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MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ

– Néhány hónappal ezelőtt, az arany
diploma kapcsán életútjáról beszélgettünk.
Október 23-án „Mezőberényért” kitüntetést
vehetett át Nagy Ferenc, nyugalmazott isko-
laigazgató. Akkor, ott Önnek szólalt meg him-
nusz. Milyen érzéssel, gondolattal vette át a
kitüntetést? 

– Az aranyoklevél, vagy másképpen arany-
diploma olyan dokumentum, amely annak iga-
zolására szolgál, hogy valaki ötven évvel
korábban szerzett felsőfokú végzettséget.
Szövege tartalmazza: „… ötven éven át kifej -
tett értékes szakmai tevékenységét elismerjük.
Ennek bizonyságául állítottuk ki…” Ez szere-
pel minden egyes díszoklevélben, vagyis nem
egyedi – ezért kevésbé személyre szabott.

Ezzel szemben a „Mezőberényért” kitün-
tetést csak keveseknek, s közöttük nekem
ítélte meg a város Képviselő-testülete – vagyis
egyedi, valóban személyre szabott, igazi elis-
merése egy fél évszázados életműnek.

A Himnusz…míg polgármester úr a kitün-
tetés odaítélésének kritériumait ismertette, addig bennem az ötvenöt
évvel ezelőtti hallgatói eskütétel mozzanatai idéződtek fel. Ott, és
akkor is elénekeltük, majd fogadalmat tettünk arra, hogy tanulmányi
kötelezettségünknek eleget teszünk, majd munkánkkal a közoktatást
szolgáljuk – a haza javára. A Himnusz hangjai most is mélyen érintet-
tek, szívbe markoló volt, hatása végig kísért a Körösi Mihály
képviselő úr által ismertetett méltatás alatt is.

Felemelő érzés volt átvenni, a baráti kéz-
fogással átadott kitüntetést, majd az ünnepség
végén a számtalan gratulációt fogadni. Igazán
ezekből éreztem a megbecsülést, a tiszteletet,
mezőberényi mű kö dé sem elismerését.

– „Sikerek és kudarcok kísérték munká-
mat” … - mondta akkor. Mennyiben értékelte
át ez a kitüntetés a kudarcokat és a sikereket?
Hogyan fogalmazná meg, mit jelent Önnek
most, és a jövőre nézve ez a kitüntetés?

– Valóban, mindkettőben volt részem. A ku -
dar cokból levont tanulságok gyakran jelentették a
sikerekhez vezető út kiinduló pontját. Er re példa:
az egykori 1. Sz. Ált. Iskolában kis lét számú,
felzárkóztató osztályok szer ve zé sé vel jelentősen
csökkent a bukások száma a fel ső tagozatban.
Egy gazdasági átvilágítás kö vet  keztében ezt a
megoldást meg kellett szün tet  ni, mire ismét egyre
több tanuló bukott. Eb ből a kudarcból született a
nívócsoportos ok ta tás rendszeresítése, mely
hatékonynak bi zo nyult.

Különben a kudarc érzete az idővel fo ko za to san halványul, az ered-
mények, a sikerek fé nyé ben. Ez a kitüntetés nekem pedig azt pél dáz -
za, hogy a közvéleményben és a döntés ho zók véleményében az öt
évtizedes munkám a számottevő. Számomra a legnagyobb elismerést
jelenti a kitüntetés. Ami a jövőt illeti: a kitüntetés feljogosít, sőt
kötelez arra, hogy erőm szerint tegyek „Mezőberényért”.  

(folytatás a 4. oldalon)

“Mezőberényért” 2011

Adventi gyertyagyújtás a Berény Szálló előtti téren
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hagyományteremtő
szán dék kal, negyedik alkalommal – felkérve a mezőberényi négy történelmi egyházat – adventi
gyertyagyújtásra hívja és várja a város lakóit a Kossuth térre (a Berény Szálló előtt).

2011. november 27. 16 óra a I. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával
2011. december  4. 16 óra a Református Egyházközség szolgálatával
2011. december 11. 16 óra a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával
2011. december 18. 16 óra a II. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával

Az ünnephez közeledve az adventi koszorún gyertyát gyújtunk, mely az összetartozást és az egymás irán-
ti szeretetet hangsúlyozza, a gyertyaláng melege pedig a szeretetre utal. A négy hét várakozás,
reménykedés, lelki felkészülés Jézus születésére és a karácsonyra. 

Mindenkit nagy szeretettel hívnak és várnak az adventi gyertyagyújtásra a rendezők.

A „Leg a láb” A.M.I. és az OPSKK a
Berény Táncegyüttes 

10 éves évfordulója alkalmából
Jubileumi műsort és folkbált

rendez, melyre szeretettel várja Önt és
kedves családját.

Helye: OPS Kulturális Központ 
Időpont: 2011. november 26.

Kiállítás megnyitó: 16 órakor
Jubileumi műsor: 16.30 órakor

Folkbál: 19 órakor
A rendezvényen 

a Suttyomba zenekar muzsikál.
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Szeptember 22-én lakossági fórumot tartott a 2. számú választó
körzet képviselője, Körösi Mihály, aki tájékoztatást adott képviselői és
bizottsági elnöki munkájáról. A fórumon meghívottként megjelent Sik-
lósi István polgármester a városban megvalósultakról, és tervekről
beszélt, a lakosság részéről megjelent 13 fő elsősorban a körzetre
vonatkozó kérdéseit tette fel.

Szeptember 27-én tárgyalást folytatott a polgármester a TAPPE
Kft. részéről Gyurkó Csabával és Gyurkó Csabánéval, valamint Dr.
Kis János szakállatorvossal a kóbor kutyák kérdéséről. A megoldást
keresve eb összeírásról és nyilvántartásról, egy Mezőberényben meg-
valósítandó állatmenhelyről, a kutyák chippel való ellátásáról, a
befogás kábító lövedékes megoldásáról, az állattartási rendelet
esetleges módosításáról és az állatok eutanáziájáról esett szó.

29-én a délelőtti órákban Békéscsabán a Munkaügyi Központban
folytatott egyeztetést a polgármester a közmunka mintaprojek tek -
ről. Az előzetesen bekért program javaslat mellett a másik két me ző -
be rényi programot is támogatásra méltónak tartották a Belügy mi nisz -
té rium és a Munkaügyi Központ szakemberei. A tárgyalásokon a Pol-
gármesteri Hivatal részéről még Frey Mihály aljegyző, valamint Czir-
buly Zoltánné adócsoport vezető vett részt. A belügyminiszter úr
aláírása szükséges ahhoz, hogy indítani lehessen az összesen 44 fő 15
hónapon át tartó foglalkoztatását biztosító mezőgazdasági, belvíz-
elvezetési, valamint erdőgazdálkodással kapcsolatos programot. A
100%-ban támogatott programok teljes megvalósulás esetén mintegy
68-70 millió Ft összegű forrásból oldhatnák meg az emberek
foglalkoztatását, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök,
anyagok, munkavédelmi ruhák beszerzését.

Október 1-jén nagy sikerrel zajlott a Hosszú-tónál a gyomai Körös
Kajak SC szervezésében az I. Sárkányhajó Verseny. A rendezvényen
10 csapat 20-20 versenyzővel mérte össze erejét, de ennél sokkal
fontosabb volt az először hajóba ülőknek az az élmény, amit ez a
mozgási lehetőség, illetve a nap eseményei nyújtott nekik. A ragyogó
időben mintegy 450-500 érdeklődő kísérte figyelemmel az
eseményeket. A Polgármesteri Hivatal, az OPSKK, a Közszolgáltató
Intézmény, valamint a Tópart Vendéglő által szervezésben támogatott
rendezvény hazai résztvevőinek végkövetkeztetése az volt, hogy foly-
tatni kell a tó és környéke ilyen és ehhez hasonló hasznosítását.

4-én Várhalmi Mártonnénak a Puskin utcai idősek otthonában 90.
születésnapja alakalmából adta át a polgármester Orbán Viktor mi -
niszterelnök úr emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát. 

5-én a Művelődési Házban került megrendezésre az idősek napi
rendezvény, melynek keretében fotó és díszpárna kiállítás is nyílt. A
kiállítást Feyér Sándor evangélikus lelkész mély érzésekkel és gondo-
latokkal teli, szívhez szóló beszéddel nyitotta meg. A rendezvényen a
polgármester köszöntötte az időseket, majd Vozár M Krisztián zongo-
ra hangversenyében gyönyörködhettek a jelenlévők.

Október 7-én délelőtt került sor a geotermikus program termelő
kútjának tovább fúrási munkái átadására. A 2003 méter talpmélységű
kút a továbbfúrással mennyiségileg és hőmérsékletre is megfelelő ter-
málvizet tud biztosítani a város intézményeinél történő fűtéshez,
melegvíz-szolgáltatáshoz.

8-án Barna Márton az 1. számú választó körzet képviselője tar-
tott lakossági fórumot, melyen részt vett a polgármester. A fórumon
mintegy 25-30 érdeklődő lakos volt jelent, s tett fel kérdéseket
elsősorban a körzetet érintő témákban.

13-án reggel rendkívüli testületi ülés keretében három pályázat -
ról, valamint a Start-közmunka programhoz kapcsolódó foglalkoz-
tatási támogatásról tárgyalt a képviselő-testület. A pályázatok: a
Thököly utcai útfelújítás, szélesítés, a vasútállomástól a Kálvin térig,
a Kinizsi utca Köröstarcsai út kereszteződésétől a Körgátig terjedő új
kerékpár utakra, a Petőfi úti kerékpár út felújítására, valamint
naperőmű megépítésére vonatkoznak.

19-én Kunágotán a Békés-Manifeszt Kft. közgyűlésén járt a pol-
gármester, ahol a közgyűlés döntött a kft. bővítéséről. Ezen a napon
csatlakozott a céghez Mezőberényen kívül Kamut és Medgyesegyháza
önkormányzata is. A csatlakozásról szóló dokumentumokat a
képviselő-testület felhatalmazása alapján írta alá a polgármester. Ez a

csatlakozás lehetővé teszi, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló
törvény elfogadása után esetleg szükségessé váló változásokra
zökkenőmentesen lehessen felkészül. Ezek a változások érinthetik a
helyi szemétszállítás kérdéseit is.

Október 20-án az új falugazdász járt bemutatkozó látogatáson a
Polgármesteri Hivatalban. Mezőberényi fiatalember, Nagy Krisztián
kapott kinevezést a kormánymegbízottól. A fiatalembert a bemu-
tatkozó látogatásra Sárga Ágnes is elkísérte, aki az új falugazdász
mentora lesz. Nem mellékesen Nagy Krisztián a helyi Gazdakör
vezetője. A megbeszélésen szó esett a Start-munka program
mezőgazdasági részéről is, amelyhez az új falugazdász szakmai segít-
ségét ajánlotta fel.

A két ülés között képviselők jelezték, hogy az elkövetkező testületi
ülésig kívánják megtartani évi lakossági fórumukat. Ez a feladat az
SZMSZ szerint minden képviselő számára kötelezettség, amit ketten –
Kőrösi Mihály és Barna Márton – már teljesítettek. A jelzett időpontok
és helyszínek: Halász Ferenc: november 8. 17 óra Mátyás Király úti
óvoda, Szekeres Józsefné: november 9. 17 óra Luther téri iskola
épülete, Mezeiné Szegedi Erzsébet: november 18. 17 óra Zeneiskola
épülete (Piknik-park), Kovács Lászlóné: november 16. 16 óra
Családsegítő Petőfi utcai épülete. 

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
október 24-én tartotta soron következő ülését.

Először Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatta a jelenlévőket valamint
a kábeltelevízió nézőit a 2011. szeptember 26-i zárt ülésen hozott
döntésekről, az október 13-i rendkívüli ülés határozatairól, továbbá az
október 23-i rendkívüli, ünnepi testületi ülésen született határoza-
tokról. Ezt követően Siklósi István polgármester beszámolója hangzott
el a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

A képviselők felhatalmazták Siklósi István polgármestert, hogy a
Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket
te gye meg. Megalkották az épített örökség helyi értékeinek vé del -
mé ről szóló rendeletet, amely 2012. január 1. napján lép hatályba.

Elfogadásra került Mezőberény Város 2011-2014. évre vo nat ko -
zó Sportkoncepciója.

A képviselő-testület elfogadta az adóbevételek alakulásáról szóló
beszámolót.

A testület a lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók
felülvizsgálatára vonatkozó napirend tárgyalását elhalasztotta 2011.
novemberi ülésére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatal-
mazta a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a Mezőberény, 978/2
hrsz-ú közterületre a papírbolt északnyugati sarkához a közlekedés
irányába megállni tilos táblát, a Győri János u. 2. szám északnyugati
sarkához megállni tilos táblát, illetve a Petőfi utca és Fortuna tér közös
sarkán található megállni tilos táblára egy kiegészítő táblát helyezzen
el, amely 30 méter hosszban szabályozza a tiltó táblát.

A 2 db jelzőtábla és 1 db kiegészítő tábla beszerzésére az önkor-
mányzat nettó 25.860 Ft-ot, bruttó 32.325 Ft-ot biztosított a Városi
Közszolgáltató Intézmény részére a 2011. évi költségvetése általános
tartaléka terhére.

A képviselő-testület egyetértett azzal az egyéni képviselői
kezdeményezéssel, hogy Mezőberény Város belterületén a
közlekedési táblák, vagy annak hiányai felülvizsgálatra kerül-
jenek. Felkérte a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal munkatársaival közösen elvégez-
zék a felülvizsgálatot, mely során történjen egyeztetés a helyi
rendőrőrs vezetőjével is. A felülvizsgálat eredményét a decemberi
testületi ülésre terjessze elő és a közlekedési táblák kihelyezésére,
cseréjére, pótlására a határozati javaslatot elkészítse.

A testület egyetértett azzal az egyéni képviselői kezdeményezéssel,
hogy Mezőberény Városban a helyközi buszjáratok Kölcsey utcában
való közlekedését felülvizsgálja.  

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)

A képviselő-testület felhatalmazta Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselőt, hogy
a helyközi buszjáratok más útvonalra történő elterelésével kapcsolatos
lehetőségeket vizsgálja meg, kérje szakértők véleményét, folytasson tárgyalásokat
a Körös Volán Zrt-vel, valamint a novemberi testületi ülésre készítse el a határoza-
ti javaslatot.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a házi segítség -
nyújtás Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátását a továbbiakban
is támogatja. Felhatalmazta Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás
2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra történő módosításának aláírására.
Határozat született arról, hogy a képviselő-testület az idősek nappali ellátásának
Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátását is támogatni fogja a
továbbiakban. Felhatalmazták Siklósi István polgármestert a társulási megál-
lapodás 2012. január 1. napjától határozatlan időtartamra történő módosításának
aláírására.

Módosításra került a Petőfi Sándor Gimnázium  Alapító Okirata.
A testület engedélyezte a Köztemetőben az A9-es parcella megnyitását,

valamint felhatalmazta a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a 683.hrsz. alatt
lévő terület temetőként történő megnyitásának részleteit a 2011. decemberi tes tü -
leti ülésre terjessze be.

Az önkormányzat a Berényi Gyermek FC kérelmére, játékvezetői díjak
megfizetése érdekében 300.000 Ft-ot biztosított a klubnak azzal, hogy amennyi -
ben az MLSZ a játékvezetői díjak összegét vagy annak egy részét átutalja
részükre, az önkormányzat részére visszafizetik. A visszafizetési kötelezettség
mértéke az MLSZ által visszatérített játékvezetői díjjal, maximum az önkor-
mányzati támogatás összegével egyenlő. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület Leader pályázatához (Az Együttműködés Szakmai Pro-
gramjához) történő csatlakozást támogatta, a részvételhez szükséges hoz-
zájárulást - bruttó 57.693 Ft-ot - biztosította a 2012. évi költségvetése terhére. Fel-
hatalmazta Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat 840.000 Ft működési célú
támogatást biztosít a „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda
részére gyermekétkeztetési támogatás címen 2011. szeptember-október-novem-
ber hónapokra. A kedvezményezettet számadási kötelezettség terheli. A számadási
kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári napon belül, legkésőbb 2011. 12.
31-ig kell teljesíteni.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a „Közösségi terek kialakításának,
felújításának és funkcionálissá tételének támogatása” című felhívására benyújtja
pályázati anyagát. A projekt megnevezése: „A mezőberényi sportpálya
tribünjének felújítása”.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen szemé-
lyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek megtárgyalására került sor.

A következő testületi ülés időpontja november 28.
Jakab Krisztina

Tisztelettel meghívom Mezőberény 8. számú választókerületének
lakosságát 2011. november 8-án (kedden) 17 órai kezdettel tartandó
lakossági fórumra. Helyszíne: Mezőberény, Mátyás kir. úti óvoda
Témája: Tájékoztatás a  Képviselő-testületben végzett egy éves munkáról.
A körzet problémái, fejlesztések, a következő év tervei.
A Fórum vendégei: Siklósi István Mezőberény Város Polgármestere
Erdős Norbert Kormánymegbízott, Országgyűlési képviselő

Halász Ferenc, önkormányzati képviselő

Tisztelettel meghívom Mezőberény 3. sz. választókörzet lakóit 2011.
november 9-én 17 órakor tartandó lakossági fórumra. A fórum
helyszíne: Mezőberény Kistérségi Általános Iskola, Luther tér 1. /102-es
tanterem/. Téma:Az elmúlt egy éves munkáról tájékoztatás. Lakossági fel-
vetések. Vendégünk lesz: Siklósi István polgármester

Szeretettel várom a körzet valamennyi választópolgárát!
Szekeres Józsefné, önkormányzati képviselő

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. november 16-án         16
óra kor a 7. sz. választókörzet lakóinak lakossági fórumot tartok,
melyre ezennel tisztelettel meghívom. 
A fórumon részt vesz Siklósi István polgármester úr.
A fórum helyszíne:  Petőfi utca 27. (A szavazó kör helyisége.) 
A fórum célja: Az eltelt egy év értékelése, a napi problémák megbeszélése,
bejelentése, illetve a következő év kérései, tervei. 
Jöjjön el, beszéljük meg, részvételével segítse munkánkat! 

Tisztelettel: Kovács Lászlóné, önkormányzati képviselő

Tisztelettel és szeretettel meghívom Mezőberény 5. sz. választók-
erületének lakosságát 2011. november 24-én (csütörtök) 17 órai kezdet-
tel tartandó Lakossági Fórumra, melynek helyszíne Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ földszinti kisterme. 
Témája: tájékoztatás a  Képviselő-testületben végzett egy éves munkáról.
A Fórum vendége: Siklósi István Mezőberény Város Polgármestere 
Az 5.sz. választókerület valamennyi lakosát szeretettel várom!

Tisztelettel: Kovács Edina, önkormányzati egyéni képviselő

Tisztelettel és szeretettel hívom Mezőberény 6. sz.  választókerületének
lakosságát  2011. november 17-én ( csütörtökön) 16 órai kezdettel  tar-
tandó lakossági fórumra.  
Helyszíne: Református Gyülekezet Otthona ( Csabai u. 2.)
Vendég: Siklósi István polgármester
A fórumon az elmúlt év munkájának értékelésére kerül sor. 

Kérem jelenlétével segítse munkámat:
Dr.  Burján Katalin

képviselő       

Tisztelettel meghívom Mezőberény 4. sz. választókerületének lakosságát
2011. november 18-án (pénteken) 17 órai kezdettel tartandó Lakossá-
gi Fórumra.
Helyszíne: Zeneiskola (Piknik Park) Tessedik tér 1.
Témája: Tájékoztatás a  Képviselő-testületben végzett egy éves munkáról.
A körzet problémái, fejlesztések, a következő év tervei.
A Fórum vendége: Siklósi István Mezőberény Város Polgármestere
Erdős Norbert Kormánymegbízott, Országgyűlési képviselő

Az 4.sz. választókerület valamennyi lakosát szeretettel várom!
Tisztelettel: Mezeiné Szegedi Erzsébet, önkormányzati egyéni képviselő

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2011. december 1-jén (csütörtökön) 17 órától
KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Városháza Dísztermében

Napirend: Közfoglalkoztatás a városban

Lehetőség van arra, hogy kérdéseiket már korábban eljuttassák
írásban a közmeghallgatás kezdetéig, 

a Polgármesteri Hivatal Mezőberény, Kossuth tér 1. címre

Siklósi István
polgármester

A közfoglalkoztatási terv a 10. oldalon olvasható
vagy letölthető a www.mezobereny.hu honlapról!
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(folytatás az első oldalról: “Mezőberényért” 2011)

– Meg tudta valósítani azt, amit az életről, a szakmáról elképzelt? 
– Gyermekkorom családi környezetéből, iskoláimból, főiskolai

éveimből a munka iránti szeretetet hoztam magammal Me ző be rény be
1959-ben. Hét évi tanárkodás után 1966-ban kaptam az első igazgatói
kinevezésemet az egykori 2. Sz. Ált. Iskola vezetésére. Váratlanul,
felkészületlenül ért a kinevezés, és akkoriban nemigen volt he lye az
egyéni koncepciónak, szinte mindent csak végre kellett haj tani. A
„hogyan?” azonban meghatározó volt egy-egy iskola, tan tes tület arcu-
latára. Én az életszerű iskola megteremtésének híve vol tam, és amen-
nyire a törvények és rendeletek, a túlszabályozottság ezt engedte, meg
is valósítottam. Említhetem a Kabinet-rendszert, a sza kosított tantervű
oktatást, az úttörő cseretáboroztatást, a nem zet kö zi sportkapcsolatokat
stb. De nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy két nagyszerű tan-
testülettel értem el az eredményeket, s nem csak az én érdemem volt
mindez. Továbbá nagy eredménynek tartom az alapfokú mű vé szet ok ta -
tás megszervezését, amelynek folyamatában részt vettem, sőt tanítot-
tam is ott néhány tanévben.

Nyugdíjazásomat követően a gimnáziumban tanítottam a vi zu ális
kultúra tantárgyait. Ekkor jöttem rá igazán arra, hogy mindig is a
tanítás hiányzott nekem: olyankor az igazgatói gondokat el le he tett
felejteni. Pedig azokon kívül is voltak embert próbáló fe la datok a
település politikai, társadalmi szervezeteinek tagjaként, ve ze tő je ként.
De vállaltam és tettem ami tőlem tellett.

Az élet értelmét a munkában láttam, elsősorban az iskolai, a szak -
mai téren, nem feledve azonban a városért érzett felelősséget sem.
Életem magánszférájára persze kevesebb idő jutott, ami miatt ér zek
lelkiismeret furdalást, egyszersmind örömöt és büszkeséget gye rekeim
és unokáim boldogságát látva.

De örömmel és büszkeséggel tölt el az is, hogy egykori ta nít vá nya -
 im, iskoláim egykori tanulói nagy többségükben milyen nagy sze rű
emberekké lettek fizikai munkásként, vállalkozóként, vagy egye temi
tanárként.

Összegezve: az életről, a szakmáról elképzelteket többnyire sike rült
megvalósítanom.

– Segítség lehet a mindennapokban egy jól megfogalmazott, tömör
költői gondolat. A pedagógus kollégák által, az ünnepségen ajánlott
szavak azok? 

– Az ünnepségen elhangzott költői gondolatok, az igazgyöngyök –
mélyen érintettek, csakúgy, mint a bevezető dal. A volt ta nít vá nyok, a
későbbi kollégák közreműködésükkel hitelesítették igazán azt az elis-
merést, amit a kitüntetés kifejez.

Különösen az alábbi idézet érintett mélyen:…” minden gye rek nek
szüksége van arra, hogy legyen tanára, olyan valaki, akire 30 év múlva
úgy emlékszik, hogy ő volt az én tanárom, ő tanított és nevelt engem.”
Miért is érintett mélyen? Az én első és egyetlen osztályomból szá-
mosan jelentek meg személyesen osz tály főnökük kitüntetési ünnep-
ségén. Ez a kötődés immár 47 éves! Hát, ezért szép és irigylésre méltó
a pedagógus életpálya.

Az igazgyöngyök a míves ládikában egy kicsit visszatekintők, egy
kicsit útravalók a jövőre nézve. Biztatás arra, hogy időnként átlapoz-
zam a finom, míves papírok üzeneteit. Ígérem, ezt fogom tenni.

– Itt, a Mezőberényi Hírmondó hasábjain is gratulálok a kitün-
tetéshez! Hiszem, hogy mindenki kapott ajándékba legalább egy „én
tanárom”-at, és ha jelképesen is, ilyen alkalmakkor biztosan gondol rá.

Mezeiné Bátori Valéria

2011. október 23-án megrendezésre kerülő városi ünnepi program
keretében ünnepi testületi ülésre került sor  a Városházán, melynek
keretében a Képviselő-testület "Mezőberényért" kitüntetést adomány-
ozott Nagy Ferenc nyugalmazott általános iskolai igazgatónak. 
Majd Nemzeti ünnepünket, az 1956-os forradalom 55. évfordulóján a
megemlékezés koszorúinak elhelyezésével méltóképp ünnepelte meg
városunk a köztemetőben lévő emlékműnél. Ünnepi beszédet mondott
Erdős Norbert kormánymegbízott, a Békés megyei Kormányhivatal
vezetője, Békés megye 3. számú választó kerületének országgyűlési
képviselője.

Részlet az ünnepi beszédből: 
„... Ma már jól ismerjük az 1956-os forradalom nagy pillanatait…
55 éve a becsület, a tisztesség, a hazaszeretet, az emberi méltóság adta a bátorsá-
got az embereknek. Ugyanezek az értékek adták sokak kezébe a fegyvert.
… a fővárosban és vidéken megfogalmazott, rendszerint pontokba szedett
követelések világosan mutatják, hogy mindenütt függetlenséget, szabad
választásokat, a polgári demokrácia szabályai szerint felépülő szabad, emberi
rendet akartak. … 1956-ban a magyar emberek nemcsak egy diktatúra ellen
lázadtak fel, hanem hazugság és a félelem ellen is. Mert ez becsületbeli ügy volt.
Nem egy, nem tíz, nem száz emberé, hanem millióké, a magyar embereké,
Magyarországé. Becsületbeli ügy volt, amelyért semmilyen áldozat nem volt
elég nagy, amelynek akkor golyózápor és akasztófa, ma és mindörökké egy be-
csületében megmentett nemzet tisztelete és soha el nem múló emlékezete a
jutalma. ... 1956 kristálytiszta bizonyítéka annak, hogy csak akiben él a becsület,
az lehet szabad. Sem hatalom, sem erőszak, sem brutalitás, sem íróasztalnál
elkövetett hazaárulás, sem magabiztos nemzetmeglopás nem képes túlélni a
nemzet becsületének ítéletét. 
Amíg bennünk van az 56-osok becsülete, addig nincs válságos helyzet, amely-
ben tehetetlennek és erőtlennek érezzük magunkat.”

A Városi Közszolgáltató Intézmény a korábbi évekhez hasonlóan a
veszélyes vagy feleslegessé vált fák gallyazása utáni tüzelésre al-
kalmas hulladékfát ingyen elvihetõvé teszi. Gyűjtögetni 8 és 16
óra között lehet a köztemetõ melleti úgynevezett „Szérűs-kert”
területén. (A Városi Közszolgáltató Intézményben kérhető
engedéllyel).

Kerekes László, megbízott vezető

Meghívó
A „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény sajtótájékoztatóval egybekötött
Nyitórendezvényt tart 2011. november 15-én, kedden 14.30 órai
kezdettel a Berény Szállóban az „Alternatív pedagógiára épülő
kulturális tevékenységek a Viharsarok kistelepüléseinek
oktatási intézményeiben. A néptánc, néphagyomány kultúrájá-
nak megszerettetése” című,
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0150
azonosítószámú projekt vonat ko zá -
sá ban.
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Az OPS Kulturális Központ 
novemberi programajánlója

November 11. 16 óra Mesélj nekem: Süveges Gergő televíziós újságíró mond mesét
a gyerekeknek az OPSKK Könyvtárában

November 11-12. Márton-napi Hagyományok 2011. Mezőberény: lampionos
felvonulás és mulatság a város területén

November 19. 15 óra Óvodai Alapítványi Műsoros Délután
az OPSKK Művelődési Központ színháztermében

November 22. 18 óra Két marék földdel a Himalájába! - Lénárt (Léna) Ferenc
kerékpáros vetítéssel egybekötött élménybeszámolója
az OPSKK „Madarak Házá”-ban

November 25. 16 óra Mesélj nekem: Erdős Norbert országgyűlési képviselő 
lesz mesemondó vendégünk az OPSKK Könyvtárában

November 26. A Berény táncegyüttes 10, 25 éves jubileumi műsora
November 26-ától advent szombatjain 14-17 óráig Karácsonyvárás,

ünneplőbe öltöztetjük lelkünket és környezetünket: 
játszóházi programok az OPSKK „Madarak Házá” -ban

Programelőzetes: 
December 1. 17 óra Múzeumi esték: Kugler József előadása 

az OPSKK Muzeális gyűjteményében
December 3. Baba börze az OPSKK Művelődési Központ aulájában 
December 3. IV. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny

az OPSKK Művelődési Központ emeletén
December 3. A Mezőberényi Mazsorett Együttes 15 éves jubileumi

gálaműsora az OPSKK Művelődési Központ színháztermében
December 5. Télapó szolgálat

az OPSKK Művelődési Központból indulva a város területén

Cservenák Mihály, Sziráczki Pál, Forró Antal, Csepregi Péter, Mátrai Sándor, Villányi Julian-
na, Zolnai Pál, Karsai Mária, Oláh Judit
Gönczi Márton, Mester Mária, Kokauszki Ilona, Goreczki Etelka, Ignácz Gizella, Harcsa Teréz,
Borgula Ilona
Szikora Ilona, Sinka Ilona, Tóth Julianna, Borgula Zsuzsanna, Komiszár Irén, Bacsó Margit,
Balla Eszter, Mogyorósi Erzsébet, Bezzegh Ilona, Várhalmi Lajos
Domokos Imre, Szász Lajos, Bacsó József tanárok.
„Hát indulj! Kint a nagyvilágban van sok nemes szív is, ne félj!” – ezzel a jelmondattal bocsá-
totta útjára 1966-ban a IV.b osztályt a Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium. Mindkét osz-
tály megtalálta helyét a „nagyvilágban”. Szeptember 10-én 45 éves osztálytalálkozóra gyűltek
össze a régi diákok. Ők voltak az elsők a gimnázium történetében – a és b osztály. Ezen a
találkozón sajnos kevesen jelentek meg. Mindkét osztály a tanteremben találkozott először, az
„osztályfőnöki órát” követve a Berény Szállóban folytatódott a beszélgetés. Volt mire
emlékezni: jóra, szépre, küzdelmes órákra, csínytevésekre. A nagybetűs életről is beszámolt
mindenki. Jó hangulatban telt az éjszakába nyúló beszélgetés. Tanáraink közül csak néhányat
üdvözölhettünk már. Legközelebb – közkívánatra – 2 év múlva szeretnénk találkozni!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Kézműves kör műhelymunkáira

SZOMBAT DÉLUTÁNONKÉNT 14-17 óráig

Advent hava - a karácsonyvárás hava

November 26. A díszítés napja
Ünneplőbe öltöztetjük a „Madarak Házát“:
adventi koszorút, ajtó-, ablak-, asztali- és
karácsnyfa díszeket készítünk.

December 3.  A gyertya napja
Gyertyákat készítünk mártás, öntés, tekeréses
technikákkal. Gyertyát gyújtunk és karácsonyi
dalokat tanulunk.

December 10.  A „szeretet küldés“ napja
Képeslapokat, üdvözlő - és ajándékkártyákat
készítünk különféle technikákkal, sokféle alap-
anyagból.

December 17. Mézes nap
Mézes süteményeket készítünk, különböző
díszítési módokat tanulunk.

Részvételi díj: 200.-Ft/fő/alkalom
“Madarak Háza”  Látogatóközpont

5650 Mezőberény, Liget tér 1-3.
www.mezobereny.hu, 
opskk.mezobereny.hu

Az Alföld Turista és az OPS Kulturális
Központ szeretettel meghívja 

Önt és ismerőseit 
Lénárt Léna Ferenc

Két marék földdel a Himalájába című
filmvetítéssel egybekötött előadására!

Helye: OPSKK ’’Madarak Háza’’
(Mezőberény, Liget tér 1-3.)

Időpont: 
2011. november 22. 18 óra
Filmvásárlás a helyszínen.

Kazahsztán, Mongólia, a Góbi sivatag 
és Kína után újra nyeregben, 

ezúttal Törökország, Irán, India és Nepál
volt a cél – bringával!

A “Katicabogár” Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda, a Mezőberényi Német
Önkormányzat, a Mezőberényi Kistérségi

Általános Iskola, a Német Hagyományápoló
Egyesület, és a Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ tisztelettel meghívják Önt és kedves
ismerőseit két hagyományőrző prog ramjukra 

2011. november 11-én 17 órától
MÁRTON NAPI LAMPIONOS

FELVONULÁS-ra
Gyülekező: “Katicabogár” 

Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda
és 2011. november 12-én 19 órától a

MÁRTON NAPI MULATSÁG-ra
a Tópart Vendéglőbe

Fővédnök: Martincsek Márton
Zenél: Kepenyes Pál és zenekara

Belépő: 2.500.-Ft, mely tartalmazza a vacsorát
Asztalfoglalás, belépőjegy vásárolható

november 7-ig a rendezőknél.

www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu
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Az OPSKK Könyvtára és
a Könyvtárpártoló Ala pít -
vány „Mesélj nekem!” prog -
ram  sorozatának vendége volt
Nagy Anna helyettes állam -
tit kár, Magyarország volt
kormányszóvivője. A mese-
felolvasás után beszélgettünk
vele. A programsorozat szo -
ká sos eleme, hogy az ér dek -
lődők kérdéseket tehetnek föl
a könyvtár honlapján a ven -
dég nek érkezése előtt. A be -
szélgetésbe az így megfogal-
mazódott kérdéseket is
beépítettük.

— Ön létrehozta az
Egyedülálló Szülők Klubja
Alapítványt. Mi a véleménye arról a megoldásról, hogy az egyedülál-
lók találjanak egymásra, és neveljék egymás gyermekeit? Másképp:
látta-e és tetszett-e Önnek Lelouch Egy másik férfi, egy másik nő c.
filmje?

— A filmet nem láttam, de a véleményem az, hogy igen, találjanak
egymásra! Ami ennek esélyét nagyban csökkenti, az az a tény, hogy
míg az egyszülős családok 80%-ában az édesanya az, aki neveli a
gyermekeket, addig az apás egyszülős családok aránya mindössze
20%. Azt látjuk tehát, hogy ebben a formában — matematikai okból
— nem jönnek létre párok a szükséges számban. A probléma
ugyanakkor igen nagy, Magyarországon a gyerekek 12%-a egyszülős
családban nevelkedik.

— Milyen segítséget tud nyújtani az alapítvány ezeknek a csalá-
doknak?

— Mindenekelőtt jogi segítséget. Nagyon sok esetben
tanácstalanság, sőt kétségbeesés kíséri az egyszülős családdá válást;
ilyenkor tudunk segíteni. Hozzáteszem, hogy ezek a családok egysz-
ersmind jellemzően igen szegények is. A pénzbeni segítségre is nagy-
on nagy szükség volna, a mi alapítványunk ilyen támogatással csak az
igények egészen kis részében tud szolgálni, ha tud egyáltalán. De a
jogi tanácsadás, a szociálpolitikai lehetőségek felkutatása, a melléál-
lás, a szolidaritás is nagyon fontos, és számosan igénylik is.

— Visszatérve az előbb említett számtani anomáliára, nem látja
ebben hibásnak az évtizedek óta megkövesedett bírói gyakorlatot:
automatikusan az anyának ítélik a gyerekeket.

— Nem látom. A gyerekeknek, bizonyos életkorig mindenképpen,
egyértelműen az anyjuk mellett van a helyük. Ez Magyarországon
egyenesen hagyomány is. A bírói gyakorlat csupán ennek a pszicholó-
giailag és tradicionálisan is alátámasztott ténynek a megjelenése.

— Szembeállítva a gyerekeit egyedül nevelő édesanya és a mosto-
haapás család modelljét Ön melyikre szavazna?

— A „mostoha” szót nem használnám, helyette jó nevelőapát mon-
danék, és erre a modellre szavaznék is. Arra viszont semmiképpen,
hogy a gyerek egy-két évente új „apukát” kapjon. A gyerekek
hihetetlenül konzervatív lények. Számukra az állandóság óriási érték;
megnyugtatja őket. A család összetételének hektikus változása
felzaklatják őket, és súlyos lelki sérüléseket okoznak nekik. Ezt min-
denképpen el kell kerülni.

— „Ha valaki csak 2000 forinttal keres kevesebbet, viszont nem
egy egész napon át tölti ki adóbevallását, akkor már jobban járt” —
mondta Ön ezt?

— Ez egy tévényilatkozat volt, amikor azt akartam mondani, hogy
„ha valaki csak 2000 forinttal keres többet...”, és amikor felhívták rá a
figyelmemet, hogy éppen az ellenkezőjét mondtam, nem hittem el,
csak amikor megnéztem a visszajátszást. Szerencsétlen nyelvbotlás
volt, abban a pillanatban sajnos nem vettem észre, nem tudtam azon-
nal javítani. Hála Istennek, máskor nem fordult elő. Ez volt
kormányszóvivői ténykedésem legnagyobb nyelvbotlása, amit, ha
nem volt is szándékos, nagyon sajnálok. Istenem, dehogyis mondanék
olyat, hogy valakinek 2000 forint mindegy, amikor tudom, hogy csalá-
dok milyen anyagi körülmények között élnek.

— Ön profi kommunikációs szakember. Amikor a magyar kor-
mányt kormányszóvivőként képviselte, hogyan állt a feladathoz?
Mint egy profi, akinek most éppen ezt a portékát kell eladnia, vagy
beleérzően, egyetértve? Másképpen föltéve a kérdést: szerette-e Ön
azt a kormányt, amelynek szóvivőként a szolgálatában állt?

— Azonosulni kell tudni azzal, amit az ember képvisel. Máskülön-
ben a képviselet nem lesz hiteles. Mindenekelőtt azt hangsúlyoznám,
hogy a jó szándék elvitathatatlan. A problémák, amelyekkel ez a kor-
mány küzd elképesztően nehezek és összetettek, de meg kell valah-
ogyan oldani őket. A lehetséges megoldások rendkívül szerteágazóak.
Megeshet, hogy egy konkrét megoldási módot, mint civil nehezen
értek elsőre, de belelátva a döntéshozatalba, a lehetséges
következményekbe, nagyon is megértem a döntést. Minden megoldás
esetén lesznek csoportok, amelyeket az adott verzió hátrányosan érint,
de muszáj, égetően szükséges változtatni. Ezt megértve, úgy érzem,
tudtam azonosulni az intézkedésekkel, és képes voltam azokat hitele-
sen képviselni. Személyemben olyan valakinek kellett tolmácsolnia
ezeket a speciális problémákat, aki nem szakértője az egyes
területeknek, de éppen ezért azt hiszem, hogy ha én megértettem és
tolmácsolni tudtam az emberek felé, akkor sikerült  közérthetőnek
lennem.  Az volt a meggyőződésem, hogy amit én megértek, azt meg
fogja érteni az átlagos televíziónéző, rádióhallgató, tehát mindazok
meghatározó többsége, akikhez a médián keresztül a kormányzati
kommunikációnak szólnia kell.

— Nagy Anna a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kor-
mányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárságán helyettes
államtitkárként folytatja pályafutását, munkájához sok sikert kíván-
va köszönjük a beszélgetést.

Csabay Károly és Pallagi Mária

AZONOSULNI AZZAL, AMIT AZ EMBER KÉPVISEL

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK 

110 éves a mezőberényi Városháza

A mezőberényi Polgármesteri Hivatal épülete 1901-ben épült-Orlai Petrics
Soma szülőhazának helyén-, neoklasszicista stílusban. 

Bach Nándor községi mérnök tervezte, Dékány András és társa, Gombos
Imre vállalkozók építették 1899- 1901 között. Több tervrajz is készült, de végül
mégsem a kéttornyos változat valósult meg. A látványosabb tervet részben anya-
gi megfontolásból vetették el, hiszen jócskán meghaladta a tervezett költ-
ségvetést. Az utókor számára így csak a szépen kidolgozott homlokzati rajzok
maradtak meg. Innen tudhatjuk, hogy milyen grandiózus elképzelései lehettek a
korabeli városatyáknak. A tervrajzokat és az építési dokumentációkat az
önkormányzat műszaki osztályán őrzik.                          

Csete Gyula 
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A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében
múzeumpedagógiai foglalkozást szerveztek a muzeális gyűjtemény
munkatársai. Az általános iskola 4. évfolyamos diákjai ismerkedhet-
tek a betakarítással, szürettel kapcsolatos népszokásokkal.

Tök-jó-napot rendezett a
Kézműves kör a "Madarak
Házában" október 29-én. A
programban tök faragása,
tök sütése, lámpások és lam-
pionok készítése is szere-
pelt. Sülttök illata lengte be
a há zat, és még a legfinnyá -
sab bak is megkóstolták a
sült tököt, köztük a fog lal ko -
zást vezető Fábián Zsolt is.
A nap vé gére mindenki saját
fa ra gá sú tökkel térhetett
haza.

Civil Fejlesztő Központ Mezőberényben
2011. október 24-én délután került sor a Civil Fejlesztő Központ ünnepélyes
megnyitására.A város legújabb létesítményét Siklósi István, Mezőberény Város
polgármestere adta át. Pocsajiné Fábián Magdolna,a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete titkára köszöntőjében együttgondolkodásra, együtt mű kö dés -
re biztatta a civileket. Egy térségi szakmai műhely kialakításához kívánt kitartó,
céltudatos munkát a szer ve ze teknek és a kulturális intézménynek, ehhez felaján-
lotta a közösségfejlesztők tá mo gatását.
A „civilház” működtetését, a feladatok koordinálását a Képviselő-testület az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központra bízta. Mindenkinek, aki a közös mun -
ká ból részt vállal, az a célja, hogy a helyi, térségi társadalom közösségi életét,
annak fejlődését, kapcsolatok kialakulását segítse. A kezdeti lépésekhez a szak -
mai hátteret a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete biztosítja.

A takarékosság világnapja
minden évben (1924-től) ok tó -
ber utolsó mun ka nap ja. Me ző -
be rényben a Takarék szö vet ke -
zet ezt a jeles napot 2011-ben
ok tóber 27-én és 28-án ünnepli.
En nek apropóján rajz pá lyá za -
tot hirdettek álta lá nos iskolás
korú gyermekek ré szére.

A pályázat célja, hogy a ta -
ka rékosság fontosságára már
gyer mekkorban felhívja a fi -
gyel met. A kirendeltségen ki -
füg gesztett szebbnél szebb, öt -
le tes rajzok sokasága közül
díjazásban részesült az alsó tagozatosok között:  1. Kovács György 4.c,
2. Óré Aliz 2.d, 3. Borka Barbara 2.e osztályos tanulók. A felső
tagozatosok között: 1. Bartó Boglárka 7.c, 2. Tímár Patrícia 8.a, 3.
Huszka Bettina 6.f osztályos diákok.

A díjakat Siklósi István polgármester adta át.

A Mezőberényi Horgászok Egyesülete és tagsága 
tisztelettel köszöni mindazok segítségét, 

akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A 2010. évi SZJA felajánlásból befolyt összeg 157.505,- Ft
volt, mely összeget az egyesület Mezőberény Petőfi út 8.

szám alatti székházunk, a boldisháti horgásztanya és telek
fenntartására, üzemeltetésére és rendezvények 
(horgászversenyek) költségeire fordítottunk.

Felajánlásukat ismételten köszönjük 
és továbbra is várjuk szíves támogatásukat.

Köszönettel: Mezőberényi Horgászok Egyesülete
Vezetősége és tagsága

Adószámunk: 19977946-1-04
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Az EJT Kft. Dévaványán az alábbi munkakörökbe keres munkavállalókat Dévaványáról és annak vonzáskörzetéből:

A jelentkezés szakmai önéletrajz formájában lehetséges, amely tartalmazza a következő adatokat: személyes adatok (név, cím, telefonszám); megpályázott pozí-
ció; iskolai végzettségre vonatkozó adatok (iskola neve, végzettség megnevezése, vizsga éve); szakmai tapasztalat (előző munkahelyek, az ott végzett feladatok
részletezése) egyéb ismeretek (a munkavégzés szempontjából előnyös ismeretek, pl. nyelvtudás - angol/német, emelőgépkezelői vizsga, stb.)Az önéletrajzokat az
alábbi címre, e-mail címre várjuk bérigény megjelölésével, mihamarabb: EJT Kft. 5510 Dévaványa, Eötvös József u. 89. e-mail: szilvia.draho@ejt.hu

OLVASÓINK ÍRTÁK

Létszám           Munkakör Elvárt végzettség Elvárások Egyéb ismeretek Feladatok

8 fő        autószerelő, szakmunkás
vagy autóvillamossági bizonyítvány
szerelő

2 fő műszaki beszerző felsőfokú gépészmérnöki
vagy egyéb műszaki
végzettség

1 fő művezető felsőfokú gépészmérnöki,
járműgépész

2 fő raktáros középszintű végzettség
(érettségi)

minimum 3 év 
szakmai tapasztalat,
szerelési gyakorlat

emelőgépkezelői
bizonyítvány; középszintű
német, vagy angol
nyelvtudás előnyt jelent

komplett úttisztító beren-
dezések összeszerelése

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

felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, mini-
mum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás

minimum 3 év fémmeg-
munkálási területen szerzett
szakmai tapasztalat, anyag-
ismeret, rajzolvasási ismeret

minimum 3 év forgácsolási,
hegesztési, szerelési gyakor-
lat, anyagismeret, raj-
zolvasási ismeret

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

felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, mini-
mum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás
előnyt jelent

beérkező, kimenő árukészlet
rögzítése a vállalat rend-
szerében, anyagmozgatás,
gyártáshoz szükséges
alapanyagok előkészítése,
késztermék csomagolása

felhasználói szintű
számítógépes ismeretek, mini-
mum középszintű német, vagy
angol (használható) nyelvtudás

az adott termékcsoport ter-
melési terv szerinti gyárttatása,
a fizikai dolgozók munkarend-
jének beosztása, koordinálása,
egyéb adminisztratív feladatok.

A fogyatékkal élő emberek  élete nem fontos 

Az azonnali megszűnés küszöbére került az Mécses Szolgáló Közösség
Egyesület által üze meltetett két lakóotthoni és két nappali otthoni szociális
ellátást nyújtó intézmény. Perceken belül 145 fogyatékkal élő embertársunk
méltó, a társadalmi integrációt elősegítő fejlesztése, gondozása szűnik meg, ami
ugyanennyi család ellehetetlenüléséhez, azonnali kríziséhez vezet! Ez az utolsó
segélykiáltás! A 11 éve működő szociális intézmény az elmúlt években is sok
nehézsége volt, de ezekkel eddig megküzdött. Azonban 2011. végén minden
bizonnyal összecsapnak fejünk fölött a hullámok. A civil szervezetek által
üzemeltetett szociális gondozók számára nyújtott állami támogatás eddig is csak
a működési költségek nagyjából felét fedezte. A „szo kott nehézségeket” most a
kormány zárolása tetézi, ami azt jelenti, hogy semmi egyéb támogatáshoz nem
jutunk hozzá. Az Egyesület fizetésképtelenné válik. Ha nem történik csoda,
összeomlik mindaz, amit az elmúlt években felépítettünk: ápoltjaink óriási és
embertelen állami intézményekbe kerülnek, vagy hazatérnek családjukhoz,
súlyos érzelmi és anyagi krízist okozva.  Miféle csodára volna szükség? Első
sorban pénzre, és adományokra. amely lehetővé teszik, hogy intézményünk
túlélje az idei évet. Kérek minden jóakaratú embert, vállalkozót a városban,
hogy, hogy szociális érzékenységét nyilvánvalóvá téve segítsen túlélni az
előttünk álló hónapokat. 

Nelhübel Henriette, intézményvezető

Kiáltás a padokért 
avagy

40 év után, vonattal, szülőföldemre.

19 évesen kerültem el, azóta mindig csak látogatóba jöttem. Egy ideig még  az
ott ragadt családhoz , szülőkhöz majd a végleges elszakadás a nagyközségtől.
Elhagytam a fővárosért, az oda kötödő hivatásért. Azután már ritkuló látogatá-

sok autóval, temetésekre, temetőbe vagy átutazóban. Fogytak a rokonok, lazult
a kötődés. Talán a múlt század 70-es éveiben (milyen furcsa leírni) mentem
utoljára az állomásra. 40 év, az ember életének igazán aktív szakasza. Sok min-
den történik. Jók és rosszak.  Indulás a Keletiből. Hetven után csak regisztráció.
A bottal kissé nehéz a felkapaszkodás. Kényelmes ülések, utas alig.  Az IC pon-
tosan indul. Ismerős állomások sora. Némelyik kissé romos állapotban.
Mezőtúrt  elhagyva egyre ismerősebb vidék. A Hármas- Körös, a gyomai híd,
őszies fák az ártéren. Mezőberény. Régi reflex , leszállni az állomás felől. A
kalauz figyelmeztetése, a másik oldal a jó. Magasított peron, kényelmes leszál-
lás. A nagy tölgy elé lépek le.  Mennyit tudna mesélni.  Egyszemélyes fogadó
bizottság. Eszter, a kedves üdvözlés után az állomás kijárata fele irányít. Már
csak egy van, a másik, ahol egyenesen lehetett a vonatra futni, lezárva. Rozsdás
rácsozat. Nem túl szívderítő látvány. Nem megyünk ki. Három pad a váróterem
előtt. Távolról kissé időrágottnak tűnnek. Nézd meg őket közelebbről, hívja fel
Eszter figyelmem a felfedezésére. Lekopott padok, padba vésett, nehezen
olvasható szöveg.  Kibetűzöm. „ A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel
kezdődik” Mindez egy kopott padon. Üzenet az utazónak. Mi jöhet még?  Itt a
következő: „S mert vándor vagy, tovább kell menned az úton”.  A harmadikat
már gyorsan olvasom: „Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja
milyen kikötőbe tart”.  Mennyi bölcsesség rejlik ezekben, a mondatokban! Hol
van az ötlet kitalálója, megvalósítója, aki így akar üzenni az utazónak? Hagy
szorítsuk meg a kezét.  Kedvünk azért nem töretlen. Hol vannak azok, akiknek
rendbe kellene tenni a padokat? Esetleg arra gondolnak, hogy illik a lerobbant,
a 70-es években működő elődjénél is rosszabb állapotban lévő büféhez? Nem
lógnak ki a sorból? Kiemelni, olvashatóvá kellene tenni az idézeteket. Ügyes
kéz biztosan akadna. A kisváros, szülőföldem arculatának részét képezik. Az
érkező vagy távozó emlékébe vésni az idézeteket. Vigye magával és gon-
dolkozzon.A manapság megszokott választ (nincs pénz) meg se várva ajánlok
fel 5000 Ft-ot festékre, remélve, hogy kerül még hozzá és előkerül az ügyes kéz
is. Várom jelentkezését.

Budapest 2011 októberében,  dr Gschwindt András
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Augusztus hónapban házaságot kötöttek: Nun Balázs és
Földesi Zita Mb., Varga Károly Csárdaszállás és Szabó Andrea
Budapest, Elek Mihály László és Komáromi Anikó Mb.

Október hónapban eltávoztak közülünk: Beregi Sándorné
Borgula Mária (1928) Mb., Galágyik György (1948) Mb. Hunya-
di u. 27., Molnár István (1928) Mb. Fő út 2/D, Magát Istvánné
Antal Irén (1929) Mb., Valentinyi László (1942) Mb., Horváth
Józsefné Paulik Anna (1931) Mb., Balog Lajosné Kis Erzsébet
(1926) Mb., Havasi Ádám (1929) Mb., 
November hónapban eltávoztak közülünk: Szabó Károlyné
Gáll Margit (1935) Mb., Horváth Imre (1939) Mb. Budai Nagy A.
u. 4. szám alatti lakosok.

Idősek Világnapja a Humánsegítő Szolgálatnál

Az Idősek Világnapja alkalmából a Városi Humánsegítő és Szociális Szol-
gálat az intézmény ellátottainak tiszteletére ünnepi műsort rendezett a Berény
Szállóban. Ezen a napon mindkét otthon lakói, az Idősek Klubjának tagjai és
házi segítségnyújtásban részesülők is lázasan készülődtek a nagy eseményre.
Kovács Edina igazgatónő köszöntője után városunk polgármestere: Siklósi
István meleg szavakkal szólt az idősekhez. Az ünnepi ebéd előtt a békéscsabai
Vakmerő Kultúrcsoportja egy nótacsokrot adott elő, néhány nagyon szép
verssel fűszerezve. Szívvel –lélekkel énekeltek. Nagy sikere volt a mazsorette-
seknek, különösen a Mini Manó „mini formációjának”. Művészeti vezető
Mezeiné Szegedi Erzsébet. Ezt követte a Berény Táncegyüttes összeállítása,
akik Mezőségi, Kalocsai és Kalotaszegi táncokat adtak elő. Művészeti vezetőik:
Szabóné Kukla Ágnes és Nedró János. Az idősek a tetszésüket tapssal fejezték
ki. Az ízletes ebéd elfogyasztása után a jó hangulatot fokozta a zeneszó. A tal-
palávalót Raffai Szabolcs húzta nem is akárhogy. Többen énekeltek, volt aki
táncra is perdült. Késő délután kicsit elfáradva, de egy újabb élménnyel
gazdagodva tértek vissza az Otthonba.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a fellépő gyerekeknek, hogy
műsorukkal mosolyt csaltak az idősek arcára.

dr. Hegyesi Péterné
mentálhigiénés nővér

"Karácsonyra kalácsot is sütnek, nincsen ennél izgalmasabb ünnep!
Ajándékot én is készítettem, amíg készült, majdnem tündér lettem!”

Fésűs Éva

Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka!
A tavalyi év sikerén fellelkesedve, idén újra megszervezzük a karácsonyi
adománygyűjtésünket a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek
javára. Szépítse meg egy, vagy több gyermek ünnepét ajándékával!Csaljon
mosolyt a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek arcára! Kérjük, ha
van olyan játék, plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában,  esetleg
édességgel tudna örömet szerezni másoknak, akkor juttassa el a Spar
előterében elhelyezett adománygyűjtő helyre. 2011. november 27. és
december 16-a között, minden nap 15-17 óráig, szombatonként 9-11
óráig várjuk Önöket! Ezen túlmenően az Angyalzsákba lehet elhelyezni az
ajándékokat.
Idén próbálkozunk először cipősdobozos ajándékok gyűjtésével is, ame-
lyet gyermek életkorától függően tetszőlegesen, lehetne megtölteni
édességgel, ajándékokkal. Kérjük írja rá a gyermek életkorát, nemét, hogy
kinek szánja. (pl.: 10 éves kislánynak).                                                                           
Az adománygyűjtés a  Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Spektrum Alapítvány,
és a Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete összefogásával valósul meg,
Mezőberény Város Önkormányzatának támogatásával. 
Az adományokat a szervezetek juttatják el a rászoruló mezőberényi
gyerekeknek. Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Halottak napi gondolatok

November másodikán halottak napján, elhunyt szeretetinkre emlékezünk.
Már az ünnepet megelőzően, kimegyünk a temetőbe, elhunyt hozzátartozóink
sírjához és szépen rendbe tesszük. Emlékszem gyerekként, én is elkísértem éde-
sapámat a temetőbe, hogy nagyszüleim sírját szépen megtisztítsuk. Számomra
ezek az alkalmak, örök értéket adó kegyeleti ünnepnek számítottak. És ma is
úgy őrzöm emléküket szívembe, mintha a tegnap történt események élő emlékei
lennének. Ilyenkor édesapámmal a sírhant mellett, fölidéztük elhunyt szeretteink
drága emlékét. Emlékszem egy ilyen bensőséges visszaemlékezés alkalmával,
amikor befejeztük drága nagyszüleim sírjának megtisztítását, édesapám a
következőket mondta:

- Látod fiam, ilyen az élet. Megszületünk, élünk és meghalunk! Ez a ter-
mészet rendje. De azért ne feledd, hogy a sírhant csak ezt a földi életet takarja. -
Apám szeme könnybe lábadt, de aztán folytatta - Látod a sírhant feszületét,
milyen biztosan és szilárdan tör az ég felé?

-  Igen látom. - feleltem apámnak. 
- Na, látod ez a mi biztos reményünk, a Diadalmas Szent Kereszt! 
Apám hitvallása olyan tanúság mind a mai napig számomra, melyről tudom,

hogy tiszta, őszinte, és igaz! 
Édesapák édesanyák! Szoktátok-e elvinni gyermekeiteket, szeretteitek

sírhantjához? Ha igen, akkor mit mondotok nekik? Mertek-e hitvallást tenni
gyermekeiteknek a múlandó életről az örök élet javára, miközben együtt szem-
lélitek elhunyt szeretteitek drága emlékét? 

Ne fosszátok meg gyermekeiteket, ettől a szülői hitvallástól! Mert ebbe
belekapaszkodni, mert ebbe Élni, nem csak létezni, felbecsülhetetlen, örök
ajándék! Számomra azzá lett és az maradt, mind a mai napig! 

A keresztény világ, november hónapját azért szenteli az elhunytak
tiszteletére, mert általuk szemléli a mulandó földi életen keresztül, a múlhatatlan
Örök Éltet. Ezért nem a halált, mint valós tényt ünnepeljük, mely földi életünk
részeként a végállomást jelenti, hanem az örök életet ünnepeljük, melyhez a
földi halálon keresztül juthatunk el. Ezért van értelme annak, hogy élő virágot,
valamint égő mécsest, helyezünk elhunytjaink sírjára. Mert mind a virág, mind
pedig az égő mécses az örök életre utal. Az, aki meghalt, az a halálon át, átlépett
a véges létből az Örök Létbe. Ezért van értelme az imádságnak is, tudniillik,
hogy elhunyt szeretteink lelki üdvéért imádkoztunk. Mert imádkozni csak is egy
élő értelmes személy képes, egy élő értelmes személyhez, egy élő értelmes
személyért. Tehát én, aki élek, imádkozom Istenhez a Teremtőhöz, aki Él, és aki
minden élet forrása, mert minden, ami, és aki él az Ő belőle él. Imádkozom tehát
azért, aki majdan élni fog, azért hogy örökké élhessen! Az Örök Élet valósága
végül is, nem a mi okoskodásainkra, és retorikai fogásainkra épül, hanem,
magára a Föltámadt Krisztusra. Ő pedig halálba menetele előtt megígérte és
föltámadásában beváltotta ígéretét: "Én élek, és ti is élni fogtok."(vö.14,19). 

Ez a keresztény ember reménye, mely Krisztus által az Atyára irányuló
halálon túli Örök Életet jelenti. Az Örök Élet pedig nem valamit, hanem valak-
it jelent, aki nem más, mint maga az Isten!

Fazakas Gusztáv József
segédlelkész

REHABILITÁCIÓS NAP
Tisztelt Lakosság!

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő Szolgálata

2011. november 28-án (hétfő) 14 órától 

ORTOPÉD ÉS MOZGÁSSZERVI
REHABILITÁCIÓS 

ORVOS-BETEG TALÁLKOZÓT szervez. 
Mozgó Szűrőbuszban a Családsegítő Szolgálatnál 

(Mezőberény, Petőfi út 27.)
Gyógyászati segédeszközök vényre íratása. 

TAJ kártya és ha van, közgyógy igazolvány szükséges!



10. 2011. november Mezőberényi Hírmondó

TÁJÉKOZTATÁSa 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 pályáza-
tot, melyre 296 főre kapott létszámkeretet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától,
melyet úgy módosított, hogy a 3. ütemben 18 főre lehetett pályázni.
3. ütemű pályázati eredmény:
Intézmény foglalkoztatott létszám foglalkoztatásteljes költsége támogatás(95 %)
Polgármesteri Hivatal 9 fő 1.205.370,-ft 1.145.108,-ft
Városi Közszolgáltató Intézmény 9 fő 796.770,-ft 756.936,-ft
Összesen: 18 fő 2.002.140,-ft 1.902.044,-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 kiren-
deltség kiközvetíti ezen személyeket, és akik 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkavis-
zony 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 köz-
foglalkoztatásra pályázatot, melyre a település egészére, 27 főre kapott létszámkeretet a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, melyet úgy módosított, hogy a 2. ütemben 2-4 hónapra és 20
főre lehetett még pályázni.
2. ütemű pályázati eredmény:
Intézmény foglalkoztatott létszám foglalkoztatás teljes költsége támogatás(80%)
Polgármesteri Hivatal 9 fő 2.932.840,-ft 2.346.272,-ft
Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat 2 fő 640.140,-ft 512.112,-ft
Kistérségi Óvoda 1 fő 426.760,-ft 341.408,-ft
Kistérségi Általános Iskola 3 fő 1.066.900,-ft 853.520,-ft
Petőfi Sándor Gimnázium 3 fő 1.066.900,-ft 853.520,-ft
Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 2 fő 640.140,-ft 512.112,-ft
Összesen: 20 fő 6.773.680,-ft 5.418.944,-ft
A 2011. évi közfoglalkoztatás keretében munkabérként az alábbi táblázatban szereplő munkabér vehető
figyelembe: 
napi óraszám  szakképzett   szakképzetlen  szakképzett szakképzetlen

01.01 - 08.31-ig 01.01 - 08.31-ig 09.01-től 09.01-től
4 47.000 39.000 39.000 34.546
6 70.500 58.500 58.500 42.750
8 94.000 78.000 78.000 57.000
Az önkormányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos saját erő összegét a költségvetési rendeletben
foglaltak szerint biztosítja.

Frey Mihály, aljegyző

Kultúra és turisztika
közvetítése 

a mezőberényi szlovákság
körében

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete pályáza-
tot nyújtott be a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal Kulturális és Turisztikai pályázati kiírására.
Pozitív bírálatot kaptunk, mely lehetőséget nyújt
arra, hogy szervezetünk tagjainak (összesen 76 fő)
kirándulást szervezhessünk, múzeumlátogatást
tehessünk, valamint 4 színházi előadást nézhessünk
meg.

2011. szeptember 24 – én, szombaton 9 órakor
indultunk el Mezőberényből Vésztő – Mágorra. A
rövid utat busszal tettük meg, ahol már jó hangulat
alakult ki, hiszen Pávakörünk tagjai is velünk
utaztak. Az időjárás is kedvezett, nagyon jó idő volt. 

Idegenvezető kíséretében elindultunk felfedezni
az Emlékhelyet. Néhány tagunk később csatlako-
zott hozzánk, hiszen ők voltak azok, akik vállalták,
hogy megfőzik nekünk a finom bográcsos paprikás
krumplit ebédre. A területet körbejárván sok
érdekes dolgot tapasztaltunk és hallottunk. Sokan
közülünk csak most jártak itt először, és érdeklődve,
figyelemmel hallgattuk a több ezer éves múltra
visszatekintő idegenvezetést. Kellően elfáradva
fogyasztottuk el ebédünket, jó hangulatban dalra
fakadva zártuk a kellemes szombat délutánt a
Vésztő – Mágori Történelmi Emlékhelyen.
Szervezetünk 40 aktív tagja vett részt ezen a kirán-
duláson.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum-
ban az Viseletek, textilek, kiegészítők Kelet -
Afrikából című kiállítást tekintettük meg 2011.
szeptember 30–án, pénteken délután.

Meglepetésünkre afrikai ruhákból álló divatbe-
mutatót nézhettünk meg a tárlatvezetés mellett.
Ezen a programon is 40 fő vett részt tagságunkból.

2011. október 21 – én, pénteken este a Mikszáth
bérlettel Békés-csabán, a Jókai Színházban
tekinthettük meg a Monte Cristo grófja című musi-
calt. Szervezetünk 25 tagja jelentkezett, hogy
szívesen megnézné a darabot. A 25 főből 20 még
soha nem volt a Jókai Színházba, így az ő szá-
munkra teljesen új érzést adott ez az est. A Békés
Megyei Hírlapból már olvastunk információt, hogy
látványos és színvonalas lesz az előadás. A szere-
posztás nagyon megnyerő volt, azok számára, akik
ismerik a színészeket. Így pozitív várakozással
keltünk útra. a beutazáshoz a kistérségi autóbuszt
vehettük igénybe, melyet a város a civil szervezetek
tagjainak a szállítására tart fent. Az előadás előtt
fotókat készítettünk a színház bejáratánál. A szín-
házba érkezve a hangulatot a korhű jelmezbe
öltözött színi tanodások emelték. Csodálatos
előadást tekinthettünk meg, érdeklődve figyeltük a
látványtechnikát és hallgattuk a zenekar által kom-
ponált és előadott szebbnél szebb dalokat. Az
előadás sikerét az is bizonyítja, hogy szervezetünk
tagjai felállva, tapssal méltatták az előadókat.

Köszönjük a három program finanszírozását!

Borgula Györgyné
elnök

KOMFORT ABC
Kiemelt ajánlat:
Merido Mokka szemes kávé 1kg 999,-
Napraforgó étolaj „CBA” 5L 1899,- (379,-/L)
Delikát 8 ételízesítő 75+15g 129,- (1433,-/kg)
Energiaital Silver 1,5L 159,- (106,-/L)
Macskaeledel száraz 3 íz „CBA” 1kg 299,-
Napraforgó étolaj „Iskon” 1L 379,-
Nescafé Classic inst. kávé 3in1 10x17,5g 399,- (2280,-/kg)
Karaván őrölt kávé 250g 499,- (1996,-/kg)

Amíg a készlet tart!

Mezőberény, 
Kodály Zoltán út 2.

www.komfortabc.hu
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Rendőrségi tájékoztatás

A Mezőberényi Rendőrőrs üzletszerűen elkövetett lopás bűntett miatt
eljárást indított egy 24 éves mezőberényi lakossal szemben, aki a rendelkezésre
álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt
hónapokban - elsősorban a városközpontban - lezárt kerékpárokat tulajdonított
el, mely során az eddigi adatok alapján több mint 200.000.- forint kárt okozott.
Az elkövetet bűncselekmények miatt történt előállítását követően
őrízetbevételére került sor.

Megállapítást nyert továbbá, hogy a bűncselekmények jelentős részét egy 27
éves ugyancsak mezőberényi társával együtt követte el.

Mindkét elkövető gyanúsítottként történő kihallgatása megtörtént. Az eltu -
laj donított kerékpárok felkutatása jelenleg is folyamatban van. 

Tisztelt Mezőberényiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy továbbra is számítani lehet a városban

megjelenő utazó bűnözőkre, trükkös tolvajokra akik különböző indokokkal
kísérelnek meg a lakásába jutni, ahol az ott lakót tévedésbe ejtik, majd
figyelmüket elterelve magukhoz veszik a lakásban talált készpénzt, melyet
eltulajdonítanak. 
A megelőzés érdekében: 
- Tartsák zárva az utcai kaput!
- Idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba! 
- Gyanús körülmény esetén soron kívül értesítsék a rendőrséget!

Az utazóbűnözők előszeretettel követnek el lopást bevásárló helyek,
temetők, vagy éppen a lakás előtt várakozó gépkocsiból is, kihasználva a
járművezető távollétét. 

Kivétel nélkül minden hasonló jellegű bűncselekmény esetén megál-
lapítható volt, hogy csak olyan gépkocsiból történt lopás, amelyben a pénztárca,
a műszaki cikk, vagy más érték a gépkocsiba betekintve is jól látható helyen volt
elhelyezve.      
A megelőzés érdekében: 
- A járműben soha ne hagyjanak jól látható helyen étéket (ülésen, műszerfalon,  

belátható csomagtartóban)!
- Amennyiben a járműtől eltávoznak, annak ajtajait mindenesetben zárják be!
- Akkor se hagyják az ajtókat záratlan, esetleg kitárt állapotban, illetve ne
hagyják az  indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban ha a járműtől csak rövid ideig
távolodnak el!
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, tegyenek bejelentést
a Mezőberényi Rendőr-őrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segé-
lyhívó számon.

Tisztelt járművezetők!
Ősszel és télen a közlekedési balesetek legfőbb oka, hogy a

gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően
vezetik járműveiket. Ezekben az évszakokban a legtöbb problémát a csúszós út
és a kedvezőtlen látási viszonyok okozzák, ezért lényeges, hogy minden
járművezető megfelelően felkészítse járművét - és természetesen saját magát -
ezekre a körülményekre.  

Az őszi és a téli hónapokban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán
sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért
is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi
lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. A gépjárműveket - főleg hosszabb
autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági beren-
dezést és tartozékot. 

Sokan csupán az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi közlekedés fontos kelléke lehet a jól
működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.

Próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és útvi-
szonyokhoz, tekintettel a ködös, esős időjárásra. Nagyobb követési távolság
tartásával megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző „koccanások”,
és az azokkal együtt járó kellemetlenségek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb
vezetéssel előzzék meg a közlekedési baleseteket. Lakott területen kívül és belül
egyaránt fordítsanak fokozott figyelmet a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek,
iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. 

Egyre nő a reggeli időszakokban a munkába menet ideje, ezért fontos, hogy

korábban induljanak el otthonról. A reggeli késést, ne a nagyobb sebesség
megválasztásával próbálják behozni, mert ezzel nem csak magukat és család-
tagjaikat, hanem az Önökkel egy időben közlekedők testi épségét és életét is
veszélyeztetik. Soha ne bocsátkozzanak felesleges előzésekbe, ne zavarják meg
a reggeli lassúbb, de egyenletes és biztonságos tempóban haladó forgalmat. 

Ezekben a hónapokban korábban sötétedik, így a kerékpárosok szürkületben
és sötétedés után is gyakran közlekednek járműveikkel. Ködös, borongós esős
idő esetén romlanak a látási viszonyok, ezért a kerékpárok kivilágítása már kor-
látozott látási viszonyok közt is nagyon fontos!

Jól működő világítás, fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék
(fényvisszaverő mellény, vagy fényvisszaverő ruházat, egyéb világító
kiegészítők) esetén a kerékpárosok, gyalogosok a sötétben is jól láthatóvá vál-
nak. Fokozottan kell figyelni az oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen fel-
borulhat, ha egy nagy sebességű gépjármű elhalad mellette. Sok baleset oka a
szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a
kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.

A gyalogosan közlekedők minden esetben a járdán közlekedjenek, hiszen
azon túl, hogy a KRESZ-ben foglalt jogszabályok ezt meghatározzák, az
úttesten történő haladással többszörösére fokozódik a balesetveszély! A gyalo-
gossal azonos irányba, vagy szembe haladó gépjármű csúszós, havas úttesten
történő megcsúszása esetén ugyanis irányíthatatlanná válik, amely a gyalogos
szempontjából tragédiával is végződhet. A járda biztonságot nyújt!       

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető
a balesetek kockázata még a kritikusabb őszi és téli időszakban is.    

Amennyiben a fenti tanácsokat megfogadva közlekednek, sokat tehetnek a
közlekedési balesetek megelőzéséért.

Kérjük, hogy a közlekedéskor tanúsítsanak egymással szemben toleranciát,
és a közlekedés során  maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk! 

Mezőberényi Rendőrőrs 

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!

Mezőberény OPS Kulturális Központ
Művelődési Háza

2011. november 18. (péntek) 9-15 óráig.
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Nyomtatás
Reklámtárgyak 
Pólók, munkaruhák szitázása
Emblémázás
Ponyva, plakát, molinó
Grafikai tervezés
Kiállítási eszközök, berendezések
Arculattervezés
Névjegykártyák
Szórólapok
Meghívók
Kirakat, autó dekoráció
Öntapadók

Információ: c.t. Urbancsek Zoltán
Tel.: +36-20/5-567-568
E-mail: mezobereny@kopirex.hu

Megrendelés felvétel:
Berény Shop papírbolt, Fortuna tér 20.

„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
Onody Gyuláné, a projekt vezetője tartott sajtótájékoztatót annak apropóján, hogy a „Közösség-
Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára
Mezőberényben” című pályázati programjuk félidőhöz érkezett. A teljes 21 hónapos programból még
10 hónap van hátra.
Az első félidő 3 sikeres táborral zárult, az ezt követő egy hónap dokumentációval, statisztika készítés-
sel és a közvélemény kutatás elemzésével telt.
Szeptember 16-án indult a második rész – Életvezetési ismeretek, konfliktuskezelés című foglalkozás
sorozattal – és közben folytatódnak a fotó-, népzene-, kreatív kézműves szakkörök is.
Az első részben is sikeresen tudtak együttműködni a Kistérségi Általános Iskolával, a Petőfi Sándor
Gimnáziummal és a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesülettel, melyet az elkövetkezendő időszakban
is folytatni szeretnének.
Jelenleg is kiemelt céljuk a hátrányos helyzetű, roma származású, fogyatékkal élő fiatalok bevonása
a programokba.
A különböző foglalkozásokon összesen 300 tanuló illetve fiatal vett részt, legalább egy alkalommal.
A 111 alkalom összesen 286 órának felel meg. A legtöbb résztvevő többféle foglalkozásba is bekapc-
solódott.
A második részben még tudatosabban készülnek a program fenntarthatóságának biztosítására.
Véleménye szerint a résztvevők visszajelzései alapján egyértelműnek látszik, hogy melyek a
legnépszerűbb programelemek, melyeket a pályázati program lezárása után is biztosan folytatni
tudunk. Ilyenek például a környezetvédelmi szakkör, a kézműves, népi kismesterség szakkör. Ennek
keretében egy-egy népi kismesterség alaposabb elsajátítására is lehetne gondolni, hiszen megfelelő
szakemberek és anyag-, valamint eszközkészlet rendelkezésükre áll. A népzene szakkör folytatása
kapcsán elsősorban a népdaléneklés, valamint a népi hangszerekkel való megismertetésben gondo-
lkodnak. Mindenképpen hosszú távon szeretnének tanulásfejlesztő, mentálhigiénés jellegű
foglalkozásokat szervezni, elsősorban tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek számára.
A program 2012. július 31-én zárul szintén 3 táborral, melyek a következők: alkotótábor, népi
kismesterség tábor, történelmi tábor. A táborokon való részvétel térítés mentes, teljes ellátást – étkezést
és szállást – biztosítunk a résztvevőknek. A napokban meg is jelenik egy tájékoztató füzet, melyben
részletes információkat találnak az érdeklődők.

Mezeiné Bátori Valéria

Bobály András 

épület és bútorasztalos, 

faipari technikus

Nyílászárók gyártása, 

egyedi bútorok gyártása, 
belsőépítészet, gipszkartonozás, 

egyedi igények kielégítése.

Mezőberény, Kismester u. 6/a

06/30/225-7253

bobalyandras@szucsnet.hu

KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK 

INGYENES KIHELYEZÉSE

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

2011. október 27-én indult az OPSKK
Muzeális Gyűjteményében, a „Mezőberény
nemzetiségi és kisebbségi értékei” című, 5
alkalomból álló kiscsoportos foglalkozás so -
ro zat   mezőberényi felnőttek, illetve kö zép is -
ko lás fiatalok számára. A foglalkozásokon
részt vevők megismerhetik városunk teljes
tör ténetét, az itt élő nemzetiségek szokásait,
vá rosunk hírességeit. Az előadók; Körösi
Mihály, Henger Péter és Csete Gyula. 


