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Templomfelújítás a református gyülekezetben - Román János lelkipásztor bemutatása
2010. szeptember elején érkeztek meghívás alapján a gyülekezetbe feleségével, Románné Tóth Juliannával, aki szintén lelkipásztor, valamint
Ágoston és Júlia nevű gyermekeikkel. Hármas feladatot kaptak a kezdéskor: az idősotthon körüli dolgok rendbe tétele, templom felújítása, és a
gyülekezet építése. Hitvese békési születésű, így hazai földre érkeztek. Román János
a cívisváros szülötte, a nagyapja is lelkipásztor volt. A teológiát is Debrecenben
végezte 2003-ban. Ezután Kisvárdán, majd Záhonyban volt lelkipásztor.
- Az idős otthonnal kellett kezdeni, az akut problémák rendezése végett. A múltbeli történéseket helyre kellett tenni, melyek mostanra jól alakulnak. Mára konszolidálódott a helyzet, helyrejött a működés, hamarosan új vezetője is lesz az
intézménynek. Folytatják a korábbi munkálatokat, ezzel együtt újabb elemeket is
visznek a szolgáltatásba, ami hite szerint elsősorban diakóniai szolgálat. Mérsékelt
térítési díjak mellett a közelmúltban vezették be a kedvezményesebb szociális
étkeztetés lehetőségét is a rászorulók számára, és házi segítségnyújtást idős, beteg,
mozgássérültek számára. Ezek mellett különféle rendezvényeket is szerveznek.
Román János úgy véli, azon túl, hogy szociális feladatokra szegődtek, a munkájuk
szeretetszolgálat.

- A templom felújítása már tíz évvel ezelőtt
esedékessé vált, ami mostanra már nem halasztható
az állapota miatt. 1804-ben épült, melynek 1874ben leégett a tetőszerkezete. A toronysisak azután
nyerte el mostani formáját. Szeretnék az eredeti
torony-alakzatot megépíteni. Az eddigi munkálatok: a templombútorzat kipakolása, a belsőfalvakolat négy méter magasan való leverése,
kifugázása. Az aljzatot felszedték, kiszedték a
földet 15 cm mélyen, és elkezdődött a külső vakolat leverése is. Eddig teljesen önerőből jutottak el,
amihez csatlakozott több önkéntes munkája is, a gyülekezetből, és kívülről is jöttek. A napokban kezdték el a szigetelési munkálatokat
falátvágással, amit belehelyezendő szigetelőanyaggal tudnak megoldani. Ennek cca. 4 MFt lesz a költsége. A szigetelést alul is és felül is meg
kell oldani. Az újravakolás, festés, toronyfelújítás, fűtéskorszerűsítés munkálatai több évet vesznek igénybe, és gyűjtik a hozzávaló pénzt is. A
hó eleji jótékonysági bál bevételét is erre a célra fordítják. Mezőberénynek műemléke, ezért az építmény állaga közös érdek is. Folyamatosan
gyűlnek az adományok erre a célra, és elfogadják a további felajánlásokat.
(folytatás a 8. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Február 1-jén rendkívüli esemény történt az általános iskolában.
Egy tanuló rátámadt az egyik pedagógusra, közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot elkövetve. Az esetről a főigazgató úr másnap
reggel tájékoztatta a polgármestert, egyúttal egyeztettek a szükséges
intézkedésekről. A megtámadott pedagógus a rendőrségen feljelentést
tett.
Február 2-án megállapodást írt alá a polgármester Kálmán János
közoktatási szakértővel, aki a megállapodás keretein belül a Polgármesteri Hivatal és az Oktatási és Kulturális Bizottság nevelésioktatási intézményekkel összefüggő munkáját segíti, mind a napi
teendőkhöz kapcsolódóan, mind pedig a fenntartó önkormányzat
ellenőrzési kötelezettségei tekintetében.
Február 9-én találkozott a polgármester Virág Mihállyal, a
Közútkezelő Kht. Békés megyei igazgatójával. Szót váltottak a
Vésztői út melletti útárkok kérdéséről, valamint a város közigazgatási
területén belüli, Közútkezelő kezelésében lévő több út melletti árok
állapotáról. A megbeszélés eredményeként másnap levelet küldött a
polgármester a Kht-nak, amelyben az utak melletti árkok cserjétlenítésére kért engedélyt, valamint az ott lévő, és a csapadékvíz
elvezetését akadályozó fák kivágására.
14-én és 15-én került sor a 2010. évi sport-, rendezvény és
nemzetközi kapcsolatok támogatásainak ellenőrzésére. A közpénzek
felhasználásnak ellenőrzése során az Oktatási- és Gazdasági bizottság
tagjaiból, valamint a Hivatal képviselőiből álló grémium pozitív
megállapításokat tett, a felhasználásokat rendben találták.
Február 14-én a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. munkatársai
tartottak tájékoztatót a városházán az Új Széchenyi Terv pályázati
rendszeréről. A rendezvényen a 150 meghívott vállalkozó közül 45-50
fő vett részt, akik néhány kérdésre azonnali választ is kaptak. A beszélgetés során felmerült egyik legnagyobb probléma kapcsán változás
várható, mivel a 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések pályázati
körbe való bekerülésére vonatkozó információ érkezett 17-én. (Korábban csak azokon a településeken dolgozó vállalkozók élhettek volna a
pályázati lehetőségekkel, amelyek 5000 főnél nagyobb lakosságszámmal, és legalább 100 fő/km2 népsűrűséggel rendelkeznek.
Mezőberényben a népsűrűség 94 fő/km2.)
Február 16-án került megrendezésre a geotermikus energia projektnyitó rendezvénye. A közel 700 milliós beruházás országosan is
egyedülálló, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a rendezvényen
részt vett és beszédet mondott Dr. Rétvári Bence államtitkár, Erdős
Norbert kormánymegbízott, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője
és Kónya István úr a Megyei Önkormányzat alelnöke. Erdős Norbert
méltatta az előző képviselő-testület és polgármester kezdeményező
készségét, előregondolkodását.
A munkákról,
a
munkák
végzése
során
várható
kellemetlenségekről, az előrehaladásról folyamatosan tájékoztatva
lesznek Mezőberény lakói. Előre láthatóan három hét múlva a
kivitelező képviselőivel kerül sor lakossági fórumra, ahol első kézből
kaphatnak információkat és kérdezhetnek az érdeklődők.
21-én egyeztetést folytatott a polgármester Szák Gyulával a Kábel
TV Szövetkezet elnökével. A megbeszélés apropóját a helyi csatorna
működése adta, illetve az önkormányzat 2003-as határozatával
használatra biztosított Eötvös utcai épület dolgai. A megbeszélés eredményeként megegyeztek abban, hogy legkésőbb a Szövetkezet májusi
közgyűlése után visszatérnek az épület használatára. A polgármester

javasolta, hogy szerződésbe legyenek foglalva a használat feltételei.
Ígéretet kapott az elnök úrtól arra, hogy a helyi csatornára jobban
odafigyelnek.
22-én megállapodást írt alá a polgármester a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal a Kettős-Körös bal parti
1 km hosszú partszakaszához tartozó 30 m-es parti sávban található
száraz ágak, valamint uszadékfa gyűjtésére, a gyalogakác és vadszőlő
írtására. A munkák elvégzésével a szervezésben és lebonyolításban
korábbi időkből tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező OMEGA
gyülekezet lett megbízva, azzal a feltétellel, hogy a gyűjtött anyag
50%-áról karitatív céllal az önkormányzat rendelkezik, a többi
anyagot szintén karitatív célra a gyülekezet használja fel. Az önkormányzatot megillető részt a Csabai út melletti szérűskertbe szállítják,
ahonnan – a Közszolgáltató Intézménynél történő bejelentés után – a
rászorultak térítésmentesen elvihetik.
MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
február 28-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatta a
jelenlévőket, valamint a kábeltelevízió nézőit a 2011. január 31-i zárt
ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről.
A képviselő-testület elfogadta a hivatali gépjárművek
üzemeltetésére vonatkozó szabályzat módosítását. A módosítást az
indokolta, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő kettő darab,
GXD-809 és GXD-823 forgalmi rendszámú gépjármű az elmúlt
időszakban értékesítésre, míg a LUA-297 forgalmi rendszámú, Opel
Astra H. típusú gépjármű megvételre került.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői)
állására kiírt pályázatot eredménytelennek minősítette, mivel a
pályázók egyike sem rendelkezik a kulturális szakemberek szervezett
képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézmény-vezető tanfolyammal. Az igazgatói állás
betöltésére ismételten kiírásra kerül a pályázat. A képviselő-testület az
igazgatói álláshely betöltéséig az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízta Fábián
Zsolt általános igazgatóhelyettest.
A testület tudomásul vette a 2010. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Köszönetet
mondott a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2010-ben
végzett munkájukért és további eredményes szereplést kívánt.
A képviselő-testületi tagok a 2010. évi Városi rendezvények és
Nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült beszámolót tudomásul vették.
A képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzatának 2011.
évi költségvetését 5.439.127.000 Ft azonos összegű bevételi és kiadási
előirányzattal állapította meg.
Elfogadásra került az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági ciklusprogramja.
(folytatás a 3. oldalon)
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risztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” című
pályázaton való részvételét.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a
„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Társulás tagja hozzájárult, hogy a társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javítási program
- az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - úgynevezett II. változatának kidolgozása érdekében több társulás által megalakítandó Társulások Társulásának megalakításában részt vegyen.
Döntés született arról, hogy a képviselő-testület megvizsgálja, kik
azok, akik megélhetésszerűen nagyobb gépekkel használják a Laposi
kerti utakat, azok állapotát rongálva. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a probléma megoldásáról tárgyaljon az érintettekkel,
és a 2011. áprilisi testületi ülésen adjon tájékoztatást.
Módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletet.
Szekeres Józsefné alpolgármester beszámolót tartott az
adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos intézkedésekről. A testület
felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a város lehetséges
adósságkezelő szolgáltatásával kapcsolatban további információkat
gyűjtsön, és a soron következő testületi üléseken adjon tájékoztatást az
elvégzett munkáról.
Szintén Szekeres Józsefné alpolgármester tolmácsolásában hangzott el beszámoló a szociális földprogram működtetésének támogatására kiírandó pályázattal kapcsolatban. A képviselő-testület felhatalmazta az alpolgármestert, hogy a szociális földprogrammal kapcsolatban további információkat gyűjtsön, és a soron következő
testületi ülésen adjon tájékoztatást az elvégzett munkáról.

Módosításra került az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló
rendelet.
Jóváhagyták az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évre
tervezett beiskolázási tervét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatának módosítását.
Elrendelte a szabályzat városi honlapon történő nyilvánosságra
hozatalát.
A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy a közös energia beszerzés tárgyában a Szindikátusi szerződést
kösse meg a gesztor szerepét felvállaló Békés Megyei
Önkormányzattal.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta Fekete József intézményvezetőt a szombathelyi Siex Kft. árajánlatában szereplő mobil szivattyú beszerzésére, a Városi Közszolgáltató Intézmény 2011. évi költségvetésében biztosított fedezetének
terhére.
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 2011. március 28-a.

A képviselő-testület támogatta a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület a HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és
tanulmányok készítése tevékenységi területre benyújtandó „Tu-

FELHÍVÁS
üzemi vagy szabadidős zajkibocsájtók részére
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 10. § (l) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős
zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás
üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték
megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
A zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a kistérség székhelye
szerinti települési önkormányzat jegyzője gyakorolja, így Mezőberény, Békés Város
jegyzőjéhez tartozik a zaj- és rezgésvédelmi ügyeket illetően.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet 22.§-a értelmében vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására
zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató
játék akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
Felhívom azon üzletek üzemeltetőinek figyelmét, ahol a fenti szolgáltatások valamelyike
is megvalósul, hogy az egyedi zajhatárérték megállapítását kezdeményezzék Békés Város
jegyzőjénél. ( 5630 Békés, Petőfi u. 2.)

Jakab Krisztina

A Mezőberényi Hírmondó februári
lapszámában a Spektrum Alapítvány
adószáma tévesen jelent meg.
Helyesen: 18380747-1-04

Hirdetmény
Városi Önkormányzati
Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja Tisztelt Adózóit,
hogy a 2011. 02. 17. napján kelt
Fizetési Felhívásban, technikai hiba
következtében tévesen kerültek
feltüntetésre a hivatal telefonszámai.
A telefonszámok helyesen a
következők: 66/515-515, 66/515-512.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
Dr. Baji Mihály, jegyző

Önkormányzati képviselők fogadóórái, elérhetőségei
Barna Márton: elérhetősége: 06/30/9984058
Dr. Burján Katalin:
elérhetősége: 06/30/4960227
Fogadóóra: minden hónap első hétfője: 17-18 óra
Halász Ferenc: elérhetősége: 06/20/4854815
Kovács Edina:
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 17-18 óra

Kovács Lászlóné:
Fogadóóra: Szociális és Egészségügyi Bizottság
ülése előtti óra
Elérhetőség: 06/20/6115050
Körösi Mihály:
Fogadóóra: testületi ülést megelőző hétfő: 16.30 óra
Elérhetőség: 06/20/8038267

Mezeiné Szegedi Erzsébet:
Fogadóóra: minden hónap első hétfője: 17-18 óra
Elérhetőség: 06/30/303-9592
Szekeres Józsefné:
Fogadóóra: hétfő 9-12 óráig
Elérhetőség: 06/20/960-76-76
A fogadóórák helyszíne a Polgármesteri Hivatal.
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Tisztelt Leendő Óvodás és Első Osztályos Szülők!

HIRDETMÉNY

Értesítjük Önöket, hogy a 2010/2011. tanév rendjéről szóló 22/2010
(V. 13.) OKM rendelet alapján, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló – többször módosított – 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 1-16. §-ai alapján az óvodai és iskolai
beiratkozások ideje a 2011-2012. nevelési évre, tanévre az alábbiak
szerint kerül sor:
·
2011. április 4-én (hétfő) 08,00 órától 18,00 óráig,

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a T. lakosságot, hogy 2011. februárjától a
Mezőberényi Polgárőr Egyesület és a városban működő Mezei
Őrszolgálat közös szolgálat keretében, fokozott külterületi
ellenőrzéseket végez a nappali és az éjszakai órákban egyaránt. A
közös szolgálat célja, az utóbbi időszakban megnövekedett számú
bűncselekmények, illetve más jogsértő cselekmények (falopások,
egyéb károkozások) megelőzése és felderítése. A tetten ért
jogsértők ellen szankciók kezdeményezésére kerül sor.

·

2011. április 5-én (kedd) 08,00 órától 16,00 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok:
·
Óvodában:
o
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
o
orvosi igazolás,
o
a szülő személyi igazolványa,
o
a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét)
igazoló okmány.
Beíratás helye: Mezőberény, Luther u. 9. (Összevont Óvodák
Gondnoksága)
·
o
o

Iskolában:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
óvodai szakvélemény (az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás),
o
a gyermek TAJ kártyája,
o
a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét)
igazoló okmány,
o
a diákigazolványhoz 1 db 4x4-es világos fénykép és 550,-Ft.
Beíratás helye: Mezőberény, Petőfi u. 17-19.
A Közoktatásról szóló 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.”
A Közoktatásról szóló 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.”
Gubis Andrásné, Öreg István
intézményvezetők

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus
főorvos

Mezőberény Város Jegyzője

Az Alföld Turista Egyesület
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
március 15-én 10:00-kor
a már hagyományos Petőfi Emléktúrájára.
Táv: 14 km.
Találkozó: 10:00-kor a Spar előtt.
Ha úgy gondolja, törekvésünk, önkéntes munkánk a
tömegsport, természetjárás, kultúra terén támogatandó,
kérjük éljen a lehetőséggel, támogassa Ön is adója 1%-ával
egyesületünket!
ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET

18386114–1–04

Kedves Mezőberényiek!
Tűzoltó Egyesületünk tagsága
Ö n ö k é r t, Ö n k é n t, Ö n z e t l e n ü l
végzi vállalt feladatait.
Ebben az évben is kérjük támogatásukat,
hogy segíthessünk a bajbajutottakon!
Szja. 1 % felajánlható:
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Mezőberény, Liget tér 2/a.
Adószám: 18378935-1-04
Pénzbeni támogatás befizethető az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett
53200046-11075909 bankszámla számunkra.
Köszönjük: Halász József elnök

Nyílt napok az óvodákban
Kedves Szülők és „leendő” óvodások!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
nyílt napjainkra, melyeket
2011. március 29-30-án (kedd, szerda) de. 9,00-től 11,30-ig tartunk.

Rendelési idő: kedd: 15.30 órától 17 óráig

A délelőttök folyamán az érdeklődők betekintést nyerhetnek az
óvodák színes mindennapjaiba, megismerkedhetnek az óvodák dolgozóival, nevelési programjaival.

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája, komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés, ...

Összevont Óvodák nevelőtestülete és gyermekei nevében:
Gubis Andrásné
intézményvezető
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Informatikai fejlesztések Mezőberény közoktatási intézményeiben
Mezőberény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került,
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)" című, TIOP-1.1.1/09/1
azonosító számú pályázati felhívásra, amelynek alapvető célja az oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása, valamint hozzájárulni
az IKT-val támogatott 1 diák/1 számítógép oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban.
A benyújtott támogatásról 2010. évben született döntés, amelynek értelmében Mezőberény Város Önkormányzata „Informatikai infrastruktúra feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben” című,
TIOP-1.1.1/09/1-2010-0012 azonosító számú pályázata 82.679.915,- Ft összegű támogatásban részesült.
A 100 %-os támogatottságú projekt megvalósítási időszaka 2010. 03. 01. - 2011. 02. 28. tart.
A projekt számokban: A fejlesztés keretében 5 feladatellátási helyen összesen 594 db tanulói eszköz, 32 db tanári eszköz, 594 db tároló,
33 db Access Point, 4 db Router, 1 db Interaktív foglalkoztató asztal beszerzése valósul meg.
A projekt során a következő intézményekben történtek fejlesztések:
I. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény - 5650 Mezőberény, Luther tér
1. intézményegysége
II. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u. 17-19.
III. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény - Bélmegyeri Általános Iskola
tagintézménye 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.
IV. Összevont Óvodák Kinizsi úti tagóvoda - 5650 Mezőberény, Kinizsi u. 13.
V. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ - 5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
További információk és képek megtekinthetők: http://www.mezobereny.hu/index.php?lid=1&fid=293

Uniós támogatással készül el a Mezőberényi geotermikus rendszer
Több mint 410 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással épülhet meg Mezőberény geotermikus rendszere. A projekt
megvalósulásával Mezőberény Város közintézményei olcsó, környezetbarát és fosszilis energia-hordozótól (földgáz) független fűtési energiaellátáshoz jutnak.
A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával megvalósuló projekt 2011. február 16-án nyitórendezvény keretében indult el. A
megnyitón Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd beszédet mondott Rétvári Bence parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), Erdős Norbert kormánymegbízott (Békés Megyei Kormányhivatal) és országgyűlési képviselő, valamint
György Zoltán a kivitelező cég tulajdonosa (Aquaplus Kft.).
A projekt célkitűzése, hogy a Mezőberényben található közintézmények fűtési és használati melegvíz készítési célú földgázfogyasztását a
lehető legteljesebb mértékben és a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz energiája. Az önkormányzati tulajdonú épületeket ellátó, termálvizes fűtési rendszer célja, olyan geotermikus hőenergia-ellátó rendszer működtetése, amely csökkenti a város
fosszilis energia függőségét és a fűtési energia költséget, ezáltal az önkormányzat a jövőben hatékonyabban tud gazdálkodni az adófizetők
pénzével.
Az önkormányzat szempontjából a gazdaságossággal szemben támasztott minimális elvárás az, hogy az általuk befektetendő pénzeszköz a
beruházás eredményéből, azaz az elmaradó földgázdíj és a termál rendszer összes üzemeltetési költségének különbségéből 6-7 éven belül
térüljön meg.
Az új rendszer használata az előzetes hatásvizsgálatok szerint jelentős károsanyag kibocsátás csökkenést fog jelenteni, azaz üvegházhatású
égéstermék levegőbe kerülését lehet megakadályozni.

6.

Kazinczy-verseny az
OPSKK
Könyvtárában
Február 10-én rendezte meg könyvtár a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny városkörnyéki fordulóját.
A versenyen a Mezőberény–Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola tanulói mellett
gyomaendrődi és körösladányi tanulók is
részt vettek. Az iskoláik döntőiben legjobban
szereplő gyerekek, összesen 18-an jöttek el a
mezőberényi versenyre. A zsűri (Fekete
Gabriella közoktatási szakértő, Sinka Alberné
könyvtáros és Binder Anikó logopédus) a
következőképpen értékelte a gyerekek teljesítményét:
5-6. osztályosok
tanuló neve, iskola, osztály, felkészítő tanár
neve:
I.
Lőrincz
Valéria,
Mezőberény–Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,
6. d, Debreczeni Klára
II.
Uhrin
Beáta,
Mezőberény–Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,
5. d, Marofka Ferencné
III.
Uhrin Barbara,
Kis Bálint Általános Iskola (Gyomaendrőd) 6. a, Hunya
Jolán
7-8. osztályosok
tanuló neve, iskola, osztály, felkészítő tanár
neve:
I. Sipos Fanni, Kis Bálint Általános Iskola
(Gyomaendrőd) 8. b, Hunya Jolán
II.
Magyari Gyöngyi, Kis Bálint Általános Iskola (Gyomaendrőd) 7. a, Hunya
Jolán
III.
Szilágyi
Borbála,
Mezőberény–Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,
8. a, Kesztyűs Zsuzsanna
Az áprilisban Kisújszálláson megrendezésre
kerülő területi versenyen a 7-8. osztályos
korosztály I. helyezettje, Sipos Fanni vehet
majd részt.

Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány a pszichiátriai
visszaéléseket vizsgálja. Speciális jogvédelemmel foglalkozik az alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt segítséget,
akik egy pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek sérelmet. Az alapítvány
egy nemzetközi jogvédő szervezet hazai
csoportjaként működik Magyarországon,
kiemelten közhasznú szervezetként. Az
alapítványhoz különböző esetekben lehet
fordulni segítségért, melyről bővebb információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06(1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest, Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
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TÁJÉKOZTATÁS
a 2011. évi közfoglalkoztatásról

2011. évben a közfoglalkoztatás rendszere jelentősen átalakult a 2010. évhez képest. Megszűnt az „Út a
munkába” program. Az új típusú közfoglalkoztatásról a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet értelmében az önkormányzatoknak
lehetőségük van rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra.
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:
A rövid idejű közfoglalkoztatás keretében azon személyek foglalkoztathatóak, akik a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott bérpótló juttatásra jogosultak, és akik
2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő
foglalkoztatást vállalják. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott intézménnyel is.
Az önkormányzat 2011. évben 3 alkalommal nyújthat be rövid időtartamú közfoglalkoztatásra pályázatot,
melyre 296 főre kapott létszámkeretet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.
1. ütemű pályázati eredmény:
Intézmény
foglalkoztatotti létszám
Polgármesteri Hivatal
6 fő
Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat
4 fő
Városi Közszolgáltató
Intézmény
76 fő

Összevont Óvodák
4 fő
Mezőberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános
Iskola
4 fő
Petőfi Sándor
Gimnázium
4 fő
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
2 fő
Összesen:
100 fő

foglalkoztatásteljes költsége
1.062.360,-ft
708.240,-ft

támogatás(95 %)
1.009.248,-ft
672.832,-ft

13.601.840,-ft
Ebből közvetett költség:
646.087,-ft
708.240,-ft

13.567.911,-ft
Ebből közvetett költség:
646.087,-ft
672.832,-ft

708.240,-ft

672.832,-ft

708.240,-ft

672.832,-ft

354.120,-ft
17.851.280,-ft

336.416,-ft
17.604.903,-ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
A hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében azon személyek foglalkoztathatóak, akik a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartásában, mint álláskeresők szerepelnek, ezáltal a kirendeltség kiközvetíti ezen személyeket, és akik 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony
keretében, napi 6, vagy 8 órás munkaidőben történő foglalkoztatást vállalják. A közfoglalkoztatási pályázatot az önkormányzat intézményei is külön-külön benyújthatják.
Az önkormányzat és intézményei 2011. évben 2 alkalommal nyújthat be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra pályázatot, melyre a település egészére 27 főre kapott létszámkeretet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.
1. ütemű pályázati eredmény:
Intézmény
foglalkoztatotti létszám
Polgármesteri Hivatal 8 fő
Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat 6 fő
Összevont Óvodák
1 fő
Mezőberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános
Iskola
4 fő
Petőfi Sándor
Gimnázium
4 fő
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
4 fő
Összesen:
27 fő

foglalkoztatás teljes költsége
6.682.880,-ft

támogatás(90%)
6.014.592,-ft

4.080.918,-ft
800.180,-ft

3.672.816,-ft
720.160,-ft

3.200.720,-ft

2.880.640,-ft

3.200.720,-ft

2.880.640,-ft

3.200.720,-ft
21.166.138,-ft

2.880.640,-ft
19.049.488,-ft

A közfoglalkoztatás keretében munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált
bérminimum vehető figyelembe.
2011. évben 4 órás szakképzett munkakört igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér 47.000,-ft, míg szakképzetlen munkakört igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér 39.000,-ft. 6 órás szakképzett munkakört
igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér 70.500,-ft, míg szakképzetlen munkakört igénylő foglalkoztatás
esetén a munkabér 58.500,-ft. 8 órás szakképzett munkakört igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér
94.000,-ft, míg szakképzetlen munkakört igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér 78.000,-ft.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos saját erő összegét a költségvetési rendeletben foglaltak
szerint biztosítja.
Frey Mihály, aljegyző
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„Aki fát ültet, bízik a jövőben!”
" Ismerkedési est" az új bölcsődében.
Régi, bölcs mondást idézett bevezetőjében Siklósi István városunk polgármestere március másodikán kora este, amikor majdnem
napra pontosan egy évvel az alapkőletétel után, az immár elkészült
és berendezett Puskin utcai bölcsődében köszöntötte a megjelenteket
a lakossági fórumon. A szülőket, nagyszülőket és a "legilletékesebbeket ", a picinyeket Hevesi Imre kedves, hangulatkeltő zenéje
fogadta a Fajzi Tamás építész és Dr. Bánszky József generáltervező
által megálmodott és a Károlyi és Társa Kft színvonalas munkája
révén megvalósult új létesítményben.
A polgármester bevezető gondolatai után az intézmény vezetője,

7.

Önkormányzat, mint mondotta, majd elismerően szólt a bútorok és a
játékok készítőiről. Aki látta megerősíti, aki nem volt ott - sajnálhatja.
Belanka Csaba projektmenedzser a beruházás számairól szólva
kiemelte: a több mint 200 millió forintból megvalósult bölcsőde
költségeiből 196 milliót az Európai Unió és a Magyar Állam biztosított, tehát az immár használatbavételi engedéllyel rendelkező létesítmény tulajdonképpen egy jól gondolkodó város számára ajándék!
A jelenlévők kérdéseire Siklósi István polgármester, Belanka
Csaba, Borgula Péter beruházási csoportvezető és Kovács Edina
igazgatónő válaszolt.
Az új bölcsőde 2011. május elsején nyitja meg kapuit a
legkisebbek előtt, addig természetesen elkészülnek azok az apróbb
többletmunkák is, amelyek a környező épületek műszaki állapotának
felújítását jelentik,
még, ha erre külön
forrás is szükségesnyugtatta meg a polgármester az erre
vonatkozó
kérdés
feltevőjét.
De ami a legfontosabb:
a
gyerekek
minden
hivatalos ceremónia
teljes figyelmen kívül
hagyásával azonnal
birtokba vették a
bölcsi valamennyi
játékát, fittyet hányva
a felnőttek "fórumrendezvényére",
önfeledten és vidáman követték Hevesi
Imre zenéjét és
Weöres Sándor verseit.
Mácsai Sándor

Kovács Edina igazgatónő ismertette
a vadonatúj létesítmény igazán
irigy lésre méltó felszereltségét,
kiemelve többek között a játszóudvart,
valamint
a
szélvédett
japánkertet. Megemlítette, hogy a
hamarosan megnyíló bölcsőde
újszerű kezdeményezésként játszóházat is működtet majd, ahová azok
a szülők is elhozhatják gyermekeiket, akik nem veszik igénybe az
alap szolgáltatást, csupán ügyesbajos dolgaik intézését könnyíti meg
a szakszerű felügyelet.
A beruházás eredményeként négy
új munkahelyet is teremtett az
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Templomfelújítás a református gyülekezetben Román János lelkipásztor bemutatása
(folytatás az első oldalról)
- A gyülekezetépítés is feladata egy lelkésznek, amire
még kevés volt az idő. Fontosnak tartja a középgeneráció
megtalálását, akik gyermekkorukban nem kapták meg a
kellő hitélet lehetőségét. Gyülekezeti alkalmaik: női bibliaóra, bibliaóra, Betlehem kör, előadások tartása, stb. Úgy
véli, hogy a mai világban szüksége van mindenkinek a
hitre, annak értékére, de nem mindig tudunk erről a
kincsről, mert el van ásva. Az egyház feladata a kincs felszínre hozása. A legjobb életmód-tanácsadó Jézus Krisztus.
Tudjunk az emberek számára a jó dolgokról is közvetíteni,
éljék meg az élő közösségben levő élet lehetőségét, visszaadni a lelki otthont - mondja. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói…” (Jakab1,22).
- 2011. az önkéntesség éve. Együttműködésük van a
békési református gimnázium diákjaival, akik ide járnak
önkéntes munkát végezni. Ezenkívül helyből is jár néhány
önkéntes. A jó szívvel végzett önkéntes munka növeli egy
közösség megtartó erejét - vallja lelkész úr.
Nagy munkát vállalt a lelkipásztor házaspár. Adja Isten,
legyen erejük végig vinni vállalt feladataikat! A templomépítők az utókorra is gondolnak. Érezzék jól magunkat Mezőberényben!
Benyovszky Pál Márton

HITÉLET
A böjt megkerülhetetlensége
Olvasandó Ige: Eszter 4,14-16
„Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot
máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt
elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői
méltóságra? Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: Menj, és gyűjts össze
minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne
egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy
böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is.
Ha elveszek, hát vesszek el!”
A böjt régen élt emberek számára megkerülhetetlen volt. Amint a
farsangi mulatozás időszaka lezárult hamvazó szerdán, kezdetét vette a böjt
40 napos időszaka. A böjt a testi és a lelki önmegtartóztatás ideje, amikor
különösen is fontossá válik, hogy mit és mennyit eszik az ember, illetve
hogy teret enged-e lelki életében a mélységes bűnbánatnak, az Isten előtti
csöndességnek.
Manapság is hallunk a böjtről, de már nem tartjuk önmagunk számára
kötelező érvényűnek. A keresztyénségnek ez a hagyománya oly távolinak
tűnik, s mi ugyanúgy élünk tovább, ahogyan eddig tettük. Legfeljebb csak
annyit veszünk észre, hogy a bálok ideje lejárt. Pedig szükségünk volna a
böjtre mind fizikai, mind pedig lelki értelemben. Szervezetünk számára
jótékony, ha mértékletesek vagyunk az ételek fogyasztásában, s megválogatjuk, hogy milyen kímélő ételeket eszünk. Ám ennél van még fontosabb,
a lelki önmegtartozás, az Istenre való figyelés még koncentráltabb jelenléte.
Amikor Jézus 40 napig böjtölt a pusztában, akkor az, az Istenre hagyatkozás teljessége volt. Akkor és ott csak, ketten voltak, Jézus és az Atya.
Nem voltak jelen a tanítványok, távol volt a városok lármája, háttérbe
húzódott sok-sok megoldásra való kérdés. Csak csöndesség volt, az Istennek való önátadás, hogy Jézus felkészülhessen a Reá váró szolgálatra, a
messiási küldetésre.
A mi lelkünk sem működik másként. Természetes szükségünk az
Istenre való figyelés elmélyült csöndje. Egyszerűen azért, hogy
megérthessük Istenünknek velünk való akaratát, szándékát és helyesen lássuk, hogy mit és hogyan kell cselekednünk. Ez azt is jelenti, hogy nem
elegendő a héten a templomban töltött egyetlen óra, hanem fontos, hogy
otthon is időt szánjuk az Istennel való beszélgetésre az imádság áldott idejében minden egyes napon.

Az Ószövetség lapjairól elénk táruló történet, Eszter királyné példája is
a böjt lelki értelemben vett gyakorlását hangsúlyozza előttünk. Eszter királyné nehéz helyzetben volt. A Kr. e. 486 és 465 között uralkodó perzsa király Ahasvéros idejében, az egyik udvari ember Hámán elhatározta a zsidó
nép kiírtását. S csak egyetlen ember volt, aki segíthetett. Ez pedig nem volt
más, mint Ahasvéros egyik felesége, a szintén zsidó származású Eszter
királyné.
Eszter királyné hatalmi helyzetben volt. Ám kérdésként felmerült, hogy
ki mer-e állni, lesz-e bátorsága népét megmenteni? S neki szegezték a
kérdést: „Ki tudja, nem éppen e mostani idő miatt jutottál-e királynői
méltóságra?” (Eszter 4,14b) Eszter erre a kérdésre egy kéréssel felelt. Minden zsidó ember tartson vele együtt böjtöt, három napig ne egyenek, és ne
igyanak semmit. Mit jelent ez? Azt, hogy a zsidó nép sanyarú és kilátástalan helyzetét letette Isten elé. Ugyanis a böjt az ember lelkének
megtisztítását, a reá rakódott bűn lemosását jelenti az Isten előtti főhajtás
alázatában. Ugyanis addig, amíg nem látjuk magunkban rosszat, s önmagunkkal megelégedettek vagyunk, azt gondolva, hogy nem szorulunk változásra, addig nem tudunk építően jelen lenni a másik ember vagy egy
közösség életében. Időről időre önvizsgálatot kell tartatunk, s Isten
segítésével, az Ő útmutatása szerint ki kell javítani a hibáinkat, és ki kell
igazítani a tévedéseinket! A böjt ma is ezért adatik számunkra.
Eszter királyné és népe számára a böjt azért is volt létfontosságú, hogy
az idegen népben, fennhatóságban ne csak a rosszat vegye észre. Addig
nem lehet szabadulás, amíg a másikban csak az ellenséget látom. A rosszra
nem felelhetünk ma sem rosszal. A római levél tanítását megszívlelve
komolyan kell nekünk is vennünk: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te
győzd le a rosszat a jóval.” (Róma 12,21)
A lelki felkészülés három napja után Eszter királyné Istentől való
bátorsággal odaállt Ahasvéros király elé, és közbenjárt népért. A királynál pedig meghallgatást és kegyelmet talált. A böjt így lett áldások
forrása, és az események megmutatták Isten gondviselő szeretetét.
Hiszen mindez Isten műve volt.
Tegyük le mi is az életünket igaz alázatban és csöndességben Isten
kezébe! Tartsunk lelki értelemben böjtöt! S bizonnyal meg fogjuk
tapasztalni, hogy Isten még a legnagyobb életveszélyben is mellettünk
áll, segít és megment. Ahogyan Isten kegyelmet gyakorolt felettünk
Krisztusban, úgy ad most számunkra megújulást és üdvösséget. Csak
Tőle kérjük, forduljunk Hozzá, és bízzunk Benne rendületlen bizalommal. Ámen.

Románné Tóth Julianna
református lelkipásztor
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A fejlődés új útja – interaktív asztal
a Kinizsi úti óvodában
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, Mezőberény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az „Infrastruktúra feltételeinek a megteremtése Mezőberény és
mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben” című pályázatra, melynek köszönhetően
óvodánk néhány hete gazdagodott egy SMART interaktív asztallal.
Az interaktív asztal egy újszerű, érintőképernyővel rendelkező foglalkoztató-eszköz, melyet
kimondottan óvodás, illetve alsó tagozatos gyerekek (4-től 11 éves korig) számára fejlesztettek
ki. Az asztalon egyszerre több gyermek tud interaktív tartalmakat kezelni egy érintés-érzékeny felület segítségével. Az egyszerre több érintést feldolgozó asztal lehetővé teszi a mikro-

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt a
2011. április 2-án szombaton
19 órától
a Berény Szállóban
megrendezésre kerülő
SZLOVÁK BÁLRA.
Részvételi díj: 1.900.- Ft / fő
Menü:
Üdvözlőital
Berényi becsinált leves
Rántott töltött hús
Párolt káposzta
Knédli
Zenét szolgáltat:
Lustyik István és zenekara

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku
a Slovenská Menšinová Samospráva v
Pol’nom Berinčoku
vás srdečne pozýva
v Reštaurácii Berény
v sobotu, 2-eho apríla 2011.
o 1900 hod. na
SLOVENSKỲ BÁL.
Vstupné s večerou: 1.900.- Ft / na osobu

csoportos tanulást és nagyban segíti a gyermekek együttműködését a foglalkozások alatt.
Óvodánk gyermekei már birtokba is vették az új fejlesztő eszközt, és nagy örömmel próbálgatják a különböző nehézségű fejlesztő játékokat.
Bízunk benne, hogy az asztal elősegíti a gyermekek közötti együttműködést és serkenti
felfedezés iránti fogékonyságukat.

Menu:
Nápoj
Berínska polievka „ragú“,
Vyprážaný plnený rezeň
Dusenou kapustou
Knedlami

Hudba:
Kapela Štefana Luštika

FEBRUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Vetési Károly és Komáromi Andrea Mezőberény.
F EBRUÁR
Megemlékezés

HÓNAPBAN

ELTÁVOZTAK

KÖZÜLÜNK:

Fájó szívvel emlékezünk

Csóka Károlyné Tóth Anna (1931) Mb.

Tóth Jánosné

Vörösmarty 15., Fábián Györgyné Frey
Mária (1937) Mb. Jókai 16., Cservenák

szeretett Édesanyánk
halálának 10. évfordulója alkamából:
gyerekei, unokái, dédunokái
Az arcod örök, nem száll el a szavad
Minden mosolyod a szívünkben marad.

Pálné Winter Julianna (1926) Mb., Harmati Jánosné Seres Zsuzsanna (1922)
Mb. Puskin u., Sinka Pálné Hudák Ilona
(1919) Mb., Braun József (1932) Mb.
Szénáskert u. 103. szám alatti lakosok.

10.

2011. március

Mezőberényi Hírmondó

XXIX. Kispályás Labdarúgó Teremkupa
Meghívó
A Sportcsarnok Sportegyesület 29. alkalommal rendezte meg a kispályás labdarúgó Teremkupát: a két
kategóriában 19 csapat versenyzett több héten át. A
következő eredmények születtek:
Szenior kategória: 1. Lima, 2. Asszonybosszantó,
3. Netzita, 4. Csárda - Tex
Különdíjasok:
Legeredményesebb játékos: Malatyinszki Tamás
(Netzita) 14 góllal
Legjobb kapus: Szűcs Tibor (Csárda – Tex)
Kiváló mezőnyjátékosok: Kreisz Zsolt
(Asszonybosszantó)
Kiss András (Lima)
Amatőr kategória: 1. Csalogány, 2. Ipar, 3. Csaviép, 4. Páka - Trans
Különdíjasok:
Legeredményesebb játékos: ifj. Rácz Gyula
(Károlyi és Tsa) 26 góllal
Legjobb kapus: Gazsó István (Ipar)
Kiváló mezőnyjátékosok: Knapp András (Csalogány)
László Norbert (Páka - Trans)
Henger Péter
elnök

A Petőfi Sándor Gimnázium
12. osztályos diákjai szeretettel várják
az iskola volt diákjait és minden kedves
éreklődőt a hagyományos
SÁNDOR-BÁLRA!

Március 15.
Helyszín:
OPSKK Művelődési Központja,
Mezőberény
Időpont:
2011. március 26. 19 óra

9.00
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Művelődési
Központjában

Nyilvános főpróba időpontja:
2011. március 24. 18 óra

9.00
A Városi ifjúsági Fúvószenekar előadása

Jegyváltás és asztalfoglalás az iskola
titkárságán
2001. március 16-23-ig (8-15 óráig).
Zenét szolgáltatja:
Póker Együttes

Falugazdász Hírek
!!!Fontos határidő!!!
Őstermelői igazolványok érvényesítési
határideje: március 20.
Az érvényesítéshez szükséges
a tavalyi adatnyilvántartó lap és annak
fénymásolata, nyilatkozat a TB-járulékról,
illetve 1000 Ft-os csekk feladóvevényének
fénymásolata.
Márciustól hírlevelet indít az MVH,
melyből értesülhetnek a termelőket érintő
legfontosabb aktuális információkról,
legfrissebb közleményekről, a
támogatásokat érintő hírekről!
Regisztrálni az MVH honlapján található
„Hírlevél Feliratkozás” menüpontban lehet,
melyhez csak e-mail címét szükséges
megadnia.
Földalapú támogatás beadása
hamarosan indul!
Április elején érdeklődjenek a falugazdász
irodában.
Ügyfélfogadás ideje:
Kedden és csütörtökön.

Ünnepi rendezvények
az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
163. évfordulója alkalmából:

A Mezőberényi Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(adószám: 18378935-1-04)
köszönetet mond mindazoknak,
akik 2009. évi adójuk 1 %-ával
hozzájárultak tűzvédelmi
tevékenységünk zavartalan ellátásához.

9.35
Ökumenikus istentisztelet
10.00
Ünnepi műsor, melyben ünnepi beszédet
mond Siklósi István, Mezőberény város
polgármestere
Közreműködnek: a Mezőberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola tanulói
10.35
Koszorúzás a Petőfi szobornál
11.30
Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél a
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület és
az Alföld Turista Egyesület szervezésében
(Az emlékműhöz autóbusz indul a
Művelődési Központ parkolójából.)

A 2010. évben befolyt 379 094 Ft-ot
kiegészítettük 461 158 Ft-ra,
mely összeget a meghibásodott
létrás tűzoltó gépjármű alkatrészeinek
beszerzésére fordítottuk.

15-én 9 órakor Petőfi Emléktúra indul a
Körös-partra a SPAR áruház parkolójából
az
Alföld
Turista
Egyesület
szervezésében.

Köszönjük Támogatóinknak
és a jövőben is számítunk segítségükre!

A rendezvény ideje alatt a Művelődési
Központban „Mezőberény és régi magyar városok képeslapokon” címmel
kiállítás tekinthető meg.

Halász József ÖTE elnök

KRISTON NŐI INTIM TORNA minden korosztály számára!
Ne legyen tabu számunkra az altestünk!
* lehetsz fiatal, aki elkezdi védeni egészségét az alhas területén
* lehetsz még szülő nő, aki felkészítheti gátjait a későbbi szülésre
* lehetsz anya, aki szembesült azzal, hogy teste a szülés után megváltozott
* lehetsz érett nő, aki karban akarja tartani testét
* lehetsz kismama, aki fel akar készülni a könnyebb szülésre
A módszer a Magyar Nőorvos Társaság Uregynecologiai Szekciójának szakmai
támogatásával működik. Tanfolyam időtartama: 12 óra
Tanfolyamvezető: Bender Bea (www.andelicbea.hu)
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja, Mezőberény
Részvételi díj: 14.000 Ft. Jelentkezni lehet a helyszínen vagy a 06/66-515-552-es telefonszámon. Határidő: 2011. március 16.

A TAPPE Szállítási és
Feldolgozó Kft. értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. április 2-án
(szombaton) lomtalanítási
napot tart.
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Farsangolás az idősek klubjában
„Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll,
Tavaszodik kék az ég,
Meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik.”
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Klubjában
február 02-án délelőtt tartottuk meg a farsangi mulatságot. Az
érdeklődők részére igyekeztünk tartalmas programot kínálni, amelyet
a jó kedv, a vigasság kísért végig. A hangulatot a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének „Vakmerő” színjátszó csoportjának előadása alapozta meg. Vidám dalokat, humoros jeleneteket láthattunk, hallhattunk a lelkes előadóktól, akik a bakikból is előnyt kovácsolva már-már profi módon adták elő a műsorukat. Fellépésük
nagy sikert aratott, mosolyt csalt az idősek arcára, és a terem gondot,
bajt, bánatot feledve megtelt kacagással. Ezekért a felhőtlen percekért
hálásak vagyunk, és bízunk benne, hogy nem túl „vakmerő” kérés újra
és újra meghívni a vidám kis csapatot.
A műsort követően Marton Mihály helyi vállalkozó jóvoltából farsangi fánkkal kedveskedtünk a jelenlévőknek, mely erőt adott a nap
folytatásához, hiszen a továbbiakban még nagy feladat várt ránk.
A hagyományok szerint farsangkor űzik el a zord, hideg telet,
melyből az utóbbi hónapokban bőven volt részünk, így mi is igye keztünk a magunk módján hozzájárulni a tavasz mielőbbi

11.

megérkezéséhez. Szalmából készítettünk egy Kiszebábot, amelyet a jelenlévők a napi aktuális
névnapból adódóan Lujzának
kereszteltek el. Lujza a telet
szimbolizálta, az elégeté sével
elűztük a hideget és minden
olyan, a résztvevők által megfogalmazott nem kívánatos dolgot,
amely időst, fiatalt egyaránt sújthat, így például betegség, békétlenség, magány, nehéz anyagiak,
természeti csapások. Mintha az
égiek is tudták volna, hogy mire
készülünk, a rituálé folyamán
kaptunk egy kis ízelítőt a tavaszból, fénylő napsütés kísérte végig
a Kiszebáb elégését, mi pedig a
hatásfokozás kedvéért erőteljes
csörömpöléssel mentünk a biztos
tavaszvárás elé. A kötött programok között egyik ellátottunk
szintetizátoros kísére te mellett
énekeltünk, mulattunk. Összességében elmondható, hogy ez a
délelőtt jó hangulatban telt el, és
ha valaki rövidesen az ablaka
alatt madárcsicsergést vél hallani,
a fénylő nap sugarai alatt, az gondoljon időseinkre, akik mindent megtettek azért, hogy mielőbb megtapasztalhassuk azt a csodálatos érzést,
amelyet csak a megújuló természet, a tavasz tud nyújtani az emberiség
számára.
Amennyiben részt venne programjainkon, vagy a jövőbeni programokról tájékozódni szeretne, úgy szívesen állunk a rendelkezésére
személyesen a Hősök útja 3 sz. alatt, vagy telefonon a 66/352-525 számon.
Wéber Gáborné
klubvezető

NYUGDÍJAS KLUB FARSANGJA
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőberényi Rendőrőrs üzletszerűen elkövetett lopás vétség
miatt 2011. március 3-án nyomozást rendelt el, mert egy mezőberényi
férfi az elmúlt hónapokban Mezőberény különböző utcáiban az ott
parkoló - összesen 8 - személygépkocsi kerekeiről levette a dísztárcsákat, melyeket távozáskor eltulajdonított. Az eljárás során megállapítást nyert az is, hogy az elkövető egy másik vidéki településen 5
esetben ugyancsak követett el hasonló bűncselekményeket.
A lopással okozott kár összesen 125.000.- forint
A nyomozás során az elkövető beismerő vallomást tett. Az eltulajdonított dísztárcsák jelentős része lefoglalásra került.

A Mezőberényi Rendőrőrs különböző rendezvényekkel, figyelemfelhívásokkal a jövőben is tovább kívánja folytatni a balesetmegelőzésre irányuló tevékenyégét.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a közlekedési balesetek kedvező
alakulása, illetve saját és mások testi épségének megóvása érdekében
maradéktalanul szíveskedjenek betartani a közlekedési szabályokat!
Balesetmentes közlekedést kívánunk !

Tisztelt Mezőberényiek !
A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén 2010. évben
összesen 68 közlekedési baleset történt, amely 5 alkalommal több a
2009. évben bekövetkezett balesetek számához képest.

Bobály András
épület és bútorasztalos faipari technikus

A 2010-ben bekövetkezett közlekedési balesetek kimenetele alábbiak szerint alakult.
bekövetkezés helye
Mezőberény
Köröstarcsa
Csárdaszállás

lakott területen
34
6
4

lakott területen kívül
17
4
3

közlekedési balesetek kimenetele
halálos
súlyos
könnyű
anyagi káros
összesen

balesetek száma
2
8
14
44
68

közlekedési balesetek oka
Figyelmetlen vezetés
Elsőbbség meg nem adása
Sebesség nem megfelelő megválasztása
Követési távolság be nem tartása
Kanyarodás szabályainak megsértése
Jobbra tartási kötelezettség be nem tartása
Őrízetlen állat ( őzütés)
Oldaltávolság be nem tartása
Hátramenet szabályainak megsértése
Irányváltoztatás szabályainak megsértése
Gyalogos szabályok megsértése
Előzés szabályainak megsértése

balesetek száma
18
13
12
5
5
4
3
2
2
2
1
1

közlekedési balesetek
okozóinak életkora
14 éven alatti
14 – 18 év közötti
18 – 40 év közötti
40 – 60 év közötti
60 – 70 év közötti
70 év feletti
ismeretlen okozó

balesetek száma
1
4
31
19
3
2
8

Mezőberényi Rendőrőrs

Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása, belsőépítészet,
gipszkartonozás, egyedi igények kielégítése.
Minden, ami FA!
Mezőberény, Kismester u. 6/a
06/30/225-7253, bobalyandras@szucsnet.hu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK FORGALMAZÁSA!

MÁRCIUSI AKCIÓ
Egész március a Nőnap jegyében zajlik.
Minden női szemüvegkeret 33% kedvezménnyel
vásárolható meg!
Szemüvegét akár 1 órán belül elkészítem, raktári lencse esetében!
Nagy keretválasztékkal és több,
mint 20 éves szakmai tapasztalattal
várom régi és új vásárlóimat.
Fortuna tér 18.
66/421-749
Nyitva:
Hétfőtől - péntekig 8-12 óráig és 13-17 óráig.
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mesterlátszerész

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. * Telefon: (66) 515-515
* E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztő: Dr. Baji Mihály jegyző * Kiadja: Mezőberény
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala * Felelős kiadó: Dr. Baji Mihály jegyző * Készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

