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Tisztelt Olvasó!

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
nevében békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új
esztendőt kívánok.
Siklósi István, Mezőberény város polgármestere

Tisztelt Városlakók!
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete, a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat és a Mezőberényi három történelmi egyház
négy gyülekezetének szolgálatával
Adventi gyertyagyújtásra
várja Önöket négy héten át a Kossuth térre, a Berény Szálló elé.

2012. december 2. 16.00
Advent első vasárnapja, első gyertyagyújtás
I. Ker. Evangélikus (német) egyházközség
2012. december 9. 16.00
Advent második vasárnapja, második gyertyagyújtás
Református Egyházközség
2012. december 16. 16.00
Advent harmadik vasárnapja, harmadik gyertyagyújtás
Római katolikus egyházközség
2012. december 23. 16.00
Advent negyedik vasárnapja, negyedik gyertyagyújtás
II. Ker. Evangélikus (szlovák) egyházközség
Ugyancsak a Kossuth téren köszöntjük közösen az
Új Évet 2013. január 1-jén, 17.00 órakor.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Minden rendezvényre szeretettel hívjuk és várjuk!

2012-es év történéseit dióhéjban a következőkben
tudom összefoglalni:
Legnagyobb változások:
Mégis elkészült és beindult a geotermikus fűtési
rendszer. Hogy miért „mégis”, annak oka, hogy
rengeteg buktatót kellett leküzdeni többször úgy
éreztem zátonyra fut a projekt, nem valósul meg az
egész rendszer, Mezőberény történetének egyik
legnagyobb beruházása. Közel 720.000.000,- Ft
költség. Leírni is hosszú.
Az önkormányzat a Petőfi Sándor Gimnázium fenntartói jogát
szeptember 1-jével átadta a Magyarországi Evangélikus Egyháznak.
Az eddig eltelt idő igazolni látszik a döntésünk helyességét. De a
szülők és a diákok elégedettsége mutatja meg hosszútávon, hogy
mennyire volt előre látó a jelenlegi képviselő-testület.
Történtek más dolgok is a Városban, kisebbek és nagyobbak egyaránt.
Napelemeket telepítettünk a Művelődési Házra.
Felújítottuk a Sportpályán a Tribünt.
62.000 EUR támogatást kértünk és kaptunk a Boldisháti holtágnál
megvalósuló 14,5 hektáros erdőtelepítésre.
Folyamatos munkával igyekeztünk a belvízelvezetés feltételeit
javítani.
Közmunkaprogramhoz, és az „Élelmiszer lavina” programhoz
kapcsolódóan több mint 350 rászoruló családnak tudtunk burgonyát és
hagymát osztani.
Ugyancsak a rászoruló családnak tudtunk még február hónapban
segélyként tüzelőfát osztani.
200 gyermek nyári étkeztetését valósítottuk meg, valamint két
alkalommal még az előző tél folyamán ételosztást szerveztünk.
Közmunka program keretében 46 embert foglalkoztattunk 2012-ben.
Több „nagy” pályázatot készítettünk elő és adtunk be az elmúlt évben,
melyek sorsa még nem teljesen ismert. (pl. Kálvin utcai óvoda
felújítása, bővítése, Thököly utca útpálya megerősítése, szélesítése,
Közösségi közlekedés javítása a városban, „Kastély” felújítása stb.)
Az utca névtáblák régóta elvárt rendezésének kérdésében sikerült
előre lépni.
Civilek összefogásával járdaszakaszok, és a „Medvefejes” tónál lévő
játszótér felújítása történt meg.
Örömteli, hogy a civilszervezetekkel és a vállalkozásokkal, cégekkel
is jó kapcsolatot sikerült kialakítani és fenntartani. Talán ennek is
köszönhető, hogy a Város az elmúlt évben elnyerte a „Befektetőbarát
település” és „Családbarát Önkormányzat” címeket
Elégedettek lehetünk?
Azt mondom, mindig akadnak újabb és újabb megoldásra váró
problémák, amik intézkedést igényelnek. Vallom, hogy a lakosság
számára talán fontosabb a járda, a közvilágítás, a csapadékvíz
elvezetése a portája környékén, mint a több százmilliós, a város
egészét érintő beruházások. De azt tudni kell, hogy az önkormányzat
által vállalt nagy összegű fejlesztések azért szükségesek, hogy jusson
pénz a hó eltakarításra, a temető rendben tartására, vagy éppen az
utcák terek virágosítására.
Azt tudom vállalni – és remélem ezt a képviselő-testület nevében is
tehetem –, hogy 2013-ban is törekszünk a lakosság gondjainak
megoldására.
Siklósi István
polgármester
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Október 30-án Békésen a Polgármesteri Hivatalban került sor a járási
hivatalok kialakításához szükséges megállapodások aláírására. A
leendő Békési járás településeinek részvételével megtartott aláírási
ceremónián részt vett, és a Kormányhivatal részéről a
megállapodásokat aláírta Erdős Norbert kormánymegbízott,
körzetünk országgyűlési képviselője. Az aláírást a képviselőtestület felhatalmazása alapján, az általa meghatározott
tartalommal írta alá Siklósi István polgármester. Az eseményen
megállapodtak a Kormányhivatal főigazgatójával abban, hogy
néhány kérdést 5-én személyes találkozás keretében a mezőberényi
Polgármesteri Hivatalban átbeszélnek, tisztáznak.
November 5-én a Hivatalban járt Blaskovics Péter a
Kormányhivatal főigazgatója, valamint Dr. Onody Gyula a
Kormányhivatal megbízott igazgatója. Dr. Földesi Szabolcs
jegyző részvételével a járási kirendeltség Városházán belül történő
elhelyezése került tisztázásra, valamint megállapodásra jutottak a
Hivatal feladatait segítő személygépkocsi és sofőrje átadása ügyében.
Mindkét dolog esetében a képviselő-testület döntése szükséges.
November 8-án Siklósi István polgármester Csávás Tiborral az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokával folytatott
tárgyalást. Parancsnok úr az intézmények biztonságának növelése
érdekében kíván intézkedéseket tenni, melynek első lépéseként az
épületek bejárását végzik majd el, s határozzák meg, hogy melyik
épületet, milyen eszközökkel tudják a lehető leghatékonyabban
megvédeni, menteni egy esetleges káresemény bekövetkeztekor.
Intézkedései a megelőzést szolgálják.
Ugyanezen a napon a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
munkatársával, Szántó Attilával folyt tárgyalás Mezőberényben a
belvíz elvezetési árokrendszeren végzendő munkákról. A Gyomai
úttal párhuzamosan, a Katolikus és a „Német” temető mögötti árok
karbantartásáról, felújításáról egyeztek meg a polgármesterrel. Ez az
árok hivatott a Város dél-nyugati részéről (pl. Mónus Illés utca)
elvezetni a csapadék vizet a Hosszú-tavon át a László-zugi csatornába.
A munkákat az önkormányzat által 2012-ben befizetett tagi
hozzájárulásból finanszírozzák. A területen a cserjeirtást és a
nádkitermelést ezen sorok írásáig elvégezték.
November 11-én a Városi Sporttelepen a felújított tribün
átadásán vett részt Siklósi István polgármester. Az ünnepségen
emléktábla leleplezésére is sor került, mely az első mezőberényi
sportegyesület alakulásának 100. évfordulója alkalmából került
elhelyezésre az öltöző falán. Az ünnepségen részt vett Dankó Béla az
MLSZ elnökségi tagja, a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség
elnöke, több volt válogatott labdarúgó, valamint a közelmúlt
berényi labdarúgói közül is sokan látogattak ki az eseményre.
November 16-án 90. születés napja alkalmából otthonában
köszöntötték Bereczki Imre bácsit. Ez alkalomból a polgármester
átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az
önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú, egészségben és
boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
November 20-án 90. születés napja alkalmából otthonában
köszöntötték Éber Mihályné Zsuzsika nénit. Ez alkalomból a
polgármester átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az
önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú, egészségben és
boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
November 22-én Siklósi István polgármester a Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nél járt a
geotermikus fűtési rendszer támogatás kifizetési kérelmével
kapcsolatban. A Megújuló Energiaforrások Végrehajtási
Osztályvezetőjével (Kühn Évával) folytatott megbeszélés során
rögzítésre került, hogy a támogatások kifizetésével kapcsolatban az
adminisztratív akadályok elhárultak. Az utolsó szerződésmódosítás –
formálisnak tekinthető – aláírása az NKEK N Kft. részéről megtörtént,
és az önkormányzat részéről történő aláírást követően haladéktalanul
vissza lesz küldve Budapestre.

MIRŐL TÁRGYALT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
november 26-án tartotta soron következő ülését.
A napirend elfogadása után első napirendi pontként dr. Földesi
Szabolcs jegyző tájékoztatója hangzott el a 2012. október 29-i zárt
és a november 21-i rendkívüli üléseken hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Az írásos beszámolóban szerepel, hogy október 30-án egyeztetés
történt a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség gyulai kirendeltségén a geotermikus fűtési rendszer
üzemeltetési engedélye tárgyában. Ehhez tett fel kérdést Halász
Ferenc képviselő, miszerint mi lett az egyeztetés eredménye, mikorra
várható, hogy a geotermikus energiával tudják majd fűteni az
intézményeket, kiváltva ezzel a földgázfelhasználást.
Siklósi István polgármester válaszában elmondta, hogy további
egyeztetés szükséges a KÖFE-vel, de a múlt heti információk alapján
várhatóan hamarosan elhárulnak az akadályok, és amint a KÖFE
megadja az üzemeltetési engedélyt, a fűtés azonnal elindulhat.
Elfogadásra került a járási hivatalok kialakításához megkötött
megállapodás módosítása.
Az előkészítési és lebonyolítási teendőkben részt vevők munkáját
megköszönve, a Képviselő-testület tudomásul vette a 2012.
október 19-22-én megrendezett 16. Csabai Kolbászfesztivál
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szöveges tájékoztatást
és pénzügyi beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntést
hozott arról, hogy az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek
kommunális adója, valamint az idegenforgalmi adó tekintetében
nem kíván adómértéket emelni; a helyi iparűzési adó mértéke
került megemelésre állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adóalap 1,8%-áról 1,9%-ra 2013. január 1. napjától. A
Képviselő-testület a helyi adók tekintetében egységes rendeletet
fogadott el, ami szintén 2013. január 1. nappal lép hatályba.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2012. évi munkatervében
augusztusi testületi ülésre tervezett „A 2013. évi szemétszállítás és a
közterületek rendben tartásának kérdései” napirendi pontot legkésőbb
a decemberi rendes testületi ülésen tárgyalja.
Kimutatás készült 2012. májustól 2012. novemberig terjedő
időszakra vonatkozóan a képviselő-testületi, valamint bizottsági
üléseken való megjelenésről. A Képviselő-testület megállapította,
hogy az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő és
bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz.
A Képviselő-testület elfogadta a 2012. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, majd pedig a
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének IIII. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.
Szintén elfogadásra került Mezőberény Város 2013. évi
költségvetési koncepciója.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a település
környezeti állapotáról szóló tájékoztatást fogadott el, egyúttal
értesíti a lakosságot, hogy Mezőberény Város környezeti állapotáról
további információ nyerhető a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium http://okir.kvvm.hu/ című honlapján. (Az elfogadott
tájékoztató megtalálható a www.mezobereny.hu honlapon.)
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi munkaprogramjának
összeállításához nem kíván javaslattal élni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
fenntartó elvi támogatását fejezte ki az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ részvételével kapcsolatban a „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázaton.
A Képviselő-testület támogatta, hogy 2013. évben a Berényi Napok
2013. augusztus 18-19-20. között kerüljön megrendezésre, valamint
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ megkösse a Magna Cum Laude zenekarral a 2013. évi
Berényi Napok rendezvényen való fellépésről szóló megállapodást.

Mezőberényi Hírmondó
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2012. november 28. nappal hatályon kívül lett helyezve az
önkormányzat által fenntartott piacról szóló rendelet, megszüntetve
ezzel a párhuzamos szabályozást a helyi rendeletek között (az
önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet szintén
tartalmaz a helyi piacra vonatkozó szabályozást).
Szintén 2012. november 28. nappal hatályon kívül lett helyezve az
állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet, miután mind a
haszonállatok tartását, mind pedig a kedvtelésből tartott állatok
tartását felsőbb jogszabály szabályozza.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy hozzájárulását adja az
Alföldvíz Zrt. részére Mezőberény Város területén 15 db közkifolyó
– Szent János utca 43. szám, Új telep u. 10. szám, Várkonyi u. 20.
szám, Vésztői u. 53. szám, Bajcsy Zs. u. 20. szám, Táncsics u. 49.
szám, Mátyás Király u. 65. szám, Szénáskert u. 43. szám, Budai Nagy
A. u. 13. szám, József A. u. 67. szám, Olajfa u. 11. szám, Vasút u. 13.
szám, Jókai u. 25. szám, Ókert 17. szám, Ókert 48. szám előtti
közterületeken – üzembe helyezéséhez, azzal, hogy amennyiben
valamelyik közkifolyó nem állítható vissza, akkor helyette
(sorrendben) a Katona J. u. 14. szám, az Ókert 26. szám, a Madarász u.
83. szám előtti közkifolyó kerül visszaállításra. Az Ókerti közkifolyók
helye az érintett választókerület lakossági fórumán felülvizsgálatra
kerül.
Mezőberény Város területén található összes közkifolyó tekintetében
a jelenleg alkalmazotthoz képest csökkentve lesz az átfolyó víz
mennyisége.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Művelődési Ház kazánház tetőszigetelési munkálatainak
elvégzésére bruttó 951.789 Ft forrást biztosít, valamint engedélyezte
a SzűcsNet Kft-nek a stúdió helyiségében két radiátor
felhelyezését.
Elfogadásra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítása. A 2012. december 1-jétől hatályba lépő módosítás
keretében technikai jellegű átvezetések történtek.
A Képviselő-testület felhatalmazta dr. Földesi Szabolcs jegyzőt,
hogy a 2013. január 1-jétől állami köznevelési feladatot ellátó
intézménynél az alapító okirat felülvizsgálatát és a szükséges
módosítást, vagy megszüntetést a Képviselő-testületnek döntésre
előkészítse, továbbá felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy a 2013. január 1-jétől állami köznevelési feladatot ellátó
önkormányzati társulás társulási megállapodás – általános iskolai
oktatásról és nevelésről szóló megállapodás – megszüntetésével és az
elszámolással kapcsolatos előkészületeket megtegye, valamint a
2013. január 1-től továbbra is az önkormányzati köznevelési feladatot
ellátó önkormányzati óvodai nevelésről szóló intézményi
mikrotérségi társulás felülvizsgálatával, esetleges megállapodás
módosításával, vagy megszüntetésével kapcsolatos tárgyalásokat
folytasson a társulási megállapodásban érintett polgármesterekkel, és
az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan intézkedéseket tegyen,
hogy a Kistérségi Óvoda gazdálkodási feladatait 2013. január 1jétől a Polgármesteri Hivatal lássa el.
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy 2013. január 1-jétől az
állami köznevelési feladatot ellátó intézmény működtetését a
Városi Közszolgáltató Intézmény lássa el, valamint felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy az állami köznevelési feladatot
ellátó Intézmény működtetési feladatát ellátó funkcionális
feladatokat ellátó dolgozók Városi Közszolgáltató Intézményhez
való átsorolásával kapcsolatos intézkedéseket megtegye, továbbá
felhatalmazta a polgármestert, hogy 2013. január 1-jétől az állami
köznevelési feladatot ellátó intézmény átadás-átvételével
kapcsolatban a törvény szerinti jegyzőkönyv felvételével a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviseletében eljáró
intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgatóval a
megállapodást megkösse.
A Képviselő-testület a Mezőberény, Liget tér 2/a. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan (Tűzoltóság) szennyvízbekötési
munkálataira 540.000 Ft fedezet biztosításáról döntött.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette, hogy Dr. Hantos Katalin, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság nem képviselő tagja, a részére megállapított májusnovember havi tiszteletdíjáról lemondott.
A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István, polgármestert,
hogy a K&H Bank felé nyilatkozzon, miszerint Mezőberény Város
Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény bevételből származó betéti

állományból kívánja igénybe venni a határon átnyúló informatikai
hálózatbővítés érdekében, pályázati sajáterőként 6.500.000 Ft
összeget.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
december 1. hatállyal megszüntette a Mezőberényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat használati jogát a Mezőberény,
Kérhalom u. 10. szám alatti Cigány Közösségi Ház épületére
vonatkozóan.
Elfogadásra került a talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendelet módosítása. A 2013. január 1. nappal hatályba lépő
módosítás keretében a díjfizetés alóli mentességek felsorolása
kibővítésre került a 2013. március 31. napjáig a csatornarendszerre
rákötő, vagy az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
részére a bekötési hozzájárulás teljes összegét megfizető kibocsátók
körével.
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. december 21. (péntek)
Gulyásné dr. Sáli Henrietta

90 évesek köszöntése
2012. november 20-án, a 90 éves
Éber Mihálynét otthonában köszöntötte Siklósi István polgármester és Szekeres Józsefné alpolgármester. A születésnap alkalmából átadásra került a miniszterelnök úr által aláírt emléklap és az
önkormányzat ajándékcsomagja.
Az Önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk.
A 90 éves Bereczki Imrét
otthonában köszöntötte Siklósi
István polgármester. A születésnap alkalmából polgármester úr
átadta 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.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2007./V.23./ MÖK sz. rendeletével megállapított Szervezeti és
Működési Szabályzata 32. § /3/, /4/ bekezdése értelmében a
lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és
intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek
lehetősége van a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére
javaslatot tenni. Kérem, hogy aki munkatervi javaslattal kíván élni,
azt 2012. december 12-ig írásban küldje meg, vagy adja le a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Felhívjuk a Tisztelt Mezőberényi ebtulajdonosok figyelmét,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-től
megváltozik. A rendelet szerint négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (kutyachip) megjelölve tartható, melynek
betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény alapján az eb transzponderrel történő megjelöléséért
legfeljebb 3.500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely
magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az
adatbázisba való regisztráció díját, de nem tartalmazza az egyéb
vizsgálatok díját.
Aki a jogszabályi kötelezettségét nem teljesíti, állatvédelmi
bírsággal sújtható.
A szankciók elkerülése érdekében kérjük, a fentiek szíves
tudomásulvételét és maradéktalan betartását!
Mezőberény város jegyzője
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Tisztelettel meghívom Mezőberény 6. sz. választókerületének
lakosságát 2012. december 14-én (pénteken) 16 órai kezdettel
tartandó Lakossági Fórumra.
Helyszíne: Református Gyülekezeti Otthon, Csabai út 2.
Témája: Tájékoztatás a Képviselő-testületben 2012. évben végzett
munkáról. A körzet problémái, fejlesztések, a következő év tervei.
A Fórum vendége: Siklósi István Mezőberény Város Polgármestere
A 6. sz. választókerület valamennyi lakosát szeretettel várom!
Tisztelettel: Dr. Burján Katalin önkormányzati képviselő

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívom Mezőberény város 5.sz.
választókerületének lakosságát 2012. december 11-én (kedd) 17
órai kezdettel tartandó Lakossági Fórumra!
Helyszíne: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ földszinti
kisterme.Témája: Tájékoztatás a Képviselő-testületben végzett
egy éves munkáról. A Fórum vendége: Siklósi István Mezőberény
Város Polgármestere
A választókerület valamennyi lakosát szeretettel várom!
Tisztelettel: Kovács Edina önkormányzati egyéni képviselő

Meghívó
Tisztelettel meghívom Mezőberény Város 8. sz. választókerületének
lakosságát 2012. december 12. (szerda) 17 órai kezdettel tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMRA.
Témája: Tájékoztatás a képviselő-testület 2012. évi munkájáról és
az aktuális kérdésekről.
Helyszín: Mátyás király utcai óvoda ( Mátyás k. u. 2.)
Fórum vendége: Siklósi István polgármester
Erdős Norbert kormánymegbízott, országgyűlési képviselő
Mindenkit szeretettel várok:
Halász Ferenc önkormányzati képviselő

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi ünnepek
időszakában fokozottan lehet számítani a városban megjelenő
utazóbűnözőkre (besurranó tolvajokra, trükkös tolvajokra, valamint
gépkocsi feltörőkre).
Az ünnepeket megelőző bevásárlás időszakában a Mezőberényi
Rendőrőrs kiemelt figyelmet fordít a közterület rendjének
fenntartására, a bűncselekményt elkövetők elfogására, a bevásárló
helyek, a piac területének, a MÁV állomás, a buszmegállók, a
pénzintézetek, a szórakozóhelyek, valamint az egyéb nagy tömegeket
vonzó helyek visszatérő ellenőrzésére, ezáltal a lakosság
biztonságérzetének javítására.
Fontos azonban, hogy mindenki fordítson figyelmet saját értékeinek,
javainak megőrzésére. A trükkös tolvajok felkereshetnek lakásaikon
idős személyeket, amely során - kihasználva hiszékenységüket valótlan állításokkal és indokokkal (pl.: Nyugdíjfolyosósító Intézet
alkalmazottja, DÉMÁSZ dolgozó, pénzváltás céljából érkező,
stb.) megtévesztik az ott lakókat, elterelik a tulajdonosok figyelmét,
majd eltulajdonítják pénzeiket, vagy egyéb értékeiket. A besurranó
tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, vagy a zárt bejárati ajtó,
vagy kapu álkulccsal történő kinyitását követően, a lakásba mennek,
ahol gyors szemlélődés közben fel-kutatják a pénz,vagy más érték
megtalálási helyét, azokat magukhoz veszik, majd a helyszín-ről
távoznak.
A hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében: Tartsák zárva
az utca kaput és a lakás bejárati ajtaját! A kapukulcsot mindig tartsák
maguknál, ne a kapura akasszák! Idegen személyt soha ne engedjenek
a lakásba! Ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségű pénzt! A
lakókörnyezetben élők figyeljenek egymásra! Hasznos lehet kutya
tartása, és annak az utcai kapun történő feltüntetése! Segítséget nyújt a
kilincsnyitásra megszólaló kapucsengő! A Szomszédok Egymásért
Mozgalom a lakókörnyezet éberségével távol tarthatja az
idegen,gyanús személyeket!
Tisztelt bevásárlók!
Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben, bevásárló
helyeken és a piac területén is. Ezeken a helyeken a tolvajok
kihasználják a vásárlásba feledkezett vevők figyelmetlenségét és
tőlük pénztárcát, vagy más értéket lopnak el.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során: Ne
hagyjanak pénztárcát a bevásárló kosárban! Pénztárcáikat a zárt
kézitáskában, vagy ruházatuk belső zsebeikben tartsák ! A már
megvásárolt értékeket ne hagyják őrízetlenül! A mobiltelefont ne
tartsák jól látható helyen! Irataikat lehetőleg ruházatuk belső zsebében
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tartsák ! A bankkártyával ne tárolják együtt a feljegyzett PIN kódot !
Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
A bűnelkövetők egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a gépkocsival
a bevásárló helyre érkezőket, és feltöréssel, vagy nyitva hagyott
ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gépkocsiból az ott jól láthatóan
elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont, iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy: A járműben
ne hagyjanak jól látható helyen étéket! A gépkocsi ajtajait,
csomagterét minden esetben zárják be! Rövid ideig történő
eltávolodás esetén se hagyják kitárt állapotban az ajtókat! Ne hagyják
az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron
kívűl tegyenek bejelen-tést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 352522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Online Internetes vásárlók!
Az Internet fejlődésével egyre több szolgáltatást lehet igénybevenni a
világhálón. Ilyen például az online vásárlás is. A szabályosan működő
webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az
üzletszabályzat kitér a személyes adatok védelmére, és meghatározza
a vásárlás legfontosabb feltételeit (pl.: fizetési és szállítási
kondíciók).A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a
garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vásárolt árucikkre.
Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a
visszavásárlási garanciát, így elkerülhetőek a későbbi
kellemetlenségek. Magyarországon a webshopon keresztül vásárlók
körében legelterjedtebb az utánvétes fizetési mód, ami azt jelenti,
hogy az áru ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére
kell átadni. Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan
webáruházban vásároljanak, amelynél a fizetés valamely banki
oldalon keresztül történik, így a bankkártya adatai biztonságos
kapcsolaton keresztül jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a
webáruház üzemeltetője nem ismeri meg.Óvakodjanak az olyan
weboldalaktól, melyeknek nevében elírás vagy hiba található,
valamint ahol egyáltalán nem, vagy csak hiányosan adják meg az
üzemeltető cég adatait! Ezeket az oldalakat tekintsék
megbízhatatlannak! Legyenek óvatosak személyes adataik
megadásánál is, a bankkártyánkkal kapcsolatos kérdésekre csak a
fizetést bonyolító bank oldalán válaszol-janak!Az internetes csalások
elkerülése érdekében óvakodjanak az olyan internetes eladóktól, akik
szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az
ügyfelek, vagy amelyek meglepően alacsony áron kínálják a
portékájukat, esetleg nem valódi lakcímmel, telephellyel vagy
telefonszámmal regisztráltak. A vételárat soha ne küldjék előre!
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét
a polgári célú piro-technikai tevékenységek felügyeletéről szóló
155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan
betartására.
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkező személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !
„Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római
gyertya kivételével) – a petárda kivételével – nagykorú személyek
december 28-ától 31-éig engedély nélkül megvásárolhatják,
birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyagtartalomig tárolhatják és a használati utasításban
meghatározottak szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római
gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január 01-én
06.00 óráig engedély hiányában is felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő
által visszaadott kis tűzijátékterméket a 30. § (2) bekezdésében
meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a
forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül
vissza-venni.”
A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése érdekében
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván
felhasználni, csak fokozott óvatossággal, a termékeken látható
felhasználási szabályok maradéktalan betartásával tegye azt.
A Mezőberényi Rendőrőrs köszönetét
fejezi ki a város közbiztonsága, illetve a
Mezőberényben élők biztonságérzetének
javítása érdekében végzett tevékenységünkhöz nyújtott együttműködésükért
és megértésükért!
Mezőberény minden lakójának Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket, eredményekben
gazdag Boldog Új Évet, és jó egészséget
kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

Mezőberényi Hírmondó

5.

2012. december

Fiatal gazdák 2012. évi
kifizetési kérelemének benyújtási feltételeiről
Megjelent Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2012.
(XI.16.) számú közleménye, amely a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a
támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási
feltételeiről szól. I. A kifizetés igénylésének általános feltételei: Az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél a támogatási kérelemnek helyt adó
határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles a támogatási
összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani, a
közlemény mellékletét képező nyomtatványon. II. A kifizetési
kérelem benyújtása: A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a
2012. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási
összeg 90 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a
közlemény mellékletét képező nyomtatványon, az ügyfél
székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez
postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet a
támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90
napon belül kell benyújtani. A benyújtás napja a borítékon szereplő
postai bélyegző dátuma. Javaslat, hogy a küldeményt tértivevényes
küldemény formájában adják postára. Az MVH érdemi vizsgálat
nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
nem a rendszeresített
nyomtatványon, vagy nem a megadott határidőben nyújtották be, vagy
nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be, vagy a kérelmező
legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az
ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha a
kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette,
legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be
vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerinti minősítését (KKV kód). A kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvényben meghatározott minősítés bejelentésére vonatkozó
eljárásról az MVH külön közleményt (27/2011. (III. 9.) számú MVH
Közlemény) jelentetett meg. III. A kifizetési kérelemcsomag
tartalma: A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó
támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványa: D1028-03 Kifizetési
kérelem 90% Főlap. A kifizetési kérelem kötelezően csatolandó
melléklete: D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezőgazdasági
tevékenységéről. Azon támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási
kérelem benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert
termelői csoporthoz, vagy zöldség-gyümölcs termelői csoporthoz, és
termelői szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a
kifizetési kérelemhez a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban
működő elismert termelői csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelői
csoport és termelői szervezet által kiállított tagsági igazolást csatolni. A
tagság igazolására kizárólag az alábbi nyomtatvány használható:
D0068-03 Termelői csoport/TÉSZ tagság igazolása. Kérjük, hogy a
nyomtatványok kitöltése előtt olvassa el a közlemény 4. számú
melléklete szerinti kitöltési útmutatót!
A kifizetési kérelmet
szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a
különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok
összefűzését, összekapcsolását!
A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu
weboldalról a Közlemények menüpontból. IV. Ellenőrzés: Az MVH
a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi,
továbbá jogosult helyszíni ellenőrzést is lefolytatni. Az MVH emellett
jogosult évente helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni a
támogatási kérelemben vállaltaknak, az abban meghatározott
ütemezésnek megfelelő teljesítését. Az ellenőrzésekre az e közlemény
VII. pontjában felsorolt jogszabályokban foglaltak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét a rendelet 4. § (5) bekezdése
alapján terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
vagy gyermekgondozási segélyben részesülő ügyfél a gazdaság
vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény
szerinti közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a rendelet 4. melléklet
szerint adattartalommal. A teljes bizonyító erejű magánokirat másolatát
a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon
belül meg kell küldeni az MVH részére, amelyhez igazolást kell
csatolni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.
További információkért keresse a tanácsadókat!
Ribóczi Edina

Öntözési engedélyekkel kapcsolatos változás
A 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szól. Ezen
kormányrendelet 2010.május 16. napjától hatályos. Az alábbiakat
tartalmazza a rendelet: 77§: 2012. december 22. napján hatályukat
vesztik a 10. § (3) bekezdésében és a 60. §-ban meghatározott
tevékenységek vonatkozásában, az e rendelet hatálybalépése előtt
indult eljárásokban -kiadotthatározatlan időtartamú vízjogi
üzemeltetési engedélyek, valamint a 2012. december 22. napja után
lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek. A kormányrendelet 10. § (3)
bekezdése az energetikai célra kitermelt felszín alatti vízzel
kapcsolatos, a 60. §-a az öntözéssel kapcsolatos szabályokat
tartalmazza. Kivétel: 77/A.§: A mezőgazdasági termelés területén a
kizárólag energiahasznosítás céljából, visszatáplálási kötelezettség
nélkül történő termálvíz kitermelésre irányuló vízjogi üzemeltetési
engedélyek 2015. június 30. napjáig hatályosak. A rendelet hatályba
lépését (2010. május 16) követően módosított (ide tartozik a névátírás
is) vízjogi üzemeltetési engedélyek nem vesztik hatályukat. Fontos: az
Ön vízjogi üzemeltetési engedélye 2010. május 16 előtt indult eljárás
során került kiadásra és határozatlan idejű, vagy az érvényességi ideje
2012. december 22. után jár le és továbbra is szeretne öntözni, akkor
2012. december 22-ie előtt vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
iránti kérelmet kell benyújtania. A kérelmet a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai
kirendeltségére kell benyújtani: Gyula, Megyeház u. 5-7. A kérelemhez
mellékelni kell:·az öntözőrendszer üzemeltetőjének a
hozzájárulását,·az öntözött területről készített talajvédelmi tervet, az
eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylat
másolatát,·az öntözendő terület feletti rendelkezési jog igazolását
(tulajdoni-lap, vagy földhasználati lap-szemle másolat) ·a
továbbvezetéssel érintett vízfolyások üzemeltetőinek, az átvezetéssel
érintett ingatlanok tulajdonosainak a hozzájárulása. Az eljárás
igazgatási szolgáltatási díját a vízjogi üzemeltetési engedélyben
felhasználni engedélyezett vízmennyiség figyelembe vételével kell
meghatározni. A Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága szakhatósági közreműködésének igazgatási
szolgáltatási díjaként 33.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell
megfizetni. További információk az ügyfélszolgálati irodákban a
kamarai tanácsadóknál kérhető.
Kovács Gyula Kamarai tanácsadó

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy a VIAELYSIUM
Temetkezési KFT.
(átköltözés miatt, a jelzőlámpáknál)

a Fő út 21. sz. alatt

teljes körű temetkezési
szolgáltatással folytatja
tevékenységét.
Éjjel-nappal hívható ügyelet:
06 (20) 912-3937
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INTÉZMÉNYI HÍREK
III. Intézményi Horgászverseny
2012. október 13-án került megrendezésre a III. Intézményi
Horgászverseny Mezőberényben, melynek hagyományosan a Kovács
Farmon található horgásztó adott otthont.
Az idei versenyt kellemes őszi időjárás jellemezte, melynek
köszönhetően minden csapat számára kényelmes helyet tudtunk
biztosítani a horgászathoz. Sajnos a 2011. évhez képest kevesebb
csapat nevezett a versenyre, végül 13 csapat, összesen 52 versenyzője
küzdött meg a halakkal és a vetélytársakkal. A 7 intézményi csapat
mellett 6 a támogatókat képviselő csapat mérte össze szerencséjét.
Örömteli, hogy eddig minden versenyen, így most is képviselte magát
valamennyi önkormányzati intézmény legalább 1 csapattal. A verseny
reggel 8:00-órakor kezdődött és egészen 14:00-óráig üldözhették a
sporttársak a halakat.
A támogatók segítségének és a szervezők munkájának köszönhetően a
verseny ideje alatt minden a résztvevők rendelkezésére és a verseny
történetének legjobb fogási eredményét produkálták a versenyzők.
Megdőlt a legnagyobb kifogott hal rekordja, sőt az idei második
legnagyobb hal súlya is meghaladta az első két verseny eddigi
rekordereit. A 2 legnagyobb halat ráadásul egy csapat tagjainak
sikerült kifogni, így Ők szó szerint szinte mindent vittek. A fogási
eredmények meghaladták az első két versenyét, pedig sokan sajnos
nem jártak sikerrel és nulláztak, aminek köszönhetően holtversenyek
alakultak ki. A közös ebéd elfogyasztása után az eredményhirdetést
illetve díjátadást követően, szürkületbe nyúló élménybeszámolók
zárták le ezt a szép őszi napot.
Köszönjük minden kedves támogatónk felajánlását és hozzájárulását,
mellyel segítették az III. Intézményi Horgászverseny megvalósítását.
A szervezők és a résztvevők nevében is ezúton szeretnénk külön
köszönetet mondani Kovács János házigazdánknak, aki a verseny
főtámogatója és önzetlen segítőjeként most is sokat tett a rendezvény
megvalósításáért.
Lajkó Roland főszervező
Köszönjük támogatóink segítségét: Kovács János házigazda
Balta Roland vállalkozó, Barna Márton képviselő, Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Berény TV, Böci Bt., Csárdatex Kft.,
Eczeti György (Fornetti), Fábafém Kft., Fondor-Tel Kft., Frey Péter
vállalkozó (Ipar Disco), Fülöp Antal ev., Gulyás-Szaki Kft., Gyulai
Pálinka Manufaktúra, Halászati és Öntözési Kutatóintézet Szarvas,
Halibi horgászbolt, Hoffmann Henrik (Török kocsma), Kis Sándor
vállalkozó, Liszkai Sándor vállalkozó, Makk-hetes kocsma, Mangó
Kávézó, Mezőberény Város Önkormányzata, Mezőberényi Vadász
Társaság, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Péter-Fa Bt., Rigó
Tibor vállalkozó, Sági horgászbolt, Szémán András vállalkozó,
Sziráczki Dániel (Sziráczki Pékség), Szűcs-Net Kft., Tópart Vendéglő,
Tóth János (Berény szóda), Tóth Kézműves Műhely Kft., Tóth Sándor
fafaragó, Virág Imre és Virág Imréné
Eredmények
Csapatverseny:
Intézményi:
1. Humanoid (Városi Humánsegítő), 4 helyezési szám, 11.730 g
Pintér László (szektor 2. hely), Csilik János (1.),
Farkas Krisztián (1.)
2. HAL-HUSI (Városi Humánsegítő), 11 hsz., 760 g
Galó Jánosné (5.), Raffainé Fábián Edit (3.), Hegedűs Ágnes (3.)
3. Kistérségi-Mix, 17 hsz., 400 g
Barna Hajnalka (szektor 6. hely), Papp Zoltán (6.), Finta Zsolt (5.)
Támogatók:
1. Csárda-Tex, 13 hsz., 1.350 g
Szűcs Tibor (szektor 1. hely), Pallagi Sándor (6.), Miklós Gábor (6.)
2. Szervezői csapat, 15 hsz., 350 g
Tóth Sándor (3.), Lajkó Tibor (6.), Mariánovich Dániel (6.)
3. Pálink - Ászok, 16 hsz., 340 gramm
Hornung Zoltán (4.), Pallag Ferenc (6.), Nagy József (6.)
Egyéni eredmények:
Férfiak:
1. Pintér László
6.808 pont (6.770 gramm és 38 db hal)
2. Csilik János
3.941 pont (3.930 g és 11 db)
3. Farkas Krisztián 1.039 pont (1.030 g és 9 db)
Nők:
1. Galó Jánosné 345 pont (340 gramm és 5 db hal)
2. Barna Hajnalka 287 pont (280 g és 7 db)
3. Hegedűs Ágnes 285 pont (670 g és 5 db)
Külön díjasok:
Legnagyobb hal kifogója: Pintér László (4.450 gramm)
Legtöbb hal kifogója: Pintér László (38 db)
Abszolút bajnok: Pintér László (6.770 gramm, 6.808 pont)
Abszolút bajnokcsapat: Humanoid (11.730 gramm)
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Márton napi lampionos felvonulás
Idén novemberben tizedik alkalommal került megrendezésre a
hagyományos Márton- napi lampionos felvonulás. Most is nagy
izgalommal készültek kicsik és nagyok az egész várost megmozgató
eseményre.
Évről-évre nő az érdeklődés a Márton-napi felvonulás iránt. Nagy
örömünkre most már a környező településekről is egyre többen
érkeztek. A felvonulás előtti héten- a már sok éve kialakult
hagyományok szerint- a „Katicabogár” Evangélikus Német
Nemzetiségi óvodában közös barkácsolással készültek el a szebbnél
szebb formájú lampionok. Öröm volt megtapasztalni a szülők, az óvó
nénik és a gyerek együtt munkálkodását. Évek óta az anyukák és a
nagymamák otthon sütött mézes süteményekkel járulnak hozzá ehhez
a rendezvényhez. Ezen a napon a Katica óvodában az ablakokba
kihelyezett mécsesek hívogató fénye jelezte a gyülekező felnőtteknek
és a gyerekeknek, hogy itt várják őket. Indulás előtt az udvaron
ezekkel az otthon készített mézes süteményekkel, teával, forralt borral
kínálták az óvoda dolgozói a felvonulásra indulókat.
Több százan indultunk a zene hangjaira a rendezvény központja, a
Piactér felé. A gyerekek és a felnőttek is nagy örömmel vitték a vidám
színekkel díszített lampionokat. Sokan csak a járdáról nézték a vidám
hangulatú felvonulást. Reméljük, jövőre ők is csatlakoznak majd
hozzánk „lámpásaikkal”.
A Piac térre érkezve műsor várta a felvonulókat.

A „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda Margaréta
csoportja adott elő egy kedves jelenetet a Grimm testvérek:
„Csillagtallérok” című meséjének dramatizálásával. A mese a
szeretetről, az odaadásról, egymás megsegítéséről szólt. Ez a történet
is akárcsak Márton püspök legendája keresztyén értékeket közvetített
a részvevőknek.
Az ovisok műsora után a „Berény” Táncegyüttes táncháza fokozta a
vidám hangulatot. Sokan csatlakoztak örömmel a táncosokhoz,
közöttük a Katicaovisok, akik már évek óta a „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény jóvoltából kapnak alapot a tánclépések
elsajátításához.
A hűvös időben jól esett a finom,
puha libazsíros kenyér, a forró
ízletes tea, és aki akarta a
megkóstolhatta Wagner Márton,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jóvoltából az
idei új bort is. A jól sikerült
rendezvényért köszönetet mondunk segítőinknek, és támogatóinknak is az alábbiak szerint:
„Katicabogár” Evangélikus
Német Nemzetiségi Óvoda
szülői közössége, Mezőberényi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, OPSKK, Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola,
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, Mezőberényi
Vadásztársaság, Önkéntes Tűzoltóság, Rendőrség, Polgárőrség,
Sziráczki Pékség, Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi
Óvoda Nevelőtestülete.
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50. évforduló

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégiumban 2012. november 15-én délután bennsőséges ünnepség
és kiállításmegnyitó keretében indították útjára a gimnázium
fennállásának 50. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatot. Dr. Rückné Mező Györgyi igazgatónő elmondta, hogy
Mezőberényben működött a megye első evangélikus gimnáziuma
1802 -1834 között, igazgatója korának egyik művelt személyisége,
Skolka András volt.

Ovisok a színpadon
2012. november 17-én délután vidám gyermekzsivajtól volt hangos az
OPSKK. A Mezőberényi Kistérségi Óvoda csoportjai szórakoztatták
műsorukkal a nagyérdeműt.
A gimnáziumi képzés 1962-ben indult be újra Mezőberényben. Ennek
az 50 évnek a szellemi, tárgyi emlékeibe enged bepillantást a kiállítás.
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke
köszöntötte a megnyitón jelenlévő pedagógusokat és diákokat,
figyelmükbe ajánlva a kiállított eszközöket, intézményi emlékeket.

Informatikai korszakváltás a
könyvtárban

A hagyományos műsoros délutánra a csoportok igazi szórakoztató
előadással készültek. Az óvónők, szülők kezemunkáját dicséri a
színpadi dekoráció, az ötletes díszletek, jelmezek. A gyermekek
felkészülten, magabiztosan mozogtak, beszéltek, énekeltek a
színpadon, látszott, hogy nagyon élvezik a bemutatót a szereplők és a
közönség egyaránt.
Az előadást óvónők kólója zárta, amely nagy sikert aratott.
A műsoros délután bevétele a Mezőberényi Óvodásokért Alapítványt
támogatja.

Szépíró verseny a
Magyar Nyelv Napja alkalmából
Az idén másodszor
ünnepeltük a Magyar
Nyelv Napját. Az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központ ebből az alkalomból szépíró versenyt
hirdetett általános iskolai
tanulók számára. A
feladat: neves nyelvújítóink gondolatainak szép
írással, hibátlan helyesírással történő lemásolása.
A feladványokhoz elég sokan kedvet kaptak, több, mint nyolcvan
írásmunka érkezett.
Igyekeztünk minél több tanulót jutalmazni. Így végül a 2012.
november 13-án délután megrendezett eredményhirdetésen 23
gyermek vehette át az ajándékot, emléklapot, oklevelet. Azok az
osztályfőnökök, akiknek az osztályából a legtöbb tanuló vett részt a
versenyen, ajándékcsomagot vihettek a szépen író tanulóiknak. A
legszebb írásmunkákból rendezett kiállítás az OPSKK Művelődési
Központ aulájában láthatók.
A rendezvényt Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatta.

2012. december 3-án, hétfőn délután az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtárában a „Tudásdepó Expressz Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése” című, TIOP1.2.3-11/1-2012-0251 kódjelű pályázati kiírására az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Könyvtára által elnyert „Korszerű könyvtár
= tudásbázis — közösségi tér — hozzáférés — egyenlő esélyek”
projekt keretében beszerzett számítástechnikai eszközöket mutatta be
a meghívottaknak Csabay Károly, a könyvtár vezetője. A könyvtári
osztályvezető elmondta, hogy 10 évvel ezelőtt volt komoly
számítástechnikai fejlesztés, azóta gyakorlatilag egy-egy gépet tudtak
csak beszerezni. A régi eszközökkel minden erőfeszítés ellenére is
csak ideig-óráig működhettek már. Kijelenthető, hogy a könyvtár
biztonságos működése szempontjából „életmentő” volt a fejlesztés.

Siklósi István polgármester gratulált az intézmény könyvtárosainak a
sikeres pályázathoz és kifejezte örömét, hogy a város
könyvtárlátogató közönsége számára a korszerű eszközök magas
minőségű szolgáltatást kínálnak, alapját képezve ezzel további
könyvtári fejlesztéseknek.
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Az OPSKK decemberi
programajánlója

December 8.

Baba börze
az OPSKK Művelődési Központ aulájában
December 8., 15. 10-15.00 Adventi karácsonyi vásár és
karácsonyváró játszóház az OPSKK Muzeális
Gyűjteményében
December 9., 16., 23. 16.00 Adventi gyertyagyújtás a Berény
Szálló előtti téren
December 10.

Véradás az OPSKK Művelődési Központjában

December 14. 16.00 Mesélj nekem: Dénes Emőke, Napsugár
Bábszínház bábszínésze mond mesét.
December 20. 14.00 Idősek karácsonya az OPSKK Művelődési
Központ színháztermében
2013. januári programelőzetes:
Január 1. 17.00

Újévi köszöntő a Berény Szálló előtti téren

Január elején

Tánciskola

Január 12., 26. 14-17.00 Kézműves kör: családi foglakozások az
OPSKK Művelődési Központjában

Mezőberényi Hírmondó

I D Ő P O N T VÁ L T O Z Á S!
SZÍNHÁZ MEZŐBERÉNYBEN
OPS KULTURÁLIS KÖZPONT MEZŐBERÉNY, Fő út 6.
Telefon: 66/515-553, e-mail: opskk@mezobereny.hu
Itt a karácsony, és tanácstalan, mivel lepje meg szeretteit?
Egy ötlettel ajándékozzuk meg Önöket!
Vásároljon belépőjegyet ajándékba a színházi előadásunkra.

2013. január 20. (vasárnap) 19.00 óra
Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván:

Az ördög nem alszik
– zenés vígjáték, két részben –
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színházterme
Főbb szerepekben: Benkóczy Zoltán/Straub Dezső, Oszter
Alexandra /Szabó Erika, Beleznay Endre, Fogarassy András
Rendező: STR AUB DEZSŐ
Jegyek már kaphatók az OPS Kulturális Központban!
www.mezobereny.hu, www.opskk.mezobereny.hu
Jegyár: 2.800.- Ft

Épített örökségünk

A Magyar Kultúra Napja rendezvényei:
Január 20. 19.00 Színházi esték: Az ördög nem alszik
Január 24. 17 .00 Múzeumi esték: Mezőberény és a két
világháború, személyes visszaemlékezések –
Január 25. 16.00 Mesélj nekem: Szabó T. Anna író, költő

TÉLI KÖRÖS 30/20 TELJESÍTMÉNYTÚRA
MEZŐBERÉNY
2013. január 12. Szombat
ÚJ! KLASSZIKUS TELJESÍTMÉNYTÚRA!
A túra útvonala:
Mezőberény - Boldishát - Petőfi Emlékmű - Körös-híd - Kereki
legelő - Bélmegyeri csatorna - Hosszúfoki csatorna - Bodoki
Múzeum - Laposi kertek - Mezőberény (30 km)
Mezőberény - Boldishát - Petőfi Emlékmű - Körös gát Köröstarcsa - Körös gát - Körös híd - Laposi kertek Mezőberény (20 km)
Nevezés , rajt:
Mezőberényben, a Vad-Ász sörkertben (Piac tér) 8.00 – 9:00-ig.
További részletek: www.mezobereny.hu
www.alfoldte.hu, alfoldte@gmail.com

IDŐSEK KARÁCSONYA
Szeretettel meghívjuk a város időskorú lakosságát
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
és az OPS Kulturális Központ szervezésében
2012. december 20-án (csütörtökön)
14.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő
karácsonyi ünnepségre.
Helyszíne: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti, mely indul
13 órakor a Szénáskert - Belencéresi út kereszteződésétől.
Megáll a következő utcák kereszteződésében:
Belencéresi-Martinovics; Belencéresi-Vésztői; VésztőiKinizsi; Kinizsi-Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi sgt.; Zrínyi sgt.Jeszenszky; Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász
Tervezett érkezés az OPS Kulturális Központ elé: 13.25
Innen kiszállás után az autóbusz továbbindul: Békési u.József A.; József A.-Teleki; József A.-Belentai; Kálvin tér
(Magyar bolt); Rákóczi-Vasút u.; Szabó Á.-Gutenberg; GutenbergOltványkert; Oltványkert-Mátyás kir.; Luther u.-Árpád; Luther u.Puskin utca útvonalon és visszatér az OPS Kulturális Központhoz.
Minden időskorú érdeklődőt szeretettel várunk!

Megszépült a Fő út 7. alatti régi polgári lakóépület homlokzata.
A Fő útnak ezen a szakaszán ez az egyetlen, múlt századi eklektikus
stílusú polgárház Az épület a két világháború között egy gabona
kereskedőé volt. A kisajátítás után a helyi ÁFÉSZ tulajdonába került.
Itt voltak az irodák a kirakatrendező műhelyek. A rendszerváltás után
több tulajdonosa is volt. Jelenleg a Schäfer Épületgépészet Kft
tulajdona. A szakszerű homlokzat rekonstrukciót egy helyi vállalkozó
végezte el. A szépen kivitelezett felújítás után az épület visszanyerte
eredeti arculatát és a városközpont egyik színfoltja lett.
Csete Gyula
Komposztálás megismertetése Mezőberény lakosságával
Projekt azonosító:
KEOP-6.2.0/A/11-2011-0092
Támogatás összege:
8.583.250 Ft
Támogatás aránya:
95 %
A Baudai Kft. a házi komposztálás népszerűsítésére nyert el
támogatást az Új Széchenyi Tervben meghirdetett Környezet és
Energia Operatív Programban keretében. A „Fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket
elősegítő mintaprojektek” elnevezésű pályázat segítségével a
Baudai Kft. 250 db komposztáló ládát osztott ki novemberben,
Mezőberényben, a családok legnagyobb örömére. A komposztáló
láda ingyenesen került kihelyezésre a település háztartásaiba,
melynek használata környezettudatos hulladékhasznosításra
ösztönzi jövőben a város lakóit. A kiosztáskor a résztvevők
megismerhették a pályázati projekt céljait, tájékoztatás kaptak a
komposztláda megfelelő használatáról. Tájékozódhattak a
komposztládához való ingyenes hozzájutás feltételeiről, a
komposzt hasznosításáról, környezettudatosságról. Az előadás
interaktív beszélgetéssel zárult, majd a részvevők aláírták a
használati szerződést. Igény szerint a pályázó gondoskodott a
házhoz szállításról és üzembe helyezésről is. A cég vezetősége
büszke arra, hogy – e pályázat segítségével a mezőberényiek
megismerhették a komposztálás fontosságát, melynek tudatos
használatával, nagymértékben hozzájárulhatnak a környezettudatosabb élethez. Kedvezményezett: Baudai Kft. 7400 Kaposvár,
Zárda u. 14. e-mail: baudaikft@gmail.com www.baudaikft.hu
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A Fül – Orr – Gége Szakrendelő
vizsgálati eszközeinek fejlesztése

Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka!
Az idei évben újra megszervezzük
a karácsonyi adománygyűjtésünket mezőberényi
hátrányos helyzetű gyermekek javára.
Kérjük, ha van fölösleges játék,
plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában, juttassa el a
Spar előterében elhelyezett
adománygyűjtő helyre, az Angyalzsákba.
2012. december 1. és december 18-a között,
minden nap várjuk Önöket!
2012. december 18-án (kedden) 16.30 órától
a Spar előtti téren vidám gyerekműsorral zárjuk az
adománygyűjtést.
Vendégünk Hevesi Imre zenés műsorral kedveskedik a kicsi
és a nagy angyalkáknak.

Dr. Hegyi és Társa Bt. (Mezőberény, Petőfi u. 5.) a
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című GOP-2.1.1 – 11/M pályázati
kiíráson az orvosi rendelő vizsgáló eszközeinek fejlesztésére
pályázatot nyert, melyben a vissza nem térítendő támogatás mértéke
45%. Az Új Széchenyi Terv keretében a mintegy 5 MFt
összköltségvetésű beruházásból egy diagnosztikai video endoszkóp,
fül-orr-gégészeti vizsgáló szék, középfül analizátor és sterilizátor
beszerzése valósult meg. Az üzembe helyezett eszközökkel egy
újszerű, minden mai elvárásnak megfelelő, minőségi betegellátást
tudnak biztosítani a jövőben, a már eddig is modern eszközökkel
felszerelt szakrendelőben.

CIVIL SZERVEZETEK

Ismét próbálkozunk cipős dobozos ajándékok gyűjtésével
is, amelyet a gyermek életkorától függően tetszőlegesen
lehetne megtölteni édességgel, ajándékokkal.
Kérjük, írja rá a gyermek életkorát, nemét,
hogy kinek szánja.
(Pl.: 10 éves kislánynak).
Az adományokat a szervezetek juttatják el
a rászoruló mezőberényi gyerekeknek.
Az adománygyűjtés a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat,
a Spektrum Alapítvány és a Vöröskereszt Mezőberényi
Alapszervezete összefogásával valósul meg,
Mezőberény Város Önkormányzatának támogatásával.
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
www.mezobereny.hu

Emléktábla avatás
A „100 éves a mezőberényi
sport„ rendezvénysorozat megkoronázásaként az MFC szervezésében a Városi Sportpályán
2012. november 11-én ünnepélyes emléktábla avatásra került
sor. A rendezvényt több nagynevű labdarúgó és a helyi
öregfiúk labdarúgó csapatának
tagja is megtisztelte. A rendezvény a mezőberényi és
csabacsűdi csapatok bevonulásával kezdődött, akiket a Bajnokok Ligája zenéjére a kislabdarúgók lelkesen kísértek be.
A táblaavatás mellett örömteli pillanat volt a felújított tribün átadása
is, melyet a szurkolók nagy örömére birtokba is vehettek.

BERÉNYI GYERMEK FC
JÓ EREDMÉNYEK AZ ŐSZI SZEZONBAN NB II-BEN
A 2012/2013-as idény során minden korosztály pályára léphetett a
számára kiírt bajnokságokban. Legjobban NB II-es csapataink
szerepeltek az őszi szezonban. A 15 csapatos bajnokságban U 13

Elfogadta meghívásunkat és köszöntötte a jelenlevőket Siklósi István
polgármester mellett Dankó Béla az MLSZ elnökségi tagja, a Békés
Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke is. A hazai felnőtt csapat 1
ponttal, míg az ifjúsági csapat győzelmével 3 ponttal ünnepelte a jeles
alkalmat.
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korosztályunk a dobogóért harcolva, a negyedik helyen várja a tavaszi
folytatást, 28 ponttal, 93 – 41-es gólkülönbséggel.
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HITÉLET
Megadja- e valaki azt,
amire vágyunk? Igen, Jézus!

U 15 korosztályunk 50%-os teljesítménnyel a középmezőnyben,
hetedik helyen végzett 21 ponttal. Többen is kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak: U 13 csapatunkból Magyar Benedek 25 góllal vezeti a
góllövőlistát, de Busa Márk is 17 találattal az élmezőnyben van. Vas
László és Vincze Dávid kapusposzton teljesített jól. Említésre méltó
még, Geszti József, Gyaraki Imre, Szőke Sándor kiegyensúlyozott
játéka. U 15 korosztályban Balogh Gergő, Hudák Gergő, Lakatos
Patrik, Pázsit Attila nyújtották a legjobb teljesítményt az ősz során. A
kisebb korosztályok a Bozsik Programban és az Interligában
szerepeltek. A nemzetközi sorozatban már öt éve szerepel csapatunk.
A 16 magyar és román egyesület bajnokságában is szép eredmények
születtek neves ellenfelekkel szemben. Említésre méltó az U 9 és U 11
korosztályok szereplése, akik nagyobb utánpótlás nevelő
egyesületeket megelőzve a 7. és 10. helyen zárták az őszi szezont. A jó
együttműködésnek köszönhetően, Interligában idén a Berényi
Gyermek FC és a Gyomaendrődi Gyermek Labdarúgó Egyesület
közös csapatot indított és a bajnokság költségeit is megosztotta. Az
őszi szezonban külön említésre méltó U 7, ovifoci csoportunk
tevékenysége. Városunk óvodáiból egyre többen látogatják
edzéseinket, ahol játékos foglalkozásokon ismerkednek a
labdarúgással. Figyelemmel követjük a tőlünk eligazolt, más
csapatokban játszó labdarúgók tevékenységét is. AZ MFC felnőtt és
ifjúsági csapatának nagy részét egyesületünknél nevelkedett
játékosok alkotják: Adamik Dávid, Balogh Gergő, Burai Dávid, Kanó
Balázs, Molnár Dániel, Ramos Miron, Stibán Richárd, Tóth János,
Zsíros Péter. Mások NB I és NB II-es utánpótlás csapatokat
erősítenek: Csákó Dániel (Ferencváros), Budai Bálint és Szabó László
(Előre FC Békéscsaba), Fábián Vince, Liska Tibor (Békéscsabai
UFC). Sziráczki Martin a DEAC futsal csapatában játszik. Többen
más települések megyei csapataiban szerepelnek: Kovács Gábor,
Kántor Máté, Kardos Richárd, Papp Zsolt (Körösladány).
Egyesületünkben több edző tevékenykedik: Benyovszki Róbert,
Kajlik Alpár, Kajlik Péter, Oláh Zsolt, Toldi Ákos, Tóth Olivér,
Vrbovszki Zoltán. Munkájukkal ők is hozzájárultak csapataink
sikereihez, akárcsak a szülők és mindazok akik támogatták
egyesületünket. Nekik és a Gyermek FC minden tagjának kívánok
áldott karácsonyt és hasonlóan sikeres, boldog Új Évet!
Kajlik Péter
a Berényi Gyermek FC szakmai vezetője

Hazai NB-I/b kosárlabda mérkőzések
Novemberben megszületett az első berényi győzelem az NB-I/bben. A kosármeccsek értékelését a mezobereny.hu oldalon a hírek
menüben olvashatják.
2013.01.12. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Nagykőrösi SKE
2013.01.26. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Bajai Bácska FKE
2013.02.09. szombat 18.00
Mezőberényi KK – DEAC
2013.02.23. szombat 18.00
Mezőberényi KK – Tiszaújvárosi TTv-PKK
2013.03.03. vasárnap 18.00
Mezőberényi KK – EnterHód Vásárhelyi KS

Vágyakozás, várakozás, reménység. Ezek a szavak az adventi idő
legjellegzetesebb kifejezései. Sok kedves mese született meg azokról
a gyermeki álmokról, amik egy-egy vágyott karácsonyi ajándékra
vonatkoznak. Ahogyan nagy szemekkel állnak a kirakatok előtt a
szegény kisgyermekek korcsolyát vagy szánkót csodálva. A nélkülöző
szülők ha másként nem, de plusz munkával, saját készítésű szánkóval
mégiscsak képesek betölteni a kívánságot. Talán sokunknak ismert az
másik történet is egy szegény fiatal házaspárról, akiknek semmijük
sincs. Első közös karácsonyuk megindítóan szép. A férfi felesége
gyönyörű hosszú hajába elefántcsont csatokat akar venni, de ezért fel
kell áldozni nagyapai örökségét, a zsebóráját. Az asszony látva férje
kincsét úgy dönt, vesz neki egy óraláncot, hogy végre hordhassa is azt.
Levágatja hajzuhatagát, hogy az érte kapott pénzből megvehesse
szerelmének az ajándékot. Karácsony estéjén sem haj, sem óra, csak
egy pár csat van… Szentimentális? De ez szól a valódi ünnepről, hogy
rá vagyunk szorulva mások szeretetére, figyelmére. Karácsony
ugyanis az áldozatkész szeretetről szól. Nem a csillogó- villogó
külsőségekről vagy a harsány, szinte tolakodó vásári hangulatról.
Karácsony üzenete a fölre jött Isten önfeláldozó szeretetéről szól.
Lelkészként az emberek lelki életével foglalkozom. Azzal, amit a szív
rejt, de amiről érzékletesen szólnak a tettek, szavak és vágyak- s nem
csak advent idején. Mennyi hiedelem él közöttünk! Mennyi belső
kényszer arra nézve, hogy tudjuk a jövőnket, hogy valaki megmondja
sikeresek és egészségesek leszünk-e. Titokzatosság, ezotéria, látók és
sámánok köré gyűlnek az emberek. Sőt még fizetnek is érte… Ezt- azt
vásárolnak, és azt gondolják kövek, szobrocskák majd megsegítik
őket. Hol van ebben a szeretet, hol van ebben az áldozat? Ez csak üzlet
és ámítás! Isten nem ilyen! Ő nem vakhitet kér, hanem először ad,
áldozatot hoz, mielőtt bizalmat kérne tőlünk.
Az örömhír így szól Betlehemben: Üdvözítő született ma nektek az Úr
Krisztus! Ő a Megmentő, Szabadító! Olyan valaki, aki értünk
cselekszik, semmit nem várva előre. Hiszen ugyan mit is adhatnánk
neki? Jézus nem hitegetni jön. Ő szeretet hoz a földre. Mindenkinek.
Ő önmagát adja az embereknek, hogy reményük legyen. Ő azért jön,
hogy megküzdjön a gonoszsággal és a legyőzze a szívben levő
sötétséget. Ő megtörte a halál erejét!
Ki tölti be a vágyainkat? Az Úr Jézus. Hogyan teszi? Megbocsátást
hoz, a bűnök eltörlését. Ő meghallgatja imáinkat és erőt ad a
mindennapokhoz. Velünk van és ezért semmi sem lehet túl nehéz, mert
Ő cipeli a terheinket, sőt az ölébe vesz minket is, ha roskadunk! Nem
kell fizetni érte, nem kell elzarándokolni messzire a beavatottakhoz. Ő
jön, közelít, szól, engedi, hogy mindenütt a világon róla szóljanak,
róla énekelnek, színdarabok és pásztorjátékok Őt vigyék az
emberekhez. Ő nem rejtőzködik, hanem közel jön, egészen a
szívünkig!
Jézus születése 2000 éve ünnep! Nem látjuk, nem értjük? Őhozzá
igazodik az időszámítás! Hívő, nem hívő miatta ünnepel! Ő az, aki
ismeri titkos kéréseinket, életünk valódi álmait, vágyait. Ő az, aki jól
tudja, miért szorongunk, félünk. Ezért jön a világba, hogy ne távoli
messzeségben keressük, hanem megtapasztaljuk minden napon. Ha
hittel fogadjuk, áldással és fénnyel telik meg életünk. Ha ki merjük
tárni a szívüket, észrevesszük, mit jelent a valódi hit.
Karácsonykor az ég a földre jött. Az Isten emberré lett. Egyszer s
mindenkorra megváltozott a világ. Jézus Krisztus nem valami jó
rezgés vagy titkos isteni jel, hanem testté lett, élő és ható Isten.
Hatalmas és önmagát értünk áldozó Isten. Az a valaki, aki megadhatja,
amire vágyunk. Amiről nem szoktunk beszélni, de nagyon akarjuk
elérni mindannyian: e világban az igazi szeretettel és békével megélt
napokat és az örök életet.
Jézus megadja azt, amire szükségünk van, amit vágyunk! Ennek az
igazsága és a bizonyossága tette ünneppé a karácsonyt. Ez az igazság
és örömhír hassa át a mi ünnepünket is!
Lázárné Skorka Katalin

Novemberben eltávoztak: Kolozsi Mihály (1956), Balogh Lajos (1936), Róka Ádám (1932), Nun József (1929), Bereczki
Endréné szül. Plavecz Mária (1932), Braun Józsefné szül. Bacsó Mária (1925), Szlaukó András (1951), Tímár György (1934),
Pekker Imréné szül. Burai Edit (1960), Turcsogi László (1928), Erdős Józsefné szül. Wagner Erzsébet (1932), Rigó Géza (1950)
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EGÉSZSÉGÜGY
Háziorvosok
Dr. Csók László: Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 424-126
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00
Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős,
életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222
Helyettesítő orvos: Dr. Oláh Erzsébet
Dr. Dóczy Balázs: Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 424-108
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig: 10.30-13.00
Csárdaszálláson: 8.00-9.30
Helyettesítő orvos: Dr. Oláh Erzsébet
Dr. Oláh Erzsébet: Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 424-121
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig: 7.30-9.30; 12.30-14.30
Telefonos bejelentkezés: 424-121, 06/30/543-8658
Helyettesítő orvos: Dr. Zuberecz Zoltán
Dr. Zuberecz Zoltán: Mezőberény, Petőfi u. 5., Tel.: 423-744
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig: 7.30-9.30; 12.30-14.30
Helyettesítő orvos: Dr. Oláh Erzsébet
4. sz. Háziorvosi körzet (helyettesített körzet)
Mezőberény, Győri János u. 14., Tel.: 423-266
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00

Gyermek-háziorvosok
Dr. Salai Ildikó: Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 424-294
Mobil: 20/388-4645
Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00 (13.00-15.00
tanácsadás), szerda: 8.00-11.00, csütörtök: 8.00-12.00
péntek: 10.00-14.00
Dr. Sziráczki Magdolna: Mezőberény, Petőfi u. 5/3, Tel.: 424 044; rendelési időn kívül elérhető: 06/20/9752-650
Rendelési idő: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00 -12.00, szerda:
10.00-14.00 (8.00-10.00 tanácsadás), csütörtök: 10.00-14.00,
péntek: 8.00-12.00
Munkanapokon 7.30-tól 16.00 óráig a felnőtt és gyermek
háziorvosok a közölt rendelési idejükön kívül sürgős esetben a
mobiltelefonjukon hívhatók. Amennyiben a háziorvosa, házi
gyermekorvosa, vagy fogorvosa nem érhető el ( pl. szabadság), hívja
a helyettesítő orvost!

Védőnői Szolgálat
Mezőberény, Széchenyi u. 1., Tel.: 352 - 250
Önálló védőnői tanácsadás:
Hőgye Ildikó /1. körzet/ péntek 8.00 órától - 12.00 óráig
Czinkoczki Anna /2. körzet/ hétfő 8.00 - 10.00, 13.00 - 15.00
Halász Józsefné /3. körzet/ kedd 8.00 órától - 12.00 óráig
Kozma Mária /4. körzet/ csütörtök 8.00 órától - 12.00 óráig
Puskelné Ollé Ilona /5. körz./ csütörtök 8.00 órától - 12.00

Fogorvosok

Központi Orvosi ügyelet
Mezőberény, Széchenyi u. 1., Tel.: 352 - 122
Rendelési idő: Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 7.30-ig
Munkaszüneti napokon: 24 órán keresztül
A Központi Orvosi Ügyelet sürgősségi ellátás céljából vehető
igénybe. A sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás
minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet az életet
veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint
azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében
– a beteg állapotának stabilizálásáig – végeznek. (52/2006. (XII. 28.)
EüM. rend.)

Fül-orr-gégészeti szakrendelő
Dr. Hegyi Ibolya: Mezőberény, Petőfi u. 5/1, Tel.: 423 - 733
Betegvizsgálat: hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00,
Szerda: 8.00-12.00, péntek: 8.00-12.00
Hallás- és allergia vizsgálat, illetve sürgősségi esetek (előjegyzés
alapján történik)
hétfő: 12.00 -14.00, kedd: 12.00-14.00, szerda: 12.00-14.00,
csütörtök: 8.00-14.00, péntek: 12.00-14.00
További egészségügyi szolgáltatások a rendelőben
(Mezőberény, Petőfi u. 5/1):
1.) Hallókészülék-ellátás, Amplifon audiológia előjegyzés
alapján (66/423 – 733) kéthetente kedd 13.00 – 14.00.
Hallókészüléktartozékok, fülldugók készítése, elemek kiadás
folyamatosan.
2.) Bőrgyógyászati magánrendelés: Dr. Vitális Gyöngyi –
bőrgyógyász - kozmetológus
hétfő: 15.00 – 17.00, Tel: 30/412-7730
3.) Tüdőgyógyász magánrendelés: Dr. Sztancsik Zsuzsanna –
tüdőgyógyász, allergológus, immunológus, onkológus,
Kéthetente szerda 16.30 – 18.30, telefonos előjegyzéssel (Tel:
30/870-0323)

Szemészet
Dr. Burján Katalin
Tel.: 424 – 130, Mobiltelefon: 30/4960-227
Hagyományos rendelés: előjegyzés szükséges, kivéve a sürgős
eseteket, munkanapokon: 8-12 óráig betegvizsgálat, 12-14 óráig
látótérvizsgálat
Szemészeti magánrendelés: kedd és csütörtök: 16-18 óráig

Laboratórium
Dombi Renáta, Tímárné Nagy Judit:
Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 352 - 050
Mintavétel: hétfőtől - péntekig 7.00 - 9.30
Eredmények kiadása: a beutaló orvosnál

Fizio- és mozgásterápia

Dr. Adamik Ilona: Mezőberény, Petőfi u. 5., Tel.: 423 - 833
Rendelési idő: hétfő: 8 - 13, kedd: 13 - 18, szerda: 14 - 19,
csütörtök: 8 -12 iskolafogászat, péntek: 13 - 18

Telefon: 352-566
Cím: 5650 Mezőberény, Puskin u. 2-4.

Dr. Dirar Hamed: Mezőberény, Gyomai út 1., Tel.: 421-648
Rendelési idő:, hétfő: 13 - 19, kedd: 13 - 19, szerda: 7.30 - 13.30
iskolafogászat: csütörtök: 13 -19, péntek: 7.30 - 12.00

Fizioterápia: Csejtei Jánosné – fiziotherápiás asszisztens
Munkanapokon: 06.00 – 14.00 óra
Gyógytorna: Zolnai Ágnes - gyógytornász
Hétfő:6.00 – 7.30 óráig, Kedd: 6.00 – 8.00 óráig,
Szerda:16.00 – 18.00 óráig, Péntek: 6.00 – 8.00 óráig

Dr. Emődi Emese: Mezőberény, Luther u. 1., Tel.: 352 - 942
Rendelési idő:, hétfő: 11 - 17, kedd: iskolafogászat, szerda: 7.30
- 13.30 ; 17 - 19, csütörtök: 10 - 16, péntek: 7.30 - 13.30
Fogorvosi ügyelet a hatályos egészségügyi szabályok szerint sem
Mezőberényben, sem megyei szinten nincs. Fogászati sürgős
esetben bármely fogorvos rendelési időben fogadja a beteget.
Rendelési időn túl a Központi Orvosi Ügyelethez lehet fordulni.

Nőgyógyászat magánrendelés
Dr. Tóth Attila
onkológus, nőgyógyász szakorvos
Rendelés helye: Mezőberény, Luther u. 1.
Magánrendelés: kedd 15.30–17.00 Nőgyógyászati rákszűrés és
komplex ultrahang-diagnosztika helyben.

12.

2012. december

Mezőberényi Hírmondó

Ételosztás

Közmeghallgatás

2012. december 21-én, pénteken délután 4 órától várják a
szervezők az I. Ker. Német Evangélikus Templom előtt
ételosztásra a rászorulókat.

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében
tájékoztatom Önöket, hogy a Közmeghallgatásidőpontja 2012.
december 21. (péntek) 15 óra a Városháza díszterme.
Téma :Mezőberény Város 2013. évi költségvetése.
A fenti témát érintő vagy egyéb közérdekű kérdéseket levélben a
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., e-mailben
az info@mezobereny.hu címre küldhetik el, illetve a
közmeghallgatás alatt személyesen mondhatják el a helyszínen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Siklósi István, polgármester

Aranylakodalom
Gratulálunk
50. házassági
évfordulótokhoz.

Jó egészséget
kívánunk a
család minden
tagja nevében.

KOMFORT ABC
Decemberi akció:
Finomliszt
1kg
Hey-ho almaital, szőlőital
0,2l
Porcukor
500g
Knorr tyúkhúsleveskocka
60g
Ráma kocka margarin
250g
Pickwick gyümölcstea
20-féle 20filter
Napraforgó étolaj „Linco Family”
0,9l
Tchibo Family őrölt kávé
250g
Ételízesítő Virgin
1kg

129Ft
39Ft
(195Ft/l)
179Ft (358Ft/kg)
179Ft (2983Ft/kg)
199Ft (796Ft/kg)
299Ft
(15Ft/db)
429Ft
(477Ft/l)
499Ft (1996Ft/kg)
599Ft

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

Gratulálunk!
Almási János
és Varga Zsuzsanna
november 21-én
ünnepelték
25. házassági
évfordulójukat.
Ezúton köszöntik őket:
gyermekeik,
Jani, Zoli és Zsuzsi
valamint mama és Gyuri.

Pálinkafőzde
Megnyitottunk
Mezőberényben a laposi kertekben

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
www.komfortabc.hu
A Mezőberényi Horgászok Egyesülete és tagsága tisztelettel
köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1%-át. A 2011. évi SZJA felajánlásból befolyt
összeg 139.162.- Ft volt, mely összeget az egyesület Mezőberény,
Petőfi út 8. szám alatti székházunk, a boldisháti horgásztanya és
telek fenntartására, üze-meltetésére és rendezvények
(horgászversenyek) költségeire fordí-tottuk. Felajánlásukat
ismételten köszönjük és továbbra is várjuk szíves támogatásukat.
Adószámunk: 19977946-1-04.
Köszönettel:
Mezőberényi Horgászok Egyesülete vezetősége és tagsága

Nőgyógyászat 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.

Iratkozás: 06-20-3727-800
Nyitva:
Minden nap
8-18 óráig

Mezőberényben és vonzáskörzetében
termőföldet vennék,
illetve bérelnék korrekt áron.
Érdeklődni:
30/ 515-9628
30/ 307-4505
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