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2012. január 27-én nyílt meg Váradi Zoltán fotográfus kiállítása
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. A tárlatot Papp
Zoltán grafikus nyitotta meg. Személyes hangvételű köszöntőjében
bemutatta az alkotót, kiemelte a fotók egyedi hangulatát.
Városházi séta címmel
hirdetett fotópályázatot az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Color
Fotóklub. A díjakat Váradi
Zoltán, a zsűri elnöke és
Fábián Zsolt, az OPSKK
igazgatóhelyettese adták
át. I. Hoffmanné Baranya
Róza, II. Pintér Zoltánné,
III. Kis József, IV. Ladányi
Zoltán.

A teljes képanyag a
w w w. m e z o b e r e n y. h u
oldalon látható.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az OPSKK Könyvtárában
– elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozva – a Himnuszról, Kölcsey Ferencről és koráról készült kvízjáték. Összesen
32 fő vett részt a meghirdetett játékban, melynek eredményei: 14
éven aluliak versenyében sorsolás útján díjat nyert Lukács Karolina
(Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola). A 14 éven felüli
résztvevők közül az egyetlen hibátlan megoldást Bobály György
készítette.

Nekik is adhatjuk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, minél többen éljenek
a lehetőséggel, rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1%
százalékáról!
Alapítvány az Ázsiai Missziókért
18389382-1-04
Alföld Turista Egyesület
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület
18391187-1-04
Berényi Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egy. 18385113-1-04
Berényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
Erős Vár Alapítvány
18376438-1-04
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület
18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület
19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány
19054564-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete
18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány
18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
18382828-1-04
Mezőberény Kist.érségi
Ált. Isk. DSE
19052256- 1-04
Mezőberényért Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület 18394537-1-04
Mezőberényi Ált. Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Cukorbetegek Egyesülete
18376830-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egy. 18394427-1- 04
Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egy. 18392975-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub
19058582-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány
18379981-1-04
Mezőberényi Horgászok Egyesülete
19977946-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány
18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
19061522-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete
18377178-1-04
Szalai Barna Tenisz Klub
18374292-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egy.
18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete 18393220-1-04
Mezőberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
18393536-1-24
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium DSE
18380606-1-04
Spektrum Alapítvány
18380747-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület
18382756-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány
18393282-1-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egy.
18388965-2-04
Kiemelt költségvetési előirányzat:
A nemzeti tehetség program
1823
Egyházak:
Magyar Katolikus Egyház
0011
Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
Magyarországi Református Egyház
0066
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Mezőberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

December 27-én Siklósi István polgármester – képviselő-testületi
felhatalmazás alapján – levelet küldött a K&H Banknak a
kötvényszerződés módosítását kezdeményezve. A módosítás
kezdeményezésének alapja az a banki szakjogász által készített
vélemény, amelyről a képviselők még a novemberi testületi ülésen tettek tájékoztatva. A módosítás kezdeményezés legfontosabb oka pedig
az árfolyam veszteség. A kötvény történet szálainak „kibogozása”
gyakorlatilag 2010 végétől a mai napig tart. Az első megbeszélésre
január 20-án kerül sor.
December 30-án 3.048.000,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára 200 m3 támogatott tűzifa vásárlására segítségként. A támogatás
lehetőségéről a Belügyminisztérium még november végén e-mailben
értesítette a polgármestereket. Novemberben több kérdés is felmerült
a lehetőséggel kapcsolatban, hiszen az önkormányzatoknak 2000
Ft/m3 + ÁFA önerőt kellett felvállalni ahhoz, hogy hozzájuthassanak a
fához. Ekkor még azt sem lehetett tudni, honnan és milyen fát lehet
beszerezni. A kérdésekre csak újabb megkeresésre érkezett részbeni
válasz, de a válasz megérkezésekor december 12-én a polgármester úr
jelezte, hogy 200 m3-t tudnának fogadni. Ezt követően semmilyen
visszajelzés nem érkezett, csak az előbb említett összeg érkezett az
önkormányzat számlájára, s ezt követően tudták meg, hogy december
23-án született egy belügyminiszteri rendelet, amelyben sok más
település mellett Mezőberény is nevesítetten szerepel és kaphatja a
jelzett mennyiségű fát. Mára kiderült, hogy Bélmegyeri erdőkből kell
elszállítatni a fát 4000 Ft/m 3 + ÁFA áron. A testület 18-án döntött a
pénzügyi fedezetről, s még ezen a napon meg lett rendelve a szállítás.
Bíznak benne, hogy legkésőbb a 30-ával kezdődő héten elkezdhetik a
támogatott fa átadását a rászorultak részére.
Még ezen a napon járt a polgármesternél Kiszely Jánosné, Zsuzsika néni, akivel Mezőberény újratelepítésének 290. évfordulójához
kapcsolódó program lehetőségekről beszélgettek. Városunk történetében a következő 2013-as év lesz a 290. az újratelepítés óta. Zsuzsika néni munkássága egy jelentős részének nyilvános bemutatásával kívánna kapcsolódni az évfordulóhoz. Felajánlását megköszönve a részletek későbbi megtárgyalásában történt megegyezés.
17-én Komiszár Jánosnak otthonában 90. születésnapja
alakalmából adták át Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az
önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú, egészségben és
boldogságban töltött éveket kívánnak neki.
23-án a polgármester és a jegyző úr árverésen vett részt Békésen. A
volt kertészet 1,7 ha-os területére licitáltak a testület által meghatározott – legkisebb árverési – értéken, 1.250.000,- Ft-on. Az árverésen
több érdeklődő vett részt, de csak egy tette le a licitálási előleget. A licitálás az önkormányzat részérő eredményes volt, a meghatározott
összegért sikerült az ingatlant megszerezni. A licitálás a 30 napos fellebbezési határidő után válik jogerőssé, azt követően kerülhet az önkormányzat tulajdonaként bejegyzésre az ingatlan. A vagyontárgy
mezőgazdasági hasznosítása van tervbe véve.
24-én az intézményvezetőkkel és gazdasági vezetőkkel történt
egyeztetés a 2012. évi költségvetésről. Az idei év költségvetéséhez
biztosított állami finanszírozás – központi források – 2012-ben, a
2011-es évhez viszonyítottan összességében a 100 millió forintot
meghaladó mértékben csökkentek, a kiadási oldal pedig nőtt. Ha
semmi mást nem tekintünk az ÁFA 25%-ról 27%-ra emelése csak a
geotermikus projekt esetében 10-12 millió forintos kiadásnövekedést
eredményez.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
január 30-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatója hangzott el a 2011. december 23-i zárt ülésen hozott döntésekről, valamint
a 2012. január 18-i rendkívüli testületi ülésen született határozatokról,
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Laposi
kert melletti löszgyepen a Mezőberény, külterület 0285/3 hrsz.-ú
területen lévő nyúlánk sárma (Ornithogalum brevistylum)
élőhelyét helyi védelem alá helyezte.
A védett terület elhelyezkedése: a Laposi kert és a körgát közötti
területen, a Vésztői útnál lévő töltéshez közeli 0285/3 hrsz.-ú
ingatlanon lévő ősgyep. A terület déli határvonala: a Laposi kert 1-es
kaputól délre 50 m-re található. A terület északi határvonala: 0285/2
hrsz.-ú terület. A terület nagysága: 2 ha 9800 m2. A Képviselő-testület
felkérte a Jegyző urat, hogy a fenti területről és a már védett természeti
területekről, faegyedekről egységes szerkezetbe foglalt rendeletet
készítsen.
A Képviselő-testület szintén helyi védelem alá helyezte a
Mezőberény, külterület 0363/4 hrsz.-ú területen a felekezet nélküli
temetőben az Erdei tulipán (Tulipa sylvestris) élőhelye.
A védett terület elhelyezkedése: A köztemetőtől délre lévő
felekezet nélküli temető a Mezőberény, külterület 0363/4 hrsz-ú
területen. A terület nagysága: 3010 m2. A Képviselő-testület felkérte a
Jegyző urat, hogy a fenti területről és a már védett természeti
területekről, faegyedekről egységes szerkezetbe foglalt rendeletet
készítsen.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0232 hrsz.-ú területen található az őrháztól délre a
rám pa mellett lévő 300 m 2 területű lómenta élőhelyét, valamint a Mezőberény, külterület 0228 hrsz.-ú és a Mezőberény 0229/1 hrsz.-ú területeken lévő faegyedeket nem kívánta helyi védelem alá helyezni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára stratégiai tervét jóváhagyta. Megbízta az intézmény vezetőjét, hogy a stratégiai tervre
alapozva az intézmény dolgozza ki az intézkedési tervet, melyben
kerüljön lebontásra a konkrét feladatok felsorolása határidővel, felelős
személyekkel.
II. fordulóban tárgyalásra került Mezőberény Város Önkormányzat
2012. évi költségvetése. A Képviselő-testület a költségvetést további
tárgyalásra alkalmasnak találta, valamint a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára
2012. évre cafetéria-juttatásként személyenként 193.250,-Ft (bruttó)
összeget állapított meg. Mezőberény város képviselő-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2012. évi költségvetési rendeletében
biztosítja. Felkérte a jegyzőt, hogy a Közszolgálati szabályzatban
meghatározott cafetéria-juttatás részletes szabályait vizsgálja felül, és
szükség esetén módosítsa.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkérte az
intézményei vezetőit, hogy a 2012. évi intézményi költségvetéseiket
körültekintően vizsgálják meg, és az intézményeik költségvetésének
kialakításával kapcsolatban tegyenek ésszerű, lehetőség szerint jelentős az intézmény működését még nem veszélyeztető kiadás csökkentő
és bevétel növelő javaslatokat.
(folytatás a 2. oldalon)
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Az állattartási rendelet módosítását a Képviselő-testület levette
napirendről, és megbízta a jegyzőt az átdolgozott rendelet-tervezet
előterjesztésével.
Módosításra került Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
közterületi dohányzás tilalmáról szóló előterjesztést tovább tárgyalásra alkalmasnak találta, felkérte az előterjesztőket az önkormányzati rendeletalkotásra vonatkozó minisztériumi szakmai anyag
megérkezését követően a téma ismételt előterjesztésére, legkésőbb a
Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
köztemetőre vonatkozó önkormányzati szabályozás tárgyú előterjesztést szintén tovább tárgyalásra alkalmasnak találta, és felkérte
az elő terjesztőket, hogy az önkormányzati rendeletalkotásra
vonatkozóan a téma ismételt előterjesztését, legkésőbb a Képviselőtestület 2012. februári ülésére tegyék meg.
Módosításra került a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet. A módosítás keretében
nem csak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
hanem a rendszeres szociális segélyben és lakásfenntartási támogatásban részesülők számára is előírásra került a lakott ingatlanjaik rendben
tartása. A módosítások 2012. február 1-jén lépnek hatályba.
Megalkotásra került – a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésével – az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet. A rendeletben bérlőkijelölési joggal rendelkező lakások, szükséglakások, szociális bérlakások, „Fecske” (Garzon) lakások, valamint piaci alapú bérlakások (ezen
belül költségalapú összkomfortos lakások, összkomfortos lakások,
komfortos lakások, félkomfortos lakások, valamint komfort nélküli lakások) kategóriák szerint besorolásra kerültek az önkormányzati bérlakások. A rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba.
A Képviselő-testület módosította az önkormányzati lakások
lakbéréről szóló önkormányzati rendeletet. Szabályozásra került az
egyéb szociális bérlakás kategóriába sorolt önkormányzati lakások
bérleti díja 193 Ft/m 2/hó összegben, valamint a bérlőkijelölési joggal
rendelkező bérlakások tekintetében kerültek további szabályok bevezetésre. A rendelet módosításai 2012. február 1. nappal lépnek hatályba.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette az Oktatási és Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a
Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására benyújtott
pályázaton, a 96/2011.(III. 7.) számú határozattal megítélt, 101. 000.Ft-ot, nem használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a
pályázó a program megvalósulása miatt a 2012. évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatásként megítélt és fel nem használt 101. 000,- Ft
összeg, a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület
299/2011. (V. 30.) számú határozata alapján, 2011. évben az általános
tartalékalapba kerüljön automatikusan visszahelyezésre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberényi Kistérségi Óvodák mezőberényi tagóvodáinak nyári
nyitva tartásának tervezetét jóváhagyta. Megbízta az intézmény
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vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február
tizenötödikéig a szülőket tájékoztassa és kérje a tájékoztató megjelentését a városi honlapon és a Mezőberényi Hírmondóban is.
Elfogadásra került a 2012. évi városi rendezvények terve. A
Képviselő-testület megbízta az intézmény igazgatóját a rendezvényterv honlapon történő megjelentetésével és a változások ott
történő aktualizálásával, valamint az év közben történt változásokat
kísérje figyelemmel és a módosításokat végezze el.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közterület használat szabályozásáról szóló
63/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet kerüljön módosításra a vállal kozók kérésének megfelelően, a vonatkozó jogszabályi keretek között.
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kistérségi szélessávú
informatikai hálózat működtetésére az Antenna Hungária Zrt-vel
kötött haszonbérleti szerződés megszüntetésével kapcsolatban, a Békési Kistérségi Társulás a 4/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt,
Mezőberény Város Önkormányzatát terhelő bruttó 12.630.096 Ft befizetési kötelezettségének eleget tesz, mely pénzösszeget az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett
a Békési Kistérségi Társulás 5/2012. (I. 10.) számú határozatában
foglalt, 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (Kft.)
létrehozásával.
A Képviselő-testület az önkormányzati Kft. társasági szerződését
jóváhagyta, egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert a befizetési kötelezettség teljesítésére, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
HURO/1101. számú pályázat pályázatírási díjának fedezetének biztosítása érdekében 326.000 Ft pótbefizetést vállalt, a Békési Kistérségi Társulás 7/2012. (I. 10.) számú határozatában foglalt szerint.
A Képviselő-testület a pótbefizetés összegét az önkormányzat
2012. évi költségvetése terhére biztosította, egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a
Mezőberényi Kistérségi Óvoda intézményvezetői, a Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői,
valamint a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ intézményvezetői pályázati kiírások megfogalmazását.
A Képviselő-testület egyetértett a Mécses Szolgáló Közösség
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás-tervezettel és
felhatalmazta Siklósi István polgármestert az együttműködés aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette dr. Balog Zsolt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
külsős, szakember tagjának, tisztségéről való lemondását. Az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külsős, szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztásánál 11 támogató szavazattal Dr. Hantos Katalin, az elfogadott választási szabályok alapján, a
bizottság tagja lett.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.

A következő testületi ülés időpontja: 2012. február 27. hétfő.
Gulyásné dr. Sáli Henrietta
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TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS

a 2012. évi közfoglalkoztatásról

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott erdőterv alapján, Mezőberény Városi Önkormányzata,
mint erdőgazdálkodó, a tulajdonát képző, Mezőberény boldisháti 082/4a helyrajzi számon nyilvántartott 0,92 ha területű, erdő
művelési ágú, faanyagtermelő rendeltetésű területen fakitermelését kíván megvalósítani, mivel az erdőt alkotó olasz nyár
fafaj egyedei elérték a vágásérettségi kort. A fakitermelést követően a terület újraerdősítésre kerül.
Mezőberény Város Önkormányzata a kivágandó, megközelítőleg 337 m3 faanyagot egyben kívánja értékesíteni, annak
az ajánlattevőnek, aki vállalja az erdőből a faállomány szakszerű
kitermelését és a faanyag elszállítását. A munkálatok, az erdészeti szakszemélyzet iránymutatása alapján, a munkavédelmi előírások betartásával, saját felelősségre végezhetők el. A fatuskók eltávolítását, illetve a terület újrafásítására történő előkészítését is
el kell végezni. A megbízottnak rendelkezni kell az erdészeti
munkálatokhoz szükséges engedélyekkel.
A fentiekkel kapcsolatosan 2012. február 15-ig nyújthatók be
ajánlatok Mezőberény Város Polgármestere részére, a Polgármesteri Hivatal 5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. sz. alatt. Az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot tevő megbízási
szerződés alapján végezheti el a kijelölt munkálatokat.

A Belügyminisztérium rendelkezésére bocsátotta a hagyományos közfoglalkoztatás 2012 évben felhasználható keretét, amely elmarad a tavalyi évi
forrásokhoz képest. A Munkaügyi Központ a keretek leosztását minden
településre elvégezte. A keret megállapításakor figyelembe vették az adott
településen foglalkoztatás helyettesítő támogatásban (FHT) részesülő személyek számát, Mezőberény esetében a Start mintaprojektek kapcsán bevonni tervezett létszámot, illetve az idén várhatóan elinduló országos közfoglalkoztatási
programba bevonásra kerülők létszámát. Elsődleges céljuk az volt, hogy minél
nagyobb arányban legyen lehetősége az önkormányzatnak az FHT-ban
részesülő személyeket munkához juttatni.
Jelentős változás a tavalyi évhez képest, hogy rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására nem különítettek el forrást, így az idei évben csak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében van lehetőség kérelmet
benyújtani. A feladatok ellátásának biztosítása érdekében két kategóriát különböztettek meg 2012 évre. A tavalyihoz hasonlóan lehetőségünk lesz hosszabb
időtartamban foglalkoztatni, és – a nagyobb létszámok megmozgatása
érdekében – rövidebb időtartamra is nyújthatunk be kérelmet.
A Munkaügyi Központ Kirendeltsége
1)
„Hosszabb” időtartamra 8 hónapos, 6 órás foglalkoztatás 80%-os
támogatását tudja vállalni. (Elsősorban FHT-ban részesülő személyek támogatására)
2)
„Rövidebb” időtartamra 3 hónapos, 6 órás foglalkoztatáshoz
tudunk 70%-os támogatást biztosítani. (Csak FHT-ban részesülő személyek
támogatására)
A fenti mértékekkel kalkulálva Mezőberény vonatkozásában kiszámításra
került, hogy hány főt tervezhetünk – 2012 évben hagyományos közfoglalkoztatás keretében „hosszabb”, „rövidebb” időtartamban – támogatással foglalkoztatni.
„Hosszabb” időtartam
„Rövidebb” időtartam
16 fő
122 fő
A 2012. évi hagyományos közfoglalkoztatási keretszámok
ismeretében az intézményekkel egyeztető tárgyalás keretében lettek
meghatározva intézményenként a rendelkezésre álló létszám elosztások.
A 2012. évi hagyományos közfoglalkoztatással kapcsolatos
kérelmeket az intézményeknek önállóan kell benyújtaniuk a Munkaügyi Központba.
Frey Mihály
aljegyző

Mezőberény Város Polgármestere

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy Mezőberény Város
utcáin, a rendszeresen végzett kutyabefogások ellenére, folyamatosan
jelennek meg gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek. Minden ebtartó
köteles biztosítani, hogy az ebek tartási helyükről felügyelet nélkül ne
juthassanak ki. Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Aki az
ebtartásra vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el és
30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kóbor eb észlelése esetén bejelentés, a Polgármesteri Hivatalnál,
5650. Mezőberény, Kossuth tér 1. sz. alatt, illetve a 66/515-515-ös telefonszámon tehető. A bejelentések kapcsán, 2011. évben összesen 76
kóbor eb befogása és menhelyre szállítása történt meg. Az ebek tartásának
részletes szabályait az állatok tartásáról szóló 49/2005. (XI.28.) MÖK sz.
rendet tartalmazza, mely megtalálható Mezőberény Város honlapján a
www.mezobereny.hu internetcímen. A lakosság veszélyeztetése, illetve a
szankciók elkerülése érdekében kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét
és maradéktalan betartását!

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében, a
szakszerű kezelés, metszés, növény-egészségügyi beavatkozás kivételével, tilos a közterületen lévő fás szárú növények jogellenes megsértése,
csonkítása, részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása, illetve engedély nélküli kivágása. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a
fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. A közterület
használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK. sz. rendelet alapján,
aki közterületen a növényzetet károsítja, megcsonkolja szabálysértést követ el
és helyszíni bírsággal, vagy - szabálysértési eljárás lefolytatását követően 30.000 forint pénzbírsággal sújtható. Az egyes szabálysértésekről szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint, aki közterületen lévő fás szárú
növényt jogellenesen kivág, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szankciók elkerülése érdekében kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét
és maradéktalan betartását!

Mezőberény Város Polgármestere

Mezőberény Város Jegyzője

Mezőberényi Hírmondó
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Együttműködés
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csökkentette 2011. évtől az iparűzési adó mértékét, 2012-ben pedig lehetőséget
ad a vállalkozásoknak, hogy közvetlenül, az egyébként is befizetendő
helyi adójuk 1+1%-áról történő rendelkezésükkel közvetlenül támogassák a város civil szervezeteit. A rendeletet a 2011. december 23-i
testületi ülésen fogadták el a képviselők.
A döntés hátteréről, a rendelet értelmezéséről, a teendőkről Frey
Mihály aljegyző úrral és Czirbuly Zoltánné adóigazgatási
csoportvezetővel beszélgettem.
- Első hallásra ez az intézkedés a személyi jövedelemadónkból
felajánlható 1+1%-ra emlékeztet.
Frey Mihály:
- Valóban, alapvetően ugyanaz a célja is: a civil szervezetek támogatása.
2011-ben Mezőberényben a Képviselő-testület 10%-kal csökkentette a helyi iparűzési adó mértékét. Ezt tovább csökkenteni nem áll
módunkban, ugyanakkor ezzel a döntéssel 2012. évtől helyi szinten
lehetővé tesszük, hogy a vállalkozók, a vállalkozások közvetlenül, az
általuk kiválasztott mezőberényi civil szervezetnek adhassák a helyi
iparűzési adójuk 1+1%-át. Így a vállalkozó támogathat bármilyen
helyi közösségi célt, és ez gyakorlatilag nem jelent számára többletkiadást. Természetesen, ezen felül bármilyen civil kezdeményezést
szponzorálhat továbbra is, ahogyan ezt korábban is tette. Illetve, aki
nem tudott egyesületi célt támogatni, most többletkiadás nélkül megteheti.
- Az adócsoport dolgozta ki a támogatási rendszert. Melyek a legfontosabb elemei?
Czirbuly Zoltánné:
- Azok a vállalkozások élhetnek rendelkezési jogosultságukkal,
akiknek a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségük eléri a 100.000.Ft-ot. A civil szervezetek közül csak a bejegyzett, és bizonyos – a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletben meghatározott – feltételeknek
megfelelő egyesületek, alapítványok lehetnek kedvezményezettek. Az
adócsoport munkatársai kezelik az 1+1%-os felajánlás teljes dokumentációját. Várjuk a szervezetek képviselőit. Arra is felhívom a
figyelmet, hogy a támogatás felhasználása is csak bizonyos – a rendeletben meghatározott - célra történhet, ezt a későbbiekben a hivatal
ellenőrizheti.
- Mit kell tennie a civil szervezetnek?
Frey Mihály:
- A civil szervezeteknek először adóbevallást pótló nyilatkozatot
kell tennie az adócsoportnál, a Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően
lehet benyújtani a regisztrációs kérelmet. A hivatal áttekinti, hogy a
nyilatkozó megfelel-e a minimum feltételeknek, majd a regisztráció
tényéről értesíti a szervezetet. Ezután lehet felkeresni a vállalkozókat
a támogatás ügyében.
- Az ördög mindig a részletekben bújik meg. Mire kell figyelniük
a szervezeteknek?
- Esetünkben a rendszer nem bonyolult, helyi vállalkozók, helyi
szervezetek és helyi ügyintézők dolgoznak benne, vagyis ismerős
terepen mozgunk. Az időtényező meglátásom szerint a legfontosabb.
Bár május 31. a végső határidő, ezt azonban senki ne várja meg,
mert ha csak ekkor kerül fel a támogathatók listájára, szinte biztos,
hogy a vállalkozások már korábban felajánlották másoknak a helyi
iparűzési adójuk 1%-át.
Vagyis: minél előbb jöjjenek a szervezetek képviseletére jogosult
vezetők, nyilatkozzanak, regisztráljanak és keressék a kapcsolatot a
vállalkozókkal. A testületi döntést követően a civil szervezeteket
értesítettük a lehetőségről, és az ezzel kapcsolatos teendőkről.
Örömünkre szolgál, hogy a szervezetek jönnek, regisztrálnak, keresik a támogatókat.
- Ha mégsem lenne minden egyértelmű, kitől lehet segítséget
kérni?
- Ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban forduljanak az
adócsoport munkatársához, Szigetiné Gyaraki Erikához, vagy
érdeklődjenek Olejné Mertz Judit közművelődési referensnél.
-ske-

A Városi Közszolgáltató Intézmény meghirdeti
2012. május 1-jétől - 2012. augusztus 31-ig tartó
határozott idejű foglalkoztatásra úszómesteri álláshelyeit.
A jelentkezőknek rendelkezni kell úszómesteri vizsgával.
A jelentkezés írásban történik fényképes önéletrajzzal, melyhez
mellékelni kell az úszómesteri vizsga másolati példányát.
Lehetőség van úszómesteri vizsgával nem rendelkezők jelentkezésére is, de nekik vállalni kell az úszómesteri vizsga megszerzését.
A vizsga megszerzésének költségviselése egyedi megállapodás
alapján történik.
Jelentkezési határidő: 2012. február 29.
Benyújtás helye:
Városi Közszolgáltató Intézmény Nagy Sándor igazgató részére
5650 Mezőberény Békési út 17/B. Fsz: 1.

Tisztelt Ügyfelek!
A mezőberényi falugazdász iroda új helyre költözött!
Címe:
Civil Fejlesztő Központ, Békési út 3. fsz. 1-es iroda
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Kedd
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Csütörtök
8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Nagy Krisztián, falugazdász
Telefon: 06/70/772-83-20

Felvívás
A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola DSE a mezőberényi
sportélet 100 éves, a Molnár Miklós Sportcsarnok átadásának
30 éves évfordulója alkalmából kispályás labdarúgó "nosztalgia" tornát rendez február 26-án, vasárnap.
Várjuk az 1982-1990 közötti időszakban a Teremkupán részt vett
csapatok jelentkezését (ÁFÉSZ, Lima, OPSH, Glória, Gösser,
MEZŐGÉP, Agrowerk és más csapatok).
A csapatokban a 40. életévüket betöltött játékosok szerepelhetnek.
A további feltételeket a február 13-án (hétfő) 17.30-kor, a sportcsarnokba tervezett technikai értekezleten egyeztetjük.
Henger Péter
DSE elnök

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete köszönetet mond
a 2010. évi személyijövedelemadójuk 1%-ának felajánlásáért.
Ezúton kérjük, hogy szervezetünk részére továbbra is ajánlják fel személyijövedelemadójuk 1%-át. A mezőberényi vállalkozókat kérjük, hisz
lehetőségük van 2012. évtől adójuk 1+1% felajánlására, civil szervezet
részére. A felajánlást megtehetik a Polgármesteri Hivatalban.
A mi szervezetünk regisztrált és tudja fogadni ezen felajánlásokat. Reméljük,
hogy felhívásunknak, többen eleget tesznek, ezzel segítik munkánkat és az
egész várost érintő rendezvényeket. Adventi gyertyagyújtás, új évi köszöntő,
Mamicska konyha, Szlovák Bál. Célunk, hogy legyen továbbra is fontos
számunkra elődeink öröksége, nyelvünk és kultúránk őrzése. Hisszük, hogy
múltunk tisztelete, jövőnk záloga.
Borgula Györgyné
elnök
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Tisztelt Leendő Óvodás és Első Osztályos Szülők!

„Egy tál meleg étel a rászorulóknak!”
Értesítjük Önöket, hogy a 2011/2012. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI.7.)
NEFMI rendelt, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló –
többször módosított – 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15-16. §-ai alapján az
óvodai és iskolai beiratkozások idejét a 2012-2013. nevelési évre, tanévre az
alábbiak szerint állapítom meg:
• 2012. március 26-án (hétfő) 08,00 órától 18,00 óráig,
• 2012. március 27-én (kedd) 08,00 órától 16,00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
Óvodában: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, orvosi igazolás, a szülő
személyi igazolványa, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. Beíratás helye: Mezőberényi Kistérségi Óvoda Gondnoksága.
Mezőberény, Munkácsy u.10. (bejárat a Csendes köz felől - lapos tetős épület )
Iskolában: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény (az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás), a gyermek TAJ
kártyája, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.
Beíratás helye: Mezőberény, Petőfi u. 17-19.
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 6. § (2) bekezdése alapján:
„A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban
abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik
életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét
május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő
kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a
hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál
a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban
született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.”
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése
alapján: „A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.”
Gubis Andrásné, Öreg István
intézményvezetők

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Mezőberényiek figyelmét, hogy 2012.
február 1-jétől lehetőség van szociális jellegű tüzifa iránt kérelmek
benyújtására a Polgármesteri Hivatalban.

A Szociális jellegű tüzifa kérelem benyújtására azok jogosultak, akik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 10/2011. (III.29.) önkormányzati rendelet 14.§ (2) bekezdése alapján a mindenkori nyugdíjminimumot
(egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 1,5 szeresét) meg nem haladó egy főre
jutó jövedelemmel rendelkeznek.
Egy lakcímre csak egy személy jogosult támogatásra, és csak olyan személy adhat be kérelmet, aki igazolja, hogy a fűtését fatüzeléssel meg tudja
oldani. A kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek, akik ebben az évben még nem
kaptak természetbeni juttatásként szociális jellegű tüzifát.
A kérelemben leírtak valódiságát a rendelet 6.§-a alapján a Polgármesteri
Hivatal környezettanulmány során ellenőrízheti.
Kérelem benyújtása után a döntésről a jogosult határozat formájában értesül.
Az ellátás formája természetbeni juttatás, mely más személyre át nem ruházható.
Siklósi István
polgármester

Mezőberény Város Önkormányzata kezdeményezésére, mezőberényi vállalkozók felajánlásaiból, önkéntesek segítségével 700 adag gulyásleves került kiosztásra rászorulók részére. A 3 helyszínen - a Medvefejes-tónál, a Csabai úton és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épülete előtt - önkéntesek, képviselők segítségével jutott el a
meleg étel az érintettekhez. Az ételosztás legfőbb célja az volt, hogy
olyan rászorult időseket, nagycsaládosokat és munkanélkülieket is
elérjenek, akik nem kérnek segítséget, de nehéz élethelyzetben vannak. A felajánlott alapanyagokból Tánczos Imre vállalkozó főzte meg
a 700 adag ételt.
Ezúton is köszönjük a segítséget a támogatóknak, a felajánlóknak
és mindazoknak az önkéntes segítőknek, akik részt vettek az ételosztásban.
Tánczos Imre-Tópart Vendéglő, Schaffer Gábor, Tóth Pál, Vincze
Miklós, Kosjár György, Sziráczki Dániel, Valnerovicz Kálmán, Szabó
László, Szűcs Gábor, Madarász Ferenc, Kóta László, Família 1997
Száraztészta Készítő Bt., Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének tagjai, Nyugdíjas Klub tagjai, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai.

Mezőberényi Kistérségi Óvoda tagóvodáiban az alábbiak
szerint történik a nyári nyitva tartás.
Időszak

Nyitva

Zárva

2012.06.18 – 2012.07.20-ig

Kinizsi u. óvoda
Kodály u. óvoda

Kálvin u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda

2012.07.23 – 2012.08.24-ig

Kálvin u. óvoda

Kinizsi u. óvoda
Kodály u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda

Mezőberényi Hírmondó

7.

2012. február

Az OPSKK februári
MEGHÍVÓ

programajánlója

Tisztelettel meghívunk mindenkit
a hagyományos

VADÁSZBÁLRA
Időpont: 2012. február 25.
Helyszín: Tópart Vendéglő / Belépő: 4.500.-Ft/fő
Érkezés: 18-19 óráig (vendégváró aperitif)
Program: Vadászkürtös megnyitó: 19 óra. Csinos lányok műsora.
Táncparkett ördögeinek fellépése.
A műsor utáni vacsora: Előétel: Vadpástétommal töltött tojás
almás-körtés salátaágyon. Főétel: Fácánleves házi csigatésztával,
Párolt szarvas, vadászmester módra, Harcsafilé sörtésztában,
Zsebeshús, Török csirkemell, Rántott gombafej, hagymakarika,
Fűszeres burgonyagerezd, Kukoricás rizs, Vegyített savanyúság
Desszert: Somlói galuska. Utóétel: Fácánsült ribizke mártással.
A jókedv felelőse az öt tagú SILVER zenekar.

Információ és jegyvásárlás: Tóth László 06-70-389-1632

A

Mezőberényi Cukorbetegek Egyesülete
tisztelettel megköszöni a részükre felajánlott
személyi jövedelemadó 1%-át.

Adószám: 18376830-1-04
Ebben az évben várjuk szíves felajánlásukat!
Mezőberényi Cukorbetegek Egyesülete

Február 4.

20 éves a Mezőberényi Erdélyi Kör
Erdélyi Bál: ünnepi műsor 18 órától
az OPSKK Művelődési Központ
színháztermében, Vacsora - Berény Szálló
Családi foglakozások a „Madarak Háza” Látogatóközpontban
Február 04. 9-12 és 14-17 óra
Február 11. 9-12 és 14-17 óra
Február 18. 9-12 és 14-17 óra
Február 25. 9-12 és 14-17 óra
Március 03. 9-12 és 14-17 óra
Február 9.
Vasúti modell és haditechnikai makett kiállítás
az OPSKK Muzeális gyűjteményében
Mezőberényi Egészségnapok a Művelődési Központban
Február 14.
Február 15.
(részletesen a www.mezobereny.hu honlapon)
Február 17.
Február 18.
Február 16. 15 óra Szép magyar beszéd, Kazinczy verseny
az OPSKK Könyvtár olvasótermében
Február 17. 17 óra Természetjárók farsangja
az OPSKK Művelődési Központban
Február 23. 17 óra Múzeumi Esték: Érdemrendek, rendjelek és
kitüntetések Vágvölgyi Mihály éremgyűjtő
előadása az OPSKK Muzeális gyűjteményében

Újra várja az érdeklődőket
az „AGYAGOS” SZAKKÖR
-agyagművesség az alapoktólHelyszín: Kovácsék fazekas műhelyében Mb., Báthory u. 38.

A " Katicabogár" Evangélikus
Német Nemzetiségi Óvoda
február 21-22-én nyílt napot
tart. Szeretettel várjuk a Kedves
Érdeklődő Szülőket!
Beiratkozás
a " Katicabogár" Evangélikus
Német Nemzetiségi
Óvodába március 27-28-án, a
városi óvodákkal egyidőben.

Új időpontban!: (február 11-től) szombatonként 15-17 óráig
A csoportot vezeti: Kovácsné Osán Ágnes
Díja: 200,-Ft/alkalom
Várjuk felnőttek jelentkezését is!
Kellő számú jelentkezés esetén Kerámia szakkör indítását tervezzük.
Jelentkezés: Fábián Zsolt,
OPSKK Művelődési Központ 06-66/515-593

Épített örökségünk emlékei

Meghívó!
Szeretettel hívjuk Önöket

a 10. -Jubileumi -Evangélikus Bálra,
február 25-én 19 órától a Berény Szállóba!
Fellépő művészek: Szente Évi és Gulyás Attila,
a Békéscsabai Jókai Színház Junior Príma díjas
színművésze. Zene: Garden Party zenekar
Jeletkezni lehet személyesen a lelkészi hivatalban,
a 20/ 8243805-ös és a 30/ 262 4481-es számon.
Jegyek 2500 Ft-os áron válthatók,
támogató jegyek 1000 ft-os áron igényelhetők.

A Petőfi utca 43. szám alatt lakatlanul áll évek óta a Komlódi család
polgári stílusú háza. Az eklektikus homlokzatú lakóház meghatározó
épülete a régi mezővárosi utcaképnek. Utolsó tulajdonosa a város szerte ismert Komlódi Lajos tanár úr volt. Az épület nagyon leromlott
állapotú, jó lenne megmenteni, hiszen Mezőberény építészeti örökségének része, szegényebbek lennék nélküle.
Csete Gyula
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„ÜNNEPVÁRÓ”

Mezőberényi évfordulók 2012-ben

Óvodánkban 1992 óta dolgozunk Freinet szellemű pedagógiával mindhárom
csoportban. Freinet pedagógiája egy tevékenységközpontú, öröm- és sikerorientált, a gyakorlatból építkező és általa fejlődő pedagógia.
A Freinet szellemű pedagógiával együtt folyamatosan ismerkedünk „új” tervezési módokkal, projektmódszerekkel. A projekt jellegű tervezés elősegíti,
hogy egy fogalmat több irányból megközelítve, komplex megismerése és feldolgozása közben jöhessen létre az értékközvetítés, ismeretnyújtás és szervezés,
a különböző készségek, képességek és a szokások fejlesztése. A tervekben megfogalmazzuk céljainkat, céljaink elérése érdekében feladatainkat és a közös
tevékenységeket. Egyik ilyen projektünk a GYÖNGYHÁZ-LÁNC projekt.
Célunk, hogy a szülők is váljanak egy olyan közösséggé, amelyben függetlenül
hátterük sokféleségétől elfogadják és áthidalják különbözőségeiket. Ezáltal
lehetőségük nyílik őszinte és hatékony kommunikációra és arra, hogy együtt
dolgozhassanak olyan célokért, melyeket mindannyiunk közös hasznára érhetnek el.
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén épül fel.”
( Millard Dean Fuller)
A közösségen belül mindenkinek meg van a helye, szerepe, feladata és
felelőssége.
Az óvodapedagógusok feladata, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek és
olyan kapcsolattartási formákat, közös programokat alakítsanak ki, melyek
lehetővé teszik azt, hogy bekapcsolódhassanak az óvoda életbe.
Egyik ilyen kapcsolattartási forma a decemberi hónap során az ADVENTI
KÉSZÜLŐDÉS. Ebben az időszakban minden gondolatunk a karácsony körül
forgott, minden tevékenységünk az ünnephez kapcsolódott. Ajándékokat,
karácsonyfadíszeket készítettünk, meséink, verseink, és énekeink is erről szóltak. Fontosnak tartottuk, hogy az ünnepi készülődésbe bevonjuk a szülőket is.
Lehetőséget kínáltunk nekik, hogy tevőlegesen, aktívan részt vegyenek mindennapjainkban. Ennek egyik formája az, hogy a „TESZ-VESZ" délelőttök
keretében közösen a gyerekekkel készítették el a mézes süteményt, amely majd
az óvodai karácsonyi ünnep napján a szépen díszített asztalra került. A szülők
aktív részvétele abban is megmutatkozott, hogy sok finomságot készítettek a
csoportok karácsonyi asztalaira. Mi óvónők, a magunk módján megpróbáltunk
segítséget nyújtani a szülőknek az ünnepi készülődésben, ajándékvásárlásban.
Ezért szerveztünk karácsony előtt egy „ÜNNEPVÁRÓ”délutánt, ahol ötleteket
adtunk a szülőknek, milyen ajándékokat érdemes venni a gyermeküknek. A
bemutató során felhívtuk a figyelmüket, hogy vásárlás közben törekedjenek a
tudatosságra, lehetőség szerint olyan játékot vásároljanak, ami hasznos, szép, és
maradandó, hiszen ilyen játék segíti elő a gyermek fejlődését a legjobban.
A karácsonyi előkészületek szerves része volt az ajándékok becsomagolása,
ízléses díszítése. Ezzel kapcsolatos ötleteinket is megosztottuk a szülőkkel.
Bemutattunk különböző technikákat, díszítési módokat. Egyszerű karácsonyfa- és asztali díszeket is készítettünk, melyek felhasználásával egy ünnepi
asztalt terítettünk meg.
Úgy érezzük, hogy ezekkel a közös tevékenységekkel még szorosabbá tettük az óvoda és a szülők kapcsolatát, hiszen egy közös célért –a gyerekek
öröméért – dolgoztunk és reményeink szerint ezekkel az „apró” ötletekkel is
segítettük még meghittebbé tenni a karácsonyt a családok számára.
„Amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik
szépséged, mert a szeretet a lélek szépsége.”
(Szent Ágoston)
Koczka Lászlóné, a Kinizsi úti tagóvoda nevelőtestülete nevében
(rendezvényen készült felvételek a www.mezobereny.hu honlapon
megtekinthetők)

Városunk életével kapcsolatos személyek, szervezetek, események kerek
évfordulóit gyűjtötte egy csokorba az OPSKK Könyvtára helyismereti adatbázisa segítségével. Idézzük fel múltunk néhány jelentős eseményét, kiemelkedő
személyiségét e kronológia segítségével! Mindezekről bővebben pedig a
könyvtár honlapjáról (www.konyvtar.mezobereny.hu) is elérhető helyismereti
adatbázisban, valamint a könyvtár helyismereti gyűjteményében tájékozódhat
tovább az érdeklődő. Számos megemlékezésre, főhajtásra adhat alkalmat ez az
év Mezőberényben is.
Negyedévente megjelenő sorozatunkban közreadjuk e jeles évfordulókat.

Bobály András épület és bútorasztalos,
faipari technikus
Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása,
belsőépítészet, gipszkartonozás, egyedi igények kielégítése.
Mezőberény, Kismester u. 6/a - 06/30/225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu
www.bobaly.5mp.eu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK INGYENES KIHELYEZÉSE

210 éve: 1802-ben alakult meg Mezőberényben Békés megye első gimnáziuma, mely 1834-ig működött településünkön.
100 éve: 1912-ben állíttatta a római katolikus templom (Fő út 25. sz.) szentélyében található emléktáblát Fejérváry Celestine, mely jelzi, hogy boldogult
édesanyja, Fejérváry Miklósné Kárász Karolina építtette a mezőberényi templomot.
1912-ben látott napvilágot a Mezőberényi Hírlap, Mezőberény első újságja, hetilapja. A világháború kitörése után (1914 után?) nem jelent meg a lap.
1912. február 3-án Nemeskoltán született Győry Lajos tanító, tanár, aki 1936tól tanított Mezőberényben, 1954. és 1972 között a 2. Sz. Általános iskola
tanára, igazgatóhelyettese.
90 éve: 1922-ben indult az Alföldi Függetlenség c. mezőberényi hetilap.
1922. január 27-én született Mezőberényben Molnár Ambrus református
lelkész, esperes, néprajzkutató.
70 éve: 1942. március 11-én született Dütsch Zsoltné, a mezőberényi Petőfi
Sándor Gimnázium egykori tanára (1965-2000).
1942. március 22-én született a mezőberényi kötődésű ifj. Miklóssy Endre
építészmérnök, tervező, író.
60 éve: 1952-ben alakult meg a Mezőberényi Bélyeggyűjtők Köre.
1952. január 1-jén Gyomán született Debreczeni János mezőberényi népi
iparművész.
1952. január 1-jén Pitvaroson született Fekete László mezőberényi várospolitikus, önkormányzati képviselő.
40 éve: 1972-ben alakult meg a Mezőberényi Tenisz Club (jogelődje).
30 éve: 1982-ben kezdte meg lelkészi szolgálatát Mezőberényben Csepregi
Zsuzsanna evangélikus lelkész az I. kerületi Evangélikus Egyházközségben.
1982-ben kezdte meg gyermekorvosi működését Mezőberényben Dr. Bacsó
Lajos, aki 2002-ig tevékenykedett városunkban.
1982 januárja óta működik Mezőberényben központi orvosi ügyelet.
1982. január 22-én adták át Mezőberényben a megye első 40x20 m-es
tornatermét, a mai Molnár Miklós Sportcsarnokot.
25 éve: 1987-ben állított emléktáblát az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség templomában a Mezőberényből deportáltak emlékére.
20 éve: 1992-ben alakult meg a Mezőberényi Petőfi és Goethe
Alapítvány. Az elsősorban oktatási és nevelési célokat szolgáló
alapítványt a Petőfi Sándor Gimnázium akkori diákjainak szülei alapították.
1992-ben megalakult a Mezőberényi Erdélyi Kör (Erdélyi Kör),
melynek tevékenységi köre: kapcsolattartás az erdélyi és az
anyaországi magyarok között, az erdélyi hagyományok ápolása,
népszerűsítése, erdélyi témájú műsorok, rendezvények szervezése.
1992-ben állított emléktáblát a Baráti Egylet Mezőberényért a Petőfi
Sándor Művelődési Központ előcsarnokában az egykori evangélikus
gimnázium 1802-es indulásának emlékére.
1992-től teljesít szolgálatot Mezőberényben Feyér Sándor István
evangélikus lelkész.
1992. március 19-én újjáalakult Mezőberényben a Gazdakör. Elnöke
Pauló Pál.
10 éve: 2002-ben nyelvvizsgaközpont lett a Petőfi Sándor Gimnázium.
2002-ben az 1. Sz. Általános Iskola kis környezetvédői, a "Zöld
Szív"-esek egy csoportja emlékoszlopot állított fel a MÁV állomáson
található kocsányos tölgyek mellé. Ezek a fák 1989 óta védettek. A
kopjafát Tóth Sándor fafaragó készítette.

Összeállította az OPSKK Könyvtára
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90. születésnap
2012. január 17-én a 90. születésnapját ünneplő Komiszár Jánost
köszöntötte Siklósi István Mezőberény város polgármestere és a miniszter aláírásával hitelesített oklevelet és
a város ajándékát adta át az ünnepeltnek. János bácsi meghatódva mesélte,
hogy mennyire várta a vendéget és
nagy megtiszteltetésnek vette a város
vezetője részéről a látogatást. Nagy
szeretettel mesélt az unokákról, dédunokákról és leánya szerető gondoskodásáról, aki mindennapjait segíti.
Történetei, emlékei mind-mind egy
gazdag életutat takar, és öleli fel a 90
évet. A szépen rendben tartott udvar is
saját keze munkáját dicséri és
büszkén említi, hogy otthona, ahol születésnapját ünnepli, valóban otthona
születésétől fogva. A kerek évfordulót családja körében ünnepelte.

December hónapban eltávoztak közülünk: Bagi Józsefné Hőgye Éva
(68) Deák F. u., Schmidt Ádámné Vrbovszki Mária (80) Árpád u.,
Miklovicz Imréné Baksai Judit Anna (62) Vásártér, Mészáros Mihályné
Tóth Ilona (82) Kérhalom u., Bene Doszpoly Csaba (19) Körgát u., Komlódi Józsefné Adamik Judit (72) Belentai u., Mezei Tibor (21) Rózsa F. u.,
Lanka László nyugállományú alezredes (86) Szolnok Puskás Tivadar u.
(volt mezőberényi Fő úti lakos), Sashalmi Ádám (76) Mónus I. u., Havasi
Ádámné (1930) Mb., Lencse Géza (1945) .
Január hónapban eltávoztak közülünk: Nagy László (1956) Áchim
73., Pusztafi Ferencné (1951).

Felhívás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Református
Egyházközség és Mezőberény Város Képviselőtestülete között létrejött
megállapodás alapján, 2012. január 1. napjától az eddig a Mezőberényi Közszolgáltató által üzemeltetett köztemető egy része – az 1857-ben alapított
Református Egyházközségi Temető - visszakerült a Mezőberényi Református Egyházközség tulajdonába. Az Egyházközség a temető
üzemeltetésével, a sírhelyekkel, sírhelyváltással kapcsolatos ügyintézéssel a
Viaelysium Temetkezési Kft-t bízta meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a
temetőben vallási felekezethez való hovatartozástól függetlenül és
mindennemű megkülönböztetés nélkül továbbra is temetkezhetnek. A
temetőben az egyházi és a polgári szertartással történő temetkezés egyaránt
biztosított marad. A már megváltott sírhelyek díjai változatlanul érvényben
maradnak a sírhely lejárta napjáig.
A Református Egyházközségi Temető „Ótemető” része újra megnyitásra kerül, aminek keretében új parcellák kerülnek kialakításra az érintett területen. Ezért felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók, Családtagok,
Rokonok figyelmét arra, hogy ha szeretnék megőrizni az említett
temetőrészben eltemetett hozzátartozójuk sírhelyét az utókornak, ez esetben
keressék fel az új üzemeltető, a Viaelysium Temetkezési Kft. irodáját.
Az Ótemetői részben a sírhelyek újbóli megváltása nem történt meg. A meg
nem váltott sírhelyeket a Temetkezési Törvény rendelkezései alapján 2012.
június 1-e után elkezdjük újraparcellázni, és új sírhelyeket létesítünk az
Ótemetői részben. A sírhelyekkel kapcsolatos kérdéseikkel kérem, keressék
fel bizalommal az üzemeltetőt:
Viaelysuim Temetkezési Kft. iroda: Fő út 33. Tel.: 06-66-401-515,
06-20-292-42-44 Győri Gábor 06-20-912-39-49
Áldáskívánással
Román János
Református Lelkipásztor

HITÉLET
Jézus imádkozni tanít minket
az Úri imádságban
„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint
a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és
bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Máté 6,9-13)
Embernek lenni annyit jelent, mint tanulni. Az ismeret megszerzésének és elsajátításának feltétele pedig a tanítás. Nem mindegy
tehát, hogy mit tanulunk meg, és az sem mellékes kérdés, hogy kitől
szerezzük meg a tudásunkat. Manapság a bőség ejthet minket zavarba,
annyi mindenki el akar vezetni az igazi istenhez, és kialakítani, formálni a vele való kapcsolatot. A sok lehetőség között azonban ott van
az igazi megoldás, Krisztus.
Jézus Krisztus egykoron tanította a tanítványokat imádkozni, s
azóta is tanítani akar mindenkit, aki elfogadja Őt Urának. Az Úri
Imában nekünk is át akarja adni Jézus azt az ismeretet, amely ahhoz
elegendő, hogy jól és Istennek tetszően tudjunk imádkozni. Így válhat
számunkra áldássá mindaz, ami ebben az imádságban koncentrálódik,
ami nagyon világos határvonalakat ad, hogy jól értsük mi az, ami
imádság, és mi az, ami már nem az.
Imádkozni minden ember – mondjuk ki nyugodtan –
szokott. Egy imádságos lélekkel kimondott szó, egy mondat, egy halk
sóhaj vagy kiáltás, mindannyiunknak hagyta már el a szívét és az
ajkát. Mégis megállapíthatjuk, hogy ezek közül mily kevés volt valóban imádság, mert nem őszinte, nem igaz, nem tiszta és nem alázatos
szívvel és szándékkal fogalmazódtak meg a kérések. Az ilyen lelki
alapállás hasonló ahhoz, mint amikor az ember a rendelkezésre álló
alapanyagokból nem gyógyszert, hanem mérget készít. Segíthetne, de
pusztít! Az emberen múlik, hogy a különböző alkotóelemeket, részecskéket, vegyületeket hogyan használja fel. Viszont aszerint, hogy
gyógyszert vagy mérget készít, úgy fogja munkálkodását Isten áldása
vagy ítélete követni. Nem mindegy tehát, hogy hogyan imádkozunk.
A kérdés az, hogy szavaink megfelelő módon tudják-e megszólítani az
Urat?
Jézus nem a formára tanít, hanem a tartalomra, a szív belső
odaszánására, és így a szó őszinte és tiszta megszólalására. Az Úri Ima
nem imamalom, nem azért veszi figyelembe Isten, mert sokszor
elmormoltuk ugyanazt. Mennyei Édesatyánk ugyanis nem olyan, mint
a példázatbeli hamis bíró, aki csak azért segít, mert már megunta hallgatni az özvegyasszony kérését. Az Úri Ima azonban nem is felhatalmazás arra, hogy akkor mindenki mondhatja úgy, ahogy akarja, csak
ne úgy, ahogy Jézus tanította. Egy 20. századi teológus Jan Milich
Lochmann a tíz parancsolatot magyarázó könyvének azt a címet adta
– A szabadság útjelzői. Az Úri imádságot olvasva, tanulva, felette
elmélyedve jó, hogy ha nekünk is eszünkbe jut ez a találó elnevezés,
csak egy kicsit másképp fogalmazva – a kéréseink útjelzői.
Ma is erre van igazán szükségünk, mert a szabadságot értjük és
használjuk, a kérést értjük és használjuk, de határokkal már bajban
vagyunk, hiszen lehet, hogy nem érdekelnek bennünket, vagy nem
tudjuk, hol keressük őket.
Ez teszi aktuálissá újra és újra minden nemzedék számára az Úri
Imádságot. Isten bennünket is tanítani akar, és ha Rá figyelünk, és
akarata szerint borulunk le előtte, akkor Ő megadja a Tőle jövő áldást.
S ha másra nem is, de erre az áldásra ma is ugyanúgy szükségünk van.
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem
őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és
feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr
szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsoltárok 127,1-2)
Román János, református lelkipásztor
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20 ÉVES A MEZŐBERÉNYI ERDÉLYI KÖR
- Öt éve, hogy beszélgettünk Kajlik Péterrel a Mezőberényi Erdélyi Kör elnökével az egyesületről, áttelepülésük történetéről, és az
őszinte magyarság tudatról.
2012-ben 20 éves a Mezőberényi Erdélyi Kör. Mint kerek évforduló, egy kicsit nagyobb figyelmet kap, jobban, másként készültök?

szülői feladat, nem nemzetiségi kérdés. Sokan, tévesen az iskolára
hárítják a nevelés kérdését. Bár meghatározó szerepet játszik egy fiatal
életében az Alma Mater, a családot nem pótolhatja. Már említettem,
mi azért ismerjük történelmünket, irodalmunkat, mert amit az iskolában nem lehetett-szabadott, azt szüleink, nagyszüleink, tanáraink,
vagy lelkészeink megtanították. Ezért értékeljük és ápoljuk hagyományainkat, szokásainkat, mert tudatában vagyunk, hogy csak így maradhatunk meg.
Ezt törekszünk átadni gyermekeinknek is.
Az erdélyiek több nyelven is beszélnek. Ha az elmondottak mellett
gyermekeink e képességet is öröklik, akkor jobban boldogulhatnak a
mai világban.
- Ma már nincsenek határok, ez érezhetően utat nyitott Erdély
felé?

- A 20 éves évforduló valóban jelentős esemény egyesületünk
életében. Természetesen jobban odafigyeltünk a szervezésre, mert egy
jubileumi műsor sok előkészületet, szervező munkát igényel. Szeret tük volna, ha rendezvényünkre sokan eljönnek, sokan azok közül is,
akik első pillanattól kezdve mellettünk voltak. A jubileumi műsort
bárki ingyenesen megtekinthette. Mindezt ajándékként ajánltuk Mezőberény lakosságának, de gon doltunk az idősek re és az anyagi
gondokkal küzdőkre is, akik a vacsorán nem tudtak részt venni, de a
műsort szívesen megnézték.
Aki részt vett előző években farsangi mulatságainkon, tudja, hogy
mindig voltak meglepetések. Örömünkre, a zord időjárás ellenére, a
Kolozsvári Magyar Opera művészei vállalták az utazást és a Berény
Táncegyüttessel együtt színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget. Ezennel is köszönetem szeretném kifejezni mindenkinek, a
nyújtott produkcióért.
Most már elárulhatom, sajnos, ezennel a meglepetés elmaradt, mert
Majorosi Tímea népdalénekes nem vállalta az utazást Békéscsabáról.
Pedig nagyon szerettük volna, ha elénekeli a Most múlik pontosan
című népszerű dalt a ju bileumi ünnepségen.
- Sokat beszélünk, hallunk arról, hogy az erdélyi magyarság
büszke nemzeti identitására, anyanyelvére, kultúrájára. Ez mára, 20
év tükrében mennyiben értékelődött át benned/bennetek?
- Sütő András szavaival élve: „Vagyunk, akik voltunk”. Az
anyanyelv, a nemzeti hovatartozás, szerintem nem büszkeség kérdése,
hanem kötelesség! Aki nem ismeri népének történelmét, gyökereinek
eredetét, hogyan fogja felnevelni gyermekeit, mit tanít majd nekik,
hogyan gondoskodik majd a rászorulókon? Félő, hogy manapság
egyre aktuálisabb ez a kérdés.
A diktatúra éveiben a magyar történelmet nem tanulhattuk „hivatalosan”, de a kiváló tanárok, lelkészek és családjainknak köszönhetően mindenki pótolta a rendszer hiányosságát. Ezen ismeretek tudatában nem volt kérdés, hova tartozunk!

- A mi szüleink, nagyszüleink Erdélyben magyar állampolgárként
születtek. Aztán bekövetkezett a határok átalakítása és ezzel együtt
saját szülőföldjükön számukra idegen nyelv és rendszer lett uralkodó.
Az én generációmnak 30 év jutott a diktatúrából, amikor nem
szabadott külföldre utazni. Igazán csak az tudja értékelni a szabadságot, akit zárva tartanak. Ezért örülünk a határok felszabadításának,
mert ez által sza badabbnak érezheti magát min denki. Ennek
köszönhetően nemcsak új, emberi kapcsolatok alakulhatnak ki, hanem
gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi lehetőségek is vannak mindenki számára.

- Mihalik Kálmán 1921-ben írta a Székely himnusz zenéjét
Csanády György verse alapján, először 1922-ben adták elő. Ha himnusz, akkkor a székely vagy a magyar himnusz az „első” a gon dolataitokban?
- Számomra (számunkra) mindkettő felbecsülhetetlen érték és teljesen egyenrangú. Míg a Magyar Himnusz a Magyar Nemzet egységét, a Székely Himnusz a származásunkat, gyökereinket jelképezi.
A diktatúra éveiben és napjainkban is, szilveszterkor minden erdélyi magyar család otthonában mindkét Himnusz elhangzott –
elhangzik.
Talán ez a megállapítás igazolja leginkább, hogy valóban, otthonról haza jöttünk!
- Mit gondolsz, újból ezt az utat választanátok?
- Az akkori történelmi – politikai helyzetben igen!

- Az erdélyi magyar irodalom, népművészet, hagyományos erdélyi
ételek …. mennyire vannak jelen az életetekben? Gondolok itt arra
is, hogy gyermekeiteknek milyen plusz tudást tudtok adni?

(Műsorról készült felvételek megtekinthetők a www.mezobereny.hu
honlapon.)

- Mint minden szülő, elsősorban az otthoni hét évet. Ez elsősorban

Mezeiné Bátori Valéria
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„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára
Mezőberényben”
Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2
„Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
Kedves Szülők és gyermekek!
Ezúton szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy a fenti pályázati
program keretében az OPSKK 2012. júliusában a következő táborokat
szervezi.
1. Alkotó tábor

2. Népi kismesterség tábor

Időpont: 2012.július 02-07.
Helyszín: Madarak Háza
Létszám: 20 fő
Korosztály: 8-16 év

Időpont:2012.július 09-14
Helyszín: Madarak Háza
Létszám: 40 fő
Korosztály. 8-16 év

Korosztály: 11-16 év
A táborban napi háromszori étkezést és szállást biztosítunk.
A részvétel a pályázati támogatásnak köszönhetően térítés mentes!
Jelentkezni az OPSKK Művelődési Központjában Onody Gyulánénál lehet.

„Madách kör” címmel, drámapedagógiai foglalkozás sorozat indult 2012.
január közepétől az OPSKK Művelődési Központjában. A foglalkozások
szombat délutánonként 15-18 óra között kerülnek megrendezésre. A
szakmai vezető Fekete Gabriella, játékos formában próbál olyan kompetenciákat fejleszteni, melyek segítik önmaguk és mások jobb megismerését, a
kommunikációs interakciók hatékonyságát. A kreatív tréning kiemelt feladata az improvizációs készség és az empátia fejlesztése. A kör tagjai olyan
speciális fejlesztésnek lehetnek részesei, mely során a drámajátékos alapozó
technikák elsajátítása mellett jártasságot szereznek a közönség előtt való
megnyilvánulásban.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.
Telefon:66/515-552
Fax: 66/515-551
E-mail: opskk@mezobereny.hu

3. Történelmi-régészeti tábor
Időpont:2012.július 16-21
Helyszín: Madarak Háza
Létszám: 40 fő

Az EJT Kft. Dévaványán az alábbi munkakörökbe keres munkavállalókat Dévaványáról és annak vonzáskörzetéből:
Létszám

Munkakör

3 fő

autószerelő,
vagy autóvillamossági
szerelő

szakmunkás
bizonyítvány

műszaki beszerző

felsőfokú gépészmérnöki
vagy egyéb műszaki
végzettség

1 fő

1 fő

1 fő

művezető

raktáros

Elvárt végzettség

felsőfokú gépészmérnöki,
járműgépész

középszintű végzettség
(érettségi)

Elvárások

minimum 3 év
szakmai tapasztalat,
szerelési gyakorlat

minimum 3 év fémmegmunkálási területen szerzett
szakmai tapasztalat, anyagismeret, rajzolvasási ismeret

minimum 3 év forgácsolási,
hegesztési, szerelési gyakorlat, anyagismeret, rajzolvasási ismeret

raktározási területen szerzett
szakmai tapasztalat,
valamely raktárkezelői
program ismerete, érvényes
targoncavezetői engedély
(2,5 to, benzin-gáz üzemű)

Egyéb ismeretek

Feladatok

komplett úttisztító berenemelőgépkezelői
dezések összeszerelése
bizonyítvány; középszintű
német, vagy angol
nyelvtudás előnyt jelent
felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, minimum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás
(külföldi betanulás miatt
elengedhetetlen feltétel)
felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, minimum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás
(külföldi betanulás miatt
elengedhetetlen feltétel)

alapanyag-ellátás biztosítása,
alapanyag-megrendelések
lebonyolítása, ezek rögzítése a
vállalat rendszerében, egyéb
adminisztratív feladatok

felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, minimum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás
(külföldi betanulás miatt
elengedhetetlen feltétel)

beérkező, kimenő árukészlet
rögzítése a vállalat rendszerében, anyagmozgatás,
gyártáshoz szükséges
alapanyagok előkészítése,
késztermék csomagolása

Jelentkezés telefonon lehetséges: 06-66-585-411

az adott termékcsoport termelési terv szerinti gyárttatása,
a fizikai dolgozók munkarendjének beosztása, koordinálása,
egyéb adminisztratív feladatok.
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FELHÍVÁS

Figyelem! Kihűlés veszély!
A téli hideg idő beálltával veszélyben a hajléktalanok és a fűtetlen
lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!
A legveszélyeztetettebbek a kistelepülésen élő időskorúak, közülük
is elsősorban az alacsony jövedelműek.
Az idős személyek többsége nem rendelkezik olyan jövedelemmel,
mely minden esetben megfelelően fedezné a rezsiköltségek összegét.
Éppen ezért alig fűtött, esetleg fűtetlen lakásban is kénytelenek élni,
mely bizonyos idő után az egészségi állapot romlásához vezet. Kérjük
a hozzátartozókat és azokat az állampolgárokat, akik közelében idős
személyek élnek, hogy látogassák gyakrabban őket, és próbálják meg
felhívni figyelmüket a veszélyekre. Próbálják meg biztosítani idős
hozzátartozójuk részére az alapvető ellátást, főként akkor, ha a
betegségéből kifolyólag nem tudja elhagyni a házát. Amennyiben erre
nincs lehetőség (pl. távolabbi településen él a hozzátartozó), vásároljanak be elegendő tűzifát, élelmiszert, gyógyszert, stb., ami biztosítja
néhány napig az ellátásukat. A kihűlés megelőzésében fontos szerepet
játszanak a személyes szolgáltatást nyújtó alapellátások, a megfelelő
jelzőrendszer (ami magában foglalja a különböző egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézményeket), a rendszeres családlátogatás,
valamint a megfelelően célzott, hatékony pénzügyi támogatás (akár
tüzelőtámogatás, akár lakásfenntartási támogatás formájában). A
rendőrség - a jelzőrendszer részeként - a társszervekkel közösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, valamint együttműködik
a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil szervezetekkel. A kihűlés
megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr haladéktalanul
gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő személy,
mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól. Az állami intézményeken és civil
szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet
abban, hogy a kihűléses haláleseteket megelőzzük. Mindenki segíthet,
ha több figyelmet fordít a környezetében élőkre, elsősorban a
magányosan élő idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra.
Amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés
veszélyeztethet, kérjük, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható
107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, ill. jelezze a lakóhely szerint
illetékes önkormányzatnak!
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály
B 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. sz.
S/fax: 66/523-707, 523-701 BM: 33/23-17, BM FAX: 24-66
E-mail: teleknefm&bekes.police.hu

835 m2 zárt területű kert,
lakható épülettel,
gazdasági helyiséggel ELADÓ!
Víz, villany van.

Elérhetőség: 06/20/424-4535

Az első mezőberényi sportegyesület 2012-ben ünnepli megalakulásának 100 éves évfordulóját.
Az elmúlt évszázad gazdag időszak volt a mezőberényi sporteredmények
tekintetében, sportolóink kimagasló sikereket értek el, s talán nincs
mezőberényi, aki ne kötődne valamilyen sportághoz. A jubileum méltó módon
történő megünneplésére Mezőberény Város Önkormányzata támogatásával
az Oktatási és Kulturális Bizottság irányításával és az érintett egyesületek,
szakosztályok, intézmények, civil szervezetek összefogásával rendezvénysorozatot tervezünk. Az eltelt száz évet ünnepi emléküléssel, kiállítással, kiadvány
megjelentetésével, színes programokkal, konferenciával s számos sportrendezvénnyel kívánja megünnepelni a város.
Az egyesületek saját szervezésű rendezvényeikkel egész évre kiterjedően
gazdagítják a rendezvénysorozatot, mutatják be választott sportáguk múltját, az
eltelt időszak eseményeit.
2012. évben tervezett központi rendezvény:
·
2012. május 12. ünnepi emlékülés
·
Kiállítás: sporttárgyak, ereklyék, fotók összegyűjtéséből
·
Kiadvány a 100 éves sportról
Amennyiben a kiállítás anyagát gazdagítani tudja, szívesen vesszük a
sporthoz kapcsolódó dokumentumait, emléktárgyait. Ez ügyben keresse a
rendezőket.
A rendezvényekről rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt a Hírmondó
és a www.mezobereny.hu honlapon.
Kérdéseikkel, javaslataikkal fordulhatnak Körösi Mihályhoz, az
Okt. és Kult. Biz. elnökéhez (06 20 8038267), és Barna Márton
bizottsági taghoz (06 30 9984058).

KOMFORT ABC
BOMBA ÁRAK:
Ráma csészés margarin 500g 299,- (598,-/kg)
Delikát 8 ételízesítő 75+15g 129,- (1433,-/kg)
Tibi tejcsokoládé dunakavicsos 100g 149,- (1490,-/kg)
Boci étcsokoládés mikulás 100g 199,- (1990,-/kg)
Nesquik instant kakaópor 200g 299,- (1495,-/kg)
Tchibo Family őrölt kávé 250g+25g 399,- (1451,-/kg)
Bravos szemes kávé
1kg
1499,Minőségi Csokoládé Mikulások 50-70% árengedménnyel!

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu
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