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Tisztelt Olvasó!
2013-ban új feladatok várnak az önkormányzatokra.
A változó jogszabályoknak meg kell felelnünk,
amelyek közül elsősorban a közigazgatási
rendszer átalakítását jelentő járási ügyintézés
miatti átszervezések, és a közoktatást érintő
változások lehető legzökkenőmentesebb
megvalósítása jelent kihívást a szakembereknek.
Ez a város, Mezőberény a miénk!
Nem veheti el sem közigazgatási, sem közoktatási
átszervezés. Az itt élő emberek mindenek felett
ragaszkodnak otthonukhoz.
Azt kívánom, legyen erőnk, optimizmusunk a következő év
nehézségeit megoldani, vagy legalább „túlélni”. Tavaly azt mondtam:
„Legfontosabb célunk pedig az elkövetkező évben ez lehet:
Megoldásokat találni egy még élhetőbb település megteremtésére.”
Most is azt gondolom; magunknak kell megoldásokat találnunk helyi
problémáinkra, tovább kell menni azon az úton, ami az
öngondoskodás irányába visz. Tovább kell dolgoznunk azért, hogy
legalább gyermekeinknek, unokáinknak szebb életük lehessen ebben
a városban, amely nemcsak lakóhelyünk, de otthonunk is!
Ehhez a munkához kívánok minden kedves Olvasónak, minden
mezőberényi lakosnak egészséget, boldogságot, eredményeket az
újesztendőben!
Siklósi István
polgármester

XXIII. évfolyam, 2013. január
legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz
energiájával. A projekt megvalósítása 2010. december közepén indult
el, melynek keretében a termelő termálkút irányfúrással vette kezdetét
Mezőberény város eddigi egyik legnagyobb fejlesztése. A beruházás 2
éves megvalósítása alatt számtalan kisebb-nagyobb probléma lépett
fel, melyet a Támogató, a Hatóságok, az Önkormányzat és a
kivitelezési munkákat végző AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termálenergetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) megfelelő
gyorsasággal, precizitással igyekezett és tudott megoldani.
Az önkormányzat szempontjából a gazdaságossággal szemben
támasztott minimális elvárás az, hogy az általuk befektetendő
pénzeszköz a beruházás eredményéből, azaz az elmaradó földgázdíj
és a termál rendszer összes üzemeltetési költségének különbségéből
6-8 éven belül térüljön meg.
Mezőberény egy olyan szerencsés adottságokkal rendelkező
település, ahol a helyben feltárható megújuló geotermikus energia

Geotermikus energiahasznosítása
Mezőberényben
2012. december 18-án került ünnepélyes keretek között átadásra a
Környezet és Energia Operatív Program támogatásával valósult meg a
„Geotermikus energiahasznosítása Mezőberényben” című
KEOP-4.2.0./B/09-2009-0046 azonosítószámon nyilvántartott
projekt.

Az ünnepségen Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
elmondta, hogy a város 2009. évben célként tűzte ki, hogy a
Mezőberényben található közintézmények fűtési és használati
melegvíz felhasználását a lehető legteljesebb mértékben és a lehető

hasznosítása nem csak a helybéliek érdekét szolgálhatja, hanem
hozzájárulhat Magyarország Európai uniós kötelezettségvállalásának
teljesítéséhez, a megújuló energiák részarányának növeléséhez.
Erdős Norbert, országgyűlési képviselő a következő idézettel kezdte
köszöntőjét "A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”
Elmondta, hogy a
"projekt fontosságát és hasznosságát két
megközelítésből lehetséges értékelni. Mezőberény számára első
lépésben a gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetés, valamint a
beruházás 6-8 éven belüli megtérülését kell kiemelnünk. Az így
üzembe helyezett rendszeren keresztül a jövőben mintegy 20
intézménynek a hőfogyasztó, épületgépészeti berendezéseit fogják
megújuló energiaforrással működtetni. Ezzel azonban nemcsak a
helyi emberek életét sikerül környezetkímélőbbé alakítanunk, hanem
egyben Magyarország azon uniós kötelezettségvállalásához is
hozzájárulunk, melyben a fő célkitűzések között a megújuló energiák
részarányának a növelése is szerepel.
A geotermikus energia egyike a leggazdaságosabb megújuló
energiaforrásoknak. A most Mezőberény térségében megvalósított
projekt jó példája lesz annak, miként lehet ésszerűen, környezetkímélően és egyben gazdaságosan hasznosítani hazánk természeti
adottságait. "
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
2012. december 3-án átadásra került az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Könyvtárának új informatikai rendszere,
mely a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár=tudásbázisközösségi tér – hozzáférés - egyenlő esélyek” pályázati forrásból lett
finanszírozva. A sikeres pályázat Csabay Károly könyvtárvezetőt és
munkatársait dicséri. A fejlesztéssel egy 2002-es pályázattal nyert,
mára már elavult informatikai eszközrendszer lett lecserélve és
jelentősen bővítve.
December 7-én az általános iskolában az ügyviteli dolgozók
kaptak tájékoztatást arról, hogy milyen feladatok ellátásában
számítanak rájuk a jövőben. Az önkormányzat mindent megtesz
annak érdekében, hogy az iskolai munka egy részének átadása miatt
csökkenő feladatok a lehető legkevesebb dolgozót érintsenek
negatívan.
December 10-én 90. születés napja alkalmából a Református
Szeretetotthonban köszöntötte Szekeres Józsefné alpolgármester
Winter Ádám bácsit. Ez alkalomból adta át Orbán Viktor
miniszterelnök úr emléklapját és az önkormányzat ajándékkosarát.
Ezúton is hosszú, egészségben és boldogságban töltött éveket
kívánunk neki.
December 11-én a „Geotermikus fűtési rendszer” pályázati
ellenőrzése folyt a Polgármesteri Hivatalban és a helyszíneken. Az
ellenőrzés a dokumentáció és a kivitelezés tekintetében is mindent
rendben talált.
Szintén ezen a napon 8 fő került elbocsátásra a Start
Mintaprogramból. Az elbocsátás indoka: többszöri szóbeli
felszólítás ellenére ismétlődően nem végezték el a kiszabott napi
munkát, munkahelyüket a munkaidő lejárta előtt engedély nélkül
elhagyták. Az elbocsátást megelőzően egy alkalommal írásban kaptak
figyelmeztetést a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok betartására,
melyben a polgármester közölte velük, hogy a következő hasonló
esetben azonnali hatállyal elbocsátásra kerül sor.
December 12-én megállapodás került aláírásra a Békés Drén Kft.vel a „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című
közbeszerzési eljárás eredményeként. A projekt megvalósítására a
legkedvezőbb ajánlatot a Kft. tette, a határidőig a közbeszerzési
eljárást senki nem támadta meg, így a szerződés aláírásának akadálya
nem volt. Most tényleg közeledni látszik a megvalósítása ennek a
régóta húzódó munkának. A program befejezési határideje 2013.
december 31.
December 13-án telefonon lett egyeztetve a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
(TT KTVF) - Gyulai kirendeltség megbízott igazgatójával Illich
Andreával. Az igazgató ígéretét adta, hogy 14-én délután el lehet
hozni Gyuláról a „Geotermikus fűtési rendszer” vízjogi
üzemeltetési engedélyét. Ezzel – miután a 11-én lefolytatott
ellenőrzés sem talált hibát – két évvel a kivitelezési szerződés aláírása
után végre megkezdődhet a teljes fűtési rendszerre vonatkozó
üzemeltetés.
December 15-én tartotta az Általános Iskola „Karácsonyváró
Ünnepség”-ét. A nagy sikerű rendezvény zárásaként eddig nem látott
nagyságrendű, nagyszerű produkcióval lepték meg a jelenlévőket a
fellépők. Együtt énekelt a gyermek és pedagógus kórus, s a zenét a
Városi Fúvószenekar biztosította. Köszönet a szervezőknek és a
fellépőknek.
December 16-án a polgármester Gödöllőről hozta el a Betlehemi
Lángot a gödöllői Városházáról. Néptáncos pár kísérte el az átvételre,
Gázárt Fanni és Tímár Attila. A lángot cserkészek hozták el Bécsből,
ahova Betlehemből december 15-én érkezett meg. Az átvett lángot a
délutáni mezőberényi Adventi ünnepségen adták át a rendezvény
szervezői, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének, és
természetesen a Mezőberényieknek. A lángot a negyedik gyertya
meggyújtása alkalmából 2012. december 23-án a város lakói
továbbvihették otthonukba.
December 18-án sor került a várva várt záró ünnepségre, mely a
geotermikus fűtési rendszer kiépítésének befejezését jelenti.
Szerény ünnepség keretében Siklósi István polgármester Erdős
Norbert kormánymegbízottal vágta át a kitermelő kútnál lévő

létesítménynél elhelyezett szalagot.
Még az előző képviselő-testület és Cservenák Pál polgármester által
megálmodott és sikeresen pályázott rendszer kiépítésének összes
gondját már az új testületnek kellett megoldania. A projekt nyitó
rendezvényén – 2011. februárjában – meg lett köszönve az elődök
munkája.
Számtalan, többlet költségekkel is járó, előre nem látható buktatót
kellet a projekt során leküzdeni a szakembereknek és a jelenlegi
testületnek. Remélhetőleg megérte a vesződést, hiszen az elkészült
fűtési rendszer 20 önkormányzati ingatlan fűtési energia
szükségletének jelentős részét képes lesz kiváltani. Az elérhető
költség-megtakarításokkal 6-8 év alatt térülhet meg a befektetés. Az
összesen 719,5 millió forintból megépült rendszerhez a város 308,8
millió Ft önerőt biztosított, mely az eredeti 40% helyett 43% önerőt
jelent.
A polgármester úr ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a beruházás megvalósításában tevőlegesen részt vettek.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
december 21-én tartotta közmeghallgatással egybekötött soron
következő ülését.
Miután a meghirdetett közmeghallgatás keretében nem jelent meg
érdeklődő, a közmeghallgatás tárgyaként meghatározott,
Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését tárgyalta
elsőként a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének első körös előterjesztését továbbtárgyalásra
alkalmasnak találta. A 2013. évi költségvetés második körös
tárgyalására a 2013. januári testületi ülésen kerül sor.
A napirend elfogadása után dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2012. november 26-i zárt, december 4-i
rendkívüli zárt, valamint december 11-i rendkívüli nyílt üléseken
hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilatkozat
kiadásáról döntött a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit
Kft. részére, hogy a lerakási járulék és a felügyeleti díj fizetési
kötelezettség hatályba lépésének napjától, azok megfizetését, a
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzat felé
kiállított számlában – a negyedéves fajlagos hulladékmennyiség és az
ürítés szám alapján – érvényesítse a 2013. évre vonatkozóan.
A Képviselő-testület elfogadta a 2013. évi hulladékszállítási díjak
4,2 %-os mértékű emelését (a hulladékszállítás díját 2013. évben is a
helyi kommunális adó tartalmazza), továbbá döntést hozott arról,
hogy 2013. január 1. napjától továbbra is a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. útján kívánja ellátni a lakossági szilárd
hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés
közszolgáltatást.
Elfogadásra került a Mezőberényi Kistérségi Óvoda Alapító
Okiratának módosítása.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy nem vállalja a vasúti felüljáró építéssel
kapcsolatos kibővített közvilágítási hálózat üzemeltetésével járó
költségeket, egyúttal a korábbi 459/2012.(VIII.27.) számú, hasonló
tárgyban hozott határozatát visszavonta.
A Képviselő-testület határozott arról, hogy az energetikai
korszerűsítést célzó (KEOP) Környezet és Energetika Operatív
Program keretében megjelenő pályázati kiíráson részt kíván venni (a
piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére napelemek telepítése
céljából), mely várhatóan 2013. év első felében nyújtható be.
A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy az energetikai korszerűsítést célzó Környezet és Energetika
Operatív Program keretében megjelenő pályázati kiíráson
(piaccsarnok és a sportcsarnok tetejére kerülhetnek napelemek)
benyújtásra kerülő pályázattal, pályázatokkal kapcsolatban a
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el,
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kapcsolódó feltételekben megállapodjon, aláírjon az
Önkormányzat képviseletében szolgáltatásonként ill. a hatályos
közbeszerzési törvény alapján az egybeszámítandó tételek esetén
összesen nettó 7.900.000 Ft értékhatárig.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013.
évi munkatervét az alábbiak szerint határozta meg:
Január:
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
Előadó: Siklósi István polgármester
2. Városi elismerések összességének felülvizsgálata,
adományozásról döntés
Előadó: Bizottsági elnökök
Február:
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
elfogadása
Elődadó: Siklósi István polgármester
2. Mezőberény város újratelepítésének 290. évfordulója
Előadó: Körösi Mihály OKB elnök
Március:
1. A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság
helyzetéről
Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok
2. Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
Előadó: Polgárőr Egyesület elnök
3. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: ÖTE elnök
4. Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintéző
5. Mezőberény város esélyegyenlőségi terve
Előadó: Siklósi István polgármester
6. Mezőberény város ifjúsággal kapcsolatos cselekvési terve
Előadó: Körösi Mihály OKB elnök
Április:
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
teljesítése (zárszámadás)
Előadó: Siklósi István polgármester
2. Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: belső ellenőr
Május:
1. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben
folyó gyermekvédelmi munkáról
Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat
vezetője
Kovács Lászlóné SZEB elnök
2. Beszámoló Mezőberény sportéletéről
Előadó: Barna Márton OKB tagja
Június:
Mezőberény Város rendezési tervének felülvizsgálata
Előadó: Siklósi István polgármester
1. Beszámoló az önkormányzat hatáskörébe tartozó
közszolgáltatások teljesítéséről, ezen belül Városi Közszolgáltató
Intézmény munkájáról
Előadó: Nagy Sándor igazgató
Augusztus:
1. Beszámoló Mezőberény Város 2013. I. félévi költségvetésének
teljesítéséről
Előadó: Siklósi István polgármester
2. Az önkormányzat fásítási programjának felülvizsgálata, egy
élhetőbb és „zöldebb” kisvárosi modell kialakításának lehetősége
Előadó: Siklósi István polgármester
Szeptember:
1. 2014. évi ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: belső ellenőr
2. Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város
kulturális élete fellendítésének további lehetőségeiről.
Előadó: Smíriné Kokauszki Erika OPSKK igazgató
3. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság végzett
munkájáról
Előadó: Körösi Mihály bizottsági elnök
Október:
1. Az adóbevételek alakulásának értékelése
Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos
2. Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók
felülvizsgálata

3.

Előadó: Siklósi István polgármester
Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos
3. Mezőberény munkaerő-piaci helyzetének áttekintése
Előadó: Debreceni Gábor ÜJKB elnök
Harmati László PGB elnök
November:
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítése
Előadó: Siklósi István polgármester
2. Mezőberény Város 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Dr. Földesi Szabolcs jegyző
December:
1. Mezőberény Város 2014. évi költségvetésének I. fordulós
tárgyalása
Előadó: Siklósi István polgármester
2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Siklósi István polgármester
Állandó napirendi pontok:
Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két
ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről;
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről; Bejelentések;
Interpelláció
A Képviselő-testület elfogadta a „100 éves a mezőberényi sport”
beszámolót, köszönetét fejezte ki minden közreműködő, szervező
részére, amiért az események méltóképpen kerültek lebonyolításra.
A Képviselő-testület megbízta Siklósi István polgármestert, hogy
a piaccsarnok hasznosításával kapcsolatban folytasson további
tárgyalásokat Károlyi Mihállyal és Vrbovszki Zoltánnal. A
tárgyalások eredményéről legkésőbb a 2013. évi februári rendes
testületi ülésen számoljon be.
A Képviselő-testület a Bélmegyer Község Önkormányzata által
kezdeményezett intézményátszervezést nem támogatta, azzal
kapcsolatos módosítást nem épített be a Mezőberényi Kistérségi
Óvoda alapító okiratába.
Hatályon kívül lettek helyezve az önkormányzat által megállapított
helyi díjakról szóló rendelet egyes rendelkezései. A hatályon kívül
helyezés a hatályos jogszabályoknak való megfelelést szolgálja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a regionális
víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló
megállapodást az alábbiak szerint fogadta el:
1. Átháramló vagyon értéke Mezőberény vonatkozásában:
12.316.325 Ft.
2. Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően
létrejövő Regionális víziközmű-rendszer vagyonának felosztását
Mezőberény vonatkozásában 460/10.000 tulajdoni részaránnyal
fogadta el a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a fenti
megállapodást tartalmazó szerződés aláírására, illetve feljogosította,
hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez
szükséges fenti tulajdoni részarányt tartalmazó megállapodást aláírja.
A Képviselő-testület alkotmányos kötelezettségének eleget téve
hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes magatartásokról
szóló helyi rendelet. Módosításra került Mezőberény Város
Önkormányzatának 2013. évi éves ellenőrzési terve.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat vízdíjhátralékát 58.672 FT kifizetését
átvállalja, és intézkedik a hátralék kiegyenlítéséről az Alföldvíz
Regionális Víziközmű –szolgáltató Zrt. felé.
A Képviselő-testület elfogadta a Dr. Csók László, Dr. Dóczy Balázs ,
Dr. Oláh Erzsébet, Dr. Zuberecz Zoltán háziorvosokkal, Dr. Salai
Ildikó és Dr. Sziráczki Magdolna gyermek háziorvosokkal, valamint
Dr. Adamik Ilona, Dr. Emődi Emese és Dr. Dirar Hamed
fogorvosokkal megkötött egészségügyi ellátási szerződések
(jogszabályváltozás miatt szükséges) módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette az Oktatási és Kulturális Bizottság döntését, mely szerint a
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület a
nemzetközi kapcsolatok támogatására benyújtott pályázat alapján
megítélt 30.000 Ft-ot nem használta fel, így arról lemond, valamint
azt, hogy a pályázati összeg felhasználásának elmaradása nem a
pályázó hibájából történt, így a következő évi pályázati eljárásból nem
kerül kizárásra. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete szintén tudomásul vette az Oktatási és Kulturális Bizottság
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döntését, mely szerint a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének
támogatására benyújtott pályázat alapján megítélt 35.000 Ft-ot nem
használta fel, így arról lemond, valamint azt, hogy a pályázati összeg
felhasználásának elmaradása nem a pályázó hibájából történt, így a
következő évi pályázati eljárásból nem kerül kizárásra.
Módosításra került a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító
okirata.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete új rendeletet
fogadott el (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek fokozatos hatálybalépése
következtében a jogszabályoknak való megfelelés céljából) a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete új Szervezeti és Működési
Szabályzata 2013. január 1. nappal lép hatályba. (A hatályos helyi
rendeletek megtalálhatóak a www.mezobereny.hu honlapon.)
Mezőberény Város Önkormányzata DÉMÁSZ Zrt-vel (jelenleg EDFDÉMÁSZ Zrt.) közvilágítási célú eszközök határozott időre kötött
üzemeltetési és karbantartási szerződése 2012. december 31. nappal
lejárt. A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István
polgármestert, hogy újabb 17 hónapra (2013. január 1-től 2014.
május 31-ig) új szerződést kössön szintén az EDF-DÉMÁSZ Zrt-vel
(az éves díj összege továbbra is 5.563.896 Ft/év + ÁFA).
Elfogadásra került a 2013. évi Városi rendezvények terve.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír
ki Mezőberényben a IV. számú háziorvosi körzetben háziorvosi
feladatok ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási
kötelezettséggel. A pályázat közzétételre kerül a Mezőberényi
Hírmondóban, a www. mezobereny.hu honlapon, valamint az
Egészségügyi Közlönyben.
A Képviselő-testület Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalánál 1 fő informatikus álláshely megszüntetéséről, egyúttal az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére további 1 fő
informatikus álláshely engedélyezéséről döntött 2013. január 1.
hatállyal.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a Tízváros
Alapítvánnyal az önkormányzat tulajdonát képező, természetben az
5650 Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. alatt fellelhető ingatlanra
ingyenes bérleti szerződést kössön, maximum 15 év időtartamra,
ami kölcsönös megelégedés esetén meghosszabbítható. Az
önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a
kérelmező/bérlő későbbiekben a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez helyet kíván biztosítani azt a saját
belátása szerint megtegye.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött arról,
hogy Dr. Csenke Péter, valamint az Oliva Med Kft. (4032, Debrecen,
Lehel utca 22.) kérelmére és költségére Mezőberény Város Rendezési
Tervét 2013. évben módosítja, a vállalkozással településrendezési
szerződést köt. A Rendezési Terv módosítását a Mezőberény, Budai
Nagy Antal u. 2. sz. 499 hrsz. és az Áchim u. 1. sz. 498 hrsz. alatti
ingatlanok Különleges terület – Egészségügyi területté való átsorolása
érdekében indítja meg. A Képviselő-testület támogatja, hogy a fenti
terület Különleges terület – Egészségügyi területté legyen átsorolva.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
kezdeményezi a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetségénél, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény értelmében jogalkotási feladatra vonatkozó javaslatot
tegyenek a Kormánynál, a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvény módosítása érdekében. A kezdeményezett
módosítás arra irányuljon, hogy épületen belül tegyék lehetővé
dohányzóhely kialakítását, akár azzal is, hogy a közterületen legyen
szélesebb körű tilalom bevezetve. A Képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy a kezdeményezés tárgyában
megkeresse a Magyar Önkormányzatok Szövetségét, valamint a többi
magyarországi önkormányzatot is, hogy - egyetértés esetén csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A Képviselő-testület nem
részesítette jutalomban a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgatóját.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: 2013. január 28. (Hétfő)
Gulyásné dr. Sáli Henrietta
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Elkészült a mezőberényi geotermikus rendszer
Több mint 410 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatással épült meg Mezőberény város geotermikus rendszere.
A projekt megvalósulásával Mezőberény Város közintézményei
(20 épület) olcsóbb, környezetbarát fűtési energiaellátáshoz
jutnak.
A Környezet és Energia Operatív Program támogatásával valósult
meg a „Geotermikus energiahasznosítása Mezőberényben”
című KEOP-4.2.0./B/09-2009-0046 azonosítószámon
nyilvántartott projekt. Mezőberény városa 2009. évben célként tűzte
ki, hogy a Mezőberényben található közintézmények fűtési és
használati melegvíz felhasználását a lehető legteljesebb mértékben
és a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható
termálvíz energiájával, mely jelen beruházás megvalósításáig
földgáz energiahordozóra épült.
A földgáz világpiaci árának alakulása, illetve a gazdaságos és
környezetkímélő üzemeltetés szükségességének
eredményeképpen, az alábbiakban felsorolt intézményekben a
geotermikus energia felhasználásával kívánja működtetni a
létesítmények hőfogyasztó, épületgépészeti
berendezéseit:Polgármesteri Hivatal, Juhász Gyula utcai Szociális
Otthon, Idősek Klubja, Puskin utcai Szociális Otthon, Városi
Bölcsőde – Munkácsy utcai épülete, Családsegítő Szolgálat
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ: Muzeális Gyűjtemény,
Művelődési Központ, Könyvtár; Mezőberényi Kistérségi Általános
Iskola: Petőfi utcai épülete, Luther téri épülete, kollégium épülete,
technika terem; Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium: Petőfi utca
épülete, kollégium épülete; Katicabogár Evangélikus Német
Nemzetiségi Óvoda; Mezőberényi Kistérségi Óvoda:
Óvodagondnokság; Városi Közszolgáltató Intézmény: Békési úti
irodaháza, Tavasz utcai telephelye, Közétkeztetési Központ.
A projekt megvalósítása 2010. december közepén indult el,
melynek keretében a termelő termálkút irányfúrással vette kezdetét
Mezőberény város eddigi egyik legnagyobb fejlesztése.
A beruházás 2 éves megvalósítása alatt számtalan kisebb-nagyobb
probléma lépett fel, melyet a Támogató, a Hatóságok, az
Önkormányzat és a kivitelezési munkákat végző AQUAPLUS
Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva,
Sövényházi út 1.) megfelelő gyorsasággal, precizitással igyekezett
és tudott megoldani.
Projekt összköltsége: 719.424.559,- Ft; Önerő összege:
308.777.421,- Ft; Támogatási összeg: 410.647.138,- Ft; Projekt
kezdete: 2010.12.15.; Projekt megvalósításának befejezése:
2012.12.20. A projekt főbb műszaki adatai:- 1 db 2003 m
talpmélységű termelő és 1 db 2003 m talpmélységű visszasajtoló
termálkút létesítése - 1-1 db 36 m2 alapterületű szivattyúház, illetve
gépház építése, valamint új villamos infrastruktúra kiépítése termálvíz hasznosítás, valamint távfűtési rendszer berendezéseinek
telepítése: - távvezeték hálózat építése: műanyag hőszigetelt
csővezeték építése 2595 fm hosszban és szigeteletlen műanyag és
kompozit csővezeték 3383 fm hosszban - termál és szekunder
alhőközpontok kialakítása - teljes körű szabályozási és
irányítástechnikai kiépítések; - kitermelt termálvíz hőmérséklete ~
80-90 ºC; - kitermelt termálvíz térfogatárama: ~ 30 m3/h
Az önkormányzat szempontjából a gazdaságossággal szemben
támasztott minimális elvárás az, hogy az általuk befektetendő
pénzeszköz a beruházás eredményéből, azaz az elmaradó földgázdíj
és a termál rendszer összes üzemeltetési költségének különbségéből
6-8 éven belül térüljön meg. Mezőberény egy olyan szerencsés
adottságokkal rendelkező település, ahol a helyben feltárható
megújuló geotermikus energia hasznosítása nem csak a helybéliek
érdekét szolgálhatja, hanem hozzájárulhat Magyarország Európai
uniós kötelezettségvállalásának teljesítéséhez, a megújuló energiák
részarányának növeléséhez.
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90 évesek köszöntése
2012. december 10-én, a 90 éves
Winter Ádámot köszöntötte Szekeres
Józsefné alpolgármester. A születésnap
alkalmából átadásra került a
miniszterelnök úr által aláírt emléklap
és az önkormányzat ajándékcsomagja.
Az Önkormányzat és településünk
lakói nevében jó egészséget és további
békés, boldog éveket kívánunk.
2013. január 4-én ünnepelte 90.
születésnapját Weigert József.
Ebből az alkalomból Szekeres
Józsefné alpolgármester köszöntötte
és adta át nagy szeretettel a miniszter
által aláírt emléklapot és a város
ajándékát. Ezúton jó egészséget
kívánunk az ünnepeltnek és töltsön
el családja körében eltöl sok boldog,
szeretetteljes pillanatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot
ír ki a mezőberényi IV. számú háziorvosi körzet területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátására
Pályázati feltételek:
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben
előírt egyéb feltételek megléte,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
- végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- MOK tagság igazolását,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik,
Egyéb információk:
- a pályázatot Mezőberény Város Önkormányzat Polgármesterének
címezve, Mezőberény Város Önkormányzata címére (5650,
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1.sz.) kérjük benyújtani,
- a pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben
történő megjelenéstől számított 30 nap,
- elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő első
képviselő-testületi ülés
- a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja
át a szükséges szerződések megkötése alapján
- a háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően, a
működési engedély megszerzése, valamint a regionális
egészségbiztosítási pénztárral a finanszírozási szerződés megkötése
után azonnal gyakorolható,
- a pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást: Siklósi István
polgármester ad a fenti címen, illetve a 66/515-500 telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala
értesíti a T. Vállalkozókat, hogy a KSH egy újfajta elektronikus
adatgyűjtési rendszert vezet be, amelynek használata 2013. január
1-jétől a kijelölt adatgyűjtésekre kötelező. A bevezetett rendszer a
KSH-ELEKTRA, amely minden eddigi megoldásnál kényelmesebb
és egyszerűbb, csökkenti az adatközlők adminisztratív terheit. A
rendszer használatával online módon, papír nélkül, biztonságosan,
felhasználóbarát módon teljesíthetők az előírt adatszolgáltatások.
További információ:
http://www.ksh.hu/elektra_elektronikus_adatgyujtes internetes
oldalon, vagy a 06 80 200-766 ingyenes zöld számon.
Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Járási hivatal mezőberényi kirendeltségéről
Tisztelt Mezőberényiek!
2013. január 1-től a járási rendszer részeként, Mezőberényben
kirendeltség kezdte meg munkáját a Városháza földszintjén, a
bejárattól balra. Az itt intézhető ügyek: okmányiroda és
lakcímnyilvántartás (változatlan helyen), a gyámhivatal és szociális
ügyek egy része-ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógy ig., eü.
szolgáltatásra való jogosultság (volt kis házasságkötőterem). Az
anyakönyvi ügyintézés az önkormányzat feladata maradt, ez a
földszinten, a bejárattól jobbra található.
Az ügymenetek kialakítása még folyamatban van, ezért az
önkormányzati ügyintézés helyszíneiben még kisebb változások
várhatóak, melyről a februári hírmondóban tervezünk részletes
tájékoztatást adni.
Siklósi István
polgármester

Jó hír a vonattal utazóknak
A december 8-án bevezetésre kerülő menetrend alapján a vonatok
Budapest-Keleti és Békéscsaba között óránként fognak közlekedni.
Tájékoztatjuk, hogy a 2012/2013. évi menetrendi időszakra lehetőség
nyílt egy kedvezőbb és több eljutási lehetőséget kínáló menetrendi
szerkezet kialakítására Budapest-Keleti és Békéscsaba között, aminek
köszönhetően a vasútvonalon fekvő települések lakói a jelenleginél
kedvezőbb kiszolgálásban részesülnek. A december 8-án bevezetésre
kerülő menetrend alapján a vonatok Budapest-Keleti és Békéscsaba
között óránként fognak közlekedni,
kétóránként InterCity
szolgáltatást biztosítunk, pót- és helyjegy megfizetése ellenében. Az
InterCity vonatok olyan kocsikat is továbbítanak, amelyek felár nélkül
vehetők igénybe. Az új menetrendi szerkezet várhatóan átrendezi a
jelenlegi utazási szokásokat, ezért a menetrend életbe lépését
követően folyamatosan, fokozott figyelemmel kísérjük a vonatokon
az utasforgalom alakulását. A fejlesztés előnyeit a csatlakozó
mellékvonalakon utazók is tapasztalhatják, hiszen Szarvasra,
Dévaványa-Szeghalom-Vésztő irányába valamint Gyulára több
azonnali átszállást biztosítunk. Bízunk abban, hogy elképzeléseink
megfelelnek a vasútvonalon fekvő településeken lakók igényeinek.
MÁV-START Zrt.,6720 Szeged Tisza Lajos krt. 28-30.
Tel.: 06-1-516-1633, (30) 235-7508, Honlap: www.mav-start.hu
Menetrend : http://www.mezobereny.hu/s/hir/584 oldalon található.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Gulyás Endre Lajos Mezőberény, és Bihari Zsuzsanna Mezőberény

Eltávoztak közülünk:
Csőke László István (1960); Cselényi Zoltán Sándor (1956)
özv. Szűcs Istvánné szül.: Homoki Zsuzsanna (1925)
Bánhegyi Mihály (1949); Madari Gábor (1937)
Plavecz Lajosné szül.: Behán Zsuzsanna Mária (1942)
Petrics János (1931); Dombi Mihály (1953)
Felhívjuk a Tisztelt Mezőberényi ebtulajdonosok figyelmét,
hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2013. január 1-től
megváltozik. A rendelet szerint négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (kutyachip) megjelölve tartható, melynek
betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény alapján az eb transzponderrel történő megjelöléséért
legfeljebb 3.500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely
magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az
adatbázisba való regisztráció díját, de nem tartalmazza az egyéb
vizsgálatok díját. Aki a jogszabályi kötelezettségét nem teljesíti,
állatvédelmi bírsággal sújtható.
A szankciók elkerülése érdekében kérjük, a fentiek szíves
tudomásulvételét és maradéktalan betartását!
Mezőberény város jegyzője
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INTÉZMÉNYI HÍREK
A „MÁSSÁG NAPJA”

1992. óta december 03-a a fogyatékkal élő emberek nemzetközi
világnapja. Ebből az alkalomból a mezőberényi Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ, 2012.december 05-én, a „Másság napja” címmel
szervezett rendezvényt.
A program a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület és az OPSKK
együttműködésének, illetve a Nemzeti Kulturális Alap és a Képviselőtestület támogatásával jött létre. Kecskemétről, Dévaványáról,
Orosházáról, Sarkadról, Gyomaendrődről, Vésztőről, Békésről és
Mezőberényből érkeztek vendégek, akik színvonalas műsorukkal
szórakoztatták a közönséget.
A rendezvény fővédnöke Erdős Norbert
országgyűlési képviselő, kormánymegbízott volt, aki parlamenti elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott
jelen lenni, de elküldte üdvözletét és
beszédének szövegét.
Az ő nevében dr. Jelenka Gyöngyi, a
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalának hivatalvezetője
nyitotta meg a színháztermi rendezvény
szünetében, Doszkocs Zsuzsa festőművész kiállítását. A hivatalvezető
asszony méltatta azt az emberi helytállást,
élni akarást és szeretetet, melyet Doszkocs
Zsuzsa művein keresztül sugároz az
emberek felé. A művésznő ugyanis súlyos izombénulásban szenved,
állandóan ágyhoz és lélegeztető géphez kötötten él. Ahogy az őt
képviselő édesanyja elmondta, a Jóisten
meghagyta Zsuzsika eszét, és csuklóját,
hogy festeni és verseket írni tudjon. „Nehéz
személyes sorsa ellenére töretlen derűvel
igazolta számára vissza az élet azt, hogy
talán éppen betegen van értelme rajzolnia és
festenie. A képek készítése az elmúlt másfél
évtizedben élete célja és értelme lett. Az
alkotás teszi boldoggá életét, és segít neki a
mindennapi problémákon felülemelkedni.
Gondjai ellenére igyekszik az élet derűs
perceit bemutatni. Ez aztán visszahatva,
megsokszorozva készteti őt újabb derűs
képek alkotására”. A kiállítást megnyitó beszédből idézett néhány
gondolat a rendezvény üzenetét, mondanivalóját is megfogalmazta:
Minden ember képes olyan értéket létrehozni, mely mások számára
örömet jelent. Ezt sugallta Semes-Bogya Eszter fafaragó és énekes is,
Doszkocs Zsuzsa megzenésített verseivel, melyek könnyet csaltak a
hallgatóság szemébe. A fogyatékkal élő csoportok műsorszámai pedig
derűvel, vidámsággal és szeretettel töltötték meg a színháztermet. Ezt
a hangulatot sikerült még fokozni Krizbai Teca énekesnőnek, aki
annak ellenére, hogy nem lát, a közönség minden rezdülését
megérezte. Vidám közvetlensége magával ragadta a hálás közönséget,
akik táncra perdültek és énekeltek. A végén a harapnivaló is elfogyott,
és mindenki sugárzó arccal távozott. A rendezvényt életre hívók úgy
érezhetik, hogy a céljuk megvalósult: sikerült boldog pillanatokat
csempészni a fogyatékkal élő emberek életébe!
Onody Gyuláné

„Karácsony este van,csend van kinn, A hold az ablakon betekint.
Lát téged,lát engem,bennünket, Szereti ünnepi kedvünket!”
2012. december 11-én sok szeretettel fogadtuk a középső csoportos
gyermekek szüleit egy közös, ünnepváró, meghitt délelőttre. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a csoportba járó 25 gyermekből 16-nak
eljött az anyukája, nagymamája és aktívan részt vett tevékenykedésünkben. Meggyújtottuk adventi koszorúnkon a gyertyákat, beszélgettünk a közelgő ünnep szépségéről. Nagy meglepetés volt a gyermekeknek, hogy Bacsa Evi apukája gitáron,anyukája pedig fuvolán
kísérte a karácsonyi dalokat,amelyeket közösen énekeltünk.
Ezután a kis Szabó Milánka
anyukája segédletével
mézeskalácsot sütöttünk,
díszítettünk és színes
karácsonyi üdvözlőlapot
készítettünk. Minden kisgyermek együtt munkálkodott anyukájával, nagymamájával, aminek nagyon
sok, szép remekmű lett az
eredménye. Mind a
gyerekek, mind a felnőttek
nagyon jól érezték magukat a vidám, oldott hangulatban és a
vendégeink nagy örömmel fogadták, hogy ily módon betekintést
nyerhettek csoportunk „életébe”.
Erika és Évi óvó néni és a dajka nénik.
Kodály úti tagóvoda.

Karácsonyi hangulatban…
Az elsős gyermekek számára különösen nagy öröm és büszkeség, ha
egykori óvodájukba tehetnek látogatást.
Ez az öröm még nagyobb lesz, ha ezt a karácsonyi várakozás idején
tehetik meg. Az 1.c. osztály tanulói nemrég ezt élhették át, amikor is
egykori óvodájukba látogattak el. A dél-előtt karácsonyi han-gulatban
telt. Az ovi-sok és az iskolások együtt kézműves-kedtek, gyönyörű
angyalkák, képeslapok, fenyő-díszek
készültek. Munka
közben az óvó nénik
és a gyerekek örömmel hallgatták az
iskolások élményeit.Természetesen játékra is jutott
idő, az iskolások
örömmel próbálgatták régi, kedves
tárgyaikat, majd
jóízűen fogyasztották el a karácsonyi finomságokat. A délelőtt zárásaként a csillagszóró fényénél
együtt énekeltünk, verseltünk, ezzel kívánva Boldog Karácsonyt
egymásnak!
A gyerekek nevében is köszönöm, ezt a meghitt és vidám délelőttöt a
Kodály Zoltán úti óvoda valamennyi dolgozójának.
Falatyné Berkesi Márta tanítónő és az 1.c. osztály tanulói

Ne felejtsük el a szlovák nyelvet!
Szlovák nyelvgyakorlási lehetőség!
A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a
szlovák nyelv gyakorlására, szaktanár bevonásával 2013.
január 11-től.
Bővebb felvilágosítás a 06/20/ 338-6686-os számon.
Cservenák János SZ.N.Ö. elnök
A nyelvgyakorlás ingyenes!
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Meghívó
„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 PÁLYÁZAT
RENDEZVÉNYE
Az OPSKK Könyvtára és a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesülete Mezőberényi Kistérségi Körzeti Csoportja szeretettel
hívja és várja az egyesület helyi és megyei tagjait, valamint a
település érdeklődő lakosait a mezőberényi körzeti csoport
következő klubfoglalkozására
2013. január 28-án du. 14 órára a mezőberényi Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Könyvtárába.
Program:
A vendégeket köszönti Hajkó Jánosné, a Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete Mezőberényi Kistérségi Körzeti
Csoportja vezetője.
Együttműködés a mezőberényi OPSKK Könyvtára és a Vakok és
Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete között az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott ''Tudásdepó-Expressz''- A könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében pályázaton „A mezőberényi
városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A11/1-2012-0003 jelű pályázat keretében.
A programot bemutatja Pallagi Mária, az OPSKK Könyvtára
vezetője.
Eszköz- és hangoskönyv-bemutató: Bemutatjuk a „Tudásdepó
Expressz Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése” című, TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 számú pályázat
„Korszerű könyvtár = tudásbázis — közösségi tér — hozzáférés
— egyenlő esélyek” projekt keretében beszerzett felolvasógépet
és számítógépes felolvasóprogramot
Új hangoskönyveink: hangos könyvajánló a könyvtár legújabb
beszerzéseiből. A szervezet aktuális ügyei – kötetlen beszélgetés
a résztvevők között. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

I D Ő P O N T VÁ L T O Z Á S
SZÍNHÁZ MEZŐBERÉNYBEN
OPS KULTURÁLIS KÖZPONT MEZŐBERÉNY, Fő út 6.
Telefon: 66/515-553, e-mail: opskk@mezobereny.hu

2013. január 20. (vasárnap) 19.00 óra

A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát.
Kölcsey Ferenc Himnusz című
műve előtt a katolikus magyarság
néphimnusza a Boldogasszony
Anyánk és az 'Ah, hol vagy
magyarok tündöklő csillaga
kezdetű ének, a református
magyarságé a Tebenned bíztunk,
elejétől fogva volt. Az Erős vár a
mi Istenünk c. korál, amelyet Luther
Márton írt 1527 és 1529 között az
evangélikus vallásúak himnusza lett. Népszerű volt még, akár nemzeti
himnusszá válhatott volna – a hatóságok többször be is tiltották – a
Rákóczi-nóta.
A kultúra (colore) görög kifejezés, eredetileg valamiféle művelést,
elsősorban pedig földművelést jelentett, egységként kezelve a
szellemi és tárgyi kultúrákat.
Ennek az egységnek jegyében indítjuk útjára ezen a napon azt az
eseménysorozatot, mely terveink szerint az egész évet átfogja majd, s
melyet a szlovák evangélikus egyház kezdeményezett az elmúlt
évben. Városunk újratelepülésének 290. évfordulójának méltó
megünneplésére hívjuk városunk lakóit, civil és egyházi szervezeteit,
közösségeit.
Az „új honfoglalással” kapcsolatos események,
rendezvények alkalmat adhatnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk,
lokálpatriotizmusunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző szellemi és tárgyi értékeinket. Ezt a szellemi és tárgyi
tőkét kívánjuk megmutatni nem csak a városunkba látogatóknak,
hanem elsősorban magunknak, hogy a jó példákból, sikerekből erőt
meríthessünk terveink megvalósításához, hogy később ezek is jó
példákká váljanak az utánunk jövők számára. Ehhez, a jó példák
felmutatásához, kérjük mindazok együttműködő segítségét, akik
céljainkkal azonosulni tudnak.
Január 22-e a magyar kultúra napja, Himnuszunk születésnapja
különleges nemzeti ünnep egyébként is, hisz a kultúra nem pusztán
szellemi és tárgyi örökségünk, történelmünk nagy eseményeit
megörökítő művészi alkotások tárháza, kiállítások, ünnepi
megemlékezések sorozata. Sokkal mélyebben lakozik bennünk. Ott
van a gyermekként hallott dalokban, versekben, mondókákban. Ott
van minden mozdulatunkban. A játékban, a szabadságban, a
szerelemben, a helytállásban. Ott van a bennünket körülvevő tárgyak
szépségében, s ott van anyanyelvünkben. Ahogy a világot megértjük,
ahogyan egymásban magunkra ismerünk. Ott van egész
egyéniségünkben. Mondhatnánk azt is, az életet, az embert
ünnepeljük ezen a napon.
Körösi Mihály

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
rendezvénysorozat 2013. január:

Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván:

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK

18. 17.00 Kulturális események – a Color Fotóklub kiállítása az
OPSKK Művelődési Központjában

– zenés vígjáték, két részben –

20. 19.00 Színházi estek: Az ördög nem alszik - vígjáték a Fogi
Színház előadásában az OPSKK Művelődési Központjában

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színházterme

21-től Míves kapuk - fotókiállítás Cservenák János képeiből az
OPSKK Művelődési Központjában

Főbb szerepekben: Benkóczy Zoltán/Straub Dezső, Oszter
Alexandra /Szabó Erika, Beleznay Endre, Fogarassy András
Rendező: STR AUB DEZSŐ
Jegyek már kaphatók az OPS Kulturális Központban!
www.mezobereny.hu, www.opskk.mezobereny.hu
Jegyár: 2.800.- Ft

23. 19.00 Színházbusz – A kőszívű ember fiai, bérletes előadás a
Békéscsabai Jókai Színházban
24. 17.00 Múzeumi esték: A szlovákok letelepedése, 1723 - Körösi
Mihály előadása Mezőberény újratelepítésének 290-ik évfordulója
alkalmából az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
25. 16.00 Mesélj nekem: mesét mond Szabó T. Anna író, költő
OPSKK Könyvtárában
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Mezőberényi Hírmondó
A Masat-1 fejlesztői kapták
az “Év Embere” címet

Az OPSKK januári
programajánlója
Január 1-jétől

Virágok – fotókiállítás Pappné
Kőszegi Ilona képeiből az OPSKK
Művelődési Központ emeletén
Január 3., 17., 31. Más-képp: kreatív kézműves
foglalkozás fogyatékkal élők részére az
OPSKK Művelődési Központjában
Január 12., 26.
Kreatív kézműves kör – családi foglalkozások
az OPSKK Művelődési Központjában
Január 12.
10 órától Tánciskola – megbeszélés,
beiratkozás az OPSKK Művelődési
Központjában, részletek a plakátokon
Január 14.
Véradás az OPSKK Művelődési
Központjában

A mezőberényi származású dr. Gschwindt András villamosmérnök és
fejlesztői csapata az év végén a nézők internetes szavazatai alapján az RTL
Klub Hírigazgatóságától „Év Embere” címet kapott a 2012. február 13-án
elstartolt Masat-1, Magyarország első műholdjának a kifejlesztéséért. A
címmel járó emlékplakettet Kotroczó Róbert hírigazgató adta át, és
egyúttal gratulált a fejlesztés sikereihez.
(Forrás: http://cubesat.bme.hu/2012/12/30/a-masat-1-fejlesztoi-kaptakaz-ev-embere-cimet/)

2013. februári program előzetes:
Február 2., 16.
Február 7., 14.

Február 9.

Kreatív kézműves kör – családi foglalkozások
az OPSKK Művelődési Központjában
Más-képp: kreatív kézműves foglalkozás
fogyatékkal élők részére az OPSKK
Művelődési Központjában
Sándor Bál – a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium rendezvénye az OPSKK
Művelődési Központjában

Az elmaradhatatlan Idősek Karácsonya
Nagykorúvá cseperedett a Humánsegítő Szolgálat és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ közös rendezvénye az Idősek Karácsonya,
hiszen 2012 decemberében immár 18. alkalommal került sor a
megrendezésére. Hagyományaink szerint a város gyermekei, fiataljai
ez alkalomból ajándékműsorral szereznek örömöt a város idős
korosztályának. A szép számmal megjelent ünneplőket városunk
polgármestere, Siklósi István köszöntötte.

A legfiatalabb generációt a Kodály utcai óvodások képviselték,
akiknek kedves karácsonyi köszöntője megmelengette a jelenlévők
szívét. A Mezőberény Kistérségi Általános Iskola karácsonyi műsora
a már tőlük megszokott igényességgel került összeállításra. A diákok,
a zeneiskolás növendékek és a Pedagógus Énekkar közös
produkcióval érintették meg a lelkeket. Nagy szeretettel fogadtak a
jelenlévők a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igen tehetséges
tanulóit, akik verses, zenés összeállítást hoztak ajándékul. Ismételten
nagy sikert aratott a békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar fellépése,
melyet karnagyuk, Perlaki Attila karácsonyi hangulatú kórusművekből állított össze. Az advent időszaka utat jelent a lelki
megújuláshoz is, melyet a történelmi egyházak lelkészei szolgálatukkal segítettek. Köszönetet mondunk a műsorban szereplő gyerekeknek és az őket felkészítő óvónőknek, tanároknak az áldozatos
munkájukért. Támogatását köszönjük Mezőberény Város Önkormányzatának, a Német Pékségnek és Virág János vállalkozónak.
Kovács Edina, igazgató

Dr. Gschwindt Andrást, gratulálva az elismeréshez a Mezőberényi
Hírmondó olvasói nevében e cím jelentőségéről kérdeztem:
- A több mint százezer, interneten leadott szavazat nem szakmai körből
igazán szép elismerés. Milyen jelentősége eredménye van még ezen kívül
e díjnak?
- A szavazók biztosan megérezték, hogy a
naponta 8-10 alkalommal Földünket
megkerülő Masat-1 országunk jó hírét
„kiáltja” a világba. A szavazatok minősítették
az egyetemi környezetet, oktatást is.
Természetesen egy nagyon jó visszajelzés a
konstruktőröknek. Sokan fel tudták mérni az
alkotás jelentőségét és nem csak egyszerűen
„kis játékkockának” tekintették. Ezt a
véleményt már tükrözte az elmúlt év
októberében megkapott Pro Urbe Budapest
díj is. Elismerése a küzdelemnek melyet nem
csak műszaki, de támogatási oldalon is meg
kellett vívni, olyan hazai környezetben, ahol
nem lehetett egy jól működő ipar hátterére támaszkodni. Biztatás, hogy
tovább kell menni az úton, lehetőséget kell adni a hazai kutatóknak,
mérnököknek, hogy bekapcsolódjanak a nemzetközi együttműködésekbe.
Ezek közül a legfontosabb lenne az Európai Űrügynökségbe (ESA)
történő belépésünk. 22 éve várunk erre a döntésre.
Lapunk 2012 áprilisi számában beszámoltunk az első magyar műhold, a
Masat-1 sikeréről, majd 2012 augusztusában dr. Gschwindt András
beszélt az OPSKK Könyvtárában megtartott előadásában a műhold
tevékenységéről, eredményeiről.
- Mi újság most a Masat-1 körül, működik-e még?
- Igen, változatlanul kifogástalanul működik 2012. február 13-a óta. A
lesugárzott adatok alapján tudjuk, hogy jó a hőegyensúly, alkatrészei nem
melegszenek túl, és nem hűlnek le nagyon. Kifogástalan az
energiaegyensúly is, egyetlen alkalommal sem kellett részegységeket
lekapcsolni, hogy takarékoskodjunk az energiával. A hazai
vezérlőállomásunkon kívül még mindig 15-20, a Föld különböző helyein
lakó rádióamatőrtől (köztük pl. Argentínából, Ausztráliából) kapunk
naponta adatokat. Napjainkban zajlik az adatok átvitelének gyorsítását
célzó méréssorozat. Ezzel egy hazai átvonulás során akár négy, előzőleg a
Földről készített képet is le tudunk hozni. A NASA mérései alapján
követjük a pálya magasságának csökkenését. A Földhöz legközelebbi rész
300 km-ről 280-km-re csökkent, ez az előzetes számításainknak
megfelelő adat. Ha szerencsénk lesz, még egy-két évig követhetjük a
Masat-1 működését. Ez felülmúlja előzetes reményeinket.
- További sok sikert, támogatókat kívánok a csapatnak az új
fejlesztéseikhez.
Pallagi Mária

Mezőberényi Hírmondó
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HITÉLET
Luk 16,13-14.
„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli,
a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti.
Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a
farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt.”

Kinek szolgálsz?
Jézus megpróbálja a körülötte levők gondolkodásában,
világnézetükben, vallásosságukban ledönteni a Mammont a trónról,
hogy valóban első és egyetlen legyen az Úristen. Aki Jób könyvének
tartalmára emlékszik, talán fel tudja idézni magában azokat a régi
sorokat, amelyekben – és figyelni kell – egyforma hangsúly van azon,
hogy betört a szomszéd népből valami portyázó horda, elhajtotta
nyáját, ellenség elrabolta raktárból a gabonát, felgyújtotta a kazlakat,
elvette a nyáját és mindazt, ami még elérhető volt, lábonálló termést,
épületeket, pénzt. Az ószövetségi észjárás magyarázza, hogy amikor
leül a három barát Jób mellé, és kezdik őt valamiképpen szóra bírni:
Valld meg, milyen iszonyú bűnt követtél el, hogy Isten ekkora
büntetéssel sújt. Ekkora büntetés mögött valami félelmetesen nagy
gonoszság van, Jób szíve majd megszakad. Ő érzi, hogy emögött Isten
rendelkezése van. Istennek a majma az ördög ugyanis elégedetlen, ha
csak keveset nyújtasz neki. Mindent akar. Hát ezzel utánozza a hamis
isten az igazit, az élőt. Jézus tudja: …”az Úré a föld és annak
teljessége”
A mai evangélista arra bátorít bennünket, és így akar bennünket
eljegyezni egy új típusú életvitelre, ami a sáfárság megértéséből
gyökerezik. Bármim van, nem az enyém, nem is a családé, miénk,
társadalomé vagy a magyar népé – az Úré.
Mindenkire bízott nyilván az Ő tetszése szerint kisebb – nagyobb
feladatokat, anyagi természetű dolgokat, és nekem hűségesen kell
eljárni mindebben, hiszen számon kéri, felelnem kell érte. A Mennyei
Atya nagyon jól tudja, hogy kell ennünk, szükségünk van italra,
ruházkodásra, az emberi élet ebben a világkorszakban sok mindenre
rászorul. Jól tudja a mi Mennyei Atyánk is. Emlékezzünk csak, azt
mondta Jézus, ha mindenek elé Isten országa és Isten országa igazsága
keresését teszem, akkor ezek a többiek megadatnak nékünk,
szükségszerűen, megfelelő mértékben Isten atyai szívének
ajándékaként csak úgy ráadásul. Aki egyedül Őt tartja Úrnak, tehát az
első parancsolatot megtartja. Aki ezt az Istenre tekintő hittel, Istenbe
vetett bizalommal hajtja végre és vallja meg szavaival és tetteivel,
Jézus szerint az nem fog csalódni, megadja néktek, csodákat láttok
majd, néha olyan váratlan módon, néha oly bőségesen, de mindig
elégségesen.
Merjétek egyedül az Úrra bízni sorsotokat magatokat, házatok népe
minden dolgát. Isten mindent tud, számon tartja minden dolgunkat
és szíve csodálatos szeretetével a benne bízó gyermekeiről gondot
visel. Nem szolgálhattok két úrnak. Mennyire érdemes egyedül az
Úrnak szolgálni. Ámen.
Fejér Sándor

FELHÍVÁS

befolyásoló artézi kút állt, amelyet „magyarvégesi” vagy „magyar
kútnak” neveztek.
1927-ben a város képviselő-testülete eldöntötte, hogy három új
mélyfúrású ártézi kutat készített, amelynek költségeire tizennyolcezer
angol font (504 ezer pengő) kölcsönt vett fel 8,65 % kamatra. Az első
kút a Kálvin téren készült el 1929-ben. Mélysége 467 méter,
vízhozama 58 liter percenként, a víz felszökési magassága a föld
felszíne felett 1 méter.
(Forrás: Dr. Bak Mihály Emlékek és emlékeim Mezőberény
egészségügyének múltjából, Szerkesztette: Dr. Szabó Ferenc,
Mezőberény, 1988. 96-97 o.)
A kút helyreállításához szükségünk van korabeli dokumentumokra,
fényképekre, rajzokra. Kérem a testvéreket, aki rendelkezik ilyen
dokumentumokkal, juttassák el a Lelkészi Hivatalba, amit archiválás
után hiánytalanul és sértetlenül visszaadunk! Segítségüket köszönjük!
Mezőberényi Református Egyházközség

Textíliák és hímzések az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális gyűjteményében
Az berényi muzeális gyűjtemény egyik leggazdagabb és legszínesebb
gyűjteményi anyagát a textíliák és hímzések képezik.
A hagyományos népi kultúrában a háztartásban használatos
mindennapi és díszes ünnepi
textíliákat a család nőtagjai
készítették. A kenderfeldolgozásnak és szövésnek,
kézimunkának Mezőberényben
is nagy hagyománya volt.
Néhányat ezek közül szeretnénk
bemutatni a Mezőberényi
Hírmondó számaiban. Elsőként
egy 1905-ben készült értékes
mintakendőt adunk közre. A
mintakendő készítője Wolf
Mária. Ezen az általa elsajátított,
új mintákat, motívumokat és
elkészítési technikákat, gyűjtötte egybe. Ez a ritka darab jó
példája a több mint száz évvel
ezelőtti, polgárosodó és mégis
hagyománytisztelő hímzéskultúránknak.
Csete Gyula

Útépítők anno

Kedves Testvérek!
Jövőbeli terveink között szerepel
a Kálvin téri közterületi
zöldterület rendezése – illetve az
erre irányuló javaslat kidolgozása
–, a „magyar kút” rekonstrukciója, Kálvin szobor
felállítása, kültéri padok elhelyezése. A polgármester úr a
decemberi lakossági fórumon
jelezte, hogy jó ötletnek tartja, és
tárgyalhatunk a tervekről.
A Kálvin téren a régi időkben a
Református Egyház tulajdonában
álló magtár, gondnoki helyiség, és
a környék arculatát és egészségügyi helyzetét nagyban

Közreadta: Hajdú Ernő
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Zenés műsorral zárult a
"Legyen Ön is karácsonyi angyalka" gyűjtés
December 18-án délután a SPAR előtti téren vidám zenés műsorral
szórakoztatta a kis és nagy angyalkákat, Hevesi Imre előadóművész.
Meleg teával, kaláccsal, süteménnyel, pogácsával kínálták az
odalátogatókat. Valójában, ezen a
napon zárult a Karácsonyi
angyalka gyűjtés. Az idén először
kapcsolódott be az általános iskola. A gyerekek 110 cipősdoboznyi
ajándékot készítettek, amit felajánlottak a rászoruló gyerekeknek.Az óvodákban és
bölcsődékben a legkisebb angyalkák plüssjátékokat gyűjtöttek
számukra. Az összegyűlt adományokból 350 gyermeket tudtak
megajándékozni, az ajándékgyűjtő kampány szervezői, a
Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, Humánsegítő Szociális Szolgálat és a Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet. A
karácsonyi angyalkák azt szeretnék, ha jövőre is legalább ennyi
gyermek arcára tudnának karácsony közeledtével mosolyt varázsolni.

Mezőberényi Hírmondó
32-en mérkőztek az elsőbbségért

Az 5. Szucharda Gyula Sakk Emlékversenyt 32 fő tisztelte meg
jelenlétével, közöttük sok ifjúsági játékossal. A verseny jó
hangulatban zajlott és változatos volt. Ha csak a végeredményt
látnánk, akkor utólag azt lehetne mondani, hogy papírforma címvédés
történt, hiszen Fekete Albert FIDE-mester nyerte meg a versenyt.
Azonban az utolsó forduló előtt még Dr. Gosztolya Ferenc vezetett fél
pont előnnyel. Viszont előnyét nem tudta megtartani, mert vereséget
szenvedett Petró Józseftől, aki ezzel a 4. helyet szerezte meg. Az idei
verseny sem múlt el kellemes meglepetés nélkül, amelyet a Fekete
család másik képviselője, Fekete Ágnes szolgáltatta a harmadik
helyezésével és egyben ő nyerte el az idei Szucharda Emlékkupát is,
mint legjobb 1900 értékszám alatti versenyző. Az ifjúságiak közül
ezúttal is kiemelkedett Varga Tamás, aki ezúttal nem tudta
megismételni tavalyi dobogós helyezését az abszolút kategóriában.
Eredmények:
1. Fekete Albert (Mezőberényi SE/Dévaványa) 6 pont
2. Dr. Gosztolya Ferenc (Békési TE) 5,5 pont
3. Fekete Ágnes (Mezőberényi SE/Dévaványa) 5 pont
4. Petró József (Békési TE/Csaba Honvéd) 5 pont
5. Andor László (Békési TE) 5 pont
6. Zsíros György (Mezőberényi SE) 4,5 pont
Legjobb ifjúságiak (1999. január 1. után születettek):
10. Varga Tamás (Békési TE/Csaba Honvéd) 4 pont
12. Leszkó Bence (Orosházi SE) 4 pont
13. Vértes Imre (Békési TE) 4 pont
Legjobb nem díjas 2003. után született versenyző:
26. Bohus Tamás (Békési TE) 2 pont
Legjobb ifjúsági leány versenyző:
29. Komlósi Hajnalka (Békéscsaba) 2 pont
Jozaf Csaba

ASZTALITENISZ
Mikulás napi mezőberényi utánpótlás egyéni
ASZTALITENISZ VERSENY végeredménye:
1. Lendvai Márk, 2. Kovács Gerda, 3. Somlyai
Gergő, 4. Mezei Dániel, 5. Kósa Erika
Bondár Zsolt, a Károli Gáspár Református
Egyetem hallgatója a kollégiumi rendezésű
bajnokságon első helyezést ért el.
Támogatóink voltak és nagyban segítették az angyalok munkáját:
Mezőberény Város Önkormányzata, Spektrum Alapítvány, Dürer
Nyomda Kft (Gyula), Gyaraki Zsófia (Vállalkozó), Szabó László
(Vállalkozó), Tappe Kft., Sziráczki Pékség, Német-Pékség, Berény
Color Papír, Marton Mihály (Vállalkozó).
Ezúton is köszönjük minden támogatónknak, és minden kicsi, és nagy
angyalkának, hogy adómányával támogatta célunkat!

VI. Szilveszteri Futógála Mezőberény 2012.
Ismét nagy sikere volt a futógálának. A jó hangulatú rendezvényt
számosan látogatták, kicsi sport, kicsi buli, nagy élmény. Köszönet
a szervezőknek.
Fotó: Pappné Kőszegi Ilona

Hazai NB-I/b kosárlabda mérkőzések
Mezőberényben:
2013-as hazai mérkőzéseink:
01.23. 18.30 Mezőberény--Nagykőrös
01.26. 18.00 Mezőberény--Baja
02.02. 18.00 Mezőberény--Salgótarján
02.09. 18.00 Mezőberény--DEAC
02.23. 18.00 Mezőberény--Tiszaújváros
03.03. 18.00 Mezőberény--Hódmezővásárhely
A támogatói jegyek: négy összegben ( 2.000 Ft,
5.000 Ft, 10.000 Ft, 20.000 Ft) vásárolhatók.
Ezzel is lehet támogatni a mezőberényi nb-I/b
csoportos kosárlabda csapatot. Ezeket a támogatói
jegyeket a hazai mérkőzéseken lehet megvásárolni,
valamint Iványi Lászlónál, Kis Sándornál és Jónás
Erzsébet fodrász üzletében is hozzá lehet jutni.
Nagyon köszönjük azoknak akik már vásároltak, és
előre is hálásak vagyunk azoknak akik ezután fognak
támogatói bérletet vásárolni.
Nagyon szűkös anyagi keretek között működünk,
ezért minden támogatás jól jön a csapatnak.
www.mezobereny.hu
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„Szívedben nem volt más
csak jóság és szeretet.
Szorgalom és munka
volt az egész életed.
Múlik az idő ,
de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul.
De szívünkben őrizzük szereteted,
jóságod.”

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal és szeretettel
emlékezünk drága halottunk,
Jánoska József halálának 3. évfordulója alkalmából.
Szerető felesége, fiai, menyei és unokái.
„Tiéd a csönd a nyugalom miénk a könny és fájdalom.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
drága halottunk,
MADARI GÁBOR
temetésén résztvettek.
Jelenlétükkel osztoztak gyászunkban, enyhítették
mérhetetlen fájdalmunkat.
Külön köszönjük a VIAELYISIUM Temetkezési
Kft. minden dolgozójának együttérző,
lelkiismeretes munkáját.
A gyászoló család
Református Jótékonysági Bál
2013. február 8-án, pénteken, 19 órakor a
Berény Szállóban a Mezőberényi Református
Egyházközség templomának felújításért

Műsor:
- Nyitótánc – a Békési Belencéres
Néptáncegyüttes, - A Békéscsabai Jókai Színház
művészeinek musical összeállítása
- Lipcsei Edit énekművész előadása
Ízletes lakoma, tombola
és hajnalig tartó vigasság…
Belépőjegy: 3.000.- Ft . Támogató jegy
vásárolható: 2.000, 5.000 és 10.000 Ft értékben. A
jegyek kaphatók: Református Szeretetotthonban
és a Református Lelkészi Hivatalban

Tisztelt Lakosság!
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Családsegítő Szolgálata
2013. január 14-én (hétfő),
14: 00 órától
Ortopéd és mozgásszervi
REHABILITÁCIÓS
ORVOS-BETEG TALÁLKOZÓT
szervez.
Gyógyászati segédeszközök vényre íratása.
/bot, járókeret, kerekes járókeret,
kádülőke, gyógycipő/
Előzetesen jelentkezni lehet 2013. január 14-ig
/hétfő/ személyesen a Családsegítő Szolgálatnál
vagy telefonon a 352-462 –es számon.
Helyszín: Családsegítő Szolgálat
Mezőberény, Petőfi utca 27.
TAJ kártya és ha van, közgyógy igazolvány
szükséges!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Mezőberényi Cukorbetegek Klubja
minden hónap utolsó hétfő délutánján
14.00 órától az OPSKK
Művelődési Központjában tartja összejöveteleit.
Klubdélutánjainkon cukor- és vérnyomásmérésre
van lehetőség.
Köszönjük támogatóink segítségét.
Minden érdeklődőt szeretettel vár
Kis Sándorné klubvezető (20-265-0134)

Véradás 2013. január 14-én 8.00-11.00-ig.
Helye: Mezőberény, Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
Fontos: személyi igazolvány, TAJ kártya
szükséges.Véradás előtt feltétlenül
étkezzen!
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KOMFORT ABC
Januári akció:
Finomliszt „CBA”
1kg
Ételízesítő „CBA”
250g
Knorr tyúkhúsleveskocka
60g
Ráma kocka margarin
250g
Kockacukor
500g
Pickwick gyümölcstea
20-féle 20filter
Napraforgó étolaj „Linco Family”
0,9l
Tchibo Family őrölt kávé
250g

Pálinkafőzde
99Ft
129Ft (516Ft/kg)
179Ft (2983Ft/kg)
199Ft (796Ft/kg)
199Ft (398Ft/kg)
299Ft (15Ft/db)
429Ft
(477Ft/l)
499Ft (1996Ft/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
www.komfortabc.hu

Nőgyógyászat 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.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy a VIAELYSIUM
Temetkezési KFT.

Megnyitottunk
Mezőberényben a laposi kertekben
Iratkozás: 06-20-3727-800
Nyitva:
Minden nap
8-18 óráig

Mezőberény Boldisháti részén
5,3 HA szántó
hosszútávra bérbeadó.
Hrsz-ek: 083/392, 083/402, 083/418,
összaranykorona: 147AK
Személyi kölcsön
passzív bárosoknak is:
100.000-800.000Ft-ig.
Nyugdíjasok előnyben.
Min . jövedelem 65.000,-Ft.
tel.: 06-20-558-1723, 06-70-609-0809

(átköltözés miatt, a jelzőlámpáknál)

a Fő út 21. sz. alatt

SÁNDOR BÁL
2013. február 9. (szombat) 19 óra
Kedves régi, jelenlegi és leendő PSG-s diákok!
Tisztelt mezőberényiek!

teljeskörű temetkezési
szolgáltatással folytatja
tevékenységét.
Éjjel-nappal hívható ügyelet:
06 (20) 912-3937

A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
idén is megrendezi a Sándor-bálat, melyre ezúton
szeretnénk meghívni minden érdeklődőt.
A műsort hagyományosan iskolánk 12. évfolyamos
diákjai adják elő. A keringő mellett a Kaviár és lencse
című komédiát tekintheti meg a közönség.
. Főpróba időpontja: 2013. február 7. 18 óra.
A bál ideje: 2013. február 9. (szombat) 19 óra
Helye: OPSKK Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)
Mindenkit szeretettel várunk!

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztőség: 5650 Mezőberény, Fő út 6. * Telefon: (66) 515-550 *
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