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Tisztelt Mezőberényiek!

Karácsony. Ha ezt halljuk, valamennyien a szeretetre, békességre, összetartozásra, gyertyafényes, meleg szobára
gondolunk. Ahogy közeledik az ünnep, egyre többször jut eszünkbe gyerekkorunk Karácsonya, a szülői
ház süteményillatú konyhája, ahol Édesanyánk, Nagymamánk elkészítette az ünnepi asztalra a bejglit, és
egyéb finomságokat, melyeknek alapját megtermelték a kertben. Tették ezt mindenkor, szűkös és még
szűkösebb időszakban is. De a szeretetből bőven jutott, ezt nem kellett beosztani. Mostanában, amikor
az emberek a kilátástalanság miatt egyre inkább befelé fordulnak, még fontosabb az egymás megbecsülése, segítése, szeretete. Mindez így ünnep táján felerősödik.
De hol van ez az év többi napján?
Tudunk-e minden nap elegendő szeretetet adni családtagjainknak, a környezetünkben élőknek?
Ennek természetesnek kellene lenni. Megadjuk-e a segítséget a rászorulóknak, vigasztaljuk-e őket?
Meglátogatjuk-e a család, a rokonság, a baráti kör öregjeit, a magányosokat? Segítünk-e nekik valamilyen ügyet elintézni?
Ezt ne csak az ünnep közeledtével tegyük meg, hanem egész évben.
Wass Albert ezt írta: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene
legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Szeretetben teljes, nyugodt, boldog karácsonyt kívánok városunk minden lakójának!
Siklósi István
polgármester

A november végén Dublinban lezajlott Kick-Box világbajnokságon a semicontact kategória felnőtt mezőnyében a magyar küldöttség első aranyérmét a 17 éves mezőberényi Kádas Adrienn szerezte meg.

Advent első vasárnapján az I. ker. Evangélikus (német) Egyházközség lelkésze,
Lázárné Skorka Katalin, második vasárnapján Román János református
lelkipásztor gyújtotta meg a város adventi koszorúján a gyertyát.

Felhívás! Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2007./V.23./MÖK sz. rendeletével megállapított Szervezeti és
Működési Szabályzata 32. § /3/, /4/ bekezdése értelmében a lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek és
intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek lehetősége van a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére javaslatot tenni.
Kérem, hogy aki munkatervi javaslattal kíván élni, azt 2011. december 12-ig írásban küldje meg, vagy adja le a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán.
Siklósi István, polgármester
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖTÖTT

Október 25-én garanciális bejárás történt a városközpont
felújítása során elkészült munkák tartósságának vizsgálatára. Sajnos
több minőségi kifogás merült fel, elsősorban a burkolati elemek
mozgása, a csatorna szemek szintje, illetve több helyen a burkolat
megsüllyedése miatt. A hibák kijavítására a kivitelező határidőt kapott,
melynek időpontja november 25. Amennyiben a javításokat nem végzi
el a megfelelő határidőre és minőségben, úgy más kivitelezőt bíz meg
az önkormányzat a hibák kijavításával, melynek pénzügyi fedezete a
kivitelezőtől jóteljesítési garanciaként visszatartott összeg.
26-án lakossági fórumot tartott a Közútkezelő Kht. a Kinizsi –
Thököly – Mátyás király – Zrínyi – Vásártér utcák felújítási terveivel
kapcsolatos témában. A lakossági fórumon több ellenvélemény fogalmazódott meg a tervekkel érintett utcák lakói részéről, sőt a lakossági
fórumon összesen 343 aláírással ellátott tiltakozó aláírásgyűjtő ívek
kerültek átadásra „Azon beruházások és tervezetek ellen, melyek
Mezőberény belvárosának tehermentesítését a főutak forgalmának
Kinizsi – Thököly – Mátyás Király – Zrínyi – Vásártér utcákra való
terelésével kívánják megoldani”. A fórumon, és azóta is nehezen
értethető meg az érintett lakosokkal, hogy miért lenne szükség a
beruházásokra, illetve azt, hogy nem a 47-es út nyomvonalát kívánják
áttenni, hanem tehermegosztást kívánnak elérni a városon belül. Az
sem jelent megnyugtatást, hogy kizárólag a Thököly utca rekonstrukciója került pályázati beadásra.
A most elkészült tervek, illetve a pályázat keretében megújuló
útszakasz nem helyettesítik a Mezőberényt elkerülő – jelenleg nyugati
oldalon tervezett – utat. Mezőberény Város közlekedési problémájára
az igazi megoldás a városon kívüli nyomvonalon megépítendő útszakasz lenne, ami a kormány jelenlegi tervei szerint 2021-2024. közötti
időre tehető. Ennek az elkerülő útnak a mielőbbi megépítéséért
kezdeményezett a polgármester aláírásgyűjtést.
November 5-én Jakusovszki Sámuelnek 90. születésnapja
alakalmából otthonában került átadásra Orbán Viktor miniszterelnök
úr emléklapja és az önkormányzat ajándékkosara.
11-én Székely Andrásnak a Református Szeretetotthonban adták át
90. születésnapja alakalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát.
Szintén 11-én a „Mesélj nekem” programsorozat keretében
Süveges Gergő média személyiség látogatott városunkba és mondott
mesét a gyerekeknek.
15-én Ürmös Gyula rendőr ezredes járt a polgármesternél. A
Békési Rendőrkapitányság és a Mezőberényi Rendőrőrs munkájáról
kérdezett, illetve a rendőrséggel való kapcsolattartásról esett szó. A
kérdésekkel belsőellenőrzés keretében keresete meg a polgármestert,
aki jelezte, hogy a rendőri szervekkel jó kapcsolatokat ápol az önkormányzat, a rendőri állomány munkájával, magánéletével kapcsolatban
komolyabb kifogás nem merült fel, viszont a lakosság biztonságérzetét nagymértékben növelné, ha több gyalogos járőrözéssel
találkozna. Ez utóbbi kapcsán a rendőr ezredes elmondta, hogy ez
elsősorban nem a helyi szerveken múlik, hanem azon, hogy az
állomány létszáma mit tesz lehetővé.
16-án délután Borgula Péterrel Kondoroson vett részt a polgármester a belvízelvezetéshez kapcsolódó konzorciumi tárgyaláson.
Sor került a 16 települést érintő program kivitelezőinek közbeszerzés
keretében történő kiválasztására, mely a 4 terület közül 3-nál sikeresen megtörtén, míg a negyediknél, amiben Mezőberény mellett többek
között Kondoros és Szarvas is van, érvénytelen ajánlatok érkeztek,
ami azt jelenti, hogy leghamarabb december végén tudnak kivitelezőt
választani.
22-én Dr. Illés Zoltánnál a Vidékfejlesztési Minisztérium
környezeti ügyekért felelős államtitkárnál járt a polgármester. Erdős
Norbert kormánymegbízott, valamint a Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója és általános
igazgatóhelyettese (Kelemen Béla, Rózsa László), továbbá György
Zoltán az AQUAPlus Kft. tulajdonosa részvételével lezajlott
megbeszélésen a geotermikus energiaprojekt aktuális kérdései
kerültek átbeszélésre. A geotermia ügyének jelentőségét az is mutatja,
hogy az államtitkár úr ilyen körben szakított időt a megbeszélésre.
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24-én Békésen az Antenna Hungária képviselőjével Springer
János úrral folytak tárgyalások a már sokszor emlegetett, a Békési
Kistérségi Társulás települései számára előnytelen haszonbérleti
szerződés módosításáról. A tárgyalás Izsó Gábor Békés Város polgármesterével közösen folyt. A lassan egy éve tartó, sok körös
egyeztetés során közel kerültek egy, a kistérség számára előnyösebb
megállapodás lehetőségéhez.

MIRŐL TÁRGYALT AKÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
november 28-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatója
hangzott el a 2011. október 24-i zárt ülésen hozott döntésekről,
valamint a november 3-i rendkívüli testületi ülésen született határozatokról, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A képviselő-testület a Városi rendezvények támogatására és a
nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázati kiírást
elfogadta. Felhatalmazta az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a
pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül végezze el, majd a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati
kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon,
valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a képviselőtestület felé beszámoljon.
Módosításra került az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló
rendelet.
A testület tudomásul vette a 2011. májusától 2011. novemberéig
terjedő időszakra vonatkozó, képviselő-testületi valamint bizottsági
üléseken való megjelenésről készített kimutatást. Megállapította,
hogy az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő és bizottsági tag nem volt, ezért tiszteletdíj csökkentést nem alkalmaz.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött
arról, hogy pályázati lehetőségek ismeretében visszatér a Liget utcai
buszforduló és környezete felújítására, a Liget utcai helyközi buszforgalmi rend megváltoztatására. A forgalom a felújítás elvégzéséig a
jelenleg fennálló rend szerint zajlik.
A képviselő-testület rendeletet alkotott a közterületen történő
szeszesital fogyasztás korlátozásáról.
A testületi ülésre beszámoló készült a Mezőberényi Kistérségi
Általános Iskola és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által, az
összevonást követő működésről szerzett tapasztalatokról. A
képviselő-testület tagjai megköszönték a beszámolók készítésében
közreműködők munkáját, megállapították, hogy az összevonást
követően olyan hosszú időszak telt el, mely már nem alkalmas arra,
hogy a jelenlegi helyzet eredményesség, pénzügyi és szakmai
vonatkozásban összevetésre kerüljön az összevonást megelőző
időszakkal. Az intézményi összevonással kapcsolatos vizsgálatokat
befejezettnek tekintik és a témát végérvényesen lezárták.
Módosították Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés
bevételeit
6.010.028.000 Ft előirányzattal,
4.827.160.000 Ft teljesítéssel,
kiadásait
6.010.028.000 Ft előirányzattal,
3.316.983.000 Ft teljesítéssel,
az egyenleget 1.510.177.000 Ft-tal jóváhagyta, és a 2011. évi költségvetés alapján a 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.
Elfogadásra került Mezőberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója.

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben
egyetértett a „Mezőberény Kártya” kibocsátásával. Felkérte Siklósi
István polgármestert, hogy a kártya kibocsátásával, a kedvezményezettek és kedvezmények körével kapcsolatos részleteket
dolgoztassa ki.
A képviselő-testület felkérte Siklósi István polgármestert, valamint
az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat és
intézményei által ellátott nem kötelező, önként vállalt feladatokat
te-kintsék át, és a feladatok listáját terjesszék elő a decemberi testületi
ülésére.
Módosításra került Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzata. A testület felkérte a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az SZMSZ függelékeinek folyamatos
karbantartásáról.
Elfogadták az adósságkezelési szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását. E rendelet hatályba lépését követően
(2011. december 1.) adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelem a
továbbiakban nem nyújtható be. Ezen rendelet hatályba lépése előtt
benyújtott kérelmek, valamint a folyamatban lévő eljárások tekintetében a rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
A testület tudomásul vette az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódás
miatti törléséi jegyzékét.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program TIOP–3.4.2-11/1 „Bentlakásos intézmények
korszerűsítése” pályázati kiírását támogatja, azon részt kíván venni.
Felhatalmazta Siklósi István polgármestert, Kovács Edina
intézményvezetőt és a Polgármesteri Hivatal beruházási csoportját a
pályázat előkészítésére és benyújtására.
Tudomásul vették, hogy a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a
Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázaton nyert 40.000
Ft-ot nem használta fel, így arról lemondott. A támogatásként megítélt
és fel nem használt 40.000 Ft összeg 2011. évben az általános tartalékalapba kerül automatikusan visszahelyezésre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója által elkészített 2011. évi
Berényi Napok szöveges, valamint pénzügyi beszámolóját elfogadta,
egyben megköszönte az OPSKK igazgatójának és munkatársainak a
Berényi Napok keretében végzett tevékenységét. A testület a 2012. évi
Berényi Napok rendezvényre 5 millió Ft-ot biztosít az intézmény
számára.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mezőberény, Gyomai úti
Hosszú-tó vízkezelési jogát 20 évre a Mezőberényi Horgászok
Egyesülete (Mezőberény, Petőfi u. 8. sz.) részére 2012. január 1jével átadja. Az önkormányzat a Gyomai úti Hosszú-tó (1693, 16951720 hrsz.-hoz tartozó vízfelület) halászati jogát 500 Ft+ ÁFA, azaz
635 Ft éves bérleti díjért haszonbérbe adja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi vasútállomás területén épülő vasúti gyalogos aluljáró
kezelésével kapcsolatban az aluljáró folyosó, a hozzá kapcsolódó rámpák és lépcsők takarítását, hó- és jégmentesítését vállalta.
A testület határozatot hozott arról, hogy ingyenesen átruházza a
Mezőberényi 681. hrsz., természetben a Mezőberényi Köztemető
terület részét képező 1145 m2 területű temető ingatlan tulajdonjogát a Mezőberényi Református Egyházközségre. A közérdekű kötelezettség vállalást 2011. december 31-ig kell megkötni. A tulajdonátadással kapcsolatos minden költség a Mezőberényi Református Egyházközséget terheli.
A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy a Mezőberényi Református Egyházközséggel a temető
használatra kötendő megállapodást az alábbi tartalmi elvek mentén
tárgyalja és a 2011. decemberi testületi ülésre azt terjessze be:
A sírhelymegváltásból befolyó összegek időarányos részét
visszafizeti (nem fizeti vissza), ellentételezésként kéri az 1993. óta
jelentkező karbantartási költségek visszatérítését.
A ravatalozó használata.
A víz és szemétszállítási díjak arányos viselése (vagy sír-

hely, vagy terület arányosan).
A karbantartási és felújítási költségek tekintetében a
használati arányokat jobban tükröző teherviselés kerüljön megállapításra.
A képviselők hozzájárultak, hogy az önkormányzati intézményekben keletkezett bérmaradvány terhére az egy hónapra eső átlagos
rendszeres személyi juttatás legfeljebb 30%-át az intézmények vezetői
meleg étkeztetési utalvány és/vagy jutalom címén dolgozóik
számára 2011. évben kifizethessék. Felhatalmazták Siklósi István
polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények megbízott
vezetőit, az intézmények bérmaradványának terhére jutalomban
részesítse. A jutalom mértékének alapja az intézményvezető kinevezésében szereplő összes járandósága. A jutalom mértéke nem haladhatja meg a kinevezésben szereplő 1 havi illetményt.
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 december 23.
Jakab Krisztina
A Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

2011. december 13-án 13 órától
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Jeszenszky u. 21.
Cservenák János elnök

„Mezőberényi Óvodások Alapítvány” 2011. november 19-én
műsoros délutánt szervezett az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban, ahol az óvodai csoportok mutatták be az erre az alkalomra készült jeleneteket, táncokat.
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Kreatív szombatok
a Madarak Házában

Aktívan és jó egészségben eltöltött sok-sok nyugdíjas évet kíván a
Kálvin úti óvoda Maci csoportja a decemberben nyugdíjba vonuló
Szabó Gáborné Etus dadus néninek.
Könyvárusítás az OPSKK Könyvtárában
Idén is lehet vásárolni az OPSKK Könyvtára kiselejtezett
könyveiből 2011. december 5-étől a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt 50 Ft / db áron.

A szombat délutáni kézműves
foglalkozások az utóbbi hetekben a karácsonyi ünnepkör jegyében zajlanak. November
26-án adventi díszek, koszorúk, ajtó-, és ablakdíszek készültek. December 3-án különleges, egyéni gyertyákat készítettünk. Az érdeklődők
megismerkedhettek a hagyományos gyertyakészítési technikákkal; gyertyaöntéssel,
mártással, tekeréssel. A díszítést írókázással végeztük. A tárgyak nem öncélúan készülnek,
az alkotás öröme és az esztétikai élmény átélése mellett a
meglepetés készítés, ajándékozás öröme is jutalma lehet
a részvevőknek.
December 10-én különleges
technikával készülnek majd a
karácsonyi üdvözlőkártyák.
Karácsony előtti szombaton
pedig egész napos foglalkozást
tervezünk, eredeti, népi hagyomány szerint készítjük a mézeskalácsokat. Az érdeklődők megtanulhatják a sütés előtti díszítési módokat, de a magukkal hozott,
már kisült mézesek díszítésére is lehetőség lesz.
Minden alkotni, ügyeskedni vágyó érdeklődőt szeretettel várunk!
Onody Gyuláné

Töltsön egy vidám szilvesztert
a „BERÉNY” ÉTTEREMBEN
a kitűnő hangulatról a MESTEREK zenekar gondoskodik.
(2008-2009-es szilveszteri sikerzenekara)
ÜNNEPI MENÜSOR:
érkezéskor: lélekmelegítő illatos forraltbor
előétel: Waldorf saláta vegyes ízelítőkkel
főétel: ropogós malacsült, libamájjal töltött jércemell,
kiskerti zöldségekkel, zöldfűszeres burgonyával
desszert: diókrémes palacsinta csokoládéöntettel,
őszibarack raguval, vanílifagylalttal bolondítva
Újév köszöntése egy pohár pezsgővel.

Túrkevén, Madarász Károly emlékére rendezett dalos találkozón vett
részt a Berényi Népdalkör.
Madarász Katalin - versenyen kívül - értékelte a népdalkörök dalcsokrait. A mezőberényiek csak dícsérő szavakat kaptak.

Éjfél után: gyomorápoló korhelyleves füstölt csülökkel, TOMBOLA
BELÉPŐDÍJ: 4.900 Ft (üdülési csekket elfogadunk)
Asztalfoglalás az Étteremben,
a 352-902-es vagy a 30/313-0359-es telefonon.

Tisztelettel várjuk Önöket
és mindenkinek
BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNNAK:
a Berény Étterem dolgozói

„A mi színes világunk” címmel nyílt kiállítás a Color Fotóklub tagjainak (Bankó Pál, Baranya Róza, Berecz Ildikó, Cservenák János,
Hajdú Csaba, Pappné Kőszegi Ilona, Pintér Zoltánné, Savoltné Földesi
Zsuzsanna, Vágvölgyi Mihály, Wagner Márton Zsolt) képeiből Gyulán
a Pándy Kálmán Megyei Kórház galériájában.
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Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja javaslatára, a Belügyminisztérium döntése
alapján megyénkben a Szarvasi és a Békési kistérségekben indulhattak
el a Startmunka mintaprogramok. A Békési kistérségben a pályázott
és támogatott programelemek 2011. december 31-ig összesen 374 fő
részére biztosítanak folyamatos munkalehetőséget, amelyre 109,6 millió forintot nyertek el a települések.

A „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda, a
Mezőberényi Német Önkormányzat, a Mezőberényi Kistérségi
Általános Iskola, a Német Hagyományápoló Egyesület és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által szervezett MÁRTON NAPI
LAMPIONOS FELVONULÁS-t követően szombaton MÁRTON
NAPI BÁL-on vehettek részt az érdeklődők. A hagyományörző rendezvényen a Mártonok köszöntése, a játékos vetélkedő után hajnalig
tartott a mulatság. A bevételt a szervezők az óvoda és az iskola gyermekei számára ajánlották fel.

A „Leg a láb”
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény sajtótájékoztatóval „Magyarország megújul”
egybekötött Nyitórendezvényt
tartott ma a Berény Szállóban az
„Alternatív pedagógiára épülő kulturális tevékenységek a
Viharsarok kistelepüléseinek oktatási intézményeiben. A néptánc, néphagyomány kultúrájának megszerettetése” című,
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0150 azonosítószámú projekt vonatkozásában, mely az Új Széchenyi terv, Az Európai Szociális
Alap és az Európai Unió által finanszírozott Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretein belül valósulhat meg.
A támogatás összege 49 088 000 Ft. Az egy évig tartó megvalósulási időn túl öt év fenntarthatóságot kellett vállalniuk –
tudtuk meg Szabó Csabától, a projekt menedzserétől.
Általános iskolákban úgynevezett témanapokon, az óvodákban
szakkörök formájában valósulnak meg a foglalkozások. A néptánc oktatásán túl célkitűzés a népi kultúra közvetítése, a Kárpát-medence néphagyományainak, szellemi és tárgyi kulturális
kincsinek, népszokásainak felkutatása, ápolása. Emellett
hátránykompenzáló szerepet is vállalnak, segítik a másság elfogadását, közösséget teremtenek, kitartó, célorientált tevékenységre igyekeznek neveli a gyermekeket.
A programot diák vetítése, és a Berény
Táncegyüttes kamara
bemutatója
színesítette.

A Berény Táncegyüttes 10. évfordulója alkalmából jubileumi műsort
és folkbálat rendezett a „Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, a Berény Táncegyüttes Egyesület és az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ.
A vendégek kiállítást láthattak a mezőberényi néptánc csoportok
múltjáról, majd a Berény Táncegyüttes jelenlegi, utánpótlás és egykori csoportjának fergeteges bemutatóját követően hajnalig húzta a
Suttyomba zenekar a talpalávalót.
Az est bevétele a Berény Táncegyüttes és utánpótlás csoportjainak
működését segíti.
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OLVASÓNK ÍRTA
„Szeretet mindenek alapja” - körkérdés a szeretetről
„Szeretet. Egy szó, amit a gyűlölködők lemosolyognak, egy szó, amit az
álszentek szólamszerűen lejárattak, egy szó, amit a gőgösek kisajátítanak, egy
szó, melyet a romantikusok összetévesztenek a szirupos érzelgősséggel, egy szó,
amelyet a kényelmesek igyekeznek visszaszorítani a vérségi kapcsolatokba. Egy
szó, amit magánketrecünkbe zártunk, s csak ünneptájt eresztjük néhány órára
szabadon. Egy fogalom, amelyről azt hisszük, tudjuk, mit jelent; pedig még csak
a felszínét ismerjük egy mélyebb jelentésnek.” (Jókai Anna, 1932 - )
Meg tudjuk-e fogalmazni, mi is a szeretet? Képesek vagyunk kellőképpen
megélni a szeretetet, amelyből vagyunk? Nem vállalkozom semmiféle eszmefuttatásra, inkább megkérdezzük településünk lakóit, kinek mit jelent a szeretet,
hogyan éli meg, mit jelent számára, mi jut eszünkbe a szeretetről.
- Barna Márton (51) autóvillamossági szerelő, önkormányzati képviselő: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mint szó, nem sokat jelet. Szeretetben kell
élni, ennyi az egész.
- (NN) (42): „Pál apostol ismert üzenete jut eszembe a szeretetről. A nevemet
nem fontos leírni (már amennyiben közlésre alkalmasnak találod, esetleg annyit, hogy „egy fölösleges ember)”. Szevasz: Laci
- Jozaf Csaba (36), egyéni vállalkozó, sportoló, a Mezőberényi Sakk
Egyesület elnöke : „Számomra a szeretet egyet jelent a megértéssel, kiegyensúlyozottsággal és összetartozással. Nincs az a nehéz helyzet, amely szeretettel ne
lenne helyrehozható!”
- Hoffmann László (52),: „A szeretet hatalma: Nyugodt lehetsz, hiszen valaki úgyis szeret és ennél nem kell több. A többi érzést meg hátra kell hagyni, mert
előre csak a szeretet hatalma visz.”
- Matuskáné Sinka Edit (44), látszerész: „Összetett, nagyon összetett fogalom, egy-kéz szóval nem lehet kifejezni. Sokféle szeretet van.”
- Modolo Ákos Marco (17), középiskolai tanuló: „Boldogulásunkat
eszeveszetten keressük, mégis olyan kibírhatatlanul nehéz rátalálni. Mindennapi
örömeinket folyamatosan a végesben keressük, de benne képtelenek vagyunk
eltelni, mert sohasem lesz elég, mindig többre vágyunk, és ez oly nyugtalanná
teszi lelkünket. Miért nem oldódunk fel inkább a végtelen nyugalmában, a határtalan harmóniájában, mely nem más, mint a szeretet, mely soha el nem múlik.”
Olejné Mertz Judit (46), közművelődési referens: „Nálam a szeretet egybecseng az emlékekkel. Az emlékek erősítik bennem a szeretet élményét, és a
szeretet számomra személyekhez kötődik.”
- Schäfer László (58), méhész, jógaoktató: „Gyönyörű, színtiszta, és a
legerősebb energia. Akkor élhető meg, ha két ember közt tisztán áramlik. Ápolni kell a szeretetet, áramoltatni, ami összeköt bennünket.”
Tánczos Eszter (36), hitoktató: „Nehéz megfogalmazni. Valakit önmagáért
szeretünk, mert úgy szeretjük, ahogy van. A szeretet: adás. A szeretetet kaptuk,
bennünk van. A nagymamám jut az eszembe, amikor a szeretetre gondolok.”
Tóth Zsuzsanna (51), óvónő: „A szeretetnek sokféle megnyilvánulása van.
A nagycsoportosokkal advent idején, - ha valaki jót tesz - egy szalmaszálat tehet
a kis Jézuska bölcsőjébe. Nagyon szeretnék, hogy mire megszületik, jó, puha és
meleg helyen legyen. Ez is szeretet …”
- Tóthpálné Pávai Mária (58), r. nyugd.: „Sokáig éltem szeretet nélkül.
Évekkel ezelőtt nagyon padlón voltam. 4 éve, amióta járok a klubba ebédelni,
ahol programok is vannak, itt nagyon jól érzem magam, és azt, hogy szeretnek,
számomra ez a szeretet.”
Többen visszakérdeztek, én miképpen is fogalmaznám meg. Nos, valóban
nem könnyű. „A szeretet számomra zsinórmérce. Minimum nem ártani. Elfogadni, ami van, és túllépni bármi is történt. Örömben élni. A szeretetkapcsolataink a legfontosabbak. A szeretet törvény. EGY-ségben maradni a magunk
sokszínűségeivel”
… ezenkívül megkérdeztem még kb. 12 helyi lakost, de nem kaptam választ
…
„Ó, mi az élet szeretet nélkül? Iszonyú, mint a tágas vadony, amelyben nem
járt embernyom. Borzasztó, mint az éjfél hasgató hidege...
Nem élt az, aki szeretet nélkül élt!”
(Kármán József, 1769 - 1795)

Töltse velünk az év utolsó estéjét az OPSKK Művelődési
Központjában kulturált, füstmentes környezetben!
EXOTIKUS műsorral és vacsorával várjuk
az óévet velünk búcsúztató vendégeinket!

18.30 - hajnalig NOSZTALGIA DISCO
Bene D. Jánossal
SZTÁRVENDÉG: 23.00 órától
SIPOS F. TAMÁS
éjfél után MEGLEPETÉS műsor
Menü: svédasztalos vacsora
Éjfélkor: pezsgős koccintás, szerencsehozó lencseleves
Belépőjegy: 3.900.-Ft,
mely tartalmazza a disco
belépőt, vacsorát és a műsort.
Jegyek kaphatók elővételben
december 27-ig a helyszínen.
22.30 órától a belépő 2.000.-Ft,
01.00 órától a belépő 1.000.-Ft

Itt a karácsony, és nincs ötlete, hogy mivel lepje meg szeretteit?
Egy ötlettel ajándékozzuk meg Önöket!
Akár belépőjegyet vásárolhat ajándékba a színházi előadásunkra.

Ray Cooney

PÁRATLAN PÁROS
bohózat két részben
a Kalocsai Színház előadásában
2012. január 21. 19 óra
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színházterme
Szereplők:
John Smith – Kárász Zénó, Stanley Curtis – Juhász Illés
Mary Smith – Szabó Judit, Barbara Smith – Mádi Piroska
Porterhouse, felügyelő – Csík Csaba,
Troughton, felügyelő – Krizsik Alfonz,
Bobby Franklin – Pavel Miklós, Fotóriporter – Fekete István
Rendező: Dobos Judit
Jegyek már kaphatók az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban!
Mezőberény, Fő út 6. Tel.: 66/515-553
Jegyár: 2.500 Ft

Benyovszky Pál Márton
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Decemberi programajánló

Több, mint 200 db karácsonyi képeslapból nyílt kiállítás az OPS Kulturális

December 8. 15 óra „Leg a láb” A.M.I. Télapó Ünnepség és
Pulyabál
December 9. 13.30 és 16 óra „Leg a láb” A.M.I. Ovis Télapó
ünnepség

Központ Muzeális Gyűjteményében.

Megtekinthető: 2012. január 14-ig

December 9. 16 óra Mesélj nekem: a könyvtárosok mondanak
mesét a gyerekeknek az OPSKK Könyvtárában
December 9. 18 óra MIKULÁS PARTY a Tópart Vendéglőben
a Mezőberényi Városi Nyugdíjas Klub Mezőberényi Szlovákok
Szervezete szervezésében.
Részvételi díj: 1450 Ft
ZENE, TÁNC, TOMBOLA, VENDÉGÜNK A MIKULÁS!
MENÜ:
A: 1.) vendégital, 2.) tóparttál, 3.) vargabéles
B: 1.) venégital, 2.) toroskáposzta, 3.) vargabéles
(A tombola bevétellel az adventi gyertyagyújtás kiadásait támogatja.)
December 10. 16 óra KARÁCSONYI HANGVERSENY a A
Mezőberényi
Kistérségi
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat MŰVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNYÉNEK
növendékei és tanárai közreműködésével.
Az előadás helye: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
December 11. és 18. 11-15.30 óra Kézműves bemutató és vásár az
OPSKK Muzeális gyűjteményében
December 18. Karácsonyi irodalmi kávéház: Orlai Színpad
műsora az OPSKK Művelődési Központ kávézójában
December 19. 14. óra Idősek karácsonya az OPSKK Művelődési
Központ színháztermében, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint az OPS Kulturális Központ szervezésében
A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti, mely indul 13
órakor a Szénáskert - Belencéresi út kereszteződésétől.
Megáll a következő utcák kereszteződésében:
Belencéresi-Martinovics; Belencéresi-Vésztői; Vésztői-Kinizsi;
Kinizsi-Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi sgt.; Zrínyi sgt.-Jeszenszky;
Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász
Tervezett érkezés az OPS Kulturális Központ elé: 13 óra 25 perc
Innen kiszállás után az autóbusz továbbindul: Békési u.- József A.;
József A.-Teleki; József A.-Belentai; Kálvin tér (Magyar bolt);
Rákóczi-Vasút u.; Szabó Á.-Gutenberg; Gutenberg-Oltványkert;
Oltványkert-Mátyás kir.; Luther u.-Árpád; Luther u.-Puskin utca
útvonalon és visszatér az OPS Kulturális Központhoz.
December 23. 16 óra Mesélj nekem: Tege Antal színművész mond
mesét a gyerekeknek az OPSKK Könyvtárában

December 27-29-ig 14 -17 óra között Szünidö-dö-dő: az OPSKK
„Madarak Házában”
Kedves gyermekek!
Az idei téli szünetben is megrendezésre kerül a SZÜNIDÖ-DÖDÖ játszóházi program, 2011.december 27-28-29-én a „Madarak
Házában”.
A három nap egyikén lehetőségetek lesz origamizásra, a szilveszteri buli hangulatjavító kellékeinek elkészítésére, illetve egy
érdekes, szép új technika – a viaszfestés – megtanulására, és
viaszfestmény készítésére.
A foglalkozásokat vezeti: Fábián Zsolt és Onody Gyuláné
Szeretettel várunk Benneteket!

nyitva tartási időben.

Adventi gyertyagyújtás
a Berény Szálló előtti téren
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat hagyományteremtő szándékkal, negyedik alkalommal – felkérve a mezőberényi négy történelmi egyházat –
adventi gyertyagyújtásra hívja és várja a város lakóit a Kossuth
térre (a Berény Szálló előtt).
2011. december 11. 16 óra a Római Katolikus Egyházközség
szolgálatával
2011. december 18. 16 óra a II. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával
Ugyancsak a Kossuth téren köszöntjük közösen az Új Évet
2012. január 1-jén 16 órakor.
Köszöntőt mond: Siklósi István polgármester
Az ünnephez közeledve az adventi koszorún gyertyát gyújtunk,
mely az összetartozást és az egymás iránti 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.

,,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 sikeren felbuzdulva idén újra megszervezzük a
karácsonyi adománygyűjtésünket a Mezőberényi hátrányos
helyzetű gyermekek javára.
Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával!
Csaljon mosolyt a hátrányos helyzetű 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 cipős dobozos ajándékok
gyűjtésével is, amelyet gyermek életkorától függően
tetszőlegesen, lehetne megtölteni édességgel, ajándékokkal.
Kérjük írja rá a gyermek életkorát, nemét, hogy kinek szánja.(pl.: 10 éves kislánynak).
December 16-án délután 16:30-kor egy meglepetés
műsorral szeretnénk lezárni adománygyűjtésünket melyre
szeretettel várunk minden kicsi és nagy angyalkát.
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Jó az út — beszélgetés Erdős Norbert kormánymegbízottal, országgyűlési képviselővel
Erdős Norbert 2011. november 25-én volt a gyerekek vendége az
OPSKK Könyvtára és a Könyvtárpártoló Alapítvány „Mesélj nekem!”
című programsorozata keretében. Kisgyerekkori kedvenc meséjét, A
vakond nadrágját olvasta fel a gyerekeknek. A mesefelolvasás után
nyilatkozott a sajtónak, majd rendelkezésünkre állt, hogy beszélgethessünk. A beszélgetésbe beépítettük azokat a kérdéseket is, amelyeket az OPSKK Könyvtára honlapjának látogatói tettek fel az interneten keresztül.

— Olvasol-e mesét gyakorló édesapaként otthon?
— Nem annyit, mint kellene. Azt mondanám, ebben „közepes”
vagyok. Szeretjük a meseolvasást, és ebben kitűnően teljesít a
feleségem. Én magam, csak, amikor hozzájutok. Havonta egyszer-kétszer.
— Hogyan teremtitek meg a televíziózás, DVD-zés, internetezés
illetve az olvasás, mesehallgatás egyensúlyát?
— Kompromisszummal. Igyekszünk például olyan DVD-ket beszerezni, amelyeknek a révén a gyerek kiváló meséket ismer meg.
Magát a technikát nem rekesztjük ki.
— A mezőberényieket foglalkoztatja — több kérdés is
árulkodik róla —, hogy a jelenlegi két funkciód közül melyikhez
kötődsz jobban...
— Igen. Minden bizonnyal szétválik a kettő. Az egyértelmű, hogy
az önkormányzati világ elválik a parlamentitől. Ahogy egyébként
1990. és ’94. között is volt. Bizonyos összeférhetetlenségi vonatkozások máris fennállnak. A kormányhivatalok vezetői államtitkári rangban ténykednek, s így én, államtitkárként, nem vehetek részt parlamenti bizottsági munkában, és parlamenti jegyző sem vagyok. A kormányhivatalok esete más ugyan, mint az önkormányzatoké. Én azt
szeretném, ha nem kellene választani, mert úgy érzem, hogy jól
működtethető együtt a két funkció.
— Ha indulsz képviselőjelöltként, hol fogsz indulni?
— Az nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy kilenc éve
lehetek ennek a választókerületnek [Békés megye 3. sz. választókerületének — csk] országgyűlési képviselője. A tervek szerint átalakuló kerületi beosztás azzal jár, hogy a kerület a korábbi beosztás
szerinti más kerületekkel illetve azok egyes részeivel összevonásra
kerül, de számomra ez marad továbbra is a „pálya”, ahol indulni
szeretnék.
— A honlaplátogatók több kérdést is föltettek a megye járási
beosztásával kapcsolatosan. Nyilatkoztad korábban, hogy hét
járási székhely kijelölése egyértelmű; kérdezzük, hogy melyek
ezek, és, ami a főkérdés: lesz-e Mezőberényből járási székhely?
— A hét egyértelműen megnevezhető leendő járási székhely a hét
választókerületi központ. [Ezek: Békéscsaba, Gyula, Békés,
Szeghalom, Szarvas, Orosháza és Mezőkovácsháza — csk.] A régió
fejlesztésének érdekében, taktikai okból kilencért illetve tízért harcolok, hogy így szerencsés esetben nyolc legyen belőle. A nyolcadik
— hangsúlyozom, ebben a szerencsés esetben — Gyomaendrőd lenne.
Amit világosan kell látni, hogy itt Békéscsaba környezetében a

megyeszékhely vonzása nagyon erős. Vegyünk például egy nagybevásárlást, ami elég köznapi eset! Nos, már ebből a célból is inkább
Csabára járnak az emberek. Mezőberény olyan közel van
Gyomaendrődhöz illetve Békéshez, hogy itt újabb központ
kialakulására nem látok esélyt.
— Sokakat érdekelnek a várva várt, Mezőberényhez kapcsolódó fejlesztések. A legtöbben az ún. „alsó” út (ez vezet a kamuti elágazáson át Berényből Csabára) felújításának állásáról, a
mentőállomás felől valamint a leendő elkerülő útról illetve a tervezett vasúti felüljáróról érdeklődnek...
— Az alsó út megfelelő állapotban van. Most jöttem rajta.
— Mi tegnapelőtt még Békésen át mentünk, féltünk tőle...
— Pedig most már rendesen használható állapotban van: egyes
helyeken az útburkolat szintje még különbözik, de az átmenetek rendesen meg vannak építve: nincsenek döccenők.
— Ez örvendetes. Köszönjük a jó hírt.
— Ami a többi kérdést illeti, mindegyiknek megvan a maga ütemezése, nincs tudomásom arról, hogy olyan akadály merült volna fel,
amely valamelyiket meghiúsítaná.
— Engedj meg egy vallásra vonatkozó kérdést! Milyen vallású
vagy? Honlapodon az esküvő és a keresztelő képei szerepelnek.
— Igen, ennyit megengedtem magamnak. Nincs más családi
vonatkozású kép a honlapon. Örülök, hogy megkérdezted, és, hogy
így ebben a körben beszélhetek róla. Nem tagadom, hogy egy ilyen
információnak is megvan a maga értéke. Közelebb hozza az
embereket. Ebben is, ahogy mindenben következetesen ugyanazt
mondom. Volt is bajom emiatt a következetesség miatt. Úgy értem,
„házon belül”. Mert, hogy kívülről, az természetes... Tehát igen:
evangélikus vagyok. Esküvőnk Békésen, a református templomban
volt evangélikus szertartás szerint; Békés az én legnagyobb
településem. Aztán abban állapodtunk meg, hogy a fiúgyerek az apja,
a lánygyerek pedig az anyja vallását viszi tovább. Feleségem katolikus, így Laura lányomat a második legnagyobb városomban,
Mezőberényben katolikus szertartás szerint kereszteltük.
— Utolsó kérdésem. Politikában mozgó embernek már föltettem. Milyen a hozzáállásod, amikor egy-egy kérdésben az
országgyűlésben döntened kell? Fideszes politikus vagy, Fideszkormány van, tehát nincs gondolkodnivalód, vagy tudsz-e azonosulni, szereted-e azt a kormányt, amelynek a döntéseit támogatod?
— Magam is úgy látom, hogy a meghozott döntések helyesek.
Igen, egyetértek azzal, hogy most például ezt az IMF-megállapodást
meg kellett kötni. Jó az út, amelyen haladunk. A kommunikációra viszont nagyobb súlyt fektethetnénk, ebben igazat adok azoknak, akik
kritizálnak bennünket.
— Kedves Norbi, köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük a szereplést és a beszélgetést! Kiváló erőt, egészséget kívánunk munkádhoz!
(Csabay Károly) Fotó: Vágvölgyi Mihály

November hónapban eltávoztak közülünk:
Bagi Józsefné szül. Hőgye Éva ( 68 ), Schmidt Ádámné szül. Vrbovszki Mária ( 80 ), Bojtár Endre (1943), Kokavecz Mihály (1928), Bereczki Sándor (1925) Mb. Juhász Gy. u. 1. (Oltványkeret 37.) lakosok.

Beutaló és sorbanállás nélkül 2011. december 15-én 9 órától a
Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
ORTOPÉD SZAKVIZSGÁLATOT szervez
az OPS Kulturális Központ Művelődési Központjában.
További információ kérhető Gulyásné Székely Évától a
20/616-50-50-es telefonszámon.
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Tökéletes karácsony? Csakis a tökéletes szeretet által!
Kovács Magdolna Róza
és
Gönczi Márton

65 éve
kötöttek házasságot.

Azt mondják, hogy ilyenkor költjük a legtöbb pénzt. Próbájuk a tökéletes terítéket, a
tökéletes ajándékot a tökéletes karácsonyi ételt elkészíteni és erre áldozni kell. Ha az év más
időszakában nem is tehetjük meg, de legalább egyszer egy évben legyen minden perfekt,
kiváló, remek, csodás!
De milyen volt az első karácsony? Amikor a karácsonyi zenét hallgatunk, a betlehemes
játékokat, jeleneteket nézzük, elfog bennünket a romantikus érzés. Milyen gyönyörű lehetett,
milyen meghatóak az első karácsony történései! Pedig ha jól szemügyre vesszük, rengeteg hi ba, ügyetlenség, emberi gyengeség és tökéletlenség kötődik hozzá. Már az a tény, hogy egy fiatal lány kisbabát vár… abban a korban semmi köze nem volt ennek a bátorsághoz, vagy
önkiteljesítéshez: a szégyennél is több volt. Mária terhessége mégis áldott állapot volt, mert
Isten Fiát hordta a szíve alatt. Emberi szempontból megvetett helyzetben állt, s egy ilyen fiatal
nőt elvenni nagy merészségnek számított. Milyen nagy volt József szeretete és Istenben való
hite! De a mélyben mégis megingott, és gyötrő álmai voltak, mert arra gondolt, hogy meny asszonyát mindezek után titokban fogja elküldeni magától. Kétségeiben egy angyal kellett erősítse: Isten képes olyan megoldásokra, amit az ember képtelenségnek tart. Isten kész emberi
formát ölteni! Isten velünk akar lenni. S nézzük tovább! A mindenórás kismama hosszú zöty kölődését Betlehembe. Egy római császár parancsa, önkénye és egy fárasztó út egybeesése következtében a kisbaba Betlehemben született meg, Nem úgy, nem ott, ahogyan tervezhette a fiatal pár, hogy a József által készített bölcsőbe fektetik majd, és megszépített názáreti otthonukban sír majd fel. Mégis ez a sok előre nem látható, bosszantó körülmény lesz az út ahhoz, hogy
Jézus születése úgy történt, ahogyan a próféciák előre megírták. Az első látogatók nem rokonok és falubeliek, hanem pásztorok- akik az angyal szavára hallgatva indulnak útnak. A
következő órákban megint jön valaki, a fiatalasszony még fel sem ocsúdik, biztosan fáradt és
kellemetlen neki a körülötte való jövés-menés. Ők keletről érkeztek, bölcsek, királyok. Ajándékokkal megrakva és biztosan alattvalóktól kisérve. Mária irul- pirul, ahogyan József Attila
fogalmaz. Hiszen minden látogató azért jön, mert tudja, AZ AKI megszületett a közöttünk levő
Isten, a megígért Megváltó, a világ Ura! S pár nap múlva sem térhettek haza, mert Heródes ki rályt zavarta a tény, hogy esetleg valakinek át kell engedje a trónját. Egyiptomba kell menekülni a csecsemővel. De ez is egy újabb mozaikja a nagy történetnek. Hiszen a próféták azt is
leírták, hogy Egyiptomból hívja majd az Úr az Ő fiát…
Sok emberi gyarlóság övezi ezt a történetet, Heródes féltékenysége, a betlehemi emberek
elutasítása. Van benne előre nem tervezett kényelmetlenség, szégyenérzet, a pásztorok félelme
az angyaloktól, kellemetlen istállószag. Olyan érzések és cselekmények, amik nem szépek,
nem illiek, nem kedvesek, egyáltalán nem tökéletesek. Mégis ez a nagyon egyszerű történet lett
a világ legszebb ünnepének alapja. Elgondolkodtunk már, miért? Mert közvetíti a legfontosabbat. Isten közénk érkezett és velünk van Jézusban! Isten szeret minket és mindent megtesz
azért, hogy megértsük ezt! Ő jó hozzánk és ezt így tudta nekünk megmutatni: egy piciny,
törékeny gyermek képében hozza a tökéletes isteni világ üzenetét nekünk. Valahányszor gyermek születik a világra, ebből a tökéletességből kapunk valamit. Az igaz családi pillanatokban
ebből az isteni jóságból érzünk át valamit. Karácsony havas napjaiban, csendes, meghitt perceiben, az ajándékozásra és együttléteinkre készülve, ebből az isteni csodából kapunk valamit.
És ebben a régi történetben újra, meg újra átélhetjük, amire tényleg szükség van, az nem a
tökéletes körülmény, nem a tökéletes dekoráció, hanem más. Az ember Istenre vágyik, aki
egyedül tökéletes, egyedül érdek nélkül jó, egyedül tiszta szeretet, megbocsátás és önfeláldozás. Ha félretesszük a zavaró körülményeinket, rálelhetünk mi is Jézusra, aki nem csak egy
ünnepet tesz perfektté, hanem egész életünkbe fényt, értelmet és szépséget ad, mert önfeláldozó
szeretetét adja nekünk tökéletes ajándékként és bennünket is megtanít úgy szeretni, ahogyan ő
teszi.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” János 3, 16
Lázárné Skorka Katalin

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál Te meg, csak álmodni mertél.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BOJTÁR ENDRE
Novemberben

temetésén megjelentek, sírjára virágot és koszorút helyeztek.

köszöntötte őket a család.

Köszönettel: a gyászoló család
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Rendőrségi tájékoztató!

Mezőberényi Hírmondó

Falopások megelőzése!
TISZTELT ERDŐTULAJDONOSOK!

A „tűzijáték” termékek forgalmazását, illetve felhasználását
Magyarországon a polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet szabályozza.
A rendelet egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú, ún. játékos pirotechnikai termék szabad forgalmazását és felhasználását. E termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész
évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.
A kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római
gyertya kivételével II.-III. pirotechnikai osztály – valamint a petárda
kivételével ) nagykorú személyek 2011. december 28-a és 31-e között
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben
összesen 1 kg bruttó tömegig tárolhatják. Ezeket a termékeket 2011.
december 31-én 18.00 órától 2012. január 1-jén 00.06 óráig engedély
nélkül felhasználhatják a használati utasításban meghatározottak
szerint. Kérjük, hogy a vásárláskor ellenőrizzék a terméken lévő
magyar nyelvű tájékoztató felirat meglétét!
A forgalmazónak fontos kötelezettsége, hogy a fel nem használt,
hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott
tűzijáték terméket 2012. január 05-ig vissza kell vennie. A vásárló
2012. január 5-ig köteles visszaszállítani az ilyen anyagokat. Amennyiben ezt követően tart birtokban II-III. pirotechnikusi osztályba tartozó terméket, szabálysértést követ el.
Petárda vásárlása, birtoklása, tárolása és felhasználása minden
kategóriában TILOS.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékekre is meghatároz a jogszabály
tárolási előírásokat. Ezek a következők:
* pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem
tárolhatók,
* el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos,
* lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől el zártan kell tartani,
* tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni
nem szabad,
* minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a
károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve
legyen. Az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani,
* elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy egyéb okok miatt sérült
burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a
többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni. Az ilyen hibás
terméket felhasználni tilos,
* a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a
terméket szétszerelni nem szabad,
* a közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet
borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.
Kérjük, hogy a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó szabályokat
önmaguk és mások testi épségének védelme, valamint közrend, köz biztonság fenntartása érdekében tartsák be.
A Mezőberényi Rendőrőrs köszöni a város közbiztonságának,
illetve a Mezőberényben élők biztonságérzetének javítása érdekében kifejtett tevékenységhez nyújtott segítségüket, támogatásukat
és megértésüket.

Mezőberény minden lakójának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
jó egészséget, és eredményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

Ma Magyarország területének ötödét borítja erdő, ez közel 2 millió
hektárt jelent. Az erdő 66%-a gazdasági szervezetek, 12%-a egyéni
társaságok kezelésében található. A tél közeledtével hangsúlyos probléma az erdőterületek vagyonvédelme, a falopások megelőzése.
Sajnos az a tapasztalat, hogy az ilyen jellegű jogsértések megyénket is elérték. Az eltulajdonított fa értéke a pár ezer forinttól a több
százezer forintig is terjedhet. Esetenként védett fafajok válnak az elkövetők „áldozatává”.
Az erdős területek általában a lakott településektől távol esnek,
ritkán látogatottak, ami megnehezíti az ezen bűncselekmények elleni
hatékony védekezést.
A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik. A
tulajdonostól is függ az, hogy erdős területe mennyire válik az
elkövetők célpontjává. Gondolja át mit tett, illetve mit tehet védelme
érdekében.
Mi az alábbiakat javasoljuk:
A tulajdonosok beszéljék meg egymás között, hogy folyamatosan
figyelemmel kísérik, látogatják – célszerű lehet a látogatások
időpontját előre egyeztetni, annak érdekében, hogy a terület sokáig ne
legyen magára hagyatott – az erdőterületeket, értesítik egymást, ha
gyanús körülményt észlelnek.
Amennyiben gyanús személyek mozgását tapasztalják a területen,
jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát.
Ha a településen működik polgárőrség, mezőőri, tanyagondnoki
szolgálat, természetvédelmi őrszolgálat, vadásztársaság velük, illetve
az erdészekkel is célszerű felvenni a kapcsolatot kérve, hogy
tevékenységük során kísérjék figyelemmel az adott területet.
Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a
rendőrséget a 107, 112 segélykérő telefonszámon közölve a szükséges
információkat. Amennyiben lehetséges a helyszínt érintetlenül kell
hagyni. Ha a helyszínen bármilyen változás történt azt a
rendőrhatóságnak jelezni kell.
Ezen bűncselekmények megelőzése közös érdekünk, ezért kérem
lehetőségeikhez képest, vegyék figyelembe javaslatainkat.
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

KOMFORT ABC
Kiemelt ajánlat:
Napraforgó étolaj „Iskon” 1L 349,Gyerekpezsgő Magic alma, meggy 0,75L 159,- (212,-/L)
Száraz macskaeledel „CBA” 1kg 199,Sós kisperec „CBA” 500g 299,- (598,-/kg)
Nescafé Classic inst. kávé 3in1 10x17,5g 369,- (2109,-/kg)
Happy száraz kutyaeledel 3kg 399,- (133,-/kg)
Tchibo Family őrölt kávé 250g+25g 449,- (1633,-/kg)
Paloma szemes kávé 1kg 1399,-

Amíg a készlet tart!
Mezőberény,
Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu

Mezőberényi Hírmondó
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90. születésnap
„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

Két új foglalkozás sorozat indult el a pályázati program
keretében. A „Heuréka” tanulást segítő kiscsoportos foglalkozás
általános iskolás korú gyermekek számára nyújt tanulás módszertani ismereteket. A szakmai vezető konkrét feladatok
megoldásában is segít, illetve olyan gyakorlati ismeretekhez juttatja a résztvevőket, melyek a tananyag feldolgozásához,
megértéséhez, rögzítéséhez szükséges képességeket fejleszti.

Az álláskereső tréning munkanélküli felnőtteknek próbál segítséget nyújtani. A foglalkozások eredeti célja az volt, hogy a
résztvevők olyan rutinok, algoritmusok birtokába jussanak,
melyek segítségével felderíthetik a kínálkozó álláshelyeket,
benyújthatják jelentkezésüket,
sikeresen vehetnek részt állásinterjúkon. Legtöbbjük azonban már régóta munkanélküli,
elkeseredett álláskereső, ezért a
fenti feladatokon túl a tartós
munkanélküliség következtében kialakuló elkeseredettség,
bizonytalanságérzés feldolgozásához szükséges „énerősítő”
kompetenciák elsajáttítatásával
is próbál segítséget nyújtani a
foglalkozásokat vezető Fekete
Gabriella.

A pályázati program keretében zajló
„Zöld kör” környezetvédelmi szakkör
tagjai 2011.november 12-én délelőtt
faültetési akciót szerveztek, melynek
célja a liget kiszáradt fáinak pótlása. A
rendezvény keretében a régi háborús
emlékmű környékére 50 tölgyfacsemete került kiültetésre. A facsemetéket
Szelekovszky László nyugalmazott
környezetvédelmi főtanácsos biztosította.
A szép, napos, késő őszi délelőttön a
környezetvédő gyermekek szüleikkel, testvéreikkel együtt vettek
részt a programon.
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

Székely Andrást 90. születésnapján, családja körében köszöntötte Siklósi István polgármester és adta át ünnepélyes keretek
között az önkormányzat ajándékcsomagját és
a miniszterelnök aláírásával hitelesített
emléklapot. A jó egészségnek örvendő
András bácsi a kistalálkozón feleségével,
lányával, unokáival együtt emlékezett a
megélt örömökről, nehézségekről.

90. születésnap

Otthonában köszöntötte Siklósi István polgármester a 90. születésnapját ünneplő
Jakusovszki Sámuelt. Az Önkormányzat
ajándékcsomaggal és a miniszterelnök
aláírásával hitelesített emléklappal tette
emlékezetessé a jeles napot. Samu bácsi
meghatódva hallgatta felesége és leányai
emlékezéseit az együtt töltött napokról.
Örömmel mondták, hogy a kerek évfordulót
családi körben készülnek ünnepelni, ahol az
unokák, dédunokák is jelen lesznek és verssel
köszöntik a szeretett apát, nagytatát, dédit.
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Mezőberényi Hírmondó

TÁRSASTÁNC MINDENKINEK!
GYEREKEKNEK
Kezdők

Mezőberény, a megújuló energiaforrások hasznosítója
Újabb energiaforrás – a napenergia – állhat Mezőberény városának szolgálatába.
A december elején záruló projekt megvalósításához közel 9 millió forinttal járult

Mezőberény Város Önkormányzata – folytatva a korábban elhatározott törekvéseket – újabb
megújuló energiaforrást igyekszik a település szolgálatába állítani. A képviselő testület és a
városvezetés céltudatos törekvése az intézmények, sőt hosszú távon a lakások gazdaságos
és biztonságos energiaellátása. A véges készletekkel rendelkező – úgynevezett fosszilis források (gáz, olaj, stb.) – kiváltása ily módon több lépcsős folyamat megvalósulásával történik
meg, ennek jelentős mérföldköve a jelenlegi beruházás. Az Orlai Petrics Soma Művelődési
Központ energiaellátását segítő egység megvalósítását helyi vállalkozók végzik. A
beüzemelést követően a város többi intézményére vonatkozóan is készülnek tanulmányok.
A város lakóinak természetesen további (járulékos) előnyt jelent majd e környezetbarát technológiák telepítése, amelynek során az egészségesebb életmód vélhetően a település
népességmegtartó képességére is kedvező hatással lesz.
A KEOP-4.2.0/A/11.-2011-0264-es azonosítószámú pályázat során elnyert 8.707.188,- Ft
támogatással napelemes rendszert telepítenek Mezőberényben. A Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóság ítélte meg ezt az összeget, amelynek a felhasználását az
EK Kft – Energia Központ Nonprofit Kft – koordinálja.
A „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” tárgyú pályázat
nyomán megvalósuló projekt fontos állomása Mezőberény város hosszú távú energiagazdálkodási stratégiájának.

1-4. osztályosoknak
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 17 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Jelvényszerzők
1-4. osztályosoknak
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 17. 15 óra
Tanfolyam díja: 7000. Ft
FIATALOKNAK
Kezdők
8. osztályosok és középiskolások részére
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 17. 30 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Haladók
Középiskolások részére
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 17. 45 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Jelvényszerzők
Középiskolások részére
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 18. 00 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Versenytáncosok
Aranysztár
fokozatú
jelvénnyel
rendelkezők részére
Megbeszélés időpontja: 2012. január 6.
(péntek) 18. 15 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Felnőtteknek

M e ző be rén y,

Megbeszélés időpontja: 2012 . január 6.
(péntek) 18.30 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft

G yá r u . 1 .
Tel. / fax . : 6 6/4 23 -2 00 , 66 /35 2- 45 5
E -m a il: teg la@ b hn . h u
w w w. be ren yite gla . h u

A tanfolyamokat vezeti:
Hajas Tibor
diplomás táncpedagógus

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
eredményekben gazdag, új esztendőt
kívánunk minden dolgozónknak,
megrendelőinknek, partnereinknek!
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