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Vállalkozók köszöntése a városházán

XXV. évfolyam, 2015. február
Ajánlja fel adója 1 százalékát!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy minél többen
éljenek a lehetőséggel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1 százalékáról.

Mezőberény Város Önkormányzata január 9-én rendezte meg a már
hagyományosnak számító újévi köszöntőt a város legnagyobb
adófizetőinek a városháza dísztermében. Siklósi István polgármester
köszöntője után az elmúlt év áttekintésére került sor, kiemelve a
vállalkozók szerepét a város életében a 2014-es adatok, számok
tükrében és megköszönve a városért végzett munkájukat.
A tájékoztató után a megjelenteket Kovács Lajos, a Famíliatészta Kft.
ügyvezetője, „Mezőberény Vállalkozója” 2014. díjazottja
köszöntötte és kívánt az újévre sikereket és jó egészséget. Az est
folyamán beszélgetésre is lehetőség kínálkozott az EXIM Bank
képviselőivel, vállalkozást segítő pénzügyi lehetőségekről. Ez
alkalomból tekinthették meg a vendégek, látogatók a városháza
folyosóján elhelyezett „Mezőberényi Művésztelep” program során
az elmúlt három évben készült és a városnak felajánlott képek
gyűjteményét.

Civileket köszöntöttek a városházán
Február 1 a civilek világnapja

Mezőberény Város Önkormányzata második éve rendezte meg a
városi civilszervezetek vezetőinek, képviselőinek új évi köszöntését
január 30-án a „Civilekkel a civilekért” mottó jegyében. A
meghívottak a város életében, elsősorban kulturális, sport, szociális
területen, közösségépítőként, az önkéntesség jegyében meghatározó
szerepet töltenek be.
(folyatás a 3. oldalon)
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2.
Ez történt a két ülés között

Január 9-én a vállalkozók hagyományos év végi, újévi
köszöntésére került sor a Városházán. A 100 legnagyobb
mezőberényi adófizetőt hívták meg az eseményre, ahol a tavalyi év
történéseiről és a 2015. év terveiről adott Siklósi István polgármester
rövid információt. A fogadás célja, hogy a mezőberényi családoknak
megélhetést biztosító vállalkozásokkal, cégekkel meglévő jó
kapcsolatát erősítse az önkormányzat.
Január 13-án Siklósi István polgármester levélben kért
tájékoztatást Gáncs Péter püspök úrtól az általános iskolai képzés
beindításával kapcsolatos elképzeléseik tisztázásáról. A városban
továbbra is keringő fél információk miatti bizonytalanság eloszlatását
várja - ilyen, vagy olyan formában - a választól. Január16-án emailben kapott választ a polgármester, mely a következőket
tartalmazza: "Mivel püspök úr 2015. január 27-én megy Czunyiné dr.
Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkárhoz
intézményátvételekkel kapcsolatos egyeztetésre, hadd kérjük addig
türelmét a válaszadással."
Január 16-án Kőszegi Mártonnét, 22-én Marton Sándort
köszöntötte Siklósi István polgármester 90. születésnapja
alkalmából családja körében, otthonában. A szokásoknak
megfelelően átadta az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját. Ezúton is jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk Anna néninek,
és Sándor bácsinak.
Január 19-én a Berény Tv stúdiójában készült riport a
szemétszállítás, mint kötelező közszolgáltatás körébe tartozó
változásokról. A riportban Siklósi István polgármestert és Bondár
Lajost, a Békés-Manifest Kft. ügyvezetőjét kérdezték a lakosságot
érintő változásokról, illetve általában a hulladékszállítás és
ártalmatlanítás folyamatáról, közte a Mezőberényben eddig is
működő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről is. A riportot a 21-i
adásnapon a Berény Tv bemutatta. A változások legfontosabb
részeiről január végén szórólapokon is értesítetést kaptak a lakosok. A
szórólapon adott információk közül sokan tévesen értelmezték a
szemétszállításért fizetendő lakossági díjat, melynek összege
negyedévenként kb. 3.400,- Ft lesz, amit a Békés-Manifest Kft.
közvetlenül a lakosoknak számláz. A szállítást Mezőberényben
továbbra is a TAPPE Kft. végzi.
Január 21-én a Nagyzugi szivattyútelepen járt Siklósi István
polgármester, s meggyőződött, hogy napok óta a nappali időszakban
12 óra időtartamban emelik át a vizet a csatornából a Körösbe. Azért
volt ez lényeges, mert jelezték, hogy a szennyvíztisztító telepnél
nehezen mozdul a tisztított víz, azt mintha visszaduzzasztotta volna
valami. Miután a két szivattyú folyamatosan dolgozik napközben, s
ennek eredménye jól látható mind a Belencéresi, mind a Szettyényesi
csatornák vízszintjének csökkenésén, így más oka lehetett a
visszaduzzasztásnak. Az Alföldvíz Zrt. szakemberei telefonos
egyeztetés után végigjárták az érintett szakaszt, de nem jelezték, hogy
a probléma továbbra is fennállna. A polgármester szükség esetére
felajánlotta az önkormányzat segítségét.
Január 22-én megbeszélést tartottak az ivóvízrendszer felújítási
munkáiról. Az önkormányzattal előzetesen nem egyeztették a Mónus
Illés, Oltványkert utcákban végzendő munkákat, azok kiviteli terveit,
a szükséges beavatkozásokat - pl. út- és bejárók átvágását -, valamint a
munkaterület átadását és közútkezelői hozzájárulást sem adott ki az
önkormányzat. Mivel nem állt rendelkezésre információ, így nem volt
mód a lakosságot sem értesíteni a munkákról. A kivitelező elmondása
szerint a területen érintett lakóknak szórólapokat dobtak be a
postaládájába, igaz, ez a nem ott lakókat nem tájékoztatta a terület
forgalmi rendjének esetleges változásairól. A megbeszélés
eredményeként az idei évben végzendő munkákról készült egy
ütemterv, amely tájékoztató jellegű. A városvezetés nyomatékosan
kérte, hogy a munkák megkezdése előtt legalább három nappal
jelentsék be a munkakezdéseket. A munkák megrendelője a beruházó
Alföldvíz Zrt., kivitelező a békési székhelyű IP Tender Kft.

terület
Luther utca
Liget tér

tervezett kezdés
2014. november
2014. november

tervezett befejezés
2015. január 31.
2015. január 31.
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Belenczéresi u.
2014. december
2015. február 15.
Mónus I. - Oltványkert u. január 11.
február 28.
Gutenberg u.
január 22.
február 28.
Szabó Árpád u.
február 15.
február 28.
Jeszenszky u.
február 20.
március 15.
Csabai út
március 16.
április 15.
Köröstarcsai út
április 1.
április 30.
Sport u.
április 15.
május 10.
Hősök útja
május 10.
május 30.
Thököly-Mátyás u.
május 10.
május 30.
Szív u.
május 10.
május 30.
A szakemberek elmondása szerint a munkák elvégzését követően
jelentősen nő a rendszer üzembiztonsága (megszűnnek a csőtörések,
mosatás hatékonysága nő), csökken a földben a kötéseknél elfolyó
víz mennyisége (kevesebb kiadás a város kasszájából, a
talajvízterhelés csökken), és a víz minőségének is javulnia kell
(kevesebb lerakódás a csővezetékben, megszűnhet a "ruskósodás").

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
A napirend megszavazása után a képviselő-testület elfogadta Dr.
Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatását a 2014. december 22-én tartott
zárt ülésen hozott döntéseket, majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről. A beszámolóhoz szóbeli kiegészítést is tett: a
szemétszállítás kapcsán hangsúlyozta, hogy a kommunális adót
minden belterületi ingatlan után teljes áron kell megfizetni. Gratulált
a mezőberényi Famíliatészta Kft.-nek a Békés Megyei Közgyűlés
által megítélt Adomány Díjhoz.
Elfogadásra került „A Mezőberényi Önkormányzat
szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása
érdekében” című ÁROP pályázathoz elkészített tanulmány. A
képviselő-testület intézményei hatékonyabb és gazdaságosabb
működése, az ügyfelek elégedettségének fokozása érdekében
részletesen megvizsgálja, lehetőség szerint belső erőforrásból, igény
szerint külső szakértő bevonásával az önkormányzati működés
következő területeit. Így saját – a Polgármesteri Hivatal és
intézmények – belső erőforrásokból: a Hivatalnál az ügyfélinformációs pult továbbfejlesztését, a Liget működtetési formáját,
gazdasági társaság létrehozását, az OPSKK önálló gazdálkodását, a
Kálmán-fürdő működtetését, önköltség-számítási szabályzat
elkészítését, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok
rendszerének, kapcsolatának felülvizsgálatát. Külső szakértő
bevonásával a következő területek vizsgálatáról döntöttek: az
intézményi munkatervek feladat – költséghatékonyság ellenőrzését
lehetővé tevő rendszer kidolgozását, az ellenőrzési rendszer
erősítését (belső ellenőrzés költségvetési tervezés, megvalósítás,
ellenőrzés fázisokra), valamint ügyfél és dolgozói elégedettségmérés
rendszerének kiépítését valamennyi intézményre.
A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi költségvetés tervezetét,
azt továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Elfogadták a 2015. évi Városi rendezvények tervét, és egyben
megbízták az OPSKK igazgatóját, hogy az év közben történt
változásokat kísérje figyelemmel, a módosításokat végezze el, és a
városi honlapon jelentesse meg. Idén is március 15., május 1.,
augusztus 20. és október 23. rendezvényeket tekintik városi
nagyrendezvénynek, kiegészítve a „Civilekkel a civilekért”
rendezvénysorozattal. 2015. évben a Berényi Napok 2015. augusztus
20-22. között kerül megtartásra.
A Kinizsi utcai parkolók tervezése tárgyú ajánlatkérési eljárás
nyerteseként a Körös-Road Mérnöki Tervező, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-t határozata meg a testület. A tervezési munka
megvalósítására 623.000,- Ft fedezetet biztosítottak a képviselők.
Jóváhagyták Siklósi István polgármester 2015. évi szabadságolási
ütemtervét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy nem kíván együttműködési megállapodást kötni a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével.
A képviselő-testület 2014. december 22-én hozott határozata
értelmében a lakossági kommunális hulladék begyűjtését és
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szállítását 2015. január 1-től változatlanul a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A 2015. január 1-vel hatályos
szabályozás alapján az ingatlanhasználó közvetlenül a
közszolgáltató részére fizet díjat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáért. A változások miatt módosítani kellett az
önkormányzat és a Béké-Manifest Kft. között fennálló
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést valamint a
települési hulladékgazdálkodásról és a köztisztaság fenntartásáról
szóló rendeletet.
Elfogadták az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. évi
beszámolóját, valamint jóváhagyták az intézmény 2015. évi
munkatervét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Madarak
Háza üzemeltetésével kapcsolatban felhívás közzétételéről döntött. A
felhívás olvasható a város honlapján is (www.mezobereny.hu).
2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások rendszere, egységesen
bevezetésre kerül a települési támogatás intézménye. Ezek alapján a
februári testületi ülésen kerül tárgyalásra az új szociális
támogatásokat tartalmazó rendelet-tervezet.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. február 23.
(hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Civileket köszöntöttek a városházán
(folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényt megtisztelte Závogyán Magdolna a Nemzeti
Művelődési Intézet főigazgatója; Pocsajiné Fábián Magdolna a
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára; Dombi
Ildikó, a Nemzeti Művelődési Intézet főosztályvezetője és Kocsis
Klára az intézet Békés Megyei Irodájának vezetője is.
Siklósi István polgármester köszöntőjében méltatta a szervezetek
városért végzett tevékenységét és beszámolt az önkormányzat előző
évi munkájáról, a civileket is érintő Esélyegyenlőségi Programról,
melyet dr. Burján Katalin képviselő fog össze, valamint az
önkormányzat 2015. évi terveiről. A polgármester kifejtette, az
önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete az elmúlt
esztendőben stabil volt. A helyi gazdaság 2010-hez képest
növekedett, 2014-re negyven százalékkal növekedett a vállalkozások
nettó árbevétele.
A foglalkoztatás megőrzése, bővítése érdekében az önkormányzat
külön alapot hozott létre, illetve iparterület kialakításába kezdett a
vasút mellett.
Siklósi István kiemelte, a város jó kapcsolatot ápol a civilekkel, két
évvel ezelőtt lehetőséget teremtett rá, hogy a vállalkozások a helyi
iparűzési adó egy százalékát a civil szervezeteknek juttathatják, ez
tavaly több mint egy millió forintos bevételt jelentett. Az erkölcsi
megbecsülés jeleként a város idei jelmondata: „Civilekkel a
civilekért”.
A Závogyán Magdolna ismertette a Nemzeti Művelődési Intézet
munkáját, kulturális közfoglalkoztatás programját, említette az
annak eredményeként a városban elkészített ifjúsági kérdőívet, és
hogy a megyében elsőként itt alakult meg a Települési Értéktár
Bizottság. Beszélt a kulturális közfoglalkoztatás további terveiről,
mely eddig segítséget jelentett a civil szervezetek tevékenységében.
A találkozó alkalmából a városháza dísztermében közel 80 civil
kívánt egymásnak boldog új évet és eredményes munkát 2015. évre.
A pohárköszöntőben Siklósi István polgármester megerősítette a
civilek nélkülözhetetlen segítségét, többek között a rendezvények,
események, versenyek színvonalas lebonyolításánál, és
együttműködést ígérve sikereket és jó egészséget kívánt. Pocsajiné
Fábián Magdolna a civilekben rejlő erőt, az együtt gondolkodást, az
együttműködést emelte ki. Závogyán Magdolna újév köszöntő verse
megható pillanatokat, könnyeket csalt a jelenlévők szemébe, és méltó
elindítója volt a város 2015. évi civil munkájának.

3.

Kőszegi Mártonné
köszöntése
Kőszegi Mártonné Plavecz
Anna 2015. január 16-án
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.

Szilasi Károlyné
95 éves
Szilasi Károlyné Pataki
Julianna január 31-én ünnepelte
95. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte és adta át
a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.
Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés,
boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Marton Sándor
köszöntése
Marton Sándor 2014. december
05-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból
Siklósi István polgármester utólagosan köszöntötte otthonában,
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.

FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
mezőberényi Városi Ligetben található
Madarak Háza látogató központ üzemeltetésére
felhívást tesz közzé.
2015. február 15-ig kér ajánlatokat fenti létesítmény kulturális
és szabadidős célú hasznosítására. Az ajánlatban az
üzemeltetésre vonatkozó elképzelések részletes leírását várja.
Az ajánlatokat a képviselő-testület 2015. február 23-i ülésén
értékeli. A feltételekről érdeklődni, és az ajánlatokat benyújtani a
polgármesternél lehet.
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. tel.: 20/800-40-50)
Siklósi István polgármester

Pályázati kiírás 2015-re
Mezőberény Város Képviselő-testülete 2015. évre pályázatot ír ki
városi rendezvények, valamint
a város nemzetközi kapcsolatainak támogatására.
A felhívások, az adatlap és az elszámolólap letölthetők a város
honlapjáról:
http://www.mezobereny.hu/s/cikk/1430/Palyazati-kiiras-2015
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Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőberényben 2015. január 1-től
továbbra is a TAPPE Kft. végzi a szemétszállítást. Az ország
valamennyi településére vonatkozó jogszabályi előírások
következtében azonban változás áll be a szemétszállítás, mint
kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás költségeinek
viselésében. A lakosok felé negyedévenként a Békés-Manifest Kft.
számláz, első alkalommal 2015. április 1-vel, így a lakosok
közvetlenül fizetik ki a szemétszállítás költségeit. A befolyt
összegekből a Manifest Kft. fizeti a TAPPE Kft. szolgáltatását
(jogszabályok miatt kizárólag így kivitelezhető).
Azonban a szemétszállítás és ártalmatlanítás költsége, a
bevezetésre került lerakói illeték, az útdíj és a rezsidíj
csökkentéssel keletkező finanszírozási hiány miatt a lakosság
befizetései nem fedezik a szolgáltató költségeit. Az Önök
befizetésein túl, az önkormányzatnak még évi 44 millió Ft-ot
meghaladó kiadást jelent, amit más területekről elvonva kell
kigazdálkodnia. (Ebből a kommunális adó legfeljebb 32 millió Ftot fedez.) Annak érdekében, hogy a lakosság költségei ne
emelkedjenek jelentős mértékben, a képviselő-testület új
adónemet nem vetett ki, adómértéket nem emelt, az önkormányzat
felé fizetendő lakossági kommunális adót pedig 10.000, Ft-tal
csökkentette, 8.000,-Ft/év megállapításával.
Összegzésként a három legfontosabb információ az Önök
számára:
- a szemétszállítást továbbra is a megszokott módon a TAPPE Kft.
végzi,
- negyedévente fizetendő számlát a Békés-Manifest Kft-től
kapnak, a szolgáltatás éves díja 13.500 Ft,
- a csökkentett kommunális adó (8.000,- Ft) megfizetése az
önkormányzat felé továbbra is előírás.
A szemétszállítás Önöket érintő változásairól további
tájékoztatásokat fogunk adni szórólapokon, kábeltévében,
Mezőberényi Hírmondóban, honlapon, de személyes
megkeresésükre is igyekszünk sort keríteni.
Siklósi István polgármester

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk
Dévényi Józsefné született Winter Éva Mária (1954), Horváth
József (1922), Szikora László (1950), Csipke Károly (1935),
Liska Pál (1944), özv. Gál Ambrusné született Gál Julianna (1925),
Király Pál (1952), id. Nacsa József (1933)

Adomány-díjat kapott a Famíliatészta!
A Békés Megyei Önkormányzat
által alapított „Adomány-díjat –
közgyűlés által létrehozott bizottság döntése értelmében – a
Famíliatészta Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Kft. kapta. Az
elismerést Kovács Lajos ügyvezető igazgató a Magyar
Kultúra Napja alkalmából, január
22-én Vésztőn vette át Tolnai
Pétertől, a megyei önkormányzat
alelnökétől. Ez alkalomból
Kovácsné Nagy Krisztinával, a
cég marketing-reklám szakemberével beszélgettünk.
- Meglepte önöket a díj?
- Zalai Mihály, a megyei
önkormányzat elnöke hívta föl
telefonon a férjemet, és tájékoztatta a közgyűlés döntéséről.
Megkerestem Smiriné Kokauszki Erikát, az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ igazgatóját, tőle érdeklődtem, hogy pontosan mit
jelent ez az elismerés. Kissé meglepődtem, hogy ő mindent tud róla,
de csak az átadási ünnepségen derült ki számunkra, hogy bár a megyei

önkormányzathoz a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája tehet javaslatot, Mezőberényből a kulturális központ ajánlott
bennünket az „Adomány-díjra”.
- Miért vesznek részt a város rendezvényein, eseményein?
- Tavaly megkaptuk a Mezőberény vállalkozója 2014 címet, és a
május elsejei ünnepségen ételbemutatót tartottunk. Ha valamely
városi rendezvényre tésztát kértek tőlünk, nem mondtunk nemet.
Anyagi támogatásra nagyon szűkös a keretünk, inkább termékeinkkel
segítünk. Különösen jó a kapcsolatunk Borgula Györgynével, a
Mezőberényi Szlovákok Szervezete elnökével, vele nagyon jól
egymásra találtunk. Hasonlóan jó az együttműködésünk a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesülettel is, igyekszünk
erősíteni ezeket a közösségeket.
- Mi vezérli önöket, miért támogatnak rendezvényeket, közösségeket?
- Ez a személyiségünkből adódik. Húsz évet tanítottam, és
megtapasztaltam az együtt alkotás, a közösségfejlesztés erejét. Ez a
szemlélet elengedhetetlen egy vállalkozás irányításában is. Ezt a
vállalkozást a dolgozók is magukénak érzik, szeretnek itt dolgozni, mi
pedig igyekszünk megbecsülni őket. Magánemberként pedig három
gyermekünk révén több közösségnek vagyunk a tagjai: az óvodának,
az általános iskolának és a gimnáziumnak. Értesülünk a
rendezvényeikről, és amiben tudunk, segítünk. Férjemmel együtt itt
születtünk, itt nőttünk fel, barátaink, ismerőseink élnek a városban, és
érezzük a megbecsülést, ezért szívesen segítünk.
- Tavaly ősszel a IX. Adománykonvojhoz csatlakozva az
Élelmiszerbanknak 390 kilogramm száraztésztát adtak…
- Minden nap érkezik hozzánk megkeresés adományozás céljából,
olyan szervezetet kerestünk, amely arra szakosodott, hogy eldöntse,
hol van erre a legnagyobb szükség. Évente kétszer adományozunk: az
Élelmiszerbanknak és a nagyszalontai, Böjte Csaba atya által vezetett
Szent Antal Gyermekotthon számára.
- Magatartásukkal példát mutatnak a város, a megye vállalkozásai
számára. Számítanak-e követőkre?
- Valamennyi vállalkozásnak van lehetősége rá, hogy segítsen, ezt a
vezetők személyisége határozza meg. Mezőberényben eddig is voltak
olyan vállalkozások, amelyek igyekeztek támogatni a várost, a civil
szervezeteket, bízom benne, hogy ezután is így lesz.
M. L.

Az általános iskola első félévének értékelése
Ez a tanév az előzőkhöz képest sem hozott kevesebb munkát,
kevesebb feladatot. A tanév tervező munkája során fő koncepciónk
továbbra is az volt, hogy a jogszabályi környezetnek és a megújuló
köznevelési rendszernek eleget tudjunk tenni, s mindezt úgy, hogy a
közösen létrehozott értékeinket tovább építsük, gyarapítsuk, a tőlünk
telhető legmagasabb minőséget nyújtva.
Intézményi félévzáró adatok
Általános iskolai tanulók száma: 857 fő
Alapfokú művészetoktatás: 139 fő
Általános iskolai feladat ellátási helyek tanulócsoportjai összesen: 43
(ebből összevont 3)
Napközis csoportok száma: 16
Kollégiumi csoport száma: 1
Személyi feltételek
A szakos ellátottságunk 100%-os az alapképzettségek tekintetében.
2015.01.01-jétől 1 fő nyert besorolást a Pedagógus I. fokozatba, 10 fő
a Pedagógus II. fokozatba, 3 fő a mesterpedagógus fokozatba.
Felsőoktatásban 12 kolléga vesz részt, 13-an voltak
továbbképzéseken.
Tárgyi feltételek
A székhellyel együtt 8 telephelyen folyik a nevelő-oktató munka.
Iskolánk jó infrastruktúrával rendelkezik, digitális táblákkal,
számítógépekkel (asztali és hordozható), tanulói laptopokkal
rendkívül jól felszerelt.
Pályázatok
4 pályázatunk fenntartási szakaszába ért. Új: a TÁMOP 4.1.2.B.213/1-2013-0008 projekthez kapcsolódóan a Szegedi
Tudományegyetem által vezetett Mentor(h)áló 2.0 programban való
részvétel. Cél a tanulószervezetté válás.
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Félévi eredmények
Mulasztás
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Művészeti Tagintézmény tanulmányi átlaga: 4,98.
A művészeti iskola szöveges értékelése: kiválóan megfelelt 92,86%,
jól megfelelt 7,14%.
1-2. évfolyam szöveges értékelése

20 tanulónk mulasztott igazolatlanul, ebből ketten összesen 410 órát.
Magatartás
Jutalmazások, fegyelmező intézkedések

Az iskola tanulóinak I. féléves magatartási átlaga: 4,26.
1-4. évfolyam: 4,31,
5-8. évfolyam: 4,21.

Szociális mutatók - különleges bánásmódot igénylő tanulók

Szorgalom

Az iskola tanulóinak I. féléves szorgalom átlaga: 4,02
1-4. évfolyam: 4,26,
5-8. évfolyam: 3,77.
A Művészeti Tagintézmény szorgalom átlaga: 4,96.
Tanulmányi teljesítmény

A 3-8. évfolyam tanulóinak I. féléves tanulmányi átlaga: 4,00
3-4. évfolyam: 4,18
5-8. évfolyam: 3,9

Egyéb foglalkozások
E félévben 16 napközis csoportban tanulóinknak közel 40 %-a készül
pedagógus segítségével a tanórákra. Napközis nevelőink feladata a
nyugodt tanulási környezet megteremtése, segítségnyújtás a
tanórákra történő felkészülésben, felzárkóztatás, a tanulók délutáni
foglalkozásaira irányítás, hasznos szabadidős tevékenység
felkínálása.
A kollégium lakói hátrányos helyzetűek, sok testvérpár van közöttük.
„Ennek a kis közösségnek a tagjai jól ismerik egymást, tolerálják a
személyiségbeli különbözőségeket.”
A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) és a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTMN) fejlesztő
foglalkozásai a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően
lettek kialakítva. 3 gyógy-, illetve 1 fejlesztőpedagógus fejleszti őket.
Alsó tagozaton heti 1 órában minden osztály számára biztosított heti
1 felzárkóztató óra.
Felső tagozaton a nyolcadikosokat magyarból és matematikából
előkészítő foglalkozásokkal segítettük a felvételire való
felkészülésben. Tehetséges tanulóinkkal a tehetségfejlesztő órákon,
szakkörökön, tömegsport foglalkozásokon, tehetséggondozó
csoportokban foglalkozunk.
Kapcsolatok
Valljuk, hogy a tanár-diák kapcsolat, a kölcsönös bizalom a nevelő
munka alapja. Alapvető fontosságúnak tartjuk a szülőkkel történő
fokozott kapcsolattartást, a kölcsönös kommunikációt.
Partnereinkkel elsősorban közös rendezvényeinken találkozunk.
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Események
(a teljesség igénye nélkül)
· Iskolai ünnepségek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás
· Megemlékezések: október 6., október 23.
· Kulturális Napok,
· Évszak-napok,
· Német szoktató tábor,
· Kapaszkodó tábor,
· Kulturális Napok: plakátverseny, képzőművészeti pályázat és kiállítás, Városismereti vetélkedő
· Magyar Diákszövetség sportnap
· Témanapok, témahetek, projektek
· Karácsonyváró hangverseny
· Karácsonyi ünnepség Bélmegyeren és Muronyban
· Diákönkormányzati rendezvények: Télapó és karácsonyi ünnepség
· Nyílt napok a Művészeti Tagintézményben
· Tanulmányi versenyek szervezése, rendezése alsó és felső tagozaton
– részletesen lásd a http://mai.mezobereny.hu/ honlapon
· Tanulmányi versenyekre való felkészülés
· Nemzetközi szintű sportversenyek: Kosárlabda torna
· Nemzetközi kapcsolatok ápolása: Poprád
· Lampionos felvonulás a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ, a Katicabogár Német
Nemzetiségi Óvoda és iskolánk rendezésében
· Szülői Munkaközösségi értekezlet, Iskolaszéki értekezlet,
Igazgatótanács
· Szülői értekezletek, fogadóórák
· IPR rendezvények a partnerekkel
· IPR értékelések a szülőkkel
Öreg István főigazgató

Jöjjenek a testőrök!
Minden Sándor-bál egyszeri és megismételhetetlen pillanatokat
tartogat 1972 óta. A berényi gimnázium öregdiákjait invitáljuk a
kezdetek óta, egy színdarabbal idézzük föl a diákszínjátszás
hagyományát, s keringővel nyitjuk meg bálunkat évről évre.
A három testőr
A XIII. Lajos korabeli Párizsban Richelieu bíboros mozgatja a
szálakat. Legalábbis addig, míg megérkezik a fővárosba egy ifjú
gascogne-i nemes, D'Artagnan…
Sikerül kiérdemelnie a testőregyenruhát?
Elvégzi a küldetését a testőrség?
Kiben bízhat a királyné?
Elérheti célját a bíboros?
Zajlanak az előkészületek és hamarosan mindenre fény derül.
44. SÁNDOR-BÁL
Főpróba - 2015. február 12. (csütörtök) 18.00 óra
Előadás - 2015. február 14. (szombat) 19.00 óra
Szeretettel látjuk a kedves érdeklődőket az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ színháztermébe és a Berény Szállóba!
a 11.E, 12.A, 12.B, 12.D osztályok tanulói és osztályfőnökei

Gyöngyfűzés a Kézműves Körben

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kézműves Köre január 22én tartotta foglalkozását. Az érdeklődők a gyöngyfűzés technikájával
ismerkedtek meg, gyöngy medálokat és gyöngy fákat készítettek.
A következő foglalkozást február 6-án 17 órakor tartják, ekkor a
quilling technikával ismerkednek, illetve Valentin-napi meglepetést
készítenek.

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
Telt ház előtt a Marica grófnő

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermében a
fővárosi Bulvárszínház január 22-én, a Magyar Kultúra Napján telt
ház előtt mutatta be Kálmán Imre Marica grófnő című nagyoperettjét.
Az előadás előtt a Magyar Kultúra Napja alkalmából köszöntőt
mondott Körösi Mihály, a képviselő-testület humánügyi
bizottságának elnöke. Az elhangzott beszéd elolvasható a város
honlapján. (http://www.mezobereny.hu/s/hir/1450/Telt-haz-elott-aMarica-grofno)
A kulturális központban a következő színházi előadás március 6-án
19 órai kezdettel lesz, ekkor a közönség a Délután a legjobb, avagy a
miniszter félrelép című komédiáját láthatja.
Dr. Sziráczki Magdolna mesélt a gyerekeknek

Az OPSKK Könyvtárában 2015. január 23-án a Mesélj nekem!
programsorozat keretében dr. Sziráczki Magdolna gyermekorvos
mesélt a gyermekeknek. A mese után kreatív foglalkozáson
mutathatták meg kézügyességüket a kicsik.
Kincsleletek nyomában
A Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében Kincsleletek nyomában - régészeti
emlékek Mezőberényből
címmel Liska András régész
muzeológus, a gyulai Erkel
Ferenc Múzeum munkatársa
tartott előadást 2015. január 29én az OPSKK Muzeális Gyűjteményében. A szép számú
érdeklődő közönség bepillantást
nyerhetett a régészek munkájába, illetve a Mezőberény
határában tavaly talált bronzkori
kardok megtalálásának körülményeiről és a leletek szakszerű
feltárásáról hallgathatott meg előadást. Liska András régész
muzeológus maga is aktív résztvevője volt a leletmentő feltárásnak.

Mezőberényi Hírmondó

Intézményi hírek

Egészségünk sokszínű világa
2015. március 21-én 10-16 óráig egészségnap az OPSKK
Művelődési Központjában
Előadások alternatív
egészségmegőrző módszerekről,
természetgyógyászok
bemutatkozása, dobolás,
közös meditációk.
Bővebb információk a
plakátokon és a
opskk.mezoberny.hu honlapon,
és a facebook.com/opskk
közösségi oldalon.
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
és a Városi Nyugdíjas Klub

Bor-, szárazkolbász-, pogácsa-,
savanyúság- és lekvárversenyt hirdet
2015. március 18-án (szerdán) 17 órakor az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
borverseny: asztali bor (vörös, fehér, rosé) és gyümölcsbor
kolbászverseny: vékonykolbász, vastagkolbász
pogácsaverseny: házi készítésű, minimum 50 dkg pogácsa
savanyúságverseny: hordós és üveges
lekvárverseny: házi készítésű
Nevezés a helyszínen 16-17 óra között
A versenyre várjuk a jelentkezőket!
Bővebb információ:
www.mezobereny.hu, www.opskk.mezobereny.hu honlapokon
és a www.facebook.com/opskk közösségi oldalon.

Érkeznek a disznótoros receptek
A felhívás nyomán érkeznek az első dokumentumok. Most az egyik
receptet tesszük közkinccsé. Íme!
A sváb ételek egyszerűek voltak, takarékosak, laktatóak, emellett
nagyon ízletesek.
Sváb disznótoros savanyúmártás
(Sauere Brei / Sauerpri / Schlaht pri)
Jellegzetes sváb disznótoros
étel, ilyenkor volt hozzávaló:
vese, máj, szív. Főleg ebédre
készítették.
Hozzávalók: (körülbelül,
mert nem méricskélték): 40
dkg nyúlja oldalasvég, 40 dkg
comb, 2 vese (megtisztítva,
kiáztatva), 1 szív, 40 dkg máj,
2 nagy hagyma, zsír, liszt, só,
2-3 babérlevél, csipet pirospaprika, a tálaláskor ecet, esetleg tejföl
Elkészítés: felkockázzuk a vesét, a szívet, a májat és a kétféle húst.
Evőkanálnyi zsíron megdinszteljük az apróra vágott hagymát,
rátesszük a vesét, szívet és a húsokat. Kétszer, háromszor átforgatjuk,
pirítjuk. Sózzuk, és egy csipet pirospaprikával meghintjük. Kétszer
annyi vízzel öntjük fel, mint amennyi a hús mennyisége. Lassan
rotyogtatjuk. Ha félig megfőtt, beletesszük a májat is.
Amíg a hús megfő, elkészítjük a rántást. 4-5 evőkanál lisztből és
zsírból sötétebb, „vastag“ rántást kavarunk. A megfőtt húshoz lassan
hozzákeverjük a rántást, és jól összeforraljuk.
Egytálétel, köret vagy savanyúság nem illik hozzá. Tálaláskor pici
ecettel ízesíthetjük. Mostanában tejfölt és puha kenyeret is kínálunk
hozzá.
Frey Mihályné, Kaiser Gizella
Várjuk receptjeiket. Beérkezési határidő: március 20.
2015 októberében az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
megrendezendő kiállításunkhoz továbbra is várjuk a fotóikat és a régi
disznótoros eszközöket. 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

Délután a legjobb,
avagy a miniszter férelép
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
színháztermében március 6-án 19 óra.
A jegyek már kaphatók.
További információ:
Bartó Róbertné, +36 20 226-9690

Az OPSKK februári
programajánlója
15 óra az OPSKK Könyvtárában „Szép magyar
beszéd” - Kazinczy-verseny területi fordulója az
általános iskola felső tagozatosai részére
február 11.
18 óra színházbusz indul a Békéscsabai Jókai
Színházba. A bérletesek Frederico Garcia Lorca:
Bernarda Alba háza című darabját tekintik meg.
február 13-15. Kultúrházak éjjel-nappal az Orlai Petrics Soma
Kulturális központban
február 13.
17 óra az OPSKK Művelődési Központja
aulájában az Alföld Turista Egyesület farsangi
turista bulija
február 18.
17 óra OPSKK Művelődési Központja aulájában
télbúcsúztató a Nyugdíjas Klubban
február 25.
8-11 óráig véradás az OPSKK aulájában.f
ebruár 26.
17 óra OPSKK Muzeális Gyűjteményében a
Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében A
mezőberényi vasútállomás múltja és jelene
címmel Komócsin Imre vasútmodellező előadása
március 6.
19 óra az OPSKK Művelődési Központjában Ray
Cooney: Délután a legjobb, avagy a miniszter
félrelép című komédiája két felvonásban
február 11.

Intézményi hírek / Civil hírek
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Miért jó sakkozni?

Kultúrházak éjjel-nappal
országos rendezvény

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
központ január 31-én a megyei
sakk csapatbajnokságnak adott
otthont. Aki nyomon követi a
városi rendezvényeket, az
Mezőberényben egy évben több
sakkversennyel is találkozik.
Ezek fő szervezője Jozaf Csaba,
a Mezőberényi Sakk Egyesület
elnöke, aki egyben a Békés
Megyei Sakkszövetség titkára is.
Hogyan ismerkedett meg a
sportággal, és miként kötelezte el
magát mellette? – erről

2015. február 13-15.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban csatlakozott
a Magyar Népművelők Egyesülete felhívásához, az alábbi
programokkal:
Február 13-án 17 órakor nyílik Ezer papír címmel
Molnár László origami kiállítása, ez a 3D teaorigami
technikáját mutatja be. A tárlat megtekinthető márc. 18-ig.
A technika megtanulható február 20-án a Kézműves Kör
foglalkozásán.
Február 13-án 17 óra 15 perckor gyűrtpapír technikával
készült origami ruhák bemutatója.
Február 13-án 17 óra 30 perckor közös alkotás,
darufüzér, darufüggöny készítése.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További információk a plakáton: mezobereny.hu,
opskk.mezobereny.hu, www.facebook.com/opskk

Ovisok a muzeális gyűjteményben

A Magyarvégesi Tagóvoda Margaréta csoportja látogatott el január
16-án az OPSKK Muzeális Gyűjteményébe.
A kicsik a berényi disznótoros hagyományaival, annak eszközeivel
ismerkedtek meg, illetve megtekintették a települési értéktárat
bemutató tárlatot és a néprajzi szobát is.

érdeklődtünk Jozaf Csabától.
- A sakk játékszabályaival a családban nagyon hamar
megismerkedtem. Akkor a kulturális központban Szuharda Gyula
vezetett sakk szakkört, ő alapította meg Berényben a sakk-életet.
Kilenc éves koromba kezdtem ide járni, és alaposabban itt sajátítottam
el a játékot.
- És mi tetszett meg Önnek a sakkban?
- Akkor még nem volt számítógép, a gyerekek olyan sok lehetőség
közül nem választhattak, mint ma. Abban az időben a sakknak sokkal
nagyobb volt a presztízse, akkor a média sokat foglalkozott Karpov és
Kaszparov csatájával, és ez a sakkra irányította a figyelmet.
- Versenyzőként milyen eredményeket ért el?
- Gyermekkoromtól a velem egyidősekkel jártunk a versenyekre.
Megyei szinten kimagasló eredményeket nem produkáltam, inkább
csak városi versenyeken értem el sikereket, de ez a sakktól nem vette
el a kedvemet. Tanulmányaim befejeztével 1998-ban jöttem haza
Berénybe, és újult erővel elkezdtem sakkozni. Előbb a Sportcsarnok
SE Sakk Szakosztályát erősítettük meg, majd 2006. januárjában
megalapítottuk az önálló Mezőberényi Sakk Egyesületet.
- Évente hány versenyt rendeznek?
- Egyesületünk évente két versenyt szervez: a Szuharda Gyula
Emlékversenyt minden év december elején, ugyanis ekkor van a
verseny névadójának a születésnapja, illetve júliusban a strand kupát
rendezzük meg. Továbbá évente a megyei bajnokság három-négy
fordulóját hozzuk Berénybe.
- A városban mennyire népszerű a sakk?
- A sakk iránt vannak érdeklődők, de kitartás hiányában a gyerekek
nagy része lemorzsolódik. Általában a fiatalok egyszerre több
sportágat is űznek, és, ha a tanulmányi eredményük romlik, akkor
jellemzően a sakkról mondanak le. Jelenleg 16 olyan sakkjátékos van,
aki Mezőberényben lakik, vagy valamilyen módon kötődik a
városhoz, ezek fele ifjúsági korú. Egyesületünk szakkörében heti két
alkalommal találkozunk, erre a közösségi médián keresztül hívjuk az
érdeklődőket, az intézményekben plakátokat teszünk ki, de a
legtöbben ismerősükön keresztül jutnak el hozzánk. Egyébként
egyesületünket már ismerik a városban.
- Miért ajánlja ezt a sportágat a gyerekeknek?
- A sakk erősíti a logikai képességet, fejleszti a döntésképességet,
gyors gondolkodásra és pontos megoldásra serkent. Hollandiában már
az oktatási program része, nálunk is lehetőség van rá, hogy a
pedagógusok beillesszék a tantervbe.
M. L.

2014-2015. Évi XXXIII. Kispályás Labdarúgó Teremkupa
Amatőr tabella a 11. forduló után
Csapat neve
1. Póka-Trans
2. D.M. Dánfok Vendéglő
3. Ipar FC
4. Csaba-Berényi Gépgyártó Kft.
5. FLAMENGO (Luzer)
6. Csaviép
7. Paprika Store.co.uk
8. Károlyi és Társa
9. M.F.C. II
10. TOP DOWN
11. Kispályások
12. Kolotech

Szenior tabella a 11. forduló után
GY
9
8
8
8

D
0
2
1
0

V
2
1
2
3

LG
72
51
59
77

7
6
5
5
3
2
2
0

1
1
1
0
0
0
0
0

3
4
5
6
8
9
9
11

74
66
47
51
39
31
19
5

KG
18
14
26
31

GK
54
37
33
46

P
27 pont
26 pont
25 pont
24 pont
30
44 22 pont
28
38 19 pont
46
1
16 pont
42
9 15 pont
37
2
9 pont
83 -52 6 pont
90 -71 6 pont
143 -138 0 pont

Csapat neve
1. Lima
2. Oliva Med
3. Netzita
4. Berény Turizmus
5. Csárda-Tex
6. Asszonybosszantó
7. Elektromix Outlet
Mezőberény, 2015.02.02

GY
7
6
5
3
3
2
2

D
2
1
1
4
1
1
0

V
1
2
3
3
5
7
7

LG
30
31
19
26
22
27
18

KG
23
18
19
19
29
34
31

GK
7
13
0
7
-7
-7
-13

P
23 pont
19 pont
16 pont
16 pont
10 pont
7 pont
6 pont
Winter Attila,
Versenybíróság

További információ:
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1449/XXXIII.-KispalyasLabdarugo-Teremkupa-labdarugo-torna
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XII. Téli Körös Teljesítménytúra

Az idén már tizenkettedszer rendeztük meg a 30 km-es távon,
nyolcadszor a 20 km-es távon Téli Körös elnevezésű túráinkat.
Találkozó reggel nyolc és kilenc óra között volt a Vad-Ász
sörkertben. Nevezés és az útvonalleírás (térkép) böngészése után
borongós, de még csapadékmentes, ugyanakkor kissé télies időben
vágott neki a 168 túrázó, az általa választott távnak. Az indulók
többsége Békés megyéből került ki, de más megyékből, sőt a
Dunántúlról is ellátogattak túránkra. Ebben a borzalmasan "nedves"
időben is mindössze 3 fővel indultak kevesebben, mint a tavalyi
rekord! (Ebbe a háromba e sorok írója, mint rendező is beletartozik...)
Aki nekivágott, az gondolta, sáros lesz egy kicsit, előbb mínusz 5
fokban, helyenként térdig érő sárban, majd havas esővel tűzdelt
északi szélben jó kondíció és kitartás kellett a táv teljesítéséhez!
Gratulálok az elszánt, kitartó sportturistáknak!
Földes Péter

OVIFIT
TORNA FOGLALKOZÁS 4-6 ÉVESEKNEK
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Drezdában jártak a berényi fiatalok
A Fény-Pont Gyülekezet fiataljai december végén Drezdába utaztak a
helyi testvérgyülekezet által rendezett JESUSlive elnevezésű ifjúsági
konferenciára. Az eseményt minden évben december 28. és január 1.
között rendezik meg 14 és 30 év közötti tinédzserek és fiatal felnőttek
számára, azzal a céllal, hogy segítsék a fiatalokat a kapcsolatépítésben,
egymás kultúrájának és gyülekezeti életének megismerésében.
A nemzetközi konferencián, ahova ma már egész Európából
(Hollandiából, Lengyelországból, Szlovákiából) érkeznek fiatalok,
2014-ben Magyarországot egy tízfős mezőberényi csapat képviselte.
A konferencián délelőtt előadásokat tartottak a fiataloknak a jó
döntésekről és az életcéljaik megtalálásáról, délutánra pedig
különböző foglalkozásokon vehettek részt. A workshop-okon olyanok
osztották meg tapasztalataikat, akik már több országban/földrészen is
tanultak vagy dolgoztak, majd a kiscsoportos foglalkozásokon
lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre és kapcsolatépítésre is.
Ezeken az alkalmakon a német fiatalok megmutatták Drezda
nevezetességeit, a berényiek pedig magyar közösségi és
kártyajátékokat tanítottak nekik. Az év utolsó napján Poetry Slam
elnevezésű költészeti versenyt rendeztek, ahova csak saját
költeménnyel vagy zenés produkcióval lehetett benevezni. A
vetélkedő után a konferencia résztvevői koncerttel és tűzijátékkal
zárták az évet.
Az egész csapat nagyon jól érezte magát Drezdában. A tinik az egy hét
alatt sokat tanultak, új barátságokat kötöttek és gyakorolhatták német
és angol nyelvtudásukat is. Az úton hazafelé pedig, arról beszélgettek,
hogy: „Olyan minta otthonról utaznánk hazafelé”.
Süveges Szabolcs TÍZVÁROS Alapítvány

Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád!”
(1Sámuel 3,10)

Kedves Szülők!
Az óvodás korú 4-6 éves gyermekek megismerkedhetnek
játékosan a torna és a sport aerobik alapelemeivel és a kiegészítő
eszközökkel nálunk a Mezőberényi Malom Fitness DiákSportegyesületben. Az órákon megfelelő hangsúlyban szerepelnek
a bemelegítő, fő- és levezető gyakorlatok. Mivel a legtöbb
gyermek szeret ugrálni, bukfencezni, kúszni, mászni a gyakorlatok
többsége ennek megfelelően van kiválasztva. Mindig játék zárja a
tornát, amely általában valamilyen ügyességi játék vagy
egyszerűen szabad játék. A legjobban fejlődőknek lehetőséget
biztosítunk versenyen való indulásra.
Felszerelés: sportos rövidnadrág és póló (vagy tornadressz),
tornacipő
Időpont: hétfőn és szerdán 17-18 óráig
FOLYAMATOS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
A torna alapsportág. Az itt megszerzett mozgáskoordináció,
ügyesség, bátorság, fegyelem és figyelem más sportágakban is
nagy előnyt jelent.
Jelentkezés:
Lészkó-Kurucz Erika
testnevelő –rekreátor, szertorna és aerobik sportoktató,
Telefonszám: +36 30 4987-111
További szolgáltatásainkról tájékozódhatnak a
facebook Malom Fitness hivatalos oldalunkon!

Köszönetnyilvánítás
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel.
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él.
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telnek a hónapok, múlnak az évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Édesanyám,
Bőtsch Mártonné temetésen részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Sámuel Éli főpap felügyelete alatt él, így készülve fel az Úr
szolgálatára. Tehát a tanulás folyamatában van. Éli megtanítja az
Írások ismeretére, az Úr tiszteletének gyakorlatára, vezeti a rítusok,
áldozatok bemutatásának útvesztőjében, hogy mit és hogyan kell
helyesen cselekedni, minek mi a megfelelő rendje. Sámuel pedig
engedelmes gyermek, igaz lelkiismerettel és szorgalommal készül
hivatására. Ám, történik egy váratlan fordulat, éjjel a templomban,
ahogyan feküdt, egy hang szólította meg. Sámuel pedig felkelt,
odament Élihez, hogy megtudja miért hívta. Éli azonban visszaküldi
aludni, mondván, hogy nem ő hívta. Pedig Sámuel valóban hallott
valamit, vagy valakit. Még ha rosszul is azonosította be.
Sámuelhez hasonlóan mi is hallunk hangokat: vannak körülöttünk a
külvilágból érkező zajok, hangok, hívások, hosszú és kimerítő
monológok. Azután a bensők hangja is megérint: gondolataink,
terveink melyeket megalkotunk, szövögetünk olykor fondorlatos
módon, kikutathatatlanul. Azután ott van a lelkiismeretünk hangja,
mely jelez szüntelenül, ha vétünk, ha rosszul döntünk, de amit mégis
elnyomni igyekszünk. Hangok, szavak, hívások, indíttatások
öveznek minket. S vajon melyik honnan való? Melyikre hallgassunk?
Mit cselekedjünk? Olykor már zavarban vagyunk, pedig elvileg
felkészültek vagyunk az életre. Vannak ismereteink, hatalmas a
tudásanyag, amit az ember felhalmozott. Birtokában vagyunk annyi
biológiai összefüggésnek, szakavatott ismerői az emberi léleknek, a
pszichológiának, sőt irányítjuk a világot, a gazdaság titkai tudói
vagyunk – de mégis mindezek ellenére az ember oly elveszett. Mert
nem elég tudni, hallani a világ szavát és önmagunk hangját! Nem elég
a világról és az emberről való ismeret! Alapvető életszükségletünk az
Istenről való ismeret, és Isten szavának meghallása.
De milyen különös az testvéreim, hogy először Istenről csak
ismereteink vannak. Csak hallunk róla, de még nem halljuk az Ő
hangját. Tanulunk róla történeteket, megismerjük, hogy milyen nagy
a hatalma, milyen nagy az ereje, mily nagy csodákra képes, hogy
mennyivel jobb és több, mint mi emberek vagyunk. Tudunk Istenről,
de még nem hiszünk benne, mert nem szegődtünk Krisztus nyomába.
Eme állapotunkban hasonlóak vagyunk az ifjú Sámuelhez, aki ismeri
Istent, hallott Róla, tanul Tőle, de még nem hallotta a hangját. Amikor
az ember nem csak ismeri, hanem érti Isten Igéjét és üzenetét, átéli a
megtérés csodáját. Előbb kellett a tanulás alázata, az Istenre figyelés
csöndje, melyre ráépült a szív áhítata, a lélek Isten felé nyitottsága. És
e kettőből megszületett Sámuel elhívása, s egyszersmind a megtérése
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is, és kimondta a silói szentély sötétjében az Úrnak Sámuel: „Szólj
Uram, mert hallja a Te szolgád.”
Sámuel ezt a mondatot, nem csak formálisan mondta ki egykoron.
Nemcsak azért, mert ezt kellett szólni, mert Éli ezt mondta neki, hogy
a hívásra így válaszoljon. Hány és hány ember kerül ilyen csapdába,
hogy azért teszem, mert ezt mondták, hogy cselekedjem. Nem
gondolom végig, csak mondom és cselekszem. Mintha az ember csak
egy gép lenne, mely nem gondolkodik, csak amit mondtak neki,
teljesíti. Sámuel nem egy ilyen gép volt, hanem gondolkodó ember,
aki felmérte, hogy az Úrnak terve van vele, és most jött el az ideje
annak, hogy elhívja, hogy a küldetését megkezdje. Sámuel egy olyan
elhívásra mond igent, amiről nem tud semmit. Nem ismeri
küldetésének tartalmát, idejét, színhelyét. ÉS mégis ezek hiányában
is el tudja kötelezni magát Isten mellett. Jóllehet, hogy Sámuel sok
részlettel nincsen tisztában, de egyet mégis tud: az Urat kell
szolgálni! Neki ez éppen elegendő! Vajon bennünk van-e ekkora
bizalom Istenünk iránt? Felismerjük-e, hogy az Úrnak terve van
velünk? Nemcsak azért születtünk, hogy valahogyan eltöltsük földi
életünk múló napjait, hanem betöltsük azokat Isten akarata szerint.
Sőt, életünk akkor kezdődik el igazán, ha egyszerre tisztába kerülünk
azzal, hogy Isten minket használni akar arra, hogy az Ő szeretete
általunk fényesebben tündököljön, hogy az igaz Igéje hitelesen
megszólaljon ajkunkon. El tudunk-e indulni hívó szavára, még akkor
is, ha konkrétan még nem tudjuk, hogy az Érte végzett szolgálatunk
majd hova és kikhez vezet, s hogy milyen áldozatokat, szenvedéseket
kell majd hoznunk?
Isten megszólít minket, elhív a szolgálatra. A kérdés az, hogy mi
halljuk-e a hívást, és igent mondunk-e rá? Nem könnyű dönteni, mert
a Krisztus követésének útja nehéz, sokszor lemondásokkal jár, és nem
tudjuk, hogy mire számíthatunk. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi
lesz holnap, de azt igen, hogy Isten holnap is velünk lesz. Ha ezt
komolyan vesszük, akkor el tudjuk vállalni Krisztus szolgálatát nem
számolva a változó világgal, sem a változó emberekkel, és igazi
hitvallássá lesz szájunkban az Ige: „Szólj Uram, mert hallja a Te
szolgád!” Ámen.
Román János, református lelkipásztor

A gyógyvizek belsőleges használata - 1. rész
Kristály Patika - Mezőberény, Fő u. 2.
Salvus gyógyvíz
A Bükk hegység nyugati lábánál, a Tarna völgyének peremén terül
el Bükkszék, változatos természeti környezetben. Itt kerül
kitermelésre 540 m mélyről a hazánkban egyik legnépszerűbb,
40 °C hőmérsékletű SALVUS gyógyvíz. A SALVUS gyógyvíz a
nagy oldott ásványi sótartalmú, alkáli-hidrogén-karbonátoskloridos, brómos-jodidos gyógyvizek csoportjába tartozik.
Összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas összes
oldott anyag tartalmú (22.989 mg/l) gyógyvíz. Az anionok közül
kiemelkedő mennyiségű a hidrogén-karbonát, amely a többi
összetevővel komplex hatást kifejtve a vizet az egyik
legkülönösebb tulajdonságú gyógyvízzé teszi. A SALVUS
gyógyvízben oldott halogénelemek az egészséges emberek
számára is kedvező hatásúak.
Mit gyógyít?
Anyagcsere (pl. székrekedés), emésztőrendszeri (pl. gyomorsav
túltengés) és légzőrendszeri panaszokra (pl. allergia) is javallt a
SALVUS víz használata.
Cukorbetegség, dohányzási panaszok, légúti betegségek,
gyomorfekély, gyomorsav-túlképződés, kolitisz, asztma, köhögés,
garat és gégegyulladás és még sok más hasonló panaszok
kezelésére orvosilag is javalt készítmény a SALVUS víz
Keresse gyógyszertárainkban, és bátran használja a fenti
kórképekben!
Jó egészséget!
Jeszenszky Attila szakgyógyszerész

2015. 01. 27.
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
HA RÉSZT VESZEL, TÖBB LESZEL!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Z Ú J S Z É C H E N Y I T E RV T Á R S A D A L M I
MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI
R E N D S Z E R É N E K F I N A N S Z Í R O Z Á S Á VA L
MEGVALÓSUL A „HA RÉSZT VESZEL, TÖBB
LESZEL!” PROJEKT
A mezőberényi Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
megalakulása óta fontos szerepet tölt be a fogyatékkal
élők és a hátrányos helyzetű emberek életének
segítésében. Ezen emberek számára a foglalkoztatás az a
terület, ahol teljességben meg tudják élni, hogy ennek a
társadalomnak ők is hasznos tagjai és ők is hozzá tudnak
tenni valami a társadalom egészéhez.
Szervezetünk 47.156.800,-Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert, a TÁMOP-5.3.8.A2 projekt keretén
belül a megváltozott munkaképességű személyek
hatékonyabb tranzitálhatósága érdekében olyan
képzési lehetőségeket kínál, amelyek figyelembe veszik
ezen személyek speciális igényeit, valamint alkalmassá
teszik őket arra, hogy akár a védett foglalkoztatásban,
akár a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezés esetén
alkalmazni tudják azokat.
Szükség van arra, hogy azoknak a megváltozott
munkaképességű személyeknek, akik olyan egészségi
problémával, korlátozottsággal élnek, hogy elhelyezkedési
esélyeiket a lokális munkaerőpiac kedvezőtlen volta miatt
bizonytalannak, esetleg kilátástalannak tartják olyan, a
foglalkoztathatóságuk hatékonyságának növelése
érdekében speciális kompetencia-és készségfejlesztést,
valamint képzési lehetőségeket biztosít szervezetünk
szakembereink segítségével, amelyek ezt a gondolkodást
megváltoztatják, továbbá felmérjük képességeiket ezzel is
hozzásegítve az elhelyezkedésüket védett foglalkoztatóknál, vagy a nyílt munkaerőpiacon. Jelen projekt egy
nagyon fontos állomás és lépés abban, hogy a megváltozott
munkaképességű emberek megkapják azokat a képzéseket,
fejlesztéseket, amelyek a nyílt munkaerő-piaci integrációjukat segítik elő a térségben és a szervezetben dolgozó,
érzékenyítő, személyiség és kompetencia-fejlesztő
képzéseket megvalósító szakemberek pedig át tudják adni
azokat. A szervezet küldetése, hogy megmutassa a magyar
társadalomnak, hogy ezen emberek nem csak a védett
foglalkoztatási formákban, hanem a nyílt munkaerő-piacon
is képesek dolgozni, az egészséges emberekkel azonos
értékű munkát végezni, csak meg kell találni azokat az
eszközöket, amelyek a kitűzött célhoz hozzásegítik őket.
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NEMZETI DOHÁNYBOLT

KOMFORT ABC
Készlet erejéig akció:
Céklasaláta üveges
Sárgaborsó feles Lagris
Olympos rostos multivit
Red Bull Sugarfree energiait.
Coca-Cola Light, Zéró
UHT tej 1,5% „Milk”
Napraforgó étolaj „Tena”
Cremo kávéízesítő krémp. utt.
Nesquik kakaó
Dosia mosópor

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett…
720ml
500g
1l
0,25l
2,5l
1l
1l
400g
600g
10kg

99Ft
129Ft
149Ft
249Ft
299Ft
169Ft
289Ft
349Ft
759Ft
2999Ft

(138Ft/l)
(258Ft/kg)
(149Ft/l)
(996Ft/l)
(120Ft/l)
(169Ft/l)
(289Ft/l)
(873Ft/kg)
(1265Ft/kg)
(300Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Készlet erejéig akció:
Soproni kajszi, grape. dob. sör 0,5l
Borsodi sör Pet
1l
Coca Cola Zéró, Light üdítő
2,5l
Apenta üdítőitalok
1,5l
Olympos üdítőitalok
1,5l
Sió rostos őszibaracklé
1l
Nescafé 3in1 Class. inst.kávékev. 175g
OMNIA Classic őrölt kávé
250g
Nescafé Class. instant kávé üv. 100g

139Ft
299Ft
299Ft
155Ft
195Ft
239Ft
429Ft
599Ft
699Ft

(278Ft/l)
(299Ft/l)
(120Ft/l)
(103Ft/l)
(130Ft/l)
(239Ft/l)
(2451Ft/kg)
(2396Ft/kg)
(6990Ft/kg)

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Szépségszalon
Szépségszalonom Szolárium szolgáltatással bővült.
Új prémium minőségű Coffee Love Max és CollaTan csövek.
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.

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

Minden érdeklődőt szeretettel várok: Valnerovicz Erika.

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

Mezőberényben 6,7 ha, 293 AK szántó
60.000.-Ft/AK áron eladó.
Tel: 20/265-3300

Német Nemzetiségi Önkormányzat
közmeghallgatása
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény
2015. február 6-án (pénteken) 14 órakor
KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött testületi ülést tart.
A közmeghallgatás tárgya:
• Közintézményekre nemzetiségi nyelvi felirat kihelyezése tárgyában vélemény kérése (317/2014.(VIII.25.) MÖK határozat)
• Őseink 290 évvel ezelőtt érkeztek az újratelepülő Mezőberénybe
Az ülés helye: Klubhelyiségünk, Mezőberény, Kossuth tér 6.
Mezőberény, 2015. január 29.
Wagner Márton NNÖ elnök
Az Erős Vár Alapítvány (5650 Mezőberény, Kossuth tér 6.)ezúton
is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1 % - át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 83 420,- Ft volt, amelyet - az
alapító okiratban meghatározottak szerint - a szociális hátránnyal
küzdők és a fogyatékkal élők támogatására fordítottunk.
Az Erős Vár Alapítvány kuratóriumának nevében:
Falatyné Berkesi Márta

Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón
2015. május 17-től 23-ig 6 éjszaka és 7 nap félpanzióval 24000 Ft/fő
+ 450 Ft/nap IFA. Elhelyezés két és három ágyas szobákban.
Beutaló nem kell. Utazás menetrend szerinti autóbusszal.
Jelentkezés: 2015. április 10-ig előleg befizetésével.
További információ: Kiszely Zsuzsanna +36 30 454-7149.
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