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megszokott igényességgel állította össze 
műsorát. Gyönyörködhettünk a zongora 
tanszakos hallgatók és a zenetanárok 
játékában, majd örömmel tölthette el a 
hallgatóságot az iskola 5. évfolyamos 
tanulóinak verses, dalos összeállítása. Élmény 
volt hallgatni az iskola pedagógus kórusának 
újszerű karácsonyi összeállítását.
A délután lendületes zárásáról a „Leg a láb” 
Alapfokú Művészeti Iskola Berecske cso-
portja és Kis-Berényke Táncegyüttese „Játék-
fűzéssel” és friss csárdással gondos-kodott.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Köszönjük az evangélikus és a református 
és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ egyház lelkészeinek önzetlen szolgálatát. 
közös szervezésében 2016 decemberében is Köszönetünket fejezzük ki a fellépő 
meghitt  karácsonyi ajándékműsorral gyermekeknek, pedagógusoknak és felkészítő 
kedveskedtek a város fiataljai az időskorú tanáraiknak – Pónya Árpádné és Kecskeméti- 
lakosságnak. A rendezvénynek méltó Sandrika Piroska óvodapedagógusoknak, 
helyszínt biztosított a kulturális központ Fejes Antal és Fejesné Pálfy Zsuzsa 
megújult színházterme. Elsőként városunk zenetanároknak, dr. Zubereczné Miklya 
polgármestere, Siklósi István köszöntötte Ibolya és Debreczeni Klára pedagógusoknak, 
meleg szavakkal a megjelenteket. valamint Szalkai Nikoletta, Balogh Dávid 
A Katicabogár Evangélikus Német Nemze- Attila és Szugyiczki Julietta pedagógusoknak.
tiségi Óvoda Margaréta csoportos óvodásai A rendezvény támogatói voltak: Mezőberény 
Betlehemi játékokkal csaltak mosolyt az Város Önkormányzata, Német Finompékáru 
idősek arcára. Kft., Virág János vállalkozó. Köszönjük nekik 
A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú is.
Művészeti Iskola és Kollégium a tőle Kovács Edina igazgató

Akikre büszkék lehetünk….

November 12-ét a szociális munka napjaként 
1997-től tartják számon a világ közel 80 
országában. Hazánkban, így aVárosi  
Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál is 
ezen a napon mondunk köszönetet azoknak a 
szakembereknek, akik az elesettekért, 
támogatásra és valamilyen formában 
segítségre szorulókért felelősségteljesen 
dolgoznak. Így történt ez 2016 novem-
berében is, amikor egy szerény ünnepség 
keretében Siklósi István polgármester 
köszöntötte a szolgálat szociális, gyer-
mekjóléti és egészségügyi területén dolgozó 
szakembereit, és megköszönte munkájukat.
Az ünnepség méltó keretet biztosított az „Év 
Dolgozója 2016." elismerő cím átadására, 
mellyel az intézmény azoknak a mun-
katársainak a teljesítményét ismeri el, 
akiknek szakmai felkészültsége, a munkához 
való hozzáállása, kollégákhoz való viszonya 
példáként szolgálhat mások számára is.
2016. évben elismerésben részesültek:
Boldis Mónika – gondozónő; Csejtei Jánosné 
– fizioterápiás asszisztens; Durkó Tímea – 
kisgyermeknevelő; Galó Jánosné – főnővér; 
Szikora Jánosné – ápolónő; Szőke Andrea – 
főszakács; Verebi Kitti – családsegítő. 
Sok szeretettel gratulálunk Nekik!
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Fogyatékkal élőké volt a 
színpad

A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja 
alkalmából december 14-én az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központban kulturális 
találkozót tartott a „Fogjunk Össze” 
Közhasznú Egyesület. A megjelenteket 
köszöntötte Kis Ilona, az egyesület által 
működtetett Földi Harmónia Ház intéz-
ményvezetője. Az ötödik éve megtartott 
egész délelőttöt betöltő kulturális rendez-
vényt dr. Burján Katalin önkor-mányzati 
képviselő, a helyi esélyegyenlőségi program 
felelőse nyitotta meg. 
A műsorban fogyatékkal élők mutatkoztak 
be, Berényből felléptek a „Fogjunk Össze” 
Közhasznú Egyesület, illetve a Mécses 
Szolgáló Közösség Egyesülete tagjai. 
Érkeztek fellépők Békésről, Mező-
kovácsházáról, Dévaványáról, Kétegy-
házáról, Vésztőről, Sarkadról, sőt a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Bánhalmáról is. 

A műsorban külön színfoltot jelentett 
Hegedűs János képzőművész homok 
animációja. A programot Zsombok Réka, 
Acoustic Planet zenekar énekese és Bukor 
Csaba énekes műsora zárta. A két előadó 
örökzöld slágerekkel szórakoztatta a 
résztvevőket, akik együtt énekeltek, 
táncoltak az énekesekkel. 

Intézményi hírek










