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A Gulág- és Gupvikutatók Nem- Csak Mikó Zsuzsanna (főigaz-
zetközi Társasága, a Károli Gás- gató-helyettes, MNL) Adatok a 
pár Református Egyetemmel és a szovjet fogságba kerültekről közel 
Miskolci Egyetemmel közös szer- 700 ezer személyi karton alapján 

címmel megtartott előadását vezésében Közösség és egyén - a 
emelem ki. Erre a napra időzítette szovjet fogságba hurcoltak kon-
a Magyar Nemzeti Levéltár az el-textusában címmel kétnapos nem-
hurcoltakról felvett kartonok adat-zetközi tudományos online kon-
bázisának közzétételét, amelyben ferenciát tartott február 25–26-án.

Négy ország 12 egyetemének, bárki keresheti a Szovjetunióba 
múzeumának, levéltárának, tu- elhurcolt hozzátartozóját.

A kétnapos konferencián a külön-dományos kutatószervezetének 
böző szekciókban a következő 24 történésze, kutatója osztotta 
kérdések kerültek részletesebb ki-meg a legkülönbözőbb aspek-
bontásra: Társadalmi jelentőség, tusból a konferencia témájában 
összetétel, hatás az elhurcolások, végzett kutatásainak eredményeit.
az elhurcoltak kontextusában. Há-A konferencia résztvevőit Bognár 
ború, deportálás és következmé-Zalán (tanszékvezető egyetemi 
nyeik regionális és országos szin-docens, KRE; elnök, GKNT) kö-
ten, Gulág rabsorsok, Helytörté-szöntötte. Az eseményt Latorcai 
neti mélyfúrások tapasztalatai, Csaba (közigazgatási államtitkár, 
eredményei, Hazatérés után – kö-EMMI) nyitotta meg, aki a 
vetkezmények, emlékezet, Egyé-

tudományos esemény fővédnöke 
ni és közösségi sorsok és válaszok 

volt. Megnyitójában hangsúlyozta 
embert próbáló időkben.

az esemény fontosságát, kiemelte 
A konferencia nagy népszerű-

Közép-Európa sajátos helyzetét a ségnek örvendett az online térben, 
Szovjetunióba hurcolt civilek és nagy volt a nézettsége, sokan hoz-
hadifoglyok sorsával kapcso- zászóltak írásban és szóban. Íror-
latban. A konferenciát köszön- szágból, Kanadából, Németor-
tötte Horváth Zita (egyetemi szágból és számos más országból, 
tanár, rektor, ME), illetve Her- településből érkezetek a téma fel-
mann Róbert (egyetemi tanár; dolgozását, az egyesület munkáját 
vezető KRE TDI; a parancsnok támogató hozzászólások. A két-
tudományos helyettese, HM HIM; napos nemzetközi konferencia 
kutatócsoport-vezető, VERITAS) előadásai visszanézhetők a You-
Az első szekció munkáját Szakály tube-on.
Sándor (főigazgató, VERITAS; (https://youtu.be/bXWHz_ey_B
egyetemi tanár, KRE) vezette. w?t=6080)

Közösség és egyén 
nemzetközi online konferencia

Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy felkért előadóként a 
mezőberényiek „málenkij robot-
ra” hurcolásáról tarthattam elő-
adást, ezzel a „mi történetünk” is 
része lett, kiegészítette a nagy egé-
szet, a korabeli Magyarország tör-
ténelmét.  

Körösi Mihály Március 15.Március 15.
Az ünnepnapon szokásos rendezvényeket a koro-

navírus elleni védekezés hatályos rendelke-
zései szerint nem tartjuk meg.

A szabadtéri eseményekre a külsőségek mellő-
zésével kerül sor.

A művelődési központ parkjában a Petőfi-szo-
bornál a koszorúk, virágok elhelyezhetők.

A Körös-parti emlékműhöz szervezett Petőfi em-
léktúra nem indul, a koszorúk, virágok elhelye-
zésére egyénileg van lehetőség.

Az Alföld TE tagjai gyalogosan viszik ki a Körös-
partra a koszorújukat. E gyalogláshoz bárki 
csatlakozhat március 15-én 9 órakor a Kossuth 
téren, aki az érvényben lévő korlátozásokat 
betartja. 

Maszkviselés és védőtávolság betartása 
minden esetben kötelező.

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! -
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Nemzeti dal
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A nyomtatás k

ság elnöke átadta a képviselői 
megbízólevelet Törő Kálmán, a 
Mezőberényi Cigány Nemzeti-
ségi Önkormányzat Képviselő-
testülete új tagja részére.
A fennálló járványügyi helyzetre 
tekintettel a képviselői eskü leté-
telére a veszélyhelyzet megszű-
nését követő első nemzetiségi 
képviselő-testületi ülésen kerül-
het sor.
Nemzetiségi önkormányzati kép-
viselői mandátumához gratu-2021. február 18-án Földesi La-
lálunk és jó munkát kívánunk!josné, a Helyi Választási Bizott-

forrás: www.mezobereny.hu hírek

Törő Kálmán megbízása

Búcsú dr. Szabó Ferenctől
Mezőberény Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete megren-
dülten tudatja mindazokkal, akik 
ismerték és tisztelték, hogy 
dr. Szabó Ferenc, Mezőberény 
Város Díszpolgára, a Békés Me-
gyei Levéltár, majd a Békés Me-
gyei Múzeumi Szervezet volt 
igazgatója 2021. február 16-án 
elhunyt. 
Egy nagy formátumú, rendkívüli 
embert veszítettünk el halálával. 
Aki ismerte, nagyra tartotta, szak-
mailag és emberi nagyságában is. 
Sokszor hangzik el, hogy a múlt 
valós ismerete nélkül jelenünkben 
nincsenek mérhető fogódzóink. 

Mezőberény Város Önkormány-
Dr. Szabó Ferenc munkássága 

zati Képviselő-testülete 2019. 
ezeket a fogódzókat adja a jelen-

évben ,,Mezőberény Város Dísz-
nek, a jövőnek. 

polgára” kitüntető címet admá-
Neve összecsengett Mezőberény 

nyozott dr. Szabó Ferenc részére.
várossá nyilvánításának előkészí-

Mindig büszke volt arra, hogy 
tésével, annak tudományos meg-

Berény, a berényiek befogadták 
alapozásával, a város szellemi 

őt. Emlékét Mezőberény őrizni 
értékeinek gyarapításával, a vá-

fogja!
rosban alkotó személyek szakmai 

Temetésére Orosházán, az Alvégi 
támogatásával. Szerkesztője volt 

temetőben 2021. március 12-én, 
az 1973-ban megjelent kétkötetes 

pénteken 11 órakor kerül sor.
Mezőberény monográfiának.

Siklósi István polgármester

Puskel Mártonné Králik Judit 

február 9-én ünnepelte 90. szüle-

tésnapját. Ebből az alkalomból 

Siklósi István polgármester kö-

szöntötte és adta át az önkor-

mányzat ajándékcsomagját. 

Az Önkormányzat és településünk 

valamennyi lakója nevében jó 

egészséget és további békés, bol-

dog éveket kívánunk az ünne-

peltnek.

Szépkorú köszöntése A Békés Megyei Önkormányzat híre
Hamarosan újabb felhívásokra pályázhatnak a megyei 

települések

Zárul a 2014-2020-as fejlesztési ciklus, ezzel egyidőben pedig 

indul a 2021-2027-es, várhatóan néhány hét múlva megjelennek 

az új felhívások, pályázhatnak a települések, újabb fejlesztések 

kezdődhetnek.

- 2021-et írunk, elindult a 21-27-es fejlesztési ciklus, a TOP 

folytatása, a TOP Plusz. Mennyiben hasonló és mennyiben más, 

mint a TOP volt?

- A TOP Plusznak is három fontos alapdokumentuma van, a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és az 

Integrált Területi Program (ITP).  A koncepció és a program 

elkészült, utóbbit most véleményezik a települések, várjuk a 

javaslataikat, amiket be is fogunk építeni. Az ITP a TOP Plusz 

forgatókönyve, aminek március 15-ig kell elkészülnie, tartalmazni 

fogja például a pályázatok elbírálásának a szempontjait. Amit még 

nem tudunk, az az, hogy mekkora összegből fogunk gazdálkodni, 

arra számítunk, hogy legalább akkora forrás érkezik a megyébe, 

mint az előző ciklusban. Változás az előzőekhez képest, hogy 

most Békéscsaba is a megyei program része, épp ezért az elmúlt 

időszakban sokat tárgyaltunk a megyeszékhellyel. Az új 

programban hasonló felhívások várhatók, mint a TOP-ban voltak, 

ami újdonság, hogy lehet majd pályázni belterületi utak, járdák 

felújítására, iskolák – általános és középiskolák – kor-

szerűsítésére, eszközfejlesztésére illetve szakrendelők kor-

szerűsítésére. A felhívások várhatóan már az első félévben 

megjelennek, hiszen az a cél, hogy a források több mint felét már 

ebben az évben kiszerződjék. Két kiemelt célja lesz a programnak, 

a gazdasági infrastruktúra és a turizmus fejlesztése - tudatta Zalai 

Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.

- A Békési Rendőrkapitányság zése érdekében legyenek tekintet-
illetékességi területén 2020. tel egymásra.
évben a fő baleseti okok között az Az évszaknak megfelelő gumiab-
elsőbbség meg nem adása állt első roncs választása nagyon fontos. A 
helyen. A gyorshajtás miatt be- téli gumikat érdemes nyári gumik-
következett balesetek aránya szin- ra lecserélni a tavasz közeledtével, 
tén nagyon magas volt. mivel a téli gumiabroncsokat tel-
- 2020. évben a balesetek jelentős jesen más hőmérsékleti körül-
részét személygépkocsi vezetők ményekre tervezték, és hamarabb 
okozták, őket követik a kerék- is kopnak, mint a nyári gumiab-
párosok. Nem egy esetben fordult roncsok.
elő, hogy kerékpáros ütközött ke- Akik a melegebb hónapokban is 
rékpárossal. téli gumiabroncsot használnak, 
- Az idei 2021-es évben február azoknak a vezetőknek nagyobb 
23-ig a fő baleseti okok között a fékúttal kell számolniuk, mintha 
gyorshajtás, az elsőbbség meg nyári gumival közlekednének. 
nem adása és a követési távolság Ráadásul intenzívebb fékezés ese-
be nem tartása áll kiemelkedő tén a futófelület is sokkal gyor-
részaránnyal. sabban kopik a téli gumiabron-
- A személygépkocsi vezetők csok esetében.
okozták az idei évben a legtöbb A jogszabály által meghatá-
balesetet. rozott minimális gumi minta-

mélység 1,6 mm, azonban a 3 
A Békés Városi Baleset-megelő- mm-es nagyobb biztonságot ad.
zési Bizottság és a Békési Rendőr-
kapitányság kéri a járműveze- A Békés Városi Baleset-meg-
tőket, különösen a kerékpárosokat előzési Bizottság és a Békési 
és személygépkocsi vezetőket, Rendőrkapitányság balesetmen-
hogy fokozott figyelemmel köz- tes közlekedést kíván minden-
lekedjenek és a balesetek megelő- kinek.

Biztonságos közlekedés
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Ünnepi hulladékszállítási rend Mezőberényben 

Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőberényben a kommu-
nális (vegyes) és a zöldhulladék szállítás időpontja a húsvéti 
ünnepektől függetlenül, a naptárnak megfelelően, 2021. április 2., 
péntek. Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni! Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a 
személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában (e-mail, 
telefon) vagy postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, telefon: +36 66 447-150

ÜGYFÉLFOGADÁS REND

Ügyfélkapcsolati pont helye: 5650 Mezőberény, Békési út 17/b., a 
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. székhelye
Ügyfélfogadási idő: 2021. április-június minden kedden 8.00-11.00 
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken 
várjuk megkeresését: +36 66 447-150, ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
További információt a www.dareh.hu oldalon taláhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzata hasznosításra kínálja a 
tulajdonában álló 5650 Mezőberény, 0365/6. hrsz., 17.660 m2 
nagyságú ipari területet minimum nettó 89 Ft/ m2/ év  + áfa bérleti 
díjért.
Jelentkezni 2021. március 11. 13.00 óráig lehet. Az ingatlannal 
kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől a +36 70 400-2409-es telefonszámon, valamint a 
polgarmester@mezobereny.hu e-mail címen.

 kiemelt cikkekwww.mezobereny.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művelődési Központ

IGAZGATÓ munkakör ellátására.

Részletes pályázati kiírás: www.mezobereny.hu kiemelt hírek, 
opskk.mezobereny.hu hírek

Lélekmozgató 

Városházi hírek Intézményi hírek

Február első felében futott körbe a meréséért. És mozogtunk ma-
felhívás, hogy újra program lesz a gunkért...
futás, a séta, a mozgás Mező- Fábián Ági, köszönjük Neked és 
berényben. Ez azonban most mé- mindazoknak, akik lépéseket tet-
gis más volt. tek február 22-én.        Mertz Judit
Felhívás a fogyatékkal élők elfo-
gadására, szolidaritásra, együtt-
érzésre, sportolásra, mozgásra 
ösztönözve. Egy egyszerű felhí-
vás, mely mégis több lett a meg-
hirdetett hétfőre.
Mi kellett hozzá? Az a sok jó-
szándékú ember, akik a program 
mellé álltak: és tele lett a SPAR 
ablak térképe 2021. február 22-én.
Tele lett az "egyszerű" térkép, hisz 
volt, aki székre állva érte el a 
Köröst, volt, kinek kicsit más 
helyre kellett tenni a szívecskét, 
de a célt elérte. Valóban: néhány 
pillanatra figyeltünk a másikra, a 
mozgássérültekre, a fogyatékos-
sággal élőkre. Beszéltünk, mo-
zogtunk értük, a parasportok, a pa-
rasportolók munkájának elis-

Kedves Olvasók!
A kormány által meghozott korlátozó intézkedésekkel összhangban 

a Könyvtár 2021. március 22-ig zárva tart, 
korlátozott kölcsönzési szolgáltatását is 

szünetelteti.
  +36 70 400 2481 

Figyeljék az intézmény honlapját és közösségi oldalát, ahol további 
tájékoztatást nyújtunk önöknek.

Játszanak velünk naponta megjelenő online kvízeinkkel!

Kapcsolat:mezobereny.konyvtar@gmail.com,

Mezőberény Város CLLD projektjének előrehaladása
(CLLD: community-led local development 

- közösségvezérelt helyi fejlesztések)

TOP-7.1.1-16-2016-00043 
"Nyitott terek" Helyi Közösség

2017.09.01-2022.09.30. 

A "Nyitott terek" Helyi Közösség konzorciuma 250 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére, 
rendezvények megvalósítására. A projekt alapja a közösségi szinten 
irányított városi Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS), 
melynek megvalósítása helyi pályázatos rendszer keretében 
történik.  A rendelkezésre álló forrás a közszféra, a civil és 
vállalkozói szféra összesen 17 képviselője által megalakított Helyi 
Akciócsoport (HACS) döntése alapján került felosztásra.

Jelenleg az ERFA projektek (infrastrukturális fejlesztések) már a 
megvalósítás szakaszában járnak: összesen 129.252.375 Ft 
forrásból valósulnak meg építési beruházások, eszközbeszerzések.

A 2020-as évben az ESZA típusú projektek (rendezvények) 
kiválasztása is megtörtént, jelenleg a támogatási szerződések 
megkötésének szakaszában járnak. A járványügyi helyzettől 
függően a megvalósítás is megkezdődik, 2022. szeptember 30-ig 
vehetünk majd részt az összesen 83.250.000 Ft forrásból 
megvalósuló programokon: kulturális és szabadidős rendezvények, 
gasztronómiai programok, táborok, konferenciák kerülnek 
megrendezésre.

A fennmaradó 37.497.625 Ft forrás a HKFS végrehajtását 
koordináló munkaszervezet működését biztosítja. A Stratégia 
megvalósításával Mezőberény elérheti a megfogalmazott 
küldetést, miszerint a meglévő értékekre épülő kulturálisan aktív és 
gazdaságilag fejlődő, környezettudatos, értékmegőrző és 
értékteremtő nyitott közösségként képessé 
váljon az itthon maradás lehetőségét 
felkínálni a város fiataljai és fel-
növekvő nemzedékei számára, 
ezáltal a 21. század kulturális, ter-
mészeti és társadalmi kihívá-
sainak megfelelő élhető, len-
dületes, nyüzsgő kisvárossá 
váljon.
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Érték a Települési Értéktárból

Dr. Lux Jakab tevékenysége
Lux Jakab a Szepes megyei Felkán 
született 1822. január 19-én egyszerű 
polgári családban. Középiskolai ta-
nulmányait Eperjesen, majd Sárospa-
tak kollégiumában végezte. A pesti 
orvosegyetem hallgatója lett. 1848-
ban, mint végzős orvostanhallgató, az 
akkor alakuló honvéd hadseregbe 
lépett be, ahol hadnagy alorvosnak 
nevezték ki. A felső-magyarországi 
hadjárat után ezredével 1849-ben 
Mezőberénybe került, a lakosságot is 
gyógyította. A világosi fegyverletétel 
után Mezőberénybe menekült, vállal-
va az elfogásának kockázatát, hamarosan elkezdte a gyógyítást. 
Itt talált rá a szerelem és feleségül vette a mezőberényi Hathy 
Lujzát. Dr. Lux Jakab Mezőberényben kezdett praktizálni és 
korának kimagasló orvosa volt. okáig  
egyedül ő végzett nagyobb sebészeti műtéteket. Emberséges 
magatartását jól példázza, hogy a háromnemzetiségű 
Mezőberényben minden betegével az anyanyelvén beszélt. 
Nem csak a betegeiért, a szűkebb pátriájáért is felelősséget 
érzett. Megalakította a Békés megyei Orvos és Gyógyszerész 
Egyletet, kezdeményezte a Népbank létrehozását. A községi 
elöljáróság tagjaként javasolta a fásítást, és az utcák 
tisztántartására, csapadékvíz elvezetésére tett javaslatokat. Az 
egészségesebb ivóvízellátás érdekében kezdeményezte a 
Norton kutak fúrását. Dr. Lux Jakab szakmai elhivatottságában 
és emberségében is példát mutatott korának és a ma emberének 
is. Tevékenysége nem szűkült le szeretett szakmájára, hiszen 
sokat tett a település közösségéért. 1876. július 5-én, 54 éves 
korában szeretett városában érte a halál.

Békés megyében s

Szőlőmetsző kés, kacor
A hónap műtárgya 2021. március

Farsang a Humánsegítőben
álarcokat, koronát készíthettek, 
bohócot ragaszthattak, lufit fúj-
hattak a gyerekek. A mulatság 
hangulatát vidám zene színe-
sítette. A hagyományokhoz híven 
az idősek otthonaiban is jelmezt öl-
töttek az ott élők és a dolgozók. A 
jelmezesek vidám bemutatko-
zását követően „sztárvendégünk”, 
Bangó Margit szórakoztatta a kö-
zönséget. A műsort a nagy nép-
szerűségnek örvendő tombolahú-
zás követte. Természetesen a 
farsangi fánk sehol sem marad-
hatott el. Intézményünk bölcsődéjében és az 
Köszönjük azon szülők és mun-idősek otthonaiban is farsangi 
katársak segítségét, akik hozzájá-mulatsággal búcsúztattuk a telet. A 
rultak a rendezvények sikeres bölcsődében vidám jelmezekbe 
megvalósításához.bújtak a gyermekek és gondozóik. 

Kézműves foglalkozás keretében Humánsegítő Szolgálat

Kedves Mezőberényiek!

Évek óta kialakult hagyomány lett Mezőberényben 
is - a Plavecz család ötlete nyomán a Berényi Futókör 
támogatásával -, húsvéti tojásfa díszítés, amihez

2021-ben a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 
(GYIÖK) is csatlakozott. 

Várjuk együtt a húsvétot és díszítsük közösen a város 
tojásfáját a GYIÖK-kel!

Kérjük, a családokat, gyermekeket, 
óvodai, iskolai közösségeket, hogy különböző 

ötletes tojásdekorációkat készítve 
gazdagítsák a téren található fát, 

környezetét.

A tojásokat 2021. március 30-tól lehet elhelyezni a főtéri 
fára és az ott felállított dekorációkra. 
Az egyénileg, önállóan díszíthető tojásfa az aktuális 
járványügyi helyzetet figyelembe véve készül el.

Kapcsolat: banutagreti@gmail.com, 
info@mezobereny.hu, 

omjudit@mezobereny.hu, 
+36 20 333-6970

díszítés

Klasszikusok, kortársak 
és örökzöldek Békéscsabán
Elindult az Óhaj-online, a Bé- is várják az érdeklődőket a színház 
késcsabai Jókai Színház internetes honlapján.
kívánságműsora. Válasszanak a Jókai Színház kí-
Örökérvényű klasszikusok – nálatából, adják meg az ajándék 
Arany, Radnóti, József Attila köl- címzettjének nevét és email címét, 
teményei – szólalnak meg a csabai és a meglepetés máris ott lesz sze-
színészek hangján, és megze- rettük virtuális postaládájában!
nésített versek, sanzonok és dalok jokaiszinhaz.hu/ohaj-online

Ha március, akkor itt a tavasz vagy helyi kovács mű-
és eljött a metszés ideje. A régi helyében. A kovácsolt 
időkben Mezőberényben a vaspengéje apró mo-
Laposi kertben és a paraszt- tívumokkal
gazdaságokban minden díszített, ami tovább 
portán volt gyümölcsfa növeli értékét.
és szőlő. Az 1800-as 
évek második felében
ágnyesésre, venyigék
metszésére metszőkést, ismer-
tebb nevén kacort használtak. 
A bemutatott fanyelű görbe 
kés a baltás típusú eszközök 
csoportjába tartozik, az 1860-
as években készült egy vándor 
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Washingtonban a Kongresszusi 
Könyvtár volt, ahol 35 évig dol-
gozott, de még nyugdíjas korában 
is "bejárt társadalmi munkában", 
ahogy ő fogalmazott.
Tettem egy próbát: az adatbá-
zisban található email címre 2019 
tavaszán írtam egy levelet, ame-
lyet néhány levélváltás követett, 

Valószínű kevesen ismerik Orelli 
magyar nyelven. "Legalább hasz-Iván (Ivan Orelli) nevét váro-
nálom a magyar nyelvet" – írta. sunkban...
Közvetlen stílusa, segítőkészsége Jómagam is egy véletlen kapcsán, 
ezekben a levelekben is megnyil-iratok tanulmányozása közben 
vánult, az általa megosztott in-találkoztam néhány, vele kapcso-
formációkkal sokat segített mun-latos adattal. Segítségemre volt az 
kám során.OPSKMM helytörténeti adat-
A múlt évben ismét írtam emailt, bázisa, ahol szintén megtalálható 
aztán levelet postai úton, de nem róla elég sok információ. 
kaptam választ...Édesapja katonatiszt volt (Orelli 
A napokban kerestem a nevét az Béla), édesanyja pedig Hegedűs 
interneten, innen tudtam meg, Erzsébet, a "Tót-temetőben" talál-
hogy a múlt évben, június 4-én ható Hegedűs kápolna építtető-
elhunyt....jének, Hegedűs Károly ügyvéd-
A Kongresszusi Könyvtár kiadvá-nek az unokája. Édesapját a II. 
nya megemlékezik róla és mun-világháború után holttá nyilvání-
kásságáról, ezen a helyen olvas-tották, a valóságban Németor-
hatjuk Mezőberény nevét is (va-szágba, majd 1955-ben az Egye-

sült Államokba emigrált. Ide kö- lójában Gyulán született, de az 
vette őt két fia, Iván és Zoltán elemi iskolába már ide járt)...
1956-ban, édesanyjuk Magyaror- Nyugodjék békében!
szágon maradt, és újra férjhez Mezőberény, 2021. február 8.
ment. Iván bácsi sokat tanult új Henger Péter
hazájában, utolsó munkahelye a MEHETE elnöke

Gondolatok Orelli Ivánról

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Vámos Imre (Mezőberény) és Bajkai Beáta 
(Mezőberény), Burai Elemér (Szeghalom) és Antóni Hajnalka 
(Mezőberény), Rusz Richárd (Elek) és Csicsely Boglárka 
(Mezőberény), Szabó András (Békés) és Páskuj Mónika (Békés)

Eltávoztak közülünk: Szűcs Józsefné (Brücher Magdolna) (1928) 
Bereczki Sándorné szül. Pázsit Mária (1931), Schäfer Andrásné 
szül. Frey Julianna (1936), Beinschrodt Ádám (1936), Dósai János 
Mihályné szül. Lakatos Erzsébet (1960), Varga Kálmánné szül. 
Bagi Róza (1926), Horváth Béla József (1942), Takács Jánosné 
szül. Kocsik Ilona (1933), Bujdosó Lajos (1931), Józsa Istvánné 
szül. Gulyás Erzsébet (1933), Károlyi Jánosné szül. Puskás Julianna 
(1942), Czerovszki János (1943), Valkovszki Mihályné szül. 
Komlódi Erzsébet (1942), Székely Márton (1952), Tarnai Ernő 
(1929), Vrbovszki György (1953), Horváth Gézáné szül. Konkoly 
Teréz Vilma (1946)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Fábián Pál 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Kinek szeretteit nem fedi 
sírhalom, nem tudja, nem érzi 

mi is a fájdalom. 
De számunkra Te sosem leszel 
halott, örökké élni fogsz akár a 

Csillagok.

Az utolsó imádság
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Zsoltár 22,2

Mennyi visszatérő sóhaj beteg- érzékeljük földi élete utolsó 
ágyakon, az élet utolsó időszaká- óráinak kínjait: mindent és min-
ban! Tavasszal máskor is többen denkit a kereszt körül. Itt nem ke-
mennek el közülünk, s most sajnos reshetünk jót, csak a bűnt. Bár-
a járvány következtében is soka- hova nézünk, a szánalmas emberi 
kat veszítünk el… „Jaj, Istenem! jellemet, a megváltásra szoruló 
Segíts Istenem!” – felkiáltások. elveszetteket látjuk. Itt nincs jó-
Azoknak az ajkán is ott vannak indulat, csak gyilkos szándék, 
ezek a fohászok, akik talán addig nincs segítőkészség, csak emberi 
sosem gondolták, hogy valaha is nyerészkedés és értetlenség.
imádkozni fognak majd. Jézus Krisztus halálát szörnyű 
A 22. zsoltár a kereszten haláltu- szenvedések sorozata előzte meg. 
sáját vívó Jézus imádsága. Szen- Átlyukasztott, kificamított végta-
vedése során Ő is imádkozott a gok. A szív is megolvadt benső-
golgotai kereszten. Imádsága sza- jében… meghasadt az övéiért, 
vai pedig erőt jelentenek mind- ezért a vérrel és erőszakkal átita-
azoknak, akik tehetetlenül, kiszol- tott, az Isten szeretetét értetlenül 
gáltatottan szenvednek. szemlélő, bűnbocsánatra képtelen 
Több száz temetési szertartást kel- világért. A kereszten függő életét 
lett már megtartsak. Ezeket min- adta váltságul azokért, akik ide 
dig őszinte mély beszélgetések juttatták, mindannyiunkért. Isten 
előzik meg az elhunytak közeli Fiaként áldozta oda az életét, hogy 
hozzátartozóival, akiknek az em- nekünk bűnből szabadulást és üd-
lékezetébe szeretteik az utolsó vösséget szerezzen.
napjainak mozzanatai és szavai „Urunk! Hálát adunk Neked, hogy 
kitörölhetetlenül bevésődnek. a Golgotán értünk is könyörögtél! 
Felvillannak az orvosi erőfe- Hálát adunk, hogy zsoltár-
szítések, aggódó szomszédok, de imádságodból megértjük szenve-
a távolba szakadt gyermek is, désed és szereteted titkát, amellyel 
akivel nem sikerült tisztázni a közel jöttél hozzánk, elveszet-
múlt sérelmeit. Egyesek magukat tekhez. Bűnünk miatt voltál egye-
vádolják, mások vadul keresik a dül a halálban, hogy irgalmaddal 
választ, miért kellett ennek így mindig mellettünk lehess, s mi 
történnie. örökké teveled. Ámen.“
A 22. zsoltár Jézus a Megváltó Lázárné Skorka Katalin
imádsága. Az Ő szemén keresztül 

SZŰCS CLEAN AUTÓTISZTÍTÁS

Autótisztítás külső 3.000,-Ft-tól
Autótisztítás belső 3.000,-Ft-tól
Autókozmetika belső 6.000,-Ft-tól
Autókozmetika külső 6.000 ,-Ft-tól
Kárpittisztítás 3.000,-Ft/ülés 
Utastér fertőtlenítés: Ózongenerátorral 5.000,-Ft/fél óra

Bactakleen a gyógynövények erejével 7.000,-Ft

Kérjen időpontot! 
Tel: +36 30 983-4118
Mezőberény, Martinovics u. 32.

 „Legyen tiszta autója télen-nyáron!”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

A benyújtásának határideje: 
március 15.

A pályázati kiírás és dokumentció a 
www.mezobereny.hu kiemelt cikkek.
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SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• 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. 

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil

Bactakleen Mezőberény

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

+36309834118

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: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

BARNA TOJÓTYÚK  

egyéves jól tojó 650 Ft/db, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627. 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2021 áprilistól szén-
monoxid vészjelzők telepítését végezzük a településen.

Ezzel kapcsolatban képviselőnk február 15-től felkeresi a 
mezőberényi lakóingatlanok tulajdonosait. Elsősorban olyan 
házakba/lakásokba ajánljuk a szén-monoxid vészjelzőket, ahol a 
lakótérben található valamilyen tüzelő- vagy gázberendezés.

Türelmüket előre is köszönjük!

További információ: www.monoxid.hu
Tel.: 06 30 787-9434, VIP UNIO KFT.

monoxid.hu

KOMFORT ABC

CSOKOLÁDÉ KIÁRUSÍTÁS!

BOCI TEJCSOKI NYÚLFIGURA 18,5 g 19 Ft

SMARTIES DRAZSÉVAL 18,5 g 19 Ft

BOCI MIKULÁS ÉTCSOK. 85 g 99 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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