
Papp Tibor református lelkész és tyagyújtás t. Ezen a napon a 
Borgula Györgyné, a  Mezõ- református egyházközség adott 
berényi Szlovákok Szervezete szolgálatot. 
elnöke december 3-án este a Az idén különösen sokan vettek 
Kossuth téri szökõkútnál az elsõ részt az eseményen. Hallhattak 
adventi gyertyát gyújtották meg. adventi verseket, énekeket Szi-
A Mezõberényi Szlovákok Szer- lágyi Idától és a református gyü-
vezete és a Mezõberényi Szlovák lekezet kórusától. Igét hirdetett 
Nemzetiségi Önkormányzat im- Papp Tibor. Az esemény végén 
már kilenc éve tarja meg Mezõ- meleg teával és szaloncukorral 
berényben a közös adventi gyer- kínálták a megjelenteket. 

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete és a Mezõberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat – felkérve a mezõberényi három 
történelmi egyház négy gyülekezetét, adventi gyertyagyújtásra 
hívja és várja a város lakóit a Berény Szálló elõtti térre.

2017. december 10. 16.00
az I. kerületi Evangélikus Egyházközség szolgálatával,

2017. december 17. 16.00 
a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával,

2017. december 22. pénteken 17.00 
a II. kerületi Evangélikus (szlovák) Egyházközség szolgálatával.

Szeretettel várjuk, ünnepeljük együtt karácsony közeledtét!  

Köszöntsük 
közösen 
az újévet! 

A Mezõberényi Szlovákok 
Szervezete, a Mezõberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Mezõberény 
Város Önkormányzata szere-
tettel vár mindenkit a Berény 
Szálló elõtti térre

2018. január 1-jén 17 
órakor a már hagyományos 

újévi köszöntõre
Köszöntõt mond: Siklósi 
István polgármester

Meggyújtották az elsõ 
adventi gyertyát

Békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 

esztendõt kíván 
a Mezõberényi 

Hírmondó 
szerkesztõsége!

-



2017. december2. Városházi hírek

November  12-én  csa ládja  November 22-én elkezdõdött a 
körében Hugyecz Mihályné Ica tûzifa segély kiosztása. A közel 
nénit, 17-én Harangozó Lajos 350 családot érintõ, összesen 
bácsit otthonában és 23-án Perei 12,5 millió Ft értékû szociális 
Ica nénit szintén otthonában segély a családok létszámát 
köszöntötte Siklósi István polgár- figyelembe véve mintegy 1000 
mester 90. születésnapjuk alkal- lakost érint Mezõberényben. 
mából. Ez alkalomból adta át az Jobb lenne, ha nem kellene ilyen 
Orbán Viktor miniszterelnök úr jellegû segítséget biztosítani a 
által aláírt emléklapot, valamint a családoknak. A beszerzés forrását 
város nevében egy-egy ajándék- a kizárólag ilyen jellegû célra 
kosarat. Ezúton is egészségben költhetõ államilag biztosított 
eltöltött éveket kívánunk az szociális keret adja.
ünnepelteknek.  
 November 23-án ünnepélyes 
November 16-án a Belügymi-

keretek között került sor a 
nisztériumban vette át Siklósi 

M o l n á r  M i k l ó s  S p o r t -
István polgármester Pintér 

csarnokban a sportparketta 
Sándor miniszteri elismerõ ok-

átadására. Az ünnepségen levelét Pogácsás Tibor önkor-
vendégként vett részt Sárfalvi mányzati államtitkártól és 
Péter utánpótlás-nevelésért és H o f f m a n  I m r e  k ö z f o g -
sportkapcsolatokért felelõs he-lalkoztatási helyettes állam-
lyettes államtitkár, valamint titkártól a közfoglalkoztatás 
Dankó Béla körzetünk or-megszervezésében végzett 
szággyûlési képviselõje. A közel kiemelkedõ munkáért Budainé 
30 millió forintból megvalósult Kovács Edittel, aki a hivatalban a 
beruházás TAO támogatásának tervezésért és az adminiszt-
biztosításához helyi és vidéki rációért felelõs. Mezõberényen 
vállalkozók, cégek, gazdál-kívül még négy Békés megyei 
kodók is hozzájárultak. A Me-település – Békéssámson, Geszt, 
zõberényi Kosárlabda Klub, aki a Hunya, Körösújfalu – részesült 
szükséges forrásokra pályázott és elismerésben. Az elismeréssel 7 

millió Ft összeg is jár, amit a a kivitelezést koordinálta, a 
közfoglalkoztatás feltételeinek következõ évben a sportcsarnok 
javítására lehet fordítani. A öltözõit szeretné felújítani szintén 
felhasználás határideje 2017. TAO források igénybevételével. 
december 15. Az indoklás szerint A szükséges önerõt megint az 
példaértékû az adminisztrációs önkormányzat vállalná. Siklósi 
munka, valamint van olyan helyi István polgármester ezúton is 
sajátosságra épülõ programelem, köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
ami csak kevés helyen mûködik akik tevõlegesen részt vettek a 
az országban (pl. állatotthon, beruházás megvalósításában, 
szõnyegszövés), és az ellenõr- k i e m e l v e  a  m e z õ b e r é n y i  
zések is mindig mindent rendben kosarasokat. Mint Dankó Béla 
találnak. Remélhetõleg ez az képviselõ úr elmondta, köszönet 
elismerés segít motiválni a illeti a kormányt is, aki lehetõvé 
munkát végzõket is, s haté- tette a TAO forrásokhoz való 
konyabban mûködhetnek a mezõ- hozzájutást.  Természetesen 
berényi közfoglalkoztatási prog-

elsõsorban azoknak jár a kö-
ramok.

szönet, akik ezeket a forrásokat 
 

megtermelik, a vállalkozásoknak, 
November 21-én írásban nyúj-

a cégeknek, a gazdálkodóknak. A totta be lemondását Wagner 
polgármester köszöni továbbá a Márton a Német Nemzetiségi 
Mezõberényi Általános Isko-Önkormányzat elnöke.  A 
lának, pedagógusainak, akik kb. testület legelsõ megalakulása – 
két héttel korábban a Fõigazgató 1994. – óta õ vezette a német 
úrral egyeztetve, megbeszélve és nemzetiség helyi választott 
ígéretének megfelelõen lehetõvé szervezetét. Döntését nem in-
tették a szokatlan – déli – dokolta. Siklósi István polgár-
idõpontban történõ ünnepség mester ezúton fejezi ki köszö-
megrendezését, a leginkább netét Wagner Mártonnak eddi-
érintettek, a gyermekek rész-gi áldozatos munkájáért, s re-
vételét, valamint minden olyan méli, a következõkben elsõsorban 
feltételt biztosítottak, ami a a jól megérdemelt pihenésre 
rendezvény lebonyolításához koncentrál.              
elengedhetetlen volt.

Ez történt a két ülés között Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

A napirend megszavazása után ágú önkormányzati tulajdon-
elfogadták Dr. Földesi Szabolcs ban álló külterületi ingatlant, 
jegyzõ tájékoztatását a 2017. minimum nettó 39.000.000 Ft, 
október 30-i zárt ülésen hozott azaz harminckilencmillió forint 
döntésekrõl, majd Siklósi István eladási áron. Az ingatlanra 2017. 
polgármester számolt be a két ülés december 20-ig lehet ajánlatot 
között történt fontosabb ese- benyújtani.
ményekrõl, intézkedésekrõl. Szó-  
beli kiegészítésként elmondta, Mezõberény Város Önkor-
hogy november 25-én a helyi mányzati Képviselõ-testülete az 
Tappe Kft. munkatársai min- elõterjesztéshez mellékelt for-
den kévébe kötött vagy zsákba mában elfogadta Kamut község 
rakott zöldhulladékot elszállí- és  Bé lmegyer kö zség  házi  
tottak az utcákról, ahogy azt segí tségnyúj tás és  nappal i 
elõzõleg ígérték. Elõzetes egyez- ellátás szociális feladatainak a 
tetések történtek a békéscsabai mezõberényi Városi Humán-
Tappe Kft.-vel, de megoldás segítõ és Szociális Szolgálat in-
helybõl érkezett. Köszönet a helyi tézmény kereteiben történõ fe-
Tappe Kft.-nek és személy szerint ladat ellátására vonatkozó meg-
Gyurkó Csabánénak. állapodást. A feladat-ellátási 
 megállapodások miatt módosí-
Mezõberény Város Önkormány- tot ták  az i nté zmé ny a lap ító  
z a t i  K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t e  okiratát, Szervezeti és Mûködési 
tudomásul vette a 2017. május Szabályzatát, valamint a Szakmai 
19. – 2017. november 17-ig Programját.
terjedõ idõszakra vonatkozóan a  
képviselõ-testületi, valamint bi- Elfogadásra került a 2017. évi 
zottsági üléseken való megje- adóbevételek alakulásának érté-
lenésrõl készített kimutatást. Az kelésérõl szóló beszámoló.
adott idõszakban kötelezett-  
séget szegõ képviselõ és bizott- Mez õbe rén y Város Önk or-
sági tag nem volt, így tiszteletdíj mányzati Képviselõ-testülete 
csökkentést nem kellett alkal- úgy döntött, hogy az építmény-
mazni. adó, a helyi iparûzési adó, az 
 idegenforgalmi adó, a magán-
Felhatalmazták Siklósi István személyek kommunális adója és 
polgármestert, hogy az önkor- a telekadó tekintetében 2018. 
mányzat és a SzûcsNet Kft. között január 1. napjától nem emel 
fennálló, Mezõberény Fõ út 4-6. adómértéket.
sz. alatti 993 hrsz-on fellelhetõ Módosították a helyi adókról 
124,92 m2 hasznos alapterületû szóló 49/2012. (XI.27.)  önkor-
ingatlanrészre vonatkozó mányzati rendeletet, 2018. január 
helyiségbérleti szerzõdést 2017. 1. napjától az építményadóztatás 
december 31. napjával közös szabályai kiegészülnek a tele-
megegyezéssel megszüntesse. püléskép védelmérõl szóló tör-
 vény szerinti reklámhordozó 
A képviselõ-testület támogatta az utáni adóval, melynek mértéke 0 
elõterjesztéshez mellékelt vál- Ft/m 2/év ben k erül t meg álla -
lalkozási szerzõdésben részle- pításra.
tezett feltételekkel a KTV Stúdió  
(Mezõberény) mûködését, és a Elfogadták a Városi rendez-
vállalkozói díjra bruttó 410.000,- vények támogatására és a 
Ft/hó díjat határozott meg. Nemzetközi kapcsolatok támo-
 gatására elõterjesztett pályázat 
Mez õbe rén y Város Önk or- kiírását, és megbízták a Hu-
mányzati Képviselõ-testülete mánügyi Bizottságot, hogy a 
változatlan formában fenntartja pályázati kiírást a városi hon-
361/2017.(X.30.) határozatát, így lapon, valamint a Mezõberényi 
az Önkormányzat vagyonáról és a Hírmondóban hirdetményként 
vagyonnal való gazdálkodás a pályázati kiírás elérhetõségét 
egyes szabályairól szóló 16/2007. tegye közzé.
(VI.19.) sz. rendelete alapján A képvisel õ-test ület fe lhatal -
versenyeztetési eljárás keretében mazta a Humánügyi Bizottságot, 
értékesítésre kínálja a mezõ- hogy a pályázati kiírással 
berényi ingatlan-nyilván- kapcsolatos elõkészítõ munká-
tartásba 0365/6 helyrajzi szám latokat a támogatási keretösszeg 
alatt 17.660 négyzetméter terü- ismerete nélkül végezze el, majd a 
lettel felvett, szántó mûvelési 2018. évi költségvetési rendelet 



elfogadása után átruházott hatás- Támogatták, hogy 2018. évben gáltató Intézmény (székhely: 
körben a pályázati kiírásban fog- a XXII. Berényi Napok 2018. 5650 Mezõberény, Békési út 
laltak szerint a támogatások meg- augusztus 17-18-19-20. között 17/B. fsz. 1.), mint költségvetési 
ítélésérõl gondoskodjon, vala- kerüljön megrendezésre. A szerv 2017. december 31. határ-
mint az átruházott hatáskörben programban helyet kap a nappal jogutód nélkül megszûnik. 
hozott döntésekrõl a képviselõ- Berény Utónevû települések Jóváhagyták a Városi Közszol-
testület felé beszámoljon. találkozója, és Münsingen – gáltató Intézmény Megszüntetõ 
 Mezõberény testvérvárosi kap- Okiratát.
Mez õbe rén y Város Önk or- csolatának 25., illetve az Ön-  
mányzati Képvi selõ- testü lete kéntes Tûzoltó Egyesület Mezõ- Mezõberény Város Önkor-
úgy döntött, hogy 2018. évben berény 125 éves évfordulója mányzati Képviselõ-testülete 
az év szlogenje: „Mezõberény a megünneplése. arról döntött, hogy pályázatot 
családokért – a családok Mezõ-  nyújt be a Magyarország 2017. 
berényért”. Me zõ be ré ny  Vár os  Ön ko r- évi központi költségvetésérõl 
 mányzati Képviselõ-testülete a szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
Törölték a helyi elismerésekrõl 334/2015.(IX.28.) sz. határozattal melléklet I.7. és a III. 1. szerinti „a 
szó ló 4 /20 13. (II .26 .) ö nko r- elfogadott Nemzetközi kapcso- megyei önkormányzatok rend-
mányzati rendeletbõl a „Mezõ- latok koncepciója 2015-2020. kívüli támogatására és a tele-
berényért” posztumusz elis- mellékletét az alábbiak szerint pülési önkormányzatok rend-
merõ címet. A képviselõ-testület egészítette ki: kívüli önkormányzati támoga-
egyetértett azzal, hogy a helyi (Intézmény megnevezése / Kül- tására (ennek keretében a rend-
elis meré sekr õl szól ó 4 /201 3. kapcsolat települése / Külkap- kívüli szociális támogatásra)” 
(II.26 .) önkormányzat i rende- csolat létrejötte / Formája, tar- kiírt pályázati keretbõl, a pályázat 
letben a „Mezõberény Kultú- talma / Finanszírozás): által meghatározott célok közül, a 
rájáért” elismerõ cím „Mezõ- Mezõberényi Labdarúgó Egye- b) pont - a települési önkor-
berény Kultúrájáért, Nemzetiségi sület / Szováta Székelyudvarhely mányzatok rendkívü li önkor-
Kult úráj áért ” elis merõ  címr e / 2017. / Sportkapcsolatok / egye- mányzati támogatása a települési 
módo sulj on. Ezek  átve zeté se sület, illetve pályázatok, támoga- önkormányzatok  mûködõké -
miatt rendeletmódosításra került tások; Mezõberényi Erdélyi Kör pességének megõrzésére, vagy 
sor. / Szováta / 2017. / Kulturális kap- egyé b, a fela data ik ellá tásá t 
 csolatok / egyesület, illetve pályá- veszélyeztetõ helyzet elhárítására 
Mezõberény Város Önkor- zatok; Berényi Gyermek FC / szolgáló forrás - alapján igényel-
mányzati Képviselõ-testülete a Szo vát a Szé kel yud var hel y / hetõ támogatási forrásra. Ezen 
2017. évi XXI. Berényi Napok és Marosvásárhely / 2017. / Sport- belül a szociális ellátásnál, a 
az Országos Vadásznap szak- kapcsolatok / egyesület, illetve szoci ális bentl akáso s felad at-
mai, valamint pénzügyi be- pályázatok, támogatások ellátásban foglalkoztatottak mû-
számolóját az elõterjesztésben  szakpótlékának biztosításához 
foglaltak szerint elfogadta, Engedélyezték Mezõberény kér 8.631.744,- Ft vissza nem térí-
egyben megköszönte a Városi Város Óvodai Intézménye tendõ támogatást.
Köz szo lgá lta tó Int ézm ény, a részére, hogy a 2017/2018. tanév  
Me zõ be ré ny  ’1 7 Vá ro sü ze - rendjérõl szóló 14/2017. (VI. 14.) A képviselõ-testület által elfoga-
meltetési Kft., az OPSKMM, a EMMI  rend elet ben megh atá- dott rendeletek megtalálhatók a 
Mezõberényi Polgármesteri Hi- rozott téli szünet idõtartama www.mezobereny.hu honlapon.
vatal munkatársainak, a Mezõ- alatt, 2017. december 22-tõl A soron következõ képviselõ-
berény Vadásztársaság és a civil 2018. január 2-ig az intézmény testületi ülés idõpontja: 2017. 
szervezetek tagjainak, valamint a óvodái zárva tartsanak. december 18. (hétfõ).
rendezvényeken közremû-   
ködõknek a végzett tevékeny- A képviselõ-testület határozata Fesetõné Sipos Judit, 
séget. értelmében a Városi Közszol- Titkárság

Szépkorúak köszöntése

Hugyecz Mihályné Borgula Ilona 
november 9-én ünnepelte 90. 
születésnapját. Ebbõl az alka-
lomból Siklósi István polgár-
mester köszöntötte, és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. 

Harangozó Lajos november 18-
án ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebbõl az alkalomból Siklósi Ist-
ván polgármester otthonában 
köszöntötte, és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándék-
csomagját. 

Perei Ilona november 23-án 
ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebbõl az alkalomból Siklósi 
István polgármester köszöntötte, 
és adta át a miniszterelnök úr által 
aláírt emléklapot és az önkor-
mányzat ajándékcsomagját!

Földesi Andrásné Schupkégel 
Julianna november 27-én ün-
nepelte 90. születésnapját. Ebbõl 
az alkalomból Siklósi István 
polgármester 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 
ünnepelteknek.

E



November 29-én, a Városháza elsõként hozta létre a Települési 
dísztermében a Települési Ér- Értéktár Bizottságot kormányzati 
téktár Bizottság Értéktár talál- kez dem ény ezé s nyo mán , és 
kozót  szervezett.  A  „Mezõ- alapította meg a város értéktárát. 
berényi értéktár elsõ négy éve” A megalakulás óta több mint száz 
címm el rend ezet t esem ényr e érték került felvételre. A város 
meghívást kaptak mindazok, akik büszke az összeállított érték-
az elmúlt négy év alatt értéket listára, melynek létrejöttéhez a 
dokumentáltak, és részt vettek az meghívo ttak is hozzájá rultak,  
értékmegõrzõ munkában. A város munkájukat díszoklevéllel  is-
képviselõ-testülete négy éve, merték el.
2013. május 27-én a megyében 

INGATLAN HIRDETMÉNY
 
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja a következõ 
ingatlanokat:

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 1/5/A., 62,59 m , minimum 
bruttó 5.600.000 + 27% ÁFA = 7.112.000 Ft (hétmillió-
száztizenkettõezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 1/5/C., 62,59 m , minimum 
bruttó 5.200.000 + 27 % ÁFA = 6.604.000 Ft (hatmillió-
hatszáznégyezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 2/8., 60,01 m , minimum bruttó 
4 .700 .000  +  27% ÁFA =  5 .969 .000  F t  (ö tmi l l ió -
kilencszázhatvankilencezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 2/9., 60,01 m , minimum bruttó 
4 .900.000 + 27% ÁFA = 6.223.000 Ft  (hatmil l ió-
kétszázhuszonháromezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 2/10., 60,01 m , minimum 
bruttó 4.900.000 + 27% ÁFA = 6.223.000 Ft (hatmillió-
kétszázhuszonháromezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Gyomai út 1/B. 1/9., 80,50 m , minimum 
bruttó 5.600.000 + 27 % ÁFA = 7.112.000 Ft (hétmillió-
száztizenkettõezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Hõsök útja 10/G. 3/11., 64,30 m , 
minimum bruttó 4.000.000 + 27% ÁFA = 5.080.000 Ft (ötmillió-
nyolcvanezer forint) eladási áron
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje 
2018. január 5.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete részére, az 
5650 Mezõberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ 
kérhetõ Siklósi István polgármestertõl, a 66/515-515 – ös 
telefonszámon, vagy személyesen a Mezõberényi Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási idõben.

INGATLAN HIRDETMÉNY
 
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete 17. § (1) bekezdése 
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre 
kínálja a következõ ingatlanokat:

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 1/4., 44,32 m , minimum bruttó 
3.700.000 + 27% ÁFA = 4.699.000 Ft (négymillió-
hatszázkilencvenkilencezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Luther u. 1. 2/7., 44,32 m , minimum bruttó 
3.700.000 + 27% ÁFA = 4.699.000 Ft (négymillió-
hatszázkilencvenkilencezer forint) eladási áron.

2-          5650 Mezõberény, Hunyadi u. 1/3., 49,78 m , minimum bruttó 
1 .800.000 + 27% ÁFA = 2.286.000 Ft  (kétmil l ió-
kettõszáznyolcvanhatezer forint) eladási áron.
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje 
2018. január 5.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete részére, az 
5650 Mezõberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ 
kérhetõ Siklósi István polgármestertõl, a 66/515-515 – ös 
telefonszámon, vagy személyesen a Mezõberényi Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási idõben.

MEGHÍVÓ

Mezõberény Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

 
Várkonyi János festõmûvész

kiállításának megnyitójára, melyet
2017. december 18-án, hétfõn 14 órakor a

Városházán (Mezõberény, Kossuth tér 1.) tartunk

A kiállítást megnyitja: Nagy Ferenc

Siklósi István polgármester

A békéscsabai születésû mûvész Mezõb erény bõl elker ülve is 
szorosan kötõdik a gyökereihez, folytatódott festõi pályafutása, 
így Mezõberényhez is, hisz melyet számtalan elismerés, díj, 
életének egy meghatározó kitüntetés jelez. Meghatottan 
szakasza ide köti. A diploma fogadta a Települési Értéktár 
megszerzése után, 1971-ben Bizottság döntését, mely mû-
Mezõberényben kezdett taní- vészi munkásságát elismerve, 
tani, és innen indult mûvészi azt a helyi értékek közé emelte.
pályája: az elsõ kiállítások, 2017-ben, a Berényben töltött 
megbízások,  dí jak je lz ik  évek emlékére, Várkonyi János 
életének ezt az idõszakát.

egy gyûjteményt ajánlott fel 
Vallomás címû könyvében maga 

alkotásaiból a városnak, ízelítõt így szól ezekrõl az évekrõl: „Ké-
mûveibõl, melyekbõl kitûnik, sõbb szeretettel vettek körül Me-
hogy a "bensõséges öröm-zõberényben, ahol lehetõséget 
szerzés munkásságának célja és kaptam alkotói pályám töretlen 
egyben sikerének titka is".indulásához. Köszönettel tar-

tozom Nagy Ferenc, Balogh 
A kiállítás megtekinthetõ: Ferenc és Bartóki József 

munkaidõben, festõmûvészek segítõkész ba-
2017. december 31-igrátságáért és az együtt eltöltött 

évekért.” www.mezobereny.hu

Elkészült Mezõberény Város Települési Arculati 
Kézikönyvének tervezete

A Kézikönyv elfogadásához kapcsolódó eljárás következõ 
szakaszaként a munkaközi tájékoztatóra, illetve partnerségi 
egyeztetésre kerül sor, melynek keretében ismét lehetõség nyílik a 
lakossági, illetve további partneri közremûködésre.

A Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi 
önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetésére

lakossági fórum kerül megtartásra
a Városháza dísztermében

2017. december 14-én (csütörtökön) 18 órakor.

Részletek: www.mezobereny.hu, kiemelt cikkek

„Álom és valóság, múlt és jelen, költészet és látomás: hitvallásom 
és oly béli reményem,hogy önmagamból talán tudok üzenni

azoknak, akik tudják és keresik azt,ami ebbõl a világból most 
kimaradt.” – Várkonyi János



Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi ünnepek 
idõszakában fokozottan lehet számítani a városban megjelenõ 
besurranó tolvajokra, vagy trükkös tolvajokra.

Az ilyen jellegû bûncselek- lóban!
mények megelõzése érdekében A fûtési szezon idején gyakran 
ne hagyják, hogy kedvesen és jelennek meg az utcákon házról-
udv ari asa n be szé lõ i deg en házra járva, kisteherautókkal 
személyek különbözõ jó  hír közlekedõ faárusok, tûzifát kí-
közlésével becsap ják! Idegen  nálva csábítóan kedvezõ áron. 
személyt soha ne engedjenek a A kereskedelmi árnál jóval ol-
lakásba! Tartsák zárva az utcai csóbban kínált tüzelõ akár bûn-
kaput és a lakás bejárati ajtaját! A cselekménybõl is származhat. A 
kapuku lc so t m indig t ar ts ák  legtöbb esetben csak az árus 
maguknál, ne a kapura akasszák! távozása után derül ki, hogy a 
Lehetõleg ne tartsanak a lakásban kifizetett mennyiségnek csak egy 
nagy mennyiségû pénzt! Gyanús részét pakolták le a jármûrõl. A 
körü lmén y ese tén –  akár  a csalók gyakran vízzel elõáztatott 
szomszédok is – tegyenek be- tûzifát értékesítenek, amely 
jelentést a Mezõberényi Rendõr- jelentõsen megnöveli a fa súlyát. 
õrsre. Felhívjuk a tisztelt lakosság 
Utazó bûnözõk jelenhetnek meg figyelmét, hogy a tûzifa árusok 
áruházakban, üzletekben, bevá- között sok a csaló, ezért tûzifa 
sárlóhelyeken és a piac területén vásárláskor legyenek fokozottan 
is. Ezeken a helyeken a tolvajok körültekintõek!
kihasználják a vásárlásba fe- Az áldozattá válás megelõzése 
ledkezett vevõk figyelmet- érdekében kérjük, hogy csak 
lenségét, és tõlük pénztárcát vagy hiva talos forga lmazó hely rõl 
más értéket lopnak el. vagy már ismert kereskedõtõl 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, vásároljanak tûzifát! Ne bízzanak 
hogy a bevás árlás során  ne az árusítók által vitt mérleg 
hagyjanak pénztárcát a bevásárló hitelességében!
kosárban! Pénztárcáikat a zárt Tis zt el t Me zõ be ré ny ie k!  A 
kézi táskában  vagy  ruházatuk Mezõberényi Rendõrõrs köszö-
belsõ zsebeikben tartsák! A már netét fejezi ki a város közbiz-
megvásárolt értékeket ne hagyják tonsága érdekében végzett tevé-
õrizetlenül! A mobiltelefont ne kenységünkhöz nyújtott segítsé-
tartsák jól látható helyen! Ira- gükért, megértésükért és együtt-
taikat lehetõleg ruházatuk belsõ mûködésükért!
zsebében tartsák! A Mezõberényi Rendõrõrs mun-
Felhívjuk a gépkocsival közle- katársai nevében a város minden 
kedõk figyelmét, hogy parkolás- lakójának kellemes karácsonyi 
kor a jármûben ne hagyjanak jól ün ne pe ke t,  er ed mé ny ek be n 
látható helyen értéket! A gépkocsi gazdag boldog új évet és jó 
ajtajait, csomagterét minden eset- egészséget kívánunk!
ben zárják be! Ne hagyják az 
indítókulcsot a gyújtáskapcso- Mezõberényi Rendõrõrs

Megyegyûlés 

oktatás és utak állapota napirenden

A novemberi közgyûlésen tájékoztatót tartott Békés megye 
közúthálózatának állapotáról, a fejlesztési tervekrõl, a 
folyamatban lévõ beruházásokról Virág Mihály, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei igazgatója. Elmondta: sok 
fõúttal kapcsolatos fejlesztés zajlik vagy már el is indult. Két 
évtizednyi ígérgetés után jelenleg zajlik az M44 kivitelezése. 
A Szegedet Debrecennel összekötõ M47 gyorsforgalmi út 
tervezésének elkezdését kormányrendelet szabályozza. A 
rossz vagy nem megfelelõ állapotú utak megyén belüli 
aránya 2015 óta, ha csekély mértékben is, de folyamatosan 
csökken. Virág Mihály elmondta: múlt évben megduplázták a 
mellékutak javítására szánt aszfalt mennyiségét.
Békés megye oktatási helyzetérõl, a tankerületi központok 
intézményi szerkezetének változásáról kaphattak 
információt a képviselõk. Szó volt a pedagógus béremelésrõl, 
valamint arról, hogy nõtt az intézmények önálló döntési 
jogköre, szinte minden intézményt érintõ felújítás kezdõdött 
meg akár önerõbõl, akár uniós forrásból, ezzel több évtizedes 
lemaradást tudnak pótolni.
A megyében mûködõ felsõoktatási intézmények a megye 
felsõoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Dr. Szabó 
Péter, a Kodolányi János Fõiskola rektora, dr. Lipcsei Imre, a 
Gál Ferenc Fõiskola dékánja és dr. Árpási Zoltán, a Szent 
István Egyetem oktatási dékánhelyettese az intézmények 
képzési kínálatáról, a hallgatói létszámadatokról, az oktatói, 
kutatói állomány fõbb adatairól, a nemzetközi és vállalati 
kapcsolataikról informálták a megyegyûlés résztvevõit. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy a Kodolányi fõiskola Orosházára 
helyezte át a székhelyét, valamint zajlanak a tárgyalások a 
Gál Ferenc Fõiskola és a Szent István Egyetem között a 
csabai kar átadásáról.
Kovács Zsuzsanna, Gyulai Szakképzési Cetrum fõigazgatója 
és Malatyinszki Péter, a Békéscsabai Szakképzési Centrum 
szakképzési referense a megye szakképzési helyzetérõl 
tartott tájékoztatót. A részletes anyagban a centrumok 
szerkezeti   felépítése,   a   szakgimnáziumok, 
szakközépiskolák, a kollégiumi ellátás és az elmúlt 
idõszakban megvalósult fejlesztések bemutatása kapott 
helyet.
Alapítványok támogatásáról is döntött a testület, többek 
között egy, a szarvasi mentõállomásra kerülõ újraélesztõ 
készülék vásárlásához nyújtanak támogatást. A közgyûlés 
bejelentésekkel zárult, melybõl kiderült, hogy a soron 
következõ, munkaprogram szerinti ülés februárban lesz.

Mezõberényben a Mezõberényi Szlová-
kok Szervezetének köszönhetõ a városi 
adventi gyertyagyújtás meghonosítása. A 
szervezet határon túli együttmûködése 
és baráti kapcsolata nagyon jól mûködik, 
2007-ben a felvidéki Kistapolcsányban 
tapasztalhatták meg a közös települési 
adventi gyertyagyújtás élményét. Ennek 
hatására született meg az ötlet, hogy 
ugyanezt Mezõberényben is valósítsák 
meg. A következõ évben, 2008-ban a 

város már együtt gyújtotta a gyertyákat a Berény Szálló elõtti 
szökõkút körívén elhelyezett óriás adventi koszorún.

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete nemcsak az ötletadó, hanem 
magára vállalja a szervezõi feladatokat is. Felkérésükre a három 
történelmi egyház mezõberényi négy gyülekezete nyújt szolgálatot 
az alkalmakon. A közös adventi gyertyagyújtás 2015-ben került be a 
Települési Értéktárba.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kopányi László (Csárdaszállás) és Bogya 
Rozália (Csárdaszállás)

Eltávoztak közölünk: Serfõzõ Andrásné Schultz Zsuzsanna (1945), 
Boros László (1953), özv. Hudák Jánosné Práth Judit (1935), Braun 
Józsefné Ábelovszki Magdolna (1959), Baksai József (1948), 
Szûcs László (1956), Bereczki Endre (1955), Puskás Lajos (1929).

Pályázati kiírás 2018. évre
Mezõberény Város Képviselõ-testülete 2018. évre pályázatot ír ki 

városi rendezvények
valamint

a város nemzetközi kapcsolatainak
támogatására.

A pályázati kiírás és a nyilatkozat letölthetõ a város honlapjáról: 
www.mezobereny.hu.



A „Katicabogár” Evangé likus Berény Táncegyüttes táncosainak 
Óvoda – számos intézménnyel, vezetésével a jelenlévõk körbe- 
szervezettel összefogva – no- táncolták a tüzet. A felvonulókat 
vem ber  10- én t art ott a me g libazsíros kenyérrel és meleg 
Márton-napi lampionos felvo- teával vendégelték meg.
nulását. A gyerekek és a felnõttek A lampionos felvonulást elõször 
lampionokkal a kezükben az 2003-ban szervezték meg Mezõ-
óvoda elõtt gyülekeztek, és innen berényben, és 2015-ben került be 
vonultak a piactérre, ott már a a települési értéktárba. 
meggyújtott tûz várta õket. A 

Berettyóújfaluban október 17-én Kocsor Kata – ARANY minõsítés 
rendezték meg az I. Berettyó (Kis-Berényke)
Gy er me k S zó ló  Né pt án c- II.  korcsoportban Tímár Gerda-
versenyt, itt – a neves szakmai Verasztó Júlia, Farkas Vanda-
zsûri elõtt – iskolánk néptáncosai Budai Anna – ARANY minõsítés 
is megmérettették magukat. A (Kis-Berényke)
nagy érdeklõdés mellett zajló III.  korcsoportban Zolnai Réka-
versenyen táncosaink ismét Pi nt ér  Bo to nd  – E ZÜ ST  
kiváló eredményeket értek el, minõsítés (Kis-Berényke)
ehhez szívbõl gratulálunk.
I. korcsoportban Machó Flóra-  „Leg a láb” A.M.I.

A „Leg a láb”Alapfokú
Mûvészeti Iskola és a

Berény Táncegyüttes Egyesület közös

batyus folkbált 
rendez

 Ideje: 2017. december 16.(szombat)
0016.  Gyermektáncház, kézmûveskedés

30 3017. -18. - Berény Táncegyüttes Egyesület közgyûlése
3018. - Folkbál

Helye: Piknik Park, Mezõberény
 A muzsikát a Suttyomba zenekar szolgáltatja.

Szeretettel várjuk a népi érzületû mulatozni vágyókat!
Javasoljuk, hogy a néptáncos cipõjüket idén se hagyják otthon!

Internetes elérhetõségünk: 
http://legalab.mezobereny.hu

Támogatói jegy: 300 Ft

A Múzeumok Õszi Fesztiválja ötvözetét – újszerû hangzásvilágot 
keretében november 9-én meg- teremtve – öröm-zeneként alkotja 
tartott Múzeumi öszbúcsúztató meg. A zene mellett a mûsorban a 
címû színes program átütõ sikert tánc és a szöveg is képviseltette 
aratott. Az esti koncert látogatói a magát. A mûfajok és stílusok 
mûsor elõtt kézmûveskedéssel  ötvözetére utalt a címben a „küvé” 
ügyességüket tehették próbára, szó.
emellett sült tököt és – Márton-nap 
tiszteletére – újbort kóstolhattak. 
Ez nagyon jó alkalmat kínált arra, 
hogy az ismerõsök nyugodtan, 
kötetlenüln   beszélgessenek.  
Esszencia formáció a magyar 
zenei élet egyik újdonsága, tagjai a 
népzene,  a  jazz,  illetve  a 
klasszikus zene kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó, jeles elõadó- és 
zenemûvészei. Az együttes a 
három különbözõ zenei stílus 

Az örömzene neves mesélõi, akik 
különleges módon ötvözték a 
klasszikus- és népzenét a jazzel: 
Csík János, Kacsó Hanga Borbála, 
Balogh Kálmán, Lakatos Róbert, 
Kováts Gergõ, Kunos Tamás és 
Bognár András. Anekdotákat 
adott elõ: Farkas Dénes, a Nemzeti 
Színház színmûvésze. A táncokat 
ropták: Horváth Mária és Gémesi 
Zoltán.

Ágai Adolf (Porzó): Utazás Pestrõl Budapestre 1843-1907 
Alexandrakis, Jessica: Patchwork otthon és útközben 
Anderson, Lynette: Kutya, macska, varrótû 
Atwood, Margaret: Boszorkánymagzat 
Az Elbától Vorkutáig  Magyarok és magyarországi németek 
szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a Gulág-on
Balogh Gábor: Kisalföldi vadásznapló 
Bánki Éva: Aranyhímzés 
BellersenQuirini, Cosima: Otthoni tartósítás erjesztéssel  
természetesen 
Bérczes László: Törõcsik Mari 
Brown, Dan: Origin
Brown, Pauline: A hímzés technikáinak enciklopédiája 
de Grancy, Evelin Senarclens: Mezítláb a parázson 
Demcsák Zsuzsa: Konyha, tündérek 
du Sautoy, Marcus: A prímszámok zenéje 
Élet és halál könyve (szerk. Gyurgyák János) 



Teltházas elõadással kezdõdött a címû bohóz atot,  a mûfaj nak 
Mûvelõdési Központ új színházi megfelelõen sok-sok – néhol 
évadja. A Bulvárszínház novem- pikáns – humorral. A következõ 
ber 21-én parádés szereposztással színházi elõadás 2018. január 19-
mutatta be az Asszony körbe jár én lesz. 

Vaszary Gábor: Ki a hunyó? – Huszka Jenõ: 
avagy Bubus Mária fõhadnagy
Vígjáték két felvonásban (operett)
2018. január 19. 19.00 2018. március 23. 19:00

Huszka Jenõ romantikus nagy-A komédia mulatságos bonyo-
operettje 1848-ban, Bécsben dalmának okozója egy szerel-
kezdõdik. A magyar érzelmû meslevél,  amit  hõsünk, 
Máriát rokonai egy osztrák Gáspár felesége talál meg 
arisztokratához készülnek férj-férjuránál. Ilyenkor mi a 
hez adni. Zwickli Tóbiás segít-teendõ? Vallani vagy tagadni? 
ségével a lánynak sikerül még Gáspár ez utóbbit választja!
idõben elszöknie. Hogy a már 
forradalom hevében égõ Ma-

A szereplõk között: 
gyarországra juthasson, nem-

Beleznay Endre,  Szabó 
zetõr egyenruhát ölt magára.

Zsuzsa, Straub Dezsõ, Sáfár 
Anikó, Harsányi Gábor, Jakus A szereplõk között: Teremi 
Tímea, Fogarassy Trixi, Fogarassy András, Foga-
András, Ullmann Kriszta rassy Bernadett, Csengeri 

Attila, Egri László, Pintér 
Gábor, Benkóczy Zoltán. 

Lepje meg szeretteit 
karácsonyra 

színházjeggyel!

Jegyek 2.800 forintos áron 

a Mûvelõdési Központban kaphatók.

További információ: 

Bartó Róbertné, +36-20/226-9690

A Mûvelõdés i Központ  no- továbbadják ,  oktassák  az  
vember 18-ra origami oktatásra or ig am it . En ne k ér de ké be n 
hívta a pedagógusokat, a kéz- megismertették õket az origami 
mûveseket. Az intézmény több nyelv- és jelrendszerével, hogy 
évtizede foglalkozik a kézmû- képesek legyenek a könyvekben, 
vesség különbözõ területeivel, az  in te rn et en  me gt al ál ha tó  
így az origamival is. A képzést a leírásokat használni. A nap végén 
Magyar Origami  Kör oktatói közös produkcióként a Mûvelõ-
tartották. Az eseményt a Nemzeti dési Központ bejáratához ka-
Ku lt ur ál is  Al ap  tá mo ga tt a.  rácsonyi díszként világítós papír-
Fábián Zsolt, a Magyar Origami harangokat tettek föl.
Kör elnökhelyettese, az intéz- Fábián Zsolt megemlítet te, a  
mén y iga zga tóh ely ett ese  el- Magyar Origami Kör révén ezt a 
mondta, a képzés fõ célja azt volt, képzést szeretnék elvinni más 
hogy a résztvevõket felkészítsék megyékbe is. 
arra, hogy munkájuk során 

Városi rendezvényterv 2018
2018. január 12-ig várjuk az intézmények, civil 
szervezetek, vállalkozások 2018. évi tervezett eseményeit a 

városi rendezvényterv összeállításához.

A következõ adatokat kérjük megadni: 
a rendezvény idõpontja (hónap, nap, óra),címe, helye, rendezõ, 
társrendezõ, felvilágosítás (felvilágosítást adó személy neve, 

elérhetõsége: telefon és/vagy e-mail).

A rendezvénytervet kérjük a 
Mûvelõdési Központ információs pultjánál  

leadni,  vagy  e-mailben  elküldeni  
az fzsolt@mezobereny.hu címre.

Az összeállított városi rendezvénytervet a www.mezobereny.hu 
oldalon tesszük közzé.

A Mûvelõdési Központ kérdõíve

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyûjtemény és 
Mûvelõdési Központ szeretne az önök igényeihez minél jobban 
igazodó kulturális, közösségi eseményeket szervezni. Ezért kérjük, 
segítsék munkánkat az intézmény honlapján, a nyitó oldalon: 
opskk.mezobereny.hu található kérdõív kitöltésével.

Smiriné Kokauszki Erika 

Kedves Színházkedvelõk!
A Mûvelõdési Központ a 2017/2018 évadra meghirdeti a
Fogi Színház bérletes elõadásait.



 Igazán szép, kellemes napsütéses 
õszi idõben került megrendezésre 
október 1-én a szokás helyszínen, 
a Kovács-farmon a VIII. Intéz-
ményi Horgászverseny, ezt nagy 
érdeklõdés elõzte meg, így re-
kord számú nevezést, valamint 
rekordszámú résztvevõt is ered-
ményezett.
A 22 elõzetes nevezést követõen 
végül hét intézményi csapat 
m e l l e t t ,  1 2  t á m o g a t ó k a t  
képviselõ csapat versenyzett 
ténylegesen. Bár az idõjárás 
egyformán kedvezõen alakult 
minden versenyzõ és közremû-
ködõ szempontjából, ugyanezt a 
„haljárásra” nem lehetett ráfogni. 
A tó bizonyos helyein kifeje-
zetten jó eredményt értek el a 
versenyzõk, míg máshol sajnos 
több egymás mellett horgászó 
csapat is hal nélkül maradt. Ezt a 
rapszodikusságot támasztja alá az 
is, hogy a verseny történetében 
rekordot jelentõ 23 kilogrammos 
fogás, ami az egy horgász által 
fogott halak összsúlyát jelenti, 
úgy született meg, hogy a csapat 
összfogása 23,06 kg volt.
A horgászat végét jelentõ 
dudaszót közvetlenül a mérle-
gelés, majd az ebéd követte. 
Miközben kiürültek az üstök és a 
jó kis mûanyag tányérok, addig 
összesítésre kerültek az eredmé-
nyek. A jelenlévõk jó hangulat-
ban hallgatták, követték végig az 
eredményhirdetést, mely után 
már csak az elpakolás, szemét-
szedés és a fogadkozások marad-
tak, hogy „jövõre többet fogunk, 
de ha nem, akkor is itt leszünk”. 
Köszönjük minden kedves 
támogatónk felajánlását és 
hozzájárulását, mellyel segítették 
a VIII. Intézményi Horgász-
verseny megvalósítását.

Lajkó Roland 
fõszervezõ

Köszönjük támogatóink segít-
ségét: Kovács János (házigazda); 
Csárda–Tex Kft., Inter Turbó Kft. 
(Békés),  Páka-Duplex Bt.;  
Adamik János és Papp Edit; Balta 
Roland, Barna Márton ev., Beugró 
Büfé; Békés Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Berény 
Color; Berény Kenyér Kft.; Frey 
Tibor, Halibi horgászbolt, Jó 
barátok Kft.; Katica Virágbolt, 
Károlyi és Tsa Kft., Kisné Bartalus 
Anikó, Kolozsi József Kft., Körös 
Halért Kft.; Liszkai Sándor, 
Makk-hetes kocsma, Mezõberény 
V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  é s  
Polgármesteri Hivatala, Mezõ-
berény Vadásztársaság; Mikolik 
Horgász tó Szeghalom; Orlai 
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyûjtemény és Mûvelõdési 
Központ, Pecze Gábor-Gyaraki 
Zsófia, Piactéri Gazdabolt, Rau 
Zso l t ;  R igó  T ibor ;  Szek i  
Horgászbolt (Békés); Székely 
István (hentes); Szémán András 
ev., SzûcsNet Kft., Takács Imre 
vállalkozó; ifj. Tóth Károly; Tóth 
Sándor (fafaragó); Tópart Ven-
déglõ, Valentinyi Zoltán és Tóth-
Valentinyi Ágnes családi gazdál-
kodók; Vadász Sörkert 14-es 
Pubfood; Valnerovicz Erika ev; 
Wagner József Balázs;

Eredmények
Intézményi csapatok: 1. Gim-
názium 5 helyezési számmal
Támogatói csapatok: 1. Páka-
Trans 8 helyezési számmal

Egyéni eredmények:
Úszós kategória: 1. Szûcs Tibor 
(Csárda-Tex) 2,3 kg
Fenekezõ kategória: 1. Lipták 
Miklós (Tûzoltók) 23 kg

Különdíjak:
Legnagyobb hal kifogója: Lipták 
Miklós (Tûzoltók) 8,5kg (ponty)
Legtöbb hal kifogója: Barna 
István (Gimnázium)  115 db hallal

Köze lednek  az  ünnepek,  a kált szép edény, falra akasztva a 
hagyományos ünnepi asztalról a konyha egyik dísze volt. Emellett 
kal ács ok mel let t emlékeztette a házi-
n e m  h i á - asszonyt az ün-
n y o z h a t o t t  a  nepi kalácssütés 
mazs olás  vagy  örömeire. Ezek a 
ka ka ós  ku gl óf  díszes sütõformák 
sem. A kuglóf német generációkon át örök-
nyelvterületrõl osztrák lõdtek, és napjainkban is 
közvetítéssel került hoz- nagy becsben tartják õket. 
zánk. Az 1900-as évek elejére a A bemutatott zöldmázas kuglóf-
polgári konyhában már olyan sütõ feltehetõen egy tótkomlósi 
népszerû volt, mint a bejgli. fazekasmûhelyben  készült,  a 
Szi nte  min den  ház tar tás ban  közel százéves sütõedény gyûj-
tartottak fém vagy cserép sütõ- te mé ny ün k eg yi k le gs ze bb  
formát. A kuglófsütõ már darabja.
önmagában is mívesen megmun- Csete Gyula

December 9-én 10-tõl 14 óráig karácsonyi vásár, 
játszóház és bababörze, mézeskalács sütése, díszítése. 

A játszóházat a Mezõberényi Orlai Népfõiskola Egyesület 
tartja. Itt a helyi kézmûvesektõl vásárolhat!

December 16-án 10-tõl 14 óráig szintén 
karácsonyi vásár, játszóház és bababörze, 

mézeskalács sütése, díszítése. 
14 órakor Legyen ön is Karácsonyi Angyalka!

A Mûvelõdési Központ várja azoknak a kézmûveseknek, 
vállalkozásoknak és a korábbi baba- és 

gyermekruhabörzék eladóinak a jelentkezését, akik 
szívesen bemutatják, árusítják kézmûves tárgyaikat, 

termékeiket.

További információ és jelentkezés: 
Bartó Róbertné, telefon: +36 70-400-2477.  

 Szeretettel hívjuk és várjuk 
az irodalom barátait, verset 

szeretõket
a Litera-Túra Irodalmi és 

Mûvészeti Magazin 
Karácsonyi Antológiájának 

bemutatójára. 
Schmidt Lívia és 
Urbancsek Márta 

Versei kapcsán 
beszélgetünk alkotásról, 
adventrõl, karácsonyról.

 A rendezvény idõpontja: 
2017. december 15. (péntek) 

3016.  óra

 Helyszín: OPSKMM 



Kondoroson december 2-án a né vehette át a csoport nevében a 
Mezõberényi Szlovák Pávakör a magas elismeréssel járó dísz-
„Békés Megye Szlovákságáért” oklevelet és emléktárgyat. Gra-
elismerésben részesült. A mél- tulálunk a Szlovák Pávakörnek, 
tatá sban  elha ngzo tt, hogy  a és további jó munkát kívánunk!
megyében élõ szlovákság nyel-
vének, kultúrájának és értékeinek  Borgula Györgyné
megõrzéséért végzett aktív tevé- Mezõberényi 
kenységéért kapta az elismerést a Szlovákok 
pávakör, vezetõje: Bartó András- Szervezete elnöke

A német evangélikus 
templom kertjében 
álló emlékmûnél  
2018. január 6-án 17 
órakor  gye r tyá t  
gyújtunk a mezõbe-
rényiek málenkij ro-
botra történõ elhur-
colásának emlékére. 
Szeretettel várunk 
mindenkit!

 Kisari Miklósné
Mezõberényi 

Német 
Hagyományápoló 
Egyesület elnöke

A vakok és gyengénlátók helyi szervezete november 30-án tartotta 
évzáró összejövetelét a Könyvtárban.

A „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület minden évben megrendezi a 
fogyatékos emberek nemzetközi napját, így volt ez 2017. december 1-
jén is. Ennek keretében a megye több, sérültekkel foglalkozó 
intézménye, civil szervezete kulturális találkozót tartott a Mûvelõdési 
Központban. 

A Városi Nyugdíjas Klub november 15-én disznótoros vacsorát 
szervezett a Mûvelõdési Központban. Az asztalra sült hurka, kolbász és 
cigányka került. A vacsora elõtt Lakásunk tûzvédelme a téli idõszakban 
címmel Pojendán János tûzoltó százados, a Mezõberényi 
Katasztrófavédelmi Õrs parancsnoka tartott elõadást. 

A Könyvtár  „ könyvmadara”  könyveket és a könyvtárosokat 
minden  hónapb an ellá togat a  mindhárom helyen az olvasók. 
város mindhárom idõsek ottho- Kerestek és találtak érdeklõdési 
nába: a Juhász Gyula utcaiba, a körüknek megfelelõ olvasmányt. 
Puskin utcaiba, illetve református Válogatás közben megbeszél-
idõsek otthonába is. Ebben a hették, hogy az elolvasott könyvek 
hónapban is örömmel várták a közül kinek mi tetszett, és miért. 



Szépítse meg egy vagy több tárgy az otthonában, nem rom-
gye rme k ünn epé t ajá ndé - landó élelmiszer vagy édesség 
kával,  csa ljon mosolyt a  amivel örömet tudna szerezni 
mezõberényi hátrányos hely- másoknak, akkor juttassa el a 
zetû gyermekek arcára! SPAR elõterében elhelyezett 
Kérjük, ha van olyan (esetleg adománygyûjtõ hely re, az 
használt, de még jó állapotú) ANGYALZSÁKBA!
játék, plüss vagy más ajándék-

Az idén Gyöngyösön tartották túrák Túrázója 2017” túramoz-
meg a Vasutas Természetjárók ga lo m.  Ki le nc  re nd ez vé ny  
Szövetsége (VTSZ) közgyûlését. teljesítésére volt lehetõség. Egy 
A kétnapos rendezvényen díjak túrázó mind a kilenc túrából a 
átadására is sor került. legtöbb kilométert gyalogolta 
A szövetség „Trencséni Zsig- végig, õ egy serleget kapott. A 
mond” vándorserlegét az „Alföld többi ek telje sítmé nyük függ-
Turista Egyesület Mezõberény” vényében vehették át az emlék-
kapta meg a Tavaszi Csillagtúra plaketteket és emléklapokat. A 
szervezéséért. Ennek keretében szövetség 16 alapszervezetébõl 
az alapszervezetekbõl érkezõ 120 40 f õ vo lt r ész ese  a tú ra-
túrázó a több napos rendezvényen mozga lomna k -14 fõ Mezõ-
választhatott rövidebb - hosszabb berényi túrázó. 
túrák: a mátrai Kéktúra bejárása, E túramozgalom irányítója az 
illetve a Vörösmarty és a Rákóczi Alfö ld  Turis ta  Egye süle t 
emléktúrák teljesítése között. Mezõberény.
Elsõ alkalommal került értéke-
lésre a „Vasutas Teljesítmény- Zolnai Györgyné

A X. Szucharda Gyula Sakk de tiszteletet érdemel a 79 éves 
Emlékverseny 23 versenyzõvel orosházi Váczi Sándor is, hogy 
zajlott le Mezõberényben, ennek vá l l a l t a  az  u t azá s t  é s  a  
a Mûvelõdési Központ adott versenyz ést. Petr ó József,  a 
helyet. A helyszín azért is fontos, Békés Megyei Sakkszövetség 
mert az intézmény falai között elnöke – Gyula bácsi egykori 
kezdte meg Szucharda Gyula a tanítványa –, versenyen kívül 
mezõberényi sakkpalánták ok- indult el az egykori mentora 
tatását az 1980-as évek elején. A tiszteletére. A versenyt a békés-
viadal  hagyományosan  de- csabai Brhlik György nyerte 
cember elején kerül megren- holtv ersen yben a  békés i dr. 
dezésre, Gyula bácsi születés- Gosztolya Ferenccel. Közöttük a 
napjának évfordulóján. Örömteli jobb mezõnyér ték döntött.  A 
módon az idei évben is nagyon dobogóra a mezõberényi Nagy 
sok fiatal megtisztelte részvételé- Róbert ért oda nagy hajrával. Ki 
vel a tornát, összesen 11 fõ 14 év ke ll  em el ni  a bé ké sc sa ba i 
alatti játékos ült asztalhoz. A te he ts ég ek et , ak ik rõ l mé g 
versenyen több rutinos játékos is biztosan sokat fogunk hallani. Jó 
elindult, és a dobogós helyekért helyen vannak Petró Józsi bácsi 
alapvetõen õk küzdöttek. Ki kell kezei alatt!
emelni az indulók közül a 90 
esztendõs gyulai Kovács Istvánt,  Jozaf Csaba

A budap esti fontosnak tartom itt megemlíteni, 
munka helye - mert a vezetõi munkának sze-
men nagyon rintem a legfõbb tartozéka az 
h a m a r  k i - ”emberség”, és ezt én alapjaiban 
derült, hogy Mezõberényben tanultam meg. Az 
Veress Endre életem során kapott elismerések 
mûhelyé ben talán azt is mutatják, hogy 
nagyon jó és szégyent sem hoztam szülõ-

sokoldalú képzést kaptam, alig városomra.
múltam 18 éves, és a munka-
helyemen csoportvezetõ lettem. Utóirat:
Az akkori  viszonyok mel lett  A visszaemlékezéshez egy érde-
nag yon  jól  ker est em,  szi nte  kesség: Veress Endre legidõsebb 
szégy ellte m magam  az édes- fia, Endre egy évvel volt fiatalabb 
apámmal szemben, akinél több- nálam. Õ elég sokszor volt a 
szörö sen jo bban m eg vol tam mûhelyben. Nagyon élénk eszû 
fizetve. Nagyon hamar kialakult a srácnak ismertem. Õ 1957-ben 
budapesti barát i köröm, akik Svájcba ment, ott több diplomát 
zömében mezõberényi fiúkból és szerzett, és a svájci Atomfizikai és 
lányokból álltak. Aztán, élve az Anyagkutató Intézetben nemzet-
akk ori  leh etõ ség ekk el,  195 1 közileg elismert fémkutató lett. 
szeptemberében letettem a szer- Ismeretem szerint 1992-ben járt is 
számot, és beültem az iskola- a Paksi Atomerõmûben, amikor én 
padba, ahonnan 1958 végén már nem voltam ott. Az atom-
szabadultam villamosmérnöki erõmûvi fõberendezések meg-
diplomával a kezemben. Ez a bízható üzemeltetésében alapvetõ 
dön tés  min t utó lag  kiderü lt,  az üzembehelyezés elõtti és menet 
meghozta életem családi boldog- közbeni anyagvizsgálat,  és az 
ságát is. Az érettségire készülve azokon alapuló döntések meg-
egy intézetbe kerültem Debre- hozatala. E nélkül nem lehetünk 
cenb en Ne mes J óská val,  aki biztonságban. A jelenleg 30 éve 
otthon inastársam volt, csak õ üzemelõ hazai atomerõmû további 
nyomdásznak készül t.  Ra jt a engedélye alapvetõen egy nagyon 
keresztül ismertem meg a húgát, részleteses anyagvizsgálat függ-
Magdolnát, aki haláláig, 52 éven vénye. Három gépegység már 
át hûséges, a családot összetartó és megkap ta a tovább i 20 éves 
a munkámban támogató felesé- üzemeltetési engedélyt, a negye-
gem volt. diknél most indulnak a vizs-
A sorsom úgy hozta, hogy rövid gálatok.
mérnöki munkásságomat követõ- Ezt azért emeltem ki, hogy milyen 
en 1961-tõl több mint 30 éven a sors, akkor Mezõberényben a 
keresztül különbözõ posztokon negyvenes évek végén ki gondolta 
vezetõi munkaköröket töltöttem volna, hogy a mi életünkben az 
be  a h az ai  vi ll am os en erg ia  atomenergiát békés célra tudjuk 
iparban. Ezen belül részt vettem az használni, és mindketten ennek a 
elsõ magyar atomerõmû létre- munkának részesei leszünk. Én 
hozásában (16 éven át, az elsõ itthon, Õ meg külföldön.
tollvonástól az elsõ reaktorblokk 
üzembe helyezéséig.) Ezt azért Szabó Benjamin István

Szilveszteri futógála
2017. december 31-én 10 órától

a Berényi Futókör szervezésében.
Részletek késõbb plakátokon, interneten. 



A jelen, amelyben élünk elég világtól. Mindenkinek meg van a 
borús. Azért jó elõre tekinteni, az maga kötelessége. Mindenkinek 
Advent a jövõ felé mutat. A együtt kell mûködni a világ, az 
történelem még nem fejezõdött eg yh áz  és  a s aj át  él et ün k 
be. Nem minden marad meg úgy, építésével. Az Úr Jézus nemcsak 
ahogy jelenleg van. az utolsó napon jelenik meg, 
Valami új áll még elõttünk. hanem sokkal elõbb a halál után is 
Meneküljünk egy szebb jövõbe a találkozunk vele.
borús jelenbõl…? Amerikában egy olyan könyv 
Krisztus nem azt mondja, hogy jelent meg, amelynek a címe a 
meneküljetek, vagy szebb következõ: Élet az élet után. 
jövõrõl álmodozzatok. Egy amerikai orvos 1000 
Azt kívánja, hogy le- beteget vizsgált meg, 
gyünk éberek. Dolgoz- akiket a klinikai halálból 
zunk és fáradozzunk hoztak vissza. Ezeknek 
azon, hogy a jelen az  e mbereknek  a  
jobb l egyen , em- tapasztalatai vannak 
beribb, istenibb. leírva ebben a könyv-
Készítsük fel magun- ben. Mit láttak ezek az 
kat a kis Jézus napjá- em be re k… ? Fé ny t,  
ra. Az Evangé lium örömöt. Találkoztak a 
buzdít: ’Vigyázzatok, szü lei kke l, a  ház as-
vi rr as sz at ok , i má d- társukkal, a gyermeke-
koz zat ok,  mer t ne m ikkel, a jó barátokkal. 
tud ját ok m iko r va n it t Szinte beleléptek az örök 
eljövetelem ideje.’ Ez Krisztus életbe. A halál a születésünk 
második eljövetelére figyelmez- pillanatában mellénk szegõdött, 
tet… Virrasszatok, imádkoz- végigkíséri az életünket. Az 
zatok… Nem új dolog, már ember az életet akarja. Bennünk 
hallottuk. Mit  jelent  ez  nekünk? feszül az örök élet vágya. Örökké 
2000 éve várunk az Úr második akarunk élni.
eljövetelére. És még nem jött el. Nem tudjuk sem a napot, sem az 
Nem úgy néz ki, hogy hamarosan órát. Legyünk készen a nagy 
eljön. De  mégis, mi t jelent találkozásra. Készüljünk fel, ne 
virrasztani? Nem tétlen virrasz- féljünk! Ezt adja meg nekünk a 
tást, semmittevést jelent, hanem betlehemi kis Jézus.
felelõsségvállalást jelent a jele-
nért és a jövõért. Áldott adventi várokozást!
Ha a háziasszony vendéget vár Kegy elme kben  gazd ag kará -
sürög-forog, fáradozik, mindenre csonyt kívánok!
kiterjed a figyelme, a rendre és a 
tisztaságra. Virrasztani nem  Szujó Antal
jelenti azt, hogy elvonulni a plébános

II. kerületi (szlovák) Evan-
gélikus Egyházközség ünnepi 
alkalmai
december 24. 16 óra: Kará-
csonyi Szenteste a templom-
ban
december 25.10 óra: Karácsony 
ünnepi istentisztelet a temp-
lomban úrvacsora osztással
december 26. 10 óra: Kará-
csony másodnapi istentiszte-
lete az imateremben
december 31. 17 óra: Óévesti 
istentisztelet a templom
január 1. 10 óra: Újévi isten-
tisztelet úrvacsoraosztással az 
imateremben

A Mezõberényi Szûz Mária 
Szent Neve és Szent József 
Plébánia karácsonyi alkalmai
december 24. (vasárnap) 24 óra: 
Éjféli szentmise
december 25. (hétfõ) 10 óra: 
Karácsonyi ünnepi szentmise
december 26. (kedd) 10 óra: 
Karácsonyi ünnepi szentmise

Karácsony nyolcada
december 31. (vasárnap) – Szent 
Család ünnepe, Év végi hála-
adás – 10 óra: Ünnepi szentmise           
január 1. (hétfõ) – Mária 
Istenanyasága, Újév – 10 óra: 
Ünnepi szentmise, Jézus Szent 
Nevének litániája
január 6. (szombat) 17 óra: 
Vízkereszt ünnepe, ünnepi 
szentmise

I. kerületi Evangélikus Egy-
házközség karácsonyi ünnepi 
alkalmai
december 17. vasárnap 14 óra: 
Karácsonyi csillagok, a Palinta 
Társulat interaktív gyermek-
koncertje, majd 15 órától kará-
csonyi kézmûves délután
december 19. kedd ételosztás 
rászorulóknak
Ünnepi istentiszteletek:
december 24. 17 óra: szentesti 
istentisztelet
24-én éjfélkor: Betlehemi éj-
szaka éjféli könnyûzenei áhítat 
december 25-26: karácsony elsõ 
és második napján 10 órakor 
ünnepi istentisztelet
december 31. 17 óra óév esti 
istentisztelet
január 1. 10 óra újévi isten-
tisztelet

A Mezõberényi Református 
Egyházközség év végi ünnepi 
istentiszteleti rendje
december 20-23. Bûnbánati hét 
17.30-tól a gyülekezeti teremben
december 24. 15 óra Vasárnapi 
és szentesti istentisztelet gyer-
mekek mûsorával
december 25. 10 óra Karácsonyi 
ünnepi istentisztelet úrva-
csorával
december 26. 10 óra Karácsonyi 
ünnepi istentisztelet
december 31. 16 óra Óévzáró 
istentisztelet
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Üzlethelyiség eladó vagy kiadó

 

2018. január 1-tõl a Mezõberény, 

Fortuna tér 19. szám alatti üzlethelység 

(volt TAPPE-iroda) eladó vagy kiadó. 

Érdeklõdni lehet: +36 20 9412-027, 

telszer@2003t-online.hu elérhetõségeken. 
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