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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Kedves Mezőberényiek!

Új év, új remények, új elképzelések, sűrű fogadkozások!

Ennél persze lényegesen többet kell jelentsen a naptár fordulása. 

Vannak dolgaink, amelyek folytatásra, befejezésre várnak, s olyanok 

is, amelyek mindig jelen vannak életünkben. És attól vagyunk igazán 

emberek, hogy állandóan újabb és újabb célokat tűzünk magunk elé. 

De ha a célok eléréséhez vezető utat nem tervezzük meg, kevésbé 

valószínű a siker, amire pedig mindannyian vágyunk.

A város is sikeres akar lenni! Vágyik arra, hogy legyenek értékei és 

azokat elismerjék. Természetesen a legfontosabb, hogy a helyben 

lakók minél szélesebb rétege érezze jól magát, és szeresse lakóhelyét. 

De fontos a visszajelzés is, ha a hozzánk érkezők vagy hazalátogató 

elszármazottak dicsérik a települést.

A mögöttünk hagyott év értékgyűjtésről és kerek évforduló jegyében a 

várossá nyilvánítás 25. évfordulójáról is szólt. Az év jelmondata is ezt 

kívánta sugallni: "Mezőberény, az értékek őrzője, a hagyományok 

ápolója". Büszkék lehetünk, mert sok dicséretet kaptunk 

törekvéseinkért, munkánk elismeréseként 2014-ben.

Az előttünk álló 2015. évet a civileknek ajánlva "Civilekkel a 

civilekért" jelmondat jegyében tervezzük. Joggal kérdezhetik, miért 

pont a civilek? A válasz egyszerű, hiszen – számukban is jelentős – 64 

regisztrált szervezet működik a városban, és több olyan is, aki nem 

jogi formában, de legalább olyan fontos tevékenységet folytat, mint a 

hivatalos szervezetek. A darabszámnál persze sokkal erősebb indok, 

hogy a város életének szinte minden területét átfogva színes a 

tevékenységük. Sokszor az önkormányzattól vállalnak át feladatokat, 

vagy vállalnak helyi igényeket kielégítő tevékenységet. Jelen vannak 

és dolgoznak a sport, a kultúra, a nemzetiségek (kisebbségek), a 

nevelés-oktatás, a nappali és bentlakásos ellátás, a fogyatékkal 

élőkkel való foglalkozás, a turisztika, a foglalkoztatás, a hitélet, a 

helytörténet, az állatvédelem, az iparosok, vállalkozók 

érdekképviselete, a biztonság, közbiztonság, a baráti társaságok, az 

egészségügy és egyéb karitász, a motorosok, a családok segítése, a 

környezetvédelem, a helyi értékek ápolása területén. És biztosan 

hagytam ki jó néhány tevékenységet. A civilek erőt képviselnek a 

városban! Tevékenységükkel, az általuk képviselt terület iránti 

elkötelezettségükkel a települési öngondoskodás fontos pillérei.

Az ő munkájukban is bízva merem állítani, hogy az elkövetkező új év 

egyik legnagyobb kérdése nem az lesz, hogy meddig bírják elviselni 

az emberek a tehetős gazdagok és az éhező, fázó szegények közötti 

szakadék növekedését, hanem az, tudunk-e magunkon, illetve a 

környezetünkben élő rászorultakon segíteni? Biztos vagyok benne, 

hogy mi, mezőberényiek hitben és cselekedetekben elég erősek 

vagyunk ahhoz, hogy a helyben keletkező ügyek, meglévő problémák 

döntő többségére helyben tudjuk megtalálni a válaszokat. 

Ha ezek megoldásához kapunk kívülről, az államtól is segítséget, 

akkor szép évünk lesz 2015.

Eredményes, egészségben megélt új évet kívánok mindenkinek!

Siklósi István

Mezőberényben a Betlehemi Láng

Mezőberénybe december 21-én érkezett el a Betlehemi Láng, vele 
együtt a hit a szeretetre, békességre, boldogságra.
 A Betlehemi Láng akció kezdeményezése 1986-ban indult el 
Ausztriában. Azóta minden évben, advent kezdetén Betlehemben, a 
Születés Barlangjában ünne-
pélyesen meggyújtanak egy gyer-
tyát, amelyet Bécsbe visznek, ott 
veszik át a környező országok 
cserkészei, és viszik tovább hazá-
jukba.
Városunkba Siklósi István polgár-
mester december 21-én, immár 
harmadik éve hozta el Gödöllőről a 
lángot. A Betlehemi Láng Jézus 
születésére emlékeztet, ugyanakkor 
a béke hírnöke is. A Kossuth téren 
rendezett adventi gyertyagyújtás 
ünnepsége után szeretettel vihette 
haza mindenki otthonába.  Az 
ünnepség után a lángot a Római 
Katolikus Egyházközség temp-
lomában őrzik.

(forrás: mezoberény.hu)

Adventi gyertyagyújtás

Nagy érdeklődés kísérte és mégis meghitt, családias ünnep maradt 
Mezőberényben az adventi gyertyagyújtás. 

Advent négy vasárnapján az ünnepelni vágyók a Kossuth téren, a 
Berény Szálló előtt gyűlnek össze. Az esemény tartalmához a 
történelmi egyházak szolgálatukkal járulnak hozzá. 
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Ez történt a két ülés között

December 3-án a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület 
szervezésében megvalósított rendezvényen vett részt Siklósi 
István polgármester az OPS Kulturális Központ Művelődési 
Központjában. A program a "Fogyatékos Emberek Nemzetközi 
Napja" alkalmából került megrendezésre, többek között vidéki 
fogyatékosokat segítő szervezetek részvételével. Kedves gesztusként 
megemlékeztek Mezőberény várossá nyilvánításának 25. 
évfordulójáról, 25 mécses meggyújtásával és egy 25 perces sétával 
városunkban.
December 3-án Siklósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs 
jegyző, valamint Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető fogadta a 
K&H Bank képviselőit. A K&H illetékes vezetőivel folytatott 
megbeszélésen az önkormányzati számlavezetés eddiginél 
kedvezőbb kondícióiról történt egyeztetés.
December 5-én és 6-án a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségének (KÖOÉSZ) tisztújító közgyűlésén vett részt 
Siklósi István polgármester. A közgyűlés azon túl, hogy 
megválasztotta az új vezetőséget, lehetőséget adott Magyarország 
2015. évi költségvetésével is ismerkedni. Előadást tartott Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkár és dr. Kovács Zoltán területi 
közigazgatásért felelős államtitkár, akik az előadások végén 
kérdésekre válaszoltak. Siklósi István polgármester a 
hulladékszállítás jövő évi formájáról feltett kérdésére válaszolva 
Pogácsás államtitkár úr arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
előreláthatóan január-február hónapokban várható pályázati kiírás az 
önkormányzati tulajdonú szemétszállító cégek veszteségeinek 
kompenzálásra, valamint még 2015-ben sor kerülhet a hatósági árak 
megállapítására és a nagyobb állami szerepvállalás keretében az 
állami tulajdonú nonprofit Gt. létrehozására.
December 12-én a HURO informatikai pályázat projektzáró 
rendezvényét tartották Békésen. A romániai partner részvételével 
rendezett eseményen bemutatásra került a megvalósult szélessávú 
optikai hálózat műszaki tartalma, és a több mint kétéves projekt 
munka legfontosabb állomásai. A projekt megvalósításával több 
kelet-békési települést is elér az informatikai "sztráda", amely az ott 
élők esélyeit javíthatja. A Békési Kistérségi Társulásnak pedig már 
középtávon is bevételt generálhat a szélessávú adatátvitelre alkalmas 
optikai vezeték.
December 15-én Kiszely Jánosné Zsuzsika néni – népi 
iparművész, a Népművészet Mestere – látogatta meg a 
polgármestert hivatalában. Abban a megtiszteltetésben részesítette, 
hogy saját munkái közül három darab zsűrizett terítőt a polgármesteri 
irodában hagyott azzal, hogy azokat mindennapi használatra szánta. 
Megható volt, ahogy távozáskor elbúcsúzott az alkotásoktól, 
amelyeket saját szóhasználata alapján "gyermekeiként" szeret. 
Polgármester Úr ezúton is megköszöni Zsuzsika néni nagylelkű 
ajándékát!
December 16-án a Díszítőművészeti Kör tagjai az önkormányzati 
pályázati támogatás segítségével elkészült, mezőberényi 
motívumokat tartalmazó kézimunkáinak darabjait adták át az 
OPS Kulturális Központ Művelődési Központjában az 
önkormányzat képviseletében a polgármesternek. A kézimunkák 
használati eszközök, melyek exkluzív ajándékként is hasznosíthatóak, 
és egyedi jellegük miatt Mezőberényt egyértelműen megjelenítik. 
Köszönet a kézimunkákat készítőknek, nemcsak az önzetlenül 
készített átadott darabokért, de a hagyományőrzés és a helyi értékek 
gyarapításáért is. Az átadáson jelen volt Körösi Mihály a Humánügyi 
Bizottság elnöke, aki egyben a Helyi Értéktár Bizottság elnöke is.
December 17-én "Ha részt veszel, több leszel" címmel 
projektnyitó rendezvényt és karácsonyi megemlékezést tartott az 
OPS Kulturális Központ Művelődési Központjában a Mécses 
Szolgáló Közösség Egyesülete. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Szekeres Pál EMMI fogyatékosügyi miniszteri biztos, az 
egyetlen ember a világon, aki az olimpiai és a paralimpiai játékokon is 
érmet szerzett.
December 18-án a Békési Rendőrkapitányság munkatársai 
konzultációs fórumot tartottak a Városházán, többek között a 
közbiztonság helyzetéről. Elmondták, hogy munkájukat nagyban 

segíti az üzembe helyezett kamerarendszer, hiszen az ezekkel készített 
felvételek elemzése több esetben segített beazonosítani elkövetőket. 
Siklósi István polgármester kérte, hogy az ilyen eredményekről 
tájékoztassák a lakosságot a helyi és a megyei médián keresztül, talán 
bűnmegelőzési hatása is lehetne. A fórumra meghívást kaptak a város 
intézményei és a Kapitányság területéhez tartozó települések 
képviselői.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?

A napirend megszavazása után a képviselő-testület elfogadta a 
közmeghallgatás keretében tárgyalt Mezőberény Város 2015. évi 
költségvetéseinek elveiről adott tájékoztatást. Ezt követően dr. 
Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2014. december 1-jén tartott zárt 
ülésen hozott döntéseket, majd Siklósi István polgármester számolt be 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
A képviselő-testület továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta a 2015. 
évi költségvetés előkészítését. Megbízta a polgármestert és a pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy a 2015. januári testületi ülésre második körben 
terjesszék elő a költségvetés tervezetét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. évi 
munkaterve az alábbiak szerint került elfogadásra:
Január:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés 
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester, 
                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Mezőberény város 2015. évi nagyrendezvényeinek terve 
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
                          Smiriné Kokauszki Erika OPSKK igazgatója
Február:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
elfogadása
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Mezőberény Város gazdasági programja 2015-2019. elfogadása
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Dr. Földesi Szabolcs jegyző
3./ Mezőberény Város Sportkoncepció 2015-2020.
     Előterjesztő: Barna Márton képviselő
4./ Értéktár Bizottság beszámolója  
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
Március:
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság 
helyzetéről
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
     Előadó: Polgárőr Egyesület elnök
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
     Előadó: ÖTE elnök 
4./ Közbeszerzési terv elfogadása
      Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
                           Kutas Ferenc beruházási előadó
5./ Mezőberény Város Kulturális Koncepció 2015-2020.
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
Április:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
teljesítése (zárszámadás)
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
     Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
3./ Helyi idegenforgalmi stratégia elfogadása
     Előterjesztő: Debreczeni Gábor külsős bizottsági tag
Május:
1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben 
folyó gyermekvédelmi munkáról
      Előterjesztő: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
vezetője
                           Borgula Györgyné bizottsági tag
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata

Városházi hírek
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Előterjesztő: Mezeiné Szegedi Erzsébet bizottsági elnök
                           Dr. Burján Katalin bizottsági tag
3./ Mezőberény Város külterületi utak, csatornák, árkok, átereszek 
tiltók és más a víz lefolyását szabályozó műtárgyak állapotának 
felülvizsgálata
      Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Nagy Sándor bizottsági tag
4./ Mezőberény Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
     Előterjesztő: Borgula Györgyné bizottsági tag
                          Dr. Burján Katalin bizottsági tag
Június: 
1./ Mezőberény Város közlekedési koncepciójának felülvizsgálata 
(járda-felújítási program aktualizálása is)
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Nagy Sándor bizottsági tag
2./ A Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá 
kapcsolódó civil szervezetek munkájáról tájékoztató
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
                          Nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek 
vezetői
3./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről
      Előterjesztő: Barna Márton bizottsági tag
                           Sportszervezetek vezetői
Augusztus:
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2015. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./  Értéktár bizottság beszámolója
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
3./ Közvilágítás komplex felülvizsgálata
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Nagy Sándor bizottsági tag
4./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója – PSEG és a Mb. 
Általános Iskola - óvoda beszámolója
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Intézményvezetők
5./ Mezőberény Város Ifjúsági Koncepció felülvizsgálata
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
                          Öreg István bizottsági tag
Szeptember:
1./ 2016. évi ellenőrzési terv elfogadása
     Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
2./ A kereskedelmi ellátás helyzetének elemzése, a helyi piac 
működése és fejlesztésének lehetőségei.
     Előterjesztő: Kovács Edina bizottsági elnök

   Mezeiné Szegedi Erzsébet bizottsági elnök
3./ Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepció
     Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök
Október:
1./ A helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, hatályosulásuk 
értékelése
     Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
                          Gulyásné Dr. Sáli Henrietta aljegyző
November:
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítése
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Az adóbevételek alakulásának értékelése
     Előterjesztő: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos
3./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók 
felülvizsgálata
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos

              Nagy Sándor Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatója
4./ Mezőberény város 2016. évi költségvetés elvei
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
                          Dr. Földesi Szabolcs jegyző
December:
1./ Mezőberény Város 2016. évi költségvetésének I. fordulós 
tárgyalása
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester

                          Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
     Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Állandó napirendi pontok:
· Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
· Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
· Bejelentések
· Interpelláció
Módosításra került a sportrendelet, mivel a Malom-Fitness DSE-t 
felvették a város sportegyesületei közé.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a DAREH 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását és az egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát 
azzal fogadta el, hogy az önkormányzat által feltett kérdésekre 
történjen válaszadás.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény, Juhász 
Gyula utca. 1. sz. alatti Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti 
Fórumába dr. Burján Katalin képviselőt, a Puskin utca 1. sz. alatti 
Idősek Otthonában működő Érdekképviseleti Fórumba Borgula 
Györgyné képviselőt delegálták.
Felhatalmazást kapott Siklósi István polgármester a „Belvízrendezés 
az élhetőbb településekért” c. projekt Konzorciumi Megállapodás 4. 
sz. módosításának aláírására, melyre személyi változások miatt van 
szükség.
Elfogadták a Siklósi István polgármester által „Az önkormányzati 
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi 
ellenőrzésében érintett 62 városi önkormányzat utóellenőrzéséről” 
szóló ÁSZ jelentésről beterjesztett tájékoztatót.
A helyi munkahelyteremtést, munkahelymegőrzést segítő 
támogatásról szóló 1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet értelmében 
beruházás t  seg í tő ,  u tó f inansz í rozo t t  kü l ső  pá lyáza t  
előfinanszírozásához megelőlegezésként 2 millió Ft visszatérítendő 
kamatmentes támogatást biztosított a képviselő-testület Bőtsch Ádám 
őstermelő részére.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. január 26. 
Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Városi Nemzetiségi Nap

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete december 19-én a rendezte meg a Nemzetiségi Napot. A 
találkozón részt vettek a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tagjai is.
A köszöntőben megfogalmazódott, hogy a Nemzetiségi Est kitűnő 
alkalom arra, hogy nemzetiségek visszatekintsen az egész éves 
munkára, a sikeres nemzetiségi rendezvényekre, az együtt töltött 
tevékeny órákra, arra, ahogy együtt élték meg az alkotó, 
értékmegőrző, hagyományápoló munkát, ahogy együtt látták meg a 
szépet, az értéket, és adtak mindannyian jó példát a felnövő 
generációnak. Egyetlen pillanatra sem feledték, hogy kötelességük 
tovább adni, amit nagyszüleiktől, őseiktől kaptak örökül. És a 
városban dolgozó, itt élő nemzetiségek erre figyelnek. Köszönet érte 
nekik, a vezetőknek, a tagoknak.
Elhangzott, hogy az ünnepek önvizsgálatok is egyben.  A 
Nemzetiségek Napja és a közeledő karácsony is egy ünnep. 
Köszöntenek ilyenkor és megköszönnek.
A Nemzetiségi Napot 1992. december 8-án fogadta el az ENSZ, s 
nyilvánította a napot a Kisebbségek Napjává. Mezőberény városában 
minden évben megrendezésre kerül.
A rendezvényen köszönetet mondtak az egész éves munkáért a 
támogatóknak, Ocsovszki Ildikónak és Kesjár Dankának, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
tagjainak, az óvoda munkatársainak. A közeledő ünnep alkalmából 
mindenkinek áldott, békés boldog szép karácsonyt kívántak.
 „Békességet, Boldogságot, csengőszót és gyertyalángot. Ajándékot, 
szeretetet s mindent, ami fontos nektek.”
  

Borgula Györgyné Cservenák János
MSZSZ elnök SZNÖ elnök

(forrás: mezobereny.hu)

Városházi hírek



4. Mezőberényi Hírmondó

Felhívás

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi 
elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendeletében:
1, „Mezőberény Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért"
3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója”
elnevezéssel elismeréseket alapított.
Az elismerések a település társadalmi és gazdasági életében, 
művészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési 
tevékenységében; természeti értékei és haladó hagyományai 
ápolásában és gazdagításában szerzett kimagasló szakmai és 
hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése, 
megbecsülésük kifejezése és meg örökítése érdekében 
adományozhatók.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2015. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az 
alábbi címre:

Siklósi István
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Mezőberény, Kossuth tér 1.
A rendelet megtalálható:  oldalon. www.mezobereny.hu

Tisztelt Gazdálkodó!
 
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet (NAKVI) a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a 
családi gazdaságokat/gazdálkodókat és az általuk előállított hazai, 
egészséges termékeket listázó, azok elérhetőségét, vásárlási 
helyszíneit megmutató mobiltelefonos applikációt fejleszt.
 
Az applikáció segítségével a kis gazdaságok piacra jutási, 
értékesítési lehetőségei javulnak és lehetőség lesz vásárlói értékelés 
rögzítésére.
Amennyiben szívesen szerepelne az erre a célra kialakított 
adatbázisban, úgy regisztráljon ingyenesen az alábbi 
linken:
Megadott adatait folyamatosan frissítheti. Az iOS és Android 
rendszerű telefonokon elérhető applikációban az Ön által megadott 
és véglegesített termékek lesznek kereshetők.
Az applikáció 2015 februárjában lesz letölthető, melyről értesítést 
kapnak a regisztrált felhasználók.
A megkereséshez kapcsolódó kérdéseket a hibabejelentés linket 
használva lehet elküldeni.

http://www.nakvi.hu/app/termekkereso/

Városi pályázat 2015

Mezőberény Város Képviselő-testülete 2015. évre pályázatot ír ki 
városi rendezvények, valamint a város nemzetközi kapcsolatainak 
támogatására.  A felhívások, az adatlap és az elszámoló lap 
letölthető a város honlapjáról:  www.mezobereny.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referense januárban 
Mezőberényhez legközelebb Békésen tart ügyfélszolgálatot, 
mégpedig január 30-án, pénteken 8 és 12 óra között Békés, a 
polgármesteri hivatalban: Békés, Petőfi Sándor utca 2. 
 További információk a  internetes oldalon. www.mezobereny.hu

Kéményseprés

A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 
kémények seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát január 
5. és június 30. között végzik el. Kérik, ebben az időszakban tegyék 
lehetővé, hogy dolgozóik a munka elvégzése érdekében 
bejussanak a lakásokba. Ha valakinek ez az időpont nem 
megfelelő, akkor kérik, azt jelezze a 66/411-149-es telefonszámon  
További részletek a  internetes oldalon.  www.mezobereny.hu

Anyakönyvi hírek

Házasságkötés: Ungi Gyula (Mezőberény) és Garan Ágnes 
(Mezőberény), Nagy Péter (Dömsöd) és Bucsi Marianna 
(Mezőberény), Török Zsolt János (Mezőberény) és Gyáni 
Nikoletta (Füzesgyarmat), Szabó András Attila (Mezőberény) és 
Kovács Erzsébet (Mezőberény)

Eltávoztak közülünk: Bőtsch Mártonné szül. Barna Magdolna 
1930, özv. Berner Józsefné született Kis Julianna (1930), Rámes 
Ferenc (1962), Borgula János Béla (1939), Litavecz Márton 
(1944), Kovács Gábor (1933), özv. Gotthardt Péterné született 
Szűcs Ilona (1943), özv. Baji Lászlóné született Balog Rebeka 
(1922), Róka Ádám (1957), özv. Róka Ádámné született Nagy 
Mária (1931), id. Rück László ( 1941), Németh László (1940), 
Kisgyörgy Ottó (1956), Balogh Pál "Potyka" (1968)

Ajándék a városnak

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és Díszítőművészeti 
Kör vezetője december 16-án a kör tagjai által hímzett 
reprezentatív ajándékkollekciót nyújtott át a városnak. Az 
eseményen az önkormányzatot Siklósi István polgármester és 
Körösi Mihály, a Humánügyi Bizottság elnöke képviselte. 

Smiriné Kokauszki Erika, az intézmény igazgatója köszöntőjében 
elmondta, tavasszal pályázatot nyújtottak be az önkormányzathoz 
arra, hogy a Díszítőművészeti Kör exkluzív ajándékok készítéséhez 
alapanyagot vásároljon. Ezekből ősztől az első darabok el is 
készültek: szűcshímzéssel és fehérhímzéssel varrott asztalkendők, 
tasakok és asztalkendők. Ezeket átadják az önkormányzatnak, hogy 
ajándékként a várost képviseljék. A mezőberényi szűcshímzés és 
fehérhímzés a Települési Értéktár része.
Bogárné Szőke Erika népi iparművész, a szakkör vezetője 
hangsúlyozta, a mezőberényi hímzések egyedülállóak, csakis a 
településre jellemzők, sőt a szűcshímzések esetében a három 
nemzetiség motívumvilága is jól elkülönül. 
Siklósi István elmondta, ezek a most átadott hímzett textíliák 
kézzelfoghatóan jelenítik meg a város fontos értékeit. Azt tervezi, 
hogy a közeljövőben átrendezi irodáját, a szekrényeket, polcokat 
mezőberényi termékekkel tölti fel, hogy látogatóinak ezeket 
megmutassa. 

Tisztelt intézmény- és civilvezetők, vállalkozók!

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2015. évi rendezvényterv 
elkészítéséhez várja város lakosságát érintő programjaikat. Az 
intézmény kéri, hogy ezeket január 15-ig jutassák el Fábián Zsolt 
igazgató-helyetteshez az  e-mail címre, hogy 
eseményüket beilleszthessék a városi rendezvénytervbe. 

A programokról a következő adatokat kérik: a rendezvény címe, 
időpont (hónap, nap, óra, illetve legalább a lehetséges napokat 
jelezzék), helyszíne, rendező és társrendező, további információ kitől 
kérhető (név, telefonszám, e-mail cím)
 
Köszönjük együttműködését!

Smiriné Kokauszki Erika az OPSKK igazgatója

fzsolt@mezobereny.hu

Városházi hírek



5.

Karácsonyi vásár

Évről évre egyre népszerűbb az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ karácsonyi vására, egyre több helyi kézműves és élelmiszer-
termelő hozza el a portékáit.

Adventi ablakfestés a könyvtárban

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában  
hagyománya van az óvodások és kisiskolások adventi 
ablakfestésének, ezt immár harmadik éve tartják meg, 2014-ben erre 
december 12-én került sor. A munkák a gyerekek ötletei alapján 
készültek el, a tevékenységbe néhány szülő is bekapcsolódott.  

Az Orlai Színpad bemutatója

Az Orlai Színpad december 20-án mutatta be a Banyabalhé című 
darabot. A különböző szerepekben Molnár Rékát, Nehéz Zsókát, Kara 
Linát, Kiss Leilát, Kara Zsigmondot és Markos Ádámot láthatták a 
nézők. A színpadot Szabóné Gecse Éva vezeti.

Száz eperfa

Hideg, téli szél fújt, amikor leszálltam a vonatról. Eszterrel 
megcsodáltuk az új állomást, és bánatosan néztük a tölgyeket. 
Mindennek ára van. Az utunk, mint gyakran, most is a Körös híd felé 
vezetett. Az ok Virág Mihály igazgató úr kissé rejtélyes levele volt. A 
tavalyi "elbambulásunk" jutott eszünkbe, akkor ugyanis örömünkben, 
nyolcszáznak néztük a kétszáz jegenye-nyár csemetét. Menet közben 
egy gyors pillantás a Kinizsi utcai óvoda datolyaszilva fájára. 
Reméljük, 2015-ben gyorsabban fog növekedni. A körgátat elhagyva 
azonnal feltűntek az új fák. Ránézésre sokan voltak. Elértek a tavaszi 
sorig... ott is lényeges a változás. A hiányok pótolva, a karók jobban 
beverve. A híd előtti sík területen újra feltűntek az új csemeték. 
Valahogy szokatlan volt a kinézetük... ezek a fák talán nem jegenyék? 
Ez a tény nem befolyásolta örömünket. 
A körgát után , beljebb az úttól, már a múlt nyáron megállapítottuk - 
létéért küszködik néhány eperfa. Talán még a régi időkből maradtak...
Visszafelé számoltuk az új fákat... könnyű volt, eltérő a szalagok 
színe... némi bizonytalansággal összejött a százas. Teljes a sor a 
körgáttól a hídig. Háromszáz!!
Virág Úrral az új év első napjaiban találkoztunk. Először a hídnál, ahol 
a híd iránti szeretetünk kifejezéseként átsétáltunk, és közben majdnem 
megfagytunk a hideg szélben.

A Tópart-ban folytatott beszélgetésünk első témája a fákról szólt. 
Rejtélyes mosoly, míg mi találgattunk.... be kell vallanom: gyerekkori 
kedvenceimet, az eper fát, fel sem mertem tételezni. Több "lövés" után 
Eszter eltalálta.
Pontosítás: fehér eper. Igazi meglepetés... köszönjük Virág Mihálynak 
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nak... jó lenne Bélmegyer felé 
folytatni! A hídról is beszélgettünk... optimizmusunk töretlen... 
felújítás, de legalább egy festés... a remény hal meg utoljára. Petőfi is 
így szeretné.
Békés, 2015. januárja...

Dr. Gschwindt András, Mezőberény és Budapest díszpolgára 

Olvasói levél / Intézményi hírek



MESÉLJ 
NEKEM!

című programsorozat a mezőberényi könyvtárban

„Ha ma kihagyos az esti mesét, 

holnap már lehet, hogy nem is kéri.“

A 20. Idősek Karácsonya
 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ az évek során immár a 20. Idősek 
karácsonyát szervezte meg december 18-án a kulturális központ 
színháztermében. 
A megjelenteket Siklósi István polgármester köszöntötte, 
megfogalmazta, az ünnep nem csak nevében legyen a szeretet ünnepe, 
hanem a szívekben is. 
Az időseknek ajándékként a Mezőberényi Mazsorett Együttes, a 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye – Tóparti Tagóvoda 
nagycsoportosai, a Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú 
Művészeti Tagintézménye, a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
Kis-Berényke csoportja adott műsort. A programot Hajtmann Ildikó és 
Szabó Ila előadóművészek Örömet mondok című karácsonyi műsora 
színesítette, az ünnep tartalmát a történelmi egyházak képviselőinek 
szolgálata mélyítette el.

A műsor végeztével az idősek a két intézmény ajándékát vehették át.  
A rendezvényt támogatták: Mezőberény Város Önkormányzata, 
Németh Finompékáru Kft., dr. Hegyi Ibolya, Virág János.

Tánciskola

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban 
januárban tánciskola indul 2015. január 9-én, 

Hajas Tibor diplomás táncpedagógus 
vezetésével. 
Az érdeklődők január első felében még 

csatlakozhatnak.

6. Mezőberényi Hírmondó

A hónap műtárgya
Bécsi öntöttvas kályha

A január az év leghidegebb hónapja, a 
lakóhelyiségeket fűteni kell. A hónap 
műtárgya sorozatban az 1900-as évek elején 
használt kályhát mutatjuk be.
A régi tüzelőberendezések közöl a kemence 
szolgált a szobák fűtésére a paraszti 
háztartásokban. A 19. század végén a beépített 
cserépkályhák, majd a hordozható öntöttvas és 
zománcozott kályhák is megjelentek. Az 
öntöttvas kályha elsősorban a módosabb 
gazdák és iparosok körében terjed el. A 
huszadik század második felében a 
zománcozott kályha teljesen kiszorítja a 
hagyományos kemencét. 
A gyűjteményben található zománcozott 
díszes bécsi öntöttvas kályha szép példája 
az iparilag gyártott múltszázadban 
használt fűtési berendezéseknek.

Csete Gyula

Részleges nyitva tartás a könyvtárban

Tájékoztatjuk az OPSKK Könyvtára Olvasóit, hogy a könyvtár 
január 12-től február 3-ig részleges nyitva tartással csak az 
emeleten működik.
Ez idő alatt elérhető szolgáltatásaink: internetezés, folyóirat-
olvasás, helyben olvasás, dokumentumok visszavétele.
A könyvtár az OPSKK Művelődési Központjából  közelíthető meg.

A Magyar Kultúra Napja 2015

OPSKK Művelődési Központja
január 22-től Mezőberényi hétköznapok, ünnepek - 

fotókiállítás az OPSKK fotóarchívumából

január 22. 19 óra Színházi estek: Marica grófnő
Köszöntőt mond:

Körösi Mihály a Humánügyi Bizottság elnöke

OPSKK Könyvtára
január 23. 16 óra Mesélj nekem! 

mesét mond: Dr. Sziráczki Magdolna gyermekorvos

OPSKK Muzeális Gyűjteménye
január 29. 17 óra Múzeumi esték: 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre!

Kincsleletek nyomában -
 régészeti emlékek Mezőberényből

 címmel
Liska András régész, muzeológus

a gyulai Erkel Ferenc Múzeum munkatársa
tart előadást

Intézményi hírek



7.Mezőberényi Hírmondó

Segítsünk együtt Lídiának!

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai 
Központ kupakgyűjtési akciót kezdeményezett a mezőberényi 
Haczk Lídia teljes rehabilitációjáért. A segítő szándékú akcióhoz 
mezőberényi gyűjtőhellyel az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, 
a begyűjtött kupakok Békésre szállításával pedig a Mezőberény Város 
Polgármesteri Hivatala is csatlakozott.
Tavasszal a kislányt jóindulatú agytörzsi daganattal diagnosztizálták, 
ami átszőtte mindkét fülét. Két műtét között komplikáció lépett fel, 
aminek következtében hallását teljesen elvesztette és 
mozgásképtelenné vált. Két hónap rehabilitáció után megtette első 
lépéseit, de a teljes gyógyulásához szükség van további 
kezelésekre.
Aki segíteni szeretne, annak nem kell mást tennie, csak a 
környezetünkben található ásványvizes és üdítős flakonok 
kupakjait összegyűjteni, és azt nyitva tartási időben leadni az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ aulájában elhelyezett 
gyűjtőládába.

Az iskola karácsonyi ünnepsége

A Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium diákjai és tanárai, valamint a Mezőberényi Városi Ifjúsági 
Fúvószenekar december 13-án tartotta karácsonyi ünnepségét az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központban.  

A „Leg a láb”-nál is járt a Mikulás

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola december 12-én az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központban idén is megrendezte a 
Mikulásváró ünnepségét. 
Erre az alkalomra minden mezőberényi néptáncos csoport egy 
összeállítással készült, melyet bemutatott a Mikulásnak, majd a 
fellépők egy-egy szaloncukrot kaptak a Mikulás krampuszaitól.  A 
műsor utáni táncházban a néptáncos gyerekekkel a Mikulás is táncra 
perdült, a kézműves asztaloknál pedig a kulturális központnak 
köszönhetően közösen folyt az ünnepi készülődés.  Nem maradt el a 
zsíros kenyér és a tea sem.

Az évet a Folkbál zárta a „Leg a Láb”-nál

A "Leg a Láb" Alapfokú Művészeti Iskolánál december 21-én a már 
hagyománnyá vált Folkbál zárta az idei évet a Berény Szállóban. 
Vendégü l  l á t tuk  a  kü lönböző  t e l epü lése inken  l évő  
nagycsoportosainkat (Bakonszeg, Biharugra, Geszt), valamint a helyi 
táncosainkat: Berecske, Kis-Berényke, Berény Táncegyüttesünket. 
Az óvodásoknak és a kicsiknek is eleget téve rendhagyó gyermek 
táncházzal indítottuk rendezvényünket, majd a Kis-Berényke lány 
tagjai mutatták be a kifejezetten erre az alkalomra készült ünnepi 
koreográfiájukat. Ezt követően fergeteges hangulatú táncház 
kerekedett, melyhez a talpalávalót a méltán népszerű Suttyomba 
Zenekar húzta.

„Leg a láb” munkatársai

Tisztelt Mezőberényiek!

A családi disznótoros hagyományokat, tárgyi emlékeket 
(archív fotókat, használati eszközöket, különleges 
recepteket, szokásokat) kívánjuk összegyűjteni, 

közkinccsé tenni.

Kérjük Önöket, hogy a családi hagyományos 
disznótoros receptjeiket, az eseményeken készült 

fotóikat, régi eszközeiket szíveskedjenek 
rendelkezésünkre bocsátani.

A beérkezett recepteket online kiadvány formájában 
Mezőberény város és az OPSKK honlapján, illetve 

részleteit a helyi újságban közreadjuk.
Beérkezési határidő: március 20.

Az archív fotókat (számítógépen feldolgozva, 
felnagyítva), és a régi disznótoros eszközöket az 

OPSKK Muzeális Gyűjteményében kiállítjuk 
2015 októberében.

Beadási határidő: június 10.

A közreadott tárgyi emlékeket, a kiállítások után 
visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak.

Ismerjük meg helyi értékeinket, hagyományainkat!

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

         

  

www.mezobereny.hu www.opskk.mezobereny.hu

www.facebook.com/opskk

Intézményi hírek
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Legyen ön is angyalka!

A karácsonyi adománygyűjtés záró ünnepségét december 18-án 
rendeztük meg városunkban. A Berény Szálló előtti téren vidám 
gyermekek várták a télapót, aki krampusz és az elmaradhatatlan 
angyal társaságában érkezett hozzájuk. 

A mazsorettek fellépése után a néptáncosok kis csapata táncoltatta 
meg a Télapót. Majd az Omega Gyülekezet zenés műsora 
szórakoztatta az érdeklődőket. A szervezők meleg teával, 
süteménnyel, szaloncukorral vendégelték meg a téren lévőket.  A 
délutánt Hevesi Imre zenés műsora zárta gyönyörű karácsonyi 
dalokkal.

Az adománygyűjtés már negyedik alkalommal valósult meg 
városunkban, a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek 
megsegítésére. Ebben az évben is szép számmal gyűjtögettek az 
angyalkáink, ismét körülbelül 300 kisgyermek arcára sikerült mosolyt 
varázsolni karácsony előtt. Ezért köszönetünket fejezzük ki minden 
angyalkának, aki segítette célunk elérését. Külön köszönet: az 
óvodáknak, a Katicabogár Evangélikus Óvodának, a Városi 
Bölcsődének, akik játékok gyűjtésével, angyalkák készítésével 
segítettek nekünk.
Köszönet még egyszer: a Mezőberényi Általános Iskolának, a Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnáziumnak, akik cipősdobozos ajándékok 
készítésével nagyban hozzájárultak akciónk sikeréhez. Ez a 
kezdeményezés csak közös összefogással valósulhat meg 
városunkban. 
Támogatóink: Mezőberény Város Önkormányzata, Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ, Marton Mihály vállalkozó, Püski Tibor 
vállalkozó, Gyaraki Zsófia vállalkozó, Tízváros Alapítvány, TAPPE 
Kft., Sziráczki Pékség. 
Rendezvényszervezők: Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, 
Spektrum Alapítvány, Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete, 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Fogjunk Össze 
Közhasznú Egyesület.

Tímárné Csák Tímea

Miniszteri biztos a kulturális központban

A Mécses Szolgáló Közözsség Egyesülete december 17-én az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központban tartotta meg három uniós 
pályázata nyitó konferenciáját, ezen részt vett Szekeres Pál, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma miniszteri biztosa, aki a mai napig világon 
az egyetlen sportoló, aki mind olimpián, mind paralimpián érmet 
szerzett.

A konferencia résztvevőit előbb Balázsné Nelhübel Henriette, az 
egyesület ügyvezetője, majd Szekeres Pál köszöntötte.  A miniszteri 
biztos kifejtette, a fogyatékkal élőknek könnyebbek a mindennapjaik, 
ha a közösség elfogadja őket, és Mezőberénynek jelképesen befogadó 
díjat adott át. Példaként magáról annyit mondott el, hogy nem csak 
kerekes széke, hanem felesége és három gyermeke is van, és örömmel 
vállalta a családját. 
Siklósi István polgármester arról szólt, hogy a közel 11 ezres városban 
64 regisztrált civil szervezet működik, ezek tevékenységükkel az élet 
számos területét felölelik. Kifejtette, az önkormányzatnak azért jó a 
kapcsolata a civilekkel, mert nem csak elvárásait fogalmazza meg 
velük szemben, hanem támogatja is őket. 
A konferencián bemutatták az egyesület három uniós pályázatát, majd 
kulturális műsorral a közelgő karácsonyról emlékeztek meg. 

Szilveszteri futógála

Immár 8. alkalommal került megrendezésre december 31-én 
Mezőberényben a Futógála. Az első még Szabó László ötlete nyomán, 
az ő szervezésében zajlott, a többi előkészítésében és 
lebonyolításában már az Alföld TE is segített. 

Január 31-én 9 és 13 között a Mezőberényi Sakk Egyesület az 
OPSKK Művelődési Központjában tartja meg a Körös Kupa 

Megyei Sakk Csapatbajnokságot.

Civil hírek
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A bemelegítést - mint mindig - Czégény Erzsébet békéscsabai 
személyi edző tartotta a didergő futóknak. Siklósi István polgármester 
köszöntötte a futókat, szervezőket, és megköszönte a segítséget, 
amellyel a résztvevők támogatták Márton Zsombor 7 éves kisfiú 
gyógykezelését. 

A -10°C ellenére közel 300 résztvevő teljesítette a távot. Az ovisok 
távja 100 méter volt, gyerekek és felnőttek 2.8 kilométer és 3.5 
kilométer közül választhattak. Az előző évekhez hasonlóan az idén is 
több magánszemély és vállalkozás szponzorálta az eseményt! 
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a segítséget! Találkozunk az 
idén is!

Újév

Nemcsak egy új naptári esztendőnk van, de jövőnk, életünk, 
üdvösségünk is. A múlt idő bennünket, gondolkodni tudó lényeket 
mindig aggodalommal és félelemmel tölt el, akkor is, ha bevégzünk, 
akkor is, ha kezdünk belőle egy szakaszt. Ha örülünk is az új 
kezdetnek, nem tudhatjuk, végére érünk-e még, mit tartalmaz 
számunkra. Az alázatos ember életkorától függetlenül csak úgy 
tekintheti életét és a folytatás, megújulás lehetőségét, ahogyan a 
repülőgép élő utasai: életben vagyok, és ez a nagy ajándék Istentől. 
Hogyan is lehetne ez saját érdemünk és ügyességünk eredménye, 
amikor egyetlen rossz mozdulat, hibás szerkezet, pusztító vírus, 
megakadó vérkeringés egyik pillanatról a másikra véget vethet 
minden tervnek és erőfeszítésnek? Ha pedig még tovább tekintünk 
arra az Életre, amelyet Isten Jézus Krisztusban e földi vándorlás után 
készített el számunkra is, még kisebbre zsugorodnak érdemeink.

Kegyelemből van üdvösségetek – vallja Pál, és a húsvéti feltörő öröm 
mellett talán éppen az emberi mértékekkel megalkotott esztendők 
kezdete lehet az az alkalom, amelyen ez a kegyelem nagyra nő a 
szívünkben, és mint a száraz föld az esőt, úgy szívjuk magunkba a 
múló időn túl is érvényes reménységet.

Valószínűleg nyugtalanok lennénk, ha egy varázstükör segítségével 
előre megláthatnánk mindazt, ami vár reánk ebben az esztendőben: 
küzdelem, kudarc, kísértés, próbatétel.  Aki azonban Isten kezében 
látja földi életét, az nem vágyakozik ilyen varázstükörre, hanem 
nyugodt lélekkel indul tovább, hiszen Isten kegyelméből hite 
szemüvegéből messzire lát. Ha Istennek annyira kedvesek voltunk, 
hogy Fia által megtartott, akkor bizonyára céljai is vannak velünk, 

Megemlékezés

Szomorú az út, 
mely szívedhez vezet.

Az idő múlása nem hoz enyhülést,
mert a fájdalmat elviselni 

egy élet is kevés.
Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, 
s egy út, mely elvitte az életedet. 

Szívünkben élsz, 
és örökre ott maradsz.

Örökké szeretünk, 
nem feledünk téged.

Fájó szívvel soha el nem múló fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk drága halottunkra. 

Jánoska József halálának 5. évfordulója alkalmából szerető 
felesége, fiai, menyei és unokái

Őrizzük drága emlékedet!

akkor „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó 
cselekedetekre teremtett…” Mindenesetre jó tudnunk, hogy amit Isten 
előre elrendelt, azt mi nem tudhatjuk, így kell ezt az esztendőt is 
megkezdenünk. Azzal a bizakodással mégis, hogy Istennek erre az 
időszakaszra is vannak útjai, eszközei.

Sok ilyenkor a megalapozatlan fogadkozás, sok az önmagát is becsapó 
szószátyár, aki élete egy-egy ünnepélyes napján minden rosszat el 
akar hagyni, és minden jót megvalósítani, hogy azután másnap 
megkezdődjenek a megalkuvások és visszavonások sorozatai. Pál 
apostol hangja nagyon erőteljes: „ez nem tőletek van, Isten ajándéka 
ez. A kegyelem és az azt betöltő cselekvés is.” Társak is vannak 
mellettünk, akik ugyanazt a jót akarják, mint mi, és csak a mi első 
szavunkra vagy lépésünkre várnak.
A páli körlevél bizonyára sokakhoz eljutott evangéliumi üzenetével. 
Isten szava és a keresztény emberek bizonyságtétele ma is sokakhoz 
eljuthat erősítő és eligazító, mindig korszerű és mindig az életet 
szolgáló üzenetével.

Kezdjük is mindjárt, hiszen élünk és jövőnk is van, sok dolgunk és 
elvégeznivalónk van 2015-ben is. Annak pedig, akinek alkotása, 
gyermekei vagyunk, van elegendő szeretet- és erőtartaléka számunkra 
is.

Textus: Ef 2,8-10. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, 
és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez: nem cselekedetekért, hogy 
senki se dicsekedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített 
Isten, hogy azok szerint éljünk.” 

Fejér Sándor

„ Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,

Egy gyertya az asztalon Érted ég,

Egy fénykép, mely őrzi Emléked,

S egy út, mely elvitte az Életed. „

Köszönetünket fejezzük ki valamennyi 

rokonnak, barátnak, ismerősnek és mindenkinek, 

akik szerették elhunyt Drága Fiunkat,

DR. FEKETE NÁNDOR –t

és mély fájdalmunkban együtt éreznek velünk.

a gyászoló család

Civil hírek / Hitélet
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Szépségszalon

Megnyílt Szépségszalonom a Hősök útja 5. alatt.

Női-Férfi-Gyermek vendégeim részére AKCIÓ!

Kozmetikai arc- vagy testkezeléshez 
(ajándék szemöldökszedés)
Hajfestéshez vagy dauerhez 
(ajándék szemöldökfestés)

Hajvágáshoz (ajándék meleg hajpakolás)
Manikűrhöz vagy pedikűrhöz (ajándék lakkozás)

Póthaj felhelyezése 20% árkedvezménnyel! 

A tájékoztatás nem teljes körű, részletes felvilágosításért hívjon 
az alábbi elérhetőségeken:

Invitel: 06/66/352-600 Mobil: 06/30/928-4531.
Mezőberény, Hősök útja 5.

Minden érdeklődőt szeretettel várok: Valnerovicz Erika.

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…

Januári akció:
Borsodi Z. fek.rib.-lime dob.sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Flash Fruit üdítőital citrom 2,5l 129Ft (52Ft/l)
Riesenbrau dobozos sör 0,5l 129Ft (258Ft/l)
Heineken sör üveges 0,25l 149Ft (596Ft/l)
Apenta üdítőitalok 1,5l 155Ft (103Ft/l)
Olympos üdítőitalok 1,5l 195Ft (130Ft/l)
Sió rostos őszibaracklé 1l 239Ft (239Ft/l)
Nescafé 3in1 Clas.inst.kávék. 175g 429Ft (2451Ft/kg)
OMNIA Classic őrölt kávé 250g 599Ft (2396Ft/kg)
Nescafé Classic instant kávé üv. 100g 699Ft (6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC

Januári akció:
Epres pudingpor Dr.Oetker 40g 69Ft
Izsáki Kiskocka 8tojásos 200g 129Ft (645Ft/kg)
Ráma Clas. csész. margarin 250g 149Ft (596Ft/kg)
Knorr Marhahúsgom. leves 48g 149Ft
Knorr tyúkhúsleves kocka 60g 149Ft (2483Ft/kg)
Knorr Pörkölt alappor 45g 199Ft
Arany kakaópor 75g 199Ft (2653Ft/kg)
Ráma Harmónia margarin 500g 299Ft (598Ft/kg)
Szilva extra. Dédi. kedv. 400g 299Ft (748Ft/kg)
Cremo  kávéíz. krémpor utt. 400g 349Ft (873Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mezőberény és vonzáskörzetében 
termőföldet vennék, illetve bérelnék. 

Telefon: +36 20 459-0494, 
+36 30 515-9628.

Tömblakásban egy- vagy másfélszobás 
bútorozatlan albérletet keresek 

hosszabb távra. 
Telefon: +36 20 667-0959

A herpesz kellemetlen, de kivédhető
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.

Először csecsemő- vagy kisgyermek korunkban kerülünk 
kapcsolatba a vírussal. Az első fertőzést követően a vírus az idegek 
közt, az idegpályákon bújik meg.
 
Az esetek többségében a vírus megelégszik a szervezetben elfoglalt 
helyével, azonban az olyan esetekben, amikor legyengül az 
immunrendszer vagy egyéb külső behatások (stressz, fáradtság-
kimerülés, fertőzések, fogászati kezelés, menstruáció…stb.) 
nyomán a herpesz kiújulhat. Amikor a vírus aktivizálódik, általában 
egyazon idegpályán kerül a felszínre, ezért a herpesz általában 
ugyanazon (száj, orr, genitáliák) vagy egymáshoz közeli 
bőrterületen jelenik meg. A kialakulás a már sokat emlegetett 
immunrendszerrel van összefüggésben. Amennyiben az a 
megfelelő kapacitással tud működni – tehát ebből is látszik, milyen 
fontos a szervezet harmonikus működése -, akkor ott nem tud a 
herpesz megnyilvánulni. Az immunrendszer erősítésének egyik 
természetes módja a 4 fő (A, B, 0, AB) vércsoport szerinti 
táplálkozás is.

A világon tízből nyolc ember herpesz vírussal fertőzött. A herpesz 
általában kellemetlenül érinti az embereket. Akiknek nem volt 
herpeszük, sokszor helytelenül reagálnak a látványra. Fontos ezért 
tudni, hogy a herpesz nem nemi úton terjedő betegség, és nincs 
kapcsolatban az illető tisztálkodási szokásaival. A herpesz vírustól, 
ha egyszer bekerült a szervezetbe, nem lehet megszabadulni, csak a 
megjelenését lehet csökkenteni. A kialakult herpesz kezelésére 
különböző kenőcsök, tapaszok vannak forgalomba, melyek 
elsősorban a seb nyomnélküli gyógyulását segítik elő.

Vigyázzunk az immunrendszerünkre!

Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

Nőgyógyászati magánrendelés

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész-nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig

szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok, 
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.

Bobály András, faipari technikus
Tel.: +36 30 225-7253, 

e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, 
www.bobaly.5mp.eu

Lapunk legközelebbi megjelenése:
2015. február 6. 

Lapzárta: 2015. január 30.
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