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Tisztelt Olvasók!
Kedves Mezőberényiek!

Talán az elmúlt évtizedek legnehezebb évének végéhez közeledünk. Tavasszal és ősszel olyan
szinten borította fel az emberek, a
családok, az intézmények, a vállalkozások életét a járvány, hogy
szinte már elfelejtjük, milyen volt
az addig megszokott élet. Persze
reméljük, hogy hamarosan a
szerint élhetünk újra.
Minden nehézség ellenére az
advent a várakozás időszaka, az
ünnep itt van. A készülődés, a
várakozás megérint bennünket.
Várjuk és akarjuk, hogy valami
megtörténjen, kicsit várni a
csodát!
Pilinszky János szavaival: „Advent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk.” Valóban vágyakozunk a
családunkkal, a barátainkkal való
találkozásra, a hangulatos, közös,
karácsonyi ünnepi programokra,

amik nélkül mindez nem az igazi.
A járvány felülírta az ünnep tervezését, az évek óta megszokott kellemesen bizsergető készülődést.
A karácsony azonban érkezik!
A városközpont mellett számtalan
családi ház és lakás már ünnepi
díszbe öltözött . Az idén új ötletek
is színesítik, gazdagítják a várost,
s még van időnk további színekbe
öltöztetni nemcsak a külcsínt, de
belsőnket is. Tegyünk azért, vigyázzunk egymásra, hogy bármennyire is erősnek látszik, de ne
a vírus győzzön. Legyünk erősek
lélekben, szívünkben, gondolatainkban! És ne feledkezzünk meg
szeretteinkről, hogy magunk
körül láthassuk, tudhassuk őket,
érezzék a szeretetet, mely átsegíthet a legnehezebb időszakokon is.
Köszönet mindazoknak, akik az
idei rendkívül nehéz helyzetben is
tették felelősségteljesen a dolgukat, helytálltak a maguk területén.
Karácsony ünnepéhez közeledve
köszönet azoknak az önkénteseknek is, akiknek akaratuk, jó
szándékuk, kedvük volt az elmúlt
napokban a várost díszíteni, az
ünnepi hangulatot megidézni!
Kívánom Önöknek, mindanynyiunknak, hogy áldott békességben és melegségben, lelki
gazdagságban, szerető családi
körben töltsék a Karácsonyt.
Siklósi István polgármester

A Mezőberényi Hírmondó
szerkesztősége békés, boldog
új évet kíván Olvasóinak!
OPSKMM
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Felajánlások az ünnepre

Az első adventi vasárnapra elkészült a város karácsonyi dekorációja. Örömteli dolog a szervezőknek, hogy a nehéz helyzet ellenére
is érkeztek önkéntesek és felajánlások az ünnepi környezet kialakításához.
Civilek csatlakoztak a főtéri kis
fák díszítéséhez, önkéntesek a
MEZŐBERÉNY betűk ünnepivé
varázsolásához, a közfoglalkoztatási program munkatársai a
SPAR ablakainak, a szlovákok az
adventi koszorú, a magyarvégesi
óvónők a körforgalom díszítéséhez és a Mezőberény ’17 Kft. az
utcai fények elkészítéséhez.
Ünnepi kaput készítettek a Kolotech Kft. munkatársai, munkájukat ajánlották fel a Nett Front
Kft. dolgozói és a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület
tagjai.
A Városháza előtt felállított
fenyőfa és a Vrbovszki Pál által
felajánlott szánkó mellett kapott
helyet a foltvarró kör tagjai által
készített gyönyörűséges karácsonyi falvédő, melyet a téren adtak
át a tavalyi Mikulás szoba szervezőinek. Mivel az idén elmaradt
a program, itt helyezték el az ajándékot, melyen rakosgató, tépőzáras játékelemek találhatók. A
foltvarró kör vezetője: Fehér

Károlyné Maja.
Köszönet emellett Szabó Ildikónak, aki a város fájára készített
díszeket, Gulyásné Székely Évának és Schäffer Mártinak, akik az
összegyűjtött Penny-s pontokból
vásárolt 56 darab plüssfigurát
adták át a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete képviselőjének, Tímárné Csák Tímeának,
illetve Zolnai Magdolnának, aki
szintén játékcsomagot küldött a
Nagycsaládosok Egyesületének.
Összefogás, közös munka és évről évre kicsit több megvalósítható ötlet, javaslat, melyet köszönünk.
Mertz Judit
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Megalakult a GYIÖK

Az online lehetőségeket kihasználva november 16-án a városban
megalakult a Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat. Borda Balázs
ifjúságsegítő szakmai útmutatásainak segítségével a korábbi
képzésen részt vett diákok választották meg az öttagú képviselőtestületet. A tavaszi és az őszi
választásokat befolyásolta a kialakult járványügyi helyzet, ezért
hatalmas előrelépésnek számított
a megvalósult választás.
Tervek szerint az ünnepélyes
beiktatásra, eskütételre novemberben a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületi
ülésén került volna sor, ahol a
diákpolgármester és helyettese,
illetve a tisztségviselők bemutatkozására is mód nyílott volna. Ezt
a későbbiekben pótoljuk!
A jelen helyzetben az online tér
tette lehetővé azt is, hogy a szavazást követően Siklósi István
polgármester köszönthette az
ötfős diáktestület tagjait. Kiemelte, hogy számít munkájukra,
véleményükre, ötleteikre, javaslataikra.
A Mezőberényi GYIÖK
vezetősége
Banuta Gréta – diákpolgármester:
örömmel fog a munkához, jó
csapatnak véli a megválasztott
testületet. Tapasztalattal bír a
területen, hiszen két éve a helyi
gimnázium diákönkormányzatának elnöke.
Diós Benjamin – közösségért és
közösségi feladatokért felelős
alpolgármester: mezőberényiként

örül, hogy részt vehet ebben a
munkában.
Héder Márk – médiáért és arculatért felelős alpolgármester:
köszöni a bizalmat, és hiszi, hogy
a közös munkával sok mindent el
tudnak érni. Jó közösség magja
lehet a most megalakult GYIÖK.
Szota Szantina – kreatív feladatokért felelős alpolgármester: a
helyi gimnázium II. éves tanulója
és mezőberényi, ez lehetővé teszi,
hogy a programokon részt vehessen, és a vele járó feladatokat is
vállalni tudja.
Csatári Bettina – titkár: örül, hogy
a város életében is megjelent a
diákönkormányzat, és fontos a
diákok véleménye. A helyi gimnázium diákönkormányzatában
alelnök, és tapasztalatait hasznosítani szeretné.
Gratulálunk, és jó munkát kívánunk a képviselőknek, a megválasztott GYIÖK-nek, akik várják az érdeklődő, nyitott fiatalokat
soraikba!
A program Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
projekt "Közösségi tervezésállampolgári technikák képzés"
keretében valósul meg.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Süveges Zoltán (Mezőberény) és Gyulai
Cintia (Mezőberény), Szabó Norbert (Mezőberény) és Szabó
Barbara (Szeghalom).
Eltávoztak közülünk: Székely Lajos (1950), Hoffmann Márton
(1954), Farkas Béla (1957), Pozsár Gyuláné született Mucsi Ilona
(1931), Babinszki György (1940), Madarász Pálné született Kovács
Mária (1931), Bíró Ferencné született Varga Julianna (1955), Hanzó
Pál András (1956), Ágostonné Nagy Zsuzsanna (1939), Ombódi
Sándor (1946), Maczkó Rudolf (1947), Bondár József (1959), Oláh
Julianna ( 1937), Bokor Imréné született Babinszki Julianna (1941).
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Kiadvány
mezőberényi fiatalokról
Az elmúlt időszakban az Esély
Otthon program keretében a
fiatalok bevonásával megjelent a
Mezőberényi pillanatok című
fotóalbum, kisfilm készült Mezőberényről, és most egy online
kiadvány első része. Ez olyan fiatalokat mutat be, akik ebben a nehéz esztendőben kitartóan dolgoztak eredményeikért, önkéntesként
dolgoztak „A Város a Tiétek, a
Város Értetek“ programban, vagy
valami különleges tevékenységben találták meg a húzóerőt. A
kiadványunk első része a megkeresett fiatalok visszaküldött
anyagaiból állt össze. Legyünk
nagyon büszkék törekvéseikre,
eredményeikre!
A Mezőberényi fiatalok 2020-ban
címmel megjelent kiadványban
bemutatkoznak: Vámos Mercédesz, Sági Aliz, Valentinyi Fruzsina, Szabó Dorka, Madarász Karola, Kovács Árpád, Bárdi Bence,
Stibán Richárd, Bartó Dávid, Drenyovszki Dani, Temesvári Gábor,

Rása Roland, Gazda Bálint Mihály, Ráksi Dani, Lédig Gábor,
Burai Milán, Solymosi László,
Szikora Balázs, Bertalan Szabolcs, Fábián Martin, Kardos
Zsolt, Hajzer Sándor.
Az online kiadvány megtekinthető az alábbi linken: online.fliphtml5.com/dbmzu/dcmq
Mertz Judit

Ünnepi kommunális (vegyes)
hulladékszállítási rend Mezőberényben
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre és az újévi
ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás
időpontjai Mezőberény településen az alábbiak szerint változnak:
- A lakótelepen december 24-én, csütörtöki gyűjtési napon lesz
elszállítva a kommunális (vegyes) hulladék a III. körzetben
december 25., pénteki gyűjtési nap helyett.
- A lakótelepen december 31-én, csütörtöki gyűjtési napon
szállítják el a cég munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot,
2021.január 1. pénteki gyűjtési nap helyett.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a
gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

* közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Fő út 6. * Telefon: +36 66 515-553 * E-mail: ujsag@mezobereny.hu
Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Kiadja: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ * Felelős kiadó: Smiriné Kokauszki Erika * Felelős szerkesztő: Molnár Lajos
Tördelés: Makra Péter - OPSKMM * A nyomtatás készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégtulajdonos: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266 * Online változat HU ISSN 2063-5729
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A téli közlekedésről

A Békés Megyei Önkormányzat híre

Rendőrségi felhívás

Online karácsonyi vásárt szervez a megyei önkormányzat

A közlekedési balesetek ősszel és
télen történő bekövetkezésének
elsődleges oka, hogy a járművezetők gyakran nem az időjárási,
látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. A téli
évszakban gyakran előforduló
fagy, köd, havazás vagy eső,
illetve az ezekkel együtt járó kedvezőtlen látási viszonyok fokozott
figyelmet és óvatosságot követelnek meg minden járművezetőtől. Erre tekintettel fel kell
készülni a téli hónapokra jellemző
időjárási körülményekre, melyek
a nyári vezetési stílustól lényegesen eltérő vezetéstechnikát igényelnek, amelyek váratlan helyzet
elé állíthatják a forgalomban
résztvevőket.
Kérjük a tisztelt járművezetőket,
hogy a biztonságos közlekedés
érdekében készítsék fel járműveiket az őszi és a téli közlekedési
viszonyokra! Fontos a futómű, az
akkumulátor és a gumiabroncsok
állapotának, illetve a világítás, a
fékrendszer és az ablaktörlők
működésének ellenőrzése.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a
járművek jól láthatóságának
biztosítására is! Minden esetben
érdemes a gépkocsiban jégkaparót
és jégoldó sprayt elhelyezni. Gondoskodni kell fagyálló ablakmosó
folyadék biztosításáról is!
Az úgynevezett ráfutásos közúti
közlekedési balesetek megelőzése

érdekében tartsanak biztonságos
követési távolságot! A sárfelhordás miatt kialakult balesetveszély
elkerülése érdekében a földútról
szilárd útburkolatú útra való
ráhajtás előtt a járműről a rátapadt
sarat el kell távolítani. Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges,
úgy közvetlenül az úttestre való
ráhajtás után soron kívül intézkedni kell az útburkolatra felhordott sár vagy egyéb szennyeződés eltávolításáról.
Kerékpárral közlekedők éjszaka
és korlátozott látási viszonyok
esetén használjanak világítást,
valamint lakott területen kívül
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) is! Ne haladjanak át a közlekedési jelzőlámpa tilos jelzésén!
Tartsák be az elsőbbségre vonatkozó szabályokat! Amennyiben
arra lehetőség van, minden esetben a kerékpárúton közlekedjenek!
A Mezőberényi Rendőrőrs a közlekedésbiztonság érdekében az
őszi és téli időszakban is kiemelt
figyelmet fordít a forgalom segítésére, a közúti közlekedési balesetek megelőzésére.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
a saját és mások élete, testi épsége
érdekében az őszi és a téli hónapokban is tartsák be a közlekedési
szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk! Mezőberényi Rendőrőrs

A koronavírus-járvány miatt 2020-ban sokan kerültek nehéz
helyzetbe: ideiglenesen be kellett zárniuk boltjukat, elvesztették
munkahelyüket. A Békés megyében élők is megszenvedik a
megszorításokat, azok, akik mindezek ellenére kitartanak,
nehezebben találnak partnert, vásárlót, megrendelőt, vendéget. A
járvány miatt – átmenetileg – semmilyen rendezvény, közösségi
program nem tartható, a karácsonyi vásárokat sem rendezik meg.
A Békés Megyei Önkormányzat úgy döntött, segíteni próbál a
megyében élő és munkálkodó kistermelőknek és kézműveseknek
azzal, hogy – ha már fizikailag nem lehet, legalább – online
formában karácsonyi vásárt szervez.
A bekesmegye.hu oldalon egy aloldalt hoztunk létre Békés megyei
online kézműves karácsonyi vásár néven, ahol azoknak a
partnereinknek a termékeit, szolgáltatásait mutatjuk be röviden,
akik az eddigi Megyenap elnevezésű rendezvényeinken velünk
voltak, segítették a programot részvételükkel. A termelők,
kézművesek elérhetőségeit is megosztjuk, hogy megkönnyítsük
azoknak a dolgát, akik vásárolni, rendelni szeretnének – tudatta
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: várják további kézművesek jelentkezését is, akikről
rövid ismertetőt és elérhetőséget osztanak meg az alábbi oldalon:
www.bekesmegye.hu/online-karacsonyi-vasar_2020

Érték a Települési Értéktárból

Kovács-féle házikolbász

Örök emberi értékek

Süveges Szabolcs, a Tízváros Alapítvány elnöke 10+1 érték, amire
az életben biztosan szükséged lesz
címmel tartott előadást november
10-én a Művelődési Központban.
A szép számú érdeklődő előtt az
előadó olyan megszívlelendő és
örök értékekről beszélt, mint a felelősségvállalás, az önértékelés, a
megbocsátás, a hit, illetve az elmélkedés, a küzdelem fontossága,
valamint a másik ember személyiségének tiszteletben tartása.

A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
projekt „Együtt sikerül” programjának keretében valósult meg.

A Kovács-féle házikolbász a békés megyei kolbászok egyik
meghatározó, közkedvelt íze. Többször részt vettek a Csabai
Kolbászfesztiválon. Amikor indultak, minden esetben nyertek
valamit. A fesztivál életében egyedülállóként négyszer ítélték nekik
a fődíjat: 2002-ben, 2004-ben, 2009-ben és 2010-ben. Termékeik
megismertetésében, népszerűsítésében fontos szerepet játszott
ez a rendezvény.
A Kovács-féle házikolbász előállításánál családi receptet
alkalmaznak. Amikor 2007-ben a törvény lehetővé tette, hogy
kistermelők is értékesíthetik a saját kolbászukat, az elsők között
váltották ki az ipart. A hírük a lehető legegyszerűbb módon terjedt,
a vevők egymásnak adták meg a címüket.
A kolbász három hónapig takarmányon tartott – kukoricával,
búzával, árpával és borsóval táplált – kizárólag kétszáz kilogramm
feletti, nagysúlyú disznóknak a húsából készül. Ízesítéshez csak
négy alapfűszert: sót, fokhagymát, köménymagot és őrölt házi
paprikát használnak. Az elkészített termékeket saját füstölőben,
hideg füstöléses technikával, bükkfa fűrészporral tartósítják.
forrás: www.mezobereny.hu, Települési Értéktár
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Dr. Bak Mihály kitüntetése Maszkhasználat helyi
A Magyar Onkológusok Társasága felterjesztése és a kuratórium
döntése alapján 2020-ban a Genersich-díjban részesül prof. dr.
Bak Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az
Országos Onkológiai Intézet Cytopathológiai Osztályának volt
vezetője. Az alábbiakban a vele készült beszélgetést olvashatják.
állt – ismervén a sebészi és
kórboncnok főnököket dr. Juhász
Attilát és dr. Torma Sándort,–
átjárt a Péterfybe is dolgozni. Az ő
intuicióit részben már elsajátítottam, ezért jelezte, hogy pályázzam meg az OOI Onkopathológiai
Kutató Intézetében az alorvosi
állást. Prof. dr. Sugár János és
prof. dr. Holczinger László igazgató uraknál – ma úgy mondjuk
interjúra – jelentkeztem, fél év
próbaidőre felvettek, és egy nőgyógyászati patológiai téma kidolgozásával bíztak meg. Úgy látszik, hogy ez a munka jól sikerülhetett, mert ezt követően véglegesítettek. Végigjártam az úgynevezett szamárlétrát, több külföldi
tanulmányút, osztályvezetés után
ma is részt veszek a Daganatpatológiai Molekuláris és Cytológiai Centrum diagnosztikus és
kutatási munkájában.
–Professzor úrnak a dr. Genersich Antal Alapítvány (GAA)
Kuratóriuma ebben az évben
Onkológus-díjat adományozott,
amihez ezúton is szeretnék gratulálni. Mindeddig mit tudott
professzor úr a Genersich Antal
Alapítványról?
–Dr. Genersich Antal világhírű
magyar kórboncnok életútját, tudományos munkásságát régóta,
már a Péterfyben megismertem.
Külön megemlítem, hogy a nagy
tekintélyű professzor úr dédunokája, dr. Filep Aladár főorvos barátom, Szegeden egyetemi társam
volt, vele is sokat beszélgettünk
orvos őseiről. A GAA Kuratóriuma korábbi, csaknem valamennyi díjazottját is személyesen
ismerem. A GAA tudományos
rendezvényeire szóló megkereséseket nagy megtiszteltetésnek
tartottam, és mindig örömmel
vettem rajtuk részt.
Végezetül, biztos vagyok benne,
hogy dr. Genersich Antal professzor munkásságát nemcsak a
magyar pathológusok, hanem az
egyetemes orvostudomány valamennyi tagja megbecsüli, és a
jövőben is meg fogja őrizni. A
2020. év Genersich kitüntetést
pályafutásom jelen szakaszában
nagy megtiszteltetésnek tartom,
és köszönöm.
forrás: onkol.hu

–Hol folytatta tanulmányait?
Hogyan indult a pályája?
–A SZTE ÁOK elvégzése után
1970-ben a fővárosi Péterfy Sándor utcai kórház prosecturáján
segédorvosként kezdtem dolgozni. Főnököm, dr. Bartók István
rendkívül képzett címzetes egyetemi tanár volt, akinél korábban
Szegeden vizsgáztam is. Az egyetemen, a Kórbonctani Intézetbe
diákkörösnek nem vettek fel,
később a Gyógyszertani Intézetben lettem demonstrátor.
–A szakok kiválasztásában családi indíttatás játszott szerepet
vagy egy elhivatott tanár hatása?
–Az általános orvosi diploma
megszerzése után a kórbonctani
szakvizsgát édesapám erőltette,
aki korábban egyetemi tanársegéd
volt, azzal a meggondolással,
hogy közismerten azokból a kollégákból lettek a legjobb klinikusok, akik a medicina alapjait
először a prosecturákon sajátították el.
–Az egyetem után az álláskeresés
időszakában mi vezérelte? Hogyan került az Országos Onkológiai Intézetbe?
–Az Országos Onkológiai Intézetbe tulajdonképpen – annak ellenére, hogy klinikus szerettem volna lenni, – nagy szerencsével jutottam be. A Péterfy Kórház akkori osztályvezető sebész főorvosa, dr. Juhász Attila debreceni
származású, és egyben a gastrointestinalis sebészet elismert hazai
művelője volt. Abban az időben az
OOI-ben ilyen típusú műtéteket
nem végeztek. Dr. Szentirmay
Zoltán (későbbi professzor, akitől
sokat tanultam) érdeklődési köré- Dr. Bak Mihály 2013-ban kapta
be a fenti tumorok, és rákelőző ál- meg „Mezőberény Város Díszlapotainak pathológiai vizsgálata polgára” címet. (szerk.)

szabályainak módosulása
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/
2020. (XI.10.) Korm. rendeletben
meghatározott módon december
5. naptól kötelező maszkot viselni
Mezőberény belterületén minden
üzlet, vendéglátóhely, szálláshely,
szolgáltató, nevelési és oktatási

intézmény, egészségügyi és szociális intézmény, gyógyszertár,
pénzintézet, posta, nemzeti dohánybolt, lottózó, közigazgatási
szerv bejáratától számított 10 méteres körzetben, valamint a piac és
vásárcsarnok, buszmegálló teljes
területén.
forrás: mezobereny.hu

Köszönet a kupakokért

A Mezőberény város központjában található kupakgyűjtő felállításakor nem sokan gondolták,
hogy a város lakói ennyi kupakot
gyűjtenek össze a háztartásokban,
és hozzák el a kijelölt helyre. Az
eltelt időszak alátámasztotta a létjogosultságát, a megyében is elsők között elkészített gyűjtőt hetente ürítik a hivatal munkatársai.
Az összegyűjtött kupakok leadásának módját nehéz megtalálni, nehéz újrahasznosításra le-

adni, ám ez most vállalkozói támogatással sikerült. A Balta Bútorvasalat volt az önkormányzat
segítségére, a kupakgyűjtőben
összegyűjtött kupakokat és a Mezőberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete által gyűjtött kupakokat, –
melyet a környező településekről
is adományoztak nekik és gyűjtöttek számukra – szállította el.
Mezőberény Város Önkormányzata a lakossági gyűjtésből befolyt
kupakokat ez alkalommal az
egyesületnek ajánlotta fel. Az
átvételi ár minimális, ám sok kicsi
sokra megy, és segítséget jelent
egy-egy egyesületnek céljai megvalósításában.
Kérjük, továbbra is használják
gyűjtőpontként a kupakgyűjtőt, és
támogassanak vele egy újabb
szervezetet.
Siklósi István polgármester

forrás: facebook.com/mezoberenyvarosonkormanyzata

FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében az
egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi elnevezésekkel:
1, „Mezőberény Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért“
3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.
Az elismerések adományozhatók azoknak a személyeknek, akik a
város fejlesztésében az átlagosnál kiemelkedőbben munkálkodnak,
tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
vagy
- az átlagosnál kimagaslóbb eredményességű tevékenységükkel a
város gazdaságának, kultúrájának, oktatásának, sportéletének
fejlődését, a lakosság életkörülményeinek javítását szolgálják, vagy
- az átlagosnál kimagaslóbb tevékenységükkel támogatják a
nemzetiségek kultúrájának továbbélését, hagyományaik
megőrzését, életkörülményeik javítását, vagy
- az átlagosnál kiemelkedőbb helyi közéleti tevékenységet
végeznek.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2021. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az
alábbi címre: Siklósi István
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.
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Szelfizz a Mikulással!

Elismerés Maléth Ágnesnek
A Kristó Gyula-díjat november 19-én Szegeden Petrovics István
címzetes egyetemi tanár, a kuratórium elnöke adta át a
mezőberényi származású Maléth Ágnes történész-kutatónak, aki
doktori értekezésében a magyar és az egyetemes történelmet
kapcsolta össze: az Anjou-házból való I. Károly magyar király és a
pápaság kapcsolatait vizsgálta. A Kristó professzor nevét viselő
alapítvány évente legfeljebb két kutatót tüntet ki, akik a szegedi
egyetemhez kötődnek.

Játssz velünk! Szelfizz a Mikulással! című felhívásunkra december 6án 17 óráig negyvennégy gyermek küldte be fotóját, ezeket Facebookoldalunkon tettük közzé. A beküldők között hét csomagot sorsoltunk
ki, ezeket a Művelődési Központban vehetik át. Továbbá valamennyi
szelfiző egy alkalomra szóló belépőt kap a Tücsökvár játszóházba.

Berényi betlehem
A hónap műtárgya – 2020. december

A betlehemezés a magyar paraszti
hagyomány egyik legismertebb
többszereplős pásztorjátéka. Betlehemezni általában karácsony
délutánján indulnak a fiatalok, s
késő estig sorba járják a falvakat.
Többszereplős játékban mesélik
el Jézus születését, amikor a pásztorok vagy a háromkirályok meglátogatják a jászolban, barmok

közt fekvő kisdedet és Máriát. A
dramatikus játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a
születéstörténet előadása és az
adománygyűjtés. Manapság kétféle betlehemező szokás ismeretes: az egyik élő szereplőkkel, a
másik bábfigurákkal játszott
változat. Mindkettőt azonos szereplőkkel (pásztorok, angyalok,
Mária, József) és kellékekkel (egy
fából, papírból készült jászol, egy
kis templom, a háromkirályokat
vezető csillag) játsszák.
Mezőberényben is szokás volt
betlehemezés és a kántálás. A gyerekek kántálni mentek a rokonokhoz, ismerősökhöz, ahol cserébe
apróságokat: kalácsot, almát és
diót kaptak. A téli ünnepkörhöz
tartozó betlehemezés ma is él a
köztudatban. A gyűjteményben
őrizzük a felelevenített betlehemes történet egyik fontos darabját, egy fából készült templomot.
Csete Gyula

– Mikor és hogyan ébredt fel
érdeklődése a történettudomány
iránt? – érdeklődtünk a fiatal
történésztől.
– Amióta tantárgyként tanultam,
érdekelt a történelem, így nem
tudnám egy konkrét eseményhez
vagy dologhoz kötni az érdeklődés kezdetét. A középiskolában
már tudtam, hogy történelemmel
akarok foglalkozni, majd az egyetemen a középkor felé fordult a
figyelmem. Az, hogy a kutatói
pálya mellett kötelezem el magam, csak a doktori képzésbe történt sikeres felvételi vizsgámmal
dőlt el.
– Doktori értekezésében az Anjou-házból való I. Károly magyar
király és a pápaság kap-csolatait
vizsgálta. Mi adja a téma jelentőségét?
– Egyrészt I. Károly külpolitikájának feltáratlansága, amelyet a
Szentszékkel fenntartott kapcsolatain keresztül jól meg lehet fogni. Másrészt azok a változások,
amelyek a pápai udvar intézményeiben és adminisztrációjában az avignoni pápaság idején
(1305-1378) zajlottak le.
– Jelenleg mivel foglalkozik?
– Egy olyan kutatási projektben
dolgozom, amely a 14. században
a Magyar Királyság ügyeivel
megbízott pápai képviselőket

gyűjti össze egy online adatbázisba. Emellett folytatom saját
kutatásaimat a Magyar Királyság
és a Szentszék kapcsolatáról I.
(Nagy) Lajos király idején (13421382).
– Családjával hol él?
– Jelenleg éppen Szegeden.
– Mikor került el Mezőberényből,
és jelenleg milyen kapcsolata a
várossal?
– Az egyetem miatt költöztem
Szegedre, aztán több időt töltöttem külföldön is. Mezőberénybe
rendszeresen visszajárok a szüleimet látogatni.

A Könyvtár ajánlja
Mesébe illő könyvek

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2021
2021. január 12. péntekig várjuk az intézmények,
civil szervezetek, vállalkozások 2021. évi tervezett eseményeit
a városi rendezvényterv összeállításához.
A következő adatokat kérjük megadni: a rendezvény időpontja
(hónap, nap, óra), címe, helye, rendező, társrendező, felvilágosítást
adó személy neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail).
A rendezvénytervet kérjük a Művelődési Központ postaládájába
bedobni, vagy e-mailben elküldeni a civilmezobereny@gmail.com
címre. Kérjük, a tárgymezőbe írják be: rendezvényterv.
Az összeállított városi rendezvénytervet a www.mezobereny.hu
oldalon tesszük közzé.

A közös könyvélmények összekapcsolnak, és láthatatlan szálakkal
összefonódó közösséggé formálnak bennünket. Nemcsak szeretteinkkel, hanem ismeretlenekkel is – mert több a közös bennünk,
mint gondolnánk.
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Virtuálisan együtt

Nándi örök

Nyílt online mazsorettverseny

Emléktornából emlékdíj

Virtuálisan együtt címmel nyílt
online mazsorett versenyt hirdetett a Magyar Majorette Szervezetek Szövetsége. A verseny
célja a mazsorett műfaj különböző
kategóriáinak verseny- és szabadidősport formái számára motiváló
céllal, biztonságos körülmények
között megszervezett megmérettetés, verseny biztosítása volt a
kialakult járványügyi helyzetben.
A versenyt három kategóriában
(“START” kezdő kategória –
szakmai bemutatkozás, “BASIC”
alapkategória: - szakmai megmérettetés, “MASTER” kategória:
versenysport - MWF nemzetközi
szabályzata szerint), valamint
botos, pomponos, zászlós és mix
diszciplinában, szóló, duó, mini és
csapat formációkban, illetve
óvodás, cadet, junior és senior
korosztályban hirdette meg a
szövetség. Nevezni a versenyprodukció videófelvételével lehetett.
A megmérettetésre 97 nevezés
érkezett az ország 17 településéről. A Mezőberényi Mazsorett
Együttes hat versenyszámban
nevezett az online megméret-

tetésre, ahol igen szép eredményeket értek el a versenyzők.
“MASTER” (versenysport) kategória: Bárdi Regina senior solo
botos kategóriában 1. helyezett,
Fekete Natália senior solo botos
kategóriában 2. helyezett, Bárdi
Regina – Fekete Natália senior
duó botos kategóriában 1. helyezett, Simcsik Orsolya junior
solo botos kategóriában 2. helyezett, Fehér Viktória – Sántha
Dóra - Simcsik Orsolya junior
duó/trió botos kategóriában 1.
helyezett.
“BASIC” alapkategória: Rima
Patrícia Rebeka cadet solo botos
kategóriában 2. helyezett.
Büszkék vagyunk mazsorettjeinkre!
Mezeiné Szegedi Erzsébet
művészeti vezető

Bactakleen Mezőberény
+36309834118
területi képviselője:

Szűcs Krisztián
(Fb) Bactakleen Mezőberény
A Bactakleen a világ első gyógynövény alapú antibakteriális és
vírusellenes kezelő rendszere, amelynek használata
veszélytelen, SGS, TÜV, KERMI vizsgálatokkal bizonyítottan
elpusztítja a vírusok (Covid19), baktériumok és spórák 99,9%át, továbbá ez a forradalmian új kezelés 2-3 hónapig aktív
antibakteriális és vírusellenes réteget képez a köd által érintett
felületeken.
Alkalmazási területek:
- járművek: minden, ami gurul
- épületek: lakások, irodák, üzemépületek, közösségi terek,
szállodai szobák, éttermek, várótermek, sportlétesítmények
www.bactakleen.hu

A 2014. évben fiatalon elhunyt orvos és egykori labdarúgó, dr. Fekete Nándor emlékének ápolásában lezárult egy fejezet. Döntés
született arról, hogy a Nándi családja által életre hívott és a Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány
által öt alkalommal megrendezett,
családias hangulatú, szakmai értelemben is rendkívül színvonalas
(fővárosi, megyei, erdélyi utánpótlás egyesületek részvételével
zajló), minden kilátogatónak és
versenyzőnek nagy élményt jelentő Dr. Fekete Nándor Emléktorna, a koronavírus járvány következtében kialakult helyzetre
tekintettel a 2020. évben nem
kerül megrendezésre, mert a biztonságos megszervezése és lebonyolítása idén nem garantálható,
emellett megújulásra is érett.
Ugyanakkor a Fekete család elkötelezett abban, hogy az emlékezés folyamatosan, megszakítás
nélkül, méltó módon folytatódjon,
ezért Nándi emlékének ápolását
olyan új pillérre helyezi, melyen
keresztül hosszú távon biztosítottnak látja a tragikus hirtelenséggel elhunyt gyermek, testvér
szellemiségének megőrzését és
átörökítését a sportszerető ifjúságra. Ennek a célnak a megvalósításában a Fekete család továbbra
is Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány segítségére támaszkodik.
Fenti előzmények alapján tehát új
fejezet nyílik Nándi emlékének
ápolásában, a megemlékezés egy
új úton elindulva Dr. Fekete Nándor Emlékdíj formájában történik
a jövőben. Az emlékdíjjal minden
évben két olyan utánpótlás korú
mezőberényi fiatal labdarúgó ju-

talmazható, akik a tevékenységükkel, szorgalmukkal, tehetségükkel és jó tanulmányi előmenetelükkel kiemelkednek a saját
korosztályukból, ezáltal követendő példák. Az emlékdíjra jelöltek
kiválasztásának részletes szakmai
szempontjait a Mezőberényi
Gyermekfoci Alapítvány dolgozta
ki.
Köszönhetően a Mezőberényi
Gyermekfoci Alapítvány és a
Dunakanyar Régió UFC, mint a
világhírű Juventus FC kizárólagos
magyarországi partnere között – a
Fekete család közreműködésével
– létrejött együttműködési megállapodásnak, a Dr. Fekete Nándor
Emlékdíjjal elismert gyermekek a
díjjal együtt járó jutalomként részt
vehetnek az olasz rekordbajnok
Juventus FC hivatalos magyarországi táborában (Juventus Camp
Hungary), melyet minden év nyarán Gödöllőn rendeznek meg, és –
a táborozás élményén túlmenően
– egyedülálló futballszakmai
továbbképzési, illetve fejlődési lehetőséget kínál az emlékdíjjal kitüntetett gyermekeknek.
Az emlékdíjat évente ünnepélyes
keretek között a Mezőberényi
Gyermekfoci Alapítvány jótékonysági rendezvényén adják át
Nándi családja jelenlétében. Aki a
céllal azonosulni tud, lehetősége
van támogatni azt a 1173314420010472-00000000 számú, elkülönítetten kezelt alapítványi
bankszámlára utalással (a közlemény rovatban egyértelműen feltüntetve: Dr. Fekete Nándor
Emlékdíj).
Mezőberényi Gyermekfoci
Alapítvány
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Karácsony felé…

Tisztelt Városlakók!
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat a mezőberényi három történelmi egyház négy
gyülekezetének szolgálatával 12. alkalommal rendezi meg az
adventi gyertyagyújtást. Ebben az évben a hagyományos, közös
várakozás helyett, csak a helyi tv és a KTV Stúdió Mezőberény
YouTube-csatornáján követhető végig a gyülekezetek adventi
szolgálata és gyertyagyújtása.
Advent harmadik vasárnapja 2020. december 13. 19 óra
harmadik gyertyagyújtás Római katolikus egyházközség
szolgálatával.
Advent negyedik vasárnapja 2020. december 20. 19 óra
negyedik gyertyagyújtás II. ker. Evangélikus (szlovák)
egyházközség szolgálatával.
Ünnepeljük – távol egymástól ugyan – mégis együtt a képernyők
előtt!
Mindannyiunk életét átírta a koronavírus-járvány, bár mindenki
máshogy éli meg, éli túl ezeket a heteket, hónapokat. Az élet megy
tovább, de másként, mint eddig. Új szabályok szerint, korlátozások
között telnek a mindennapok, s megváltoztak az ünnepnapok is. Az
egyik legszebb ünnepünket sem kíméli a koronavírus-járvány,
várhatóan a megszokottól eltérően festenek majd az idei évvégi
ünnepek, illetve az azokra való felkészülés is. Elmarad, vagy
kevesebb lesz az örömteli ajándékvásárlás, nem jönnek a külön élő
családtagok, rokonok az ünnepi vacsorára, valószínűleg más lesz a
megszokott szilveszter is. De ha idén kevesebb is lesz a személyes
találkozás, az ünnepekkor valamilyen módon lépjünk kapcsolatba
szeretteinkkel.
Az idén többen kerültek nagyon nehéz helyzetbe, így még
fontosabb, hogy ne csak magunkra figyeljünk! Nézzünk körül a
közvetlen környezetünkben, van-e olyan körülöttünk, aki esetleg
támogatásra szorul. Ha tehetjük, egészítsük ki a szokásos
karácsonyi ajándékbeszerzést valamilyen adakozással. Gondoljunk
rájuk is!
„Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket
Isten dicsőségére.“ (Rómaiaknak 15,7)
Áldott adventi időszakot kívánok minden városlakónak!
Egészségben eltöltött békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet
kívánok!
Borgula Györgyné

KÖSZÖNTÉS

Itt van hát megint a december. Ha
december, akkor karácsony, ha
karácsony, akkor vásárlás, karácsonyfa, ajándékozás, ünnepi
asztal. Öröm, vagy éppen szomorúság, embere válogatja. Gyermekkori emlékeimet felidézve a
karácsony mindig örömteli volt.
Valami varázslat, semmi máshoz
nem hasonlítható boldogság
érzés. Jézuska hozta a karácsonyfát, Jézuska hozta az ajándékot, és ettől volt varázslatos.
Nem a boltban vették, abban nincs
semmi különös.
Nem is az ajándék tárgya volt
annyira fontos, mint az ajándékozó személye. Az, hogy Valaki
nagyon-nagyon szeret téged, és ez
a szeretet tesz boldoggá.
Karácsony a szeretet ünnepe –
szokták mondani. Ez a szeretet
azonban nem személytelen, hanem a Jézusban a világba lépő szeretet. Ő maga a szeretet.
„Szeretteim, szeressük egymást;
mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és
ismeri Istent; aki pedig nem
szeret, az nem ismerte meg az
Istent; mert Isten szeretet. Abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát
küldte el Isten a világba, hogy
éljünk őáltala.” (János 1, 7-9.)
Szeretet nélkül semmit nem ér az
ajándék, szeretet nélkül a karácsony nem örömünnep, hanem
kínzó fájdalom. Nem véletlen,
hogy ez sokak számára annyira elviselhetetlen, hogy az életüket is
eldobják maguktól.
Ki ne ismerné Jókai Mór szép karácsonyi novelláját, „Melyiket a

kilenc közül?”
(youtu.be/T3WJAzQRCY8)
A megözvegyült János csizmadia
mester annyira elszegényedett,
hogy nem tud mind a kilenc
gyermekének ajándékot venni,
így hát csak egy szép karácsonyi
éneket tanít meg nekik.
Az örömteli hangos énektől ideges lesz a magányos dúsgazdag
szomszéd, de nem tudja elhallgattatni a boldog szeretetben
együtt éneklő szegény családot.
Felteszi a kérdést végül, hogy valamelyik gyermeket adja örökbe
az apa, hogy gazdaggá tegye. De
melyiket a kilenc közül?
Egyikről sem tud lemondani, és
önként sem akar senki gazdaggá
lenni, mert a boldogságot nem lehet pénzzel megváltani.
Hasonló mondanivalója van
Charles Dickens Karácsonyi ének
című regényének.
A szeretet (boldogság) karnyújtásnyira van csak tőlünk. „Az Ige
testté lett, és közöttünk lakott”
(János 1,14.)
Aki befogadja, megtalálja életét,
megtalálja boldogságát. Juhász
Gyula: Karácsony felé című
versének utolsó szakasza:
„…És valahol csak kétkedő
beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.“
Áldott karácsonyt és jó egészséget
kívánok minden kedves olvasónak!
Szigeti Antal plébános

Véradó kitüntetése

Varga Ferencet
és feleségét
50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti fia:
Zoltán és unokája: Zolika,
illetve sok kedves ismerős.

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

Puskás Andrásné mezőberényi
önkéntes véradónak 112-szeres
véradásért Kásler Miklós miniszter aláírásával Pro Vita-díjat
adott át a december 10-én a
Művelődési Központban megtartott véradás alkalmával Tóth Zol-

tánné, a Vöröskereszt megyei
igazgatója. Hoffmanné Baranya
Róza, Mezőberény Település Vöröskeresztes Alapszervezete elnöke a kitüntetés alkalmából ajándékcsomagot nyújtott át Puskás
Andrásnénak.

8.

KOMFORT ABC

SZEPTEMBER 1-TŐL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT.

KIÁRUSÍTÁS!
BOCI TEJCSOKI
BOCI TEJCSOKI
SMARTIES DRAZSÉVAL
KIT-KAT TEJCSOKOLÁDÉ

15 g
18,5 g
18,5 g
3x29 g

19 Ft
19 Ft
19 Ft
99 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.

