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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2012. február. 03-án bekövetkezett az, amit nem vártunk, de
készültünk rá. Jött a hideg és a hó is. Még ezen a napon délután két
magánszemély esetében is intézkedni kellett, mert a katasztró-
favédelemhez érkezett bejelentés, illetve egy közösségi oldalon közzé
tett információ szerint nem rendelkeztek tüzelővel. A Közszolgáltató
intézmény rugalmasan oldotta meg ezt a feladatot is, miként a
támogatott tűzifa határozatok alapján történő kiosztását is.

Összességében a rendkívüli időjárási helyzettel kapcsolatban
elmondható, hogy több család esetében valóban életmentő volt az a
segítség, amit az önkormányzat tudott, tud nyújtani. De az is igaz,
hogy más esetekben az emberek nem megfelelően készültek fel a télre,
kizárólag az önkormányzattól várták a megoldást. 2012-ben jó előre
tudatosítani kell az emberekben, hogy a Város lehetőségei végesek,
nem képes sokak helyett tüzelőről, élelmiszerről, megélhetésről gon-
doskodni. Sokan köszönték meg a segítséget, elsősorban azok, akik
önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. S voltak olyanok is,
akik lefitymálták a segítséget, elégedetlenek voltak a felajánlott
élelmiszerrel, sőt nem fogadták el a kenyeret, mondván, hogy nekik
egy ebéd 5 ezer Ft-ba kerül, ezért az önkormányzat pénzt adjon.
Ugyanez a család volt az, aki magánszemély által segítségként fel -
ajánlott kályha szabályszerű beüzemeléséhez sem kívánt hozzájárulni,
s azt is elvárta volna, hogy a kapott fát hasogassuk fel nekik!

Nagy tanulsága a rendkívüli időjárási helyzetnek, hogy míg az
emberek egyik részének a számukra nem megfelelő hóeltakarítás
jelentette a legnagyobb problémát, addig sajnos nagyon sok embernek
a megfagyás és az éhség elleni védekezés!!!

6-án Siklósi István polgármester Smíriné Kokauszki Erika, Olejné
Mertz Judit és Fábián Zsolt társaságában Békéscsabán tárgyalt a
Csabai Kolbászfesztivál szervezőivel, a Csabai Rendezvényszervező
Kft. ügyvezetőjével és munkatársaival arról a lehetőségről, hogy az
idei évben Mezőberény lehet a Kolbászfesztivál díszvendége. Ez
olyan lehetőség, amit nem szabad a városnak elszalasztania. A február
10-i rendkívüli testületi ülésen a testület pozitív döntést hozott. A
részvétel szervezése folyamatos munkát kíván meg a szakemberektől.

Maszatoljunk, pontosabban „Masat”-oljunk. Bizonyára többek
előtt ismert, hogy a szakmai berkekben világviszonylatban is nagy vis-
szhangot kiváltott magyar műholdhoz, a MASAT-1-hez kapcsolódó
projektnek mezőberényi vonatkozása van. A műholdat megépítő és
követő csoport vezetője – fogalmazhatunk úgy, a projekt szellemi
atyja – Dr. Gschwind András városunk szülötte. A tudományos siker-
hez kapcsolódóan a következő e-mail váltás történt:

„Tisztelt Adjunktus Úr! Kedves András! Engedje meg, hogy
Mezőberény Városa nevében szívből gratuláljak az Ön által vezettet
csoport nagyszerű tudományos eredményéhez! Azt gondolom, hogy a
mi gratulációnk nem jelenthet Önnek annyit, mint amit nekünk jelent,
hogy a február 12-én elhangzott rádióinterjúban megemlékeztek
mezőberényi gyökereiről. Talán nem meglepő, ha azt mondom, mi
"földhöz ragadt" emberek az Önök munkájának részleteit nem
ismerjük, sőt talán nem is fogjuk teljesen megérteni, de azt min-
denképpen szeretném leszögezni, hogy a szakmai körökben kivívott
elismerés nekünk is nyilvánvalóvá teszi annak fontosságát, nagyságát.
Mezőberény büszke akar lenni az innen elszármazottakra, azok ered-
ményeire. Igyekszünk újra felvenni a kapcsolatokat mindazokkal, akik
vallják, hogy Városunkból származnak. … fogadja legmélyebb elis-
merésemet munkásságáért, s remélem rövidesen Mezőberényben is -
akár magánemberként, akár egy előadás keretei között - köszönthetjük
Önt. 

Tisztelettel: - Siklósi István”

„Tisztelt Polgármester Úr ! Kedves István !
Köszönöm a jókívánságokat. … Sorait meghatódva olvastam.

Mezítlábas gyerekként élvezve a táj szabadságát legmerészebb
álmaimban se merült fel, hogy életemben ilyen levelet kapok. 18
ország 68 rádióamatőre önti ránk az általuk vett adatokat. Napi hat
átvonulást mi figyelünk. Kissé "csatatér" jellegű a vezérlőállomás kis
helysége. Közben a média ostroma.

Szülőföldem, városom számomra örökre megmaradó emlékeket
jelent. Megtisztelő meghívására később visszatérek. Remélem
egészségem is így akarja. …

Üdvözlettel: dr Gschwindt András,
a Masat projekt vezetője”

23-án a polgármester a Békés Megyei Vízművek Zrt. által
szervezett fórumon vett részt Békéscsabán, ahol a „Viziközmű törvény
hatásai az önkormányzatokra, fogyasztókra” című előadást hallgathat-
ták meg. A lakosságot leginkább érintő kérdés a víz, illetve csator-
nadíjak ára. Erről elmondható, hogy a 2012. január 1-én életbe lépett
Víziközmű törvény rendelkezései értelmében a díjak központilag
megállapítottak, abba az önkormányzatnak beleszólásuk nincs. Az
árakra minden településen igaz, hogy az, a 2011. december 31-én al -
kal  mazott áraknál legfeljebb bruttó 4,2%-al lehet több. Mindezek
alapján 2012-ben Mezőberényben a lakossági vízdíj bruttó 249,95
Ft/m3, a lakossági csatornadíj bruttó 358,32 Ft/m3 lesz. (a kettő együtt
608,27 Ft/m3). Tehát 2012. évre a tényleges díjak vonatkozásában már
nem az önkormányzat által 2011 decemberében elfogadott díjak,
hanem az előbb leírt, központilag meghatározott összegek érvényesek.
Az önkormányzat 2011 decemberében az akkori árképzési szabályok
engedte keretek között törekedett a minimális díjakat megállapítani,
ami a következő díjakat jelentette volna: vízdíj 239 Ft/m3, a csator-
nadíj 412 Ft/m3. (a kettő együtt 651 Ft/m3). Örömünkre szolgál, hogy
az új díjmegállapítással azok a lakosok összességében jobban járnak,
akik a szennyvízcsatorna szolgáltatást is igénybe veszik. A díjak
megállapításáról hozott 44/2011.(XII.23.) sz. önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
február 27-én tartotta soron következő ülését.

Első napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatója hang-
zott el a 2012. január 30-i zárt, valamint a 2012. február 10-i rend-
kívüli ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási
és Kulturális Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által
ellenőrzött Mezőberényi Football Club 2011. évi sporttámogatások
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyta. 

A Képviselő-testület szintén jóváhagyta az Oktatási és Kulturális
Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által ellenőrzött
Mezőberényi Kosárlabda Klub 2011. évi sporttámogatások fel-
használásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi
sporttámogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszá-
molót tudomásul vette, valamint köszönetet mondott a
sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2011. évben végzett
munkájáért és további eredményes szereplést kívánt.

(folytatás a 3. oldalon)
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A Képviselő-testület a 2011. évi Városi rendezvények és
Nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült beszá-
molót tudomásul vette.

Módosításra került az állatok tartásáról szóló önkormányzati ren-
delet. A módosítások három ütemben lépnek hatályba, 2012. március
1-től hatályosak a jogszabályváltozások következtében szükséges
javítások, 2013. január 1-jén lép hatályba a két különböző nemű ebet
tartóknak az egyik nembe tartozó eb ivartalanítási kötelezettsége,
illetve 2014.március 1. nappal kiterjesztésre kerül a rendelet személyi
hatálya az ebtenyésztőkre, azzal, hogy ebeket a 4.állattartási
övezetben lehet a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával
tenyészteni.

Elfogadásra került Mezőberény Város Közbeszerzési Szabályzata,
ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a 353/2009.(VII.13.) számú
határozattal jóváhagyott szabályzat.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
623/2011.(XI.23.) számú határozat végrehajtásaként jóváhagyta
Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberényi Református
Egyházközség között, temető üzemeltetésre vonatkozó megállapodást
és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a
2012. évi költségvetését.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendelte,
hogy a város által ellátott feladatok költséghatékonyabb ellátása
érdekében, abban a tekintetben kerüljön felülvizsgálatra az
intézmények költségvetése, hogy az legkésőbb a 2013. évi költ-
ségvetésben megtakarítást eredményezzen. A felülvizsgálat kiemelten
kezelje az önként vállalt feladatokat, azok esetlegesen más formában
vagy más források bevonásával történő ellátását, de a szolgáltatások
mennyiségét és színvonalát csak a legszükségesebb esetben érintse. A
felülvizsgálattal kitűzött, megtakarítási iránycél az intézmények
étkeztetési és felhalmozási kiadásai nélkül számított költségvetésének
legalább 6%-a. A cél elérése érdekében Mezőberény város 2012. évi
költségvetési rendeletének 3.§ (2) bekezdés utolsó mondata
értelmében végrehajtatott intézkedésekre is sor kerülhet.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi
elismerések alapításáról szóló előterjesztést, tájékoztatást tudomásul
vette.

2012.március 1. nappal új önkormányzati rendelet lép hatályba a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről. A rendelet hatálybalépésével
hatályát vesztik a 25/2007.(X.30.) MÖK sz. rendelet, valamint annak
módosításai. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatal-
mazta Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját,
hogy a központi jogszabályok, valamint a helyi önkormányzati ren-
delet rendelkezéseinek figyelembevételével a temetői munkák és szol-
gáltatások végzésének egyes részleteiről, az üzemeltetéssel kapcso-
latos technikai feladatokról, a temetői létesítmények használatának
összehangolásáról megállapodást kössön a temetkezési
szolgáltatókkal.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta
a Városi Közszolgáltató Intézmény által üzemeltetett kistérségi
közösségi busz (Mercedes Sprinter) igénybevételének rendjéről szóló
szabályzat módosítását.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2/2007.
(I. 8.) számú határozatával elfogadott, a házi segítségnyújtás Békési
Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására vonatkozó tár-

sulási megállapodás módosításait – figyelemmel a Békés Megyei Kor-
mányhivatal törvényességi észrevételére – elfogadta, egyben felhatal-
mazta Siklósi István polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.

Szintén elfogadásra került a 3/2007. (I. 8.) számú határozattal elfo-
gadott, az idősek nappali ellátásának Békési Kistérségi Társulás
keretein belül történő ellátására vonatkozó társulási megállapodás
módosítása – figyelemmel a Békés Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételére, egyben felhatalmazta Siklósi István pol-
gármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
költségvetés szűkös lehetőségei miatt 2012 évben nem tudta támogatni
a Mezőberényi Református Egyházközségnek a templom felújításával
kapcsolatos kérelmét.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hivatali
gépjárművek üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú
használatának elszámolására vonatkozó szabályzat módosítását elfo-
gadta.

A Képviselő-testület felkérte Siklósi István polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 2 db Opel Astra személygépkocsikra
CASCO biztosítást kössön, kérjen különböző biztosítóktól ajánlatokat
és a lehető legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a biztosításokat.

Módosításra került az önkormányzati lakások lakbéréről szóló
önkormányzati rendelet. A módosítás 2012. március 1. nappal lép
hatályba.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatal-
mazta Siklósi István polgármestert, hogy kérje le az önkormányzati
bérlakásokat érintően a fennálló közüzemi tartozások hátralékos
összegeit, kikapcsolt fogyasztóhelyeket.

Szintén módosításra került a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet. A módosítás 2012.
március 1. nappal lép hatályba.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi
gyepmesteri tevékenység végzésére elfogadta a TAPPE Szállítási és
Feldolgozó Kft. ajánlatát és vállalta 2012. január 1-től a 210.000,-
Ft+Áfa/ hónap díj megfizetését.

Módosításra kerültek a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszeréről, valamint a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletek. A módosítások 2012.
március 1. nappal lépnek hatályba. A hatályos rendeletek
megtekinthetőek a www.mezobereny.hu honlapon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítot-
ta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. A módosítások
2012. március 1. nappal lépnek hatályba.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007.(VI.19.) önkormányzati rendelete 1. sz.
mellékletében szereplő forgalomképtelen törzsvagyon köréből va -
gyonelemeket – a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény
5.§ (4) bekezdés szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
minősíteni.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012.
évben a költségvetésben biztosított- és annak elfogadása után - sportra
fordítható támogatás felosztását tudomásul vette.

(folytatás a 4. oldalon)
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A Képviselő-testület Hicz András, a Mezőberényi Szektorlabda
Egyesület elnökének támogatási kérelmét jelenleg nem tudta támogat-
ni, gratuláltak a sikereihez (Rio de Janeiro-i szektorlabda világbajnok-
ság magyar válogatott csapatába kerülés, valamint egyéni
kategóriában részvételi jogosultság megszerzése).

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évi beszámolóját elfogadta, és
a 2012. évi munkatervét jóváhagyta.

A Képviselő-testület nyilatkozott a Könyvtári szolgáltatások össze-
hangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó Expressz” TIOP-
1.2.3.11/1 pályázat benyújtásához a projektben vállalt tevékenységek
elvi támogatásáról, valamint a fenntartásra vonatkozó kötelezettségek
kapcsán arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt
vonatkozásában a fenntartási kötelezettség (5 év) biztosításának
lehetőségét akadályozná.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvání-
totta csatlakozási szándékát a közös földgáz beszerzésre irányuló kon-
zorciumhoz, jóváhagyta a Szindikátusi Szerződés tervezetet. Felhatal-
mazta Siklósi István polgármestert, hogy a közös energia beszerzés
tárgyában a Szindikátusi Szerződést aláírja a gesztor szerepét felvál-
laló Békés Megyei Önkormányzattal, és a közös földgáz beszerzés
ügyében eljárjon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatal-
mazta Siklósi István polgármestert, hogy a K&H Bank felé az alábbi-
akról nyilatkozzon:

Mezőberény Város Önkormányzata a „Mezőberény” kötvény
bevételből származó betéti állományból kívánja igénybe venni a
következő beruházások esetében az alábbi pályázati saját forrás
összegeket:

- 279421 e Ft: a Geotermikus energiahasznosítás
Mezőberényben- (Pályázati azonosító: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046)
– Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtása és saját
forrás biztosítása

- 15300 e Ft: a Kistérségi Informatikai hálózat átvétele az
Antenna Hungáriától

- 13123 e Ft: a „Mezőberény 500 kWp teljesítményű
naperőmű” (Azonosítószáma: KEOP - 4.4.0)

- 16000 e Ft: a Kálmán fürdő továbbfejlesztése, meglévő
hideg és meleg vizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe, tervezés-
sel együtt

- 10000 e Ft: a Városközpont 3-4-5. ütemének meg-
valósítása

- 24842 e Ft: az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése támogatására” – Thököly utca (Azonosítószáma: DAOP-
3.1.1/B-11-2011-0004)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatal-
mazta Siklósi István polgármestert a fent említett vagyongyarapodást
szolgáló beruházások esetében a pályázati saját forrás összegének a
„Mezőberény” kötvény bevételből történő lehívására.

A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy folytasson tárgyalást helyi vállalkozókkal annak érdekében,
hogy a BetűNet Média- és Hírügynökségnek a Körösök Völgyét
bemutató filmjük elkészítéséhez kért anyagi támogatás biztosítható
legyen.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Baji
Mihály jegyző közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14.§ (4) bekezdés alapján,
2012. március 31. napjával, közös megegyezéssel, a 14. §. (2) és (3)
bekezdése szerinti áthelyezés szabályainak figyelembe vételével
megszünteti.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezőberény Város Polgármesteri
Hivatala jegyző munkakör betöltésére (a pályázat megjelenik a
www.kozigallas.hu, a www.mezobereny.hu honlapon, a Berény TV-
ben, valamint a Mezőberényi Hírmondóban).

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberény Város 2012. évi költségvetését érintően a Mezőberény
Város Önkormányzata 2012.évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.)
számú önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglaltak végre-
hajtására,az alábbi létszámcsökkentésről, álláshely megszüntetésekről
döntött. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola: 2 fő (2 fő Murony),
Mezőberényi Kistérségi Óvoda: 3 fő (3 fő Bélmegyer). A létszám -
csökkenést 2012.02.29.-től kell végrehajtani.

Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a
Polgármesteri Hivatalnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség, képzettségüknek
megfelelő álláshely nem áll rendelkezésre.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Önkor-
mányzati költségvetési szervénél, intézményénél a 2012. évben meg-
valósuló, álláshely létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódóan,
munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében pályázatot
nyújt be.

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

A következő testületi ülés időpontja: 2012. március 26. hétfő.

Gulyásné dr. Sáli Henrietta

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása értelmében, minden
önkormányzat köteles három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást
végezni. Mezőberény Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel, 2012. március 01. napjától, várhatóan
2012. május 31. napjáig, Mezőberény Város közigazgatási területén
ebösszeírást végez. Az igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező
ebösszeírók minden bel- és külterületi lakóingatlant felkeresnek és a lakosok
adatszolgáltatása alapján összeírják az ott tartott ebeket, illetve nyilatkoztatják
a lakost arról, hogy tart-e kutyát. Az adatok valódiságát mindenkinek aláírás-
sal kell igazolni. Az eb tulajdonosa, tartója az összeírás során, köteles a
kért adatokat az önkormányzat összeírói részére rendelkezésére bocsá-
tani. Aki jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, illetve szándékosan a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Kérem, hogy adatszolgáltatásukkal segítsék az összeírók munkáját!   

Mezőberény Város Polgármestere

A Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület március 1-én tar tot -
ta közgyűlését. 
Megtárgyalta és elfogadta a 2011. évről szóló beszámo ló ját, gazdálkodását és
az Ellenőrző Bizottság jelentését. Meghatározta a 2012. évi munkatervét és
költségvetését. Ezt követően Kovács Lászlóné elnök le mon dása miatt új
vezetőség megválasztásra került sor. Elnök: Öreg István. Al elnök: Wagner
Márton. Elnökségi tagok: Halászné Gottschick Julianna, Papp Zoltán, Szilá-
gyi Tibor, Valentinyi Károly; Gazdasági vezető: Kovács Lász lóné. Az
Ellenőrző Bizottság elnöke: Maléthné Lestyán Ágnes, tagjai: Ká rolyi
Györgyné, Konyár Mihály. Pénztáros: Kőfalvi Lászlóné. Az egye sü let
megválasztotta Örökös Tiszteletbeli Elnöknek Tóth Sándor alapító tagot.



Mezőberényi Hírmondó 2012. március 5. 

PÁLYÁZAT
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Köztisztviselők
jog állásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pá lyá -
za tot hirdet Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala jegyző munkakör
betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati
jogvi szony. 
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
Ellátandó feladatok:Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalának vezetése,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok
által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és
hatáskörébe utalt tevékenységek ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen
előélet, Igazgatásszervezői képesítés; vagy Állam- és jogtudományi doktori
képesítés; vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és jogi vagy
közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés;  Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Állam- és jogtudományi doktori
képesítés, német vagy angol alapfokú nyelvismeret, közigazgatási szakvizsga,
önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves szakmai és vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz. A végzettséget, képesítést igazoló okiratok
másolata. 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Szak mai gyakorlatról hiteles igazolás. A jegyzői munkakör ellátásával kapcso -
la  tos szakmai, vezetési elképzelések. Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását
nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni. Nyilatkozat, hogy vagyonnyilat -
ko zat megtételét vállalja. Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat el bí -
rá lásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. má -
jus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a NKI (Nemzeti Közigaz -
ga tási Intézet) honlapján való megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi István polgár -
mes ter nyújt, a 66/515-500-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala cí mé -
re történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a bo rí té -
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2042/2012,
valamint a munkakör megnevezését: jegyző
- Személyesen: Siklósi István polgármester, Békés megye, 5650 Mezőberény,
Kossuth tér 1.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Mezőberény
Vá ros Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a pályázatokat az Ügyren-
di- Jogi- és Közbiztonsági Bizottság véleményezése alapján, amelynek ered -
mé nyéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályázat esetében hi -
ány pótlásra nincs lehetőség. A képviselő testület fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. A munkáltató 6 hónap pró ba -
időt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét
kö ve tő soros testületi ülés időpontja.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
- www.mezobereny.hu - 2012. március 5.
- Berény tv - 2012. március 5.
- Mezőberényi Hírmondó – márciusi száma
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a

www.mezobereny.hu honlapon szerezhet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 4.

PÁLYÁZAT

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi
Kistérségi Óvoda intézményvezetői állására a következők szerint írja ki a
pályázatot:
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete
Képviseli Siklósi István polgármester 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
www.mezobereny.hu
A meghirdetett munkahely megnevezése: Mezőberényi Kistérségi Óvoda
5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A meghirdetett munkakör megnevezése: Intézményvezető (magasabb
vezető)
Az intézményvezetői megbízás időtartama: 5 év, kezdő napja 2012. 08. 01,
zárónapja 2017. 07.31.
Szükséges végzettségek: Felsőfokú óvodapedagógus diploma, pedagógus
szakvizsga
Szakmai gyakorlat: Öt év óvodapedagógus szakmai gyakorlat
Előnyfeltételek:A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német és/vagy szlovák
nyelv alapfokú szintű, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt ismerete, valamint
a közoktatási vezető szakvizsga, illetve az óvodavezetői, óvodavezető-helyette-
si szakmai gyakorlat
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A Mezőberényi Kistérségi
Óvoda intézményvezetői feladatainak az ellátása a hatályos jogszabályi
előírások és szakmai elvárások szerint.
A pályázattal együtt benyújtandó iratok: Iskolai végzettségeket igazoló ira-
tok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány. A
pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot és a helyzetelemzésre épülő
vezetői programot is. A pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának feltételei:A pályázatokat egy példányban, írásban,
zárt borítékban kell beküldeni az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal 5650
Mezőberény, Kossuth tér 1. „Óvodavezetői pályázat” felirattal, valamint a
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószám feltüntetésével.  A vezetői
programot CD mellékleten is csatolni kell.
Juttatások A Kjt vonatkozó előírásai alapján.
A pályázat elbírásának a határideje: A hatályos jogszabályi előírások szerint.
További felvilágosítást ad: Siklósi István polgármester Tel.: 66/515-500
A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
- www.mezobereny.hu - 2012. március 5.
- Berény tv - 2012. március 5.
- Mezőberényi Hírmondó – márciusi száma
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 4.

Kedves Mezőberényiek!

Tűzoltó Egyesületünk tagsága
Ö n ö k é r t,  Ö n k é n t,  Ö n z e t l e n ü l végzi vállalt feladatait.

Ebben az évben is kérjük támogatásukat, hogy segíthessünk 
a bajbajutottakon!

Szja. 1 %, vállalkozóknak helyi adójuk 1+1 %-a felajánlható a: 
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Mezőberény, Liget tér 2/a. részére.

Adószám: 18378935-1-04
Pénzbeni támogatás befizethető az Endrőd és Vidéke Takarék-

szövetkezetnél vezetett 53200046-11075909 bankszámla számunkra.

Köszönjük: Halász József elnök
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A " Katicabogár" 
Evangélikus Német 
Nemzetiségi Óvoda 

február 21-22-én nyílt napot tart.
Szeretettel várjuk a Kedves

Érdeklődő Szülőket!

Beiratkozás : a " Katicabogár" Evangélikus
Német Nemzetiségi Óvodába március 27-28-án, a városi

óvodákkal egyidőben.

Tisztelt Leendő Óvodás és Első Osztályos Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2011/2012. tanév rendjéről szóló
30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelt, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló – többször módosított – 11/1994.
(VI.8.) MKM rendelet 15-16. §-ai alapján az óvodai és iskolai
beiratkozások ideje a 2012-2013. nevelési évre, tanévre:

• 2012. március 26-án (hétfő) 08 órától 18 óráig,
• 2012. március 27-én (kedd) 08 órától 16 óráig.

Részletes ismertető: www.mezobereny.hu

PÁLYÁZAT

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Me ző be -
ré nyi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
In tézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fő -
igaz gatói állására a következők szerint írja ki a pályázatot:
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város Önkormány -
za ti Képviselő-testülete
Képviseli: Siklósi István polgármester 5650 Mezőberény, Kossuth
tér 1. www.mezobereny.hu
A meghirdetett munkahely megnevezése: Mezőberényi Kistérsé-
gi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kol-
légium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, 5650 Mezőberény
Petőfi út 17-19.
A meghirdetett munkakör megnevezése: Intézményvezető (fő -
igaz gató, magasabb vezető)
Az intézményvezetői megbízás időtartama: 5 év, kezdő napja 2012.
08.01., zárónapja 2017. 07.31.
Szükséges végzettségek: Az intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges megfelelő, felsőfokú végzettség, pedagógus
szakvizsga.
Szakmai gyakorlat: Az intézmény által ellátott szakterületek
valamelyikében szerzett legalább öt éves pedagógus szakmai
gyakorlat.
Előnyfeltételek: A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német nyelv
kö zép szintű, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt ismerete, va la -
mint a közoktatási vezető szakvizsga, illetve az intézmény által el -
lá tott szakterületek valamelyikén szerzett legalább öt-éves in téz -
mény vezetői szakmai gyakorlat.
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat in téz mény ve ze -
tői feladatainak az ellátása (fő-igazgató) a hatályos jogszabályi elő -
írá sok és szakmai elvárások szerint
A pályázattal együtt benyújtandó iratok: Iskolai végzettségeket
igazoló iratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány. A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot és
a helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. A pályázónak nyi-
latkoznia kell arról is, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat egy példány-
ban, írásban, zárt borítékban kell beküldeni az alábbi címre: Pol-
gármesteri Hivatal 5650 Mezőberény Kossuth tér 1. „Iskolaigazga -
tói pályázat” felirattal, valamint a pályázati adatbázisban szereplő
azo nosítószám feltüntetésével. A vezetői programot CD mellékle -
ten is csatolni kell.
Juttatások: A Kjt vonatkozó előírásai alapján
A pályázat elbírásának a határideje: A hatályos jogszabályi
előírások szerint.
További felvilágosítást ad: Siklósi István polgármester
Tel.: 66/515-500
A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

PÁLYÁZAT

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Me ző be -
ré nyi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Köz pont igazgatói állására a következők szerint írja ki a pályáza-
tot:
A pályázatot meghirdető szerv: Mezőberény Város Önkor mány   -
zati Képviselő-testülete
Képviseli: Siklósi István pol gár mes ter 5650 Mezőberény, Kossuth
tér 1. www.mezobereny.hu
A meghirdetett munkahely megnevezése: Petőfi Sándor Gimná-
zium, Kollégium és Közétkeztetési  Központ 5650 Mezőberény,
Petőfi út 13-15.
A meghirdetett munkakör megnevezése: Intézményvezető (mag-
asabb vezető)
Az intézményvezetői megbízás időtartama: 5 év, kezdő napja
2012. 08.01., zárónapja 2017. 07.31.
Szükséges végzettségek: Az intézményben pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges megfelelő, felsőfokú végzettség, pedagógus
szakvizsga
Szakmai gyakorlat: Az intézmény által ellátott szakterületek
valamelyikében szerzett legalább öt éves pedagógus szakmai
gyakorlat
Előnyfeltételek: A vezetői megbízásnál előnyt jelent a német nyelv
legalább középszintű, nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt
ismerete, valamint a közoktatási vezető szakvizsga, illetve az
intézmény által ellátott szakterületek valamelyikén szerzett leg-
alább ötéves intézményvezetői szakmai gyakorlat
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: A Petőfi Sándor
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ intéz mény ve ze -
tői feladatainak az ellátása (intézményvezető) a hatályos jog sza bá -
lyi előírások és szakmai elvárások szerint
A pályázattal együtt benyújtandó iratok: Iskolai végzettségeket
igazoló iratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány. A pályázathoz csatolni kell a szakmai önéletrajzot és
a helyzetelemzésre épülő vezetői programot is. A pályázónak nyi-
latkoznia kell arról is, hogy a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat egy példány-
ban, írásban, zárt borítékban kell beküldeni az alábbi címre: Pol-
gármesteri Hivatal 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. „Gimnáziumi
igazgatói pályázat” felirattal, valamint a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószám feltüntetésével. 
A vezetői programot CD mellékleten is csatolni kell.
Juttatások: A Kjt vonatkozó előírásai alapján
A pályázat elbírásának a határideje: A hatályos jogszabályi
előírások szerint.

További felvilágosítást ad: Siklósi István polgármester
Tel.: 66/515-500

A pályázat benyújtási határideje: 2012. március 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.
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Az OPSKK március programajánlója
Családi foglakozások az OPSKK „Madarak
Háza” Látogatóközpontban
Március 3. 10. 17. 24. 31. (szombat) 9-12 és 14-17 óra 
Március 10. 9.00 -14.00 óra Börze 

az OPSKK Művelődési Központjában  
Március 12. 8.00-11.00 óra Véradás 

az OPSKK Művelődési Központjában  
Mezőberényi Egészségnapok a Művelődési Központban
(részletesen a www.mezobereny.hu honlapon)
Március 13. 15.00 óra Fűben-fában orvosság 

16.00 óra Gyógyító táplálékok
Előadó: Bokor Katalin természetgyógyász

Március 13.    17.00 óra Rendhagyó történelem óra
„Hunnia minden lakosinak polgári létet adni!”, Magyarország az 1848-as
forradalom előtt - Bagita Attila középiskolai történelem tanár előadása 

Muzeális Gyűjtemény 
Március 16. 14.00 óra Előadás és tanácsadás 

mozgásszervi betegségekről
dr. Zahorán János ortopéd szakfőorvos

Március 31.   9 óra Nordic Walking
Tréner: Leczkésiné Hőgye Katalin
Madarak Háza

Március 15. Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról
(www.mezobereny.hu)

Március 22.-április 22. Gyerekjáték kiállítás 
Muzeális Gyűjtemény

Március 22. 17.00 óra Rendhagyó történelem óra 
„Ez volt március 15-ke”, Forradalom Pesten - Országgyűlés Pozsonyban. A for-
radalom valódi arca - Bagita Attila középiskolai történelem tanár előadása 

Muzeális Gyűjteményében
Március 29. 17.00 óra Múzeumi Esték: Behán Erika építész

előadása Muzeális Gyűjtemény 
Áprilisi program előzetes: 
Április 2-27. Fotókiállítás a Color fotóklub szervezésében 
Április 2-7. 14-17 óráig Szünidö-dö-dő - Szünidei játszóház sorozat 

MEGHÍVÓ

A Petőfi Sándor Gimnázium 12. osztályos diákjai
szeretettel várják az iskola volt diákjait és minden kedves

érdeklődőt a hagyományos SÁNDOR -BÁLRA!
Helyszín: OPSKK Művelődési  Központja, Mezőberény   
Időpont: 2012. március 31.  19 óra
Nyilvános főpróba időpontja: 2012. március 29.  18 óra
Jegyváltás és asztalfoglalás az iskola titkárságán:
2012. március 19-23 -ig. ( 8.00-15.00 )
Zenét szolgáltatja: Torony-Band
Belépők ára: Műsor + bál: 1.500 Ft
Ülőhely nélküli báli belépő: 700 Ft
Főpróba belépő ára: 500 Ft

Kálvin téri esték
A Mezőberényi Református Egyház köz ség egy
új rendezvénysorozatot indít út já ra Kálvin téri
esték címmel. A meg ren de zés re kerülő elő adá -
sok alkalmain a ke resz tyénséghez és a magyar -
ság hoz kap cso lódó közérdeklődésre számot tar -
tó té mák kerülnek előtérbe, emlékeztetve min-
ket eleink nagy tetteire, kiemelkedő ered mé -
 nyei re, amit a hitélet, a közélet, a gyó gyí tás és a
sport terén elértek. Az elő adá sok a következők:
Március 21. szerda 18 óra
BALCZÓ ANDRÁS háromszoros olim -
piai és tízszeres világbajnok öttusázó tart
elő  adást a hitről, a hazaszeretetről és a
sportról.
Április 18. szerda 18 óra
A Béres Zrt. közreműködésével előadás:
id. dr. Béres József életéről és mun kás -
ságáról. 
Május 16. szerda 18 óra
DR. KISZELY ISTVÁN antropológus,
a ma  gyarság őstörténetének kiemelkedő
ku ta tója, a szibériai Petőfi-kutatás ve ze tő -
je tart előadást.
Az előadások helyszíne: Református
Gyülekezeti Ház Mezőberény, Csabai u. 2.

Mindenkit szeretettel várunk! 
A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete
és Mezőberény Szlovák Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt a
2012. március 31-én, szombaton 

19 órától 
a Berény Szállóban megrendezésre kerülő

SZLOVÁK BÁLRA.

Részvételi díj: 1.900.- Ft / fő

Menü:
Üdvözlőital

Berényi becsinált leves
Trencsényi ízkavalkád

Zenét szolgáltat:
Lustyik István és zenekara

POZVÁNKA

Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku
a Slovenská Samospráva v Pol’nom
Berinčoku Vás srdečne pozýva na

SLOVENSKỲ BÁL
usporiadaný

v sobotu, 31-ého  marca 2012.
o 19 hodine

v Reštaurácii Berény

Vstupné s večerou: 1.900.- Ft / na osobu

Menu:
Nápoj

Berínska polievka „ragú“,
Trenčianska kavalkáda chutí

Hudba:
Kapela Štefana Luštika

További információ / Informácie:

Borgula Györgyné MBSZSZ elnök
20 / 22 22 – 435

Cservenák János
SZÖ elnök
20 / 33 86 - 686

Jelentkezési határidő: 2012. március 26.

Kedves Szülők!

Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket a Bölcsőde által – a mese,
vers, mondóka gyakorlati elsajátítása céljából – szervezett
„Ringató” Klubba.
Célunk, hogy megismertessük a kisgyermekes szülőkkel a 0-3
éves korú gyermekeknek szóló verseket, meséket, énekeket, mon -
dó kákat. 
Kisgyermekgondozóink segítenek elsajátítani gyakorlati alkal ma -
zá sukat (simogatók tapsoltatók, lovagoltatók, stb.).
Időpontja: 2012. március 21. 16:30 óra
Helyszíne: Városi Bölcsőde, 5650 Mezőberény, Puskin u. 11.
A részvétel ingyenes!

A Bölcsőde kisgyermekgondozói

A Városi Nyugdíjas Klub március 25. vasárnara kirándulást-
fürdőzést szervez Mórahalomra. Jelentkezni 

Borgula Györgynénél a 20/2222435-ös telefonszámon lehet.
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A Múzeumi Esték sorozat
keretében a Kitüntetések
tör ténelmünk néma tanúi
cí mű ismeretterjesztő érem -
be mutató kiállítás meg nyi tó -
já ra és előadásra került sor,
2012. február 23-án a gyűj te -
ményben.
Vágvölgyi Mihály me ző be -
ré nyi éremgyűjtő közel 200
db kitüntetést és érdemrendet
ado mányozott a Muzeális
Gyűj teménynek. 
A megnyitót követően, Misi
bá csi történelmi ismeretekben
bő velkedő előadásban is mer -
tet te az értékes kollekciót. 
A kiállított anyag a 1848-as
sza badságharctól a rendszer -
vál tást követő időszakot öleli
föl. A kiállítást bemutató asz-
tali tárlókat, Kispál József
asztalos mester készítette, és
adományozta Misi bácsival
közösen az intézménynek.

2012. február 16-án a
Civil Fejlesztő Köz -
pon t ban (Mező be -
rény, Békési út 3.)
meg tartott Civil Fó -
ru mon, a civil szer -
ve zetek képviselői az
alábbi témákban hall -
hat tak tájékoztatást:
Az új Civil Törvény
ér telmezése a gyakor -
lat  ban. Az egyesülési
jog ról, a közhasznú

jog állásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szó ló 2011. évi CLXXV. törvény bemutatása és a fontosabb változá-
sok ismertetése. A helyi iparűzési adó 1+1% felhasználásával kap -
csola tos tudnivalók. Forrásteremtési, városi pályázati lehetőségek ci -
vil, közösségi munkához. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány- Csa -
lá di üdülési csekk-pályázattal kapcsolatos információk. Képzések a
Ci vil Fejlesztő Központban.

Február 16-án került
meg rendezésre a Ka -
zin czy Ferencről el ne -
ve zett Szép Magyar
Beszéd verseny vá ros -
kör nyéki fordulója.
A versenyen a Me ző be -
ré nyi Kistérségi Ál ta lá -
nos Iskola tanulói mel-
lett gyomaendrődi tanu -
lók is részt vettek. Az is -

ko lai házidöntőkben leg  jobban szereplő gye re kek, összesen 15-en jöttek el a
mezőberényi versenyre. A zsűri (Metz Ferenc közművelődési szakember, az
Ibsen Kulturális Iroda mun ka társa, Kmetykó Istvánné nyugalmazott általános
iskolai magyartanár és Bin der Anikó logopédus) így értékelte a gyerekek tel-
jesítményét: 5-6. osztályosok: I. Uhrin Beáta Mezőberényi Kistérségi Általános
Iskola, 6. d, felkészítő tanára: Debreczeni Klára, II. Szilágyi Sára Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola, 6. a, felkészítő tanára: Dr. Zubereczné Miklya
Ibolya, III. Csatlós Bernadett Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, 5. c,
felkészítő tanára: Debreczeni Klára, III. Weigert Csenge Kis Bálint Általános
Iskola (Gyomaendrőd), 5. a felkészítő tanára: Hunya Jolán
7-8. osztályosok: I. Tóth Bettina Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, 8.,
felkészítő tanára: Dr. Zubereczné Miklya Ibolya, II. Deli Csenge Kis Bálint
Általános Iskola (Gyomaendrőd), 7., felkészítő tanára: Hunya Jolán, III.
Czikkely Hanga Kis Bálint Általános Iskola (Gyomaendrőd), 7. felkészítő
tanára: Hunya Jolán, III. Magyar Gyöngyi Kis Bálint Általános Iskola (Gyo ma -
end rőd), 8., felkészítő tanára: Hunya Jolán
A zsűri különdíjjal tüntette ki Lőrincz Valériát, a Mezőberényi Kistérségi Ál ta -
lá nos Iskola, 7. osztályos tanulóját. Az ő felkészítő tanára Ancsinné Francziszky
Klára.

CIVIL FÓRUM

2012. február 23-án 10.00
órától került megrendezésre a
VI. Békés Megyei Monda- és
Mesemondó Találkozó a
Békés Megyei Ibsen Non-
profit Kft. Kulturális Irodája
szervezésében. Az ese mény -
nek az Orlai Petrics Soma
Kul turális Központ Könyv tá -
ra adott otthont.
A megyéből érkező mese-
mondó gyerekek produkcióit
Sza bó Ila, a mezőberényi Pe -
tő fi Sándor Gimnázium ta ná -
ra, Kovács Edit a Békés Me -
gyei Jókai Színház szín mű vé -
sze és Berta János a Napsugár
Bábszínház művésze  érté -
kelte.

Modellek és makettek a közlekedés világából címmel nyílt kiállítás az
OPS Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében. A felvételen C.
Radics norvég iskolahajójának makettje, készítette Vetési János.

Az OPSKK „Mezőberényi egészséghetek” című programsorozatá-
nak februári rendezvényei  - a rossz idő ellenére – szép számú
érdeklődő részvételével, sikeresen lezajlottak. Sokan éltek az
ingyenes szűrővizsgálatok,  illetve a mozgásjavító eszközök
kipróbálásának  lehetőségével. Az orvosi előadásokat is megfelelő
érdeklődés kísérte.
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Felhívás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Református Egy-
házközség és Mezőberény Város Képviselőtestülete között létrejött meg állapodás
alapján, 2012. január 1. napjától az eddig a Mezőberényi Köz szol gáltató által üzemeltetett
köztemető egy része – az 1857-ben alapított Református Egyházközségi Temető-
visszakerült a Mezőberényi Református Egyházközség tulajdonába.  Az Egyházközség
a temető üze mel te té sé  vel, a sírhelyekkel, sírhelyváltással kapcsolatos ügyintézéssel a
Viaelysium Te metkezési Kft-t bízta meg. Fontos kihangsúlyozni, hogy a temetőben val -
lá si felekezethez való hovatartozástól függetlenül és mindennemű meg kü lön böztetés
nélkül továbbra is temetkezhetnek.  A temetőben az egyházi és a pol gári szertartással
történő temetkezés egyaránt biztosított marad. A már meg váltott sírhelyek díjai változat-
lanul érvényben maradnak a sírhely lejárta napjáig. A Református Egyházközségi
Temető „Ótemető” része újra meg  nyitásra kerül, aminek keretében új parcellák
kerülnek kialakításra az érintett területen. Ezért felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók, Család-
tagok, Ro ko nok figyelmét arra, hogy ha szeretnék megőrizni az említett temetőrészben
el temetett hozzátartozójuk sírhelyét az utókornak, ez esetben keressék fel az új
üzemeltető, a Viaelysium Temetkezési Kft. irodáját. Az Ótemetői részben a sírhelyek
újbóli megváltása nem történt meg. A meg nem váltott sírhelyeket a Temetkezési
Törvény rendelkezései alapján 2012. június 1-e után elkezdjük újraparcellázni, és új sírhe-
lyeket létesítünk az Ótemetői részben. A sírhelyekkel kapcsolatos kérdéseikkel kérem,
keressék fel bizalommal az üze mel te tőt: Viaelysuim Temetkezési Kft. iroda: Fő út 33.
Tel.: 06-66-401-515,  06-20-292-42-44  Győri Gábor 06-20-912-39-49

Áldáskívánással :Román János, Református Lelkipásztor

HITÉLET

Január hónapban eltávoztak közülünk: Pikó András (1941), Weid-
mann Mihály (1935). 
Február hónapban eltávoztak közülünk: Perjés Andrásné Komlódi
Zsuzsanna (94), Rácz Jánosné Kótai Matild (81), Kertész Sándorné Sziko-
ra Mária Kamut (84), Csák Sándor (78), Zsíros Jánosné Kiss Ilona (77),
Schmidt Erzsébet (85), Adamik Jánosné Lórencz Éva Ilona (74) 

„Életed úgy múlt el, mint egy pillanat.
Emléked szívünkben örökké megmarad.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

KOMISZÁR JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló családja

Jubileumi Evangélikus Bál

Február 25-én tizedik alkalommal rendeztük meg bálunkat a hagyományoknak
megfelelően a Berény Szállóban. Eljött Bátovszky Gábor, egyházközségünk
egykori lelkésze is, ennek a bálnak az életre hívója. Örültünk a testéregyházak
tagjainak, vezetőinek, önkományzati képviselőknek, a hozzánk közel álló vál-
lalkozóknak, vidéken lakó egyháztagoknak. A résztvevők többségének szakmai
vagy emberi odaadására az év során is bármikor számíthatunk. Egyházmegyénk
elnökségét Dr. Rück András képviselte. A Kepenyes Pál által vezetett Garden
Party zenekar kiváló hagulatot teremtett. Szente Évi énekes összeállítása pár
perc színházi hangulatot is hozott közénk. Túrmezei Erzsébet születésének 100.
évfordulójára emlékezve Révész Ad rienn elmondta a költőnő  „Harmadik”
című versét. Az est megnyitását követően nemcsak köszöntők hangzottak el -
többek között Erdős Norbert kormánymegbízotté - hanem alapítványunk bemu-
tatása is, hiszen hiszen a bál nem csupán a szórakozás lehetőségét adja, hanem
nemes célt segít. Az 1995-ben Winter Zsuzsanna hozta létre az Erős Vár
Alapítványt, aki Svájcban élő mezőberényi származású édesanya lévén maga is
átélte, mit jelent egy fogyatékkal élő gyermek nevelése. De nem csak ebben
fogalmazta meg az alapítvány küldetését, hanem a gyülekezet területén élő rá -
szoruló fiatalok, segítségre váró idősek felkarolásában is. A bál bevétele is hoz-
zájárul ahhoz, hogy havi rendszerességgel adhassunk szociális támogatást. A
jubileumi ünnep keretében megköszöntük a régi kuratóriumi tagok munkáját,
ugyanígy gondol tunk Vécsey Dániel és Speckné Jászfalvi Zsuzsanna volt
elnönökre.  Ala pít vá nyunk fő profilja a gyermekek ügye, ezért mindazok, akik
az evangélikus óvoda kap csán majd adójuk 1 %-áról rendelkeznek, jelöljék meg
kedvezményezettnek az Erős Vár Alapítványt. Kösznettel tartozunk az est
megszervezőinek és mindenkinek, aki támogató jegy vá sárlásával, vagy tombo-
latárgy eljuttatásával jelezte, fontosnak tartja feladatvállalásunkat.

Lázárné Skorka Katalin

Nagyböjt a Húsvét előhírnöke 

Bűnbánat – bűnbocsánat 

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti idő, mely negyven napon át
Nagycsütörtök estig az utolsóvacsora emlékmiséjének elkezdéséig tart. Ahogy
az adventi idő a karácsony – Urunk megtestesülésének megünneplésére készít
elő, úgy a nagyböjti idő a húsvét – Urunk feltámadásának megünneplésére
készít fel bennünket. Az egyházi évnek két nagy tartópillére van, melyre ráépül
az egész keresztény ünnepkör egész teljessége a „Megtestesülés és a Feltá-
madás”. A megtestesülés és a feltámadás annyira összetartozik, hogy nyugodtan
ki is mondhatjuk, hogy az egyik misztérium nem érthető és értelmezhető a
másik misztérium nélkül! Ez a két ünnep együvé tartozása, teljes mértékben, és
mélységben átjárja és föltárja az ember számára, létének legalapvetőbb ter-
mészetét (származás); ti., hogy „Istentől jövünk és Istenhez megyünk”. Szent
Ágoston püspök ezt így fogalmazta meg „Magadnak, magad felé teremtettél
bennünket Isten, és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik tebenned”.
Születés és halál között zajlik az emberi élet! Az igazi és helyes önreflexió az
emberrészéről csakis úgy születhet meg, ha önmagából kiindulva, olyan
valakire tekint, akinek arcáról fölismerheti saját emberi arcát. Krisztusra te -
kintve, valóban föl kell ismernem a hit kegyelme révén Isten irántam való irgal-
mas tekintetét, mely tekintettből valami olyant kezd el érezni és élni az én, aki
személy, ami meghaladja véges emberi természetét (vö.Róm6,8-10). Nagy
Szent Gergely pápa ezt így írta le „Videnti creatorem, angusta est omnis creatu-
ra – Aki rátekint a Teremtőre az szűknek érzi az egész teremtett világot.” Egy
kissé talán nem így érzünk mi is, amikor valahányszor elgondolkodunk saját
emberi életünk véges valóságán? Valahányszor a bűnbánat útját járjuk, szá-
munkra is igazzá válik a bűnbocsánat által az, amit a fent említett idézet sugall,
múlandó véges emberi természetünket, megérinti a múlhatatlan végtelen örök
isteni természet. A nagyböjti idő negyven napján át arra hív bennünket az egy-
ház, hogy merjünk igazi bűnbánatot tartani, mert csak is a bűnbánat által
nyerhetünk bűnbocsánatot! A bűnbánatra nem Istennek van szüksége, hanem
mi nekünk, mert mi sértettük meg az isteni természet alapvető tulajdonságát, a
szeretetet, Isten irántunk való szeretetét a mi szeretetlenségeink által. Amikor férj
a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülőt és szülő a gyermekét megbántja,
vagyis amikor megbántjuk egymást választ adunk az Isten irántunk való
szeretetére, de nem a szeretet válaszát, amit Őtőle kaptunk, hanem a szeretetlen-
ség válaszát, mely az irántunk való isteni szeretetnek az elutasítását jelenti! Isten
ami szeretetlenségeink ellenére is az Ő végtelen örök szeretetét visszavonhatat-
lanul árasztja Önmagából! Szent Pál azt írja a rómaiakhoz írt levelében;”Tudjuk,
hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik…”(vö. Róm8,28-29). Min-
den a javunkra válik, ha szeretjük az Isten, mert csak is az Ő szeretetéből tanul-
hatjuk meg a másokért való élet szeretetének igazi áldozatát. A mi áldozatunk
ugyan eltörpül az isteni áldozat mellet, de az értünk hozott Isteni áldozatból
nyerjük az erőt a másokért való élet igazi szeretet áldozatához. A bűnbánat által
éppen erre a lényegre nyílik meg szívünk az Isten irántunk való áldozatos
szeretetére, hogy a bűnbocsánat fölszabadító kegyelmén keresztül megtisztult
szívvel és lélekkel szemlélhessük a húsvét lényegét, melyet Szent Ágoston
püspök így foglal össze: „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe, és
nekünk hívőknek megnyitotta az utat a feltámadásával, hogy mi is átléphessünk
a halálból az életbe.” A húsvét örök új üzenete maga a föltámadt Krisztus, aki
szenvedésével, halálával és föltámadásával, megnyitotta számunkra az utat az
Örök élet valóságára, aki maga az Isten. 

„Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, 
mert szentkereszted által megváltottad a a világot.”

Fazakas Gusztáv József, segédlelkész 
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„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok 
fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”

Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész
életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
A  fenti pályázati program keretében az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban  elindult az utolsó
kiscsoportos foglalkozás sorozat – Állampolgári ismeretek címmel. Az ötször 3 órás foglalkozáson a
résztvevők általános iskolás fiatalok. A képzés célja olyan kompetencia feljesztés, mely hozzásegít az
aktív állampolgársághoz; vagyis olyan állampolgárok képzése, akik értik saját szabadságukat,
tisztában vannak jogaikkal és kötelességeikkel. Megértik a társadalom működését, értékeit,
ugyanakkor megtanít a kritikus gondolkodásra, felelősség vállalásra is.                       Onody Gyuláné

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

835 m2 zárt területű kert,  lakható épülettel, 

gazdasági helyiséggel ELADÓ!

Víz, villany van.

Elérhetőség: 06/20/424-4535

OLVASÓNK ÍRTA

Rozsda marja , nem ragyog... (Petőfi: A magyar nemes )

avagy  Körös –hídhoz  kapcsolódó gondolatok

Gyoma előtt az első találkozás. Ott már hárman vannak. Igazi folyam, szép
környezettel Mezőberény jön. Készülődés, leszállás. Kedves fogadtatás. A
padok előtt elmenve semmi nem változott. Újabb telet húztak ki. Még
olvashatók.
Eszter megadóan ül az anyós ülésre. Nem kérdez útvonalat. Csak a végcélban
biztos. Előtte város nézés. Számára nem sokat jelentő utcákon. Váltakozó
minőségű utak.  A református templom újjászületőben. Hová lett az ártézi kút?
Park van helyette…
Valahogy összementek az utcák. Nagyobbak a fák? Öregkori érzés vagy a nagy
városok nyomasztó nagysága teszi a nyugalmat kicsivé?
Nem, nem megyünk a Medvefejűhöz, azt már egyszer bejártuk. Elképesztő név.
A  „Madarak tava” jobb lenne. Illik a Madarak házához. A lest talán még job-
ban széthordták….Nem, ne menjünk arra… irány ki a városból…. Hová tűntek
az eper fák? Akármilyen fák is az út mellől? Hiányzanak.
Az Alföld nyugalma. Már látni a gátat. Kapaszkodó a hídra. Jobbra-balra Eszter
kedvenc korlátja. Újra festve. Műemlékek? Ha beszélni tudnának. 
Szokatlan zaj…. nő ahogy közeledünk.  A kötelező szemüvegen keresztül,
távolról zöldesnek tűnnek, de közelebbről már barnába hajlanak a híd ívei.
Csodálatos gépészeti alkotás. Megállok a megszokott helyen. Kiszállva még
erősebb a zaj. Talán inkább sírás?
Igen, a híd szerkezetéről jön. Lehangoló látvány. Az idő vasfoga, de nevezzük
inkább rozsdának. Valaki megkezdte a festést? Nem, csak Jocó járt itt.
Megörökítve. Kár, hogy nem folytatta.
Átsétálunk. A túloldalon már a korlátra se jutott festék… több helyen kibontott,
összetákolt acél sodronyok. Összenézünk. Talán nem vár a berényire is a békési
híd sorsa? Lehet, hogy az illetékesek ezt már tudják? Kár a festék rá? Lesz
helyette egy jellegtelen, széles, folyami átkelő?
Valaki vigasztaljon meg, hogy nem ez a jövője! Helyette egy felújítás, festéssel.
Álom?
Lehangolva megyünk vissza. Egy pillantás a Holt-Körös ívére. Emlékek
nagyapámról. A tanya hűlt helyére, gyerekkorom álomvilágára. Itt kelt át
Petőfi… valakitől jött a hír, hogy  malmának őrlő köve az emlékmű alapja. Tud
valaki segíteni? Jót mondani?

Budapest 2012 márciusában                                
Gschwindt András

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila

szülész- nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos

Rendelési idő: 
kedd: 15.30 -17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati 
kórképek diagnózisa 

és terápiája, 

komplex ultrahang
diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés

FELHÍVÁS
Tisztelt Mezőberényiek! Kedves Barátaink!
Az elmúlt év decemberében a Mezőberényből elszármazottak Szegedi Baráti
Körének meghívására – városunk polgármesterével együtt – részt vettünk össze-
jövetelükön. Örömmel tapasztaltuk, hogy mennyi új Szegeden és környékén élő
egykori mezőberényi kapcsolódott be a kör életébe. Perényi János, a kör vezetője
köszöntötte az újonnan érkezetteket, kérve támogatásukat. Ők csatlakozásukról,
munkájukról adtak tájékoztatást, amelyből egyöntetűen kitűnt: nem felejtették el
Mezőbertényt, a rokoni, baráti kapcsolatokat, a közös ismerősöket.
Januárban Varga János és Torday Lajos urakkal a budapesti kör életéről beszél-
gettünk személyes találkozó alkalmával. Az egykor több száz főnyi létszáma mára
erősen megfogyatkozott és újabb jelentkező alig-alig akad, pedig az utóbbi időben
sok mezőberényi telepedett le a fővárosban és környékén. A kör vezetői
szeretnének róluk tudni, szeretnék az összetartozás érzését erősítő összejövetelek,
rendezvények korábbi színvonalát visszahozni.
Az 1980-as években Mezőberény mindkét baráti körtől sok segítséget kapott a
várossá nyilvánítás hosszú és fáradozással járó munkájában.
Mi most viszonozhatjuk támogatásukat azzal, hogy segítjük közösség építő
törekvéseiket. Úgy segíthetünk leginkább, ha az utóbbi évtizedekben elszármazott
hozzátartozók, barátok, ismerősök nevét és címét összegyűjtjük – természetesen
az érintettekkel egyeztetve – és azokat eljuttatjuk a körök vezetőihez.
Egyesületünk elnöksége vállalja az így összeállítható jegyzék korrekt kezelését és
továbbítását.

Az adatokat április 30-áig gyűjti: Nagy Ferenc
5650 Mezőberény, Fő út 2. B/I. 10.
Telefon: 06-20/207-1611

Mindkét kör vezetőjével együtt bízunk városunk lakóinak támo-
gatásában. 

Tisztelettel: Nagy Ferenc, elnök Baráti Egylet Mezőberényért
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A Mezőberényi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(adószám: 18378935-1-04) köszönetet mond mindazoknak, akik
2010. évi adójuk 1 %-ával hozzájárultak tűzvédelmi
tevékenységünk zavartalan ellátásához.
A 2011. évben befolyt 251 672 Ft-ot kiegészítettük 258 700 Ft-ra. 

Ebből az összegből vásároltunk 13 öltöny gyakorlóruhát,
elvégeztettük a légzőkészülékek éves revízióját és levizsgáztattuk a
Mercedes létrás tűzoltóautót.  

Köszönjük támogatóinknak és a jövőben is számítunk segítségükre!

Halász József ÖTE elnök

Meghívó!

A mezőberényi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
mint Kiemelkedően Közhasznú szervezet 

tisztelettel meghívja Önt a 2012. március 10-én 
15 órai kezdettel tartandó nyilvános közgyűlésére.

A közgyűlés helye: a Tűzoltó Egyesület székhelye (Liget tér 2/a.)
Napirend: 

Tisztelettel: Halász József elnök KOMFORT ABC
KÉSZLET EREJÉIG:

Napraforgó étolaj „Nap fénye” 1L 399,-
Ráma tégla margarin 500g 399,- (798,-/L)
Kacsamájas pástétom Hamé 120g 125,- (1042,-/kg)
Boci sárgabarack tejmikulás 100g 199,- (1990,-/kg)
Boci étcsokoládés mikulás 100g 199,- (1990,-/kg)
Nesquik instant kakaópor 200g 299,- (1495,-/kg)
Bravos szemes kávé 1kg 1499,-

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

VÁRJUK  ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!

Minőségi Csokoládé Mikulások 50-70% árengedménnyel!

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu

Kispályás labdarúgó Teremkupa

Február végén befejeződött a harmincadik kispályás labdarúgó Teremkupa
küzdelem sorozata. A két kategóriában a következő eredmények születtek:
Szenior: 1. Asszonybosszantó, 2. Netzita, 3. Csárda – Tex
Különdíjak: legeredményesebb játékos: Durkó László (Asszonybosszantó) 21
góllal, legjobb kapus: Braun Gyula (Netzita), kiváló mezőnyjátékosok: Kreisz
Zsolt (Asszonybosszantó) és Malatyinszki Tamás (Netzita)
Amatőr kategória: 1. Ipar FC, 2. Csaviép, 3. Kakas Bistro, 4. Lúzer FC
Különdíjak: legeredményesebb játékos: László Norbert (Csaviép) 20 góllal,
legjobb kapus: Kolompár János (Lúzer FC), kiváló mezőnyjátékosok: Udvari
Sándor (Ipar) és Hoffmann Tamás (Lúzer FC)
A Teremkupa befejezése után „nosztalgia” tornát is rendeztünk a 40 évesnél
idősebb játékosokból álló csapatoknak, amely felelevenítette a ’80-as, ’90-es
évek bajnokságainak hangulatát.
Végeredmény: 1. ÁFÉSZ, 2. Lima, 3. Glória, 4. Agrowerk, 5. Róna,    6. PATEX
– Csárda-Tex
A résztvevők és a rendezők a jól sikerült programmal hagyományt szeretnének
teremteni a következő évekre.

Henger Péter
elnök

1. Parancsnoki beszámoló
2. Pénzügyi-gazdasági beszámoló
3. Közhasznúsági jelentés
4. 2012. évi munkaterv

5. 2012. évi költségvetés
6. Tagfelvétel, kilépések
7. Bejelentések

Mezőberény központjában a Berény Étteremben középiskolai és
általános iskolai ballagási ebédekre előrendelést felveszünk

Ajánlataink: 
Levesek:
Berényi becsináltleves
Marhahúsleves eperlevéllel
Újházi tyúkleves csigatésztával
Májgombócleves
Egzotikus gyümölcsleves
Egyéb levesek igény 
és megbeszélés szerint

Az ételek HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT is vállaljuk!

Várjuk megrendelését a Kossuth tér 11. sz. alatti étteremben vagy a
66/352-902-es és a 06/30/313-0359-es telefonszámon.

Vállaljuk lakodalmak, családi és egyéb rendezvények 
színvonalas lebonyolítását.

Legyen a vendégünk – nem fogja megbánni!

Frissensültek
Vegyes tálak
Töltött húsok
Egyben sültek és szeletben
készített húsok
Változatos köretek rendelés
szerint
Saláták
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FELHÍVÁS

Az első mezőberényi sportegyesület 2012-ben ünnepli megalakulásá-
nak 100 éves évfordulóját. 

2012. évben tervezett központi rendezvény:
· 2012. május 12. ünnepi emlékülés 
· Kiállítás: sporttárgyak, ereklyék, fotók összegyűjtéséből
· Kiadvány a 100 éves sportról
Amennyiben a kiállítás anyagát gazdagítani tudja, szívesen vesszük a

sporthoz kapcsolódó dokumentumait, emléktárgyait. Ez ügyben keresse a
rendezőket.

A rendezvényekről rendszeresen tájékoztatjuk a közvéleményt a Hírmondó
és a www.mezobereny.hu honlapon. 

Kérdéseikkel, javaslataikkal fordulhatnak Körösi Mihályhoz, az
Okt. és Kult. Biz. elnökéhez (06 20 8038267), és Barna Márton
bizottsági taghoz (06 30 9984058).

Alföld Turista Egyesület rendezvényeiből

2012. január 14-én az Alföld Turista Egyesület ez évi első túráján 147
nevező indult 30 és 20 km-es távokon. A rajt- és célbaérkezést a Piac-Büfé biz-
tosította számunkra. Sajnos hó nélküli túra volt, de a talaj fagyos volt a reggeli
órákban, így csak a délutáni célba érkezésre lettek sárosak a bakancsok.

Örömünkre szolgált, hogy ezen a rendezvényen a korábbiakhoz képest még
sosem volt ekkora az érdeklődés. Az egyesület tagjai nem is kaptak most kitűzőt
és oklevelet, mert elfogyott, de hamarosan pótolni fogjuk!

Túránkon üdvözölhettük a Körösladányból, Orosházáról, Gyo má ról,
Békéscsabáról, Budapestről és természetesen a településünkről ne ve ző sporttár-
sakat is. A túra vezetett volt, ellenőrzőpontok nélkül. A rendezőség azért a Körös-
hídnál gondoskodott folyadékpótlásról – volt forró tea, kávé, forralt bor, édesség.

A két táv a Piac tértől együtt haladt a Boldishát – Körös gát szakas-
zon. Innen a húszasok átgyalogoltak Köröstarcsára, majd ott a hídon átkelve a
túloldali gáton vissza. A harmincas táv pedig a Petőfi-emlékmű felé vette az
irányt, a Kereki határban a nyári Körös-30-as útvonalán tette meg a kilo-
métereket. A túrázók igyekeztek együtt haladni, családias hangulatban néhány
perces különbséggel mindenki célba ért és átvehette a kitűzőt és oklevelet.

A reggeli fagyos időt délutánra erős szél, ám kellemes napsütés vál-
totta fel.

Február 16-án az OPSKK-ban rendeztük meg a Farsangi
batyusbálat, amit szintén nagy érdeklődés kísért. A program szervezői most is
igyekeztek feledhetetlenné tenni az estét. Humoros táncos, zenés produkciók,
vers és mesemondás, jelmezek felvonultatásával egy-egy kalandos és
küzdelmes túra-élmény beleszövődött a produkciókba.

A Mezőberényi Népdalkör és a Néptánccsoport részvétele színesítette a pro-
gramot.

Szellemi-totó és Kvíz-játék, majd tombolahúzás tette izgalmassá az estét. A
tombola-bevételt „kivetítő” vásárlására fogjuk felhasználni. Köszönjük túratár-
sainknak és támogatóinknak a tombolatárgyak felajánlását, amivel hozzájárultak
a bevétel gyarapításához: Berény Color, Fortuna tér – Furtai Mária, Zöldségbolt
– Drogéria, Újhelyi Józsefné – Hajdú-Lakat – Ili Virágház – Katica Virágüzlet –
Kruzics Papír-Kiszely Papír – Kőrösi Mihály helytörténész – Matuska Optika –
Mezőberény Város Önkormányzata – Varga Bálint Lángossütő – Vereczkei
Patika – Zolnai Pál Hírlapos.

Zolnai Györgyné

Bobály András 
épület és bútorasztalos, faipari technikus

Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása, 
belsőépítészet, gipszkartonozás, egyedi igények kielégítése.
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bobalyandras@szucsnet.hu - www.bobaly.5mp.eu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK INGYENES KIHELYEZÉSE

Colorosok sikere Orosházán

Az I. Orosházi Fotószalon pályázatára beérkezett 97 szerző 437 fotó-
ja közül 32 akotó 39 fotója került kiállításra. Köztük a Mezőberényi
Color Fotóklub két tagja, Vágvölgyi Mihály: Hímzés és Hajdú
Csaba: Buborékfújó (lásd: fent) címet viselő fotója.

Molnár Miklós Emléktorna

Ebben az évben 23. alkalommal rendezi meg a Mezőberényi Kistérsé-
gi Általános Iskola és a DSE az emléktornát, a Kosárlabda Klub és
Molnár Miklós tanítványai közreműködésével.

Időpont: március 30-31 és április 1.

Meghívott csapatok: Poprad (Szlovákia), Marosvásárhely, Nagysza-
lonta, Nagyvárad (Románia), Wurzen (Németország), valamint Szol-
nok, Békés, Békéscsaba, Gyula és a rendező Mezőberény leány és fiú
csapatai, gyermek és serdülő korosztályban.

A mérkőzések helyszíne a Molnár Miklós Sportcsarnok és a Petőfi úti
tornaterem.
Az Emléktornával párhuzamosan, március 31 -én sor kerül a
nemzetközi matematika versenyre is.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!


