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Tisztelt Olvasó!
Az év első napja volt a legalkalmasabb arra, hogy fogadalmakat tegyünk megváltozó szokásokról, életünk új irányba
tereléséről, sőt sokan új életet kívánnak kezdeni újév napján. Én is fogadkoztam, hogy egy vidám újévi köszöntővel szólok
Önökhöz, aztán gondolataim rendezgetése során ez sikerült.
Először arról beszélnék, amiről szívesen hallanának: szólhatok az előttünk álló év gazdasági növekedéséről, a forint
árfolyamának folyamatos emelkedéséről, a gazdagság eljöttéről, az anyagi gondok megszűnéséről, szólhatok mosolygó, gondoktól mentes emberekről, az egymást feltétel nélkül szerető családtagokról, a segítőkészség általánossá válásáról, a bűn
megszűnéséről. Szólhatok rózsaszín ködben úszó álmokról, meg még sok mindenről, amit jó lenne nem csak hallani, de megtapasztalni. Ám, ha a jövőről ezeket mondom, sajnos nem az igazságról beszélek.
Olyan korban élünk, amikor tudomásul kell vennünk, hogy az élet csupa küzdelem, s aki ezt a küzdelmet nem tudja, vagy
nem akarja vállalni az ne számítson eredményekre, hiszen még a küzdők is sokszor érzik: alul maradtak.
Korábbi életemben mindig azt hallottam: lehet, hogy nekünk most nem jó, de majd a gyerekeinknek mennyivel jobb lesz. És
az újévtől évről évre mindig ezt a jobbat, kicsit könnyebb életet vártuk.
Mára már azzal is megelégednék, ha biztos lehetnék abban, az unokáimnak jobb lesz, mint nekem.
Bár szívesen megérném azt az időt, amikor végre elmondhatnám, nem csak a gyermekeinknek, de nekünk, az én korosztályomnak is végre jó!
Persze azért most is jó! Hiszen gondolkodó életet élünk, s ez olyan megismételhetetlen csodája a természetnek, amellyel csak
mi, emberek rendelkezünk. És azért is jó most, mert többnyire optimisták vagyunk, s ha kell, szembe nevetünk a
nehézségekkel.
Leküzdjük, mondjuk! Így, vagy úgy, de leküzdjük!
Arrébb lökjük a kákán is csomót keresőt, a gáncsoskodót, az okoskodni vágyót, csak a tiszta szívvel érkezőt fogadjuk magunk
közé, a bűnt megvetjük és üldözzük.
Tisztelt Olvasó!
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
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
December 2-3-án Siklósi István polgármester Visegrádon vett részt a
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének közgyűlésén.
Az oktatás, az egészségügy és a közigazgatás átszervezésének aktuális
kérdéseiről hallhattak több esetben egymásnak ellentmondó információkat. A
jelenlévő polgármesterek kérdéseire az előadók – államtitkár, főosztályvezetők
– nem minden esetben tudtak kielégítő választ adni. Különösen igaz ez az
egészségügyi alapellátást érintő kérdésekre, pl. az ügyeleti rendszer finanszírozhatóságára.
December 7-én tárgyalás folyt a Mezőberényi Református Egyházközség képviselőivel a temető üzemeltetés kérdéseiről.A megbeszélésen
részt vett Román János tiszteletes úr, Dr. Karmanóczky András a Református
Szeretet Otthon vezetője, Dr. Baji Mihály jegyző, valamint Mucsi Gáborné a
Közszolgáltató Intézmény temetőügyekkel foglalkozó munkatársa. A
megbeszélés tárgya a temető üzemeltetéssel kapcsolatos megállapodás tervezet
volt. A megállapodás tervezet szinte minden pontjáról sikeresen egyeztettek,
kivéve a nagyobb értékű pénzügyi kérdéseket.
9-én került sor a Mezőberényből elszármazottak Szegedi Baráti Körének
rendezvényére Szegeden. Örömteli, hogy ezen a rendezvényen több olyan
mezőberényi származású személy jelent meg és csatlakozott újonnan a Baráti
Körhöz, aki korábban nem volt tagja ennek a körnek. A kötődés a szülővároshoz
több hozadékkal is járhat városunk számára, mint ahogy most egy mozgókonyha honvédségtől történő kölcsönbeadását is jelentősen segítették.
14-én járt városunkban Dobos Albert úr a műemlékfelügyelet képviseletében. Kmetykó János főépítész és Borgula Péter beruházási csoportvezető
kíséretében megtekintette a Kastély épületét. Esetleges pályázati keretekben
történő felújításról egyeztetettek. Szó esett egy azonnali állagmegóvási
munkáról, amivel a tetőszerkezeten meglévő lyukakat, valamint a
balesetveszélyt jelentő cserepek igazítását lehetne megoldani, amihez a szakember hozzájárult. Korábban még ezeket a sürgősnek ítélt munkákat sem akarta engedélyezni.
19-én a képviselő-testület felhatalmazása értelmében adásvételi
előszerződés aláírására került sor a Berény Tészta Kft. képviselőjével a volt
Bútoripari Rt. telephely egy részének eladásáról.Az előszerződés a Kft. telephelye melletti területet érinti. Az előszerződés értelmében a Kft. 2 millió ft +
ÁFA foglalót fizet ki az idei évben, míg a kialkudott teljes vételár – 18.400.000,ft + ÁFA – fennmaradó részét 2012. június 30-ig egyenlíti ki. Vevő vállalta a
terület körbekerítését.
20-án Krista Péterrel a Békés Megyei Vízművek szakemberével történt
egyeztetés a városban 2011-ben végzett rekonstrukciós munkákról. A lakosság
által is látható ivóvízhálózatot érintő munkák a Liget téren, a Köröstarcsai út és
Kinizsi utca kereszteződésében, a Gyomai út és Ötvös utca kereszteződésében,
a Gyomai út és a Zrínyi Sugárút kereszteződésében, valamint a Petőfi utca és
Vadász utca kereszteződésében folytak. A felújítási munkák kettős célt szolgáltak, egyrészt az elfolyó víz mennyiségének csökkentését, másrészt a rendszer
szakaszolhatóságát szolgálják. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy esetleges hiba
esetén csak kisebb területet érintő vízlezárást kell tenni. A szennyvíz hálózaton
is történtek felújítások, így a Kölcsey és Oltványkert utcai átemelőknél, valamint
megtervezésre került egy vezeték csere is, amely a következő évben kerül
kivitelezésre, és az Áchim, Budai-Nagy Antal utca szennyvíz elvezetését teszi
biztonságosabbá.
MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. december
23-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Frey Mihály aljegyző tájékoztatója hangzott el a
2011. november 28-i zárt ülésen hozott döntésekről, valamint a december 1-i

közmeghallgatáson, és a közmeghallgatást követő zárt testületi ülésen született
határozatokról, majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Polgármesteri Hivatalnak, a
Mezőberényi Rendőrőrsnek és a Városi Közszolgáltató Intézménynek a
hiányzó közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatban elvégzett
munkájukért, azonban a kihelyezett táblák nagy számára tekintettel ismételten
meg kívánja tárgyalni a napirendet. Az újratárgyalás során indokoltság szerint az
kerül felülvizsgálatra, hogy szükséges-e vagy csökkenthető-e a tervezett tábla
mennyisége.
A testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a SzűcsNet Kftvel Helyiségbérleti Szerződést írjon alá.
A képviselő-testület jóváhagyta a Mezőberény Város Önkormányzata és a
Mezőberényi Református Egyházközség között temető üzemeltetésére
vonatkozó megállapodást, egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert
a megállapodás aláírására.
A képviselő-testület egyetértett a Mezőberény, 683/3 hrsz-ú ingatlan
köztemetővé nyilvánításával, egyúttal meghatalmazta a Városi Közszolgáltató
Intézmény vezetőjét az engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésével. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
köztemető kialakítással kapcsolatos költségek fedezetét a Városi Közszolgáltató
Intézmény költségvetésében biztosítja.
A testület egyetértett 2012. január 1. napjával a 3125 hrsz-ú, természetben
a Mezőberény, Martinovics u. 25. szám alatt található tornaterem és sportudvar
Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával, a 2413 hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Luther tér 1. szám alatt található iskola és sportcsarnok társasházzá való nyilvánításával, és az így létrejövő 2413/A/1. hrsz-ú
ingatlan Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával, valamint a 14
hrsz-ú, természetben a Mezőberény, Petőfi út. 14. sz. alatti kollégium, valamint
konyha telekmegosztásával, az így létrejövő 14/2. hrsz-ú ingatlan (5650
Mezőberény, Tavasz u. 7.) Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésébe adásával, valamint a létrejövő 14/1. hrsz-ú ingatlan társasházzá való nyilvánításával,
és az így létrejövő 14/1/A/2. hrsz-ú ingatlan Városi Közszolgáltató Intézmény
kezelésébe adásával. A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert és az érintett intézmények vezetőit, hogy a telekmegosztással, társasházzá nyilvánítással, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos szükséges
feladatokat ellássák, a Képviselő-testület a szükséges költségek fedezetét a 2011.
évi költségvetés Általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület egyetértett a 681. hrsz-ú, természetben a
Mezőberényi Köztemető terület részét képező 1145 m2 területű ingatlan
forgalomképessé nyilvánításával, egyúttal az 592/2011. (XI. 28.) számú
határozatát úgy módosította, hogy az átruházás Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007. (VI. 19.) számú rendelete 20. §. (1)
bekezdésének d.) pontja alapján lehetséges. Az 592/2011. (XI. 28.) számú
határozat egyéb rendelkezései hatályban maradtak.
A testület visszavonta a 481/2011.(IX. 26.) számú önkormányzati határozatát. A Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képező közösségi feladatokat ellátó
busz üzemeltetését továbbra is a Városi Közszolgáltató Intézmény keretében
kívánja megvalósítani. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a Városi Közszolgáltató Intézmény üzemeltetésében lévő kistérségi (közösségi) busz 2012. évre vonatkozó díjszabását 150,-Ft/km összegben fogadta el.
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20%-kal növekszik,
mértéke 180,-Ft/km. A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülő autópálya
(úthasználat), őrzésvédelmi, komp és egyéb használattal kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás elhelyezéséről
és ellátásáról is köteles gondoskodni.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
Az intézmény a felmerült költségeket és a futott kilométereket figyelembe
véve a díjszabást évente köteles felülvizsgálni, és ez alapján előterjeszteni a
díjszabást.
Módosításra került a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium
Alapító Okirata.
A testület módosította az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletet. A módosítások 2011. december 27-én lépnek hatályba.
Módosításra került az önkormányzat által megállapított helyi díjakról
szóló rendelet az alábbiak szerint:
- a közterület-használat díjai 5%-os mértékben emelkednek,
- a bérleti díjak 20 %-kal emelkednek, azzal, hogy a bérleti díjak a helypénzt is
tartalmazzák,
- a helypénz díjak 5%-kal emelkednek,
- a parkolási díjaknál nem kell díjat fizetni a személygépkocsi, a motor-kerékpár,
valamint a kerékpár esetén, de a tehergépjármű, illetve az utánfutó esetében
10%-os mértékben emelkednek a díjak,
- a hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdető táblánként 5%-kal emelkednek.
A módosítások 2012. január 1-től lépnek hatályba.
Módosította a képviselő-testület a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló rendeletet, miszerint a sírhelyek és a temetői szolgáltatási díjak
5%-kal emelkednek, kivéve az urnafülke használati díját, ami változatlan marad,
továbbá a V 2-7 parcellákban a H-8-as parcella sírhelyeire vonatkozó díjak
lesznek alkalmazva. A módosítások 2012. január 1-jén lépnek hatályba.
Megalkotásra került az önkormányzati lakások lakbéréről szóló rendelet, mely alapján a következők szerint lett meghatározva az önkormányzati
lakások lakbér mértéke:
s.sz. Megnevezés
Ft/m2/hó
a)
összkomfortos lakás
386
b)
komfortos lakás
342
c)
félkomfortos lakás
202
d)
komfort nélküli lakás
133
e)
szükséglakás
109
f)
költségalapú pályázati támogatással létesült bérlakás 465
g)
Széchenyi Terv pályázati fecskeház bérlakás
193
h)
az ÁTBP-2003 – LA 1 pályázattal megvalósult
összkomfortos szociális bérlakás
193
A bérbeadó lakásonként állapítja meg a lakbért úgy, hogy a lakások fekvése,
minősége szerint a megállapított lakbértől az eltérítés mértéke legfeljebb 15%os mértékű legyen. A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, amivel
egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati lakások lakbéréről szóló
13/2006.(IV.3.)MÖK sz. rendelet, valamint annak módosításai.
Felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat által megállapított adók.
Ennek keretében módosításra került az építményadóról szóló rendelet, a telek
adóról, valamint az idegenforgalmi adóról szóló rendelet. Ezen adók esetében
nem történt emelés.
A felülvizsgálat keretében szintén módosításra került a helyi iparűzési
adóról szóló rendelet, miszerint a helyi iparűzési adót fizető vállalkozások a
rendelet mellékletében felsorolt helyi székhelyű szervezetek részére az iparűzési
adójuk összegéből 2 x 1%-ot kettő szervezet számára felajánlhatnak. A felajánlás alsó határa 2 x 1.000,-Ft, azaz 2.000,- Ft, felső határ nélkül.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet. A módosítások 2012. január 1-jén lépnek hatályba.
A képviselő-testület elfogadta az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló beszámolót.
2012. január 1. nappal hatályon kívül lett helyezve a hatósági árformába
tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet.
Napirendi pontként szerepelt a testületi ülésen Mezőberény Város 2012. évi
költségvetésének I. fordulós tárgyalása. A képviselő-testület Mezőberény
Város 2012. évi költségvetésének tervezetét megtárgyalásra alkalmasnak
találta. A tervezet kiadási és bevételi főösszege: 5 773 418 e Ft.
A képviselő-testület meghatározta 2012. évi munkatervét (megtalálható
lesz a www.mezobereny.hu honlapon).
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei
Vízművek Zrt. 2012. évre tett, Mezőberény Város Önkormányzatát érintő
rekonstrukciós javaslatát, valamint a 2012. évre tett vízdíjjal (57,10,- ft/m3)
kapcsolatos, valamint csatornadíjjal kapcsolatos többlet bérleti díj összegére
vonatkozó javaslatát nem fogadta el.
A Képviselő-testület a vízdíjjal kapcsolatos többlet bérleti díj összegére
15,00,- ft/m3 többlet bérleti díjat fogadta el, melyet a nyereséghányaddal növelt
összeggel együtt a vízdíjba beépíti. (15,80,- ft/m3)
A Képviselő-testület a csatornadíjjal kapcsolatban többlet bérleti díj
összegére semmilyen mértékű többlet bérleti díjat nem állapított meg.
Módosításra került az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet. A
víz- és csatornadíjak, ÁFA nélkül az alábbiak szerint lettek meghatározva:
Szegmensek
Vízdíjak (Ft/m3)
Csatornadíjak (Ft/m3)
Hatósági
292,60
324,90
A rendelet módosításai 2012. január 1. napján lépnek hatályba.
A képviselő-testület egyetértett a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel a
2012. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodás tervezettel. A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi
István polgármestert a megállapodás aláírására. A 2012. január 1-jétől
érvényes díjakat a következő táblázat tartalmazza:
Szegmensek
Vízdíjak (Ft/m3)
Csatornadíjak (Ft/m3)
Lakossági
166,80
324,90
Önkormányzati 242,90
324,90
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium és Élelmezési Központban
1 fő létszámemelést engedélyezett 2012. január 1. napjától.
Módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
helyi rendszeréről szóló, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló önkormányzati rendelet (Mezőberény Város honlapján megtekinthető). A
módosítások 2012. január 1. napján lépnek hatályba.
A képviselő-testület szakfeladat bővülés miatt módosította a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, valamint elfogadta a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői számára 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
célkitűzéseit.
Szintén elfogadásra került a Mezőberény Város Környezeti Állapotáról
szóló tájékoztató. (a tájékoztató teljes terjedelmében elolvasható a
www.mezobereny.hu honlapon)

Módosításra került a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet is, melyben a magánszemélyek kommunális adójának mértéke lakásonként, építési telkenként 18.000,- Ft/év összegben került meghatározásra. A
fenti rendeletek 2012. január 1. napján lépnek hatályba.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítás díját nettó 11.290,-Ft/lakás/év +
ÁFA, bruttó 14.340,-Ft/lakás/év összegben határozta meg.

Felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat és intézményei által ellátott
önként vállalt feladatok, ennek eredményeképpen módosításra került a

(folytatás a 4. olalon)

4.

2012. január
(folytatás a 3. oldalról)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a BékésManifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel Mezőberény Város
Önkormányzatának illetékességi területére vonatkozó települési
szilárd és folyékony hulladék begyűjtés, szállítás és hulladék ártalommentes elhelyezése tárgyú közszolgáltatási szerződést elfogadta, egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására.
Módosításra került a köztisztaság fenntartásáról és az egyes
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati
rendelet.
A képviselő-testület jóváhagyta a Petőfi Sándor Gimnázium
szervezeti és működési szabályzatának, valamint házirendjének
módosítását.
A Képviselő-testület a 2011. évi gyermekélelmezési intézményi
többletkiadások fedezetére (a tervezett, biztosított előirányzatot
meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes családok,
illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére a
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára
vonatkozóan) 10046 eFt-ot biztosít dologi kiadási előirányzatként a
2011. évi költségvetés Általános tartalékának terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi
gyermekélelmezés intézményi elszámolása alapján, a tervezetten
biztosított és ténylegesen felhasznált előirányzatok különbözetét: 1011
eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított előirányzat mértékét
nem érte el a tényleges kiadás teljesítés).
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy az OPSKK Könyvtár
egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő
törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975.(VIII.17.) KM-PM
együttes rendelet 18.§(1) bekezdése szerint a 6/2011-es törlési
jegyzéken felsorolt könyveket törölte.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07)
TGY. határozata alapján nyilatkozott arról, hogy a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt Mezőberény Várost megillető önerő 70 %-át,
1.269.394,-, azaz egymillió kettőszázhatvankilencezer háromszázkilencvennégy Ft-ot az OTP: 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri
utalni, melynek tulajdonosa a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.

Mezőberényi Hírmondó

FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendeletébe:
1, „Mezőberény Kultúrájáért”
2, „Mezőberény Sportjáért"
3, „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
4, „Mezőberény Neveléséért - Oktatásáért”
5, „Mezőberény Vállalkozója”
elnevezéssel elismeréseket alapított.
Az elismerések a település társadalmi és gazdasági életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési tevékenységében; természeti értékei
és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában szerzett kimagasló
szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése, megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében adományozhatók.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2012. január 15.
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az alábbi címre:
Siklósi István
Polgármesteri Hivatal
Mezőberény, Kossuth tér 1.
A rendelet megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.

Mezőberény Város Képviselő-testülete
pályázatot írt ki 2012. évben
a város nemzetközi kapcsolatainak
támogatására, illetve városi rendezvények
és kulturális értékek teremtésének
támogatására. A kiírás és az adatlapok letölthetők
a www.mezobereny.hu honlapról.

MEGEMLÉKEZÉS
„Két éve, hogy örök álom zárta le szemed,
azóta könnyek között emlegetjük drága neved.
Elmentél tőlünk egy végtelen hosszú útra,
melyről csak visszanézni lehet,
de visszajönni soha.

Új regisztráció miatt módosításra került a - Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2011-2014-t elfogadó - 424/2011.(VIII.29.)
számú képviselő-testületi határozat.
A képviselő-testület Siklósi István polgármester részére, a 2011.
évi munkája elismeréseként 1 havi bruttó illetményének megfelelő
mértékű, 483.125 Ft (Négyszáznyolcvanháromezer-egyszázhuszonöt
forint) jutalmat állapított meg, aminek 25%-át a polgármester úr felajánlotta a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület és a Nyeregben
Alapítvány részére.

Hazafelé nem építettek utat.
De ha mégis lenne irány,
mely otthonod felé mutat, ugye haza jönnél,
visszahozna a szeretet,
letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket.”

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal és szeretettel
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel vette Dabas város polgármesterének megkeresését, de a Dabasi
Kapisztrán-torony harangjainak költségeihez hozzájárulást nem tud
biztosítani.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja: 2012. január 30. hétfő.
Gulyásné dr. Sáli Henrietta

emlékezünk drága halottunk

Jánoska József
halálának 2. évfordulója alkalmából:
szerető feleséged, fiaid, menyeid és unokáid
„Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom.”

Mezőberényi Hírmondó
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Magyar Kultúra Napja 2012.

Ray Cooney

PÁRATLAN PÁROS
„A kultúra közkincs, amelyből
mindenkinek joga van annyit meríteni,
amennyivel lelki szükségletét kielégíteni
képes. Ez a közkincs a jólét egyedüli és
legbiztosabb forrása, amelyeket az
embertől elvenni nem lehet. …”
Dr. Bonyhai Mihály:
Mezőberény monográfiája (1933)
Bár a naptárak ritkán jelzik, mégis sokak
számára ismert, hogy január 22-én a Magyar
Kultúra Napján arra emlékezünk, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
végleges formájára nemzeti énekünknek, a Himnusznak a szövegét Csekén. Magyarország hivatalos állami himnusza azonban csak 1903-ban
lehetett. Ekkor váltotta fel a Haydn által komponált osztrák császári himnuszt Kölcsey és Erkel
szerzeménye.
Erkel Ferencnek tulajdonítják e szavakat,
mikor is azt mondta tanítványának: „Fiam, mikor
valami szent zenét komponálsz, mindig a
harangok szava jusson először eszedbe!”
A Himnusz harangszava azt üzeni, hogy a
kultúra megtartó erő. Nemzeti himnuszunk
üzenete, hogy van remény. Remény, amely
átvezette elődeinket az elmúlt évszázadok megpróbáltatásain, remény, ami mindig erőt ad a folytatáshoz.
A Himnuszból mindenki őriz magában egy darabot: egy sort, egy töredéket, vagy egyetlen szót,
mindannyian éltünk már át felemelő pillanatokat, mikor felcsendül a dallam, amikor szinte tapintható
a magyarság összetartozása.
A történelmünk során voltak ugyan próbálkozások a nemzeti jelképünk „lecserélésére”, mondván,
nem elég temperamentumos, mint mondjuk az olaszoké, nem sugároz erőt, mint a németeké, és nem
lelkesít olyanképpen, mint például az angoloké.
Kölcsey és Erkel műve azonban – a legenda szerint Kodály Zoltánnak, Illyés Gyulának és talán
más művészóriásoknak köszönhetően – maradt.
1989-től pedig a Himnusz születésnapja a Magyar Kultúra Napja lett.
Az ünnep kapcsán évről évre fokozott figyelem irányul azokra az értékekre, amelyeket az
évszázadok alatt sikerült megőrizni, és azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amiket az ember magáénak érezhet, és előtérbe kerülhetnek azok a dolgok, amelyek az adott közösség életében – kultúrájában
– megoldandó feladatok lehetnek.
Felgyorsult tempójú, válságokkal marcangolt, globalizálódó világunkban kulturális örökségünk
adhat hiteles információt arról az alapállásról, világszemléletről, amely meghatározza életünket, akár
tudunk róla, akár nem. A kultúra mindenkiben benne él. Belőlünk indul el, s mindannyiunkhoz
megérkezik: könyv alakjában, egy kiállítás képeiben, egy szépen megőrzött épület, egy szobor formájában, egy színházi előadásként, vagy egy közösségi kulturális rendezvényként.
Mezőberényben a Magyar Kultúra Napja alkalmából a következő eseményekre hívjuk és várjuk a Tisztelt Lakosságot:
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában – elsősorban – a gyermek és
ifjúsági korosztályt célozva a Himnuszról, Kölcsey Ferencről és koráról készül kvízjáték. A lapokat
január 16-tól 21-ig lehet kitölteni.
Január 21-én 19 órakor a Művelődési Központban a Páratlan páros című színházi
előadásra várjuk az érdeklődőket, jegyek már kaphatók.
Január 27-én pedig Váradi Zoltán fotókiállítását nyitjuk meg és ugyanekkor mutatjuk
be Városházi séta című fotópályázat legsikerültebb képeit és adjuk át a díjakat.

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

VÉRADÁS
Ideje:
2012. január 16.
(hétfő)
8-11 óráig
Helye: Mezőberény,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

„Falak omolhatnak,
kövek is váshatnak,
magaslik, nem porlad
a megtartó példa.”
Kányádi Sándor

bohózat két részben

Fontos!
személyi igazolvány,
TAJ kártya szükséges,
Smiriné Kokauszki Erika

véradás előtt feltétlen étkezzen
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Idősek Karácsonya „2011”

Mezőberényi Hírmondó

LEGYEN ÖN IS KARÁCSONYI ANGYALKA!

A 2011 decembere sem múlt el az idősek karácsonyi köszöntése
nélkül. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ közös szervezésében megvalósuló ünnepi délutánt a Népdalkör nagyon szép karácsonyi énekekkel
nyitotta, Kmetykó Istvánné művészeti vezetésével. Ezt követően városunk polgármestere, Siklósi István köszöntötte meleg szavaival a
jelenlévőket.

2011. december 16-án zártuk ünnepi gyermekműsorral városunkban a karácsonyi adománygyűjtést.
Bodrogközy Rita előadóművész szórakoztatta a közönséget,
miközben megérkezett a télapó is, aki mikulástrónon hallgatta végig a
gyermekek kívánságait és megajándékozta őket. A szervezők meleg
teával és süteménnyel kedveskedtek a jelenlévőknek.
Szeretnénk köszönetet mondani minden KICSI ÉS NAGY
angyalkának, akik hozzájárultak az akció sikeréhez. Közel 300 kisgyermek ünnepét tudtuk így szebbé varázsolni. Az adományokat a
szervezők juttatták el a rászoruló gyermekeknek.
Sokan megtapasztalhatták, hogy kapni jó, de adni még jobb, és
ezek a gyermekek hálás szívvel gondolnak azokra az angyalkákra,
akik szebbé, boldogabbá tették számukra az ünnepet. Köszönet
segítőinknek, akik részt vettek a gyűjtésben és a rendezvény lebonyolításában.
Külön köszönet támogatóinknak: Mezőberény Város Önkormányzata,
Gyaraki Zsófia, TAPPE KFT., Berény- Color Papír, Károlyi Mihály, Sziráczki
Pékség, Német Pékség, Fornetti Pékség, Mifta Pékség.
Szervezők: Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete, Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Vöröskereszt Helyi Alapszervezete, Spektrum Alapítvány

A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak, az Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény növendé keinek ajándékkosarát gyönyörű karácsonyi versek, énekek és hangszeres előadások töltötték meg. Igényes műsoruk művészeti vezetőjüket, Dr. Zubereczné Miklya Ibolyát is dicséri.
Hagyományainkhoz híven, ismét köszönhettük a történelmi egyházak lelkészeit is, akik lelki táplálékkal szolgáltak az Advent
időszakában.
Fergeteges előadással övendeztette meg az időseket a "Leg a láb "
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Berényke táncegyüttese, akik
Kalotaszegi táncokat adtak elő. Művészeti vezetőjük Szabóné Kukla
Ágnes és Nedró János.
A zeneszerető közönség nagy örömére az ünnepi műsort a méltán
népszerű Bartók Béla Vegyeskar színvonalas karácsonyi összeállítása
zárta, Perlaki Attila karnagy vezetésével.
A karácsonyi hagyományoknak megfelelően ajándékcsomaggal
kedveskedtünk a jelenlévőknek.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak a gyermekeknek és
felnőtteknek, akik kedves műsorukkal megörvendeztették a jelen lévő
időseket.
Köszönjük támogatását Mezőberény Város Önkormányzatának, a
Német Pékségnek, Virág János és Püski Tibor vállalkozóknak.
Kovács Edina, igazgató

December 18-án délelőtt a gyerekeknek, délután nyugdíjasainak
szervezett programot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat - a felújított
közösségi házban. A gyerekek játékos vetélkedőkön, kézműves
foglalkozáson, filmvetítésen vehettek részt. Gyerekek, felnőttek
együtt készítették elő az idősek délutáni megvendégelését. Üstben főtt
a pörkölt, közben megérkezett a télapó is, aki gondoskodott a jó
hangulatról.

Mezőberényi Hírmondó
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V. Mezőberényi Futógála
Ebben az évben is megrendezésre került a Mezőberényben a szilveszteri futógála az Alföld Turista Egyesület szervezésében. 212
résztvevő búcsúztatta sétálással, kocogással, futással a 2011-es évet.
A bemelegítésről Czégény Erzsébet személyi edző gondoskodott,
majd volt aki a hosszabb távot, volt, aki a rövidebb útvonalat választotta. A befutókat - az elmúlt évekhez hasonlóan - meleg teával és
„befutó csomaggal” várták.

A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában lévő
szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat és az I. kerületi Evangélikus
Egyházközség - december 20-án - Mezőberényben 800 adag babgulyást osztott ki rászorulóknak.

7.

A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület két kiadványt jelentetett meg az ünepek előtt. Az egyikben Mezőberénnyel
kapcsolatos XVIII. századi összeírásokat olvashatunk, amelyek
gazdag névanyaggal ismertetik meg az érdeklődőket. Szerepel benne
például az 1760-ban készült, a településen abban az időben itt élt
lakosok nemzetiségenkénti összeírása, vagy az újratelepülés utáni első
kilencedjegyzék és más érdekességek. A másik kötet, a Házhelyek
telekkönyve 1857-es keltezéső, a benne található házszámok alapján
megkereshetjük elődeink korabeli lakhelyét, az akkor még létező
szárazmalmokat. A tájékozódást szép kivitelű, korabeli térkép segíti.
A két kiadványt bemutatója szép számú érdeklődő előtt január 5-én
volt a Muzeális gyűjteményben.

A Mezőberényi Sportcsarnok SE Asztalitenisz Szakosztálya
MIKULÁS NAPI PING-PONG VERSENYT rendezett helyi iskolákban
tanulók részére. A versenyen 10 játékos vett részt. A csoport-mérkőzések és
helyosztók után az alábbi végeredmény született: 1. Lendvai Márkó, 2. Balogh
Gergő, 3. Gyaraki Imre, 4. Rónai Viktór, 5. Kovács Krisztián, 6. Csipke József,
7. Csipke Krisztián, 8. Kordik Levente, 9. Somlyai Gergő, 10. Kósa Erika.
Valamennyi résztvevő egy-egy mikulás csomagot kapott ajándékba.

Karácsonyi Évadzáró Taggyűlés,
teadélutánnal egybekötve
a Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezetnél

Épített örökségünk emlékei
Folytatódik a Berény építészetéi értékeit bemutató sorozat. A sok
értékes helyi védettségre érdemes épület közül most az Árpád utca 14
szám alatti német polgárházra került a sor. A harmonikus homlokzatú lakóház eredetileg a Renner család tulajdona volt. Renner Péter
építtette 1926-ban. Az elmúlt években újíttatta fel az épületet jelenlegi tulajdonosa Kozma Ferenc László. Az utcai homlokzatot sikerült
hitelesen, eredeti állapotában rekonstruálni. A szakszerű felújítás jó
példa arra, hogy elődeink épített örökségét, fontos megőrizni az
utókor számára.
Csete Gyula

2011. 12. 17-én délután 15 órára vártuk tagjainkat és gyermekeiket az OPS
Kulturális Központ aulájába.
Az Orlai Színpad gyermek- és felnőtt csoportja karácsonyi előadásukkal
csaltak mosolyt az emberek arcára. A gyerekek nagy örömére megérkezett a
télapó is, és egy kis karácsonyi csomaggal kedveskedett minden gyereknek.
Süteménnyel, pogácsával és meleg teával kínáltuk a vendégeket.
Azoknak, akik megjelentek az utolsó taggyűlésünkön, lehetőségük volt
gyermek és felnőtt ruhát válogatni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak az embereknek, akik a „Karácsonyi Angyalka” gyűjtés során adományaikkal hozzásegítettek bennünket
ahhoz, hogy csomagokat tudjunk készíteni a gyerekeknek.
Köszönjük a Sziráczki Pékségnek, a Német Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft.-nak, a MIFTA-pékségnek, Eczeti Györgynek és Marton Mihálynak
a segítségét.
Köszönjük a HENKEL Magyarország Kft.-nak az adományát, melyből
minden tagunk 2,5L ablaktisztítószert kaphatott karácsonyra.
Ha már egy kicsit is hozzá tudtunk járulni a szeretet ünnepéhez, akkor úgy
érzem, már megérte.
Remélem, jövőre is tudunk segíteni, ha többet nem is, de legalább ennyit.
Hoffmanné Baranya Róza
a Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet nevében
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2009-ben ugyancsak sikeres volt a térképkiállításunk, ezzel összefüggésben merült fel, hogy 2012-ben 100 éves a mezőberényi sport és
ezzel dolga van a városnak, az egyesületeknek, a sportot szerető
mezőberényieknek.
- 1912-ben alakult meg a Mezőberényi Athletikai Klub. A jeles
dátum megünneplése a Képviselő-testület döntése értelmében
kiemelt feladat erre az évre.

100 éves a mezőberényi sportélet
A város viszonylag fiatal civil szervezete a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület, a MeHeTE.
- Mikor, milyen céllal alakítottátok az egyesületet? – kérdezem
Henger Péter, a civil szervezet elnökét.
- Egyesületünk 2008-ban alakult, feladataink között kiemelt
szerepet kap kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, a
hagyományok ápolása. Mindezek segítségével szeretnénk erősíteni a
Mezőberényben élők kötődését városunkhoz: ismerjék meg a múltunkat, fontosabb eseményeket, évfordulókat.
- Több kiadványotok jelent már meg az elmúlt években.
- Így van. Bár a szerző, Körösi Mihály a kiadója a Nemzetőrök és
honvédek című könyvnek, de a megjelenést a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület megalakulásának első
évfordulójára időzítette. 2010-ben jelent meg reprint kiadásként
Mezőberény Házszám- és Névjegyzéke (1930), az elmúlt év nyarán
Hentz Lajosra emlékezve a Vőfélykönyvek (Mezőberényi gyűjtés
1980), decemberben pedig a család-és helytörténet iránt érdeklődőkre
gondolva a Házhelyek Telekkönyve Mezőberény 1857 és az Összeírások a XVIII. századi Mezőberényről című kiadványok.
- Sikeres rendezvények is jelzik az egyesület létjogosultságát.
- A Múzeumok Éjszakája 2011. júniusában érdeklődésre talált a
lakosság körében, ezt a Muzeális Gyűjteménnyel közösen szerveztük.

- Nagyon jó döntésnek tartom. És ez azért is nagyon fontos számomra, mert 1987-ben részese lehettem az akkori és valamikori
sportolókat bemutató kiadvány szerkesztésének.
A 75. jubileum megünneplése összehozta a sportágak képviselőit.
Kiváló együttműködésben több, igen sikeres rendezvénnyel
emlékeztünk a mezőberényi sportemberekre, sportéletre.
Igaz, ez akkor viszonylag egyszerű volt, hiszen csak egyetlen egy
sportegyesülete volt a városnak, így könnyebb volt összefogni a
különböző sportágak képviselőit, Mezőberény vezetése is hathatósan
támogatta a különböző rendezvények megvalósítását, a kiadvány
létrejöttét.
Ez a cél a 100. évforduló megünneplésével is: a hajdani és mai
sportolókat, sportágakat összehozni, közös célért együtt dolgozni, így
tisztelegve városunk 100 éves sportélete előtt. Szerencsések vagyunk,
hiszen Mezőberényben szép számú egyesület foglalkozik sporttevékenységgel, így az ünnepi rendezvénysorozatba bekapcsolódva
változatos programot kínálhatunk az érdeklődőknek.
- Milyen elképzelésekkel indul útjára a jubileumi sportév?
- 2012. május 12 – re Ünnepi emlékülést tervezünk, és ekkor
szeretnénk egy kiállítást rendezni, sporttárgyak és ereklyék, fotók
összegyűjtésével. Ehhez a civil szervezetek és a lakosság segítségét
kérjük. Ismét tervezünk egy kiadványt megjelentetni a 100 éves
sportról, valamint nosztalgia-találkozókat szervezünk, és az év rendezvényei a 100 éves sport jegyében zajlanak majd. Ilyenekre gondolok, mint a Molnár Miklós Emléktorna, Kispályás Labdarúgó
Teremkupa, Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Teremtorna.
Továbbá az iskola akadályverseny szervezését tervezi.
A Képviselő-testület városi pályázat kiírásával segíti az ünnepi rendezvények megvalósulását.
Már több egyeztetés történt. Bízunk benne, hogy sikeres
együttműködéssel, a programötletek megvalósításával méltón
emlékezünk meg a város 100 éves sport múltjáról, és kiváló sportévet
zárhatunk.
-ske-

December hónapban házaságot kötöttek:
Lészkó András János és Kurucz Erika Mb.,
Zuba Márton Csaba és Török Zita Mb.,
Horváth Szabolcs és Kecskeméti Ildikó Mb.

„Emléked és szereteted örökké velünk lesz.”

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Járosi György

November hónapban eltávoztak közülünk: Járosi György
(1948) Mb., Kósa Mártonné (1932) Mb., Lukács Mihályné
(1929) Mb., Bereczki Sándor (1925) mezőberényi lakosok.

„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
Aki a bajban megfogja kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
Igazán csak akkor érzed, ha nincs már veled.”

MEGEMLÉKEZÉS

temetésén megjelentek,

LÁNCZI SÁNDOR

sírjára virágot és koszorút helyeztek.

halálának 1. évfordulója alkalmából.

Köszönettel: a gyászoló család

Fájó szívvel emlékezik: felesége, lánya és veje
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Mária hitét abban is megmutatja, ahogy a szolgákhoz szól: „Bármit mond nektek, tegyétek meg” (5). Így történt, hogy Jézus parancsára megtöltötték a
tisztálkodási célt szolgáló hat kőedényt vízzel, és vittek a borrá lett vízből a násznagynak.

Vízkereszt ünnepe
Örömünnep
A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt
Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.
Jn 2,1-2 (3-11)
Vízkereszt ünnepének és a vízkereszt utáni vasárnapoknak a témája Jézus
dicsőségének megjelenése ebben a világban. Jézus dicsősége ugyanis, ahogy a
betlehemi istálló szegénysége mutatta, rejtve volt, és rejtve marad mindaddig,
amíg Isten fel nem fedi.
Mai igénk arról szól, hogy Jézus megmutatta dicsőségét a kánai lakodalomban. A bajba jutott vendéglátó családon segített a borcsodával. A történet végén
ezt olvassuk: „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki
dicsőségét és tanítványai hittek benne” (11). Ez a zárómondat egybecseng azzal
a szándékkal, amellyel János a Jézusról szóló egész evangéliumát leírta: „Ezek
pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében” (20,31).
A kánai lakodalomban történt csodára azért kerülhetett sor, mert Jézust
meghívták oda. Sokan nem gondolnak arra, hogy párválasztó kapcsolatuk,
házasságuk és családi életük körébe Jézust meghívják, bevonják. Nem gondolják, hogy Jézus párkapcsolatuk, családi életük terén mekkora segítséget
jelent. Nem tudják, hogy Jézus az igazi öröm forrása, ő teszi teljessé
boldogságukat. Ellenkezőleg, attól tartanak, hogy Jézus elveszi örömüket. Ez a
történet az ellenkezőjéről győz meg. Figyelmeztet arra, hogy igazi, tartós öröm
csak Istennel való közösségben létezik. Ezért fontos, hogy befogadjuk Jézust
családi életünkbe, mert segítségére nagy szükségünk van. A szép asztali imádság: „Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk” – a családi élet
minden területére illik. Az öröm és boldogság hajszolása, saját erőből való
elérése nem vezet célhoz, hiányérzetünk csak egyre nő. Az igazi öröm áldás,
ajándék, melyet Jézus hamar kihúnyó örömünk helyébe ad.
Jézus Krisztus jelenléte nem kímélte meg a háziakat attól a kínos helyzettől,
hogy elfogyott a bor. Sőt, éppen ez a hiány adott alkalmat arra, hogy Jézus segítsen, és megmutassa dicsőségét. Számunkra is fontos, hogy belássuk, milyen
szegények vagyunk az öröm terén, hogy Jézus bőségesen megajándékozhasson
a tőle származó örömmel. Így azok számára, akiknél ott van Jézus, minden
szükséghelyzet áldás forrásává válik.
Jézus segítésénél emberi eszközként a kérés és az engedelmesség játszott
szerepet. A kérést Mária, Jézus édesanyja intézte hozzá ebben a formában:
„Nincs boruk” (3). Ez az imádság lényege. Magunk vagy mások baját a
legegyszerűbben, de a legnagyobb bátorsággal és bizalommal közöljük Jézussal. Mária bizalmát nem rendíti meg Jézus helyreigazító és türelemre intő szava.

Jézusnak ennél a csodatételénél először a víz borrá változása tűnik fel. Nincs
más magyarázat erre, mint hogy Jézus a teremtő Isten hatalmával cselekedett,
épp úgy, mint amikor gyógyított, bűnből feloldozott, lecsendesítette a háborgó
tengert, vagy halottakat támasztott fel. Jézus az Isten Fia, dicsősége az Atya
egyszülöttjének dicsősége.
Másodszor a bor mennyiségére leszünk figyelmesek. Mintegy hatszáz liter
az, amivel a násznépet megajándékozta. Ez messze meghaladta a hiányt. Jézus
dicsőségéhez hozzátartozik királyi bőkezűsége: „Én azért jöttem – mondja -,
hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 10,10b).
Harmadszor a bor minősége lep meg minket. Jézus nemcsak többet ad,
hanem jobbat ad. Az, hogy Jézus többel és jobbal pótolja a hiányt, utal arra, hogy
az általa nyerhető bűnbocsánat és öröm messze felülmúlja az emberi igyekezet,
a törvénybetöltés lehetőségeit. A vele elérkezett Isten országát Jézus
menyegzőhöz hasonlította, melyben ő maga a vőlegény. Ő biztosítja az örömöt
azzal, hogy a résztvevőkre kegyelme gazdagságát árasztja, mely minden földi
örömöt felülmúl, de egyben minden nemes örömöt táplál és megszentel.
Jézusnak a kánai menyegzőn adott jele azt hirdeti, hogy az ő érkezésével
örömünnep kezdődött, amely azóta is tart. A hagyomány szerint amikor
Hieronymus (Szent Jeromos) egyházatyát egy gúnyolódó ember megkérdezte,
hogy a kánai menyegzőn a vendégek mind megitták-e azt a sok bort, azt válaszolta: „Nem, mi még mindig abból iszunk.” Az örömünnep, amelyre Jézus jele
utalt, ma is tart; és ez az ünnep a részvevők számára a Bárány menyegzőjének,
a mennyei ünnepnek, a tökéletes örömnek előjele és kóstolója.
Erre az ünnepre kaptunk mi is meghívást!
Szép, fényes Hajnalcsillagom,
Ragyogj rám, édes Jézusom,
Én lelkem vigassága!
Oly sok szív téged várva vár.
Az én szívem is nyitva már,
És jöttödet kívánja.
Kedves, ékes,
Égi kincsem dicsőségem,
gazdagságom!
Üdvösségem tőled várom.

Te kedves, tiszta fénysugár,
Ragyogj be, szívem téged vár,
Hogy benned örvendezzen!
Add nékem áldott Lelkedet,
Szent testedet és véredet,
Hogy te lakozzál bennem!
Szánj meg, áldj meg!
Hű karodban, irgalmadban tarts meg
engem!
Csak tebenned bízik lelkem.
(361,1-2)

Fejér Sándor, evangélikus lelkész

Felhívás!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőberényi Református Egyházközség és Mezőberény Város Képviselőtestülete között létrejött megállapodás alapján, 2012. január 1. napjától az eddig a Mezőberényi Közszolgáltató által üzemeltetett köztemető egy része – az 1857-ben alapított Református
Egyházközségi Temető - visszakerült a Mezőberényi Református Egyházközség tulajdonába.
Az Egyházközség a temető üzemeltetésével, a sírhelyekkel, sírhelyváltással kapcsolatos ügyintézéssel a Viaelysium Temetkezési Kft-t bízta meg.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a temetőben vallási felekezethez való hovatartozástól függetlenül és mindennemű megkülönböztetés nélkül továbbra is
temetkezhetnek. A temetőben az egyházi és a polgári szertartással történő temetkezés egyaránt biztosított marad. A már megváltott sírhelyek díjai változatlanul
érvényben maradnak a sírhely lejárta napjáig.
A Református Egyházközségi Temető „Ótemető” része újra megnyitásra kerül, aminek keretében új parcellák kerülnek kialakításra az érintett területen.
Ezért felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók, Családtagok, Rokonok figyelmét arra, hogy ha szeretnék megőrizni az említett temetőrészben eltemetett hozzátartozójuk
sírhelyét az utókornak, ez esetben keressék fel az új üzemeltető, a Viaelysium Temetkezési Kft. irodáját.
Az Ótemetői részben a sírhelyek újbóli megváltása nem történt meg. A meg nem váltott sírhelyeket a Temetkezési Törvény rendelkezései alapján 2012. június
1-e után elkezdjük újraparcellázni, és új sírhelyeket létesítünk az Ótemetői részben. A sírhelyekkel kapcsolatos kérdéseikkel kérem, keressék fel bizalommal az
üzemeltetőt: Viaelysuim Temetkezési Kft. iroda: Fő út 33. Tel.: 06-66-401-515, 06-20-292-42-44 Győri Gábor 06-20-912-39-49
Áldáskívánással

Román János
Református Lelkipásztor
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Kádas Adrienn világbajnok
„-65 kg-ban: Kádas Adrienn (Halker-KiralyTeam) olyan győzelmet
aratott a cseh Blanka Sindlerova ellen, amiről még sokáig fognak
beszélni! A mindössze 17 éves lány olyat hajtott végre, ami még ebben
a sportban sem túl gyakori. Gyakorlatilag, a teljes ismeretlenségből
előbukkanva lepte meg a felnőtt mezőnyt, simán és könnyedén magamögé utasítva mindenkit, így Kádas Adri eredménye: Világbajnoki
Aranyérem (a Halker-KiralyTeam történetének 8. Világbajnoka!)” olovashattuk egy internetes hírportálon, és újabb jó hírként osztották
meg sokan a közösségi oldalakon.

Mezőberényi Hírmondó

- Tehetség, tudás, szerencse, alázat …. Mi vezet a sikerhez?
Mindez együtt, és az, hogy szeretem csinálni, ez az életem.
Minden nap járok edzésre, és ehhez igazítom minden más programomat, az életem. Ha versenyre készülök, akkor csak arra koncentrálok.
- Ez lehetne üzenet is a fiataloknak?
Állítsanak fel maguknak sorrendet, nekem első a tanulás,
második az edzés, harmadik a szabadidő, ….
- Ehhez hozzátartozott az is, hogy a mezőberényi gimit budapesti
iskolára kellett „cserélned”?
Igen. Szerettem a berényi gimiben tanulni, nagyon sok barátom volt itt, tanáraim a mai napig figyelemmel kísérik az életem
alakulását.
Mivel Budapesten van a világ legjobb és legeredményesebb csapata, hatodik éve vezetjük a világranglista első helyét. Én mindig is
szerettem volna odatartozni, így döntöttünk. Nem bántam meg
szerencsére nagyon jól érzem magam ott, jók az edzők, összetartó a
csapat, mindenki segíti a másikat.
- Példaképed van?
Igen, az édesapám, hiszen ő igazi sportember, ő segít a
felkészülésben, ha például versenyre készülök, felállítja az étrendemet, az edzésprogramomat….

Kádas Adrienn (2011. novemberében), a Dublinban megrendezésre
kerülő kickbox-világbajnokságon, semi-contact kategóriában világbajnok lett.
Adriennt talán nem kell a mezőberényieknek bemutatni, hiszen
már általános iskolásként és középiskolásként is, sok szép eredményt
ért el, például a juniorok között kétszeres világ- és négyszeres Európabajnok, első junior világbajnoki címét 2006-ban szerezte.
Jelenleg a Halker-Király-team csapatánál edz. A 2011-es év női
sportolói díjat vehette át a csapaton belül. Minisztériumi dicséretben is
részesült.
- Mi ösztönzött arra, hogy ezt a – nem éppen nőies sportágat válaszd?
Kézilabdával kezdtem 9 évesen, mivel édesapám
kézilabdaedző. De nem igazán voltak sikerélményeim.
Hogy miért éppen kick-boksz? Ez egy kicsit véletlen és mókás
történet. Akkoriban szerettem nézni a Jakie Chan főszereplésével
bemutatott karatés filmeket. Én is szerettem volna kipróbálni, de
Mezőberényben „csak” kick-boksz volt. Anyukám el is vitt egy
edzésre. Végig néztük, emlékszem, nagyon kemény edzés volt.
Anyukámnak voltak kételyei, hogy ezt fogom-e bírni, de én tudtam,
hogy igen, és bizonyítani is akartam az igazamat.

835 m2 zárt területű kert,
lakható épülettel,
gazdasági helyiséggel
ELADÓ!
Víz, villany van.
Elérhetőség: 06/20/424-4535

- Hogyan találod meg az életed más területeivel az egyensúlyt?
Ha nem a sporttal, akkor mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
- Jövőre érettségizek, és így nagyon fontos számomra a tanulás, de,
ha van időm, én is szeretek netezni, olvasni - inkább a könnyedebb,
kikapcsolós könyveket, és a több kötetből álló történeteket -, a barátokkal tölteni az időmet.
- Legfontosabb terveid?
- A 2012 –es év is nagyon nehéz lesz számomra, mert számos
világkupán és országos bajnokságon kell elindulnom és megnyernem,
hogy kijuthassak a junior világbajnokságra, melyet szeptemberben
Szlovákiában rendeznek meg. Novemberben pedig a felnőtt európa
bajnokságra szeretnék kijutni és mindenképp dobogón végezni.
Mindenképpen a TF-en szeretném folytatni a tanulmányaimat, azt
még pontosan nem döntöttem el melyik szakon.
2012-ben lesz a felnőtt európa bajnokság, ahol szeretnék ehhez
hasonló eredményt elérni. Azért is fontos, mert egyben válogató is a
2013-as világjátékokra, ahová nagyon szeretnék kijutni.
- Örömmel hallgattam, ahogy lelkesedik a sportért, az életigenlését. A mai „divatban” vergődőknek emberi értékei hiteles példakép
lehet. Remélem, hogy sok szép eredményedről hallhatunk még!
Mezeiné Bátori Valéria

Bobály András épület és bútorasztalos,
faipari technikus
Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása,
belsőépítészet, gipszkartonozás, egyedi igények kielégítése.
Mezőberény, Kismester u. 6/a - 06/30/225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu
www.bobaly.5mp.eu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK INGYENES KIHELYEZÉSE
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„ÚJRA ÉS ÚJRA TALÁLKOZUNK”
„Lombos fák közt magyar tanya
tele kinccsel az udvara
Ha így lenne minden tanyán
Sose lenne bánat talán.”
Ez lehetne a mottója is a kerekiek múltidéző találkozójának. Zolnai
Jani bácsi a tőle megszokott derüvel mondta el ezt a négy sort, és
ugyanazzal a lelkesedéssel mesélt tovább, amint elkezdtünk Kerekiről
beszélgetni.
- Kérhetem, hogy először meséljen arról, hol található Kereki, mit
kell tudni erről a sokat emlegetett helyről?
- Kereki Mezőberénytől 5 km-re a Kettős Körös hídján átmenve
található. Most csak egy síkság a látképhez viszonyítva. Élővizes
folyó és csatornák határolják. Talaja kötött-fekete és szikes föld, ezért
egybefüggő nagylegelő vágja ketté.
A tagosítás előtt egyenes utak mentén épültek a tanyák. Egyforma
hosszú út mentén pl. egyik úton volt négy tanya, mellette a másikon
tizennyolc, összességében úgy 200 tanya volt. Lakosainak száma
1100-1300 között váltakozott. Foglalkozásuk földművelés volt, kevés
kivétellel közép és kisparasztok. A földek gyenge minősége miatt az
állattenyésztés volt a főágazat. A tanyák mellett nagy udvar sok
gyümölcsfával övezve. A fák biztosították a család gyümölcs ellátását,
valamint az állatok nyári hűsölését.
Négylábú állatok a ló, szarvasmarha, sertés, de nagyszámú birka is
„terhelte” a legelőt. Az állattartás biztosította a család megélhetését. A
gazdasszonyok fő feladata volt a sok baromfi nevelése. Lányos háznál
a liba elképzelhetetlen volt. A liba legeltetése közben a lányok
hímezték a stafirungot.
Nemzetiség szerint magyar, német, szlovák valamint kevés román
és horvát is lakta. Sokrétűségük soha nem osztotta meg barátságukat.
Hitét és kultúráját mindegyik csoport megtartotta és gyakorolta.
A kerekieknek volt harangja, amely három egyház tulajdona volt, a
fele a szlovák evangélikus, a másik fele német evangélikus és a református egyházé. Ma ennek emlékét őrzi az újonnan állított harang. A
harangszó hívta a gyerekeket az iskolába, hírül adták születést és a
halálozást.
Szakember ellátásban nem volt hiány. Közellátásban volt iskola,
vegyesbolt, tejcsarnok, kovács, kerékgyártó, borbély, varrónő,
szülésznő. Elnézést, a kocsmát majdnem kifelejtettem.
A sok és nehéz munka mellet a kultúra sem szenvedett hiányt.
Működött olvasó-kör, amelyben a fiatalok szerepet tanultak a tanító
vezetésével és adtak elő. Az olvasó-körben találkoztak, ott olvastak
újságot, könyvet.
- Mi az, ami évről évre összehozza a kerekieket?
- A kerekiek sírig tartó barátsága. Ezt nem lehet tanulni, ebbe bele kell nőni,
és itt vissza kell térnem az édesanyák baromfi neveléséhez. Mikor a gyermek
már járni tanult, édesanyja kézenfogva vezette a csirkeetetéshez, megfogta neki
a csirkét és megsimogattatta vele. Ahogy nőtt, úgy simogatta és szeretgette az
állatokat, így mikor iskolába került már ösztönszerű szeretettel és megbecsüléssel fogadta és fogadták a gyerekek. Ez a szeretetünk és megbecsülésünk sírig
tartó titka. Ezt nem lehet belőlünk semmivel kiölni. Ezt az érzést a szétszóródásunk csak erősíti. Újra és újra csillogó szemekkel és erős kézfogással üdvözöljük
egymást. Hisszük és reméljük a következő találkozást.

A legelső találkozó egy kis erdőben volt, ahol 418-an voltunk, hét
üstben főtt a birkapaprikás. Azóta is minden évben birkapörkölt fő, ez
a kerekiek kívánsága, egy kicsit nosztalgiából is.
- Reméljük, ugyanilyen fiatalos lelkesedéssel és sikeres
eseményről számol majd be Jani bácsi a következő találkozó után is!
Mezeiné Bátori Valéria

KOMFORT ABC
Évnyitó akció:
Ráma kocka margarin 250g
Maggi marhahúskocka 6+2 88g
Burn energiaital 250ml
Nesquik instant kakaópor 200g
Happy száraz kutyaeledel 3kg
Tchibo Family őrölt kávé 250g+25g
Bravos szemes kávé 1kg

179,199,199,299,399,399,1499,-

(716,-/kg)
(2261,-/kg)
(796,-/L)
(1495,-/kg)
(133,-/kg)
(1451,-/kg)

Csokoládé mikulások 50-70% árengedménnyel!

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu
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Rendőrségi tájékoztatás!
A Békési Rendőrkapitányság Mezőberényi Rendőrőrse lopás bűntett miatt
nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki az elmúlt hetekben a Mezőberény
külterületén un. Laposi-kertekben, valamint a Kettős körös folyó közelében lévő
un. Boldisháti üdülőtelkeken található összesen 20 hétvégi házba ajtókifeszítés,
egyes helyeken ablakbetörés módszerével bement, a házakban kutatást végzett,
majd távozáskor horgászfelszereléseket, műszaki cikkeket és egyéb használati
tárgyakat tulajdonított el. A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy
a bűncselekményeket egy 15 éves mezőberényi fiatalember követte el, aki lopással kb. 450.000.-forint, míg rongálással kb. 100.000.-forint kárt okozott. Az eltulajdonított tárgyak jelentős része a nyomozás során felkutatásra került.
Tisztelt gyalogosok, kerékpárosok, segédmotoros kerékpárosok!
2011. évben több alkalommal történt olyan gyalogost, kerékpárost, illetve
segédmotoros kerékpárost érintő közlekedési baleset, amely nagyobb odafigyeléssel elkerülhető lett volna.
Felhívjuk a gyalogosan, kerékpárral vagy segédmotoros kerékpárral
közlekedők figyelmét, hogy saját maguk, valamint mások testi épségének
megóvása érdekében fordítsanak fokozott figyelmet a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 21.§.ban, illetve az 54.§-ban meghatározottak maradéktalan betartására.
Gyalogosok közlekedése
21. § (1) A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
(2) Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre
alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
(3) Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban
a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen
kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,
b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel
közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb
oldalon haladhatnak.
(4) A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést,
rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad
vinnie. Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az
úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni;
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető
lámpát kell vinnie.
(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ha pedig a közelben
kijelölt gyalogos átkelőhely nincs,
a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén
levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes
hosszában),
b) egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak
veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten
késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a
járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
(7) A kijelölt gyalogos átkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel
szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogos
átkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a
járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben
azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.
(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs,
mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a
járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van,
hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.
(9) A gyalogosnak tilos
a) híd, alagút, aluljáró, felüljáró úttestjén áthaladni;
b) olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, a szabad kilátást
gátló akadály (nagyobb álló jármű stb.) közelében az úttestre lépni;
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c) lánc-, illetőleg csőkorlátot, sorompót kinyitni, azon átmászni, alatta átbújni,
illetőleg azt megkerülve elzárt területre (úttest, útszakasz, vasúti pálya stb.) lépni;
d) villamospályán közlekedni, vasúti vagy zárt villamospályán - a kiépített
átkelőhelyen kívül - áthaladni;
e) autópályán (a leállósávon is) közlekedni, valamint áthaladni;
f) autóúton (a leállósávon és az útpadkán is) közlekedni, valamint
útkereszteződésen kívül áthaladni;
g) az úttesten áthaladni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró van.
(10) Vasúti pályán (vasúti átjárón vagy más kiépített átkelőhelyen) a gyalogos
csak akkor haladhat át, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik.
Nem haladhat át a gyalogos, ha a jelzőberendezés a továbbhaladás tilalmát jelzi.
(11) Főútvonalon 6 éven aluli gyermeket felügyelet nélkül hagyni tilos.
(12) A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek - ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő
közlekedését - éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(13) A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés
(117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is
szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy
megfordulni, továbbá b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok
közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem
idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű
kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek lakott területen kívül - fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni; c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –
kerékpár utánfutót kivéve - egyéb vontatmányt kapcsolni; d) kerékpárt más
járművel, illetőleg állattal vontatni; e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy
a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés b) pontjában, valamint a (7)
bekezdés b)-f) pontjában foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok
- a quad és a mopedautó kivételével - közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni,
b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad.
(9) A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani
akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem főútvonalként
megjelölt út mellett annak vonalvezetését követve kerékpárutat vagy gyalog- és
kerékpárutat jelöltek ki és az úton kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek - ha
a közúti jelzésekből más nem következik - a kétkerekű kerékpárok az úttesten is
közlekedhetnek.
Mezőberényi Rendőrőrs

