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Mezőberény települési választás eredményei
Polgármester választás:
A polgármester: Siklósi István
független jelölt
Képviselő-testület választási eredménye kerületenként:
1. sz. vk.: Barna Márton
független jelölt
2. sz. vk.: Körösi Mihály
független jelölt
3. sz. vk.:Szekeres Józsefné
független jelölt
4. sz. vk.: Mezeiné Szegedi Erzsébet
független jelölt
5. sz. vk.: Kovács Edina
független jelölt
6. sz. vk.: dr. Burján Katalin
Városvédők
7. sz. vk.: Borgula Györgyné
független jelölt
8. sz. vk.: Halász Ferenc
FIDESZ-KDNP
Kompenzációs lista:
Harmati László
FIDESZ-KDNP
Nagy Sándor
Jobbik
Öreg István
Városvédők
Az önkormányzat összetétele:
A települési képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő
Egyéni választókerületben megválasztott: 8 fő
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott: 3 fő

Tájékoztató adatok a Mezőberény települési
nemzetiségi választás eredményeiről
A német települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Hoffmann Szilvia
BMNÖSZ
Rau Mihály
BMNÖSZ
Schön András
BMNÖSZ
Wagner Márton
BMNÖSZ
A roma települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Burai Éva
Lungo Drom
Csőke István
MCF
ifj. Mezei Tibor
MCF
id. Mezei Tibor
MCF
A szlovák települési nemzetiségi önkormányzat összetétele:
Bartó Andrásné
Szlovák Unió-MSZSZ-KSZ
Borgula György
Szlovák Unió-MSZSZ-KSZ
Cservenák János
Szlovák Unió-MSZSZ-KSZ
Drenyovszki Györgyné
Szlovák Unió-MSZSZ-KSZ

Adventi gyertyagyújtás a Berény Szálló előtt
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat – felkérve a mezőberényi három történelmi egyház
négy gyülekezetét – adventi gyertyagyújtásra hívja és várja a város
lakóit a Kossuth térre.
- 2014. nov. 30. 16 óra az I. ker. Ev. Egyházközség szolgálatával;
- 2014. dec. 7. 16 óra a Ref. Egyházközség szolgálatával;
- 2014. dec. 14. 16 óra a Római Kat. Egyházközség szolgálatával;
- 2014. dec. 21. 16 óra a II. ker. Ev. Egyházközség szolgálatával.
Újévi köszöntő 2015. január 1-én 17 órától.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester.
Mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezők!

XXIV. évfolyam, 2014. november
Alakuló ülés 2014.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október
22-én tartotta alakuló ülését.
Az ülésen először Pallagi Sándorné, a Helyi Választási Bizottság
elnöke adott tájékoztatást az önkormányzati képviselő- és
polgármester-választás eredményéről. Az önkormányzati képviselők
és Siklósi István polgármester letették esküjüket, majd a HVB elnöke,
Pallagi Sándorné átadta a képviselőknek és a polgármesternek a
megbízóleveleket. Ezután Siklósi István polgármester ismertette
programját, és sor került a önkormányzat bizottságainak
megválasztására. A korábbi négy bizottság helyett ezentúl három
bizottság végzi a döntés-előkészítés munkáját: Humánügyi Bizottság
(nevelés-oktatás, kultúra, egészségügy, szociális terület, sport és
kapcsolatok), Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Ügyrendi,
Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság. A bizottságok
nem képviselő (külsős) tagjait előreláthatóan a november 10-i testületi
ülésen választják meg.

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Mezőberény lakossága október 23-án a városi köztemetőben
hagyományos módon emlékezett meg az '56-os forradalom
évfordulójáról. Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai
Kabinetjének vezetője tartott ünnepi beszédet, ezt követően a városi
önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek
helyezték el koszorúikat a hősi emlékműnél.
Az ünnepség a városházán elismerések átadásával folytatódott.
Siklósi István polgármester elmondta, az önkormányzat rendelete
értelmében „Mezőberényért” kitüntetés és „Mezőberényért”
posztumusz kitüntetés azoknak adományozható, akik valamilyen
szakterületen maradandót alkottak, öregbítették Mezőberény
hírnevét, és köztiszteletben állók. Az önkormányzat „Mezőberényért”
kitüntetést adományozott dr. Kugler Józsefnek, illetve
„Mezőberényért” posztumusz kitüntetést Wagner Mártonnak.
Dr. Kugler József betegsége miatt az ünnepi testületi ülésen nem
tudott jelen lenni, az eseményeket a kábeltévé egyenes adásán
keresztül követte, az emlékplakettet és az oklevelet később vette át. A
2013. júniusában elhunyt Wagner Márton emlékplakettjét és oklevelét
családtagjai vették át.
A kitüntetettek méltatása a 2. oldalon.
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Mezőberényi Hírmondó

„Mezőberényért” kitüntetésben részesült
Kugler József

Wagner Márton – „Mezőberényért”
posztumusz kitüntetés

Mezőberény önkormányzata október 23-án „Mezőberényért”
kitüntető címet adományozott dr. Kugler Józsefnek.

A város önkormányzata október 23-án „Mezőberényért”
posztumusz kitüntetést adományozott Wagner Mártonnak.

Kugler József 1955. augusztus
18-án született Békéscsabán.
Édesanyja a Felvidékről
Mezőberénybe kitelepített
magyar, édesapja Mezőberényben lakó német (azaz
sváb) volt.
Általános és középiskolai
tanulmányait Mezőberényben
végezte, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán
szerzett 1979-ben történelemföldrajz szakon tanári diplomát. A békési gimnáziumban
1979-1986-ig tanított, majd az MTA Regionális Kutató Központ
Alföldi Tudományos Intézete tudományos kutatója lett. Tudományos
kutató munkája mellett – mint Mezőberény köztiszteletben álló
polgára – 1994 óta folyamatosan a helyi választási bizottság elnöke
volt 2014-ig.
Kugler József talán szülői, családi indíttatásánál fogva választotta
életpályája, tudományos kutatásai központi témájának a
magyarországi, elsősorban a délkelet-alföldi, ezen belül is Békés
megyei kisebbségek XIX-XX. századi történetét, a felvidéki
magyarság történetét és migrációját, valamint a határmenti
kapcsolatok sajátosságainak feldolgozását.
Kugler József aktív részese volt az MTA Regionális Kutatási Központ
Alföldi Tudományos Intézete által elvállalt kutatási programoknak.
Közreműködött Békéscsaba megyei jogú város környezetvédelmi
programja elkészítésében (2002), de említhetjük Mezőberény integrált
városfejlesztési stratégiája elkészítését is (2010).
Munkásságának fontos része Gúta és Mezőberény kapcsolatának
ápolása, a két település közös múltjának feltárása, az együttélés
fontossága, a nemzetiségek megbékélése volt. Ugyan ez jellemzi a
mezőberényi németek történetének kutatásában is.
Kugler József közéleti emberként elsősorban Mezőberényben volt
alakítója települése életének, az önkormányzati választások során
választási bizottsági elnökként igen nagy tiszteletet és megbecsülést
vívott ki magának. Számos közéleti szereplést vállalt, főként a szlovákmagyar lakosságcsere megismertetésére, valamint a mezőberényi
németek kitelepítésével, a „málenkij robot”-tal kapcsolatos kutatások
támogatásával. Segítsége nélkül ma nem lenne a város főterén a
mezőberényi német kitelepítettek emlékműve, de a mezőberényi római
katolikus templom falán sem lenne emléktábla a Felvidékről ide
telepítettek emlékére.
Kugler József születése óta Mezőberényben él, tudását és emberi
kvalitásait munkába állása óta szülőföldje értékeinek, történelmének
és a jövő feltárásának lehetőségei kutatásának szenteli. A tudásával és
emberi kvalitásaival, Mezőberény értékeinek, történelmének és a jövő
feltárásának lehetőségei, kutatásában elért eredményei és a városhoz
való kötődése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként,
elismerésként 2014. évben „Mezőberényért” kitüntető címet
adományozott dr. Kugler Józsefnek.

Wa g n e r M á r t o n 1 9 6 4 .
március 31-én született
Mezőberényben. Gyermekéveit a városban töltötte, itt
végezte iskolai tanulmányait.
A középiskolát az akkori
Közgében végezte Békéscsabán, majd mérlegképes
könyvelői végzettséget szerzett. Hamarosan az akkori
téglagyárba került, ahol élete
végéig dolgozott. Élete során
bejárta a ranglétra minden
fokát, volt művezető, üzemgazdász, igazgató, majd a cég
ügyvezetője. Nagy elismerés
volt számára, hogy a Magyar Téglás Szövetség tagja lett, 2007-től a
szövetség elnökségi tagja. Kiemelkedő, eredményes szakmai
tevékenységéért 2010-ben – az akkori építésügyi miniszter – az Építők
Napja alkalmából elismerésben részesítette. Számára a legfontosabb
az értékteremtés volt. Munkája mellett ezt képviselte közéleti
szereplőként is. Közel három cikluson keresztül, 1998-tól a képviselőtestület tagja. Mind három ciklusban pénzügyi, gazdasági bizottság
tagjaként, majd a közbeszerzési bíráló bizottság elnökeként aktívan
tevékenykedett, a város érdekeit szem előtt tartva. Részt vett több
civilszervezet munkájában. A Mezőberényi Városszépítő és
Városvédő Egyesületnek 1998-tól tagja, majd elnökségi tagja, később
alelnöke. Segítette a város természetes és épített értékeinek
felkutatását, felújítását, megóvását. Számos, a városban megtalálható
építmény megalkotásának részese, támogatója. Labdarúgást és
gyermekeket szerető szakemberek, illetve vállalkozók kezdeményezésére 2001-ben megalakult Berényi Gyermek Futball Club
Utánpótlás Nevelő Egyesület, ezt támogatta. A Mezőberényi
Gyerekfoci – Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány alapító tagja.
Folyamatosan figyelemmel kísérte, erkölcsileg és anyagilag támogatta
az iskolai labdarúgás fejlesztését, a helyi ifjúság sportszerű életvitelre
nevelését. Több éven keresztül, 2012-ig a Mezőberény Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségének is tagja. Támogatta és
segítette a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesületet.
Wagner Mártonnak rövid életút adatott, 2013. június 4-én súlyos
betegségben hunyt el.
Értékrendje meghatározó elemei közé tartozott a becsület és tisztesség,
a kötelességtudat és felelősségvállalás, a szabálykövetés, a fegyelem és
korrektség. A folyamatos és magas színvonalú munkája, közösségépítő
és közösséget összetartó, örökségmegőrző és átadó tevékenysége
példaértékű lehet minden mezőberényi polgár számára.
Az évtizedeken át végzett kiemelkedő szakmai, közéleti és társadalmi
tevékenységéért, a várost szolgáló, emberközpontú munkájáért
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város
lakóinak tisztelete és hálája kifejezéseként a „Mezőberényért”
posztumusz kitüntetést október 23-án Wagner Mártonnak
adományozta.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik
önkormányzati elismerésemhez gratuláltak, valamint
azoknak is, akik személyesen vagy üzenet útján
kívántak jobbulást, mielőbbi felépülést.
Mezőberény, 2014. október 27.
Dr. Kugler József

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések: Sáli György Péter (Mezőberény) és Pálinkás
Ildikó (Mezőberény), Labancz Károly (Mezőberény) és Horváth
Pálma (Mezőberény), Mendel István (Mezőberény) és Székely
Mária Anna (Mezőberény), Urbancsok Attila (Mezőberény) és
Erdei Ildikó (Mezőberény)
Eltávoztak közülünk: Vári Pál Mihály (1953), Lévai Jánosné
(1932), Prekopa János (1938), Hidvégi János Gábor (1943),
Zsolnai Jánosné szül. Gál Piroska (1952), Pardi Tamás (1951),
özv. Hajdu Mihályné szül. Maléth Zsuzsanna (1923), Jakusovszki
Sámuel (1921)
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Felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi
elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendeletében:
1. „Mezőberény Kultúrájáért”
2. „Mezőberény Sportjáért"
3. „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4. „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5. „Mezőberény Vállalkozója” elnevezéssel elismeréseket
alapított. Az elismerések a település társadalmi és gazdasági
életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési
tevékenységében; természeti értékei és haladó hagyományai
ápolásában és gazdagításában szerzett kimagasló szakmai és
hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése,
megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében
adományozhatók. Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási
határideje: 2015. január 15. A javaslatokat írásban kell a város
polgármesteréhez eljuttatni az alábbi címre: Siklósi István,
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.
A rendelet megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.
Babinszki Jánosné Takács Mária
2014. szeptember 14-én ünnepelte

90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester otthonában köszöntötte, és adta át a miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés,
boldog éveket kívánunk az
ünnepeltnek.

Berényből a Szegedi Opera színpadára
Réti Csaba – A leghűségesebb tenor címmel a közelmúltban
megjelent könyvet Kiss Ernő szerző és dr. Majzik István, a Magyar
Kultúra Lovagja, a kötet kiadója mutatta be október 17-én az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában. Az eseményen részt
vett Réti Csaba húga, Gyarmati Gáborné Évike is, aki személyes
élményeivel egészítette ki az elhangzottakat. Réti Csaba
Mezőberényben született, gyermekkorát is itt töltötte, 14 évesen
került el a településről.
A rendezvény előtt Kiss Ernő elmondta, Réti Csaba Liszt-díjas,
Érdemes Művész különleges, egyedülálló jelenség volt a Szegedi
Opera történetében, és bár 1999-ben énekelt utoljára, a közönség
szeretete mégis változatlan a 2009-ben elhunyt művész iránt. Réti
Csaba a Szegedi Opera színpadán 43 évet töltött, 1956-ban került a
kórusba, 1957-től már szólót is
énekelt, és 1999-ben Gregor
József jubileumi estjén lépett fel
utoljára. A művészekre jellemző
bohém élettől távol tartotta
magát, 48 évig boldog
házasságban élt feleségével.
Példás családapa volt, fia: Réti
Attila is kiváló operaénekes, aki
most ötven éves, és 25 éves kora
óta ő is a Szegedi Opera tagja.
Megadatott nekik, hogy
Donizetti: Szerelmi bájital című
operájában együtt legyenek a
színpadon.
A Réti Csabáról szóló könyv
megvásárolható a szerzőnél, ez
ügyben érdeklődni lehet az
OPSKK könyvtárában, illetve
ugyanitt kölcsönözhető is.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Projektzárás
Szervezetfejlesztés Mezőberény Város Önkormányzatánál
ÁROP-1. A.5-2013-2013-0039
Mezőberény Város Önkormányzata az „ÁROP 1.A.5
Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok
számára” projekt megvalósításának keretében „ A Mezőberényi
Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat
megvalósítása érdekében” címmel pályázatot nyújtott be és
támogatásban részesült. A program célja volt, hogy Mezőberény
Város Önkormányzata a Mötv. és a Járási tv. következtében
megváltozott feladatkörökhöz szükséges változásokat
megtervezze, megvalósítsa, és az eredményeket visszacsatolja. A
pályázati munka során az adatelemzések és az interjúk tapasztalatai
alapján megfogalmazott javaslatok egyeztetésre kerültek a
vezetőkből álló testülettel. Az egyeztetés eredményeként létrejött
tanulmányok átadásra kerültek a belső szakmai megvalósítóknak. A
kedvezményezett értékelte, felülvizsgálta, véleményezte az átadott
javaslatokat. A végleges javaslatokat Mezőberény Város
Önkormányzata elfogadta. A pályázati anyag az önkormányzati
feladatok költségvetési intézményi formában való ellátásának
szempontjai alapján a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal, az Mezőberény
Város Óvodai Intézménye, Városi
Közszolgáltató Intézmény,
Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat és az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központ munkáját elemzi.
A program időtartama:
2013. 11.30.-2014. 09. 30.

Rendőrségi felhívás!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy – a közeledő év végi
ünnepekre is figyelemmel – fokozottan lehet számítani a városban
megjelenő utazóbűnözőkre! Kiemelkedő veszélyt jelentenek: a
trükkös tolvajok, a besurranó tolvajok, a gépkocsi feltörők. A
Mezőberényi Rendőrőrs egyéb feladatai mellett kiemelt figyelmet
fordít az időskorúak védelmére, a sérelmükre elkövetett
bűncselekmények megelőzésre is. A közbiztonság fenntartása
érdekében, fokozott figyelmet fordítunk az utazó bűnözők
kiszűrésére, a bűncselekményt elkövetők elfogására, a nagyobb
tömegeket vonzó helyek visszatérő ellenőrzésére, s ezáltal a lakosság
biztonságérzetének javítására.Kérjük azonban, hogy mindenki
fordítson figyelmet saját értékeinek, javainak megóvására! Ne adjon
esélyt a bűnözőknek!
Trükkös tolvajok
Általában kettő, vagy annál több elkövető idős személyeket keres fel
lakásaikon, amely során – kihasználva hiszékenységüket – valótlan
állításokkal és indokokkal megtévesztik az ott lakókat, elterelik a
figyelmüket, s miután eltulajdonítják pénzeiket vagy egyéb
értékeiket, sietve távoznak.
A trükkös tolvajok rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az adott
szituációkhoz, a legváratlanabb helyzetben is feltalálják magukat.
Különböző valótlan állítások: nyugdíjfolyósító alkalmazottja,
áramszolgáltató alkalmazottja, gázszolgáltató alkalmazottja,
távközlési szolgáltató alkalmazottja, tüzelőfa árusító, tetőcsatorna
javítást végző, pénzváltás céljából érkezett, kedvező árú vagy
ingyenes gyógyászati eszköz értékesítése, ingyenes ajándék átadása,
nyeremény átadása, önkormányzati dolgozó, cukorbetegségre
hivatkozva vizet kérő személy, hulladék felvásárlása, évek óta
fennálló nagy összegű járadék kifizetés, „rosszul érzi magát” vizet
kér, stb. Az elkövetés stádiumai: 1. Elegáns, jó megjelenés (öltözet,
gépkocsi, simulékony hangnem), 2. Kedvező hír közlése
(megtévesztés!), 3. Lakásba való bejutás megkísérlése (iratok
kitöltése, pénzváltás, stb), 4. Figyelemelterelés (pl. másik helységbe
invitálás), 5. A bűncselekmény megvalósulása (a pénz
eltulajdonítása), 6. Gyors menekülés (az elkövetők sietős távozása a
helyszínről)
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
Besurranó tolvaj Az ajtók záratlanságát kihasználva, vagy a zárt
bejárati ajtó vagy kapu álkulccsal történő kinyitásával a lakásba jut,
ahol gyors tájékozódással felkutatja a lakásban található pénzt vagy
más értéket, azokat magához veszi, majd a sértettel történő találkozás
nélkül a helyszínről elmenekül.
A bűncselekmények megelőzése éredekében: Idegen személyt soha
ne engedjenek a lakásba! Legyenek bizalmatlanok az idegen
személyekkel szemben! Tartsák zárva az utcai kaput és a lakás bejárati
ajtaját! A kapukulcsot mindig tartsák maguknál, ne a kapura akasszák!
Ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségű pénzt! A lakókörnyezetben
élők figyeljenek egymásra! Segítséget nyújt a kilincsnyitásra
megszólaló kapucsengő! Harapós kutya vagy arra figyelmeztető
tábla! Tartós távollét esetén bízzanak meg valakit a postaláda
ürítésével! A hozzátartozók folyamatosan figyelmeztessék idős
rokonaikat a lehetséges veszélyekre! Idegenek megjelenése esetén
azonnal értesítsék a rendőrséget!
Gépkocsi feltörések: Az utazóbűnözők egyik kedvelt módszere,
mely során a gépkocsival a bevásárló helyre vagy a temetőkhöz
érkezőket megfigyelve, a nyitva hagyott ajtón, ablakon benyúlva,
esetleg a bezárt ajtók zárjainak kifeszítésével, vagy az ablakok
betörésével eltulajdonítják a gépkocsiból a jól látható helyen
elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont, iratokat vagy más értéket.
A gépkocsi feltörések megelőzése éredekében: A járműben soha ne
hagyjanak jól látható helyen értéket! Legyenek körültekintőek, mert a
megérkezés helyén figyelhetik mozzanataikat! A gépkocsi ajtajait,
csomagterét minden esetben zárják be! Rövid ideig történő
eltávolodás esetén se hagyják kitárt állapotban az ajtókat! Érdemes
akár kétszer is visszaellenőrizni a jármű zárt állapotát! Ne hagyják az
indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a fentiekben leírtakkal
vagy más jogsértő cselekményekkel kapcsolatban gyanús személyt
vagy körülményt észlelnek, soron kívül tegyenek bejelentést a
Mezőberényi Rendőrőrsre a 352-522-es telefonszámon vagy a 107-es
segélyhívón.
Jakusovszki Zoltán r. alezredes, őrsparancsnok

Toleranciát az éveknek,
hasznos ismereteket az időseknek
A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság új programot indít,
melynek célja a járművezetőként, illetve gyalogosan közlekedő
idősek biztonságának erősítése.
A témával kapcsolatos előadásra 2014. november 11-én 9 óra 30-kor
Békésen a Békési Civil Szervezetek Házában (Békés, Hőzső utca 4.)
várják az érdeklődőket, érintetteket.

A mi „berlini falunk”
A berlini fal leomlásának 25. évfordulóját projekthéttel ünnepeltük a
gimnáziumban. A kollégium aulájában lelkes diákok és tanárok
felépítették a berlini fal jelképes mását. A hét folyamán tovább
gyarapodott a fal, a tanórákon készültek el a falfestések, a
szögesdrótok és a figyelmeztető táblák.
A projekt másik súlypontja a Die Mauer. Eine Grenze durch
Deutschland (A fal. Határ a két Németország között) című
plakátkiállítás volt, amelynek segítségével a diákok nagyon sok

ismeretet szereztek a fal történetéről.
Csütörtök délután egy kiállítás-megnyitóval zárult a projekthét:
Kovács Tünde idegen nyelvi igazgatóhelyettes köszöntötte a
vendégeket, és mutatta be a korszak történelmi eseményeit. A
folytatásban a két német kollégánk, Susan Kersten és Heiko Richter
személyes élménybeszámolóját hallhattuk az 1989-es események
kapcsán. Majd elkövetkezett az a pillanat, amely sokakat
foglalkoztatott ezen a héten: a berlini fal leomlása. Diákok, akik a
vasfüggöny leomlásában fontos szerepet játszó személyeket,
eseményeket és eszméket személyesítettek meg, kezdték meg a fal
elbontását tégláról-téglára, majd bevonták a közönséget is. A
korábban négy napig kettéválasztott aula így újra a közösségé lehetett.
Ezután a felkészült diákok bemutatták a kiállított plakátokat és az
érdeklődők kérdéseire is válaszoltak.
Lajkóné Hajdu Szilvia
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő nyílt
napunkra, november 14-én, 9 órára.

Meghívó
A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban
2014. november 11-én délelőtt 10 órakor
rendhagyó történelem óra keretében dr. Havasi János történész
előadást tart a gimnázium végzős diákjainak

Zarándoklat az egykori szovjet lágervilágban
címmel.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Helyszín: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Mezőberény, Petőfi út 13-15.

Saját otthonban tartó segítő kezek
„A kezet csak megfogni szabad!
Elengedni vétek, eldobni átok!
Egymásba simuló kezek tartják
össze az eget, s a világot!”
Alföldi Géza
A gondoskodás szükséglete egyidős az emberiséggel. A történelem
folyamán mindig voltak és lesznek olyan személyek, akik életkoruk,
egészségi állapotuk, vagy egyéb meghatározó tényező miatt
rászorulnak mások gondozására, gondoskodására. A mai magyar
társadalom korösszetételét tekintve elöregedő képet mutat, így ha csak
az életkort vesszük alapul, már abból is látszik, hogy milyen nagy
szükség van a gondoskodást nyújtók segítségére.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a rászorulókon kíván
segíteni, bármelyik részegységét is vesszük figyelembe, a
gondoskodásra szorulók szükségleteinek kielégítése az elsődleges
cél, egészen a csecsemő, kisgyermekkortól az idős, szépkorúakig.
Számos olyan, időskorral együtt járó testi, lelki és szociális változás
van, mely megnehezíti az idős ember önkiszolgáló képességét,
önellátását, ezekben a helyzetekben jó szolgálatot tesz, ha van olyan
személy, aki segítséget tud nyújtani. A természetes támogató rendszer
(család, rokonok, barátok stb.) mellett gyakorta szükség van az
intézményesített segítségnyújtásra is, hiszen előfordul, hogy a család,
rokonság nem tudja az idős vagy beteg ember számára biztosítani azt a
segítséget, melyre szükség lenne, ahhoz hogy a saját otthonában teljes
értékű életet tudjon élni. Nehézséget okozhat a rászorulók és
hozzátartozóik számára a bevásárlás, az ügyek elintézése, a
gyógyszerek felíratása vagy éppen az otthonuk rendben, tisztán
tartása. Kevésbé önellátó rászorulók esetében akár az étkezéshez, a
személyi higiéné megtartásához, az alapvető biológiai szükségletek
kielégítésben, a mobilizáláshoz is külső segítségre van szükség. Ilyen
helyzetekben lehet igénybe venni a házi segítségnyújtás szolgáltatást,
mely a saját otthonukban élő idős, beteg, vagy egyéb okból rászoruló
személyek részére nyújt segítséget. Munkatársaink előre egyeztetett
időpontban keresik fel az ellátást igénylőket a saját otthonukban, és
támogatják az önálló életvitelt. Az ellátást kiegészítheti, erősítheti a
jelzőrendszer, mely a nap 24 órájában nyújt biztonságot.
folytatás az 5. oldalon
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folytatás a 4. oldalról
Gyakorta nem is az önellátó képesség csökkenése, hanem a magány
okoz lelki megterhelést az időskorúak életében, mely következtében
könnyen kialakulhatnak lelki eredetű testi panaszok, betegségek.
Mindezek megelőzése, a mindennapi élet tartalommal való
megtöltése, a valahová tartozás érzésének a kialakítása érdekében
érdemes kihasználni a nappali ellátás nyújtotta lehetőségeket. Az
idősek nappali ellátása (idősek klubja) keretein belül lehetőség nyílik
az ide ellátogató személyeknek társas együttlétre, közösségi
programokon való részvételre, baráti kapcsolatok kialakítására, és
mindezek mellett étkeztetés keretein belül, a napi egyszeri meleg étel
elfogyasztására. Ha esetleg valaki nem helyben szeretné elfogyasztani
az ebédjét, arra is van lehetőség, hogy hazavigye, illetve igény szerint
házhoz szállítás is kérhető.
Mindezen tevékenységeken túl Alapszolgáltatási Központunknál
háziorvosi elrendelés alapján otthoni szakápolást is nyújtunk,
biztosítva ezzel a komplex segítségnyújtást.
A fogyatékkal élőknek a támogató szolgálatunk biztosít személyi
segítést és szállító szolgáltatást. Egészségügyi és szociális
képzettséggel, a gondoskodáshoz szükséges készségekkel rendelkező
munkatársainkkal már régóta igyekszünk a lakosság igényeihez
alkalmazkodva segítséget nyújtani, és a család mellett segítő támasza
lenni a rászorulóknak.
Amennyiben hasonló nehézségekkel küzdenek a saját vagy
hozzátartozóik ellátásában, úgy keressék fel szolgálatunkat, és
munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!
Wéber Gáborné
alapszolgáltatási központ vezető
Elérhetőségeink:
Humánsegítő Szolgálat Alapszolgáltatási
Központja, Mezőberény, Hősök útja 3. sz. Telefon: 06/66 352-525
vagy 06/20 2222-632, e-mail: human@mezobereny.hu, honlap:
www.human.mezobereny.hu

Szüreti mulatság a bölcsődében
Kellemes időben, nagyszámú érdeklődő jelenlétében került megrendezésre október 12-én az immáron
hagyományosnak számító szüreti
mulatság a mezőberényi bölcsődében.
A rendezvényre szeretettel várták a
volt, jelenlegi és jövendő bölcsődéseket is. A vidám, játékos délutánon
Hevesi Imre énekelt a gyerekeknek és
a Kner Tánc-Sport Egyesület táncosai
is felléptek. A bölcsőde dolgozói
kézműves foglalkozásokkal és
zsákbamacskával, ugráló várral, lovas
kocsizással, valamint tűzoltó autó bemutatásával is színesítették a
programot. A 65 éves évfordulóját ünneplő bölcsőde méltó módon,
kiállítás keretében is emlékezett az eltelt időre.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapításának 20.
évfordulója alkalmából szeretettel meghívjuk Önt és kedves
Családját a gyermekek és idősek javára

2014. november 07-én, 19,00 órakor
megrendezésre kerülő

JÓTÉKONYSÁGI BÁLUNKRA.
Helyszíne: Berény Étterem, Mezőberény, Kossuth tér
A bál védnöke: Siklósi István polgármester
Vendégeink: Szőcs Viktória, Kner TSE táncosai
A kellemes hangulatról a Mediterrán Zenekar gondoskodik.
A bál részvételi díja 2500 Ft, mely tartalmazza az alábbi menüsort:
Bolognai palacsinta sajtmártással, Szűzérmék gombás-vörösboros mártással,
burgonyapürével, szilvás krokettel, Túrótorta grillezett gyümölcsökkel.
Támogatói jegy: 1.000,-; 5.000,- és 10.000,- Ft
Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, kérjük továbbra is
segítsék tevékenységünket! Számlaszámunk: 10402142-5049485250541002. Információ: +36 66 515-536, +36 20 559-3393
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Szülinap a Berény Táncegyüttesnél
Ezelőtt 13 éve, 2001. október 18-án alapította meg Szabóné Kukla
Ágnes és Szabó Csaba a Berényke Táncegyüttest, mely mostanra (az
Ős-Berény Táncegyüttes egykori tagjainak hozzájárulásával) Berény
Táncegyüttessé idősödött. Ahogy az alapításkor, úgy most a
szülinapkor is táncmulatsággal ünnepeltük e jeles napot.
Ezúton kívánok még sok boldog születésnapot valamennyiünknek!
Szabóné Kukla Ágnes együttesvezető

Fényes siker a Horgosi Szólótánc Versenyen
A VII. Vajdasági Szólótánc
Versenyt 2014. október 25én rendezték meg Horgoson
(Szerbiában). A Berény
Táncegyüttesből három
táncos szerepelt a versenyen. A kötelező anyagok
mellett a Baracsi GergőSzugyiczki Julietta páros
bonchidai román forgatóst
és sűrű csárdást, Balogh
Dávid pedig széki sűrű és
ritka tempót mutatott be.
Gergő és Juli II. helyezést
ért el. Mihályi Gábor, a
zsűri elnöke, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője
bonchidai táncukat a maga számára a fesztivál legnagyobb élményt
nyújtó produkciójaként értékelte. Dávid tánctechnikailag tökéletesre
csiszolt táncelőadásával
különdíjat érdemelt ki.
Nagyon büszke vagyok
eredményükre, mely
egyúttal valamennyiünk és az egész Berény
Táncegyüttes sikere is.
Köszönjük az OPSKKnak és a „Leg a láb”
A.M.I-nak a támogatását, melyet a
felkészüléshez és a
versenyen való részvételhez nyújtottak.
Szabóné Kukla Ágnes
együttesvezető
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Mi történt '56-ban Mezőberényben?

A Múzeumi Esték rendezvénysorozat

Múzeumi Esték-sorozatban „Az '56-os forradalom eseményei
Mezőberényben – ahogy a kor tanúi megélték” című rendezvény
keretében egy előadás és egy beszámoló hangzott el október 21-én az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. Egykori emlékeit
elevenítette fel Garas Kálmán, a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
nyugalmazott tanára, aki 1954 és 1962 között a 2. számú Általános
Iskolában tanított, illetve Szűcs Ferenc, a Szolnok megyei OTP
nyugalmazott igazgatója, aki 1956 és 1962 között az OTP helyi fiókját
vezette.

keretében november 27-én 17 órakor
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében

„Út a II.
világháborúba”
címmel Bancsiné Kardos Zsuzsa történész
tart előadást.

A gyengénlátók elismerése az OPSKK-nak és a
könyvtárnak

Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozata keretében az
érdeklődők október 10-én az őszi népszokásokkal ismerkedhettek
meg, október 18-án pedig töklámpás készítő versenyen vehettek részt

az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.
Október 10-én az őszi jeles napokról Csete Gyula, a gyűjtemény
szakmai vezetője adott tájékoztatást. A vállalkozó kedvűek kukoricát
morzsolhattak. A Mezőberényi Szlovákok Szervezete ételkóstolót
tartott kukoricából készült ételekből, hoztak kását, málét, illetve a
helyszínen pattogtattak kukoricát. A nap zárásaként Szent Mihálynapi tüzet gyújtottak a Berény Táncegyüttes fellépésével.
Október 18-án a versenyre elkészített töklámpásokat a gyűjtemény
szárazbejáróján állították ki, 11 ötletes munka érkezett be, a zsűri
döntése szerint első helyezett lett a Református Családi Napközi
töklámpása, a második helyen Szabó Imre, a harmadik helyen Szabó
Anna Szilvia munkája végzett. Csete Gyula, a gyűjtemény szakmai
vezetője pincetúrát vezetett, az épület és a pince érdekességeiről
beszélt. A játszóházban nagyon sokan kipróbálták kézügyességüket. A
Berényi Népdalkör és a Szlovák Pávakör adott műsort, a színes családi
programot tűzgyújtás zárta.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat
keretében az OPSKK Muzeális Gyűjteménye
november 8-án, szombaton 14 órától

Mezőberény épített örökségei
két keréken
címmel a város szlovák, német és magyar
hagyományos építészeti értékeit mutatja be.
A kerékpár túra 14 óra 30 perckor indul a kastély elől.
A résztvevőket a rendezvény végén helyi
ételspecialitással vendégelik meg.
A programon a részvétel ingyenes!

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete mezőberényi
csoportja évtizedek óta jó kapcsolatot ápol az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Könyvtárával. A csoport kezdeményezésére 2014.
szeptember 19-én az egyesület megalakulása 60. évfordulója
alkalmából a könyvtár kapott az egyesülettől emlékplakettet, október
11-én a fehér bot napja alkalmából pedig a kulturális központ.
Kis Adrienn könyvtáros elmondta, a vakok és gyengénlátók
kéthavonta a könyvtárban tarják találkozójukat, a könyvtár
felolvasógépet és felolvasó szoftvert vásárolt nekik, közös
kirándulásra mentek a Szolnoki Szigligeti Színházba, az intézmény
kölcsönzés céljára több száz hangos könyvet vásárolt, illetve a
gyengén látóknak kölcsönzésre nagy méretű betűvel nyomtatott
könyveket ajánlanak. A könyvtárosok közreműködtek abban, hogy a
gyengén látók Csete Gyulával, az OPSKK Muzeális Gyűjteménye
szakmai vezetőjével helyismereti sétára mentek.
Hajkó Jánosné, a mezőberényi csoport vezetője arról szólt, 1992 óta
tagja az egyesületnek és a mezőberényi csoportnak, már akkor is a
könyvtárban tartották havi találkozóikat. Megyei egyesületük 1954ben alakult meg, ennek 60. évfordulójáról szeptember 19-én
emlékeztek meg Békéscsabán, a Csaba Gyöngye Kulturális
Központban. Ennek alkalmából a több évtizedes együttműködésért
emlékplakettet kapott a mezőberényi könyvtár, az elismerést Kis
Adrienn vette át. A fehér bot napja alkalmából október 11-én a Békés
Megyei Könyvtárban az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnak
szóló emlékplakettet Domokos András, a könyvtár szakmai vezetője
vehette át. Mint azt Hajkó Jánosné kifejtette, a könyvtárnak és a
kulturális központnak szóló elismerést azért javasolta, mert évtizedek
óta készséges segítséget kapnak a könyvtár dolgozóitól, így volt ez a
könyvtár korábbi vezetői: Fazekasné Várfalvi Erzsébet és Pallagi
Mária idejében is.
Fábián Zsolt, az OPSKK igazgató helyettese arról szólt, a
gyengénlátók és a könyvtár komoly múltra visszatekintő kapcsolatát
2013. január és 2014. júniusa között egy TÁMOP-os pályázattal
sikerült megerősíteniük. A pályázat kiemelt figyelmet fordított a
fogyatékkal élőkre, így a gyengén látókra is. A pályázat keretében
csoporttalálkozóin hangos könyveket ajánlottak és uzsonnával
vendégelték meg őket, a könyvtár új honlapját akadálymentesítették
számukra.

Mezőberényi Hírmondó

Intézmények

Origami Világnap Mezőberényben
Október 24. és november11.
között emlékeznek meg az
Origami Világnapjáról, abból
az alkalomból, hogy 1898.
október 24-én született Lilian
Oppenheimer, aki az angol és
az amerikai origami szövetség megalapítójaként
világszerte népszerűsítette
ezt a művészeti ágat, ami nem
más, mint a papírhajtogatás
művészete. A két dátum között világszerte papírt hajtogatnak.
A világnapon tavaly a magyarok az origami street-art ágát űzték, az
idén pedig abból indultak ki, mivel az origamisok között sok a
könyvtáros, ezért az ez évben a világnap alkalmából tartott
rendezvényeket beviszik a könyvtárakba, épp ezért ez évben baglyot
hajtogattak, amely a tudás jelképe.
A nemzetközi mozgalomhoz csatlakozott Mezőberény is, az OPSKK
Könyvtárában október 24-én baglyot hajtogattak. Az eső ellenére az
eseményre jöttek szülők, gyerekek. Az elkészült munkákat lefotózták,
ezekből virtuális kiállítás lesz a Világhálón.

Ovi-origami
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ jó együttműködésre
törekszik az óvodákkal. Ennek keretében Fábián Zsolt igazgatóhelyettes november 12-én ovi-origamit tart a Tóparti Óvodában. Az
origami, a papírhajtogatás művészete kiváló alkalmat nyújt a kicsik
kézügyességének fejlesztésére.

Az OPSKK novemberi programajánlója
November 7., 21. 17 óra Kézműves Kör – újra
indul az OPSKK Művelődési Központjában.
November 8. 14 órától
Múzeumok Őszi
Fesztiválja III.: Mezőberény épített öröksége
kétkeréken. Indulás az OPSKK Muzeális
Gyűjteményéből.
November 8. 17 óra Lélekhangok, a III. Mezőberényi
Művésztelep kiállításának megnyitója a OPSKK Művelődési
Központjában.
November 12. Ovi-origami a Tóparti Óvodában.
November 14. 17 óra Márton-napi lampionos felvonulás.
November 16. 30 éves a Városi Nyugdíjas Klub – ünnepi program
az OPSKK Művelődési Központjában.
November 19. Szinházi estek: Bolha a fülbe - vígjáték, a Fogi
Színház előadása az OPSKK Művelődési Központjában.
November 20 és 22. Gombavató – a Mezőberényi Petőfi Sándor Ev.
Gimnázium rendezvénye az OPSKK Művelődési Központjában.
November 26. 17 óra Időperspektíva – ismeretterjesztő TIT
előadás az OPSKK Művelődési Központjában.
November 27. 17 órától Múzeumi Esték: Út a II. világháborúba
- előadás az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.
November 28. 16 órától Mesélj nekem!: mesét mond Berényi
Nagy Péter előadóművész az OPSKK Könyvtárában.
November 29. 09 óra VII. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny
az OPSKK Művelődési Központjában.
November 30. Adventi gyertyagyújtás a Berény szálló előtti
téren.
Decemberi programelőzetes:
December 03.
Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
Mezőberényben az OPSKK Művelődési Központjában.
December 05. Óvodás Télapó ünnepség a Leg a láb AMI
szervezésében az OPSKK Művelődési Központjában.
December 06. Adventi karácsonyi vásár, a Nyulambulam
zenekar koncertje, Mikulás az OPSKK Művelődési
Központjában.
December 07. Adventi gyertyagyújtás a Berény szálló előtti téren.
A rendezvényekről további részletek, fényképek és beszámolók a
www.mezobereny.hu, illetve az opskk.mezobereny.hu oldalon
találhatók.

7.

Első lépések a számítástechnikában
gyakorlatorientált 30 órás képzést hirdetünk
1. modul (20 óra) Első lépések a szövegszerkesztő használatában.
(alapvető műveletek, szöveg formázása.)
2. modul (10 óra) Levelezés, kapcsolattartás, információáramlás az
interneten. (ismerkedés az internettel, elektronikus levelezés)
A képzéshez eszközöket, tananyagot biztosítunk.
Képzés helye: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Művelődési
Központja, Mezőberény, Fő út 6.
Első foglalkozás: 2014. november. 18. (kedd) 13.30 óra
(alkalmanként 3x45)
Regisztrációs díj: 2000.- Ft/fő (első foglalkozáson fizetendő)
Jelentkezés: 2014. november 14-ig személyesen (OPSKK
Művelődési Központja), levélben (OPSKK 5650 Mezőberény,
Fő út 6.), e-mailben (opskk@mezobereny.hu)

A III. Mezőberényi Művésztelep kiállítása
„A művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.”
(Paul Klee)
„Lélekhangok” címmel nyílik tárlat az Orlai
Petrics Soma Kulturális központ emeleti
termében, november 8-án, 17 órakor. A
rendezvényt megnyitja: Ván Hajnalka
művészettörténész.
Alkotók: Bácskai Bertalan, Bereznai Péter, Henn László András,
Kótai Tamás, Papp Zoltán, Pataki Ferenc, Tóth Péter, Wrobel Péter.
A kiállítás ízelítőt nyújt napjaink képzőművészeti törekvéseinek
rendszeréből.
Megtekinthető: nyitvatartási rend szerint, 2014. december 9-ig.
A megnyitóra, valamint a kiállítás megtekintésére szeretettel várjuk
Önt és kedves ismerőseit!
Papp Zoltán
a művésztelep szervezője

Bolha a fülbe - vígjáték Harsányi Gáborral,
Beleznay Endrével és Várkonyi Andrással

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban
november 19-én, szerdán 19 órai kezdettel.
Három előadásra szóló bérlet még váltható 7.000.- Ft-os, az
előadásokra jegy váltható 2.800.-Ft-os áron.
Információ:
Bartó Róbertnénál a +36 20/226-9690-es telefonszámon.

Civil hírek / Jeles napok

8.

Messze látó tudomány:
felelős válaszok a jövőnek
TIT Körösök Vidéke Egyesület a Családok Európai Éve és a
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tisztelettel meghívja
2014. november 26. szerdán, 17 órakor
az OPSKK Művelődési Központjába
Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, főiskolai docens
„Milyen az egészséges időperspektíva? – az időkezelés szerepe
a mindennapjainkban” című előadására.
Az előadás főbb gondolatai:
-·Múlt, jelen, jövő? - Hol van a hangsúly az életszemléletemben?
-·Hogyan állíthatjuk szolgálatunkba az időt?
-·Az időhöz való viszonyunk hogyan befolyásolja döntéseinket?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Nyugdíjas Klubja
szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
2014. november 16-án (vasárnap) 10 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

30 éves jubileumi ünnepségére,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Müvelődési Központjába.
Ünnepi köszöntőt mond
Siklósi István Mezőberény Város polgármestere.
A műsorban fellépnek a vendég nyugdíjas klubok csoportjai.
A rendezvény után ebédre hívjuk a kedves vendégeket,
a Berény Szállóba.
Az ebédre jelentkezés: Mertz Mártonnénál, a 06-20/588-0088as telefonszámon.

Karácsonyi készülődés az OPSKK-ban
Szeretettel várjuk a családokat
2014. december 6-án 10 órától a színházteremben a

Nyulambulam zenekar
Mikulás-váró koncertjére,
11 órakor érkezik a Mikulás,
aki személyesen adja át az ajándékot azoknak a gyerekeknek,
akiknek a szülei a névvel, címmel ellátott csomagokat
december 1-től 4-ig nyitvatartási időben (10-18 óráig) a
művelődési központ információs pultjánál
(térítésmentesen) leadja.

Karácsonyi vásár és játszóház
2014. december 6., 13., 20., szombatonként 10-14 óra
Várjuk kézművesek, vállalkozások, a korábbi baba- és
gyermekruha börzén eladőként résztvevők jelentkezését, akik
szívesen bemutatják, árusítják termékeiket, kézműves tárgyaikat.
Információ és jelentkezés:
Bartó Róbertnénál a +36 20/226-9690-es telefonszámon.

Mesélj nekem!
2014. november 28-án 16 órától
az OPSKK Könyvtárában
Berényi Nagy Péter, közismertebb nevén

Tücsök Peti
mesél a gyerekeknek az
Álmot hozó mesék c. könyvéből.
A programot kreatív játszóház zárja.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mezőberényi Hírmondó

Petőfi-emlékhelyek találkozója
Kiskőrösön október 9-én rendezte meg a
Petőfi Társaság a 28. Petőfi Emlékhelyek
Nemzetközi Találkozóját. A konferencián
Olejné Mertz Judit kulturális referens és az
OPSKK igazgatója vett részt. Az emlékhelyek bemutatkozásán Smiriné Kokauszki
Erika elmondta, hogy Mezőberény különleges pontja a Petőfi életútnak. A költő
többször megfordult a településen, verseket
írt itt, rokoni szállal kötődött Orlai Petrics
Somához, aki első képviselője a monumentális történelmi festészetnek, és Petőfi
portréját többször megfestette; a költő Mezőberényből indult utolsó
útjára. Másrészt a Wenckheim kastélyban néhány évig leánynevelő
intézet működött, amit Festetich Vincéné vezetett. 1838-1840 között
Szendrey Júlia is az intézet tanulója volt, később a költő feleségeként
tért vissza. A város ápolja, őrzi emléküket.

Jeles napok
November - Szent András hava – Nyilas hava – Őszutó
Az őszi hónapok közül többnyire november a legködösebb, a
legcsapadékosabb. A szántóföldekről betakarítják az utolsó
terményeket is, már iható az újbor, bálokat rendeznek és elkezdődnek
a disznóvágások. A hónap második felétől a falun élő, gazdálkodással
foglalkozó emberek a régi időkben már csak a ház körüli munkákkal
foglalatoskodtak.
November 11. Márton napja
Szent Márton 316-ben Pannóniában született. A középkor egyik
legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott, emlékét
helynevek, oltárképek őrzik. A 14. századi krónikákban határnapként
szerepelt: a tisztújítás, fizetés napja volt. A pásztorok végigjárták a
házakat, köszöntőket mondtak és nyírfavesszőt ajándékoztak a
gazdának, aki megőrizve azt, tavasszal az állatok kihajtásánál
használta. Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert ez a
jószág pusztulását okozhatta. Helyette lakomákat rendeztek, hogy
egész esztendőben ehessenek, ihassanak. A hiedelem szerint Márton az
újbor bírája, mert ilyenkor már iható. Ezen a napon vágták le a tömött
libát, mert úgy tartották: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész
éven át éhezik.“ Időjárásjósló nap is: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe
tél, ha barnán, kemény tél várható.“ Ha a Márton napi lakomán
elfogyasztott lúdnak fehér és hosszú a csontja, akkor havas lesz a tél, ha
pedig barna és rövid a csontja, akkor sáros.
November 19. Erzsébet napja
Árpád-házi Szent Erzsébet kötényében a legenda szerint rózsává
változott a szegényeknek vitt alamizsna, mikor apja kérdőre vonta.
Névnapja ismert időjárásjósló nap is volt, ha ezen a napon havazik, úgy
mondták: Erzsébet megrázta pendelyét. Ez a nap az őszi munkák
zárónapja.
November 25. Katalin napja
Szent Katalin a házasságra vágyó lányok, a diákok, a tudósok és az
egyetemek védőszentje. A IV. században élt, hitéért mártírhalált halt
Katalin vértanúságának eszköze a kerék. Emiatt a fuvarosok,
kerékgyártók, fazekasok és molnárok is tisztelték. Időjárásjóslás is
kötődik e naphoz: „Ha Katalin kopog, akkor Karácsony locsog, viszont
ha Katalin locsog, akkor Karácsony kopog.” E naphoz férjjósló
hiedelmek és praktikák is kapcsolódtak. Mezítláb ágakat loptak a
fákról, amelyet vízbe tettek, s ha karácsonyig kizöldült, következtettek
a leány közeli férjhezmenetelére.
November 30. András napja
A keleti egyház védőszentje az I. században élt. A néphit szerint átlósan
ácsolt kereszten halt mártírhalált, az ilyen keresztet ezért
andráskeresztnek nevezik. Ez a nap a legjelentősebb házasságjósló,
varázsló nap. Szent András napján a lányoknak többnyire magányosan,
titokban különböző praktikákat végeztek. Gombócot főztek, minden
gombócba beletettek egy férfinevet, s amelyik elsőnek jött a víz tetejére,
az lett az illető férjének neve. Amelyik irányból hallották a
kutyaugatást, abból az irányból várhatták leendő férjüket. Ólmot is
olvasztottak, majd azt vízbe öntötték, a vízbe öntött ólom alakzata
megmutatta a leendő férj foglalkozását.
Csete Gyula

Civil hírek
Két sikeres táncverseny
A Kner Tánc-sport Egyesület már négy éve van jelen
Mezőberényben. Minden év októberében kezdő, illetve haladó
csoportokat indít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
A kulturális központtal
együttműködve immár a negyedik
közös táncos rendezvényünket
szervezzük. Két sikeres versenytánc gálaműsor, az V. Kner Kupa
Klubközi és Tánciskolás Országos
Táncverseny sikeres megszervezése után, idén október 11-én
megrendeztük a VII. Kner Kupa
Szabadidősport Kelet-Magyarországi Területi Bajnokságot és Tánciskolás Versenyt. A rendezvény
helyszíne ezúttal a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
tornacsarnoka volt. A versenyen valamennyi táncosunk parkettre
lépett. A rendezvény teljes időtartama alatt teltház volt. A táncversenyt
Siklósi István, polgármester nyitotta meg, valamint a Jegonyán
Oxána, a Magyar Táncsport Szövetség Szabadidősportért felelős
elnökségi tagja is megosztotta a jelenlévőkkel gondolatait. A
versenyen fellépett Mezőberény legeredményesebb táncosa, Tóth
Bence Ákos és partnere, Karcagi Laura, akiket nagy érdeklődéssel és
szeretettel fogadott a közönség. Ezúton szeretnénk megköszönni
valamennyi támogatónk önzetlen segítségét, és a városvezetés
támogatását.
A verseny eredményei megtekinthetők az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ honlapján: opskk.mezobereny.hu-n, az aktuális
híreink menüpontban.
Jelentkezz te is!
Az egyesület és az OPSKK ebben a tanévben is csoportokat indít.
Gyermek, junior, ifjúsági, felnőtt-senior csoportokba, illetve
lányformációs csoportokba várják a táncolni vágyókat. Beiratkozni és
jelentkezni lehet tanítási időben, minden hétfőn 16.30-19.00 között az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermében.
Információ: Bögre János, telefonszám: +36 30 608-2172
További információ a táncosainkról és eredményeinkről a
Bögre János
www.knertse.hu weblapon.

VII. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny
A Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa és a Mezőberényi Sakk
Egyesület november 29-én rendezi meg a VII. Szucharda Gyula Sakk
Emlékversenyt az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. Mint azt
Jozaf Csabától, az egyesület elnökétől megtudtuk, a versenyt minden
évben november végén vagy december elején tarják meg, mert a
rendezvény névadója 1922. december 2-án született. A mezőberényi
sakk életet ő alapította meg 1982. decemberében. Az emlékverseny
megyei szintű rendezvény, általában húsz-harminc résztvevővel.

9.
Legyen Ön is karácsonyi angyalka!

Az idei évben újra megszervezzük a karácsonyi
adománygyűjtést a mezőberényi hátrányos
helyzetű gyermekek javára. Kérjük, ha van
olyan játék, plüss vagy más ajándéktárgy az
otthonában, amivel örömet tudna szerezni
másoknak, akkor juttassa el a SPAR előterében
elhelyezett adománygyűjtő helyre, az angyalzsákba.
A gyűjtés kezdete: 2014. december 1-től
december 17-ig
Az adománygyűjtés a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a Spektrum Alapítvány,
a Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete és a „Fogjunk össze”
Közhasznú Egyesület összefogásával valósul meg.

Pedagógus teniszbajnokság
Október 11-én Mezőberényben rendeztük meg a XX. Békés Megyei
Pedagógus Teniszbajnokságot. Minden évben megrendezzük. Sajnos
a résztvevők számával nem lehetünk elégedettek, mert még mindig
sok teniszező pedagógus nem használja ki a versenyzés lehetőségét a
bajnokságon. Ebben az évben is csak Mezőberény, Orosháza,
Békéscsaba, Békés és Sarkad pedagógusai jelentek meg. A résztvevők
rangos mérkőzéseken döntötték el a helyezéseket, kiemelkednek ezek
közül is a férfiak, különösen az 55 év alattiak elődöntő és döntő
mérkőzései. Hidasi László és S. Nagy Imre az elődöntőben tőlük
magasabban rangsorolt versenyzőket győztek le!
A mezőberényi résztvevők eredményei:
Férfi egyéni 55 év alattiak /8 ind./ : l. S. Nagy Imre, 2. Hidasi László
Férfi páros / 5 ind. / l. S. Nagy Imre – Varga István /Mezőberény ,
Békés/ , 3. Kovács Pál – Szőcs Győző / Békéscsaba, Mezőberény /.
Balázs Pál ny. testnevelő tanár

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Jakusovszki Sámuel búcsúztatásán részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, fájdalmunkban őszinte szívvel
osztoztak.
Gyászoló család

Mezőberényben 6,7 hektár
(293 AK) szántó eladó.
Érdeklődni lehet: +36 20 265-3300.

A hősökre, elhurcoltakra emlékeztek
A halottak napja alkalmából 2014. november 1-jén a városháza előtti
Hősi emlékműnél az I. és II. világháborúban elesettek, a
Szovjetunióba kihurcolt és ott elhunyt polgári áldozatokról
emlékeztek meg ökumenikus istentisztelet keretében, a történelmi
egyházak szolgálatával. A megemlékezést Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület szervezte.
Fotók: http://www.mezobereny.hu/s/galeria/20141101-Hosokreemlekeztek

Mezőberény és vonzáskörzetében
termőföldet vennék, illetve bérelnék.
Telefon: +36 20 459-0494,
+36 30 515-9628.

Őrölt paprika eladó.
Kiváló minőségű, szépen színező őrölt paprika
őstermelőtől eladó.
Édes 2800 Ft/kg. Erős 3200 Ft/kg.
Érdeklődni lehet: +36 70 218-2968.

Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu

Hitélet / Civil hírek
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Felkészültünk?

A szegénység ellen

Jézus mondja: Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el
az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Mt 24,44

A „Zsíros kenyér lilahagymával, és egy pohár meleg tea” című
rendezvény az évek során már harmadik alkalommal került
megrendezésre október 17-én a Szegénység Elleni Küzdelem
Világnapja alkalmából, a Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
szervezésében.

Amíg az iskolapadban ülünk, mindig a felkészültségünkről kell
tanúbizonyságot tenni. Már elsősként meg kell tanulni a verset, a
legalapvetőbb matematikai műveleteket, a betűvetés fortélyait. Aztán
jön az abc, a szorzótábla. A későbbiekben egy-egy témazárón vagy
nyelvvizsgán, érettségin vagy szakvizsgán bizonyíthatjuk
felkészültségünket.
Ugyanakkor minden előttünk álló feladat vagy kihívás felkészültséget
igényel. Egy munkafolyamat, vagy utazás, és ha vendégeket várunk.
Meg kell tanuljuk, hogy a készületlenségnek nagy ára van: nem érjük
el a céljainkat, kellemetlen helyzetekbe sodródhatunk, negatívan
ítélnek meg.
Annak jó, aki mindig mindennel számol. Ha valaki úgy tanul óráról
órára, hogy nem lepi meg egy röpdolgozat. Ha valaki úgy tartja
rendben a lakását, hogy átutazóban levő ismerősét is nyugodtan
házába invitálhatja.
Egy idős asszonyról hallottam, hogy egy karácsony előtt a helyi
gyülekezet lelkésze és asszonytestvérei elhatározták, rendet raknak
otthonában, kitakarítanak, ágyat húznak. Tették ezt mindazért, mert
tudták, az idős özvegyasszony igen beteges, és családja nem lévén
nincs más segítsége, akire számíthatna. A kedves, lelkes csoport
kitakarított, ablakot tisztított, még ünnepi ruhába is öltöztette a nénit.
Majd leterítették a tiszta szőnyeget, port töröltek és összeszedték a
takarítószereket. Az elköszönés pillanata azonban megdöbbentő
helyzetté lett: az idős asszony tiszta, otthonában, békés mosollyal az
arcán megpihent. Örökre. Bár nem ez volt a cél, mégis felkészítették a
nagy utazásra.
A mese szerint egy királynak volt egy udvari bolondja, aki számos
őszinte mondatot közvetített neki. Az uralkodó egy aranypálcát is
adományozott neki, mert őt tartotta a világ legnagyobb bolondjának.
Az ajándékot meg kell becsülni, de tovább is lehet adni, mondotta a
király, de csak akkor, ha saját magánál nagyobb bolondot talál. Sok év
telt el így. Egy napon a király nem tudott felkelni ágyából.
Bolondjának azt mondta, hogy egy nagy útra készül, egy nagyobb
uralkodó elé kell állnia, és erről az útról vissza sosem tér. A bolond
faggatta királyát: tudta-e, hogy ez egyszer így lesz? Tudta-e, hogy neki
is engedelmeskednie kell majd? Tudta-e, hogy nem jöhet vissza?
Felkészült-e az utazásra? A király bevallotta, bizony tudott erről a
nagy útról, azt is tudta, hogy már onnan nem tér haza. De nem fordított
időt arra, hogy felkészüljön. „No, akkor királyom, neked adom az
arany botomat, mert bizony te vagy a legnagyobb bolond ezen a
földön!”
Igen, fel kell készülni arra is, hogy egyszer elmegyünk ebből a
világból, s egy nagyobb hatalom elé kell majd állni, Isten ítélőszéke
előtt kell megjelenni. Vajon készületlenek vagy felkészültek leszünk-e
majd akkor? Mi fog akkor számítani és mire hivatkozhatunk? Mit
vihetünk magunkkal? Semmit. Csak a Krisztusba vetett hitünk, a
hitből fakadt szeretetünk számít akkor. Felkészültek akkor leszünk, ha
hallgatjuk Krisztus Urunk szavát a bűneink bocsánatáról és az örök
életről.
Kétezer éve szólnak az igehirdetések Jézus Krisztus irgalmas, mentő
szeretetéről, bármennyire is el akarták hallgattatni követői hangját.
Vasárnaponként szól, hívogat a harang: Gyertek, Jézus vár rátok!
Gyertek, ő az, aki felkészültté tehet és bevihet az örök hazába!
Gyertek!
Talán most, novemberben, lelkileg nyitottabbak vagyunk mindezek
komolyan vételére. Hiszen a mindenszentek és halottak napja indította
hónapunkat, kénytelen-kelletlen találkoztunk újra az elmúlás
tényével. Bárcsak most november végén, amikor az első adventi
gyertyát gyújtjuk, közelebb lennénk Jézus Krisztushoz, mint valaha!
Így erre az életre is alkalmasabb, szeretet teljesebb tanítványai
lehetünk, és az eljövendő életre is felkészültek.
Lázárné Skorka Katalin
lelkész

A Magyar Vöröskereszt 1992 óta ezen a napon országszerte
adományosztást tart. A Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
három évvel ezelőtt kapcsolódott be e nemes tevékenységbe.
A rossz időjárás ellenére számos érdeklődő látogatott el
rendezvényünkre a Városi Piaccsarnokba.
A finom zsíros kenyér és a meleg tea mellé savanyúságot és almát is
osztottunk. A gyerekeket a különböző ügyességi játékoknál
csokoládéval, nyalókával és apró játékokkal díjaztuk. A
sógyurmázásnak idén is nagy sikere volt, még a felnőttek körében is.
Eközben ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérést végeztünk a
felnőtteknek, majd nyugodtan válogathattak a használt ruhákból, és
kényelmesen fogyaszthattak. Mindenki annyit ehetett, amennyi jól
esett.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a vállalkozóknak és
magánszemélyeknek, akik pozitív hozzáállásukkal és adományaikkal
segítették rendezvényünket. Reméljük, jövőre ismét számíthatunk
rájuk.
A rendezvényt támogatták: Grósz László vállalkozó, Károlyi Mihály
vállalkozó, Kiss Sándor vállalkozó, Papp és Társa, Mifta pékség,
Berény Color Papír, Berény Étterem és Szálló, Tópart Vendéglő,
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és magánszemélyek.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkéntes
segítőknek, akik a rendezvény lebonyolításában részt vettek.
Hoffmanné Baranya Róza
Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet titkára
Hagyományainkhoz híven – 10. alkalommal – idén is
megrendezzük
2014. december 3-án (szerdán) fél 9-es kezdéssel
a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napját,
melyre szeretettel várjuk Önöket.
Ezen a napon ünnepeljük meg Mezőberény várossá nyilvánításának
25 éves jubileumát. Rendezvényünkön a hasonló kvalitású
emberek találkozhatnak, új kapcsolatokat építhetnek ki, illetve
átélhetik az újratalálkozás örömét. Célunk a sérült és akadályozott
emberek társadalmi szerepének, szerepvállalásának hangsúlyozása, társadalmi befogadás erősítése, valamint az elért
eredmények bemutatása.
„Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
Teréz anya
Rendezvényünket megnyitja Siklósi István polgármester úr,
utána a fellépő csoportok bemutatóit tekinthetik meg a
megjelentek.
Fellépő vendégünk: Agárdi Szilvia.
Helyszín: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Miklósik Béláné
Földi Harmónia Ház
intézményvezető

Földi Pál
„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület
egyesületi elnök
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KOMFORT ABC
Bomba árak akció!
Riesenbrau dobozos sör
0,5l
129 Ft
TEJ UHT „Milk” 1,5%
1l
169 Ft
Steffl dobozos sör
0,5l
169 Ft
Kristálycukor
1kg
179 Ft
„Sunflower” étolaj
1l
289 Ft
Ricoré instant kávé utt.
75g
359 Ft
Ráma csészés margarin
500g
379 Ft
Nescafé 3in1 kávéspecialitás 10x17,5g 429 Ft
Nescafé classic ins. kávé üv. 100g
699 Ft
Nesquik instant kakaó
600g
759 Ft

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
258 Ft/l)
(169 Ft)
(338 Ft/l)
(179 Ft)
(289 Ft)
(4787 Ft/kg)
(758 Ft/kg)
(2451 Ft/kg)
(6990 Ft/kg)
(1265 Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Készlet akció:
Heineken sör üveges
Riesenbrau dobozos sör
Löwenbrau dobozos sör
Steffl dobozos sör
Soproni dobozos sör
Borsodi ízesített dobozos sörök
Nescafé 3in1 Class.inst.kávékev.
OMNIA Classic őrölt kávé
Nescafé Classic instant kávé üv.

0,25l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
0,5l
175g
250g
100g

149Ft
129Ft
169Ft
179Ft
179Ft
189Ft
429Ft
599Ft
699Ft

(596Ft/l)
(258Ft/l)
(338Ft/l)
(358Ft/l)
(358Ft/l)
(378Ft/l)
(2451Ft/kg)
(2396Ft/kg)
(6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Mozgás mindenek felett
Az egészség és a rendszeres sport szorosan összefügg egymással.
Ennek napjainkban különösen nagy jelentősége, hiszen a stresszel,
magas vérnyomással és elhízással teli világban a mozgással
tehetünk legtöbbet az egészségünkért.
Úszás az izületekért
Az úszás az egyetlen olyan sportág, amely légzésszabályozásra
kényszerít. A ritmusos tempózás, a vízbe merülés és kiemelkedés
és a légvétel váltakozása révén a légzőszerv nagy tréningnek van
kitéve. Alapvetően dinamikus, izotóniás terhelésről van szó,
melyhez a tartóizmok aktív működésére van szükség.
Kerékpározás a vérkeringésért
Legyen szó szobakerékpározásról, mountain bike, túra- vagy
városi közlekedésről, mindenképpen javítja a szív-érrendszer
állóképességét, gazdaságossá teszi a szív munkáját, fokozza a
szervek vérellátását, javítja a légzőrendszer munkáját, csökkenti a
vérzsír (triglicerid) szintet, emeli a védő-koleszterin (HDL) szintet,
fokozza a cukor-toleranciát stb. Hatásai miatt az egészségmegőrzésben is kulcsszerepet tölt be.
Futás az állóképesség növeléséért
A futás a legkönnyebben végezhető sport, hatására a szív gazdaságosabban működik, a légző kapacitás javul, az izomzat, és nem
utolsó sorban a csontozat erősödik, egészségmegőrző hatása óriási.
Az aktív mozgás hatása a lélekre
A különböző mozgásformák lélektani hatása sem elhanyagolható,
hiszen a rendszeres edzéseknek köszönhetően oldódik a feszültség,
és könnyebben megoldhatóak a problémák. Ezért ha valaki most
úgy dönt: elkezd aktívan mozogni, akkor a felsorolt jótékony
hatásokat hamarosan megtapasztalhatja.
A fokozatosságra ügyeljenek!
Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

NetBarát - társ a szórakoztató és
biztonságosabb netezésben
Európai Uniós felmérés szerint Magyarországon a gyermekek
mintegy 72 százaléka rendelkezik otthonában interneteléréssel.
Ezek a kiskorúak átlagosan 9 évesen kezdenek önállóan netezni, és
naponta mintegy 84 percet töltenek online.

Tudatosan a weben a Netbaráttal
Az Invitel felelős szolgáltatóként fontosnak tartja, hogy ügyfelei
körében előmozdítsa a tudatos internethasználatot. A vállalat ezért
a közelmúltban elindította NetBarát oldalát, amelynek célja, hogy
segítse a szülőket és gyermekeiket a világháló minél
biztonságosabb használatának elsajátításában. A portál hasznos
információkkal, tanácsokkal és érdekes hírekkel szolgál a
világháló lehetőségeinek felfedezésével és az online veszélyek
elleni védekezéssel kapcsolatban. Az oldalról ingyenesen
letölthető egy magyar nyelvű szűrőszoftver is, amely további
eszközt biztosít a szülők számára, hogy megóvják gyermekeiket a
károsnak ítélt tartalmaktól, valamint figyelemmel kövessék online
tevékenységüket.
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