
MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. február

Ajánlja fel adója 1 százalékát!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy minél többen 
éljenek a lehetőséggel és rendelkezzenek személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékáról.

Alapítvány az Ázsiai Missziókért 18389382-1-04
Alföld Turista Egyesület Mezőberény 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület 18391187-1-04
Berényi Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egyesülete

18385113-1-04
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Erős Vár Alapítvány 18376438-1-04
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18388491-1-04.
Intercaritas Hungary Egyesület 19057189-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete 18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak 
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Spektrum Alapítvány 18380747-1-04
Sportcsarnok Egyesület 18382756-1-04
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„Új Világ” Közhasznú Egyesület 18212660-1-02
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 
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Szalai Barna Tenisz Klub 18374292-1-04
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Vállalkozók találkoztak a Városházán 

Mezőberény Város Önkormányzata nevében Siklósi István 
polgármester meghívással élt az első 100 helyi adófizető vállalkozó 
felé, és 2014. január 10-én a már hagyományosnak számító ÚJÉVI 
KÖSZÖNTŐRE hívta őket. A Városháza dísztermében tartandó 
rendezvénnyel alkalmat kívánt teremteni a találkozásra, hogy 
beszélgetni tudjanak a helyi gazdaságról, a cégek, vállalkozások 
helyzetéről, szerepéről. A találkozón Siklósi István polgármester 
méltatta, hogy a vállalkozók támogatásával 2013. évben is számos 
rendezvény valósulhatott meg, többek között megemlékezett a város 
újratelepítésének 290. évfordulójáról, és az előző évekhez hasonlóan 
az idén is kiemelkedő sporteredményeket, sikereket jegyezhet a város. 
Úgy vélte ezekről az eredményekről beszélni érdemes, és 
megköszönni mindazoknak, akik hozzájárulnak ezekhez a sikerekhez. 
A rendezvényen kiemelte a 2011-ben alapított vállalkozások 
munkájának elismerésére létrehozott díjat, melyet a Fábafém Kft. és 
Tánczos Imre vállalkozó után ebben az évben harmadik alkalommal 
ítélnek oda. A polgármester tájékoztatást adott a 2014. évi fejlesztési 
elképzelésekről, köztük azokról, amelyekkel a helyi gazdaság 
élénkítését kívánja az önkormányzat segíteni, közte ipari terület 
kialakításáról.

Civilek a Városházán

Mezőberény Város Önkormányzata Siklósi István polgármester 
nevében a helyi civil szervezetek felé is meghívással élt, amelyen 
keresztül 2014. január 17-én tartott ÚJÉVI KÖSZÖNTŐRE invitálta 
őket. A Városháza dísztermében tartott rendezvényen elsőként Csatári 
Bettina teremtette meg az ünnepi hangulatot, majd egy fiatal 
bűvésztehetség, Károlyi Krisztián kápráztatta el a vendégeket. A 
műsort végül Hanusz Richárd PSEG tanulója zárta. A rendezvényen 
köszönte meg Siklósi István polgármester a mezőberényi civil 
szervezeteknek egész évi, odaadással végzett munkájukat, a városért 
való tevékenykedésüket, s nem utolsó sorban a városi rendezvények, 
események, versenyek színvonalas lebonyolítását, lebonyolításánál 
nyújtott közreműködésüket. 



Mezőberényi Hírmondó2014. február2.

VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Január 9-én a képviselő-testület felhatalmazása alapján Siklósi István 
polgármester aláírta a vállalkozói szerződést a térfigyelő-rendszer 
nyolc kamerájának telepítéséről, valamint bontási engedélyt kért a 
"Kastély" Hősök úti szárnyának bontására. 
Január 10-én 90. születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte 
Halász Józsefet a polgármester. Ez alkalomból adta át Orbán Viktor 
miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város nevében egy 
ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és a mostanihoz hasonló derűvel 
töltött éveket kívánunk az ünnepeltnek.
A vállalkozók hagyományos újévi köszöntésére került sor január 10-
én. Az eseményre minden évben a 100 Mezőberényben legnagyobb 
iparűzési adót fizető kap meghívást. Ez alkalomból polgármesteri 
tájékoztató hangzott el az elmúlt év legfontosabb történéseiről, valamint 
lehetőség nyílt megbeszéléseket folytatni a vállalkozások képviselőivel, és 
nekik egymás között is. A rendezvény meghívottjai közül több mint hatvan 
vállalkozó jelent meg.
Siklósi István polgármester január 16-án értesült a tragikus hírről, hogy a 
megelőző hétvégén, január 12-ről 13-ra virradó éjjel újabb - az orvos-
ügyeletet érintő - haláleset történt. Felhívta Dr. Piriczky Bélát, aki az 
ügyeletet ellátó SANI-MED Kft. tulajdonosa, aki azt állította, hogy az 
esetről akkor hallott először, s jelezte, hogy utána néz. Vizsgálódása 
eredményéről azóta sem jött értesítés. A nap folyamán felkereste a család is 
a polgármestert, és tájékoztatták, hogy feljelentést tettek az ügyeletet ellátó 
orvos ellen. A polgármester kérte, hogy neki is írjanak egy pár soros levelet, 
amelyben hivatalosan jelzik, hogy milyen panasszal éltek. Ezt 22-én 
megtették. Siklósi István polgármester először SMS-ben, majd – miután 
erre választ nem kapott – hivatalos levélben is kérte Dr. Piriczky Bélát, hogy 
az érintett orvost – az atrocitások elkerülése, valamint az ügyeletbe vetett 
bizalom visszaállítása érdekében – mezőberényi ügyeletre ne alkalmazza.
Közben háziorvossal és Kovács Edinával is egyeztetett az ügyelet 
megvalósíthatóságáról. Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, 
Murony polgármestereit kérdezte a településükön tapasztalt problémákról, 
valamint adatokat kért a finanszírozhatóságra vonatkozóan. Két település 
kivételével jelentős elégedetlenséget jeleztek. 23-án Izsó Gáborral Békés 
Város polgármesterével is beszélt, aki szintén több problémáról tett jelzést. 
Érdeklődése azért fordult Békés felé, mert ott is a SANI-MED Kft. látja el 
az ügyeleti teendőket.
Kovács Edina vállalta, hogy esetleges más formában történő ügyeleti 
ellátás szervezésének pénzügyi és jogi kereteit előzetes pontossággal 
meghatározza. Az eddigi egyeztetések alapján a legnagyobb feladatot az 
ügyeletet ellátó orvosok személyének megtalálása jelentené, hiszen a 
Mezőberényben praktizáló orvosok közül is csak kevesen vállalnak 
ügyeletet. Az egyeztetések tovább folynak, s arról rendszeresen 
tájékoztatást ad a polgármester.
Január 21-én az elmúlt fél évben történt esetek miatt a betegjogi 
képviselőhöz, valamint az orvosi kamarához fordult Siklósi István 
polgármester, kérve az esetek kivizsgálását.
Január 17-én hagyományteremtő szándékkal fogadták és köszöntötték a 
civil szervezetek képviselőit a Városházán, ahova az összes aktív 
szervezet meghívást kapott. A vállalkozók köszöntéséhez hasonlóan 
Siklósi István polgármester megköszönte a Városért végzett 
munkájukat, és szintén lehetőség nyílt informális beszélgetések 
lefolytatására is. Az összejövetelen így fogalmazott a polgármester: "Ha a 
város életét egy ételnek tekintem, akkor ahhoz, hogy ez az étel finom 
legyen, a húst a vállalkozók adják, az étel ízét, savát-borsát pedig a civilek." 
A mintegy 60 civilszervezet közül nagyon sokan képviseltették magukat.
Január 23-án fontos hitéleti eseményre került sor városunkban. Ahogy 
Lázárné Skorka Katalin lelkész fogalmazott: "Mezőberény január 23-án 
egy napra az 'ökumené fővárosa' lett". A hagyományos év eleji 
ökumenikus imahét során csütörtök este 17 órától Bölcskei Gusztáv 
református püspök, Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus 
megyéspüspök, és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök az I. kerületi 
Evangélikus Egyházközségben végzett igei szolgálatot. Ilyen nagy 
jelentőségű eseményre, megtisztelő egyházvezetői látogatásra, ahol a 
három egyház vezetője egyszerre volt jelen, nem volt még példa 
Mezőberényben, de a Dunától keletre sem sűrűn. A templomi szertartást 
követően Siklósi István polgármesternek lehetősége nyílt mindhárom 
püspökkel szót váltani.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. január 27-
én tartotta soron következő ülését.

Az ülés kezdetén a Képviselő-testület a Holocaust Nemzetközi 
Emléknapja alkalmából egyperces néma főhajtással emlékezett meg az 
áldozatokról.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2013. december 22-i zárt ülésen hozott döntésekről, 
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület elfogadta a Gazdaságélénkítő stratégia c. 
előterjesztést, melyhez kapcsolódóan rendeletet alkotott a helyi 
munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést segítő támogatásról. 
A 2014. évi költségvetés tárgyalása során beruházási és felújítási 
előirányzatok biztosításáról született döntés. A költségvetési rendelet-
tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak találta a testület, a 
költségvetésre vonatkozóan egyenlegjavító intézkedések meghozatalát 
javasolta.
Módosításra került a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 
Programhoz nyújtott önerő mértéke, mivel a Kormány a nagyprojekt 
támogatás további növelésének jóváhagyásáról döntött.
Mezőberény Város Képviselő-testülete 2014. évben is írt ki 
pályázatot a városi rendezvények valamint a város nemzetközi 
kapcsolatainak támogatására. A kiírás, a pályázati adatlap ill. 
elszámolólap megtalálható a városi honlapon (www.mezobereny.hu).

Módosításra került a Mezőberény város címere és 
zászlója használatáról szóló rendelet, ezentúl a 
Befektetőbarát Település pályázat kapcsán elkészült 
városi logó engedélyezése és használata is 
szabályozva van.

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről alkotott 
rendeletet a Képviselő-testület, a vendéglátó üzletek – a rendeletben 
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szabályozottak kivételével – 23  és 6  óra között nem tarthatnak nyitva. 
Eltérő nyitva tartás engedélyezésére a rendezvény időpontját 
megelőzően legalább 15 nappal korábban kell írásban kérelmet 
benyújtani. A rendelet 2014. február 15-től hatályos.
Elfogadták az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. évi 
beszámolóját, és jóváhagyták az intézmény 2014. évi munkatervét, 
valamint elfogadásra került a 2014. évi városi rendezvények terve is. 
A képviselők jóváhagyták Mezőberény Város Óvodai Intézményének 
nyári nyitva tartásának tervezetét.
Mezőberény Város Képviselő-testülete elfogadta a Vízkorlátozási 
Tervet.
Módosításra került a közterület használat szabályozásáról szóló 
rendelet, így jótékony vagy közcélú célt megvalósító használat esetén a 
civil szervezetek mentesülnek a díj fizetése alól.
Módosították a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát, mivel 2014. január 1-től az eddigi államháztartási 
szakfeladatok helyett kormányzati funkció kódok szerepelhetnek a 
költségvetési szervek alapító okirataiban az alaptevékenységük 
besorolására.
480.000,- Ft támogatást szavazott meg a Képviselő-testület a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat részére. A Társulat 2014. évben 40 
mezőberényi lakos 8 órás közfoglalkoztatását vállalja 6 hónapon 
keresztül, ehhez kértek tagi hozzájárulást.
Több rendelet módosítása miatt szükségessé vált Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása.
Jóváhagyta a testület a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai 
Programját, valamint rendeletet hozott a tanyagondnoki szolgálatról.
Jóváhagyták a Helyi Választási Iroda vezetőjének (jegyző) indítványát 
a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztáson közreműködő 
szavazatszámláló bizottság tagjaira vonatkozóan.
A napirendhez kapcsolódóan Siklósi István polgármester 
megköszönte Dr. Kugler József évtizedes munkáját, melyet a Helyi 
Választási Bizottság elnökeként végzett.
Kovács Edina, az 5. számú választókörzet képviselője interpellációt 
nyújtott be, melyben a Győri János utca Puskin utca felőli 
egyirányúsítását, vagy a kanyarulat geometriai középpontjától számított 
mindkét irányba 10-10 méterre fekvőrendőr kihelyezését kérte. Siklósi 
István polgármester a kollégákkal egyeztetve a 2 db fekvőrendőr 
kivitelezéséről és a hozzátartozó sebességkorlátozó táblák 
kihelyezéséről döntött. A képviselő elfogadta az interpellációra adott 
választ.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. február 24-e 
(hétfő).

Fesetőné Sipos Judit
titkárság
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Választási kérelem

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a központi 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (nemzetiségi válasz-
tópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő 
választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása, 
mozgóurna kérelem, átjelentkezési kérelem) leadásának ideje az 
alábbiak szerint alakul:

 Kérelem leadási helye: Polgármesteri Hivatal 14. sz. iroda.

 Mozgásában akadályozott személy jelezze a portán kérelme 
leadási szándékát.

Kérelem leadási ideje:

Hétfő: 8.00 - 16.00 Kedd: 8.00  -16.00
Szerda: 8.00 - 18.00 Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 16.00

 Dr. Földesi Szabolcs, jegyző

Halász József 
2014. január 11-én ünnepelte 

90. születésnapját. 
Ebből az alkalomból Siklósi István 
polgármester otthonában köszöntötte és adta 
át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Az Önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket kívánunk az 
ünnepeltnek.

Pardi Sándorné (Tóth Irén)
 2014. január 6-án ünnepelte

90. születésnapját.

Ebből az alkalomból Szekeres Józsefné 
alpolgármester otthonában köszöntötte és 
adta át a miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot és az önkormányzat ajándék-
csomagját. Az Önkormányzat és telepü-
lésünk valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, boldog éveket 
kívánunk az ünnepeltnek.

Mezőberény Város Képviselő-testülete 

pályázatot ír ki városi rendezvények 
valamint a város  nemzetközi kapcsolatainak támogatására.

A felhívások, az adatlap és az elszámolólap a 
www.mezobereny.hu oldalról tölthető le

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

A pályázat benyújtása: A pályázatokat adatlapot  kitöltve kell 
benyújtani: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala személyesen 

vagy postai úton: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. címre.

Rendőrségi felhívás
Az autósok télen is jó menetbiztonsággal autózhatnak, ha a 
járműveket felkészítik a téli közlekedésre, és vezetéstechnikájukon is 
tudatosan változtatnak. A téli jegesedés váratlan veszély elé állíthatja a 
járművezetőket. Az egyik legveszélyesebb helyzet, amikor száraz 
útfelületről váratlanul nedves, jeges, síkos útra hajtanak a járművel. 
Jegesedésre különösen hidakon és felüljárókon lehet számítani, ezért 
az adott útszakaszon időben csökkentsék a sebességet! A hirtelen 
fékezés kicsúszást okozhat, ezért ajánlott a gázelvétellel, motorfékkel 
történő lassítás. Kiemelt figyelmet kell fordítani a motor, a fékek, a 
kormányberendezés, a lengéscsillapítók, az önindító, az elektromos és 
világítóberendezések, valamint az akkumulátor szervizekben történő 
ellenőrzésére. A téli gumiabroncsok használata rendkívül fontos, 
amely biztonságosabb menettulajdonságot nyújt a járművezetők 
részére. A gépkocsikban célszerű elhelyezni jégkaparót, láthatósági 
mellényt, pokrócot, kislapátot, vontató kötelet, kisebb mennyiségű 

homokot, elemlámpát és hóláncot. A járművezetők ruházata réteges és 
meleg legyen, és tartsanak maguknál megfelelő mennyiségű 
folyadékot (ásványvíz, üdítő). Téli időjárási viszonyok miatt elindulás 
előtt gondot kell fordítani a szélvédőről, a külső visszapillantó 
tükrökről, illetve a lámpatestekről történő jég és hó eltávolítására. 
Javasoljuk, hogy a járművel történő elindulást megelőzően 
tájékozódjanak az útviszonyokról. Az általános közlekedési 
szabályok betartása mellett az un. ráfutásos balesetek elkerülése 
érdekében az elől haladó jármű mögött minden esetben tartsák 
meg a biztonságos követési távolságot!

 A gyalogosok védelmében
 A gyalogosok közlekedése a téli szürkületben és sötétségben nagyobb 
kockázatot jelent, mint az év egyéb időszakában. A kedvezőtlenné 
váló látási és útviszonyok jelentősen hozzájárulnak a közlekedési 
balesetek számának növekedéséhez. A gyalogosokat érintő 
közlekedési balesetek bekövetkezéséhez elsősorban a gyalogosok 
úttesten történő szabálytalan áthaladása, valamint a járda ellenére az 
úttesten történő szabálytalan közlekedés vezet. 
A tapasztalat az, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között a 
gyalogosok jelentős számban nem elég körültekintőek, és kevésbé 
figyelnek a járműforgalomra. A járművezetőknek számítani kell arra, 
hogy síkos úton a gyalogos elcsúszhat.
A gyalogosok hibájából bekövetkező balesetek 70 százaléka a 
járművek elé való hirtelen, meglepetésszerű lelépésre vezethető 
vissza. Elsősorban a gyalogos érdeke, hogy mielőtt a járdáról az 
úttestre lép, nézzen körül és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen csak 
akkor induljon el, ha teljes bizonyossággal meggyőződött arról, hogy 
az átkelést biztonságosan meg tudja kezdeni. 
Kérjük a tisztelt járművezetőket, hogy a közlekedési balesetek 
megelőzése érdekében mindig fokozott figyelemmel és a sebesség 
csökkentésével közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, 
buszmegállókat, valamint azokat a helyeket, ahol fokozottan kell 
számolni gyalogosok megjelenésére. 
A gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében is tenni kell! 
Ennek egyik módja - a közlekedési szabályok maradéktalan betartása 
mellett - a LÁTHATÓSÁG növelése.
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül 
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági 
mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági 
mellény (vagy ruházat) használata életmentő lehet az esti sötétségben 
és korlátozott látási viszonyok között. 
A gépjárművek tompított fényszórói 35-45 m távolságban világítják 
meg az útfelületet, azonban ez a távolság - különösen az esti 
időszakban - a jelenleg is tapasztalható esős, ködös, párás időben 
jelentősen csökkenhet. Ezen körülmények miatt a környezetbe olvadó 
szürke-fekete színű öltözetben lévő gyalogosok baleseti kockázata 
megnő.
Lakott területen kívül a gyalogosoknak kötelező a forgalommal 
szemben történő közlekedés, mert így jobban látják a szemből érkező 
forgalmat. A balesetek nem megtörténnek! Azokat a közlekedésben 
részt vevők valamilyen szándékos, vagy gondatlan magatartással 
megvalósult szabálysértés elkövetésével okozzák! Ezek a 
magatartások tragédiához vezethetnek! 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közlekedési balesetek 
megelőzése, valamint saját, illetve mások testi épségének megóvása 
érdekében maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat! 
A Mezőberényi Rendőrőrs a város minden lakójának balesetmentes 
közlekedést kíván!

Mély fájdalommal tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. 
december 25-én súlyos betegség 
következtében  68 éves korában elhunyt 

Mór-Baranyai Gábor 
nyugállományú rendőr ezredes, 

aki 1990. május 1-től 1994. április 1-ig 
a Mezőberényi Rendőrőrs 

parancsnoka volt. 1994. április 1-től 
nyugállományba vonulásáig a 

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 
vezetőjeként látta el feladatait.

Jakusovszki Zoltán r. alezredes őrsparancsnok
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Mezőberény Város Óvodai Intézménye
tagóvodáinak nyári nyitvatartása

Időszak: 2014. június 16-július 20.
Nyitva: Magyarvégesi Tagóvoda; Mosolygó Központi Óvoda
Zárva: 
Időszak: 2014.július 21-augusztus 24.
Nyitva: Tóparti Tagóvoda
Zárva: Csiribiri Tagóvoda; Nefelejcs Tagóvoda

Csiribiri Tagóvoda; Nefelejcs Tagóvoda

A Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium és Kollégium

12. évfolyamos tanulói
ebben az évben is megrendezik a hagyományos

Sándor-bálat
2014. március 1-jén 19.00 órától

Program:
angolkeringő; a Nekünk S.Ö.R.! c.  színdarab az OPSKK 
Művelődési Központjában, utána bál a Berény Szállóban

Jegyek válthatók a gimnázium titkárságán  2014. február 17-től
 

Magyar Kultúra Napja 2014.

A Magyar Kultúra Napján, január 
22-én olyan művészeti csoportok, 
intézményegység munkájából 
láthatott ízelítőt a közönség, 
amelyek a 25 éves városban 
alakultak és lettek Mezőbe-
rényben a lakosság körében jól 
ismert, kedvelt, meghatározó 
kulturális tényezővé. Az est a 

Himnusszal kezdődött, a művet Dr. Ignácz Mihály adta elő. Ünnepi 
köszöntőt Szekeres Józsefné alpolgármester asszony mondott. A Leg a 
láb Alapfokú Művészeti Iskola Kis-Berényke csoportja és a Berény 
Táncegyüttes,  a Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Tagintézménye növendékei,  és a Mezőberényi Mazsorett Együttes 
mutatkoztak be a színpadon.

A rendezvény 2014. január 23-án a Múzeumi Esték előadássorozattal 
folytatódott. Csete Gyula etnográfus tartott előadást Mezőberény 
hagyományos építészeti értékei címmel.

Magyar előadó, magyar műfaj. A nagy sikerű Mágnás Miska című 
operettel zártuk programunkat 2014. január 24-én.

Az Orlai Petrics Soma  Kulturális Központ 

MEZŐBERÉNY - OBJEKTÍVEN 
címmel fotópályázatot ír ki 

Mezőberény várossá nyilvánításának 
25. évfordulója alkalmából.

A pályázat célja: Mezőberény életének, ünnepeinek és 
hétköznapjainak bemutatása személyes 
emlékeken keresztül, fotós szemmel.

A beérkezett, elbírált fotókat kiállításon mutatjuk be.
Pályázati feltételek: a pályázaton mindenki részt vehet. Egy 
pályázótól max. 5 db digitális vagy digitalizált felvételt várunk. A 
beadott munka JPG formátumú, digitális állomány lehet. 
Minimális eredeti méret: 2592 x 1944 (5 Mpixel), digitális 
adathordozón - CD - kitöltött nevezési lappal együtt nyújtható be.
Díjazás: minden pályázó emléklapot kap. 1. helyezés: 5000 Ft 
értékű tárgyjutalom; 2. helyezés: 3000 Ft értékű tárgyjutalom; 3. 
helyezés: 2000 Ft értékű tárgyjutalom; Különdíjak
A pályamunkák benyújtásának módja: 2014. február 15-ig 
postai küldeményként (CD+jelentkezési lap) az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 5650 Mezőberény, Fő út 6. címre, vagy 
személyesen az OPSKK információs pultjánál lehet beadni.
Zsűrizés: a benyújtott pályamunkákat 5 tagú zsűri értékeli, akik a 
város Oktatási és Kulturális Bizottsága és az OPSKK által felkért 
zsűritagok. Eredményhirdetés, kiállítás megnyitása: 2014. 
március 1. Jelentkezési lap: az OPSKK információs pultjánál, 
Könyvtárában, Muzeális Gyűjteményben szerezhető be.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a mezőberényi lakosok figyelmét, hogy 2014-ben 
emlékezünk meg az első világháború kitörésének századik 
évfordulójáról. Ennek keretében a Muzeális Gyűjtemény 
tematikus kiállítást szervez, melyhez kérjük a lakosság segítségét. 
Ezúton kérnénk, hogy akinek tulajdonában van első 
világháborúhoz kapcsolható fénykép, levelezőlap, képeslap, 
levelek, hadifogsággal kapcsolatos emlékek vagy bármilyen 
emléktárgy, és azt esetleg felajánlaná a kiállításon történő 
bemutatásra, hozza be azt a Muzeális Gyűjteménybe, vagy 
érdeklődjön a 06 20 225 4846 telefonszámon.

INTÉZMÉNYI HÍREK 

Programajánló 
OPS Kulturális Központ

(5650 Mezőberény, Fő út 6., tel.: 66-515-553)

2014. 03. 01. 09.30 Mezőberény 25 éve város 
Nyitórendezvény. Helyszín: Városháza

2014. 03. 04. 16.00 Egészséges életmód, egészséges 
táplálkozás. Dr. Magyar László előadása

2014. 03. 05. 17.00 A karrieredért elsősorban Te vagy a 
felelős! –  Tonk Emil (marketing 
menedzser) előadása.

2014. 03. 08. 09.00 Baba és gyermekruha börze
2014. 03. 15. Városi ünnepség

A rendezvényeken való részvétel díjtalan.

09.30

Színházi előadás márciusban is!

Elvámolt nászéjszaka –
 zenés vígjáték 2 felvonásban

2014. március 21.

Főbb szerepekben: Straub Dezső, 
Oszter Alexandra, Fésűs Nelly, 

Beleznay Endre

További információ és jegyvásárlás az 
OPSKK Művelődési Központjában.

06/66-515-553. Jegyár: 2800 Ft.



Mezőberényi Hírmondó 2014. február 5.

MEGHÍVÓ

Az OPSKK Könyvtára február 26-án 10.00 órakor tartja 

következő "Álláskeresés a neten" című foglalkozását.

Az OPSKK Könyvtára február 28-án 16.30 órai kezdettel tartja 

következő Kulcs a számítógéphez c. foglalkozását

Tonk Emil
marketing menedzser előadása

A karrieredért elsősorban Te
 vagy a felelős - Hogy sikeres 

legyél! címmel

az OPSKK Művelődési Központ 
színháztermében

2014. március 05-én 
17.00 órai kezdettel.

A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális 
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az Új Széchenyi 
Terv Társadalmi Megújulás Operatív program keretében a 
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázata keretében,     
„A világ 10 árnyalata”– előadássorozat középiskolásoknak – 
programjaként

Nemzeti érték lett Kiszely Jánosné, 
a népművészet mestere munkássága

A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról alapján az 
országgyűlés megállapította, hogy a magyar 
nemzeti értékek megőrzendő és egyedülálló 
értékek, azokat értéktárban kell összesíteni. 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a 
231/2013. (V.27.) számú határozatával döntött, 
hogy Települési Értéktárat és 

 hoz létre. Ahhoz, hogy a Települési 
Értéktár részévé váljon a Mezőberényben megőrzött értékes 
hagyomány, szellemi, tárgyi örökség, ahhoz egy adatlap kitöltésére van 
szükség, amelyet a város polgármesteréhez kell benyújtani, így 
kerülhet az anyag a bizottság elé. (Bővebb információ, a Települési 
Értéktár a  oldalon található. Az értéktárunk 
széles körben való megismertetése, az értékeink gyűjtése, azok minél 
nagyobb számban a Települési Értéktárba kerülését segítendő a 
következő lapszámokban alkotókat, gyűjtőket, szellemi, tárgyi 
hagyományaink ismerőit mutatjuk be a Tisztelt Olvasóknak. Elsőként 
Kiszely Jánosné Zsuzsika nénivel beszélgettem, akinek Életmű 
kiállítása megtekinthető az OPSKK Muzeális Gyűjteményében.

Települési Értéktár 
Bizottságot

www.mezobereny.hu

- Hogy tetszik lenni Zsuzsika néni? Hogy telnek a hétköznapjai?
- Kérlek szépen, idén már a 86. életévemet töltöm, szellemileg 
hál'istennek frissnek mondhatom magamat, szervezetem is jó, csak a 
kezem és a lábam… Sajnos le vannak lassulva az ujjaim, pedig az én 
életem az alkotás. Egész életemben alkotni akartam, látni és nézni, ami 
a kezem munkája alól kikerül. Abban tudok gyönyörködni, ha amit 
készítek esztétikus és ha valaki ránéz, valami szépet lásson és találjon 
benne. Így még rosszabbul érint kezeim elnehezülése, főleg mivel még 
olyan sok terv lenne a fejemben, elsősorban a mezőberényi fehér- és 
szűcshímzésekről, de emiatt nem tudom megvalósítani őket. 
- Tavaly májusában Életmű kiállítása nyílt Zsuzsika néninek és 
munkáinak egy részét pedig Mezőberény városának adományozta. 
Miért döntött úgy, hogy megválik szeretett kézimunkáitól azért, hogy 
városának adhassa?
- Már régen elhatároztam azt, hogy városomnak az eredeti mezőberényi 
hímzéseket felajánljam mégpedig olyan célból és gondolattal, hogy 
ezeket továbbörökítsem, illetve hogy az emberek, akik megnézik, 
jöjjenek rá, hogy milyen gyönyörű a berényi szűcs- és fehérhímzés. Az 
apropót az adta, hogy tavaly áprilisában töltöttem be a 85. életévemet 
valamint 2013. augusztus 5-én volt negyven éve annak, hogy az első 
kiállításunk megnyílt ugyanebben, az - akkor általános iskola, ma 
múzeum - épületében. Így együtt, úgy gondolom, hogy nem találhattam 
volna jobb alkalmat arra, hogy gyűjteményem 45 darabját felajánljam 
Mezőberénynek. 
- Rengeteg díj, kitüntetés tulajdonosa, de van-e olyan, ami különösen 
közel áll a szívéhez vagy amire a legbüszkébb?
- A Mezőberény városától kapott kitüntetéseim a legkedvesebbek. 
Nagyon sok díjat kaptam életem során, felsorolni is nehéz már őket 
(mester remekdíj, miniszteri kitüntetések, népművészet mestere), 
hímzéseim kiállítás formájában bejárták egész Európát. Arra vagyok a 
legbüszkébb, hogy ezeket a saját magam keze munkájával értem el és 
soha nem kérkedtem a díjaimmal, sokszor még szakköri tagjaim se 
tudtak egy-egy kitüntetésemről.
- Mely technika az, amit a legszívesebben alkalmazott?
- Minden hímzést szeretek, mindben megtalálom a szépet, de 
természetesen elsősorban a mezőberényi, körösladányi fehérhímzés és 
általában a legrégebbi hímzések állnak hozzám közelebb, azok, 
amelyek akkor születtek, amikor még nem kezdődött el az ősi, 
visszafogott hímzésekkel készült terítőknek, ruházati daraboknak a 
színesítése. Ezek közül is a gyapjúhímzéseket kedvelem, az erdélyi 
gyapjúhímzést, mezőségi, kalotaszegi hímzéseket. Ezek a mapi napig 
is őrzik az ősi technikákat. Nem rikítanak, hanem egybeolvadnak egy 
lakás, ház környezetével.
- Tervezi –e még Zsuzsika néni vagy a családja egy esetleges új 
kiadvány elkészítését?
- Gondolatok, tervek mindig vannak, de erőm már ennek elkészítéséhez 
sajnos nincsen. Annak viszont nagyon örülök, hogy újra foglalkoznak a 
tiszta, szép népművészettel, amelyek tartást adnak és emberségre, 
emberszeretetre tanítja az embereket. Ennek mellőzésével mindezt 
sokan elfelejtik. További jó egészséget kívánok Zsuzsika néninek! 
Köszönöm a beszélgetést.

Elek-Pap Viktória

1989-2014
MEZŐBERÉNY
25 ÉVE VÁROS

az értékek őrzője, 
a hagyományok ápolója

Meghívó
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Mezőberény várossá nyilvánításának 25. évfordulója 

alkalmából tisztelettel meghívja Önt
2014. március 1-én megrendezésre kerülő

MEZŐBERÉNY VÁROS
25 év és tovább című konferenciára a Városháza Dísztermébe
9.30 óra  Mezőberény – Objektíven fotókiállítás megnyitója a 

Városháza aulájában
Kiállítást megnyitja: Virág Mihály

10.00 óra Mezőberény Város 25 év és tovább 

A konferenciát vezeti Siklósi István Mezőberény város 
polgármestere

Köszöntő: Dankó Béla Kondoros város polgármestere, 
országgyűlési képviselő

Körösi Mihály – képviselő
Chrappán Magdolna-oktatás a nemzetstratégia része

Sík-Behán Erika - építészet
Erdei Ferenc - fenntarthatóság

Rajnai Tamás - pénzügy, gazdaság
Rékasi Tibor - informatikai társadalom

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Városunkhoz kötődő felkért előadók:

Közreműködnek a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói
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Jeles napok

Február- Böjtelő hava, télutó
A téli hidegből lassan ébredni kezd a természet, a Nap egyre 
magasabban jár, néha már érezni melegét, de a fagy és az enyhébb 
idő még szinte naponta váltogatják egymást. Január 20-án, 
Fábián és Sebestyén napján megindult a fák nedvkeringése, 
február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszonykor felébredt a 
Föld, lélegezni kezdett. Napján, ebben az évben a medve nem látta 
meg az árnyékát, ha hihetünk neki, enyhe telet várhatunk az idén.
Február 3.  Szent Balázs püspök napja, akit a torokfájósok 
védőszentjének tartottak. 

Balázs-áldás vagy balázsolás alkalmával a 
pap a gyermekek torkához két, keresztbe tett 
szentelt gyertyát helyezett, hogy megvédje 
őket a torokbetegségektől. 
A Balázsjárás középkori egyházi szokás, 
amikor az iskoláskorú gyerekek házról házra 
jártak köszönteni, az összegyűjtött ajándékok 
a tanítót illették.
Időjárásjóslás: ha ezen a napon esik, akkor 
nyáron jég veri el a termést. 

Február 6. Dorottya napja, melynek ellenkezője február 16. 
Julianna napja. „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.”, vagyis ha az 
egyik nap enyhe, fagyos a másik. Ha Juliannakor havazott azt 
mondták: ”Bolondoznak a Julisok.”
Február 14. Bálint napja
Ezen a napon házasodnak a verebek- tartották a régiek. Az udvarban 
utat söpörtek az ég madarai számára, -oda, amihez nem fér az 
aprójószág, és ott etették őket, hogy amikor majd kitavaszodik, kárt ne 
tegyenek a termésben. Ma a szerelmesek napja.
Február 19. Zsuzsanna napja
Elviszi a havat, zöldellni kezd a fű, és megszólalhat már a pacsirta is.
A Zsuzsanna-játék a kertjében fürdő Zsuzsanna történetét dolgozza 
fel, akit két öreg megles, majd hamisan házasságtöréssel vádol.
Február 22. Üszögös Szent Péter napja: Szerencsétlen napnak 
számít, ezért semmihez nem fognak ezen a napon. 
Február 24. Mátyás napja
Időjárásjóslás: „Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor 
csinál.” Szűrujjából kiereszti a pacsirtákat, és kiosztja a sípot a 
madaraknak. Napjának időjárásából jósoltak az elkövetkezendő évre: 
a hideg idő jó termést, a szeles rossz tojásszaporulatot jelentett.
Már javában a farsangi időszakban járunk..
A farsang: Vízkereszt napjától hamvazószerdáig tartó váltakozó 
hosszúságú időszak. Mozgó ünnep húsvét függvényében.
Regélő hétfő: a vízkeresztet követő első hétfő, melyet az evés-ivás, 
áldomás jellemez, de magába foglalja a szerencsés évkezdést és a 
jókívánságokat is. A vízkeresztet követő vasárnapok az „első 
menyegzős, másod menyegzős és harmadmenyegzős” vasárnapok, a 
legtöbb lakodalmat azonban mégis a farsang végén tartották. Szombat 
estétől farsang-vasárnapon és farsanghétfőn át, a húshagyókedd 
éjfélig tartó időszakot farsang farkának nevezték (az idén március 2-3-
4.). A legtöbb népszokás is ezekben az utolsó napokban volt: Farsangi 
köszöntőket énekeltek. Bálokat, táncmulatságokat rendeztek, 
melyeknek fontos szerepe volt a párválasztásban, de nem csak a fiatal 
legények és lányok, hanem a házasemberek, az asszonyok és a 
gyerekek is összegyűltek. Tréfásan vagy durván ebben az időszakban 
figyelmeztették azokat, akik még nem mentek férjhez. Ilyen volt 
pl. a tuskóhúzás, amikor egy nagy rönköt, -amin álmenyasszony és 
álvőlegény ült- hangoskodva, tréfálkozva végighúztak a falun, majd 
bevonszolták egy vénlány udvarába, kicsúfolva őt ezzel. Maszkos, 
jelmezes játékokat, felvonulásokat tartottak: pl. álesküvőt ültek, vagy 
Konckirály (a farsangi zsíros ételeket jelképezte) és Ciberevajda (a 
böjt jelképe) vetélkedőjét játszották el. A farsang jellegzetes étele a 
fánk, melynek mágikus erőt tulajdonítottak. Kedvelt étel volt a rétes is. 
Ma is élő farsangi szokás a busójárás Mohácson.

Farsangfarkán mértéktelenek voltak evésben-ivásban, mulatozásban, 
feszegették a határokat, gyakran a Jóisten törvénye ellen is vétettek, 
hogy a harmadik nap végére elege lett az embernek, csömöre lett 
önmagától is. Meg kellett járni a poklot, ki kellett mulatni mindenkinek 
magából a rosszat, hogy megtisztult lélekkel kezdhessen neki a böjtnek…

Hanó Krisztina

A hónap műtárgya
Címeres boroskulacs

A kulacs borosedény, amely hordozható, 
szíjra is függesztethető, lábra is állítható. 
Kívül mázas, díszített és többnyire feliratos. A 
kulacsok álltalában egyedi kivitelezésűek. A 
kulacs főként magyar nyelvterületen terjedt 
el, hiszen a bor közkedvelt ital volt 
évszázadokon keresztül. Nagyon szép 
darabok készültek Csákváron, Vásárhelyen, 
Mezőtúron és Tordán. A gyűjteményben 
található feliratos kulacs az 1800-as évek 
végén készült Berényben. A kulacs sárga 

mázas, magyar címerrel és szőlő fürtökkel díszítve, rajta a következő 
felirattal: „Ez a kulacs készült Tóth Lajosnak 1886-ban és Zsenits 
Rózának, Mezőberényben, aki iszik belőle, Váljon egészségére”. A 
gazdagon díszített boroskulacsot Hentz Lajos gyűjtötte a kerámia 
gyűjtemény egyik legszebb darabja.

Régi telek járműve, az úri szán

Régi telek közlekedési 
eszköze volt az úri szán. Téli 
i d ő b e n  l o v a s s z á n n a l  
közlekedtek a havas utakon. 
A lovak nyakába csengőt 
akasztottak. A jellegzetes 
csilingelő hangot, már 
messziről lehetett hallani 
szép tiszta időben. Kétféle 

szánkó volt használatban, az úri szán és a paraszt szán. Mindkét jármű 
lóvontatású volt, az úrit személy szállításra a paraszt szánt termények 
fuvarozására használták. A szánkót bognárok készítették, a festett 
oldalakra díszes kovácsolt vasalás került.  A bemutatott szánkó, amely 
a település értéktár részét képezi,  Vrbovszki Pál tulajdona és az 1950-
es években készült.

Csete Gyula

Amit a nemzetiségi választásainkról tudni kell.
Tisztelt Mezőberényiek!

Mi, mezőberényi szlovákok is újra megmérettetünk. 2014-ben, akik 
kötődünk a szlovák gyökerekhez és választó jogunkkal élni akarunk 
REGISZTRÁLNUNK kell. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást 
meghallgathatja: 2014. február 10-én 17 órától a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Vendégünk Fuzik János, az 
Országos Szlovák Önkormányzat Elnöke. A regisztrációnak 
számunkra valóban komoly a tétje. Ezen múlhat majd a szlovák 
nemzetiségi önkormányzat, a szlovákok szervezete, esetleg oktatási 
intézmények (szlovák óvoda), civil szervezetek hagyományőrző 
csoportjainak támogatása. Legyen továbbra is fontos számunkra 
elődeink öröksége, nyelvünk és kultúránk őrzése, a regisztráció során 
vállaljuk büszkén szlovákságunkat! Hisszük, hogy a múltunk 
tisztelete, jövőnk záloga.

Cservenák János, Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önk.  elnöke
Borgula Györgyné, Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke

CIVIL SZERVEZETEK 

A Városi Nyugdíjas Klub, Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi 
Alapszervezete és az OPSKK Cukorbetegek Klubja

 tisztelettel meghívja Önöket az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 

tartandó orvosi előadásra.

Meghívott vendégünk: dr. Magyar László háziorvos
Előadás időpontja: 2014. március 4 (kedd) 16.00 óra

Az előadás témája: Egészséges életmód- egészséges táplálkozás
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 
A BELÉPÉS INGYENES!
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Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón

2014. május 18-24-ig 6 éjszaka/7 nap 21.000 Ft/fő + 450 Ft/nap 
idegenforgalmi adó. Elhelyezés kétágyas szobákban félpanziós 
ellátással. Beutaló nem kell, csak érvényes TAJ kártya. Utazás 
menetrendszerinti autóbusszal. Jelentkezni lehet: 2014. április 15-
ig 5000 Ft/fő előleg fizetésével. 
Kiszely Zsuzsanna: 06/30-454-7149.

MEGHÍVÓ
A Városi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja Önt

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban tartandó

TÉLBÚCSÚZTATÓ 
FARSANGRA

2014. február 19-én (szerda) 16.00 órakor.
JELMEZEK, FÁNK, PEZSGŐ, ZENE, 

TÁNC, TOMBOLA

Jelentkezés: Borgula Györgyné 06/20-2222-435
 és Mertz Mártonné 06/20-588-0088

Mindenkit szeretettel várunk!

Leány kosárlabda győzelem Nagyváradon

A csapat tagjai voltak (zárójelben a két mérkőzésen dobott pontok 
száma): Szenteszki Berta (41), Vrbovszki Andrea (21), Gézárt Sára 
(14), Pikó Zita (14), Vrbovszki Emese (10), Szikora Zsóka (9), Váradi 
Nóra (8), Bartó Boglárka (4), Balogh Dóra (4), Csicsely Boglárka, 
Tóth Kata. A csapat edzője: Iványi László.
A Mezőberényi Kosárlabda Klub leány kadett (1998. után születettek) 
csapata február 2-án Nagyváradon szerepelt. A magyar nemzeti 
bajnokság szünetében - ahol eddig 6 győzelem és 5 vereséggel áll a 
csapat – jól szolgálta a felkészülést a további mérkőzések előtt. A 
tavalyi győzelmüket megismételve ismét tornagyőztesek lettek a 
lányok! Eredmények:  Mezőberény- Nagyvárad 57:24; Mezőberény – 
Nagyszalonta 68:41.  A csapat sikeréért hat fős szülői gárda is a 
helyszínen szorított.

Iványi László

Íjászverseny Mezőberényben
A mezőberényi íjász-
verseny idén lett 10 éves. 
Most volt az első verseny, 
amit teremben rendeztünk. 
A versenyen 60 íjász 
versenyzett, több is lett 
volna, csak a havazás kicsit 
közbe szólt. A versenyzők 
főleg Békés megyéből 
jöttek, de voltak Szegedről, 

Hódmezővásárhelyről, Cibakházáról és Karcagról is. A verseny 
jellege: 3 dimenziós vadász  terem verseny. Ez azt jelenti, hogy 
életnagyságú állatfigurákra kell lőni. 20 célra célonként 3 lövést 
kellett elhelyezni. A versenyen az 5 évestől kezdve a 66 éves tiszteletre 
méltó (ez a besorolásuk) kategóriában indultak. A kategóriák: 10 év 
alatt a minik, 10 -14 év között gyerek, 14-18 év között ifi, 18-50 év 
között felnőtt, 50 év felett a tiszteletre méltó kategóriában küzdenek.

Asztalitenisz
Az elmúlt év végén a 
hagyományos Dávid-napi 
asztalitenisz tornán vett 
részt a Sportcsarnok SE. 
k é t  v e r s e n y z ő j e .  A 
szeghalmi versenyen 
egyéniben és párosban 
mérték össze tudásukat a 
játékosok. Az egyéni 
küzdelmek során 28 
induló közül Kozma Géza 

az előkelő harmadik helyen végzett. A párosok versenyében a Kósa 
János – Kozma Géza pár a döntőbe jutott, s ott a második helyet 
szerezte meg. Ezúton is gratulálunk az elért eredményeikhez.

asztalitenisz szakosztály

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Tóth János 
mezőberényi lakos temetésén 

megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK

Eltávoztak közülünk:
Mezei Istvánné szül. Római Eszter (1932)
Füzesi Józsefné szül. Gschwindt Magdolna (1930)
Tóth Jánosné szül. Kreisz Magdolna (1940)
Csatári Gábor (1940); Solymosi László (1957)
Nacsa Tibor (1962); Székelyné Gál Piroska (1967)
Vrbovszki Mária (1960); Bögre Piroska (1956)
Mádai János (1951); Károlyi Márton (1958)
Maléth Mihály (1925); Gál Ambrus János (1947)
Gyaraki Mihály (1930); Komiszár János (1952)
Litvai Pálné szül. Molnár Aranka (1928)

Januárban házasságot kötöttek:
Hajós Anikó és Bodó Ferenc (Mezőberény)

Te leszel az erősebb 
Mindennapok hősei

Vujity Tvrtko nem először járt Mezőberényben. Magánemberként. 
Régi barátság fűzi Iványi Dalmához és a Kosjár családhoz. A kulcsszó 
persze, hogy a kosárlabda. És a jó berényi kolbász. Természetesen.
2014. február 5-én délután azonban előadóként üdvözölhettük őt a 
Művelődési Központban. A Könyvtár 3.2.4.A-11/1-2012-0003 számú 
TÁMOP projektje tette lehetővé a meghívását. A célközönség a 
középiskolás korosztály és a város lakossága.
- Pokoli történetek - Angyali történetek; ahol te leszel az erősebb a 
végén. Ez az előadás címe. Miért?
- Hitem szerint, akik meghallgatják az előadást, erősebben és 
optimistábban térnek haza, pedig itt nem lesznek show elemek, nem 
rólam szól az est, hanem azokról, akik eljönnek. Elutazunk 
Csernobilba, a földrengés sújtotta Haitira, Türkmenisztánba, Észak-
Koreába és a végén megérkezünk Mezőberénybe. Úgy gondolom, ha a 
drámai történetekben van egy hétköznapi hős, aki „megmenti a 
világot”, akkor az már pozitív. Ezt a helyzetet, őket, a hősöket kutatom 
az utazásaim során. Meg kell keresni, meg kell találni a pozitív oldalt. 
Akár ezekben, az általam bemutatott, megrázó élethelyzetekben. Az 
előadások során arra is szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy 
jobb adni, mint kapni. Aki teheti, segítsen.
A színházteremben teltház fogadta Vujity Tvrtkot. Nevettünk a 
történetein. Aztán meghatódtunk. Megláttatta a közönséggel a 
hősöket. És valóban. Megerősödve álltunk fel az est végén. 
Köszönjük. Fotók: http://www.mezobereny.hu/s/galeria/20140205-
Vujity-Tvrtko-Mezoberenyben
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A málenykij robot (malenki robot) a második éjszaka hiányzik./ SACHTI
világháború utáni szovjetunióbeli kényszer- Nem bírom ezt az iramot erővel,/Szenet Nézem a sötét, tátongó lyukat,
munka szokásos magyarországi elnevezése. lapátolni húsz-harminc csillével./Mint Melyből felém a halál ugat,
A kényszerítő eseményeknél a szovjet katonák csúszó-mászó féreg, négykézláb Mind a kígyó nyelve, nyúlik ki a csúszda,
a civilek megnyugtatásaként ismételgették a mászkálni./Isten veled Anyám, Most megindul zúgva-búgva,
malenykaja rabota, magyarul: kis munka orosz foglak-e még látni? Majd a szén a vagonba dübörög.
kifejezést, A „kis munka” valójában kemény A lágerről így ír: Vasrúddal, lapáttal, görnyedő háttal
fizikai munkát jelentett, melyre módszeresen Kész az ebéd jó Bányászok: Hányatják a szenet a rabszolgákkal.
válogattak össze férfiakat és nőket egyaránt, burizs és hal vár ma rátok!/ Rabszolgák vagytok ti, örök szolganépek.
akik aztán akár öt évig is kényszermunkát Káposzta az előétel, Óh, milyen nagy is ez a vétek,
végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. Az fogyasszátok egészséggel!/ Hogy századok óta hiába mossátok,
elhurcoltak évtizedekig hallgatásra voltak A szakácsok hamarjában, Véreteket hiába hullatjátok,
kényszerítve. A téma a kommunizmus idején hordják is azt vödörszámra! Boldogságot nem ad nektek az Isten,
tabu volt, csak a kilencvenes évektől kapott Hisz a robot jó is volna, Bűnös vagyok, érzem itt benn:
nyilvánosságot, a részletek feltárása mind a csak a sok csille ne volna…/ Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,
mai napig tart. A következő olvasói emlékezés Így élünk mi Russziában, Te ki ott fenn vagy az egekben,
ezt az időszakot eleveníti fel olyan versek a novo-sahti szénbányában!/ Szabadíts meg a gonosztól,
közreadásával, amelyek hűen és hitelesen Vegyél ki bennünket a pokolból,A másik Leány, Winter / Virág / Zsuzsanna a 
tükrözik az akkori megrázó eseményeket. Add vissza Feleségünk, Anyánk,harmincegy hónapról élményeit versbe 

forrás: www.wikipedia.hu Hass mondhassuk még egyszer: Mi Atyánk!szedte, 87 versszakot írt a füzetébe. 
Hadd érezzük még egyszer Egy a gyakori balesetek egyikét őrzi. EMLÉKEZÉS……..

szabadnak magunkat,Majd történt megint egy baleset, 
Nem könnyű feladat: emlékezni. Úgy érzem: Hadd lássuk még egyszer de ez rögtön halálos lett: 
ami kortársainknak bőven jutott ebből a gyönyörű hazánkat,Hoffmann Márton tűzoltó volt, akit ért a 
feladatból Jó, hogy vannak események, S aztán pusztuljunk, baleset./Ácsolta a bányafákat, mert Őt 
melyekben nem kellett részt venni, amelyeket ha pusztulni kell nekünk,osztották be ide./Kötél szakad, csille rohan, 
nem kellett átélni, van olyan kor, amelyikre Őseink után a sírba szívesen megyünk,és Őt nem védte meg semmi se./Erős volt a 
nekünk csak emlékezni kell. Emlékezni kell, Ha már egyszer élni sincs békén jogunk,Marci bácsi, de ezt az ütést nem bírta./A 
mert ez a nyomorúságból kimaradottak Legalább hazánk földjében porunk!nagy ütéstől összeesve, meg kellett halnia.
feladata. Szeretnék pár sorban ennek a 1947.március 15. Ott maradt a két leány, árván, 
feladatnak megfelelni. Szeretném másokban is VÁGYidegenben./Eltemették az Édesapát a hideg 
felkelteni ezt a kötelezettséget, ha már nekem Sűrű, sötét felhő tornyosul felettünk,temetőben./Tiszteletből a bányában egy 
megadatott ez a lehetőség. Január első Bánat és fájdalom dúlja rég a lelkünk.néma percre megállva/Búcsúztunk, mert Jó 
napjaiban egy hatvankilenc évvel ezelőtt Az éjnek idején a csillagokat nézzük,ember volt, mindenki csak sajnálta.
történt nagy szomorúságot okozó eseményre Vigye el sóhajunk, a vándor felhőt kérjük!Gábor Károlyné Frey / Szabados / Julianna emlékeztünk. Közel 570 fiatalt hurcoltak el A szellők szárnyán jár mindnyájunk sóhaja,fiatalasszonyként került a nyomorúságba, így fogságba, kényszermunkára helységünkből, Édes magyar hazánk, nem feledünk soha!írt haza:országosan százezrek jutottak erre a sorsra. 31 Hazánktól messze- távol, temetők sírjábólMegremeg a kezem, míg írom e hónap nyomorúság után a fiatalok egy része Feltámad szellemünk, hogy megláthassuk lapot/Kedves Édesanyám, írjál, ha hazakerült,  néhányan közel öt évig Anyánk, Testvérünk!megkapod./Mi újság van otthon? Vártok-e szenvedtek.  A nyomorúságban még szép 1949. április 13.még vissza?/Bánatos könnyemet ez a levél rímekbe is össze tudták szedni az érzéseiket. 

vissza?/Most egy kő leesett, majdnem fejen Legyen áldott az emlékük közöttünk és Van, aki az éhezés, betegség, nehéz fizikai 
vágott./Érzi-e a lelked: veszélyben a utánunk!munka ellenére megérte az emberi kor felső 

lányod?/Hát az Édesapám bírja-e mint határát és közel kilencven évesen hunyt el. Az K.J
régen?/Hazatért-e Férjem? Írd meg a ő távozása indított emlékezésre. Három fiatal 

levélben!Leány és egy Fiatalember tisztelt meg 
bizalmával, mikor évekkel ezelőtt az A negyedik versíró, aki a legtöbbet írt Berg 
elhurcoltakról „ALBUM”-ot állítottam össze Ádám .  Sajnos Neki öt év jutott a 
és rendelkezésemre bocsátotta verseit, írását. nyomorúságból, mert nem jöhetett haza a 
Talán mások is leírták a gondolataikat, csak többséggel (nem volt, aki aláírta volna a 
megőrizték maguknak. Az egyik „Versíró” kérelmet). A honvágy, Édesanyja utáni vágy, 
Gschwindt Marika, Pál Zsigmondné, aki emberi körülmények óhajtása, az ő verseinek 
január elő napjaiban fejezte be az életét és az is témája:
indított emlékezésre. Később is versbe szedte HAZAVÁGYOM...
élményeit, de azokat a maga és családja De szeretnék hazamenni, haza,
számára. A 19 éves kislány így írt Ez minden magyarnak jelszava.
Édesanyjának (el nem küldhette csak Volt nekünk is szabadságunk, szárnyunk
gondolatban, a  verseket kis „füzetkéje” őrizte És nem tudtuk, hogy mi az, 
meg) és csak hazaérkezése után olvashatta el ha madarat kalitkába zárunk!
az Édesanyja. Be vagyunk mi zárva Nagy Oroszországba,

ANYÁMNAK Nagy Oroszországnak sötét bányájába.
/Az öt versszakos írásból az első és Hull ránk a kő, férfiakra, nőkre,

harmadik szakaszt adom közre/ S nem tudjuk hová bújjunk el előle.
Te sokat szenvedő, vérszívű Anya!/Talán Igyekszünk gyorsan elvégezni munkánk,

ebben a percben is gondolsz reám?/Könnyes Hátha mihamarabb szabad levegőre jutnánk,
szemed messze kerüli az álom, Ha felhoz a lift bennünket a napfényre,

Fáradt testtel vergődsz a párnádon./Lelked Hálát adunk az Istennek, hogy felhozott 
rezdülése felfogja sóhajom./Isten veled épségben. 

Anyám, én tovább nem bírom!/Meghajszolt 1946. február 5. /
testem pihenésre vágyik,/A sok átvirrasztott 

OLVASÓINK ÍRTÁK

Felhívás

2014. március 3-án lesz az ősbemutatója 
a  Sághy Gyula  á l t a l  rendeze t t ,  
Mezőberényben forgatott dokumentum-
filmnek a malenkij robotot szenvedettekről. 
A film címe: Békés megyei deportáltak, 
avagy a malenkij robot. A bemutató a 
MOM Kulturális Központban lesz. (1124, 
Budapest, Csörsz u. 18.) 
Fővédnök: Pokorni Zoltán, Bp, XII. ker. 
polgármestere. A berényi forgatások idején 
segítettük a rendező úr és stábja munkáját a 
helyszín biztosításával,  szereplők 
megkeresésével, dokumentumok átadá-
sával.
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
200.000 Ft-tal támogatta a film költségeit.

A Német Hagyományápoló Egyesület 
szeretné megszervezni a bemutatóra való 
eljutást a filmben szereplőknek és az 
érdeklődőknek egyaránt. 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Német Hagyományápoló Egyesület
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KOMFORT ABC 

Erzsébet utalványt is elfogadunk.
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Februári akció:

 Americana tej, epres, mogyorós 100g 129Ft (1290Ft/kg)

Delikát Csirkés ételekhez 55g 139Ft (2528Ft/kg)

Liga kocka sütőmargarin 250g 159Ft (636Ft/kg)

Arany kakó 75g 199Ft (2653Ft/kg)

Édesnemes fűszerpaprika Szegedi 100g 229Ft (2290Ft/kg)

Sió őszibarackital 1L 229Ft

Pickwick gyümölcsízű teák 20filter 279Ft (14Ft/filter)

Completta kávéfehérítő utt. 200g 299Ft (1495Ft/kg)

Ultra nosogatópor zacskós 500g 299Ft (598Ft/kg)

Paloma őrölt kávé 250g 449Ft (1769Ft/kg)

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Óbudai Gyémánt ásványvíz mentes 1,5L 69Ft (46Ft/L)

Watt energiaital 4-féle 0,25L 99Ft (396Ft/L)

Olympus sárgarépa-narancs ital 1,5L 199Ft (133Ft/L)

Sió rostos üdítőitalok 1L 229Ft

Tchibo Family őrölt kávé 250g 369Ft (1476Ft/kg)

Nescafé 3in1 Classic instant kávé 175g 479Ft (2737Ft/kg)

Ballantines whisky 0,2L 1099Ft (5495Ft/L)

Várjuk kedves vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Februári akció:

Hűtőgép-fagyasztók – kombinált hűtők és 
kereskedelmi hűtők javítása

Szívós Ferenc hűtőgépszerelő

Tel.: 06/70-311-9907

Családi ház eladó 

Mezőberény, Jókai u. 79. sz. alatt. 
Érdeklődni lehet: 06/20-667-0959

                   HITÉLET
 Az emberi cselekvés mértéke

Olvasandó Ige: Máté 7,12 
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is 

ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a 
próféták.”

Amikor az ember megáll egy hegyvonulat előtt, akkor óhatatlanul 
kutatja szemével a legmagasabb csúcsot. Amit nehéz meghódítani. 
Aminek a megmászása a legtöbb időt és a legnagyobb fáradságot 
igényelné. Ilyen az Alpok hegyvonulatában a Mont Blanc, vagy a 
világ egyik legnagyobb hegységében, a Himalájában a Mont Everest. 
Ezek társaik fölé emelkednek, kiérdemelve a legmagasabb jelzőt. 
Máté evangéliumának 5-7. fejezeteiben egy óriási lelki hegyvonulat 
áll előttünk. Az Isten szerinti boldog élet, amelynek elérése szintén sok 
erőt és fáradtságot igényel. Amit nehéz elérni, De Istennel lehetséges. 
Máté evangéliumának nevezett fejezeteit joggal nevezik Hegyei 
Beszédnek, nemcsak azért mert Jézus ezeket az igéket egy hegyen 
mondta, hanem azért is, mert Jézus itt az emberi élet magaslatairól 
szól, s válaszol arra a kérdésre: Kik a boldogok? Beszél az Őt követők 
életről mint sóról és világosságról; az adakozás módjáról, az 
imádságról, megmagyarázza a törvényt, igaz böjtről, igaz kincsről, 
ítélkezésről, Isten gondviseléséről tanít. A Hegyi beszéd vonulatából 
azonban kiemelkedik ez az igevers: „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, 
mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Ez a Hegyi beszéd csúcsa, 
az emberek egymáshoz való alkalmazkodásának, együtt élésének 
központi alapelve, Jézus tanításának a szíve. Jézus előtt így ezt senki 
sem fogalmazta meg, csak ehhez hasonlót mondtak különféle 
bölcselők, méghozzá negatív megfogalmazásban. Például Konfucius 
a viselkedés gyakorlati zsinórmértékéül ajánlotta: „Amit nem akarsz, 
hogy veled megtegyenek, azt te se tedd mással!” A buddhista Hit 
himnusz is vallotta ezt az aranyszabályt, sőt a görögök és a rómaiak is 
hasonlóan gondolkoztak. A zsidók is ezt a fogadták el az emberi 
együttélést meghatározó alapszabályként. Jól kifejezi felfogásukat a 
következő történet: Elment egyszer egy  pogány ember Shammaj 
rabbihoz, aki szigorú, mértékletes volt. És ezt mondta neki: „Kész 
vagyok arra, hogy zsidóvá legyek, egy feltétellel: ha megtanítod 
nekem az egész törvényt, amíg fél lábon bírok állni.” Shammaj egy 
bottal elzavarta, de ő továbbment Hillél rabbihoz, aki azonnal zsidóvá 
fogadta és ezt mondta neki: „Ami gyűlöletes saját magad számára, ne 
tedd azt másnak se! Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. 
Menj és tanuld!” Ez a jézusi aranyszabály negatív megfogalmazása. 
Ha valamit nem szeretnél, hogy veled mások megtegyenek, azt te se 
tedd meg velük! Ne bánts, hogy ne bántsanak; ne okozz fájdalmat, 
hogy neked se okozzanak! Az ilyen negatív megfogalmazás magában 
foglalja a „nem”-et, a tagadást, a tiltást, bizonyos dolgokat nem 
csinálni, tartózkodni valamilyen cselekedettől. Jézus azonban 
pozitívan fogalmaz: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük...” Mennyivel 
másabb Jézus felhívása. Ő a szabad akaratból való jó cselekvésére hív. 
Pozitív életszemléletet ad. Hiszen csak arra kell figyelnünk, hogy a mi 
az a jó, amit mi szeretnénk, és ugyanazt a jót kell adnunk a másiknak. 
Ez pedig nem más, mint a Szeretetre hangolt élet. Míg a másik 
lehetőség, a nagyon is emberi lehetőség, amikor keserű kényszer alatt 
cselekszünk – negatív életszemléletben. Amikor keressük és kutatjuk, 
hogy mi az a rossz, amit el kell kerülni. Amikor számba kell venni, 
hogy milyen bántásokat, fájdalmakat kaptam, s én mégis éljek úgy, 
hogy azt ne viszonozzam, vagy ne azt adjam továbbá. Ez egy 
megkeseredett életbe vezet. S ahelyett, hogy az ember szabad és 
boldog lenne, csak terheket és súlyokat érez magán.  Jézus most a 
pozitív életszemléletre hív! Arra figyelmeztet, hogy mindazt a jót 
vegyük számba, ami kaphatunk, és amit a másiknak adhatunk. Azt 
keressük, ami teljessé és boldoggá teheti nemcsak egyéni, hanem 
közösségi életünket.  Nézzük meg most konkrétan, hogy mi mit is 
szeretnénk, hogy a másik ember velünk cselekedjen? Bizonyára 
mindenekelőtt olyan dolgot, ami jó, ami örömet okoz. Ami testi-lelki 
egészségedet óvja, védi, segíti. Bizonyára azt szeretnénk, hogy amit a 
másik ember tesz, abból kitűnjön, hogy ő megért, elismerést tanúsít 
irántunk, szívből együtt érez velünk, akár sírunk, akár nevetünk. 
Szeretnénk, ha az, amit a másik ember cselekszik, az nyugalmat, 

békességet teremtene bennünk, nem nyugtalanságot, nem 
békétlenséget. Szeretnénk, ha úgy élnének embertársaink, hogy az 
boldoggá tenne. Szeretnénk, ha minél többen szeretnének, őszintén, 
nem érdekből, nem képmutatásból, hanem tiszta szívből. – Ennek 
elnyeréséhez először nekünk kell adni mindezt a jót! Amit a másik 
várunk, éppen azt kell cselekednünk! Ám ez csak a krisztusi szeretet 
erejével lehetőséges. Erősödjünk meg ebben a szeretetben, a költővel 
együtt hirdetve a következőket! 
Krisztus minden közösségének az alapszabálya a Tőle való szeretet. 
Ez tesz minket is szolgálatra késszé és gyümölcsözővé. S kérjük 
Urunkat, hogy ez a szeretet továbbra is a miénk lehessen, hogy be 
tudjuk tölteni Krisztusunk parancsát: „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük...” 
Ámen.

Román János, lelkipásztor
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