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Október 23-án Mezőberényért
kitüntetésben részesült
Dr. Sziráczki Magdolna
Ahogy mondani szokták,
született mezőberényi. Általános és középfokú iskoláit is
Mezőberényben végezte és már
akkor eltökélt szándéka volt,
hogy gyermekorvos lesz. A
Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1982-ben, summa cum
laude minősítéssel szerzett
orvosi diplomát. Soha nem volt
kérdés számára, hogy tanulmányai befejezése után,
szülőhelyén szeretne élni és
dolgozni. 1982-ben az akkor
létrehozott második gyermekorvosi körzetben kerül alkalmazásra. Szakorvosi gyakorlati
idejét a békéscsabai kórházban
szerzi meg. Közben két éven
keresztül tanít elméleti csecsemő és gyermekgyógyászatot a békéscsabai Egészségügyi
Szakközépiskolában. 1986-ban szakvizsgázott Szegeden csecsemő és
gyermekgyógyászatból jeles eredménnyel. Ettől kezdve 1994-ig
csecsemő és gyermekgyógyász körzeti orvosként dolgozott, mellette
óvodai orvos (annak megszűnéséig), iskolaorvosi és üzemorvosi
feladatokat is ellát. Tíz éve a helyi bölcsőde orvosa. 1988-tól a Petőfi
Sándor Gimnázium iskolaorvosi feladatait is ellátja és nemcsak a
helyi, hanem más településekről ide érkező gyermekek és fiatalok
egészségügyi gondviselője. A gyermekek, szülők mindig érezhették,
hogy nemcsak orvosuk, hanem ha szükséges, lelki támaszuk, együtt
érző, de ugyanakkor elvárásokat támasztó segítőjük Magdi doktor
néni. 1994-től vállalkozó háziorvosként látja el körzetét, amelybe
kezdetektől fogva igen nagy létszámú, 1250-1350 gyermek tartozik.
A kezdetektől fontos feladatának tartotta az egészségnevelést és az
egészségügyi felvilágosítást.
Minden alkalmat megragad a
hétköznapokban, előadások, pályázati programok megvalósítása
során, hogy tudása, gyakorlati tapasztalata legjavát tovább adja és
kiveszi részét a helyi civil szerveződések egészségfejlesztési
munkájából is. Nyertes pályázatai közül kiemelkedik a
kommunikációs rendszerfejlesztés és a drogprevenciós pályázata,
melyet a középiskolás diákok körében valósított meg. 15 éve vesz
részt a gyermekvédelemben, mely számára sosem kötelező feladat,
hanem inkább szolgálat. Praxisa alatt, mindvégig a gyógyítás
feltételeinek minél magasabb szintű biztosítására törekszik.
Vállalkozó orvosként önálló, modern, komfortos rendelő építéséhez
csatlakozott és 2001-ben átadásra került a Főnix Orvosi Centrum, ettől
kezdve itt várja kicsiny, kis és kamaszkorú betegeit. Az Országos
Gyermek Egészségügyi Intézet háziorvosi támogató rendszerében,
egyedüli „vidékiként” bekapcsolódott speciális vizsgálómódszerek
végzésébe, a korrekt diagnózis segítése érdekében. 10 éve a Szegedi
Orvostudományi Egyetem akkreditált mentora. Ezen belül
orvostanhallgatók illetve szakvizsgára készülő orvosok gyakorlati
oktatását végzi, csecsemő és gyermekgyógyászatból. A mentoráltak
között több mezőberényi kötődésű orvos szakmai fejlődését segítette.
2006-tól a szakfelügyeleti rendszer elmúlt évi megszűnéséig
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szakfelügyelő főorvosa volt a szeghalmi térségnek. Jelenleg is a Békés
megyei Orvosi Kamara Etikai bizottságának tevékeny tagja. Közéleti
tevékenységét 1998. és 2002. között önkormányzati képviselőként is
kifejtette. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként
nemcsak az egészségügy és a rászorulók érdekeit képviselte, de
aktívan vett részt a város életének alakításában. A mezőberényi
emberek szeretetét, elismerését jelzi, hogy a tavalyi évben az év
orvosa ASTELLAS pályázaton az első 10-be szavazták be, alig
lemaradva az 5-be kerüléstől. Általános iskolás gyermekek pedig „A
mi Magdi nénink” címmel írt újságcikkükben így írtak róla: „Ha
Mezőberénybe érkezne egy levél, és csak az állna rajta: „Magdi
néninek”, a berényi gyerekek többsége tudná, hogy Dr. Sziráczki
Magdolna gyermekorvosról van szó. Őt mindenki ismeri és szereti,
hisz munkáját nagy szakmai tudással, alapossággal, lelkesedéssel,
szeretettel végzi.”
Az egészségügyben, a gyermekgyógyászatban végzett kiemelkedő
tevékenységéért, a várost szolgáló, emberközpontú, segítő
munkájáért Dr. Sziráczki Magdolna szakorvosnak, Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete
és hálája kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a „Mezőberényért”
kitüntető címet adományozta.

Katasztrófavédelmi őrs Mezőberényben

2013. október 9-én az ünnepélyes átadáson Dr. Bakondi György
tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója köszöntőjében
elmondta, hogy a mezőberényi őrs hat település csaknem 18 ezer
lakosának nyújt a korábbinál jóval nagyobb biztonságot.
Összehangolt cselekvésükkel példát mutathatnak az ország
valamennyi térségének, településének.
Folytatás a 3. oldalon...

Tűzoltó jubileum

Fennállásának 120. évfordulóját ünnepli a Mezőberényi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület. Halász Józseffel, az egyesület elnökével készült
interjút a 7. oldalon olvashatják.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Október 1-jén otthonában köszöntötte Siklósi István polgármester 90.
születésnapja alkalmából Károlyi Jánosné, Marika nénit. Ez
alkalomból átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját,
valamint a város nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó
egészséget és hasonló derűvel töltött éveket kívánunk neki.
Október 1-jén otthonában köszöntötte a Siklósi István polgármester
90. születésnapja alkalmából Csete Gyula bácsit. Ez alkalomból
átadta Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város
nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget kívánunk neki.
Október 4-6. között a Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett és bonyolított
nemzetiségi rendezvényre került sor, mely a város újratelepítésének
290. évfordulója jegyében zajlott. A rendezvényre a megye szlovák
lakta településein kívül kiskőrösi, miskei delegációk is érkeztek, de
képviseltette magát testvérvárosunk, Gúta is. A rendezvényt
megtisztelte többek között a Szlovák Kulturális Intézet Igazgatója:
Húshegyi Gábor, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke: Fuzik
János, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke: Egyedné
Baránek Ruzsenka és a Megyei Önkormányzat Tanácsnoka: Tolnai
Péter. Siklósi István polgármester megbeszélést folytatott Húshegyi
Gáborral, valamint Domonyi Lászlóval, Kiskőrös Város
polgármesterével is. A vendégek nagy elismeréssel szóltak a
szervezésről, a szervezők vendégszeretetéről, valamint városunkról.
Október 9-én került átadásra a hivatásos katasztrófavédelmi őrs a
Liget téren. Az eseményt jelenlétével megtisztelte Dr. Bakondi
György az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója,
Erdős Norbert kormánymegbízott, városunk parlamenti képviselője is.
A több szempontból is fontos esemény azt jelenti városunk számára,
hogy az önkéntes tűzoltók jelenléte miatt meglévő biztonságunk
tovább fokozódott, továbbá néhány mezőberényi fiatalember, tűzoltó,
helyben látja el feladatát, nem kell Békéscsabára utazni a
munkahelyére, s nem utolsó sorban a helyi önkénteseknek - megfelelő
felkészültség esetén - lehetőségük kínálkozik a hivatásos állomány
tagjává válni, s ezzel munkahelyhez jutni.
Október 10-én kaptuk az értesítést, hogy a geotermikus fűtési rendszer
kiépítéséhez utólagosan több mint 64 millió Ft-ot nyertünk
önerőpályázaton. A pénz azóta az önkormányzat számlájára
megérkezett. A hosszas előkészítő munka eredményeként megérkezett
támogatás jelentősen javítja a geotermikus projekthez rendelt saját erő
mértékét, illetve az idei év likviditását is, mivel ezeket az összegeket
korábban már kifizette a város. A támogatásról szóló értesítéssel egy
időben arról is értesítést kaptunk, hogy az ÁFA kompenzációra is
megítélték a 25% és a 27% közötti különbözetet, így összesen
68.475.324,- Ft-ot kap az önkormányzat utólagosan a projekthez.
Október 12-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület emlékező közgyűlést
tartott a laktanyában az egyesület megalakulásának 120. évfordulója
alkalmából. Az egyesület tagjainak egy része munkával ünnepelt, mert
a vasútállomás mellett épülő aluljáró területén végeztek szakember
felügyelete mellett gallyazást, mert e munka nélkül nem lehetett volna
az építkezést folytatni. Az emlékező közgyűlésen csantavéri tűzoltók is
képviseltették magukat.
Október 18-án otthonában köszöntötte Siklósi István polgármester
90. születésnapja alkalmából Tóth Pali bácsit. Ez alkalomból átadta
Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város nevében
egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és hasonló derűvel
töltött éveket kívánunk
Október 19-én a Csillagösvény Emlékpark és Szabadidő Központ
recepciós épületének átadására került sor a Tessedik téren. A Tóth
János vállalkozóhoz kötődő beruházás 10 új munkahelyet is jelent a
városnak, azontúl, hogy turisztikai célokat szolgál, s a vállalkozó
hasznot, nyereséget remél befektetésétől. Az átadással párhuzamos
rendezvényen a Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány mutatkozott be
széles körűen Értéktár Kiállítással, kóstolóval egybekötött
gasztronómiai bemutatóval. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Lezsák Sándor, a Magyar Parlament alelnöke, Erdős Norbert
kormánymegbízott, városunk parlamenti képviselője, valamint Dankó
Béla parlamenti képviselő is. Lezsák Sándor elismerően szólt a
látottakról.
Október 20-án - vasárnap - kaptuk az értesítést, hogy a Polgármesteri

Hivatal szervezet-fejlesztésére 20 154 991 Ft-ot nyertünk ÁROP
pályázaton. A pályázaton igényelt összeg is ennyi volt, amely vissza
nem térítendő támogatás formájában a projekt teljes költségét fedezi,
önerőre nincs szükség. A program címe: „A Mezőberényi
Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat
megvalósítása érdekében.”
Október 21-én Siklósi István polgármester Dr. Gschwindt Andrással
és Szelekovszky Lászlóval a Ligetben tettek egy sétát, mely során
kiválasztásra került a díszpolgár által felajánlott fa elültetésének
helye. Ezen kívül Szelekovszky László ígéretet tett arra, hogy átnézi a
liget fáit, s megjelöli melyeket kellene kivágni, illetve gallyazni. A
megbeszélésen a szakember jelezte, hogy a Békési úti gesztenyefák
kivágása indokolt lenne, azok olyan betegségben szenvednek, amely
gyógyítása nagyon költséges, illetve egy részük már
visszafordíthatatlanul károsodott.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. október
28-án tartotta soron következő ülését. A napirend elfogadását követően
Siklósi István polgármester beszámolt a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Siklósi István
tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a Kormány döntött a téli
közfoglalkoztatás kérdésében.
Ez az intézkedés 196 ember
megélhetését biztosítja 2013. november 1. és 2014. április 30.
közötti időszakban. 74 fő kompetenciaképzésen vesz részt, mely
segítséget jelent a résztvevőknek a későbbiekben az elhelyezkedésben.
15 fő faültető, 23 fő kézbesítő, adminisztrátori, kőműves és
segédmunkási munkaköröket tölt be november 1-jétől. 3 fő kulturális
területen dolgozik majd. 37 fő a különböző intézményekben kap
munkát. A jelenleg futó START mintaprogram 44 fős csoportja szintén
bekapcsolódik a téli közfoglalkoztatásba. Siklósi István polgármester
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Mezőberény Város Óvodai
Intézménye intézményvezetői állásra 1 db érvényes pályázat
érkezett. Az intézményben történt szerkezetátalakítás és a köznevelési
törvényben bekövetkezett változások miatt a pályázó visszavonta a
pályázatát azzal, hogy amennyiben új pályázat kiírására kerül sor, a
hatályos jogszabályoknak megfelelő, átdolgozott pályázatot szeretne
benyújtani. A Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította az
intézményvezetői pályázatot. Az új pályázat kiírásáról
későbbiekben dönt. A „Katicabogár” Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda gázfogyasztásával kapcsolatban a Pénzügyi
Gazdasági Bizottság tagjaiból álló bizottság megvizsgálta a hasonló
időszak fogyasztását, összehasonlítva a kiszámlázott
gázmennyiséggel. A bizottság megállapította, hogy az óvoda részéről
bruttó 83.757,- Ft összegű többletkiadás keletkezett a tényleges
fogyasztásához képest, melynek oka a fűtési rendszer szabályozási
problémája. A Képviselő-testület arról döntött, hogy az óvoda részére
többletként kiszámlázott 83.757,- Ft továbbszolgáltatási díjat a
következő esedékes számlában írja jóvá. Kovács Lászlóné bizottsági
elnök, tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2013. október
hónapban a Szociális és Egészségügyi Bizottság 148 kérelmet bírált
el. Minden kérelem esetén az elbírálás pozitív volt. Elutasító határozat
nem született.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet az
adóbevételek alakulásáról. A hátralékok csökkentek. Az
adóbefizetési morál jó. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
beszámolót és döntött arról, hogy a kintlévőségek behajtására 1 fő
munkatárssal növeli az adócsoport létszámát.
Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke értékelte
az OPSKK által előterjesztett, a kulturális intézmények
munkájáról és a város kulturális életének fellendítésének további
lehetőségéről szóló beszámolót. Megállapította, hogy feladatok
növekedése és a csökkentett létszám ellenére is színvonalasan
működnek a kulturális intézmények. A látogatószám alakulása a
sikeres tevékenységet bizonyítja, hiszen havonta, átlagosan 4607 fő
látogatja a Kulturális Központot. Mezőberény Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 25-én (hétfő)
15 órától tartja a lakossági közmeghallgatással egybekötött
testületi ülését.
Zolnai Magdolna, titkársági referens
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...folytatás az 1. oldalról
Dr. Bakondi György elmondta, az új őrs kötelékében szolgálatot
teljesítőknek nemcsak a tűzoltás és a műszaki mentés a feladata, hanem
szerepet vállalnak a hatósági megelőző tevékenységben, a polgári
védelmi erők és eszközök szervezésében, irányításában, a kritikus
infrastruktúrák védelmében, valamint közreműködnek a helyi védelmi
bizottsági munkában és a veszélyes anyagok szállításának
ellenőrzésében is. Az altábornagy hozzátette, a fennállásának 120.
évfordulóját ünneplő mezőberényi egyesület önkéntes és az újonnan
létrehozott őrs hivatásos tűzoltói az eddiginél sokkal szorosabb
kapcsolatban dolgozhatnak tovább. Összehangolt cselekvésükkel,
szorgalmukkal, a káresetek gyors felszámolásával és a
veszélyhelyzetek hatékony megelőzésével példát mutathatnak az
ország valamennyi térségének, településének. A főigazgató ünnepi
szavai után Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja emelte ki, büszke arra, hogy hozzájárulhatott
Közép-Békés védelmének erősítéséhez, amellyel Mezőberény,
Murony, Csárdaszállás, Bélmegyer, Köröstarcsa és Kamut térsége az
ország egyik legbiztonságosabb területévé vált. Szavait megerősítette
Siklósi István, Mezőberény polgármestere elmondta, a városlakók
szemében megnyugvást lát, „az őrs átadásával a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a 120 éve működő Mezőberényi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a város vezetése, valamint a Békés
Megyei Kormányhivatal bizonyította, hogy érdemes együtt
gondolkodni, cselekedni és örülni. A település sajátjának tekinti az
őrsöt, amely immár a biztonság jelképe". Az emléklapok és az
emléktárgyak átadása után a főigazgató szalagot helyezett el a
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlaján alapításának 120.
évfordulója alkalmából. Az egyesület elnöke, Halász József
megköszönte az összefogást, amely az őrsöt életre hívta. Szavaiban az
önkéntesek töretlen tettrekészségét és lendületét, a segítségnyújtás
önzetlen tisztaságát, az utánpótlás lelkes nevelését ígérte. Az őrs
épületét és a rendszerbe állított gépjárműfecskendőt a történelmi
egyházak képviselői áldották meg, kérve a Teremtőt a felelősségteljes
munkát végző tűzoltók védelmére, s a beavatkozásokkor fontos
lélekjelenlét megtartására. z esemény zárásaként Bakondi György,
Erdős Norbert és Siklósi István átvágta a nemzeti színű szalagot, majd
Tóth Tibor mk. tűzoltó ezredes, a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője mondott
pohárköszöntőt. Kiemelte, ahhoz,
hogy az őrs betöltse szerepét, hogy
valóban nőjön Békés megye
biztonsága, a Mezőberényben
szolgálatot teljesítő hivatásos
tűzoltók kiemelkedő munkájára van
szükség. A megyei igazgató
hozzátette, elvárása továbbra is az
alázat, a rátermettség és a precíz
munkavégzés. A beavatkozók
október elsejétől több mint 17 ezer
emberhez juthatnak el a baj
órájában, ami hatalmas felelősség,
ezért egy pillanatra sem szabad
elfelejteniük, hogy csak a hivatástudat és a bátorság ad belső tartást és
emberi méltóságot. Mint mondta, mindannyian tudjuk, a tűzoltó nem
azért rohan be az égő házba, mert rettenthetetlen, hanem mert az
elhivatottsága erősebb a félelménél. ehhez az elhivatottsághoz kívánt
végül sok erőt és kért példamutató szolgálatot a főigazgató. Forrás:
http://bekes.katasztrofavedelem.hu/hirek/1779-egyutt-gondolkodnicselekedni-es-egyutt-orulni

90 éves köszöntése
Tóth Pál 2013. október 20-án
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester otthonában köszöntötte és adta
át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Az Önkormányzat
és településünk valamennyi lakója
nevében jó egészséget és további
békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepeltnek.

3.

„Mezőberénytől a molekuláris onkológiáig,
különös tekintettel a méhnyak- és emlőrákra”

2013. október 11-én a Városháza Dísztermében Prof. Dr. Bak Mihály
tartott előadást a fenti címmel. A meghívás célja volt a közelmúltban
Mezőberény Díszpolgára címet kapott kutatót előadóként is
köszönteni és mindenki által nagyra becsült tudásából ízelítőt
hallgatni. A professzor előadása utalás volt szülőhelyére és kutató
munkájára is. A közel két órás előadást képekkel, szemléltető diákkal
és személyes kérdések megválaszolásával tette minden hallgató
számára figyelemfelkeltővé. Közvetlen személyisége e rövid idő alatt
is tükrözte példaértékű gyógyításra tett elkötelezettségét, az emberek
megsegítésére irányuló hitét. A rendezvény előtt a Color Fotóklub
tagjainak képeiből készült kiállítást Dr. Sziráczki Magdolna házi
gyermek-főorvos nyitotta meg.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Élményekkel teli őszi napok
a Tóparti tagóvodában

Óvodánkban hagyomány, hogy a gyermekek megtapasztalják,
megismerjék szűkebb és tágabb környezetük nevezetességeit. Idén
ősszel a kedvező időjárásnak köszönhetően folyamatosan szerveztünk
városunk megismerését segítő programokat: őszi piaci kavalkádban
történő vásárlás, játszótéren való játék, városi ligetben való
termésgyűjtés, múzeumi látogatás keretében a szlovák baba kiállítás
megtekintése, az újonnan megnyílt Mosolygó tagóvodába járó
gyerekek meglátogatása, Városháza dísztermének megcsodálása.
Hagyomány, hogy az óvoda nevelőtestülete kirándulásokat szervez a
gyermekek számára a tágabb környezetük megismerésére is. A
nagycsoportos gyermekek rendszeresen részt vesznek Békésen
található fedett uszodában, ahol vízhez szoktató foglalkozásokon
vesznek részt. Október hónapban Gyulára, a vár megtekintése során
jutottak történelmi élményekhez. A mesében hallott várat most élőben
is megláthatták, megismerhették. A gyermekek figyelmesen és
érdeklődve hallgatták az óvó nénik felkészült tájékoztatóját a vár
történetéről, a különféle helyiségek eredetét, használatuk mivoltát.
Különösen a börtönben található különféle fegyelmezési eszközök
nyerték el tetszésüket. Izgalommal, de nagy fegyelemmel közlekedtek
a csigalépcsőn, amely a bástyára és a toronyba vezetett. Élményekben
gazdag napot töltöttünk közösen az őszi kiránduláson.
Tóparti tagóvoda nevelőtestülete
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Gyúrtak a gimnazisták

A Berény Táncegyüttes a Kolbászfesztiválon

2013 október 24-én a mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium is megmérettette magát a Békéscsabai Kolbászfesztivál
Ifjúsági Kolbászkészítő versenyén. Igazgató asszony minden
támogatást megadott csapatunknak, a Vad Mangalicáknak. Hatan
neveztünk a 13. a osztályból: Olejár Anna, Metz Laura, Szász Dóra,
Herter Martin, Kruzslitz Lajos és Balázs István. Hetekkel korábban
két tanárunkat – Hidasi Lászlót és Kolozsi Tamást – felkértük segítő,
kísérő tanárnak. Ők korábbi években már versenyeztek a fesztiválon.
A verseny kezdete előtt egy órával megkezdtük az asztaldíszítést. A
témánk a régi hagyományos készítéshez volt visszavezethető.
Felszereltük a dísznek szánt és a működő kézi darálókat, helyére
került a fateknő, gumicsizma, kalapok, „mezőberényi svábos” kötő,
régi használati tárgyak, a tepertős pogácsa és a lekváros papucs és
természetesen a kínáló pálinka is díszüvegben. Átvettük a rendezők
által felajánlott húst és 10.00 órakor megkezdődött a hús feldolgozása.
Kétfajta kolbászt készítettünk: egy picit csípősebbet és egy
fűszeresebbet. A két órás versenyt maximálisan kihasználtuk, az
utolsó pillanatokban lettünk készen. Az asztalunk mellett sokan
megálltak nézelődni, beszélgetni és kóstolni, mert szépen folyt a
munka. Tanáraink már évtizedek óta készítik a kolbászt, de nekünk,
diákoknak sem az első kolbászkészítésünk volt. Sokat fényképezték
és videózták csapatunkat, a zsűri is elégedettnek tűnt. Ettől
függetlenül sajnos helyezést nem értünk el, de nagyon jól éreztük
magunkat és örültünk annak, hogy még jobban megismerhettük ezt a
régi szép magyar hagyományt. Másnap tanáraink dicsérték a
kóstolónak vitt kolbászt. Szerintem is remekül sikerült és nem
hoztunk szégyent a sok díjat nyert berényi receptúrára!
Herter Martin a PSEG 13. a osztályos tanuló

Békéscsabáról már szinte mindenkinek a Kolbászfesztivál jut az
eszébe. 17 évvel ezelőtt rendezték meg először az azóta méltán híressé
vált programsorozatot, ahová ma már nemcsak magyar, hanem
külföldi vendégek is érkeznek. A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskolának a tavalyi évben több csoportja is fellépett a fesztiválon,
hiszen Mezőberény volt a díszvendég. A Berény Táncegyüttes idén
sem akart kimaradni a vidám programokból, ezért úgy döntöttünk,
hogy benevezünk az ifjúsági kolbászkészítő versenyre. Ez a nap
szolgálja a disznótoros hagyományok ápolását és továbbadását a
fiatalabb generációknak. Már a fesztivál előtt két héttel lázas
készülődésbe kezdtünk: összegyűjtöttük a hozzávalókat,
megterveztük a dekorációt és jelmezeken ötleteltünk. Végül a lányok
kackiás bajusszal, a fiúk pedig szoknyában és kendővel bekötött fejjel
gyúrták a kolbászt a berényi standon. Bár helyezést nem értünk el a
130 induló csapat közül, azért elfogyott a több méternyi „Leg a láb”kolbász. Feledhetetlen élmény volt számunkra, ezért úgy döntöttük,
jövőre is szerencsét próbálunk a Kolbászfesztiválon.

A Múzeumi Esték
következő előadására 2013. november 28-án 17 órakor kerül sor.
Tóth Olivér testnevelő tanár mutatja be
a közeljövőben megjelenő kiadványt:

Egy, két, há… testnevelési játékgyűjteményt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Márton napja Mezőberényben
A „Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi
Óvoda, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
Német Hagyományápoló Egyesület, a Mezőberényi
Általános Iskola és az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ tisztelettel meghívják Önt két
hagyományőrző programjukra

Márton-napi lampionos felvonulás
2013. november 15-én 17 órától
Gyülekező: Katicabogár” Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda
Útvonal: Luther utca – Kossuth tér – Fő út – Szent I. u. – Piac tér

Márton napi mulatság
a Berény Szállóban 2013. november 16-án 19 órától.
Fővédnök: Schultz Márton.
A zenét Kepenyes Pál és zenekara szolgáltatja.
Belépőjegy 2.500 Ft-os áron kapható a rendezőknél,
mely ár magában foglalja a vacsorát is.

„Apró” szüret!
Október ber, ber, ber, fázik benne az ember.
Szőlőt csipked a dere, édes legyen szüretre!
A Humánsegítő Szolgálat Bölcsődéje ismét megrendezte, az immáron
hagyománnyá vált szüreti mulatságát a legkisebbek számára. Igazán
jó hangulatban szoktak eltelni ezek az együtt töltött délutánok – és ez
most sem volt másképp! A gyermekek nagyon várták már a bulit. A
szülők, és a dolgozók pedig lelkesen készültek, hogy gyermekeiknek
ismét egy vidám napot szerezhessenek. Szerencsére az időjárás is
nekünk kedvezett. Közel kétszázan fogadták el meghívásunkat, és
jelenlétükkel emelték rendezvényünk színvonalát. A kézműves
foglalkozások alkalmával készíthettek a gyerekek gesztenye
figurákat, tenyérlenyomatos képeket, „levél-apókat”, és „lufibábokat”. Horgászhattak zsákbamacskát, lovas kocsizhattak. De a
kihagyhatatlan ugráló várnak, és az arcfestésnek is nagy sikere volt.
Berényi Nagy Péter, azaz Tücsök Peti fantasztikus hangulatot
varázsolt a bölcsőde udvarára. Együtt énekeltek, mondókáztak a
gyermekek és a szülők is. Mondhatni, egy pillanatra, mi felnőttek is
gyermeknek érezhettük magunkat! Tücsök Peti előadása után
végignézhettük a „Leg a Láb” Művészeti Iskola - Berecske
táncegyüttesének műsorát, akik Rábaközi táncokat mutattak be,
„Vasárnap délután a patakparton” népi játékba szőve. Büszkén
ismerhettük fel a táncosok soraiban a volt bölcsődés gyermekekeinket
is. Aki megéhezett a tánc, és éneklés közben, lakmározhatott a Kedves
Szülők és Dolgozók által készített finomságokból. A sok-sok program
közepette a finom édes must is elkészült – és hamar el is fogyott.
Búcsúzóul mindenki kaphatott lufiból hajtogatott figurákat.
Hogy nekünk mindez miért fontos - Szűcs Imre verséből idézve – „ A
gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, tőle fordul szebbre, jobbra a
világ. A gyermekszem: fényesség és bizalom, vezéreljen téged is ez az
utadon.” Minket Kisgyermeknevelőket ez vezérel – hogy
megpróbáljuk boldogabbá tenni azt a csodálatos szempárt!
Gúth Katalin
szakmai vezető
A „Leg a Láb” AMI néptáncosai 2013. decemberében is
bemutatóval, közös kézműveskedéssel, tánccal ünneplik meg a
Télapó érkezését. A plakátok hamarosan megjelennek
óvodákban, iskolákban és szerte a városban.
Mindenkit szeretettel várunk!
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„MUNKAHELY
EGÉSZSÉGRE
HANGOLVA”
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat életében a 2013-as
esztendő újból szerencsésnek és igen mozgalmasnak mondható,
hiszen a TÁMOP-6.1.2-11/1 2012-0872 számú program keretében
intézményünk részt vehet egy munkahelyi egészségfejlesztő és
szemléletformáló életmód programban. Az egy éves futamidejű
projekt szeptember 11-én egy Fórummal indult, melynek keretein
belül Kovács Edina igazgató, a projekt menedzsere tájékoztatta a
kollégákat a feltáruló lehetőségekről, próbáltuk értelmezni a
hallottakat, felkészítettük lelkünket és testünket a következő
feladatokra, programokra. Az első, és talán a legfontosabb eleme a
programnak, az intézmény dolgozóinak egészségi állapotfelmérése,
amire három alkalommal kerül sor. Az elsőt szeptember közepére, egy
hétfői napra ütemeztük. Itt említeném meg, hogy a projekt kínálta
lehetőségeken való részvétel önkéntes, kivéve az egészségi
állapotfelmérést. Ugyanis az intézmény teljes dolgozói létszámára
vonatkozóan egy egészségterv készül, melyet egy nagyon jól
felkészült egészségfejlesztő szakember, Kotroczóné Antal Teréz
megyei vezető védőnő készít el. Az állapotfelmérés – amely áll egy
testsúly, testmagasság, derékbőség, testzsír, BMI index, vérnyomás, a
kilélegzett levegő CO mérési eredményéből – továbbá a mért adatok
elemzése alapján lehet javasolni az esetleges életmód változtatásokat.
A kutatások bebizonyították, de ezt saját tapasztalatunk alapján is
tudjuk, hogy a dolgozó ember akkor lehet eredményes, sikeres a
munkájában és a magánéletében egyaránt, ha egészséges. A WHO
definíciója alapján az „egészség szociális, szellemi és fizikális
jólét”egyaránt.
Ennek a kritériumnak megfelelve, illetve a
pályázatban vállalt feladatnak megfelelően szeptember 28-ára jó időt

rendelve megszerveztük első közös tevékenységünket, a gyalogtúrát.
Gyönyörű, napsütéses reggelen közel 50 fő indult neki a 18
kilométeres útnak túravezetőnknek, Földes Péternek, az Alföld
Turista Egyesület elnökének irányításával. Megállapítottuk, hogy
gyönyörű ősszel a természet, fantasztikus színkavalkád kísért
bennünket, észre sem vettük az idő múlását. A Körös hídjánál a
Százszorszép pihenőnél finom ebéddel vártak bennünket, majd újból
felkerekedtünk és 16 óra tájban megérkeztünk az indulási ponthoz a
Barátság szobra elé. A lélek épülését segítve szeptember 25-én
indítottuk a mentálhigiénés klubfoglalkozásainkat. Vezetője Nagy
Zsuzsanna főiskolai docens, kiképző pszichodráma vezető,
szupervízor. A foglalkozások célja a munkatársak egyéni életvezetési
kompetenciáinak és az öngondoskodás készségének fejlesztése, a
krónikus stressz kialakulásának megelőzése, kezelése. Október 12.
szombat. Egy újabb közösségépítő szabadtéri program, egészségnap a
Városi Ligetben, a Madarak Házánál. Fantasztikusan szép őszi nap,
sokak szerint valami kapcsolat van köztünk és az „égiek” között, hogy
megint ilyen napot kaptunk. Ezt a napot a Regionális Wellness
Egyesület képviseletében Dr Beke Szilvia főiskolai adjunktus,
egészségnevelő és csapata szervezte meg számunkra profi módon.
Az összesen nyolc, 10 főből álló csapat előre vásárolt alapanyagokból
készítették el nemzeti salátájukat, amit zsűrizett Szalai Ilona
dietetikus, Barabás János szakács, Szatmári Gyula
élelmiszertechnológus mérnök. A nap folyamán voltak egészségügyi
elődadások, utána kvíz kérdések, elsősegély szituációs játék, játékos
sportverseny, Nordic Walking bemutató és részvétel Leczkésiné
Hőgye Katalin vezetésével, délben reformkonyhás ebéd.
A dohányzás egészségkárosító hatásai szerteágazóak, fokozódik a
kardiovaszkuláris betegségek, a csontritkulás, daganatos betegségek

kialakulásának kockázata. Dohányzó kolléganőink számára lehetőség
nyílik egy dohányzás leszoktató programban részt venni, melyet
Kotroczóné Antal Teréz vezet. Hétfőnként, igen jó hangulatú
foglalkozásokon találkoznak a résztvevők. Novemberben a
mezőberényi Malom Fitness-ben nyílik lehetőség, hogy kipróbáljunk
különböző testfrissítő, karbantartó tréningeket, sportfoglalkozásokat,
úgymint zumba, gerinctorna, spincracing, step aerobik, jóga, továbbá
Leczkésiné Hőgye Katalin vezetésével Nordic Walking. Tervezett
programjaink között szerepel még a következő év első félévében
megvalósuló stresszkezelő csoportfoglalkozás, egy 70 km-es
kerékpártúra, egy teljes egészséghét, és még két egészségügyi állapot
felmérés.
„Amikor a betegség környékez, igen nagy erővel és akarattal, egy
ideig még úgy maradhatsz a nyavalya fölött. Az elején. Mikor még
csak lopakodik körülötted a végzet. Méregeti erőidet, mind küzdő az
ellenfelet. Ha ilyenkor nagyon odafigyelsz, nagyon erős vagy , igaz
rendet tartsz lelkedben, dolgaidban – az egészség: igazság- talán te
maradsz a párharc kezdeti idejében az erősebb. Egészségesnek
maradni annyi, mint tisztességesnek és igazságosnak maradni.”
Márai Sándor
Puskelné Ollé Ilona, védőnő
a projekt szakmai vezetője

Koszorúzás 2013. október 22-én Orlai Petrics Soma születésének
évfordulóján a Mezőberényi Általános Iskola és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ részvételével.

Színházi előadások
az OPS Kulturális Központban
2014. 01. 24.: Szirmai Albert: Mágnás Miska
operett. Főbb szerepekben: Benkóczy Zoltán,
Fogarassy Bernadett, Teremi Trixi
2014. 03. 21.: P. Veber-Nádas Gábor: Elvámolt
nászéjszaka zenés vígjáték. Főbb szerepekben:
Straub Dezső, Oszter Alexandra, Fésűs Nelly, Beleznay Endre
További információ és jegyvásárlás az OPSKK Művelődési
Központjában, Bartó Róbertné. 06/66-515-552.
Jegyár: 2800 Ft.
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Országos Könyvtári Napok

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára számos
programmal csatlakozott az Országos Könyvtári Napok
rendezvényeihez:

SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A
MEZŐBERÉNYI KÖNYVTÁRBAN
Lassan a félidejéhez ér az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 jelű pályázatának
megvalósítása.
Az elmúlt kilenc hónapban az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
könyvtára az elnyert uniós pályázati támogatásnak köszönhetően
programok sokaságát hajtotta végre. Az OPSKK több alkalommal
szervezett foglalkozást a vakok és gyengénlátók egyesülete tagjainak,
amelyeken a legfrissebb hangoskönyvekkel ismerkedhettek meg a
könyvtárba látogatók. A csoport őszi programjai között
színházlátogatás is szerepel. Rendszeresen szervez foglalkozásokat
álláskeresők számára, akik ezeken az alkalmakon megismerkednek az
álláskeresés internetes technikájával, de szakmai segítséget is kapnak
önéletrajz írásához, illetve a felvételi elbeszélgetések minél jobb
teljesítéséhez. Nagy sikere van a kisiskolásoknak szóló „Mesélj
nekem” programsorozatnak is. Az idén az előadók között
köszönthettük Csernik Szende lábbábost, Koltayné Pogány Judit
színművésznőt és Mészáros Mihály színművészt. Heti
rendszerességgel folynak a kulcs a számítógéphez program
foglalkozásai is. Itt a résztvevők játékos keretek között gyűjtenek
információkat az internetről a könyvtár munkatársai által feltett
műveltségi kérdésekre, amin keresztül sok hasznos dolgot tudhatnak
meg, és jutalmul a jó válaszokért plusz internet használati lehetőséget
kapnak a könyvtár gépein. Elindult a középiskolásoknak szóló „A
világ tíz árnyalata” című
programsorozat, melynek keretében
dr. Zacher Gábor pszichológus és
Tari Annamária pszichológus tartott
nagysikerű előadásokat. A
következő év júniusáig még nyolc
előadás kerül megszervezésre. A
foglalkozások mellett különböző
eszközbeszerzések és szakmai
fejlesztések is gyarapítják a
könyvtár javait. A leglátványosabb
fejlesztés a könyvtári honlap
megújulása. A régről ismert
funkciók mellett kialakításra került
többek között a „Kulcs a
számítógéphez” foglalkozáshoz egy
interaktív játékfelület, szaporodott
az online módon elérhető könyvtári szolgáltatások száma, új
funkciókkal bővült a helyismereti adatbázis keresője, a honlap
tartalmának nagy része elérhető szlovák és német nyelven, a
gyengénlátók számára akadálymentes verzió is rendelkezésre áll
(www.konyvtar.mezobereny.hu). A szakmai fejlesztés terén lehetőség
nyílt a könyvtári dolgozók továbbképzésére, illetve a
könyvtárhasználók igényeinek magasabb szinten történő kielégítése
érdekében elindult a könyvtári minőségbiztosítási rendszer
kialakítása külső szakértő segítségével. A leírtakból is látható, hogy a
pályázat megvalósítása több területen szolgálja a könyvtár és a
célközönség, Mezőberény város lakossága közötti kapcsolatok
magasabb szintre emelését, és újabb kapcsolatok kialakítását. A
projekt zárásáig, 2014. június 30-ig még sok színes program várja az
érdeklődőket, ahol továbbra is mindenkit szeretettel vár az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára.
Szilágyi Tibor projektmenedzser

Ringató című program 2013. október 08-án, amelyen Boldi Ildikó és
Dunai Éva tartott játékos foglalkozást a kicsiknek.

Év olvasója díj átadására került sor 2013. október 10-én, amelyet
Siklósi István polgármester adott át Gröszer Erzsébetnek. Az
ünnepélyes átadást a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
művészeinek (Lovas .Gábor, Soós Emőke és Balázs Csongor) zenés
– irodalmi estéje követte.

Mészáros Mihály színművész mesélt a gyermekeknek október 18án a soron következő Mesélj nekem! - című programsorozaton.

Vendégünk volt Dr. Tari Annamária szakpszichológus, aki "A világ
a gépemen, a gépemen a világom(?)" címmel tartott előadást október
24-én a szépszámú közönségnek.
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Szakkörök 2013-2014

7.
ORIGAMI

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a
következő szakköröket,foglakalkozásokat hirdeti
meg a 2013-2014-es évadra.
Népi díszítőművészeti szakkör:
Új időpontban: kedd 14 óra.
A csoport vezetője:
Bogárné Szőke Erika.
Foltvarró szakkör:
Minden csütörtökön 17 órától.
Segítők: Hernádi Mihályné,
Hernádi Erzsébet, Tóth Zsuzsanna
Versenytánc csoport:
Hétfő, csütörtök 16 óra, kedd 18
óra. Vezető: Bögre János
Berény Népdalkör:
Minden hétfőn 17 órától.
Vezetője: Kmetykó Istvánné
Orlai Színpad:
Szerda 18 óra (felnőtt),
szombat 10 óra (gyermek)
Vezetője: Szabóné Gecse Éva
Gerinctorna pilates elemekkel:
Hétfő, csütörtök 8.30-tól,
hétfő 18.15-től.
Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin
Jóga klub:
Minden szerdán 17 óra. A klubot
vezeti: Schafer László
OPSKK Cukorbetegek klubja:
Hónap utolsó hétfője 14 óra.
Vezeti: Kis Sándorné
PATEX Nyugdíjas klub:
Hónap utolsó előtt csütörtök
14 óra. Vezeti: Nagy Piroska
Információ: 06/66-515-553, www.opskk.mezobereny.hu
KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR, NÉPI
KISMESTERSÉG BEMUTATÓ ÉS JÁTSZÓHÁZ
AZ OPSKK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJÁBAN
2013. december 7., 14., 21. szombatonként 10-15 óra között
Várjuk kézművesek, vállalkozások jelentkezését, akik szívesen
bemutatják, árusítják termékeiket, kézműves tárgyaikat.
Várjuk továbbá önkéntesek jelentkezését
a játszóházak lebonyolításához.
Információ és jelentkezés: Bartó Róbertnénál
a 06/66-515-553-as telefonszámon.

Kedves Szülők, Nagyszülők!
2013. december 7-én (szombaton) 10-13
óra között a Művelődési Központba
látogat a Mikulás. Ezen a délelőttön
lehetőség van arra, hogy a Mikulás
személyesen adja át a gyermekeknek
szánt ajándékot. A névvel, címmel ellátott
csomagokat december 4-5-6-án nyitva
tartási időben (10-18 óráig) térítésmentesen fogadjuk a Művelődési
Központ információs pultjánál.

Baba és gyermekruha börze
2013. december 7-én 10.00-15.00-ig az OSPKK
Művelődési Központjában
Asztalfoglalás: Bartó Róbertnénál
Tel.: 06/66-515-553
Decemberi programelőzetes
december 9. 8-11 óra
Véradás. Helyszín: Művelődési Központ
december 18
Idősek karácsonya. Helyszín: Művelődési Központ

Az origami csodálatos világa címmel vándorkiállítás nyílt október
31-én az OPSKK Művelődési Központjában. A kiállítás november
30-ig tekinthető meg hétköznap 10-18 óráig. A megnyitó után streetart origami alkotó munkában vehettek részt az érdeklődő fiatalok a
Művelődési Központ előtt.

MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ az Új
Széchenyi Terv társadalmi megújulás operatív program
keretében „A mezőberényi városi könyvtár nem
formális és informális szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP3.2.4.a-11/1-2012-0003 jelű pályázata programjaként
A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÉKÉS MEGYEI
SZERVEZETE
2013. NOVEMBER 27-ÉN, SZERDÁN 14.00 ÓRAI
KEZDETTEL TARTJA KÖVETKEZŐ
KLUBFOGLALKOZÁSÁT AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN.
A VILÁG 10 ÁRNYALATA – ISMERETTERJESZTŐ
ELŐADÁS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
2013. DECEMBER 10-ÉN 18.00 ÓRAKOR:
TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT – JÓZSEF ATTILA EST
FÖLDES LÁSZLÓ (HOBO) ELŐADÁSÁBAN.
HELYSZÍN: MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

7.

Épített örökségünk emlékei 2013
A Puskin utcán sétálva találunk rá a 12.
szám alatt álló régi sváb szárazbejárós
nagygazdaházra. Az épületet
megviselték a történelem viharai. Nem
is az egységesen megmaradt eklektikus
homlokzatával hívja fel magára a
figyelmet. Annál inkább figyelemre
méltó a szárazbejáró díszes nagykapuja.
Amely az átalakítások ellenére is
megmaradt mementónak. A kapu
meghatározó díszítőeleme a kiskapu
fölött elhelyezkedő két faragott spirális
csigavonal. Ezt a csigavonalas épületelemet előszeretettel használta a
reneszánsz és a barokk építészet is. Mezőberényben még sok
szárazbejáró őrzi elődeink polgárosodó építészeti hagyatékát. A
Puskin utcai mégis egyedülálló, páratlan szépségével és stílusával
kitűnik közülük.
Csete Gyula
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8.

CIVIL SZERVEZETEK
...folytatás az 1. oldalról
A Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében meghatározó a
2013-as év. 120 éves fennállásukat és egy új őrs átadását is
ünnepelhetik. Ezek kapcsán beszélgettem Halász Józseffel, az
egyesület elnökével.
- Október 9-én ünnepélyes keretek között átadták Mezőberényben a
katasztrófavédelmi őrsöt. Mit jelent ez gyakorlatban a Mezőberényi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében?
- Elsősorban külső megjelenésében egy szépen felújított laktanyát.
Belül hatalmas zsúfoltság, amin próbálunk úrrá lenni, hiszen meglévő
eszközeinket egy jelentősen kisebb térben kellett elhelyezni. A
szakmai munka tekintetében nincs különösebb változás. Amiért
létrehozták az egyesületet, és amiért eddig is végeztük ezt a munkát,
ugyanolyan lelkesen és önzetlenül csináljuk tovább. Talán kicsit
nyugodtabban alszunk. Eddig presztízskérdést csináltunk abból, hogy
megelőzzük a békéscsabai hivatásos tűzoltókat, ha mezőberényi
tűzhöz jönnek. Most már inkább igyekszünk utolérni őket, vagy ha
vidékre vonulnak, mi Mezőberényben ugyanúgy helyt állunk, mint
eddig.
- Milyen előrelépést jelent és miféle előnyökkel jár ez a város, a
lakosok számára?
- A város és a helyi lakosság biztonsága és biztonságérzete
nagyságrenddel javult az őrs idetelepítésével. A hivatásos állomány a
riasztást követően két percen belül el tud indulni, míg az önkéntesek
többnyire otthonról indulva, de ők is 10-15 percen belül elhagyják a
laktanyát. Eddigi munkánk elismerése, hogy a hivatásos állománnyal
közös gyakorlatokon vehetünk részt, fejleszthetjük tudásunkat és a
mentő tűzvédelemben is velük együtt vehetünk részt. Ez azt jelenti,
hogy megfelelően felkészült tűzoltóink vannak és a hivatásos
állománnyal együtt vonulhatunk, akár az ő gépjárművükkel is.
- Másik jelentős dolgot is ünnepelhet az egyesület az évben, hiszen
idén ünneplik fennállásuk 120. évfordulóját. Visszaemlékezésekből
tudható, hogy mi hívta életre 120 éve az egyesületet? Kinek a nevéhez
fűződik?
- Amit elődeinktől hallomásból tudhatunk, hogy az 1800-as évek
második felében alakultak meg az első önkéntes tűzoltó egyesületek,
így a mezőberényi is. Az akkori iparosok és gazdák felismerve az
összefogásban rejlő erőket alapították meg a tűzoltó egyesületet, saját
és társaik vagyonának védelme érdekében. Az 1893-ban keltezett
alapító okiraton, többek között az egyetlen olvasható aláírás Horváth
János ideiglenes elnök neve szerepel.
- Hogyan foglalná össze eddigi munkájukat, tevékenységüket?
Milyen a helyzetük manapság?
- Egyesületünk közhasznú szervezet. Alapszabályunk szerint, önként
vállalt feladatunk az önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás.
Ezeknek az irányelveknek próbáltunk eddig is és ezután is megfelelni.
Egyesületünk egy élő szervezet, hús-vér emberekkel, ebből adódóan
vannak hullámzások az egyesület életében. Az utóbbi húsz évben
–azóta elnökösködöm- is voltak kilengések. A legnehezebb időszak a
2000-es évek elején volt, amikor az összeomlás határára sodródott
egyesületünk. Anyagi támogatónk alig volt, tűzoltóink létszáma pedig
drasztikusan lecsökkent. Az egyre szigorodó szakmai és pénzügyi
követelmények között kellett megfelelő embereket és pénzügyi
támogatókat találni. Az utóbbi, szerencsére az önkormányzat és a
helyi vállalkozók egy jelentős részének pozitív hozzáállása mellett
sikeresen megoldódott. A személyi-szakmai követelmények
teljesítése hosszabb időt vett igénybe. A szerencse itt is mellénk
szegődött. Sikerült egy nagyon jó képességű, azóta is hűen kitartó
diákcsapatot összehozni. Ma is büszkén említjük, hogy az Országos
Gróf Széchenyi Ödön Diáktűzoltó Kupaversenyen ötször egymás
után nyerték el a vándorserleget. Ők ma már felnőtt tűzoltók. A
tűzoltásban való részvétel nagyon szigorú egészségügyi
alkalmassággal, meghatározott szakmai képzettség mellett, megfelelő
műszaki felszereltséggel valósítható meg. A 40 órás tűzoltó tanfolyam
és a különböző szakmai képzések után 17 fő vonuló tűzoltónk van. A
minősítő, rendszerbeállító gyakorlaton sikeresen szerepeltünk.
Tevékenységünk, mint egy kisebb vállalkozás úgy működik. Szigorú
költségvetési gazdálkodással, ügyészségi felügyelet alatt. Szakmai
tevékenységünket a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó
parancsnoksággal együttműködési megállapodás keretei között
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végezzük. Anyagi biztonságunk alapja a helyi Önkormányzattal és a
mintegy 30 helyi vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás
alapján kapott támogatás. Jelentős segítség az Szja. 1% és a
pályázatokon nyert pénzeszközök.
Helyzetünk a mai világban, a szigorodó szakmai elvárások, és
pályázati feltételek között, csökkenő anyagi támogatás mellett, a
mindennapi megélhetésért folytatott küzdelemben egyre nehezebb.
Aktív korú tűzoltóink szerencsére munkaviszonyban állnak, sajnos
néhányan megyehatáron túl, így a tűzoltásban való részvételünk
jelentős részben munkaidőn kívülre korlátozódik.
- Nagy múlttal már rendelkeznek, mit gondol a jövőjükről?
- Szeretnék optimista lenni. Ugyanis ennél szebb és nemesebb dolgot
nem tudok elképzelni, mint másokon önzetlenül segíteni, ha bajban
van. Bízva egy olyan jóléti társadalom eljövetelében, amikor
mindenki a munkahelyén szerzett jövedelméből meg fog tudni élni
(ld.: Németország), akkor már hobby szinten nagy létszámmal
működhet egy önkéntes tűzoltó egyesület. Addig kellene kitartani!
Reálisan végiggondolva, azért a mai viszonyok között nagyon sokat
kell tenni, hogy a működés tárgyi és személyi feltételeit meg tudjuk
teremteni. Felnőtt tűzoltóink kimagaslóan magas színvonalú munkára
képesek. Rájuk hosszabb távon számíthatunk. Utánpótlás nevelésünk
révén ismét összeállt egy sokat ígérő diáktűzoltó raj. Nyáron már a
megyei tűzoltó versenyen első díjat nyertek. Egyrészről van ok az
optimizmusra, ugyanakkor a megnövekedett követelmények, a
családalapítás, a munkakeresés ennek néha ellene hat. A tárgyi
feltételek alapja a pénzügyi biztonság. Szeretném remélni, hogy
eddigi hűséges támogatóink továbbra is szükségesnek tartják létünket
és minden nehézségük ellenére is nyújtják a biztonságot jelentő
támogatásukat. Az idetelepített őrssel igyekszünk kialakítani egy
mindenki számára hasznos együttműködést mind szakmai, mind
emberi szempontból. Nem a konkurenciát látjuk bennük, hanem a
segítséget és a biztonságot, amit városunknak nyújtani tudnak. Mi a
magunk részéről, lehetőségeink szerint minden segítséget megadunk
továbbra is a hivatásos tűzoltóknak. A cél ugyanaz, Mezőberény város
biztonsága. Tőlünk nyugatabbra már működnek hasonló szervezetek.
Végül szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, a
vállalkozóknak, a magánszemélyeknek, és az szja. 1% felajánlóinak
az eddig nyújtott támogatásért.
Elek-Pap Viktória
A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület tagsága
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1 % -át. Az elmúlt évi felajánlások összege 7
409,- forint volt, melyet helytörténeti kiadvány megjelentetésére
fordítottunk.
Henger Péter, elnök
A Mezőberény– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Diáksport Egyesület tagsága ezúton is köszöni mindazok
segítségét, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 58 432,- Ft volt, melyet az
egyesület csapatainak versenyeztetésére (nevezési díjak,
utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.
Henger Péter, elnök

Legyen Ön is karácsonyi angyalka!
Az idei évben újra megszervezzük a karácsonyi
adománygyűjtést a mezőberényi hátrányos
helyzetű gyermekek javára. Kérjük, ha van olyan
játék, plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában,
amivel örömet tudna szerezni másoknak, akkor
juttassa el a SPAR előterében elhelyezett
adománygyűjtő helyre, az angyalzsákba.
A gyűjtés kezdete: 2013. december 6. (péntek).
2013. december 17-én 16 órától a SPAR előtti téren vidám
gyermekműsorral zárjuk az adománygyűjtést. Közreműködik:
Hevesi Imre. Az adománygyűjtés a Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a
Spektrum Alapítvány és a Vöröskereszt Mezőberényi
Alapszervezete összefogásával valósul meg.
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Új létesítmény városunkban

9.
Kick-Box sikerek

2013. október 26-án rendezték meg Budaörsön a IV. Intersport Kupát
14 klub 170 nevezésével. Ezen az eseményen a tavalyihoz hasonlóan a
Mezőberényi Kick-box Szakosztály is képviseltette magát szerényebb
létszámmal, de hasonló jó eredményekkel. A 6 versenyző négy 1.
helyet, egy 2. és egy 3. helyett hozott el. Köszönjük támogatóink, a
szülők, és nem utolsó sorban a sportolók segítségét, hozzáállását.

2013. október 19-én átadták a Csillagösvény Emlékpark és
Szabadidőközpont új épületét. Jelentős uniós forrásból kezdődtek el
közel féléve a Tóth János vállalkozó vezette Piknik Park Kft. területén
az építési munkák, mivel munkahelyteremtésre és eszközbeszerzésre
benyújtott pályázattal mintegy 50 millió forintos támogatást kapott. A
szombaton megrendezett konferenciaépület átadását a Mezőberényi
Népfőiskola Alapítvány szervezésében Népfőiskolai Értéktár
Kiállítással, kóstolóval egybekötött gasztronómiai bemutatóval
egészítették ki. Az egész napos rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola
Kuratóriumának elnöke, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat
elindítója, a Hungarikum Bizottság tagja; Erdős Norbert
országgyűlési képviselő, megyei kormánymegbízott, Dankó Béla
országgyűlési képviselő és Siklósi István polgármester is.

Eredményeink:
Light-contact kategória:
- Senior 79 kg Barna Márton I. hely; - Junior 63 kg Solymosi
László I. hely; - Junior 57 kg Tímár Vilmos II. hely; - Cadet II.
57 kg Tímár Vilmos I. hely; - Cadet I. +48 kg Kovács Márk I. hely
- Gyermek 29 kg Solymosi Norbert III. hely; - Gyermek 25 kg
Mihácsi Attila II. hely

Békés Megyei Vadásznap

Köszönet a temető takarításáért
2013. szeptember 07-én rendezte az Országos Magyar Vadászkamara
Békés Megyei Területi Szervezete a 23. Békés Megyei Vadásznapot. A
helyszín a Pósteleki Kastélypark és környezete volt. Itt gyűltek össze a
Békés megyei vadászok és vadászattal szimpatizálók. A kilátogatók
rengeteg érdekességet láthattak a vadásznapon, ahol a résztvevő
vadásztársaságok különböző versenyszámokban mérték össze
tudásukat. A lőtéren a koronglövészet egyéni döntője zajlott, ahol a
legjobb 12 bejutott versenyző mérte össze tudását. Ezzel egyetemben
már reggel óta rotyogtak a különböző vadételek a bográcsokban. A
megnyitó előtt a Békés megyei Viharsarok Kürt együttes
kürtszignáljai köszöntötték az egybegyűlteket. A megnyitó
hagyományosan a vadászzászló behozatalával és a vadászhimnusszal
kezdődött. Idén is kiemelt része volt a programnak a rangos
kitüntetések, elismerések átadása és az ifjú vadászok fogadalomtétele.
A lövészeten és a főzőversenyen kívül sor került hivatásos és
sportvadászok szellemi vetélkedőjére is. A vadásznap kiváló családi
programokkal is szolgált, finom vadételek, trófeákat, preparátumokat
bemutató kiállítás, állatsimogató, vadászati festmények kiállítása,
vadászeszközök bemutatója és vására is csábította a kilátogatókat. A
nap végén a vadásznap zárása előtt sor került az eredményhirdetésre és
a díjkiosztásra is, ahol az összetett csapatversenyben 2011. után ismét
a Mezőberény Vadásztársaság bizonyult a legjobbnak. (A
csapatversenybe a főzőverseny, hivatásos és sport vadászok szellemi
vetélkedője és a koronglövő csapat eredménye számított bele.) A
főzőversenyen Filozof György és Bálint Mihály Tárkonyos vadgerle
becsinált levessel 2. helyezést ért el, a koronglövő csapat 6. helyezést
ért el /a koronglövő csapat tagjai: Kürti István, Bálint Péter, Pázsit
Attila, egyébként Bálint Péter egyéniben 4. helyezett lett/, a
sportvadászok szellemi vetélkedőjében Pázsit Attila 4. helyezést, a
hivatásos vadászok szellemi vetélkedőjében pedig Gál Péter 2.
helyezést ért el.
1.Mezőberény Vadásztársaság 299 pont; 2.Szarvasi Táncsics
Vadásztársaság 274 pont; 3.Köröstarcsai Petőfi Vadásztársaság 259
pont
Gál Péter

A Hírmondó októberi számában a
Római Katolikus Egyházközség
társadalmi munkára hívta
Mezőberény lakosságát a temető
kitakarítására. A felhívásban október
12-e és október 26-a volt megjelölve. Október 12- én, amikor én is
részt vettem a munkálatokban kb.
20-22 fő tevékenykedett, köztük
Siklósi István polgármester úr és
Körösi Mihály az Okt. és Kult. Biz.
elnöke, valamint a katolikus
egyházközség tagjai. Az október 26i munkálatokban egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni. Tájékozódásom alapján kb.1012 fő volt jelen, köztük Halász Ferenc képviselő társam. Mint a
katolikus egyházközség tagja, és a temetőben nyugvó szülők
gyermeke, szeretnék köszönetet mondani a lelkes kis csapatnak. A
munka dandár részét azonban a városunkban élő, és részben az
egyházközséghez tartozó vállalkozók végeztették el, önzetlen segítő
szándékkal. Szeretnék köszönetet mondani: Kmellár Zoltán, Károlyi
László és Táncos Imre vállalkozóknak, amiért a temetőnket Halottak
Napjára ilyen széppé tették. Tóth János vállalkozónak, aki szerszámot
és szódavizet biztosított a munka végzéséhez.
Köszönöm: Szekeres Józsefné
A Mezőberényi Horgászok Egyesülete és tagsága tisztelettel
köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi
jövedelemadójuk 1%-át. A 212.évi SZJA felajánlásból befolyt
összeg 225.752 Ft volt, mely összeget az egyesület Mezőberény,
Petőfi út 8. sz. alatti székházunk, a boldisháti horgésztanya és telek
fenntartására és rendezvények (horgászversenyek) költségeire
fordítottuk. Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra is
várjuk szíves támogatásukat. Adószámunk: 19977946-1-04
Mezőberényi Horgászok Egyesülete vezetősége és tagsága
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10.
Adventi gyertyagyújtás
a Berény Szálló előtti téren

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat – felkérve a mezőberényi három történelmi
egyház négy gyülekezetét – adventi gyertyagyújtásra hívja és
várja a város lakóit a Kossuth térre.
2013. december 1. 16 óra
a I. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával;
2013. december 8. 16 óra
a Református Egyházközség szolgálatával;
2013. december 15. 16 óra
a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával;
2013. december 22. 16 óra
a II. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával.
Mindenkit nagy szeretettel várnak a rendezők!

20 éves lett a PATEX Textiles
Nyugdíjasok klubja
1993-ban a PATEX megszűnése után sok nyugdíjassal úgy gondoltuk,
hogy alakítunk egy közösséget, hiszen a munkánk során is
közösségben dolgoztunk. Ez meg is valósult '93-ban. 57 fővel
megalakítottuk a klubot. Először a PATEX Kultúrban, majd a
Művelődési Központban tartottuk a klubfoglalkozásokat, jelenleg is.
Az eltelt 20 év során sokan elmentek közülünk. Jelenleg 17 fős a kis
csoportunk. Az eltelt 20 esztendőre nagyon jó visszaemlékezni, sok
szép élményben volt részünk. Számos kirándulás nyújtott
feledhetetlen emlékeket, Soprontól Egerig sok szép helyen jártunk. A
Dunakanyar, szentendrei hajókirándulás mindannyiunk szép emléke.
Voltunk az Országházba, mely felemelő érzés volt számunkra. A havi
összejövetelek alkalmával névnapok megünneplése és a régi idők
felelevenítése, egy jó beszélgetés teszi családiassá a közösséget.
Évente megrendezésre kerülő évzáró vacsoránk mindenki számára jó
szórakozást nyújt. Október 18-án került sor a 20 éves évforduló
megünneplésére, ahol mindenki jól érezte magát. Szeretnénk, ha
bővülne csoportunk, ezért várjuk a régi PATEX-es kollégákat
szeretettel.
Nagy Piroska, klubvezető

Halottak napi megemlékezés

Mezőberényi Hírmondó

HITÉLET
November az emlékezés hónapja
Egyházunk novemberben ünnepli Mindenszentek ünnepét (november
1-jén) és hallották napját (november 2-án). Mindenszentek azoknak az
embereknek az ünnepe, akik hősies fokon élték a keresztény vallást,
ezért ezen a napon emlékezünk azokra, akik nem fértek bele a
naptárba, mert olyan sokan vannak. Talán családtagjaink közül is
vannak szentek, akikről nem is gondoljuk, hogy azok. Ezt az ünnepet
IX. Gergely pápa rendelte el november 1-jére. A szentek nem
szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásuk.
Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket.
Mindenszentek litániájának imádkozásával többször kérjük
közbenjárásukat Egyházunk szándékára, hogy akik előttünk jártak és
a mennyei dicsőségbe jutottak legyenek közbenjárónk a mennyben.
Mindenszentek estéjén elimádkozzuk a Halottak zsolozsmáját,
amelyet elhalt szeretteinkért ajánljuk fel. Krisztus mai követői
sincsenek könnyű helyzetben, mint ahogy elődeink sem voltak abban.
Soha nem volt, nem is lesz magától értetődő kereszténynek lenni.
Azonban mindenkor szentjei igazolják, lehetséges volt és lesz. Lehet
szüleink családtagjai is Mindenszentek társaságába vannak. Miért én,
vagy te, vagy ő maradnánk ki a körből? Novemberben, elhalt
szeretteink hónapjában az emberek azért mennek ki a temetőbe, hogy
koszorút, virágcsokrétát vigyenek, gyertyát, mécsest gyújtsanak.
Miért? Azért, mert a szeretet sohasem felejt, nem tud felejteni. Szent
János apostol írja: „A lélek él, találkozunk.” A lélek nem porlad el,
mindenhová magunkkal visszük. Életünkben és halálunkban egyaránt
Úré vagyunk. Minden pap ezen a napon három szentmisét mutat be.
Az első szentmisét a Mezőberényben nyugvó megholtakért mutatom
be, azokért, akik ide lettek temetve, a hősökért, akik a hazáért és értünk
háborúban haltak meg. A második szentmisét a pápa szándékára
mutatják be a papok. Ezen a szentmisén azokról emlékezünk meg,
akikről már senki sem emlékezik meg, mert már senkijük nincs a
földön. Vigasztaló számunkra, hogy egyszer értünk is fognak
szentmisét mondani, hiszen egykor mi is közéjük fogunk tartozni. A
harmadik szentmisét minden pap saját elhalt szeretteiért mutatja be.
Halottak napján imádsággal, temetőlátogatással búcsút nyerhetünk,
melyet felajánlhatjuk elhalt szeretteinkért. Krisztus sem akart a
haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban
megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az Ő halála mindenki
élete lett. Minden szentmisében imádkozzuk: „Emlékezzél meg
Urunk meghalt szeretteinkről, papjainkról, akik a hit jelével előttünk
távoztak el az élők sorából, és a béke álmát aluszák. Minden
Krisztusban elhunyt hívednek add meg a boldogságot és a békét a te
országodban. Adjon nekik az Úr Jézus örök nyugodalmat.
Nyugodjanak békében Jézus, Mária, Szent József nevében. Ámen.”
Így tudunk mi élők elhalt szeretteinken segíteni. Az imádság sohasem
veszik el, és a szentmise is az ő lelkük javára száll az Egek Urához a
mennybe.
Szujó Antal
plébános

ANYAKÖNYVI HÍREK

Megemlékezés november 1-jén a Hősök emlékművénél Halottak
napja alkalmából a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület
szervezésében, a történelmi egyházak közreműködésével.
2013. december 20-án 17.00 órakor találkozhat a közönség
Oláh Gergővel a Tízváros Alapítvány évzáró eseményén
az OPSKK Művelődési Központjában.
Jegyelővétel: Omega Centrum Mezőberény, Deák F. u. 5-7.
Jegy ára elővételben: 2000 Ft. Helyszínen: 2500 Ft.
További információ a plakátokon és a www.tizvaros.hu oldalon.

Októberben eltávoztak közülünk:
Pintér Imréné Bezsei Margit ( 1939)
özv. Karsai Ignácné Vég Mária ( 1925)
özv. Burai Elemérné Pink Ilona ( 1935)
Balogh Lajosné Winter Erzsébet ( 1948)
Botyánszki Pálné Csarnai Julianna ( 1939 )
özv. Szabó Istvánné Balog Zsófia ( 1928)
Varga Mihály ( 1960); Salbot Mihály ( 1959)
Bátori Lászlóné Szász Eszter Rebeka ( 1947)
özv. Horváth Sándorné Bordács Aranka ( 1924)
Abelovszky Pál ( 1925); Hoffmann Henrik ( 1942)
Kürti László ( 1919); Sziráczki Emma Anna ( 1943)
Gotthard Etelka ( 1951); Savolt György ( 1920)
Októberben házasságot kötöttek:
Varga Marietta és S. Nagy Imre (Mezőberény)
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Nyilvános köszönet
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula
Tisztelt Bak Sándor Igazgató Úr!
Kivártuk a levelében ígért időpontot. Nem mentünk a nyáron a
Hármas-Körös születési helyére. Az októberi nagy eső után,
óvatosságból, Eszter megkérdezte az illetékes gátőrt: járható-e a gát?
A válasz egyértelműen igen volt és vele egy örömteli hír közlése:
kitisztították az összefolyáshoz vezető utat és a helyszínt is.
Igyekeztünk mihamarabb
megnézni a csodát. Nem
csalódtunk. Köröstarcsa után 6
km-re a jobb oldalon, a már
ismert helyen ereszkedtünk az
ártérre. Gyalogosan, óvatosan, a
lejutáshoz meglehetősen
meredek gátoldalt kell leküzdeni.
A kellemes meglepetés már az út
elején kezdődött. Széles, szépen
kitakarított „sétány”képe
fogadott bennünket. Öröm volt az őszi levelekkel borított földön
akadály nélkül menni a két folyó találkozásához. A kibontakozó
összefolyás képe lenyűgöző. Nincsenek elvadult bokrok, szabad a
kilátás. A Kettős sárga, agyagos színnel árad, a Sebes megtartotta
mélyzöld víztükrét. Érdekes nézni a két különböző színű víz örvénylő
keveredését. Kellemes, meleg,
napos délután volt. A
magunkkal hozott nyugágyakon
kényelmesen ülve élveztük a
csöndet, napoztunk, néztük a
túlparton horgászókat. A
tűznyomokból ítélve többen
már jártak előttünk.
Egy
pihentető délutánt eltöltve azzal
a reménnyel távoztunk, hogy
hosszabb távon is megőrzésre
kerül a jelenlegi állapot, és egyre több természetkedvelőt fog a hely
vonzani. A nevükben is: köszönjük Igazgató Úr!
Budapest/Békés, 2013. október hó
Dr. Kovács Eszter és Dr. Gschwindt András

Kedves Olvasó!
2013. tavaszán Karcag város A legszebb konyhakertek címmel
pályázatot hirdetett. A vetélkedésnek az adta az apropóját, hogy a
közmunka programokban országszerte beindult eddig
elhanyagolt földterületek megművelése. A tevékenység során
kiderült, hogy bizony az a tudás, amely a vidéki embernek sajátja
volt, mára már csak az idősebb nemzedék birtokában van. A
fiatalabbak még emlékeznek a nagyszülők kertjére, ahol aztán
már csak a füvet szerettük nyírni. Meg néha még azt sem.
Megvettük a konzervet, a fagyasztottat, a szárítottat, a csaknem
készet, bármit, amit a boltban kínáltak. Aztán az utóbbi években
fordult a világ. Szeretjük levenni a polcról a magunk eltett
lekvárt, befőttet. Eldicsekszünk a saját kertben szedett
gyümölccsel, ha bio (főleg ha ez nem csak hanyagságból, hanem
tudatos gazdálkodás okán az), akkor meg pláne. Az a tapasztalat
tehát, hogy sokan nekilátnak konyhakertezni. Gyakorlat,
tapasztalat híján (el kell szórni a magot, legyen földje, kapjon
vizet, de hogy mikor, milyet, mennyit, vagy tudjuk, vagy nem)
ritkán van sikerélmény. Ezért gondoltuk, hogy a Mezőberényi
Hírmondóban szívesen közzé tesszük a jó gyakorlatokat,
hasznos tanácsokat.
Örömmel fogadjuk az írásokat
mindazoktól, akik művelik kertjüket és sikereket értek el. Ezzel
hasznos, a kezdés lendületét fokozó tanácsokat, biztatást
kaphatnának azok, akik már készülnek megfogni az ásó nyelét.
Leveleiket kérjük a szerkesztőség címére
(ujsag@mezobereny.hu) küldeni.

11.

Töltsük meg mezőberényi értékekkel a
Települési Értéktárat!
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.évi
XXX. törvény alapján az Országgyűlés megállapította, hogy a
magyar nemzeti értékek megőrzendő és egyedülálló értékek,
azokat értéktárban kell összesíteni. Mezőberényi Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2013. (V.27.) számú
határozatával döntött, hogy Települési Értéktárat és Települési
Értéktár Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Körösi Mihály
elnök, Kovácsné Nagy Krisztina és Kisari Miklós. A bizottság
feladata a települési értékek azonosítása, a Települési Értéktár
gondozása.

A nemzeti értékek Települési Értéktárba történő
felvételét a törvény szerint bárki kezdeményezheti
a polgármesterhez írásban tett javaslatában.
Ha ismer olyan, Mezőberényben fellelhető értéket, amit
kiemelkedőnek tart, és szeretné, hogy része legyen a Települési
Értéktárnak, nyújtsa be javaslatát.
Bővebb információ, letölthető dokumentumok a
www.mezobereny.hu honlapon
a MEZŐBERÉNY ÉRTÉKTÁRA címszó alatt.

Kovács Imre és Frey Erzsébet
november 16-án ünnepli
50. házassági évfordulójukat.
Ezen alkalomból köszöntik őket
gyermekei és unokái.

Móricz András
és Takács Erzsébet
november 30-án ünneplik

60. házassági évfordulójukat.
Ebből az alkalomból köszöntik
őket gyermekei: Erzsébet,
András és László, azok
családjai és az unokák.
A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.
2013. november 16-án (szombaton)
LOMTALANÍTÁSI NAPOT
tart Mezőberényben.
Manczúr Zoltán falugazdász
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban
csütörtökön de. 08.00- 12.00 du. 13.00 - 16.00
és pénteken 08.00- 12.00 13.00 -14.00
tartja fogadóóráját.
tel.: 06-70-612-69-64
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A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Mezőberény
Város Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy

2013. november 13-án Mezőberény
településen, 1000 órakor végzi a lakossági
riasztórendszer (szirénák) hangos próbáját.
Ha megszólal a sziréna…
A megszólaló sziréna szerepe elsősorban az, hogy a lakosság
figyelmét felhívja a veszélyre, és arra késztesse az embereket, hogy
figyeljék a közmédiák adását, a hatóságok közleményeit, a
követendő magatartási szabályokra.
A próba során a szirénák a „katasztrófariadó" jelzést fognak
adni, ami két perc hosszan, váltakozó hangmagasságú jelzés,
szirénaszó.
A lakosságnak a jelzések hallatán semmilyen teendője nincs,
az elhangzó jelzések csupán a szirénák műszaki
üzemképességének ellenőrzését szolgálják!
Kérjük a lakosságot, hogy a szabadban tartott állataikra fokozottan
figyeljenek. A szirénapróba során elhangzó jelzések az állatok
riadtságát, nyugtalanságát okozhatják, ezért javasolt a szabadban
tartott állatokat a szirénapróba idejére elzárni.
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KOMFORT ABC
Akcióink:
Óbudai Gyémánt ásványvíz
Ice tea italok 6-féle
Apenta Vitamixx citrom-bodza ital
Sir Morton gyümölcsízű teák
Tibi ananászkrémes csokoládé
Milka tejcsokoládé
Pickwick Zöld teák
Szerencsi kakaópor
Nescafé Classic instant kávé utt.
OMNIA Classic örőlt kávé

1,5L
1,5L
1,5L
17 filter
100g
100g
20 filter
75g
50g
250g

69Ft
79Ft
139Ft
169Ft
169Ft
199Ft
279Ft
299Ft
499Ft
649Ft

(46Ft/L)
(52,6Ft/L)
(93Ft/L)
(10Ft/filter)
(1690Ft/kg)
(1990Ft/kg)
(14Ft/filter)
(3987Ft/kg)
(9980Ft/kg)
(2596Ft/kg)

Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Várjuk kedves vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Mit „mond” a sziréna?

A légiriadó jele: háromszor fél percig tartó, kétszer fél perces
szünettel megszakított, váltakozó hangmagasságú (üvöltő) hang.

Bomba árak akciók:
Apenta szénsavas ásványvíz
Watt energiaital 4-féle
Pécsi alkoholmentes dobozos sör
Radler citrom,meggy,bodza dob. sör
Borsodi dobozos sör
Steffl dobozos sör
Pécsi Szalon dobozos sör
Royal vodka
Unicum
Ballantines whisky

1,5L
0,25L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5L
0,2L
0,2L
0,2L

69Ft
99Ft
129Ft
159Ft
169Ft
169Ft
169Ft
699Ft
1099Ft
1099Ft

(46Ft/L)
(396Ft/L)
(258Ft/L)
(318Ft/L)
(338Ft/L)
(338Ft/L)
(338Ft/L)
(3495Ft/L)
(5495Ft/L)
(5495Ft/L)

Várjuk kedves vásárlóinkat!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

A katasztrófa jele: két percig tartó, váltakozó hangmagasságú,
de mélyebb tónusú (üvöltő) hang.

A veszély elmúlt jelzés: kétszer fél percig tartó, fél perces
szünettel megszakított egyenletes hangjelzés. Mindkét jelzést
(légiriadó, katasztrófariadó) feloldója!

EDF DÉMÁSZ Információs Pont
nyílt Mezőberényben az OPS Kulturális Központ
Művelődési Központjában (Fő út 6.)
Az információs pont nyitvatartása:
szerda 14-től 18 óráig, péntek 8-tól 12 óráig
Az információs ponton az ügyfelek tájékozódhatnak a
számláikkal kapcsolatos kérdéseikről,
segítséget kapnak az ügyeik intézéséhez.

Felhívás
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletével - ágazati, szakmai
elismerő címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő
munka elismerésére az alábbi elnevezésekkel
1. „Mezőberény Kultúrájáért”
2. „Mezőberény Sportjáért”
3. „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4. „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért”
5. „Mezőberény Vállalkozója” elismerő címeket alapított.
Az ágazati, szakmai elismerő címek alapításának a célja, hogy az
Önkormányzat méltó módon elismerje és kifejezze a város
megbecsülését a jelen, az adott területen aktívan dolgozó
kiválóságainak.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2014. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az
alábbi címre: Siklósi István, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
Mezőberény, Kossuth tér 1.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és
méltatását.
A rendelet megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.
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