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A GYÖNGYHÁZ-LÁNC PROJEKT

Nekik is adhatjuk!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, minél
többen éljenek a lehetőséggel, rendelkezzenek
személyi jövedelemadójuk 1+1% százalékáról!

Alföld Turista Egyesület
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
19052593-1-04
Berényi Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egy. 18385113-1-04
Berényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-2-04
Erős Vár Alapítvány
18376438-1-04
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület
18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület
19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány
19054564-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány
18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
18382828-1-04
Mezőberény-Bélmegyer Kist.érségi
Ált. Isk. DSE
19052256-1-04
Mezőberényi Cukorbetegek Egyesülete
18376830-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egy. 18392975-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub
19058582-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány
18379981-1-04
Mezőberényi Horgászok Egyesülete
19977946-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány
18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány
19061522-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület
18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete
18377178-1-04
Szalai Barna Tenisz Klub
18374292-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egy.
18373947-1-04
Mezőberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
18393536-1-24
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium DSE
18380606-1-04
Spektrum Alapítvány
19061522-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület
18382756-1-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egy.
18388965-2-04

Egyházak

Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
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MEGVALÓSULÁSA
A KINIZSI ÚTI TAGÓVODÁBAN

A „Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben”
című TÁMOP 3.1.4. pályázatban vállalt feladataink között volt két
pedagógiai innováció kidolgozása.
Az egyik innováció témája: közösségépítő, közösségfejlesztő
programok kidolgozása, szervezése.
Így született meg a „Gyöngyház-lánc” projekt. A kagyló a
család és az óvoda kapcsolatát szimbolizálja, melynek feladata,
hogy óvja, védje a benne levő „gyöngyszemet”, a gyermeket.
„A gyermek a maga személyiségét olyan valódi közösségen
belül tudja maximálisan kifejezni, melyet ő maga szolgál, és amely
őt magát szolgálja.” (Freinet)
Az ember közösségi lény, különböző közösségekben éli le, éli
meg életét. Család, óvoda, iskola, barátok, munkahely, szűkebb és
tágabb társadalmi közösségek. Ezen belül történik önmegvalósítása, életcéljainak elérése. Közösség nélkül nem lehet
önmegvalósításról beszélni.
Az év során minden hónapban legalább egy közös programot
terveztünk a szülőkkel, családokkal. A programok közül most
egyet szeretnénk kiemelni, a „Tesz-vesz délelőttöket”.
Már a megnevezés is arra utal, hogy az anyukák és apukák ezen
a délelőttön nem nézelődőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódnak be a csoport aznapi tevékenységeibe. Így nem, mint
vendégek vannak jelen a gyermekek között, hanem, mint a csoport
többiekkel egyenrangú tagjai, ezáltal megismerik az összetartozás,
az egymásért munkálkodás érzését.
Ezeken a délelőttökön a szülőknek lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetőkörbe, a játékba, és – hogy saját ötletét is
megvalósítsa – a gyermekekkel közösen készíthet süteményt, barkácsolhat, kézimunkázhat, stb.
(folytatás az 5. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A 2011. évből eddig eltelt időszak
legjelentősebb eseménye a belvíz elleni
védekezés volt, s a legjelentősebb
intézkedések is ehhez kapcsolódtak.
Január 3-án az olvadások előtt folyt
megbeszélés a Hivatal munkatársaival, illetve
a Közszolgáltató igazgatójának bevonásával
a teendőkről, készültségről, a meglévő
állapot romlásának megakadályozásáról.
A védekezés, megelőzés érdekében
januárban a város költségén elvégzett
munkák:
·Áteresz mosatás („vomáztatás”) 10 helyen
·A Hosszú-tó vízszintjének csökkentése szivattyúzással
·Szivattyúzás bel- és külterületen, átereszek
cseréje, ároktisztítás és egyéb munkák a
Közszolgáltató részéről
·Árok-, csatornatisztítás, kotrás közel 1900
méter hosszban
1. Hosszú-tó kifolyása a temető bejáratáig kb.
28 fm
2. Penny előtti terület kb. 25 fm
3. Fürjes és Belentai utcáknál kb. 66 fm
4. A vasúti sínek mellett kb. 618 fm
5. Vésztői út mellett a Medvefejes-tótól kb.
500 fm
6. Zrínyi utcától a Vásártérnél kb. 280 fm
7. Békési út Hajnal utca „Y” összefolyó kb.
30 fm
8. Békési úti kerékpárút mellett csatorna
őrháztól kb. 290 fm
·A védekezési munkálatokra január hónapban
a Közszolgáltató Intézménynél jelentkező
költségeken túl, mintegy 1,5 millió Ft-ot
használt fel a város.
Esetleg kifogásolható az, hogy miért
éppen ezeken a területeken folytak munkák.
A döntések úgy születtek meg, hogy első sorban a lakott, vagy jószágok tartására használt
ingatlanokat kellett megvédeni olyan
helyeken, ahol a szakemberek megoldást
prognosztizáltak a munkák elvégzésének
eredményeként. Továbbra is folynak az
egyeztetések a Körösi Vízgazdálkodási Társulat szakembereivel, további területek
belvíz-mentesítése ügyében.
Január 11-én délután a KÖR-KÖVIZIG, a
Katasztrófavédelem
és
a
Körösi
Vízgazdálkodási Társulat szakembereivel
közös bejárás történt a Csabai út melletti
területek belvíz-mentesítése ügyében. A
bejárás eredményeként másnap a Társulat
gépével megkezdték egy kb. 4,5 km hosszú
csatorna tisztítását, mely tisztítás meggyorsítása érdekében pénteken, 14-én Kovács
János vállalkozó is riasztva lett, hogy a város
költségén a Társulat kezelésében lévő
csatornán végezzen munkálatokat. Ennek
fejében a Társulat gépe a Csabai út mellett
lévő árkot tisztította meg 16-17-én. Az e

héten végzett munkák azt eredményezték,
hogy jelentősen javult a Csabai út bal oldalán
lévő terület belvízi állapota, mintegy 20-25
cm-rel csökkent a vízszint, valamint az Ókert
kastély melletti utcájában is sikerült meggyorsítani az ott lévő víz levezetését.
Komoly problémát is hozott január 11-e.
A délutáni órákban jelezték, hogy a Zrínyi
sgt. 53. szám alatti lakóház utcai fala kidőlt.
Még Mezőberényben tartózkodott a
katasztrófavédelem békési vezetője Seres
András, így vele együtt ment ki a polgármester a helyszínre. Az ott lakó személyek
elhelyezésére
kerestek
sürgősséggel
megoldást. A házban lakók közül a család
jelezte, hogy megoldják saját elhelyezésüket,
míg az egyedülálló fiatalembert a Közszolgáltató segítségével a Mátyás király utca 10.
számú ingatlanba telepítették. Ő ezt a
lehetőséget nem fogadta el, nyilatkozott,
hogy a felajánlott szükségmegoldást nem
kéri. A házfal kidőlése nem a belvíz
következménye, már korábban is problémák
voltak az épülettel.
Január 18-án a polgármesternél tett látogatást munkatársaival Horváth Árpád Gúta
Város polgármestere. A megbeszélésen jelen
volt Szekeres Józsefné alpolgármester, Cservenák János a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat vezetője, valamint Borgula Györgyné a Szlovák Szervezet vezetője. A jó hangulatú megbeszélésen kitértek a hivatalos
testvérvárosi kapcsolatok 10 éves évfordulójáról való megemlékezés formájára,
valamint az idei Berényi Napok programjára
is.
Január 24-én érkezett meg a Békés
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató
Központtól
a
mezőberényi
intézmények 2011. évi közfoglalkoztatási
kvótája mind a hosszabb, mind a rövidebb
időtartamú foglalkoztatásra vonatkozóan. A
város intézményeinél hosszabb időtartamban
(napi 6, illetve 8 órás foglalkoztatásban) 27
fő, rövidebb időtartamú foglalkoztatásra
vonatkozóan (napi 4 órás foglalkoztatásban)
az intézményeknél összesen 100 fő
foglalkoztatásához járult hozzá, 2011. évben
mintegy 19-20 millió Ft költség vállalásával.
Január 28-án Mácsai Sándorral a geotermikus
energiaprojekt
kommunikációs
kérdéseiről tárgyalt a polgármester. Február
16-án 10 órától kerül sor egy nyitó rendezvény megtartására, melyen a várost
megtiszteli Erdős Norbert a Békés Megyei
Kormányhivatal vezetője, Rétvári Bence
államtitkár úr, és sikeres egyeztetés esetén
Farkas Zoltán a Megyei Önkormányzat
elnöke.

December az ünnep, a megbocsátás, a
szeretet hónapja. Ennek méltó ünneplésében
segített több civil szervezet, és azok programjai. A már hagyománnyá vált Adventi
Gyertyagyújtás a Szlovákok Szervezete
patronálásával, Télapó ünnepség a „Leg a
Láb” művészeti iskola lebonyolításában,
Idősek Karácsonya a Humánsegítő és Szociális Szolgálat valamint társrendezőként a
Művelődési Központ szervezésében. Szintén
hagyománnyá vált már a Szilveszteri futás,
ami a Szabó és Társa Kft., valamint az Alföld
TE szervezésében került megrendezésre.
Köszönet azoknak a civil szervezeteknek,
akik a felsorolt, vagy esetleg itt fel nem sorolt
rendezvényeket szervezték, lebonyolították,
valamint minden olyan civil szervezetnek,
vállalkozónak, magán személynek, akik bármilyen módon segítették, vagy támogatták a
programokat, rendezvényeket, és tették a
decemberi
hónapot
különlegessé,
emlékekkel, szeretettel gazdagabbá.
MIRŐL TÁRGYALT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2011. január 31-én tartotta soron következő ülését.
Elsőként Debreczeni Gábor az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke számolt be arról, hogy a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek eleget tettek, a bizottság a leadott vagyonnyilatkozatokat áttekintette, nyilvántartásba vette.
Ezt követően Dr. Baji Mihály jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2010. december
20-i zárt ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester tartott beszámolót a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület a Humánsegítő és
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb
vezetője részére a 2010. évi prémium
feltételek teljesítése alapján 2010. évre
329.000 Ft prémiumot állapított meg.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Mezőberény Város 2010.
évi közfoglalkoztatási beszámolójával
egyetértett, azt elfogadta.
A testület megbízta a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy készítse el
a 2011. évi költségvetésről a rendelet-tervezetet a februári testületi ülésre.
A Képviselő-testület tudomásul vette az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által
készített 2011. évi rendezvénytervet.
(folytatás a 3. oldalon)
Megbízta
a
Kulturális
Központ
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Megbízta
a
Kulturális
Központ
intézményvezetőjét
a
rendezvényterv
havonta történő aktualizálásával, a városi
honlapon való megjelentetésével.

A testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a Békés Megyei Katasztrófa- és
Polgári Védelmi Szövetség elfogadó nyilatkozatát írja alá. Vállalta az éves tagdíj megfizetését, melynek mértéke 2011-ben 13.000 Ft, és ezzel az önkormányzat kinyilvánította, hogy
a szervezet tagjai közé kíván lépni.

A Képviselő-testület tagjai 2011-ben is a
három nemzeti ünnephez, - március 15-hez,
augusztus 20-hoz, és október 23-hoz -,
valamint május 1-hez kapcsolódó rendezvényeket tekintik nagyrendezvényeknek.

A képviselők egyetértettek azzal, hogy Kmetykó János megbízást kapjon városi főépítészi
feladatok ellátására. Megbízták Siklósi István polgármestert, hogy a megbízási szerződést
Kmetykó Jánossal írja alá azzal a megkötéssel, hogy a tényleges költségek elszámolása
kerüljön kiegyenlítésre.

A Berényi Napok rendezvényei 2011-ben
három napon – 2011. augusztus 19-20-21.
(péntek, szombat, vasárnap) - kerülnek
lebonyolításra.
A képviselő-testület 2011-ben kiemelt
rendezvényként kezeli a Motorosok Baráti
Köre Mezőberény Egyesület által szervezett
Streetfighter Napot.
A testület felhatalmazta az Orlai Petrics
Soma
Kulturális
Központ
intézményvezetőjét,
hogy
a
városi
rendezvényekről
a
testvérvárosokat
előzetesen tájékoztassa, illetve a 20, 10 éves
évfordulók kapcsán Gronau, Gúta városával a
részletes programokról egyeztetéseket folytasson.
Elfogadásra került a Harmati László
képviselő által a „Mezőberény” kötvényről
adott tájékoztatatás.
Anyakönyvi rendelet megalkotására
került sor az anyakönyvi események díjazását
illetően.
A képviselő-testület elfogadta a Petőfi
Sándor
Gimnázium,
Kollégium
és
Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának
módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint, azt egységes szerkezetben jóváhagyta.
A
testület
elviekben
egyetértett
Mezőberény Város Önkormányzata és
intézményei vezetékes telefonrendszerének
korszerűsítésével, a részletes pénzügyi
feltételek kidolgozását kérte a 2011. február
havi testületi ülésre.
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői és az Mt. 193/R.§ hatálya alá
tartozó dolgozók számára 2011. évre
cafetéria-juttatásként személyenként 193.250
Ft (bruttó) összeget állapított meg. A városi
önkormányzat és intézményei közalkalmazott dolgozói számára 2011. évre személyenként 72.000 Ft (bruttó) összeget állapított
meg, melyet étkeztetési utalvány formájában
biztosít a dolgozók részére.
A képviselő-testület a Kérhalom utca 10.
sz. alatti lakóházat 2011. március 01-i
hatállyal, visszavonásig a Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendelkezésre bocsátja
különböző feltételek betartása mellett.

Döntés született arról, hogy a képviselő-testület a Kereki utca csapadékvíz elvezetésének,
a járda, valamint közvilágításának a kérdésével a költségvetés függvényében komplex
módon kíván foglalkozni.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson egy foglalkoztatást segítő szervezet létrehozásáról.
A tárgyalások eredményéről a 2011. februári testületi ülésen számoljon be.
A képviselő-testület megszavazta, hogy 50.000 Ft összeggel támogatja a Békési Polgárvédelmi Iroda munkáját. A Békési Polgárvédelmi Iroda a támogatás összegét az iroda
feladatainak ellátásához használhatja fel, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettség terheli.
Módosításra került a Petőfi Sándor Gimnázium házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata, a gimnázium kollégiumának házirendje.
A képviselő-testület Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok Koncepcióját, Mezőberény Város
Kulturális Koncepcióját, Mezőberény Város Oktatási Koncepcióját és Mezőberény Város Sport Koncepcióját 2011. évi módosításának elfogadásáig érvényben tartja.
A testület a Kölcsey lakótelep útjainak állapotával, valamint a csapadékvíz-elvezetés
problémájával a költségvetés függvényében kíván foglalkozni. A Kölcsey lakótelep garázssorán átmenő forgalom megszüntetésével – a csapadékvíz-elvezető árkok védelmében – megbízta a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, Fekete Józsefet. A képviselő-testület a
Kölcsey lakótelepen a várakozást tiltó tábla hatályát a rendőrség bevonásával felülvizsgálja.
Megbízást kapott a Polgármesteri Hivatal beruházási-, műszaki csoportja, hogy a városban
sürgősséggel elvégzendő munkákat vizsgálja ki (csapadékvíz elvezetés, út, járda, közvilágítás,
stb.), a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Békés Megye Képviselőtestületének csatlakozási kérelmét a „Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program” keretén
belül létrejött „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Társuláshoz támogatta.
Elfogadásra került az Összevont Óvodák nyári nyitva tartásának tervezete az alábbiak szerint:
Időszak
2011.06.13 – 2011.07.15-ig

Nyitva
Luther u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda

2011.07.18 – 2011.08.19-ig

Kodály u. óvoda

2011.06.13 – 2011.08.12-ig
2011.08.15 – 2011.08.31-ig

Bélmegyeri óvoda

Zárva
Kinizsi u. óvoda
Kálvin u. óvoda
Kodály u. óvoda
Luther u. óvoda
Kálvin u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda
Kinizsi u. óvoda
Bélmegyeri óvoda

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében nem tervezi fedezet beállítását lakás,
ingatlan vásárlására, így forrás hiányában ingatlanokat, lakásokat továbbra sem kíván, illetve
tud vásárolni.
A képviselők megbízták Siklósi István polgármestert, hogy a Belencéresi utca 13. és 15.
számú ingatlanjai között vízelvezető árok létesítéséhez szükséges felméréseket, vizsgálatokat
végeztesse el.
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. február 28-a.
Jakab Krisztina
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy a belterület 683/3
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a Város rendezési tervét módosítani
kívánja.
A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
Szerkezeti terv
Szabályozási terv
Helyi Építési Szabályzat
A rendezés célja:
A hatályos településrendezési eszköz módosítása szükséges annak
érdekében, hogy a vasútfejlesztéssel kapcsolatos közlekedési változások miatt a temetőt megközelítését szolgáló gyalogos és kerékpárút a
terv szerint kiépíthető legyen.
A rendezési terv 2009 évi, a vasút korszerűsítéssel kapcsolatban
szükségessé vált módosítása során tervezési hiba – elírás - folytán a
683/3 hrsz.-ú ingatlanra tervezett temetőt megközelítő kerékpárúthoz
szükséges terület megosztása, kisajátítása nem engedélyezhető, mivel
a szabályozási terv szerint a megmaradó temető terület-felhasználási
egységben kialakítható telekméret nem lehet kisebb, mint 20000 m2,
a rendezési tervlapon feltüntetett terület viszont valójában csak kb.
16000 m2.
A rendezés várható hatása:
Az elírás kijavításával lehetővé válik a temető megközelíthetőségének javítása, a vasútfejlesztéssel kapcsolatosan közlekedési létesítmények terveknek megfelelően megvalósulhatnak.
Az Étv. 9. § (2) bekezdés b) pontjában előírtaknak megfelelően
ezúton kérem, hogy az adott területre vonatkozóan ismertesse a hatásés illetékességi körébe tartozó jogszabályi követelményeket a jogszabályhely pontos megjelölésével, valamint a terület fejlődése és építési
rendje szempontjából jelentős ágazati terveket és intézkedéseket azok
tervezett időbeli lefolyásának alakulásával együtt.
Tájékoztatom, hogy a véleményezési eljárás az Étv. 9/A §.-a
alapján a ).§. (3) bekezdés szerinti véleményezési eljárás elhagyásával
kerül lefolytatásra.
Az érintett területről készült terv megtekinthető a Városháza
folyosóján található hirdetőtáblán és a 12 sz. irodában.
Javaslataikat, észrevételüket, véleményüket kérem 2011 február
15-ig megküldeni szíveskedjenek.
Siklósi István
polgármester

A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének célja, a hagyományok
ápolása, a szlovák kultúra megőrzése.
Hisszük, hogy múltunk tisztelete, jövőnk záloga!
Ennek érdekében dolgozunk, szervezzük programjainkat.

MASSZÁZS OKTATÁS
KEZDŐKNEK
ÉS HALADÓKNAK!
Érdeklődni: 06-30-320-8189

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

Rendelési idő: kedd: 15.30 órától 17 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája, komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés, ...

LEÁRAZÁS
ÓRIÁSI KABÁT ÉS ÖLTÖNY
CSEREAKCIÓ

Egy megunt kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért beszámítjuk, ha újat vásárol!
- női, férfi télikabátok (EXTRA méretben is)!
- fiatalos és mama fazon!
- eredeti szörmés kabátok!
- öltönyök (9.900 Ft-tól), EXTRA méret is!
- kosztümök, zakók, dzsekik!
ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!

Kérjük, ajánlja fel számunkra idén is adója 1%-át,
hogy az egész várost érintő rendezvényeinket
(Adventi gyertyagyújtás, Újévi köszöntő, Nemzetiségi délután
és Szlovák bál) továbbra is megvalósíthassuk.
Támogatását köszönjük!

Mezőberény OPS Kulturális Központ

Adószámunk: 18377178-1-04

Művelődési Háza

Mezőberényi Szlovákok Szervezete

2011. február 25. (péntek) 9-16 óráig.
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A GYÖNGYHÁZ-LÁNC PROJEKT
(folytatás az első oldalról)
Ezek a délelőttök alkalmasak arra is, hogy a kevésbé aktív szülőknek pozitív példával szolgáljanak. Az együtt töltött délelőttről,
tevékenységekről sok fényképet
ké szítünk, melyek aztán be kerülnek a Vendégkönyvbe. A
résztvevő
szü lőket
pedig
megkérjük, hogy egy-két mondattal fogalmazzák meg, írják le,
ho gyan érezték magukat, mit
adott nekik
ez
a
délelőtt.

Részletek a Vendégkönyvből:
„Ha egy képet nézek, nem mindig az jut
eszembe, mit is csináltam, hanem mit is éreztem
az adott szituációban.
„Egyszer rám nevetsz,
Szívem olvadó méz…
Szemem ködfátyolos,
ahogy rád visszanéz.
Csak miénk a titok
- e váratlan jelenet hogy én voltam az első,
ki mosolyra késztetett…”
Köszi a szép napot, a jó hangulatot,
érzéseket.” (V.-né K. D.)
„Nagyszerű csapatmunka, odafigyelés és
gyermekszeretet tanúja
lehettem. Pillanatok alatt
eltelt ez a kellemes
délelőtt.” (H.-né Gy. K.)
„Nagyon kellemes
délelőtt volt, nagyon
ügyesek a gyerekek,
öröm volt ennyi ügyes
gyermek közt eltölteni
egy
délelőttöt.
Köszönöm.” (B. Cs.-né)
„Nagyon jól éreztem
magam.
Köszönöm,
hogy betekinthettem a
csoport
életébe.
Köszönettel: K. J.-né”
„Nagyon élveztem
velük az együttlétet, hisz
olyan aranyosak voltak.
Köszönöm, hogy itt
lehettem, nagyon tanulságos volt.” (P. A.)

„A gyerekeket jó volt nézni és hallgatni. Kevin szerintem sokat
fejlődött, mióta óvodás.” (R. R.)
„Nagyon jól lett eltervezve, hogy egy ilyen délelőtt be lehessen
menni a szülőknek, hogy együtt tudja fejleszteni a családját és az
óvodástársait. Nagyon köszönöm, hogy ennyit foglalkoznak és
tanítják a gyermekemet. Nagyon jól éreztem magamat.” (D. A.)
Köszönjük a szülők érdeklődését, aktív és tevékeny részvételét
óvodánk életében!
Földesi Lajosné
a Kinizsi úti tagóvoda nevelőtestülete nevében
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Gyermeki öröm, tanulás pályázati forrásból
Összesen több mint kétszáz gyermekelőadásra nyert pályázatot a
békési székhelyű, gyulai és békési zenetanárokból álló BIBUCZI
Nonprofit Kft. által fenntartott BIBUCZI Gyermekszínház, amely –
legjobb tudomásom szerint – a megye első és egyetlen hivatásos
független színtársulata. Az előadások egy része Mezőberény és Bél megyer általános iskolájában és óvodai telephelyein lesz megtartva, és
a gyerekeknek számára ingyenesek.
A nyertes pályázatról Czirok Mihály az együttes vezetője elmondta, hogy a NFÜ, az Új Magyarország Fejlesztési Terv, TÁMOP3.2.11/10/1 számon meghirdetett pályázatára, az „Az a csodálatos
zene, azok a csodálatos hangszerek” című projektjükkel sikeresen
pályáztak. A pályázatnak köszönhetően, a BIBUCZI Gyermekszínház
a következő hónapokban összesen 225, az általános iskolai és óvodai
ének-zene oktatást kiegészítő szakkör keretében tartott előadást,
beszélgetést szervez meg és bonyolít le a régióban, elérve ezzel sok
ezer óvodás és kisiskolás korú gyermeket. Ebből 215 szakköri előadás
tizenkilenc Békés megyei település nevelési-, oktatási intézményében
lesz megtartva. A Mezőberényi és Bélmegyeri oktatási-, nevelési
intézmények esetében a sorozat két általános iskolai és hat óvodai tagintézményt érint. Mindenhol öt előadást mutatnak be. Három saját
szerzeményű zenés mesejátékot (Nagyotmondó Tóbiás, Póruljárt
krampusz, Rest Miska), továbbá interaktív hangszerbemutató is lesz,
vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy az együttes tagjai utazást
szerveznek a színház, a zene és a hangszerek csodálatos világába.
A gyermekelőadásokon túl, a zenepedagógusokból 1992-ben

Mezőberényi Hírmondó

alakult BIBUCZI zenekar széleskörű repertoárjával rendszeres
fellépője báloknak és egyéb rendezvényeknek is. Megszámlálhatatlan,
gyermekeknek és felnőtteknek szóló fellépés áll az együttes és gyermekszínház tagjai mögött a megyében és a megyehatárokon túl, Nyíregyházától Sopronig, a néhányszáz fős településektől a
nagyvárosokig.

„SZÉPKORÚAK JUBILEMI JUTTATÁSA ” ALKALMÁBÓL KÖSZÖNTÖTTE
VÁROSUNK EGYIK LAKOSÁT SIKLÓSI ISTVÁN POLGÁRMESTER
Kelemen Lászlót
január 12-én 90. születésnapja alkalmából
köszöntötte Siklósi István polgármester.
Elgondolko zás ra
késztette, csodálkozva
vette tudomásul, 90 éves
lett. Törvényszerű ilyenkor visszagondolni a
múlt derűs és borús eseményeire.
Szívesen,
őszintén beszélgetett.
Gyermekkoráról,
az
Ókerti iskolai diákévekről, de arról az időszakról
is, amikor tehenet és disznót legeltetett, kanász
lett 12 évesen.
1941-ben, a 4. huszárezredhez, Nyíregyházára kapta meg a katonai behívóját. Borús történeteket mesélt orosz
fronton töltött harcokról,
14 napig tartó szünni nem akaró bombázásokról. Aknák, páncéltörők, fegyverek
között napokig élelem nélküli túlélésről. Majd a hadifogságban szénbányában,
építkezésen eltöltött borzalmakról. Emlékeiben élénken él a drótkerítés, a gépfegyveres őrök. A kevés, főleg káposztából és krumpliból, tengerikásából, kö-

leskásából, korpából,
csalánból álló ételek.
1948 karácsonyán
érkezett haza édesapjához, gyengén, nincstelenül.
Tudja, a mai fiatalok
könyvből ismerik a
történelmet. A műveltség, a korszerűbb, gépesített életkörülmények, a
telefon ma számukra
magától értetődő dolgok.
Derűsen mesél családjáról, két lánya, öt
unokája, kilenc dédunokája van. Munkájáról, állattenyésztéssel
foglalkozott, szabadidejét szívesen töltötte
szőlőskertjében. Büszke
arra, hogy háromszor is
jutalmazták kitüntetéssel munkáját.
Kedves László bácsi! Kívánok még sok- sok igazi mosolyt, egészséget!
Mezeiné Bátori Valéria

Mezőberényi Hírmondó
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„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”
Pályázat neve:TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért
2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában.
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
Általános iskolás és középiskolás korosztály számára induló szakköreink
Szakkör, foglalkozás neve
Népi zene szakkör
Fotó szakkör
Gyöngyfűző szakkör
Kreatív kézműves szakkör
Kompetenciafejlesztő foglalkozás-Pénzügyi ismeretek
Pályaválasztási ismeretek
Ifjúsági klub
Életvezetési, mentálhigiénés ismeretek
(fiatal felnőttek számára induló program)
Bábjáték, bábkészítő szakkör
Állásvadász tréning
Mezőberény nemzetiségi értékei foglalkozás
Zöld kör (környezetvédelmi foglalkozások)
„Heuréka” tanulásfejlesztő foglalkozások
Állampolgári ismeretek szakkör
Madách kör (dráma szakkör)

Időpont
2011. január 28.
2011. február
2011. február 4.
2011. február 5.
2011. február
2011. január 25.
2011.

Helyszín
Művelődési Központ
„Madarak Háza”
„Madarak Háza”
Művelődési Központ
Művelődési Központ
Művelődési Központ
Művelődési Központ

2011. február
2011. április
2011. szeptember
2011. szeptember
2011. szeptember
2011. szeptember
2011. szeptember
2011. október

Művelődési Központ
Művelődési Központ
Művelődési Központ
Művelődési Központ
„Madarak Háza”
Művelődési Központ
Művelődési Központ
Művelődési Központ

Táborok 2011-ben
Alkotó tábor
Népi kismesterségek tábor
Környezetvédelmi tábor

Időpont
Július 4-9.
Július 11-16.
Július 18-23.

Helyszín
„Madarak Háza Látogatóközpont”
„Madarak Háza Látogatóközpont”
„Madarak Háza Látogatóközpont”

A táborokban napi háromszori étkezést is biztosítunk; a szakkörökön, foglalkozásokon pedig biogyümölcs uzsonnát kapnak a résztvevők.
A szakkörökön és a táborokon való részvétel ingyenes. A szakkörökön a résztvevők létszáma: 5-8 fő.
További információ: Onody Gyuláné (OPS Kulturális Központ Művelődési Központja, 06/66-515-552)

Szlovénia, Európa zöld gyöngyszeme
Csoportos kirándulást szervezünk
Szlovéniába!

kabinos felvonó a Vogel hegyre
Skocjan barlang megtekintése
Vintgar szurdok

Időpont:
2011. szeptember közepe (4 - 5 nap)

Részvételi díj:
53.900 Ft/fő

Új Széchenyi Terv
pályázati lehetőségei.

Utazás:
autóbusszal Mezőberényi indulással

Megbeszélés:
2011. február 16 – án (szerdán) 17 órakor
a Művelődési Központban

Az alábbi linkre kattintva

Érdeklődni:

részleteiben is

Borgula Györgyné
06 – 20/2222-435

tanulmányozható:

Elhelyezés:
hotel, 2 – 3 ágyas szobákban
Ellátás: reggeli
Ízelítő a programokból:
Ptuj városnézés
Ljubljana, a szlovén főváros megtekintése
Barangolás Triglavi Nemzeti Parkban
Séta a Bohijni tó partján

Megjelentek az

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2639
Mertz Mártonné
06 – 30/5636-003
Bővebben: www.mezobereny.hu
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Meghívó
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
a Múzeumi Esték programsorozat
első rendezvényére,
2011. február 24-én (csütörtök) 17 órára
az OPSKK Muzeális Gyűjteménybe
(Mezőberény Fő út 1-3.).
Program: Családtörténeti és anyakönyvi
kutatások Mezőberényben.
Előadó: Henger Péter, a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke

Mezőberényi Hírmondó

FELHÍVÁS „MEZŐBERÉNY ÍZEI” C. KIADVÁNYBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ – a 2011. évi receptnaptár sikerére alapozva – ismételten felhívást tesz közzé mezőberényi magyarok, németek, szlovákok, cigányok, erdélyiek, felvidéki magyarok
hagyományos, talán kicsit feledésbe merült ételei elkészítésének leírására.
Kérjük a beküldőket, a recept mellett világítsák meg az adott étel szerepét, helyét az illető nemzetiség
népszokásában, közöljék, hogy azt az év melyik szakában, milyen ünnepkörhöz kapcsolódóan fogyasztják,
fogyasztották. Ha van esetleg az ételhez kötődő családi történetük, anekdotájuk, azt is írják le. A receptek
mellé ételfotó-mellékletet is készítsenek! Hogyha a fotó elkészítése gondot okoz, jelezzék azt felénk, az
ételek fotózásában, illetve a papírképek beszkennelésében szívesen segítünk. Terveink szerint a beküldött
ételleírásokat egy kiadványban jelentetnénk meg 2011-ben.
Beküldendő névvel, címmel az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba személyesen vagy postai úton
(Orlai P. S. Kulturális Központ, Mb., Fő út 6.) vagy e-mailben (opskk@mezobereny.hu) 2011. május 31-ig.

NYUGDÍJAS KLUB
FARSANGI EBÉD

FARSANG ÉS VALENTIN-NAPI

ÚJDONSÁGOK
Shrek, Pókember, Garfield, Kalóz, robot, indián stb. álarcok
Lovagi pajzs-kard, pisztoly, Ninja szett, Cowboy szett, tűzoltó szett,

2011. február 27-én (vasárnap) 12 órától

varázspálca, boszorkány kalap, serif kalap

a Berény Szálló Éttermében

vámpír fog - álarcfestő és arcfestő készletetk

Ebéd: ital, alföldi gulyásleves, fánk

BŐ VÁLASZTÉKBAN

Részvételi díj: 800 Ft
Jelentkezés:

Szív papírdobozok, szív masnik, gyertyák, kulcstartók,
üdvözlőlapok,
hungarocell szívek, bögrék, VALENTINRA!

Borgula Györgyné
06/20/2222435, este: 66/423-289

Cím: Mezőberény, Fortuna tér 20.

BERÉNY-SHOP PAPÍRBOLT

JELMEZEK, ZENE, TÁNC, TOMBOLA

T.: 20/258-1441

Mindenkit szeretettel várunk!

TEXTIL BOLT
Szerencse Napok

válogatott kilós ruhák
490 Ft/kg
Kisöpörjük a telet boltunkból!
„Öltözhet tokától-bokáig”

VAD Á S Z B Á L
A Mezőberény Vadásztársaság tisztelettel meghívja Önt a Tópart vendéglőben
2011. február 26-án rendezendő vadászbáljára.
A rendezvényre szeretettel várjuk minden vadásztársunkat, családjukat,
vadászbarátokat és mindazokat, akik együtt szeretnének szórakozni velünk.
MENÜ: Előétel: Svédsaláta vadhúsból, füstölt lazachússal
Főétel: Fácánleves házi csigával, Kapros juhtúróval töltött harcsafilé rántva, Bőrös
sertéskaraj grillezett zöldséggel, Baconba burkolt mustáros pulykamell,
Burgonyapüré + Párolt káposzta
Utóétel: Fácánsült tormával, Desszert: Madártej tortaszelet
Érkezés: 18-19 óra között

Mezőberény, Fortuna tér 13.
(Totó-lottó mellett)

Programok: Vendégváró aperitif, vadászkürtös megnyitó( 19.00 órakor ),
vacsora, tombolasorsolás. Vendégeink jókedvéhez a zenét a Bibuczi együttes szolgáltatja.

Tel.: 66/424-325

Belépőjegy : 5.000.- Ft / fő.
Jelentkezés: Maczkó István / 06 20 9 286-988 /
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HITÉLET

„105 évesen csöndesen elaludt”

EGY MINDENKIÉRT! MINDENKI EGYÉRT!
A három testőr és a négy muskétás felkiáltása ez a jól ismert egymáshoz tartozó két mondat. Az utóbbi hetek eseményei más összefüggésben, de mégis alapjában véve ugyanazt képviselve jelenítik meg számomra ezt a harci indulót. Január 16-23 között rendeztük meg városunkban is az ökumenikus (egyetemes) imahetet a három történelmi egyház négy gyülekezete
részvételével. Két-két estét töltöttünk egymás templomaiban, tanácstermeiben, közösen hallgatva a lelkészeket, közösen imádkozva közösségeinkért, családjainkért, népünkért, a világért.
Ilyenkor mindannyian az egység, a keresztény összetartozás fontosságát éljük meg. Egy
Teremtőnk van, az Atya Isten, egy megváltónk bűneinkből Jézus Krisztus, egy az éltetőnk és
hitre juttatónk a Szentlélek. A hitben kapott egységünk miatt egy nagy család tagjaiként
élhetünk, ha tesszük ezt más formában, más hangsúlyokkal is. Miért kell nagyon komolyan
venni ezt az egységet? Mert egységben az erő! S nekünk napjaink kihívásaiban erősnek kell
lennünk. Olvastam, hogy az USA-ban a kiskorúak útlevelében egy új törvénynek megfelelően
nem szerepeltetik az édesanya és édesapa szavakat ezután. A liberálisok, akik az egynemű
párok szülőkkel egyenlő jogaiért szálltak síkra, nagyon örültek ennek a döntésnek. A konzervatív keresztények pedig követelik a törvény visszavonását. Nekünk, keresztényeknek
egységesen és erősen, konzekvensen kell fellépnünk a családi élet, a szülők szerepe és gyermekek védelme tekintetében. A Biblia egyértelműen szól a jó emberi rendről, a normális élet
kereteiről. Nekünk Istenünk szava a mérvadó, és tapasztalatból is tudjuk, hogy apára és anyára
egyaránt szükség van, s nem csak biológiai, hanem szociális okok miatt is.
Olvastam egy másik hírt is. Az Európai Bizottság olyan diáknaptárt jelentett meg, amiből
hiányoznak a keresztény ünnepek- de benne vannak más vallások ünnepei. Egyszóval sem
húsvét, sem karácsony, de a muszlim, hindu, zsidó, szikh ünnepek fel vannak benne tüntetve.
Azt akarja ez jelenteni, hogy az általunk természetesnek tartott ünnepnapokon is tanulni, dolgozni kell? Ennek a hírnek is van utóélete, és politikai, társadalmi vetülete. De német, francia,
olasz részről komoly kritikákat fogalmaznak meg a jelenséggel kapcsolatosan: vállalni kell a
keresztény értékeket, kultúrát Európában, nem szabad templomainkat szégyellni.
Egyszóval: olyan kihívásokkal kell megküzdenünk, ami veszélyezteti egész életünket:
családjainkat, közösségi életritmusunkat.
Egy mindenkiért, mindenki egyért! Isten, aki egy, értünk cselekszik: szeretetét, jóságát
nekünk adja, törvényeivel minket véd, minden ember fontos neki. Ő mindenkiért teremtette a
világot, és mindenkiért adta Jézust, hogy rájöjjünk mennyire áldozatkész értünk. Mindenkinek
fel akarja nyitni a szemét és meg akarja lágyítania szívét, hogy abban önzés helyett
készségesség, szeretet és kedvesség lakjon, hogy közöny helyett felelősség uraljon minket.
Isten minden emberért kész síkra szállni. Most rajtunk a sor: Őérte kell kiállnunk. Legelőször
azoknak, akik őszintén szeretik őt és hisznek benne. A mi feladatunk nyíltan beszélni arról,
mennyi jót köszönhetünk neki- azok is, akik nem hiszik sem a létezését és mást sem vele kapcsolatosan. Vegyük észre, hogy a vallás egyáltalán nem magánügy! Vallásunk szabad gyakorlata és megélése nagy hatást gyakorol közösségeink normális életére. Úgy gondolom, nem kell
sorolnunk, hogy a településen levő keresztyén közösségek mennyi jó ügyben vállalnak áldozatot és mennyi pozitív értéket közvetítenek- s nem csak a karácsonyi időszakban. Ezért is sokan
várják és kérik a helyi istentiszteleti közvetítéseket- reméljük, mihamarabb visszaáll az eddig
jól bevált, megszokott rend- mindannyiunk örömére.
Isten mindannyiunknak ad lelkiismeretet, adja a jó és rossz közötti különbségtételt, a
szeretetre való éhséget és a jóra való képességet. Keresztény ősökkel rendelkezők, hívő és nem
hívő emberek egyaránt: jó lenne összetartanunk, összefognunk, mert nincs más értékes, mint
amit mindannyiunk számára Isten az Élet Ura és forrása ad, hiszen Ő maga a jóság és szeretet,
reménységünk éltetője!
NÉHÁNY SZÓ AZ ÓVODÁRÓL
Nagy örömöm, hogy a gyermekeiket a „ német óvodába” járató szülők is évek óta felismerik ezt, és az óvoda megújulásához, egyházi gyermekintézménnyé válásához komoly nyilatkozattételükkel hozzájárultak! Köszönöm a nevelőtestület eddigi támogatását, a Német
Önkormányzat együttműködését, valamit a város vezetőinek bölcs hozzáállását.
Reménységünk, hogy szeptember 1-jétől egyházi profillal működhet majd a Luther utcai
német nemzetiségi óvoda. Az értékrendünkre nyitott szülők gyermekét várjuk az óvodába, nem
feltétel az egyházhoz tartozás, sem a keresztség és bármilyen felekezetű, vagy vallástalan
szülők gyermekét is be lehet majd íratni.
NYÍLT OVIS HITTAN FOGLALKOZÁSOK:
Várjuk mindazok látogatását az óvodában, akik szívesen bepillantanának az ovis hittan
foglalkozásokba, hogy képet alkossanak a gyerekek között folyó lelki nevelésről.
Február 16-án és 23-án, szerdán fél 9- fél 11 között nyitott foglalkozásokat tartok, melyre
szeretettel hívom az érdeklődő szülőket, nagyszülőket.
Lázárné Skorka Katalin
evangélikus lelkész, esperes helyettes

Vezsenyi László 1905. október 9-én született
Békésen. Szegény paraszt családból származott.
Fiatal korától házasság kötéséig a megye
területén cselédként dolgozott. 1932-ben került
Kamutra, ott ismerkedett meg a feleségével.
1937-ben házasodtak össze, két lányuk született. A kamuti TSZ-be növénytermesztőként,
később állatgondozóként dolgozott. 65 éves korában onnan is ment nyugdíjba. A felesége
1990-ben halt meg, aztán a kamuti idősek napközijébe járt. Még 90 évesen is tudott kerékpározni. Már a 70. évét betöltötte és még együtt
futbalozott az unokáival, akiket rajongásig szeretett. Ahogy az egészségi állapota romlani kezdett, hol Berényben, hol Békéscsabán lakott a
lányaival. 104 éves koráig sétálni, mozogni tudott. Ahogy ágyhoz kötött lett bekerült a mezőberényi Juhász Gyula Otthonba, ahol haláláig
gondját viselték. Ott is mindig derűs volt, a nővérek nagyon kedvesek voltak hozzá. Az unokák, ahogy idejük engedte sokszor meglátogatták, kedvesen elbeszélgetett velük.
Legjellemzőbb tulajdonságai: családszerető,
szorgalmas, tisztességes, csendes ember volt.
Haláláig szellemileg ép maradt. Halála előtt kilenc nappal került kórházba, 105 évesen
csöndesen elaludt.

DECEMBER
KÖZÜLÜNK:

HÓNAPBAN

ELTÁVOZTAK

Járosi Pálné Lakatos Julian-

na (1933) Mb. Szénáskert u. 40.,
JANUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK
KÖZÜLÜNK: Pangert Andrásné Czupra

Anna Mária (1941) Mb. Báthory u. 32.,
Boldis Jánosné (1951) Mb. Várkonyi u.
9., Toldi Imréné Reményi Magdolna
(1923) Mb.,
FEBRUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK: Fördös Ferencné

Szatmári Margit (1943) Mb., Burai Pál
(1925) Mb.
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A TÚRÁZÁS TISZTELETRE MÉLTÓ SZERETETE
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U 11 korosztály ezüstérmet szerzett a Farsang Kupán
Végeredmény:
1.Szabó Pál Téri.Ált.Isk.(BUFC)Békéscsaba
2.Mezőberény 2000
3.Szolnoki MÁV FC
4.Belvárosi Ált.Isk.Békéscsaba
5.Gyomaendrődi GYLE
6.Mezőberény 2001
7.Szarvasi Focisuli
8.Köröstarcsa
Különdíjak:
Legjobb mezőnyjátékos: Kis István (Mezőberény 2000)
Gólkirály: Deli Mihály (Szolnoki MÁV FC)-7 góllal
Legjobb kapus: Kucsera Péter (Szabó Pál)
Legjobb berényi: Vas László (Mezőberény 2000)
A díjakat Siklósi István, Mezőberény polgármestere, Kárpáti Zsuzsa,
az OTP mezőberényi fiókvezetője és Vrbovszki Zoltán a Berényi
Gyermek FC elnöke adták át.

U 9 korosztály bronzérmet szerzett a Farsang kupán
Nagy érdeklődés mellett, a mezőberényi U 9 csapat 4-0 arányban, jó
játékkal, bombagólokkal nyerte a Szarvasi Focisuli elleni kisdöntőt,
így bronzérmet szerzett a XVIII. Farsang Tornán.

Bokor Kevin teljesítményével kiérdemelte a torna legjobb
mezőnyjátékosa címet.
Burai Milán lett a legjobb berényi játékos.
A tornát a Szolnoki MÁV FC nyerte, miután büntetőkkel utasította
maga mögé a Békéscsabai Szabó Pál Téri Ált.Isk.(Békéscsabai UFC)
csapatát.
A 82 éves Braun Mihály és 76 éves felesége több, mint 10 éve az
Alföld Turista Egyesület tagja. A barátságos házaspárral röviden, de
nagyon kellemesen elbeszélgettünk- éppen egy reggeli túra előtt.
Mosolyogva, őszintén meséltek szenvedélyükről, a túrázásról. A mindennapokban a kertészkedés, a rejtvényfejtés, a főzés mellett szinte
minden nap - évszaktól függetlenül - több kilométert gyalogolnak.
Van, hogy már hajnalban elindulnak. A Körös-hídig, onnan Békésig,
majd a kerékpárúton vissza Mezőberénybe. Vagy éppen Köröstarcsára - ott pihennek, megisznak egy kávét vagy kapucsínót - majd haza
sétálnak. Mesélnek különböző távú teljesítménytúrákról, például
Cserépfalura és Bogácsra szeretnek visszajárni, ott már barátokat is
szereztek.
Példaértékű életmódjuk, kitartásuk! Irígylésre méltóan jól néznek ki!
Szerintem ők olyan emberek, akik boldognak tűnnek ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek, keresik azokat a dolgokat, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket!
Örülök, hogy találkozhattam velük!
Kívánom, hogy legyen még sok-sok lehetőségük túrázni, és kívánok
jó egészséget hozzá!
Mezeiné Bátori Valéria

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Békési Helyi Szervezete fogadóórát tart.
Ügyfélfogadás: csütörtöki napokon 13 – 16 óráig
Helye: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Alapszolgáltatási Központ és Idősek Klubja
Mezőberény, Hősök útja 3. sz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és tájékoztatunk!

A torna végeredménye:
1.Szolnoki MÁV FC
2.Szabó Pál Téri Ált.Isk.Békéscsaba
3.Mezőberény 2002
4.Szarvas
5.Gyomaendrődi GYLE
6.Gyulai Termál FC
7.Körösladány
8.Mezőberény 2003
Különdíjak:
Legjobb játékos:Bokor Kevin(Mberény 2002)
Legjobb kapus:Haris Ádám(Szolnoki MÁV FC)
Gólkirály:Bónus Marcell(Szabó Pál Bcsaba)-17 góllal
Legjobb berényi:Burai Milán(Mberény 2003)
A torna rendezője:Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk. DSE
Támogatók:
Berényi Gyermek FC, Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Isk.,
Mezőberényi Gyermekfoci

A 2011-ES ÉVBEN TERVEZETT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
a www.mezobereny.hu honlapon részletesen olvashatók.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

Különleges hangulatú „Élő néphagyományok a Dél-Alföldön” című - fotókiállítás nyílt a Kultúra Napja tiszteletére az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
aulájában.
A bemutatott felvételek betekintést engedtek
a népi mesterségek, népi hagyományok őrzői
életének pillanatiba.
Különösen örömmel vettük a mezőberényi Barna Lajosné, Pappné Kőszegi Ilona, Pintér Zoltánné és Vágvölgyi Mihály - fotósok
felvételeit, melyeken megelevenedtek a
lekvárfőzés, a kukoricatörés, tojásfestés,
lópatkolás, fazekasság, fafaragás, hímzés ...
jól ismert, még megőrízhető közös múltbéli
emlékeink mozzanatai.
M.B.V.

A Magyar Kultúra Napján Oklevél elismerésben részesülők
Elismerésben részesült,
Molnár Péter
Prorok Márton
Hicz András
Kovács János
Mezőberényi KK U-12-es
leány kosárlabda csapat
Női kézilabda csapat
Busa Márk

sport: szakág
tenisz
sakk
szektorlabda
kick-box

Elismerésben részesült,
Mazsorett Együttes
Szőcs Viktória
Mezei Gréta,
Molnár Zsuzsanna,
Varga Anita
Szlovák Pávakör

kultúra
mazsorett
mazsorett
mazsorett
mazsorett
mazsorett
népdal

kosárlabda
kézilabda
gyermek foci

Berény Táncegyüttes
Baracsi Lajos Gergő
Lólé Alicia Beatrix
Kohler Júlia
Henger Péter

néptánc
néptánc
hastánc
helytörténet
helytörténet

A következő civil szervezetek, egyesületek hozzájárulásával jött
létre a rendezvény:
Alföld Turista Egyesület, Mezőberény, Berény Gyermek Futball Klub
Utánpótlás Nevelő Egyesület, Berényi Lovas Barátok Egyesülete,
Mazsorett Varázs Alapítvány, Mezőberényi Kosárlabda Klub,
Mezőberényi Gyermekfoci - Iskolai Labdarúgást Támogató
Alapítvány, Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület,
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, Mezőberényi Sakk
Egyesület, Mezőberényi Szektorlabda Egyesület, Mezőberényi
Szlovákok Szervezete, Szalai Barna Tenisz Club, Nyeregben
Alapítvány, Sportcsarnok Sportegyesület, Berény Táncegyüttes
Egyesület
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen
tettes 2011. január 10-én 22.00 óra és 06.30 közötti időben a
Mezőberény, Fő út 2/A. szám előtt lévő kerékpártartó állványhoz
lakattal lezárt TORNADO típusú elektromos kerékpárt
eltulajdonította.
A bűncselekménnyel okozott kár: 40.000 Ft.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a fenti
bűncselekményt egy 42 éves mezőberényi férfi követte el. A
foganatosított nyomozati cselekmények során az elektromos kerékpárt
lefoglaltuk, melyet a sértettnek visszaadtuk.
A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
személy a bűncselekmény elkövetését elismerte.
A nyomozás további szakaszában megállapítást nyert, hogy
ugyanezen elkövető tulajdonította el 2011. január 05-én 16.45 óra és
18.45 óra közötti időben a Mezőberény Luther tér 1. szám alatt lévő
Általános Iskola épülete előtt lakattal lezárt 15.000.-forint értékű
kerékpárt, valamint a 2011. január 09-én 17.00 és 18.15 közötti időben
a Mezőberény, Luther téren lévő másik kerékpártartó állványban
lezáratlanul elhelyezett 17.000.-forint értékű kerékpárt is.
A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen
tettesek 2011. január 20-án 11.00 óra és 12. 00 óra közötti időben a
Mezőberény, Gyomai út 97. szám alatt lévő Csaba-Berény Gépgyártó
Kft. telephely drótkerítésén keresztül a telep udvarába másztak, ahol
98 kilogramm vasanyagot eltulajdonítás céljából a kerítésen keresztül
a telephelyről kivittek, majd egy kézikocsira pakoltak.
A vasanyagot nem tudták eltulajdonítani, mert a telephely-őr a cselekmény elkövetését észrevette, azonban az elkövetők a helyszínről
ismeretlen helyre menekültek, mely során az eltulajdonított vasat,
illetve a kézikocsit a telephely közelében hátrahagyták.
A lopással okozott kár: 8.000.- Ft
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a fenti
bűncselekményt egy 20 éves, és egy 18 éves mezőberényi lakos
követte el, akik kihallgatásuk során őszinte, feltáró jelegű beismerő
vallomást tettek.
A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen
tettes 2011. január 20-án 17.30 óra körüli időben a Mezőberény, MÁV
állomás mellett található kerékpártartó állvány mellé helyezett és
lakattal lezárt kerékpárt eltulajdonította.
Lopással okozott kár: 10.000 Ft.
Rongálással okozott kár: 2.000Ft.
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a kerékpárt
egy 48 éves, és egy 16 éves mezőberényi lakos tulajdonította el. A
kerékpár hiánytalanul lefoglalásra került, melyet a sértett részére visszaadtuk.

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998.(VI.3.) NM rendelet, a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet
valamint az állatok tartásáról szóló 49/2005.(XI.28) MÖK sz. rendelet

Tisztelt Mezőberényiek !
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehet
számítani utazóbűnözők megjelenésére, akik elsősorban idős személyek lakásába jutva az ott lakót megtévesztik, figyelmüket elterelik és
a lakásukban készpénzt, vagy más értéket tulajdonítanak el.
Kérjük, hogy a bűncselekmények megelőzése érdekében idegen
személyt soha ne engedjenek be lakásukba!
A gépkocsi feltörések megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy a
járművezetők soha ne hagyjanak a gépkocsiban jól látható helyen étéket
kézitáskát, pénztárcát, mobiltelefont, vagy csomagot. A gépkocsitól történő
eltávozáskor a jármű ajtajait minden esetben zárják be.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy saját, illetve mások értékeinek
megóvása céljából fordítsanak fokozott figyelmet a bűncselekmények
megelőzésére.
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron
kívűl tegyenek bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 107-es segélyhívó számon, illetve a 352-522-es telefonszámon.
A közlekedési balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a
kerékpárral és gyalogosan közlekedők figyelmét a közúti közlekedés
szabályainak maradéktalan betartására.
Különösen fontos, hogy tartózkodjanak a forgalomirányító
fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladástól.
A kerékpárosok
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között minden esetben használják a kerékpár világítását. Ezen időszakokban lakott
területen kívűl a világításon túl fényvisszaverő ruházat (mellény)
használata is kötelező.
- amennyiben az útszakaszon kerékpárúr is található minden esetben csak azon közlekedjenek
- szeszesitaltól befolyásolt állapotban ne üljenek kerékpárra
A gyalogosok
- amennyiben az útszakaszon gyalogjárda található minden
esetben csak azon közlekedjenek
A Mezőberényi Rendőrőrs munkatársai a közlekedési balesetek
megelőzése és lakosság biztonságának javítása érdekében ellenőrízni
fogja a közlekedési szabályok betartását.
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

értelmében, az egészségügyi kártevők - többek között a házi légy, vándor- és
házi patkány, házi egér és egyéb egerek - elleni védekezésről, a rovar- és
rágcsálómentesítésről, az ingatlanok tisztán-tartásáról, az érintett terület vagy
épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv
vezetője vagy üzemeltetője, fenntartója köteles gondoskodni.
A járványveszély, illetve a szankciók kezdeményezésének elkerülése
érdekében kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan
betartását!
Mezőberény Város Jegyzője

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

