elvetve, lényegében a
megyei vezetés jóváhagyásával. Késõbb is, a
nemzetõrség meglétekor, pl. a mezei lopások
megelõzésére külön erõ létrehozásán fárado-
zott a település vezetése.
Igen sokat segített a nemzetõrség szervezésé-
rõl, délvidéki, Arad környéki harcaikról való
tájékozódásban Jároli József munkája, mely
az egész megye 1848-1849-es dokumentu-
mainak válogatott gyûjteményét tartalmazza.

(folytatás a 7. oldalon)

„Sok szép élményem van ...”
Bacsó Józsefné ez év szeptemberében vehette át gyémánt diplomáját. Elmondása szerint

egy életút meghatározó napja volt szeptember 4-e, sõt, már a készülõdést is felemelõ érzésként
élte meg. Ez alkalomból beszélgettem vele.

- Miért ezt a pályát választotta, mi vagy ki befolyásolta a választást?
- A helyi polgári iskola tanulmányaim elõtt Békés-Négyegyenesdüllõi tanyasi iskolába jár-

tam, akkor azt gondoltam, az a világ közepe. Gyerekként sokszor játszottunk "iskolásat", de a
tanítóm hívta fel a szüleim figyelmét arra, hogy nekem tovább kellene tanulnom. A polgári
iskola akkor még nem volt kötelezõ. 

A Szarvasi Evangélikus Tanítóképzõ elsõ három évét magántanulóként a negyed és ötöd
évet nyilvánosan 1949-ben fejeztem be.

(folytatás az 5. oldalon)

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál 

Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután, 

Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 

Békés karácsonyt mindenkinek!”

SZUCHARDA GYULA EMLÉK SAKKVERSENYEN

A Békés Megyei Szabadidõs Klubok támogatásával második alkalommal megrendezésre
kerülõ Szucharda Gyula Emlék Sakkversenyen 52 fõ vett részt. Ez nagyon örvendetes tény
volt. Mindez azt is mutatja, hogy megyénkben igény van az amatõr, egynapos sakkren-
dezvényekre is. 

(folytatás a 11. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK

F E L H Í V Á S

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének
11/2007./V.23./ MÖK sz. rendeletével megállapított Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata 32. § /3/, /4/ bekezdése értelmében a lakosságnak,
a városban mûködõ gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek,
valamint társadalmi szervezeteknek lehetõsége van a Képviselõ-testü-
let 2010. évi munkatervére javaslatot tenni. Kérem, hogy aki munka-
tervi javaslattal kíván élni, azt 2009. december 7-ig írásban küldje
meg, vagy adja le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Cservenák Pál Miklós
polgármester 

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

* Október 27-én a közbeszerzési eljárás keretében lebonyolított
mezõberényi Hosszú-tó pályázatának eredményhirdetése zajlott. A
munkát a békéscsabai Bólem Építõipari Kft. nyerte el. 

* Október 27-én Pintér Lajos OMSZ DAR gazdasági vezetõ, Virág
Mihály Magyar Közút Nzrt. megyei igazgató, Szabó László Megyei
Közút Nzrt. osztályvezetõ és a polgármester a mezõberényi mentõál-
lomás létesítésével kapcsolatos közúti csatlakozás lehetõségeirõl
helyszíni bejárás keretében gyõzõdött meg, és tárgyalt. Megállapítá-
saik jegyzõkönyvben kerültek rögzítésre, mely szerint a mezõberényi
mentõállomás a 470-es sz. másodrendû fõút városból Békés felé
kivezetõ szakaszán a tésztaüzem és a Penny Market áruház közötti,
3722/1 helyrajzi számból kialakítandó telken kerülne megvalósításra
pályázatot követõen.

* Október 28-án ülést tartott a Közbeszerzési Bizottság. Az ülésen a
közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett kommunális gép be-
szerzésével kapcsolatos ajánlatok bontására került sor. A budapesti
Verbis Kft. 21.667.250 Ft, a budapesti Horoszkóp Kft. 24.967.500 Ft,
míg a szombathelyi Siex Kft. 39.995.125 Ft bruttó áron tudja a kom-
munális gépet leszállítani. A bizottság ezt követõen a Kompetencia
alapú oktatás pályázatának eszköz-beszerzésre vonatkozó árajánlatai-
nak bontását kísérhette figyelemmel. Az eszköz-beszerzésre két bé-
késcsabai illetõségû cég tett ajánlatot, a PC Trade Kft. és a Toplaptop
Kft. 

* Október 29-én fogadta a polgármester a Colas érdekeltségi körbe
tartozó mezõberényi aszfaltkeverõ üzem vezetõjét, Keresztes Csabát.
A megbeszélésen a pályázat útján elnyert Báthory és Laposikert utcák
szélesítésérõl és burkolat megerõsítésérõl esett szó. Keresztes Csaba
közölte, hogy az említett munkálatokat november 2-án szeretnék
megkezdeni, és azt két héten belül készre jelentve át kívánják adni.

* November 1-jén lett felavatva a Mezõberényi Tenisz Club
közelmúltban elhunyt elnöke, Szalai Barna emlékére állított kopjafa a
mezõberényi teniszcentrum területén. A kopjafát a Tenisz Club állítot-
ta az egykori barát, játékostárs és vezetõ emlékére. Az avató ünnepsé-
gen megemlékezõ beszédet mondott az egykori játékostársak nevében
Dr. Rück András, a képviselõ-testület nevében Harmati László alpol-
gármester. 

* November 10-én és 11-én a polgármester a szarvasi BAREX Gaz-
dasági Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. által összehívott
megbeszélésen vett részt. A megbeszélésen a Mezõberényi Bútor
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság felszámolásának
helyzete került megvilágításra.

* Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Duplex Építõ és
Földmérõ Mérnöki Kft. ügyvezetõjével, Lukovics Bélával a mezõbe-

rényi Hosszú-tó rehabilitációs munkálataihoz szükséges kiviteli tervek
készítésére, valamint  a Hosszú-tó rehabilitációs munkálatainak
végzéséhez szükséges mûszaki ellenõri feladatainak ellátására. A vál-
lalkozónak a terveket november 16-ig kellett elkészítenie, a mûszaki
ellenõri feladatokat pedig folyamatosan kell végeznie.

* Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a békéscsabai Bólem
Építõipari Kft. képviselõjével, Mochnács Pál úrral a közbeszerzési
eljárás után nyertes cég vezetõjével a mezõberényi Hosszú-tó rehabil-
itációs munkálatainak elvégzésére. A szerzõdés szerint az említett
munkát a vállalkozás 2010. február 28-ig tartozik elvégezni.

* November 11-én a Körösök Völgye LEADER Akciócsoport
Mezõberényben tartotta rendes évi közgyûlését. A közgyûlésen
Debreceni Lajos az Akciócsoport vezetõje számolt be az elmúlt egy év
tevékenységérõl, valamint ismertetésre kerültek a november 16-tól
december 16-ig benyújtható III-as és IV-es tengely szerinti pályázatok.

* November 12-én egyeztetõ tárgyalás folyt Tóth Sándor mezõberényi
vállalkozóval. A megbeszélés alkalmával a mezõberényi sporttelep
lelátójának helyzetérõl tárgyalt a polgármester, Harmati László alpol-
gármester jelenlétében. Ajánlattétel megkérése történt a lelátó fa
szerkezetének javítási munkálataira, és a tetõ átfestésére.

* November 12-én ülést tartott a Közbeszerzési Bizottság. Az ülésen
az IKT eszközök beszerzése egyszerû közbeszerzési eljárás aján-
latainak az értékelése és a cserefelépítményes kisteherautó besz-
erzésére beérkezett ajánlatok értékelése folyt.

* November 12-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az
ülésen a Városi örökség megõrzése címen benyújtott pályázat önere-
jének módosítására került sor, valamint döntés született az elõzõ pont-
ban említett közbeszerzési ülésen tárgyalt témákkal kapcsolatosan. A
LEADER Akciócsoporthoz kötõdõ Civilek Háza pályázati önerõ elfo-
gadása is megtörtént, továbbá az Ivóvízminõség-javító Programban
elfoglalt helyünkrõl szóló tájékoztató került megtárgyalásra.
Zárt ülés keretében döntés született arról, hogy a Mezõberényi Bútor
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság felszámolása
során a Hajnal u. 2-4. sz. alatti ingatlanra, valamint az ingóságokra
tegyen az önkormányzat ajánlatot.

* November 18-án a polgármester Szentesen vett részt az
Ivóvízminõség-javító Program közgyûlésén. 

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)

A közgyûlésen az elmúlt egy év munkája került értékelésre, ugyanez
történt meg a vezetõ szervezet, valamint a pénzügyi ellenõrzõ
szervezet részérõl. Az Ivóvízminõség-javító Program feladatai az
utóbbi idõben felgyorsultak, szoros határidõhöz kötötten szükséges
folytatni a munkát, de már nem a konzorciumi keretek között, hanem
a megalakult és megalakulás alatt lévõ társulások adnak keretet a
munkához. Mezõberény város a Közép-Békési Térség társulásaként
szerepel e feladatnál. 

* November 18-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. A
testületi ülésen a K&H Bank részérõl Rigó Attila számolt be a
kötvénykibocsátással kapcsolatos kamatfizetési kötelezettség
alakulásáról, az önkormányzat részére járó hozamról. Rigó Attila
ismertette a gazdasági válság következtében beállt nehézségeket is.
Szita Gábor második napirendi pontként beszámolt a geotermikus
energia hasznosítására benyújtott pályázat alakulásáról. A képviselõ-
testület elfogadta a pályázaton való indulás lehetõségét, és biztosította
a benyújtáshoz szükséges önerõ részt.

* Befejezõdött a Báthory, Laposikert utcák útszélesítési és aszfal-
tozási munkája, sikerült még aránylag jó idõben elkészíteni azt.

* A mezõberényi Hosszút-tó munkálatai jó ütemben haladnak,
elõreláthatólag még ez év folyamán megtörténik az iszaptalanítás.

* Befejezõdött a Békés - Mezõberény közötti kerékpárút mezõberényi
belterületi szakaszának kivitelezési munkája, de a forgalomba
helyezés még nem történt meg.

* A sporttelep öltözõjének felújítási munkálatai szintén jó ütemben
haladnak, a tavaszi kezdetig az átadás megtörténik.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

* 2009. november 30-án tartotta Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete soron következõ ülését.

* Elsõ napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatója hang-
zott el az október 26-i zárt ülésen hozott döntésekrõl, a november 12-
én megtartott rendkívüli nyílt és zárt képviselõ-testületi ülésen hozott
döntésekrõl, a november 18-i rendkívüli zárt ülés döntéseirõl,
valamint a november 24-én tartott rendkívüli zárt ülés döntéseirõl. Ezt
követõen Cservenák Pál Miklós polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Városi Humánsegítõ és Szociális
Szolgáltat intézményvezetõje munkaköri leírásának módosítását.
Elfogadásra került a hivatali gépjármûvek üzemeltetésére, a hivatali
gépjármûvek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó
szabályzat.

* A testület jóváhagyta a Petõfi Sándor Gimnázium, az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ, a Városi Közszolgáltató Intézmény, a
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat valamint a Polgármesteri
Hivatal FEUVE szabályzatát.

* A képviselõ-testület elfogadta a Fekete József által készített,
mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tájékoz-
tatót, továbbá határozott arról, hogy a 2010. márciusi testületi ülésre
kerüljön kidolgozásra a parkoló helyek kialakításának önkormányzati
rendeletben való szabályozása.

* Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete módosította
a 2009. évi költségvetésérõl szóló rendeletet. Ezt követõen a 2009. évi
költségvetés bevételeit 4.416.071.000 Ft elõirányzattal 3.708.290.000
Ft teljesítéssel, kiadásait 4.416.071.000 elõirányzattal, 1.979.442.000
Ft teljesítéssel, az egyenleget 1.728.848.000 Ft-tal jóváhagyta, és a
2009. évi költségvetés alapján a 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásról
szóló beszámolót elfogadta.

* A képviselõ-testület elfogadta Mezõberény Város 2010. évi költ-
ségvetési koncepcióját azzal, hogy kéri a tisztségviselõket, a
képviselõket, az intézményvezetõket, hogy az elõterjesztés alapján
gondolják át a következõ évi költségvetés elõkészítése során milyen
lépéseket látnak indokoltnak megtenni a mûködõképesség megtartása
érdekében.

* A képviselõ-testület tagjai elfogadták Mezõberény város esélye-
gyenlõségi tervének  2009. évi teljesülésérõl szóló beszámolót.

(folytatás a 4. oldalon)
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Kérték, hogy a városi esélyegyenlõségi terv módosítása - az egyenlõ
bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló törvény
2009. évi változásának megfelelõen - 2010. júniusáig, jogszabály szer-
inti esélyegyenlõségi szakértõ bevonásával történjen meg.

* A testület tudomásul vette, hogy a Mezõberényi Városi Humánsegítõ
és Szociális Szolgálat az idei szakmai napjához az önkormányzati
támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként
megítélt és fel nem használt 40.000 Ft összeggel a 2009. évi költ-
ségvetés általános tartaléka megemelésre kerül.

* Jóváhagyásra került a Petõfi Sándor Gimnázium minõségirányítási
programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi intézményi értékelése
és a következõ tanévre megjelölt intézkedési terve. Az intézményi
minõségirányítási programot a PSG honlapján is nyilvánosságra kell
hozni. A képviselõ-testület kéri, hogy a minõségirányítási program
felülvizsgálata során építsék be az országos kompetencia mérés és
értékelés eredményeit, valamint az igény és elégedettség, illetve
elégedetlenségmérés tapasztalatait is.

* Szintén jóváhagyásra került az Összevont Óvodák minõségirányítási
programja végrehajtásának 2008-2009-es nevelési évi intézményi
értékelése és a folyó nevelési évre megjelölt intézkedési terve. 

* A képviselõ-testület jóváhagyta a Petõfi Sándor Gimnázium
szervezeti és mûködési szabályzatának kiegészítését az "átruházott
nevelõtestületi hatáskörök" elnevezésû résszel (a tanulók fegyelmi
ügyeivel kapcsolatban). Kéri, hogy az intézmény pótlólag csatoljon be
a jogszabályi elõírásnak megfelelõ jegyzõkönyv másolatot az Isko-
laszék és a Diákönkormányzat ülésérõl, azt a képviselõ-testület 2009.
decemberi ülésére terjessze elõ.

* Módosították az Összevont Óvodák, a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petõfi Sándor Gimnázium
alapító okiratát.

* Megtörtént a Petõfi Sándor Gimnázium kollégiumi házirendjének
módosítása is. A testület kéri, hogy az intézmény pótlólag csatoljon be
a jogszabályi elõírásnak megfelelõ jegyzõkönyv másolatot az Isko-
laszék, a Szülõi Szervezet és a Diákönkormányzat ülésérõl, azt a
képviselõ-testület 2009. decemberi ülésére terjessze elõ. A házirendet
a nevelési-oktatási intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni.
A házirend egy példányát a változtatáskor, egyébként a kollégiumba
történõ beiratkozáskor a szülõnek, tanulónak át kell adni. Az új
házirend hatályba léptetésének napja: 2010. január 4.

* Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2009. évi
közfoglalkoztatási tervének módosításával az elõterjesztésben kiadot-
tak szerint egyetértett, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
2009. évi közfoglalkoztatási tervezetet elfogadta. A 2010. évre
vonatkozó közcélú foglalkoztatást az intézmények útján szervezi meg.

* A képviselõ-testület a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás 2010.
évi mûködéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt részére
bruttó 400.000 Ft saját forrásból származó vissza nem térítendõ önko-
rmányzati támogatást biztosít, mely kiadás a 2010. évi költségvetési
rendeletben megtervezésre kerül.
A Körös Volán Zrt. javaslata alapján elfogadásra kerültek a 2010. évre
vonatkozó helyi autóbusz közlekedési tarifák, amelyek így 3,9 %-kal
emelkedtek:
- menetjegy 120 Ft/db
- összvonalas (teljes árú) bérlet ára 3.410 Ft/db/hó
- tanuló/nyugdíjas kedvezményes bérlet ára 1.060 Ft/db/hó.

* A testület elfogadta az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát.

* Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete Mezõberény
város szerkezeti tervének módosítását jóváhagyta.

* A képviselõ-testület egyetértet azzal, hogy a MR1-Kossuth Rádió
Fõszerkesztõségének a Magyar harangok 2. sz. kötetébõl az Orlai Pet-
rics Soma Kulturális Központ könyvtára vásároljon egy példányt, és a
kiadvány megjelenésével kapcsolatban kezdeményezi a I. ker.
Evangélikus Egyház megkeresését. 

* Döntés született arról, hogy az önkormányzat Gyomaendrõd pol-
gármestere és a gyomaendrõdi Tourinform-iroda vezetõje megk-
eresésére köszönetet mond a tervezett turisztikai kiadványukban való
megjelenés lehetõségért, de a jelen költségvetési helyzetben nem
kíván élni vele.

* A testület köszönetet mond a WEB AND SALES MEDIA Kft.-nek
a Hír6.hu hírportálon való települési megjelenési és online közvetítési
lehetõség biztosításáért, árajánlatukért, de tekintettel az önkormányzat
költségvetési helyzetére, nem kívánja a felajánlott szolgáltatásokat
igénybe venni.

* A képviselõ-testület köszönetet mond a TV2-nek a "Kalandjárat az
útitárs Kandász Andrea" címû mûsorban való megjelenés
lehetõségéért, de az önkormányzat a szponzorként fizetendõ díjat
egyik kategóriában sem tudja biztosítani.

* A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.

A következõ testületi ülés idõpontja 2009. december 21.

Jakab Krisztina

HIRDETMÉNY

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri
Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény értelmében a hulladék termelõje, birtokosa a keletkezõ
hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról köteles gondoskodni, az erre
feljogosított és engedéllyel rendelkezõ kezelõnek átadni. 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében a nem hasznosí-
tott vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag hulladékler-
akón helyezhetõ el.

A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezõ igény-
bevételérõl szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet szerint aki települési hul-
ladékot nem a kijelölt helyen helyez el szabálysértést követ el, pénzbírsággal
sújtható.

Tilos bármilyen hulladékot hulladéklerakón kívüli területen lerakni, illetve a
földutakon bontási törmeléket elhelyezni. Aki a jogszabályi elõírásoknak nem
tesz eleget, jogsértést követ el, ellene eljárás kezdeményezhetõ.

Felhívjuk T. Lakosság figyelmét, hogy hulladékszállítással, -elhelyezéssel
kapcsolatos kérdésekkel szíveskedjenek a Tappe Kft. /Mezõberény, Fortuna tér
9. sz. tel.: 66/352-100 helyi irodájához fordulni. Mezõberényben bontási
törmelék elhelyezésével, újrahasznosításával az Euro Mobil Track Kft.
/Mezõberény, V. ker. 158. sz. tel.: 66/421-950/ foglalkozik.

Kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan betartását!

Mezõberény Város Jegyzõje

* Döntött a Képviselõ-testület az egykori mezõberényi bútorgyár
sorsában. Az üzem a hozzátartozó ingatlanokkal és ingóságokkal együtt a helyi
önkormányzat tulajdonába került. A város a 2,5 hektár összterületû és 13 ezer
négyzetméteren beépített ingatlant 50 millió 200 ezer forintért, az ingóságokat
pedig 13 millió 500 ezer forintért vásárolta meg, így 63 millió 700 ezer forintba
került, amit az önkormányzat által kibocsátott kötvényekbõl fedeznek. Arra
számítanak, hogy a gyárat kisebb részekre bontva sikerül majd értékesíteni. A
tárgyalások már több érdeklõdõvel megkezdõdtek.
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(folytatás az elsõ oldalról: „Sok szép élményem van ...”

Amikor iskolába jártam, zûrös háborús idõszak volt. Emlékszem,
vizsgázni vagy a vonat tetején utazva mentünk vagy szamárszekéren
vittek minket.

- A képesítõ vizsga letétele után megkezdte tanítói munkáját a
Mezõberény-Kereki Általános Iskolában. Kérem, írja le, milyen volt
akkor a tanyasi iskolában az oktatás!

- Az elemi iskolai oktatás a népoktatást szolgálta. A tanyavilágban
élõ gyerekek iskoláztatására a község nyitott 1901-ben iskolát Kereki-
ben, ezt 1914-ben államosították. 

Az oktatás feltétele az oktató, a tanító személye is. Kevés volt a
tanterem és a tanító is. Sok volt a tanuló. A tanulási színvonalat csök-
kentette a több osztályból összehozott egy csoport. Például 1938-ban
Kerekiben egy csoportban 114 mindennapos és 34 továbbképzõs tanu-
lót tanított a tanító. Nehezítette a helyzetet a nagy világgazdasági vál-
ság utáni állapot. Sok volt a mulasztó tavaszonként és a rendszeresen
emelkedõ lemaradás. Az iskoláztatás kötelezõ jellegét nem minden
szülõ tudta komolyan venni. Szükség volt a gyermekek munkájára is. 

A szertárban szemléltetõ eszköz összesen egy darab fából ké-
szült golyós

számológép és 2
darab térkép
volt, amikor
1949-ben Kere-
kiben kezdtem
tanítani. Ilyen
helyzetben kizá-
rólag a szülõkkel
való együttmû-
ködés hozhatott
eredményt. Még
tanítottam olyan
t a n t e r v e k b õ l ,
ahol az 5-6. osz-
tály bizonyos
tárgyakat egy é-
ven belül tanult,
az "A" évben: 5.
osztályos anya-
got. A napos lét-
szám miatt a kö-
vetkezõ évben,
"B" év, ugyanez
az osztály 6.
osztályos anya-
got tanult. Ilye-
nek voltak az
összevont osztályok. A 7. és 8. osztályos anyagokat külön-külön taní-
tottuk. Ugyan így az alsó tagozatban 1-2-3-4. osztályokban. Ha 3. osz-
tályban közvetlen foglalkozás, akkor az 1-2-4. osztályban önálló
foglalkozás volt. 

- Hogy nézett ki az akkori iskola?
- Az 1930-as években megépült egy szögletes Klebersberg iskola

Kerekiben is. Én már ebben a tanteremben kezdtem tanítani. Egy tan-
termes, vaskályhás, olajos, de padlós. Keletre nézõ hat nagyablakos
tanterem, elõszobával. A tanteremmel egybe épült a szolgálati lakás.
Két szoba volt. A közös konyhában mindig a délutános tanító fõzött.
Csak az egyik szobában, búbos kemencében fûtöttünk. 

- Hogyan teltek a hétköznapok?
- Az iskola két nevelõs volt, egy évig takarító nélkül. 
Reggel 8 órakkor a gyerekek harangoztak, kezdõdött a tanítás.
Meg kellett tanítani a gyerekeket például arra, hogy 8 órára ott kel-

lett lenni. Minden füzetet, minden könyvet el kellett hozni, otthon kel-
lett kihegyezni a ceruzát. Maximálisan felkészülve, tisztán kellett az
iskolába jönni. Reggelente zsebkendõ és köröm vizsga volt. Ez azt
jelentette, hogy a tanító végigment a padok között, és akinek nem volt
tiszta a keze, meg kellett mosnia a teremben lévõ lavorban. Elnézõek

a diószedés idõszakában voltunk. Amit megköveteltünk be kellett
vasalni, egységesen kellett követelni. Következetesnek, szigorúnak
kellett lenni az egész iskolában. Jó módszernek találtam, nem kellett
semmit kétszer mondani. Ezt a módszert Szabó Antal vezette be.

Volt "angol és francia óra" is. "Francia" óra jelentette a nevelõ
számára a tanterem takarítást, salakolást, gyújtós kályhába készítését,
friss víz készítését a tartályba. Az "angol óra" egyszerû WC takarítás
volt.

Igen jó kollégáim voltak: Komlódi Anna és Keresztényi Magdolna.
Magdival jó idõ esetén kiültünk a parapéra és népdalokat furulyáz-
tunk. Utólag kiderült, nem csak saját szórakozásra, a környéken lévõ
tanyák lakói és a legeltetõ gyerekek is élvezték.

Kulturális élet is volt. Volt cserekönyvtár. Az ifjúság igényelte
Kerekiben az összejöveteleket. Hosszú téli estéken színdarabokat taní-
tottunk be. Ebben az idõben a hatóság kizárólag Molier darabokat
engedélyezett. Az "Úrhatnám polgár"-nak nagy sikere volt. Az elõadá-
sok tavasszal zajlottak szinte minden évben, sátorban. Ott volt Kereki
apraja-nagyja. Az "Úrhatnám polgár" például a helyi Gazdakörökben
is bemutatásra került.

- Milyen tantárgyat tanított legszívesebben?
- Ha bármelyik tantárgyból sikerült megértetnem valamit, elértem

a célomat, akkor
az nekem nagy-
on nagy öröm
volt. Velük örül-
tem. Szorzótáb-
lát játékos for-
mában próbál-
tam megtanítani,
az ének órákat
különösen sze-
rettem.

- Szabadide-
jét mivel töl-
tötte?

Kézimunkáz-
tam, hímeztem. 

K ö t ö t t e m ,
hogy meleg ru-
hánk legyen. 

A Szabó An-
tal vezette dalár-
da tagja voltam.
Szép emlékeim
vannak, szeret-
tem énekelni.

- „A maradé-
kot tartom a
markomban, a

végeredményt kétszer alá kell húzni, szótagolni, szótagolni ....” - ezek
ma is benne vannak egykori tanítványai fejében. Szeretett tanítani?
Újból ezt a szakmát választaná?

- Igen. Megtérül az ember munkája! Így utólag is szerencsés em-
bernek tartom magam, mert tanítani nagyon szerettem. Volt
tanítványaimtól visszahallom, hogy nem csak én voltam szigorú, de a
többi nevelõ is abban az idõben. Ezt soha nem éreztem, az egységes
nevelõi eljárást igyekezett minden tantestületi tag betartani. Nem csak
elfogadtam, jónak tartottam. Ez a mai már nem a mi világunk.

Sok szép élményem van a nagyon nehéz fizikai munkát végzõ
emberektõl. Nagy dolognak kell történnie, ha a minden nyárvégi
kerekiek találkozójára nem jutunk el. Szeretem a kereki embereket,
õszinte becsületességüket. 

Külön büszkeség, amikor hallom, hogy volt tanítványaim
megállják a helyüket. 

Gondoljunk szeretettel egymásra, így a karácsonyi gyertyafény
fényesebben fog mindannyiunknál világítani. 

Ezúton kívánok minden volt tanítványomnak kellemes, békés
karácsonyt és boldog új évet! 

Mezeiné Bátori Valéria
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KISVÁROSI KAVICSOK

Halloween a Petõfi Sándor Gimnáziumban

Students and teachers at Petõfi Sándor Gimnázium celebrated Hal-
loween on November 5 with a costume party held at the dormitory.
Although held on November 5, the party followed the American tradi-
tion of celebrating All Hallow's Eve, the night before All Saints' Day.
Because of the Autumn holiday, November 5 was chosen as an alter-
native. Over 100 people attended with more than 30 costumes ranging
from a number of vampires, perhaps reflecting the popularity of the
"Twilight" book series, Munchian screamers, witches, wizards, a rather
bizarre two pairs of Arab terrorists and a very scary Darth Vödör.
Classes competed in pumpkin carving and had the opportunity to
watch a terrifying film in the Buffet cinema. Finally students and
teachers were introduced to the American custom of bobbing for
apples from a tub of water using only one's teeth.

Képek: www.gimnazium.mezobereny.hu

A gimnázium diákjai és tanárai november 5-én jelmezes Halloween
partit tartottak az iskola kollégiumában. Mindenszentek elõestéjének
ünnepe az õszi szünet miatt került erre az idõpontra. Több mint száz
diák és tanár vett részt az amerikai hagyományok szerint megtartott
rendezvényen, ahol különbözõ versenyeken mérettettek meg az osztá-
lyok. A töklámpások és a jelmezek igazi rémséges hangulatot teremtet-
tek. A boszorkányok, varázslók, arab terroristák és talán az Alkonyat
címû könyv és film népszerûségét mutató nagyszámú vámpír a
vetélkedõ után megnézhetett egy horrorfilmet a büfében, vagy táncol-
hatott az aulában. Végül a tanárok és diákok megismerkedhettek a
hagyományos amerikai "almahalászattal", amikor vízzel teli edénybõl
kell az almákat foggal kihalászni.

Joe Miano PSG

Márton Nap

Mezõberényben élõ hagyománya van a Márton napi ren-
dezvényeknek, hiszen idén már 9. alkalommal került megrendezésre a
lampionos felvonulás és a másnap esti bál.

A vidéki rokonok, idelátogató vendégek is jó hírét viszik váro-
sunknak, követendõ mintának tartják a mezõberényi szokást. 

A négy rendezõ - Kistérségi általános Iskola, Összevont Óvodák,
Német Hagyományápoló Egyesület, O P S Kulturális Központ - a
hagyományoknak megfelelõen felosztotta egymás között a munkát. A
vendégek mindig kíváncsian várják az esti meglepetés mûsort, mellyel
minden évben az egyik rendezõ intézmény munkatársai igyekeznek
elkápráztatni a közönséget, és egymást. Az idén az OPSKK munkatár-
sai mutathatták be ötletességüket, kreativitásukat. Az intézmény
munkatársai szívvel-lélekkel készültek a "produkcióra", nem is maradt
el a megérdemelt taps.

A talpalávaló zene megmozgatta a közönséget, a vacsora finom
volt.

A támogatóknak, és a szervezésben közremûködõ munkatársaknak,
no meg a szépszámú vendégseregnek köszönhetõen a rendezvény
elérte célját. Mindenki jól érezte magát, és a bevételre sem panaszkod-
hatunk, melynek nagyobbik részét most, a NHE kapta meg, a
hamarosan megjelenõ, a mezõberényi németek történetét feldolgozó
kiadvány támogatására.

Onody Gyuláné

Figyelem!!

Az elsõ bérletes elõadás (A miniszter félrelép) pontos idõpontja:

2010. január 22. 19 óra, OPSKK Mûvelõdési Központja

„...ezüst minõsítést értünk el...”

Lõrincz Zsuzsannával, a Mezõberényi Népdalkör új vezetõjével ültünk le
beszélgetni az elmúlt idõszak legfontosabb eseményeirõl, köztük a 2009.
november 14-én megrendezésre került Népdalkörök, népzenei együttesek,
énekes és hangszeres szólisták 15. országos/térségi minõsítõ hangverseny
apropója kapcsán.

- Mikor vetted át a már nagy múlttal rendelkezõ népdalkör vezetését?
Egyáltalán hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a mûfajjal, a népdal és népzene
szeretetével?

Lõrincz Zsuzsanna: Idén áprilisban kezdtem meg a népdalkörrel a munkát.
Márciusban Mezõberény várossá nyilvánításának 20. évfordulója alkalmából
megrendezett kiállításon én is részt vettem fellépõként, itt mutatkoztam be
igazán elõször Mezõberényben a "nagyközönség" elõtt, mint népdaléneklõ.
Ezután kért fel Onodyné Magdika, az OPSKK igazgatónõje, hogy nem ven-
ném-e át a csoport vezetését Szabó Antalné Irénke néni halála után. Én pedig
szívesen vállaltam ezt a feladatot, bár kicsit félelemmel készültem a munkára,
hiszen egy már összeszokott csapathoz kerültem be. 

Igazából már gyermekkorom óta énekelek, 10 éven át pedig intenzíven ta-
nultam komolyzenét, pontosabban hegedûn játszottam. Tagja voltam a Szent
István Gimnázium szimfonikus zenekarának is. Fiatalabb koromban még rock-
bandában is énekeltem. Ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt abból a szem-
pontból, hogy megtudtam, mennyit is bír a hangom. 

1994-tõl kezdtem el kifejezetten a magyar népzenével foglalkozni. A '90-es
években nagyon sok fellépésem is volt Budapesten különféle rendezvényeken.

- Hogyan készültetek erre a minõsítésre? Milyen eredménnyel végzett a
csoport?

L.Zs.: A minõsítés elõtt részt vettünk egy orosházi továbbképzésen, ahol
elsõsorban a népdalok elõadásmódjáról kaptunk hasznos információkat.
Igazából 3 hetünk volt felkészülni, mert az összes dalt újra kellett konstruálni. A
kemény munka eredményeképpen ezüst minõsítést értünk el, sõt még külön di-
cséretben is részesültünk színvonalas elõadásmódunkért. Szóval végeredmény-
ben én is és az egész csoport nagyon elégedett lehet, nagyon boldogok vagyunk.
Rengeteg bíztatást kapunk és az észrevételek figyelembevételével folytatjuk a
munkát.

- Õszintén gratulálok az eredményhez és további kitartó és sikeres munkát
kívánok az egész népdalkörnek!

Pap Viktória

Jótékonysági Bál a reformátusoknál

Ebben az esztendõben elõször rendezett jótékonysági bált a refor-
mátus egyházközség Mezõberényben, mármint az utóbbi évtizedek-
ben. A "krónikák", presbiteri jegyzõkönyvek tanulsága szerint ugyanis
a múltban gyakorlat volt a "táncos mulatság" évenként a
gyülekezetben. Közel 130 résztvevõ és még több támogató állt a
kezdeményezés mögé, mellyel a templom felújítására gyûjtöttünk.
Nagyon jó hangulatú estén voltunk együtt és bízunk benne, hogy
összefogással és pályázati segítséggel megvalósul a gyülekezet nagy
álma: a reformátusoknak is szép templomuk lesz Mezõberényben.
Ezúton is köszönik mindenkinek a segítséget, részvételt, hoz-
zájárulást, támogatást és a bíztatást!

TÁJÉKOZTATÁS!

NAGYCSALÁDOS TAGKÁRTYA KEDVEZMÉNYT biztosító üzletek
Mezõberényben:

Berény Color papírbolt: -5% 1000 Ft vásárlás fölött
Százszorszép üzletlánc: -5% a végösszegbõl
Kristály patika: -5% a végösszegbõl
Komlódi Lívia fodrász: -10% a végösszegbõl
Méterárubolt Fortuna tér 6.: -10% a végösszegbõl
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Bababörze
Lassan 1 éve tart a "válságnak" nevezett nehéz idõszak. Ez idõ alatt az

emberek megtanultak spórolni, kevesebbõl kijönni. Ennek egyik módja, ha
lemondunk az új ruhákról, a boltban kapható szépen becsomagolt játékokról.
Mint édesanya, én se szeretem új ruhában kivinni az udvarra játszani a gyereket.
Erre a használt ruha is éppen megfelel, és nem kell rászólni a gyerekre: Kisfiam,
szépen játsszál, vigyázz a ruhádra! Van játszóruhája és játszó cipõje. Ezekben
boldogan csúszkálhat, ugrálhat a pocsolyában. Az egyik tévécsatornán hangzott
el, hogy a környezetvédelem egyik módja, ha használt ruhákat veszünk, mert a
ruhaipar rengeteg vegyi anyagot használ fel a gyártás során.   Megfigyelték már,
mennyi csomagolópapír, doboz, drót megy a szemétbe egy új játék kicso-
magolásakor? Szerintem rengeteg. Agyerek játszik vele egy kicsit, majd megy
a polcra a többi mellé. Az évek alatt meg csak gyûlik a sok feleslegessé vált
holmi.

Ezért örültem, hogy végre Mezõberényben is szerveztek bababörzét.
Rögtön jelentkeztem. Négy ruháskosár telt meg a felesleges, már nem használt
dolgokkal: hálózsák, kinõtt cipõk, csizmák, szánkó, hintaló, DVD-k,
mesekönyvek, takaró, sapkák,  diafilmek,  és sok-sok játék.  November  15-én,
34 asztalon árultuk mi,  édesanyák gyermekeink kinõtt  ruháit és megunt játékait
a boltban kapható ár feléért, harmadáért. Akipakolás után volt idõnk körbenézni.
Mindenki tiszta, jó állapotú dolgokat árult. Sok helyen láttam, hogy még a címke
is rajta volt a kis ruhákon.  Nyitás után meg is jelentek az elsõ vevõk. Sokan
hozták magukkal csemetéiket. Amíg a szülõk nézelõdtek, a gyerekek az emeleti
teremben játszhattak. Volt arcfestés, gyermekfilm vetítés, társasjátékok, a
piciknek játszószõnyeg. Egészen kora délutánig tartott a börze. Sok társam
nevében mondhatom: sikeres napot zártunk. A büfében üdítõt és szendvicset
lehetett kapni. Rendezett, kulturált környezetben árulhattunk. Köszönjük a Kul-
turális Központ dolgozóinak, akik megszervezték! Jövõ tavasszal újra ott
leszünk!

Kovács Gabriella

(folytatás az elsõ oldalról: Körösi Mihály: Mezõberényi 
honvédek 1848-49 címû könyve )

- Mennyi idõt fordított a kutatásra?
A kutatás már az Orlai életrajzzal kezdõdött, konkrét formát 3 éve
öltött, intenzívebben két éve dolgozom rajta. 
- A tartalomból emelje ki a számára legérdekesebbnek ítélt fejezetet!
- A "Nemzetõrök és honvédek" címû fejezetben igyekeztem minden ismert
honvéd és nemzetõr e korra vonatkozó adatait közzé tenni. A több mint 1400
nevet tartalmazó fejezetbõl érdekes, gyakran szomorú, tragikus életutak bon-
takoznak ki. Másik érdekessége a fejezetnek, hogy a csatolt korabeli térképen,
az érdeklõdõ olvasó megtalálhatja az adott nemzetõr lakhelyét is. 

Mezeiné Bátori Valéria

Termelõk, Gazdálkodók, Vállalkozók figyelem!
A Szent Lázár Alapítvány az újonnan nyíló „Kis Madzagos” -
Békésiek Boltja - árukínálatának kiépítésére és folyamatos bõvítésére
beszállító partnereket keres! Célunk: lehetõség szerint helyi és
környékbeli termelõktõl, készítõktõl származó termékekkel álljunk a
vásárlók rendelkezésére. Tervezett árukínálat: zöldségek, gyümölcsök,
liszt, cukor, só, olaj, tejtermékek, pékáruk, biotermékek, csonthéjasok,
méz, lekvárok, édesipari termékek. 
Beszállítói kapcsolatfelvétel: 06/30/842-9894, 
E-mail: kismadzagos@gmail.com
Partnertámogatás, további információk: Domokosné Bartyik
Márta, Vállalkozói Centrum - Békési Inkubátorház menedzsere 
Tel.: 06/20/281-5590, E-mail: vallcentrum@invitel.hu
Andor János, Békés Város Önkormányzat 
Tel.: 06/70/204-7631
E-mail: andorjanos@gmail.com

NAPLÓ A MINDENNAPOKRÓL - MÁRTON-NAPI 
LAMPIONOS FELVONULÁS 
FORRÁS: B. KISS ANDREA

Címkék: Blog, Márton-napi rendezvény, lampion, Mezõberény,
vendégség, hagyományok

Évek óta hallottam a hangulatos beszámolót a mezõberényi Márton-napi
ünnepségrõl. A lampionos felvonulásról, a libazsíros kenyérrõl, és a német
énekekrõl. Egy volt gimnáziumi osztálytársam él ott, tõle tudtam az eseményrõl.
Az idén idõben üzent, és családommal együtt elmentünk a békési kisvárosba.
Megérte.

November 13-án, pénteken, sok-sok ember gyülekezett a mezõberényi
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda épülete elõtt. Gyerekek, felnõt-
tek egyaránt. Szinte mindenki hozott valamilyen lampiont. Volt, aki saját
készítésût, mások boltból vásároltat. Természetesen mi is vittünk magunkkal,
hogy részt tudjunk venni a felvonuláson. Az óvoda ablaka, kerítése alkalomhoz
illõen volt díszítve: libákkal, töklámpásokkal. Arendezõk liba alakú mézeskalá-
csokkal, ízletes teával és forralt borral kínálták a gyülekezõket. Aztán elindult a
tömeg. Nem mindennapi látvány volt, amint többszáz, vagy talán ezer ember
vonult lampionnal a kézben a mezõberényi utcákon. Ahelyiek és az átutazók is
csodálattal nézték a lampionos felvonulást. A piaccsarnok volt a cél, ahol meg-
tudhattuk a rendezvény múltját. Többek között azt, hogy 2002 óta a Mezõberé-
nyi Német Önkormányzat, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Is-
kola, a Német Hagyományápoló Egyesület, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ és a már említett német nemzetiségi tagóvoda évrõl évre megrendezik
ezt a szép, hagyományõrzõ programot. Azt is megtudhattuk, hogy a rendezvény
egyre több embert mozgat meg. Ahíre már túlnõtt Mezõberényen, így többen is
érkeztek más településekrõl. Abevezetõ után az óvodások elõadták Szent Már-
ton történetét, aki a 4. században fontos hittérítõ munkát végzett, és sokakon se-
gített. A legenda szerint püspökké választásának hírére a libaólban bújt el, de a
szárnyasok gágogásukkal elárulták. Innen ered a Márton-naphoz kapcsolódó li-
bakultusz. Az óvodások után az iskolások adtak elõ német nyelven egy mesét.
A Márton-napi lampionos felvonulást libazsíros kenyér és forró tea közös fo-
gyasztása zárta, ahol az ismerõsök találkozhattak, beszélgethettek. Többen is a
másnapi Márton napi mulatságról beszélgettek, aminek helyszíne a Berény
Szálló. Itt adják át Márton botját, van tombolahúzás, és természetesen tánc
reggelig.

Valóban kellemes élmény volt nekünk, hajdú-bihariaknak, hogy résztvehet-
tünk a békési település hangulatos, hagyományõrzõ programján. Javaslom, aki
teheti, jövõre utazzon el Mezõberénybe, és ünnepelje Márton napját az ott
élõkkel.

KISVÁROSI KAVICSOK

Karácsonyi kellékek érkeztek a
BERÉNY-SHOP PAPÍRBOLTBA

Hóember, télapó díszek, szalmadíszek, 
hópihék, harangok, gömbök, fadekorációk, 

díszzsinórok, dísztasakok, matricák, bögrék, 
csillámtollak, csillámporok, ablakfestékek stb.

Mikulástasakok (4 féle), csizma, sapka!

Berény-Shop Kft.
Mezõberény, Fortuna tér 20.

Kellemes Ünnepeket 

és Boldog Új Évet kívánunk!
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HITÉLET

AMAGYARORSZÁGI

LEADER KÖZHASZNÚ

EGYESÜLET

kezdeményezésbe
kezdett, amelynek az a

célja, hogy a
településeken, falvakban
ill. a kisvárosokban élõ

és dolgozó vidéki
emberek megélhetését

elõsegítse. 
Szeretnének egy 

internetes értékesítési
hálózatot útjára indítani,
amely kifejezetten helyi

kistermelõk, 
feldolgozók, elõállítók,

õstermelõk, stb. 
termékeit juttatná pici

lehetõséghez. 
Bõvebb információ:

www.leaderegyesület.hu

Tusz László 

és 

Lókodi Etelka

december 23-án ünneplik 

50. 

házassági évfordulójukat.

Ezúton is szeretettel 

köszönti õket: 

lányuk Etelka, 

Antal 

és unokáik: 

Anti és Zoli

„Két szeretõ lélek, 
hosszú évek óta 

együtt megy az úton 
egymás mellett

szépen. 
Bár a tûz már nem

perzsel, 
úgy mint akkor régen, 
mégis szépen ragyog, 
mint csillag az égen. 

Szívetekbe béke, 
lelketekbe nyugalom, 

legyetek boldogok, 
mint sok sok éve e

napon!”

Mit kérsz karácsonyra?
Jó dolog ajándékot kapni. Bontogatjuk a csomagot, belekukkan-

tunk az ajándékzacskóba, és semmihez sem fogható kíváncsiság fog el
minket. Ismét az ajándékozás lázában élünk, akkor is, ha szûkülnek a
lehetõségeink. Mert hiszen azt is átéltük, hogy jobb adni, mint kapni.
A mondás eredetije Jézustól származik, aki azt mondta: nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni. 

Mit szeretnél karácsonyra? Gyermekkorban erre a kérdésre még
igazi válaszok születnek. Elsõosztályos kisfiam már írogatja egy pa-
pírlapra a kívánságait, hároméves kislányom pedig a mesecsatorna
reklámjában választja ki magának az ajándékokat. A késõbbiekben,
amikor már tudjuk, mit jelent pénzbõl élni, másként fejezzük ki kíván-
ságainkat. Egy hasznos dolgot kérünk, vagy egy olyat, ami nem veri
nagy költségbe az ajándékozót. S ahogy idõsödünk, egyre inkább vál-
tozik az értékítéletünk. Rájövünk, mik az igazi kincsek, mi az igazi
ajándék. - Mindig annak van nagy értéke, amibõl kevés van, ami kuri-
ózum, vagy pótolhatatlan. Az egyedi, kézzel készített termékek mellett
a tanítványaim rajzai, a gyerekek meglepetései vagy a nagyszülõktõl
ránk maradt tárgyak, amik valamelyik rokon padlásáról kerültek elõ.
Ezek a legértékesebb ajándékok.  

Kedves Olvasó, mit kérsz karácsonyra? Mibõl van hiányod? Mit
lenne jó megkapni? Mire vágysz a szíved mélyébõl? - Megfoghatat-
lan, igazi kincseket szeretnénk. Megbecsülést, megértést. Tiszteletet
és kedvességet. Jólétet és biztonságot. Igazi jövõt és boldogulást. Tisz-
ta érzelmeket és hûséget. Egészséget és hosszú életet. Emberséget és
megbocsátást. Idõt és szeretetet. Hitet és egy igazi Istent. 

Mit kérsz karácsonyra? Én egy igazi karácsonyt kérnék minden
házba, minden szívbe. Egy olyat, mint az az elsõ volt. Amikor messzi
keletrõl bölcsek indultak el egy csillag nyomán, és TUDTÁK, hogy
akihez kincseiket és hódolatukat viszik, az a VILÁG KIRÁLYA. Ami-
kor a pásztorok nem magyarázgatták az angyalok énekét és megjele-
nését, hanem engedelmesen útnak indultak, mert TUDTÁK, hogy aki
nem messze tõlük a jászolban fekszik valóban az Õ ÜDVÖZÍTÕJÜK.
Mit szeretnék karácsonyra? Olyan karácsonyt, amelyben az ember fel-
fedezi, mekkora ajándék, hogy Jézust megismerve az Istent magát is-
merheti meg. Olyan karácsonyt szeretnék, melynek során a körülöttem
élõ emberek rájönnének, hogy igazi kincseket nem kaphatják meg
pénzért és nem kaphatják mástól, csakis Jézustól. Olyan karácsonyt
szeretnék, melynek során mindenki ráébred, bármije is van, bárhol is

van, de Jézus nélkül reménytelen, távlat nélküli, bûnökkel terhelt élete
van. 

Vajon mi történik akkor, ha a karácsonyi meglepetés kellemetlen?
Ajándék lónak ne nézd a fogát!- tartja a mondás. De van, amikor alig
sikerül leplezni a csalódottságunkat, és minden az arcunkra van írva.
Már csak mentegetõzni tudunk, vagy kínosan mosolygunk. Amikor Jé-
zus megszületett, Heródes király nagyon kellemetlenül érezte magát.
Nem vette a fáradságot, hogy kinyissa a szemét és a fülét. Ellenlábas-
ként nézett az újszülöttre, aminek következtében hatalmas mészárlást
vitt végbe. Nem akarta megérteni az Ajándékozót. Nem vette tudomá-
sul, hogy tényleg arra van szüksége, amit kapott. Sokan ma sem veszik
tudomásul ezt. A személytelen szeretetrõl és annak szépségérõl beszél-
nek, ahelyett, hogy a személyes Istent látnák a mindig szeretetbõl cse-
lekvõ, szeretetét halálában is bizonyító Jézusban. Nem veszik észre,
hogy nem tökéletesek, és nekik is szükségük van Jézus megbocsátásá-
ra. Pedig az Õ megszületése csak azért lehet ünnep, és világra szóló
csoda, mert tudjuk, hogy feltámadt a halálból és isteni szeretetét a ha-
lál sem tudta megtörni. 

Mi lenne, ha egy születésnapon csak a torta, a vendégek ülésrend-
je, az ajándék lenne fontos, de észre sem vennék magát az ünnepeltet,
meg sem kérdeznénk, "hogy vagy" ? Visszás lenne, udvariatlan…

Mit kérsz karácsonya?  Én egy olyan ünnepet, amelyben mindenki
tudja, Jézus miatt ünnepelünk, mert Õ hozta az igazi kincset az éle-
tünkbe: a hitet, a reményt, a szeretetet, a bûnök bocsánatát, az örök
életet. 

"Az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy
örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítõ született ma nektek,
aki az Úr Krisztus."  Lk 2, 10-11

Pásztoroknak lábát add nekem, siethessek hozzád sebesen.
Napkeleti bölcseknek kezét, szívem kincsét hadd tegyem eléd.
Angyaloknak hangját, hogy vigyek drága örömhírt mindenkinek.
Máriának hûséges szívét, hadd lehessek Jézusom tiéd!
Karácsonynak boldog ünnepén, nem kérek más ajándékot én:
Add meg nékem édes Istenem, szeretettel teljén meg szívem.

(Gyõri Gábor gyermekéneke)

Lázárné Skorka Katalin 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

November hónapban eltávoztak közülünk:

lakosok.

Bereczki Mihályné Andrési

Zsuzsanna (1909) Mb. Szív u.

10., Lukucz Ibolya (1963)

Köröstarcsa Ady E. u. 22., Somo-

gyi Ferenc (1937) Mb.

Szénáskert u. 60., Krnács Olga (1967) Mb.

Báthory u. 66., Balog Imréné Darvasi Kriszti-

na (1925) Mb. Csabai u. 5. szám alatti

lakosok.

NOVEMBER HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Kovács Tibor Kamut és Égerházi Judit Kamut, 

Lédig Zoltán és Bereczki Ágnes Mb. Báthory u. 28.

szám alatti lakosok.

2009. december 12-én ünnepli 

90. születésnapját 

EILER MIHÁLY

Ez alkalomból köszöntik õt 
és jó egészséget, boldog életet

kívánnak neki: felesége, 
keresztgyerekei 

és keresztlánya Magdi

„Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyunk, csak te meg én,

viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében

szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könnyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,

utolsó mondatom: szeretlek téged.”

PETNEHÁZI JÓZSEF ISTVÁN

ÉS

FELESÉGE

VINCZE PIROSKA

2009. december 25-én 
ünneplik 

40. 
házassági évfordulójukat. 

Szeretettel köszöntik õket
gyermekeik, menyük, 

és unokájuk.

Plavecz György és Garai Mária

november 5-én ünnepelték

60. házassági évfordulójukat

gyermekeik és családjuk

körében.
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DR. BURJÁN ÉS TSA. BT.

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÕ

ÉS OPTIKAI CIKKEK BOLTJA

MEZÕBERÉNY, SZÉCHENYI U 1.

TEL: 66/424-130

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS: 
Munkanapokon 8-12 óráig betegvizsgálat

12-14 óráig látótérvizsgálat

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS:
kedd és csütörtök 16-18 óráig

OPTIKAI CIKKEK BOLTJA NYITVA TARTÁS:
hétfõ: 8-12 óráig

kedd: 8-12 óráig és 16-18 óráig
szerda: 8-12 óráig

csütörtök 8-12 óráig és 16-18 óráig
péntek 8-12 óráig

KONTAKTLENCSE:
Sauflon kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása.

SZEMÜVEGKERETEK nagy választékban.

SZEMÜVEGEK készítése: 
egy, két és többfókuszú lencsékkel.        

KARÁCSONYI CSECSE-BECSE
ILDI-TURI

Ismét hatalmas "BIZSU" ékszer, ajándék és ásványok vására

2009. november 23-tól december 31-ig

bemutató áron.

Mezõberény, Fortuna tér 13. (totó-lottó mellett)

Tel: 66-424-325

Ezúton kívánunk 
minden kedves vásárlónknak 
Boldog, Békés Karácsonyt!

"Öltözhet tokától-bokáig"

ÚJ KAMION ÉRKEZETT

A LUTHER TÉRI 

HASZNÁLT RUHA R BUTIK ÜZLETBE

TELJES FELTÖLTÉS, ÁRUCSERE!

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a
polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003.(X.1.)
Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. AKormányrendelet 25.§.
alapján "Kis és közepes tûzijáték termék (a közepes tûzijáték termékek esetében
a bombák, a "tûzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) de-
cember 31-én 18 órától január 01-én 6 óráig engedély hiányában is felhasználha-
tó". AKormányrendelet 30.§. (2) bek alapján "Kis és közepes tûzijáték terméket
(a közepes tûzijáték termékek esetében a bombák, a "tûzijáték bombák mozsa-
rakban" és a római gyertya kivételével) - a petárda kivételével - nagykorú szemé-
lyek december 28-ától 31-éig engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják,
illetve egy idõben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják és a hasz-
nálati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják." Petárdát, csak piro-
technikusi vizsgával rendelkezõ személy vásárolhatja, birtokolhatja és használ-
hatja fel. Atesti épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése érdekében kér-
jük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, csak
fokozott óvatossággal, a termékeken látható felhasználási szabályok maradékta-
lan betartásával tegye azt.      

Tisztelt kerékpárosok!
A Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén 2009. évben több olyan

közlekedési baleset miatt, amely során a baleset okozója, vagy részese ke-
rékpáros volt. Az ilyen jellegû közlekedési balesetek bekövetkezésének elsõdle-
ges oka az elsõbbség meg nem adása volt, valamint az, hogy a kerékpárút elle-
nére az úttesten, vagy a gyalogosok részére fenntartott járdán közlekedtek. 

Felhívjuk az elektromos, illetve a mechanikus kerékpárral közlekedõk
figyelmét, hogy a vonatkozó közlekedési szabályok betartásával vegyenek részt
a közúti közlekedésben. Ennek megfelelõen:

- Ahol kerékpárút található, minden esetben azon haladva közlekedjenek,
- A járdán csak gyalogosan, a kerékpárt tolva haladjanak,
- Éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között használják a kerékpár

világítását,
- Lakott területen kívûl éjszaka, illetve korlátozott látási viszonyok között a

világításon túl használjanak fényvisszaverõ mellényt (ruházatot),
- Az útkeresztezõdéseket fokozott óvatossággal közelítsék meg, tisztázatlan

forgalmi helyzetben pedig célszerû megállással tisztázni a továbbhaladás sor-
rendjét,

- Kerékpárt ne vezessenek szeszesitaltól befolyásolt állapotban,
- Kerékpár pótülésén 18. életévét betöltött személy csak 10 éven aluli gyer-

meket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad. 
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ünnepi bevásárlási idõszak-

ban fokozottan kell számítani utazóbûnözõk megjelenésével, akik elsõsorban i-
dõs személyek lakásába jutva az ott lakó hiszékenységét kihasználva megtévesz-
tik, majd figyelmüket elterelve készpénzt, vagy más értéket tulajdonítanak el. 

Utazó bûnözõk jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben, bevásárló helye-
ken és a piac területén is, ezért külön felhívjuk az eladók, illetve az üzlettulajdo-
nosok figyelmét a szükséges vagyonvédelmi intézkedések fontosságára, vala-
mint a vásárlók figyelmét arra, hogy bevásárlás során ne hagyják csomagjaikat,
értékeiket õrízetlenül. 

Agépkocsival közlekedõ:
- amennyiben jármûvétõl eltávozik, annak ajtajait mindenesetben zárja be,
- amennyiben jármûvétõl csak rövid ideig távolodik el, ne hagyja az ajtókat

záratlan, esetleg kitárt állapotban, illetve ne hagyja az indítókulcsot a
gyújtáskapcsolóban,

- amennyiben arra lehetõség van, jármûvét sötétedés után, illetve az éjszaki
idõszakban ne hagyja közterületen,  

- a jármûben ne hagyjon jól látható helyen étéket (kézitáskát, pénztárcát,
mobiltelefont, csomagot, stb.),

Kérjük a lakosságot, hogy saját, illetve mások értékeinek megóvása céljából
fordítsanak fokozott figyelmet a bûncselekmények megelõzésére. 

Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívûl
tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 107-es segélyhívó számon,
illetve a 352-522-es telefonszámon.

Mezõberény minden lakójának kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánunk !

Mezõberényi Rendõrõrs
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(folytatás az elsõ oldalról: Szucharda Gyula Emlék Sakkversenyen)

A verseny végig kiélezett és szoros
volt. Az utolsó fordulókban mutatott
jó hajrájának köszönhetõen a gyõzel-
met Bányai István (Gyulai SE) szer-
vete meg és ezzel elhódította a szer-
vezõk által felajánlott serleget. Az
ezüstérmet itthon tartotta Nagy Ró-
bert, a Mezõberényi SE versenyzõje
és a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára a tehetséges dévaványai Szász
János állhatott fel. Az ifjúsági me-
zõnybõl (1996. után születettek)
kiemelkedett Varga Tamás, aki 10
éves kora ellenére már egyenrangú
ellenfele volt a felnõtt mezõnynek.
Remélhetõleg Petró tanár úr tanítványa még sok örömet fog okozni a
megye sakkrajongóinak.

Bízunk benne, hogy jövõre is hasonlóan jó hangulatú, színvonalas
versenyt tudnak megrendezni a szervezõk Gyula bácsi tiszteletére.

Eredmények
(holtverseny esetén mezõnyérték pontszámítás döntött)
Felnõttek: 1. Bányai Istvány (Gyulai SE) 6 pont 2. Nagy Róbert

(Mezõberényi SE) 6 pont 3. Szász János (Dévaványai SE) 5,5 pont 4.
Flack Zoltán (Dévaványai SE) 5 pont 5. Jakó Róbert (Mezõberényi
SE) 5 pont 6. Hegedûs Mátyás (Mezõberényi SE) 5 pont

Ifjúságiak: 1. Varga Ta-
más (Békési TE-Csaba Hon-
véd) 4 pont 2. Vértes Imre
(Békési TE) 4 pont 3. Fekete
Ágnes (Dévaványai SE) 4
pont

Legjobb 1996. után szüle-
tett nem díjas leány: Balog
Tünde (Békési TE) 3,5 pont

Legjobb 2000. után szüle-
tett nem díjas versenyzõ: Ott-
lakán Péter (Békéscsaba) 3
pont

Jozaf Csaba

Második éve NB II-ben a Berényi Gyermek FC

A Berényi Gyermek FC U 13 és U 15 csapatai a 2009/2010-es
bajnoki szezonban második alkalommal szerepelnek az utánpótlás
Országos Bajnokság második vonalában.

Tavaly a nagyobb korosztály szerepelt eredményesebben.
Az õszi szezonban ezennel a fiatalabbak (U13) foglalnak el jobb

helyezést a tabellán.
Az U 15 korosztály jobban megérezte a játékosállományban történõ

változásokat. Majdnem egy csapatra való kezdõjátékos váltott felsõbb
korosztályba, a helyükbe lépõk nem tudták pótolni a távozókat.

Csapatunk a 12 mérkõzésen csak egy gyõzelmet és egy döntetlent
tudott elérni, de ismerve a játékosállományt, egyesületünk okkal bízhat
a jobb tavaszi folytatásban.

Ezt ígéri Kajlik Péter edzõ is, aki a téli idõszakban erõsítéseket ter-
vez a játékos keretben.

Õsszel a kellemes meglepetést az Oláh Zsolt által vezetett  U 13
csapatunk jelentette. A rangos mezõnyben elfoglalt 9.hely hely és a
megszerzett 14 pont jó eredménynek tekinthetõ, de tavasszal ezt is túl
lehet szárnyalni. 

Az õszi szezon befejeztével az edzések tovább folytatódnak, majd
következnek a téli teremtornák.

U 15 csapatunk december 11-14 között Marosvásárhelyen (Romá-
nia) vesz részt egy rangos teremtornán. 

2010 január-februárban kerül sor Mezõberényben a XVI. Farsang
Kupára.

Berényi Gyermek FC

ELKÉSZÜLT A BERÉNYI GYERMEK FC 

2010-ES FALINAPTÁRA, MELY

MEGVÁSÁROLHATÓ A PAPÍRBOLTOKBAN.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves Segítõink!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon véradóknak a segít-
ségét, akik önzetlenül részt vettek 2009. 11. 20-án a gyulai Véradó

Állomáson megszervezett véradáson. Köszönet a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Vezetõinek, 

hogy a részvételt biztosították, 
így ezzel is hozzájárultak gyógyulásomhoz. 

Pál Imréné és Családja
„Nehéz idõszakaim legszörnyûbbikén ott termettek körülöttem a

barátaim. 
Azóta ilyen esetben, az elsõ dolgom egyszerûen az, hogy segítséget

kérek.”- Paulo Coelho -

KÖSZÖNET

A Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi

jövedelemadójuk 1%-val 
támogatták egyesületünket. 

Abefolyt összeget - 28.714 Ft - ot - az 
alapszabályban megfogalmazott célokra fordítottuk.

Adószámunk: 18376830-1-04

Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete
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PROGRAMAJÁNLÓ

n A Color Fotóklub Berényi Napok címû kiállítása az OPSKK
Mûvelõdési Központjában megtekinthetõ 2010. január 10-ig.
n 06-án 14.30 óra Karácsonyi hangverseny az I. kerületi Evan-

gélikus Egyházközségben Kalocsay Károly orgonamûvész közremû-
ködésével.
n 2009. december 8-án 17 órakor Vadas Zsuzsa, a Nõk Lapja

szerkesztõje, a Tuti dilik : [ötven év a sajtó körül] és az Úti dilik, avagy
40 év alatt a Föld körül : vasfüggönyön innen, Óperencián túl c.
könyvek szerzõje beszélget régi és legújabb vidám utazási kalandjairól
az olvasókkal az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
olvasótermében. (A rendezvényt a Balassi Intézet támogatja)
n 11-én 18 óra Táncgála, a Kner és Nyíri TSE versenytáncosai-

nak show mûsora. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja. Jegyek
500 Ft-os egységáron kaphatók a helyszínen.
n 13-án 17 óra Irodalmi kávéház karácsonyi hangulatban a

Nyugdíjas klubbal. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja. 
n 14-én 6 óra Kirándulás a budapesti IKEA áruházba. Jelentkezni lehet

a Kulturális Központban. Részvételi díj: 2.900 Ft (útiköltség).
n A "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Télapó

Ünnepséget rendez, ahol a táncházban talán még a Télapó is táncra
perdül, mikor éppen nem kézmûveskedik. Ideje: 2009.december
15.(kedd),15 óra. Helye: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,
Mezõberény. Zenél: Suttyomba Zenekar. A belépés díjtalan.
n 17-én 16 óra Idõsek karácsonya. Az OPS Kulturális Központ

és a Városi Humánsegítõ Szociális Szolgálat rendezvénye. 
n 21-22. és 28-30. 14-17 óra Szünidõ-dõ-dõ: szünidei játszó-

házak a "Madarak Háza" Látogató - és Szabadidõ Központban. 
n 22-én 8-11 óra Véradás az OPSKK Mûvelõdési Központjában.
n 30-án 17-21 óra Elõszilveszteri Tini Party. Helyszín: OPSKK

Mûvelõdési Központja
n Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szeretettel meghív-

ja Önt és kedves ismerõseit Népi díszítõmûvészeti szakkörének adven-
ti hangulatú kiállítására, mely megtekinthetõ 2009. december 18-ig.
n Adventi gyertyagyújtás a Berény Szálló elõtti téren.
december 6. 16 órától a Református Egyházközség szolgálatával
december 13. 16 órától a Római Katolikus Egyházközség szol-

gálatával
december 20. 16 órától a II. ker. Evangélikus Egyházközség szol-

gálatával

ÜNNEPI PROGRAM AZ II. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGY-
HÁZKÖZSÉGBEN

Advent Második vasárnapja 2009. december 6. 10 órától Isten-
tisztelet Úrvacsoraosztással az imateremben.

Advent Harmadik vasárnapja 2009. december 13. 10 órától Isten-
tisztelet az imateremben.

Advent Negyedik vasárnapja 2009. december 20. 10 órától Isten-
tisztelet az imateremben. 16 órától Negyedik gyertyagyújtás a városi
koszorún.

December 24. 16 órától Karácsonyi ünnep a gyerekeknek.
December 25. Karácsony elsõ napja a templomban, 10 órától

Istentisztelet Úrvacsoraosztással.
December 26. Karácsony második napja az imateremben, 10

órától Istentisztelet
December 27. vasárnap Istentisztelet az Imateremben.
December 31. 17 órától Óévi Istentisztelet az imateremben.
2010. január 1. 10 órától Újévi Istentisztelet az imateremben,

úrvacsoraosztással.

ÜNNEPI PROGRAM AZ I. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGY-
HÁZKÖZSÉGBEN

December 6-án 17 órakor: Családi teadélután
23-án 15 órakor: Gyermekek karácsonya
24-én 17 órakor: Szentesti istentisztelet
24-én 23.30-kor: Éjféli könnyûzenei istendicséret
25-én 10 órakor: Karácsonyi ünnepi istentisztelet
26-án 10 órakor: Karácsony másodnapi istentisztelet
27-én 10 órakor: Istentisztelet
31-én 17 órakor: Óévi istentisztelet
Január 1-jén 10 órakor: Újévi istentisztelet

A MEZÕBERÉNYI KATOLIKUS EGYHÁZ ADVENTI ÉS
KARÁCSONYI ALKALMAI

ADVENT

"Ó jöjj ó jöjj, Üdvözítõ, beteljesült már az idõ
Törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ sóvárgva rád."

November 28. (szombat) 18 óra - Elsõ adventi gyertyagyújtás és
szentmise
December 5. (szombat) 18 óra - Második adventi gyertyagyújtás és
szentmise
December 12. (szombat) 18 óra - Harmadik adventi gyertyagyújtás és
szentmise
December 19 (szombat) 18 óra - Negyedik adventi gyertyagyújtás és
szentmise
December 23. (szerda) 17 óra 30 perc - Pásztorjáték, 18 óra - Advent
záró szentmise

KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE

"Betlehemnek falujában, 
Hideg, téli éjszakában,

Született egy kicsiny gyermek,
Fiúisten emberré lett.

Õt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának..."

December 25. (péntek) 0 óra- ÉJFÉLI SZENTMISE
December 25. (péntek) 8 óra 30 perc - Karácsonyi szentmise
December 26. (szombat)18 óra - Karácsonyi szentmise, Szent István
vértanú ünnepe

KARÁCSONY NYOLCADA

December 27. (vasárnap) - Szent Család vasárnapja, Szent János
apostol ünnepe 8 óra 30 perc - szentmise, 18 óra -  szentmise  
December 31. (csütörtök) - Év végi hálaadás, 18 óra szentmise
Január 1. (péntek) Mária Istenanyasága, Újév 9 óra 30 perc -
ÜNNEPI SZENTMISE
Január 2. (szombat) 18 óra - szentmise
Január 3. (vasárnap) - Vízkereszt 8 óra 30 perc - szentmise,
18 óra szentmise

Karácsonyi, ünnepi istentiszteletek a református gyülekezetben:

Karácsonyi alkalmak

Szenteste december 24. 16 óra Istentisztelet Csabai u 2.
Karácsony I. napja december 25. de. 10 óra Úrvacsorás istentisztelet
Csabai u 2., du. 18 óra Istentisztelet Csabai u 2.
Karácsony II. napja december 26. de 10 óra Istentisztelet Csabai  u 2.

du. 18 óra Istentisztelet Csabai u 2.
Óévi december 31. 18 óra Istentisztelet Csabai u 2.
Újévi Január 1. 10 óra Istentisztelet Csabai u 2.

Minden alkalmukra szeretettel várják az érdeklõdõket!


