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A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola 7. c
osztályos tanulói az idei tanévben beneveztek a
LADIK /„Lapot a diákoknak!”/ médiaversenybe. A
3. forduló egyik feladata az volt, hogy mutassanak
be röviden egy olyan embert településükről, akinek
a munkája a hobbija. A gyerekek Dr. Sziráczki
Magdolna gyermekorvost választották. A megadott
feladaton túl elkészítették a következő interjút is.

A mi Magdi nénink
Ha Mezőberénybe érkezne egy levél, és csak az
állna rajta: „Magdi néninek”, a berényi gyerekek
többsége tudná, hogy Dr. Sziráczki Magdolna gyermekorvosról van szó. Őt mindenki ismeri és szereti,
hisz munkáját nagy szakmai tudással, alapossággal,
lelkesedéssel, szeretettel végzi.

Machó János, Wéber Károlyné, Hoffmanné Czirbuly Mária, Dr. Szombatiné B. Szabó Klára,
Henger Péter, Borgula Györgyné
Városunk 2012. március 15-én méltóképp emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164.
évfordulójáról.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színháztermében az Ökumenikus Istentiszteletet követően ünnepi
köszöntőt mondott Dombi Ildikó, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A Petőfi Sándor Gimnázium diákjai és a Városi Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi műsora, illetve a városi elismerések átadása emelte a megemlékezés ünnepi hangulatát. Borgula Györgyné Mezőberény Kultúrájáért,
Henger Péter Mezőberény Sportjáért, Dr. Szombatiné B. Szabó Klára és Hoffmanné Czirbuly Mária
Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásért, Wéber Károlyné Mezőberény Nevelésért-Oktatásáért,
Machó János és Vladár Pál Mezőberény Vállakozója díjat vehetett át.

Beszélgetés Gschwindt Andrással,
az első magyar műhold mezőberényi származású szülőatyjával
Mikor döntötte el, hogy orvos lesz?
Már az óvodában pátyolgattam a nálam fiatalabb társaimat, s akkor úgy éreztem, vagy tanítani
vagy gyógyítani fogok. A gyógyítás volt az erősebb,
s eldöntöttem, hogy gyermekorvos leszek, itthon,
Mezőberényben.
Volt egy kis kilengésem, amikor azt gondoltam,
operaénekes leszek, de hamar rájöttem, hogy ahhoz
hang is kellene.
(folytatás az 5. oldalon)

Az elmúlt hetek nagy sajtószenzációja, hogy február 13-án elindult a Masat-1, az első
magyar műhold a Vega rakétával. „A francia guyanai Kourou űrközpontból magyar idő
szerint 11:00-kor emelkedett a magasba az új európai hordozórakéta első példánya.
Orrkúpjában kilenc kis műhold, köztük az első önálló magyar készítésű űreszköz, a budapesti
Műegyetem Masat-1 nevű pikoműholdja.”(http://www.urvilag.hu/masat1) A műhold egyik
szülőatyja, dr. Gschwindt András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék adjunktusa, Mezőberényből elszármazott villamosmérnök.
A közelmúltban Gschwindt András Siklósi István polgármesternél tett látogatást, ezt
kihasználva beszélgettem vele mezőberényi gyökereiről, kötődéséről, illetve tudományos
tevékenysége kiemelkedő kísérletéről, a Masat-1-ről.
(folytatás a 10. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
2012. március 2-án Gönczi Mártonnak otthonában 90. születésnapja alakalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapja és az
önkormányzat ajándékkosara került átadásra. Ezúton is hosszú,
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
2-án Siklósi István, polgármester az Ipartestület közgyűlésén vett
részt. Sajnos egyre kevesebben vállalják a testületben a tagságot,
pedig az érdekképviselet egyik jelentős színtere a szervezet. Várják
mindazokat a vállalkozókat, főleg fiatalokat, akik tenni tudnak a
szervezetért, illetve a mindennapok jogi és egyéb útvesztőiben segítséget szeretnének tőlük kapni.
Szintén 2-án a Művelődési Házban került megrendezésre a
„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és
hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben” „Több tudással a
nagyobb esélyért” című esélyegyenlőségi konferencia. A konferenciát jelenlétével megtisztelte és köszöntő beszédet mondott Erdős
Norbert kormánymegbízott, városunk országgyűlési képviselője.
Pintér István történésztől e-mail érkezett a polgármester úr
részére, amelyben a következőket írta: „A napokban volt szerencsém
az Önök településén előadást tartani a Petőfi Sándor Gimnáziumban.
Örömmel tartottam Önöknél egy történelmi előadást, érdeklődő
diákokkal találkoztam, akik maximálisan figyeltek. … Úgy gondolom,
hogy a polgármester úr büszke lehet arra, hogy ilyen gimnázium van
Mezőberényben.” Az egész Város büszke lehet!
20-án tartotta soros ülését az Ügyrendi Bizottság, s a sors fintora,
hogy alig ért véget a tűzoltóság beszámolójának tárgyalása, érkezett a
hír, hogy a Kinizsi utca mögött lévő nádas leégett. Szerencsére személyi sérülés nem történt és az anyagi kár sem jelentős. Az tűz okának
vizsgálata még tart.
A polgármester felhívja a lakosság figyelmét, hogy a rendkívüli
száraz időjárás miatt akár egy égő csikk eldobása is okozhat ilyen,
vagy még ennél is nagyobb katasztrófát. Továbbá arról is tájékoztatja
a lakosságot, hogy a nádasokkal érintett területek közelében lévő
lakóingatlanok területén lévő szárazulatokat, nádat a lakosoknak kell
eltakarítani, amivel megelőzhetik saját értékeik rongálódását,
megsemmisülését. Ilyen területek pl. a Gyomai út lakott terület táblán
kívüli-, Kinizsi utca Tarcsai úttól nyugatra eső északi-, vagy a József
A., Budai-Nagy A. és Áchim L. A. utcák közötti terület egy részén
található ingatlanok. Az önkormányzat még ezen tűzeset előtt, ahol
arra lehetősége volt, a közmunkások bevonásával megkezdte a nádas
területetek letermelését, azonban még sok terület vár rendbetételre, és
a magán területeken nem végezhetik el a munkát.
MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. március 26-án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatója hangzott el a 2012. február 27-i zárt, valamint a 2012. március 8-i és 2012.
március 21-i rendkívüli ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Felülvizsgálatra kerültek a Mezőberényben elhelyezett
közlekedési táblák. A napirend keretén belül a Képviselő-testület felhatalmazta a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a Mónus Illés
utcán és a Luther u. nyugati részén lévő tehergépjárművel behajtani
tilos táblát szüntesse meg. A Képviselő-testület a Gyár és Hattyú utcai
lakosok kérelmét nem támogatta, a Gyár utca keleti végén a
„tehergépjárművel behajtani tilos” forgalomirányító jelzőtáblát

„kivéve célforgalom” jelzőtáblával nem egészíti ki, valamint tájékoztatta az érintetteket, hogy az utcába történő behajtáshoz a Polgármesteri Hivatal 12-es számú irodájában eseti behajtási engedélyt lehet
kérni.
Továbbá felhatalmazást kapott a Közszolgáltató Intézmény, hogy a
Hősök útján a Mikszáth Kálmán utca után „megállni tilos” táblát,
illetve a Liget tér, a Hajnal utca és a Hősök útja útkereszteződésében,
a Hősök útja útburkolata mellé „várakozni tilos” táblát, a Petőfi utcán
a Vadász utca csatlakozása után „Parkoló” jelzőtáblát és „3,5 t alatt”
kiegészítő táblát helyezzen el.
A 4 db jelzőtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 34.380.bruttó 43.663.- Ft-ot biztosított.
A Kossuth téren a Hősök útja találkozásánál a K&H bank épület
északi homlokzati fala elé 150 cm-re a homlokzati fallal
párhuzamosan egy 10 cm széles sárga vonal kerül felfestésre a Hősök
útja járdájával összekötve. A vonalon belül (a terület két végén) 2db
gyalogos forgalom jel kerül felfestésre.
A burkolati jel felfestésére az Önkormányzat nettó 31.500 Ft.- bruttó 40.000.- Ft-ot biztosított.
Szintén döntés született a közlekedés biztonsága érdekében szükséges 2 db „kerékpárút”, 1 db „megállni tilos” tábla, 1 db kiegészítő
tábla és 7 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla kihelyezéséről a
következők szerint:
- 2 db „kerékpárút” jelzőtábla: kerékpárúton Jeszenszky u.
irányából a Luther tér felé fordulva a járda elé és után
- 1 db „megállni tilos” és 1 db kiegészítő tábla „50 m hosszban”: a
Luther tér 6. sz lakóépülettel szemben
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Illyés Gyula utcáról a
felső Thököly utcára kanyarodva
- 2 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Arany János u.
irányából az Ady E. utcára hajtva
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Ady E. u. irányából a
Frey Á. utcára hajtva
- 1 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Kereki u. irányából a
Sport utcára hajtva
- 2 db „elsőbbség adás kötelező” jelzőtábla: Körgát u. irányából az
Köröstarcsai útra hajtva.
A 11 db jelzőtábla beszerzésére az Önkormányzat nettó 108.459.bruttó 137.743.- Ft-ot biztosított a Városi Közszolgáltató Intézmény
részére.
A Képviselő-testület felszólította a Közszolgáltató Intézményt 7 db
„elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla pótlására:
- Edison u. irányából a Luther utcára hajtva
- Kereki u. déli irányából a Tessedik utcára hajtva
- Belentai utcáról a Csabai útra hajtva a kereszteződés nyugati részén
- Galilei u. irányából a Jeszenszky utcára hajtva
- Madár u. irányából a Vésztői utcára hajtva
- Bajcsy-Zs u. irányából a Vésztői utcára hajtva
- Eötvös J. u. irányából a Gyomai utcára hajtva.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetés 5. sz. melléklet 421100 szakfeladatra elkülönített bruttó
500.000 Ft terhére bruttó 150.000 Ft-ot utcanév táblák kihelyezésére,
pótlására fordít.
Elfogadásra került a helyi jelentőségű védett természeti területekről
és természeti értékekről szóló önkormányzati rendelet. A rendelet
keretében három darab kocsányos tölgy, a Liget, a Nyúlánk sárma
élőhelye, valamint az Erdei tulipán élőhelye lett helyi védelem alá
helyezve. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi természeti értékek védelmével kapcsolatban jelzőtábla beszerzésére és a védettség bejegyzésére bruttó 43.200.- Ft-ot biztosított
a 2012 évi költségvetése általános tartaléka terhére.
(folytatás a 3. oldalon)

Mezőberényi Hírmondó

3.

2012. április

Módosításra került a közterület használat szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet, valamint a köztisztaság fenntartásáról és az
egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet. A módosítások a reklám és hirdető tevékenységet, a kerékpártárolók, a hirdetőtáblák kihelyezését, valamint a hulladékgyűjtő, csikktartó edény elhelyezését érintik. Az elfogadott rendeletek
2012. április 1-jén lépnek hatályba (a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján túl, a www. mezobereny.hu honlapon megismerhetőek).
A képviselő-testület elfogadta a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, valamint a Polgármester által átruházott jogkörben hozott
döntésekről szóló beszámolót.
A képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Mezőberényi
Rendőrőrs, a Mezőberényi Polgárőr Egyesület, a Békéscsabai
Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Városi Önkéntes Tűzoltóság
2011. évi munkájáról szóló beszámolója, egyúttal köszönetét fejezte
ki a Képviselő-testület a szervezetek város lakói érdekében végzett
munkájáért.
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Mezőberény Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési tervét.
Jóváhagyásra került a Bélmegyer – Mezőberény - Murony
Közoktatási Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve. A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Terv végrehajtásáért felelősnek Öreg István főigazgatót nevezte meg a
Képviselő-testület, és elfogadta, hogy az Esélyegyenlőségi Munkacsoportnak is elnöke legyen. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv
aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösi
Vízgazdálkodási Társulat vízgazdálkodási közfeladatának
ellátásához 2012. évben 167 640 Ft tagi hozzájárulást fizet. A testület
Siklósi István polgármestert bízta meg a megállapodás aláírásával.
Ugyanakkor a Képviselő-testület forráshiány miatt nem tudta támogatni a Körösi Vízgazdálkodási Társulat közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatási kérelmét.
2012. 03. 27. nappal hatályon kívül lett helyezve a lakáshoz jutás feltételei
megkönnyítésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés
Megyei Vízművek Zrt-vel kötött, a 2012. évre vonatkozó hatósági
díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló megállapodással
kapcsolatos 640/2011.(XII.23.) számú határozatát azonnali hatállyal
visszavonta, és a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel kötött megállapodástól elállt, valamint hatályon kívül helyezte az ivóvízellátási és
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletet, mivel a
hatósági ármegállapítás állami hatáskörbe került. A rendelet 2012.
március 27. nappal hatályát vesztette.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
árhatóság egyetértett a Békés Megyei Vízművek Zrt. által a vízterhelési díj 2012. április 1-től bevezetendő mértékére tett javaslattal
az alábbiak szerint:
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által
fizetendő:11,40 Ft/m3+ÁFA
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által
fizetendő: 11,40 Ft/m3+ÁFA
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:
17,10 Ft/m3+ÁFA
Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő: 25,70 Ft/m3+ÁFA
Egyetértését fejezte ki a Képviselő-testület az Internálótábor Emlékmúzeum
létrehozásával Kistarcsán, azonban forráshiány miatt nem tudta támogatni.

Felhívás a kistarcsai Internálótábor Emlékmúzeum létrehozásának
támogatására: 2011-ben a kistarcsai önkormányzat tulajdonába került a
volt internálótábor épülete. Céljuk, hogy a Terror Házához hasonló múzeumot hozzanak létre, mely méltó emléket állít a diktatúra áldozatainak és
hőseinek. A múzeum létrehozásához anyagi segítséget a
11742324-15565804 számú bankszámlára lehet befizetni. (A kistarcsai
internálótábor rövid története és Solymosi Sándor polgármester levele
megtalálható a www.mezobereny.hu oldalon)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő
nyitva tartását, kedvezmények érvényesítését jóváhagyta, valamint
meghatározta a 2012. évi szezonnyitástól érvényes belépők árait.
Kálmán-fürdő nyitvatartása: 06:00-07:30 reggeli úszás, 09:3019:00 fürdő nyitva tartás (ezen belül lehetőség van 9,30 – 12 óráig
a fürdőt igénybe venni szervezett keretek közötti fürdőzésre oktatási és
egyéb sportcélra), 19:00-20:00 esti úszás
2012 június 23-án és 2012 augusztus 11-én éjszakai fürdőzésre lesz
lehetőség 19:00-től 02:00-ig. Ezeken a napokon az esti úszás elmarad!
A belépő jegyek 2012. évi szezonnyitástól érvényes díja:
a) Felnőtt napi jegy 800 Ft
b) Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 530 Ft
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 320 Ft
d) Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 250 Ft
e) Diák, nyugdíjas napi jegy 590 Ft
f) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 430 Ft
g) Felnőtt úszójegy 430 Ft
h) Diák, nyugdíjas úszójegy 370 Ft
i) Termáljegy 9,30 -12 óráig 480 Ft
j) Látogatói jegy 100 Ft
Következő tételek csak az éjszakai fürdőzés napján érvényesek!
Jegyárak: éjszakai fürdés
k) Éjszakai jegy felnőtt (19-02) 800 Ft
l) Éjszakai jegy diák ,nyugdíjas (19-02) 590 Ft
Bérletek:
m) Havi felnőtt bérlet 16.000 Ft/hó
n) Havi diák, nyugdíjas bérlet 12.800 Ft/hó
o) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 7.000 Ft
ö) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 4.800 Ft
p) 10 alkalomra szóló úszóbérlet 3.700 Ft
(felnőtt, diák, nyugdíjas)
r) Oktatói bérlet 7.000 Ft/év
s) VIP jegy ingyenes vagy egyéni megállapodás alapján
Csoportos belépő 10 fő felett:
- Szervezett rendezvények jegyárai: iskolák, üdülő csoportok,
versenyek, edzőtáborok, külföldi (kivéve a testvérvárosi amely
ingyenes), delegációk stb.
Napi (egységesen a strand nyitva tartás idejében) 530 Ft/fő
- Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9,30 -12. óráig (óvoda, iskola, gimnázium) osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglalkozás
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes.
- Egyéb esetekben: 260 Ft
Nagycsaládosok számára kedvezményes belépő: (csak napi jegy)
5 fő (2 felnőtt +3 gyermekig,14 év felett diákigazolvány
bemutatása kötelező) 1.900 Ft, további gyermek: 210 Ft
Árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
(folytatás a 4. oldalon)
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó
támogatta a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor
Gimnázium részvételét a TÁMOP – 3.4.4/B-11/2 „Országos tehetségsegítő
hálózat létrehozása – (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program)” című
pályázaton. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
A Képviselő-testület szintén támogatását fejezte ki, mint fenntartó a
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium
felé a TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” című pályázaton való
részvétel tárgyában.
Jóváhagyásra került az Országos Egészségbiztosító Pénztár és a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat között létrejött egészségügyi szolgáltatások
nyújtására kötött finanszírozási szerződés módosítása, amelyre a szakápolói
feladatokat végző személyében bekövetkezett változás miatt került sor.
Módosításra került a Petőfi Sándor Gimnázium Alapító Okirata.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 625/2011. (XII.
23.), 628/2011. (XII. 23.), 629/2011. (XII. 23.) és 630/2011. (XII. 23.) számú
határozatait – figyelemmel a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívására – visszavonta, azzal, hogy egyúttal meghatalmazta Siklósi István polgármestert, és Kálmán János közoktatási szakértőt, hogy a Képviselő-testület
2012. májusi ülésére - a vagyongazdálkodás hatékonyságának javítása
érdekében – előterjessze az intézményi vagyon átcsoportosítása miatti
intézményátszervezésre vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület a Petőfi és Goethe Alapítvány (5650 Mezőberény,
Petőfi u. 13-15.) kérelmét - az alapítványi támogatás előirányzat terhére – mely
a 2012. május 1-11 közötti Lingeni utazással kapcsolatos, részben támogatta, és
a kérelmező részére a program megvalósítására 125.000,- Ft összeget biztosított.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Spektrum
Alapítvány (5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1.) kérelmét - az alapítványi
támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. július 23-27. közötti nyári gyermektáborozással kapcsolatos, részben támogatta, és a kérelmező részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget biztosított.

Mezőberényi Hírmondó

- A projekt összes költsége: 221.475.700,- Ft.
- Az önkormányzati saját erő költsége: 21.475.700,- Ft
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás
- A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000,- Ft.
- Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a
költségvetésében elkülöníti.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a TIOP–3.4.2-11/1 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.
- A projekt megnevezése: Puskin utcai idősek otthonának korszerűsítése
Mezőberényben
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Puskin u. 1.,
hrsz.:1104
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 179.913.901,- Ft.
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a
- A TIOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó
179.913.901,- Ft.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó
elviekben támogatta az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részvételét a
„Tudásdepó-Express” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4/A11/1. című pályázaton.
Módosításra került Mezőberény Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete. A módosítás 2012. április 1.
nappal lép hatályba.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette,
hogy Kovács Lászlóné, Kovács Edina, Dr Burján Katalin képviselők, valamint
Szilágyi Tibor és Papp Zoltán bizottsági tagok a részükre megállapított március
havi tiszteletdíjról lemondanak.
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. május 2. (hétfő)
Gulyásné dr. Sáli Henrietta

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Könyvtárpártoló
Alapítvány (5650 Mezőberény, Fő u. 4.) kérelmét - az alapítványi támogatás
előirányzat terhére – mely a 2012. október 1. és november . közötti irodalmi est
a könyvtárban programmal kapcsolatos, részben támogatta, és a kérelmező
részére a program megvalósítására 30.000,- Ft összeget biztosított.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyeregben
Alapítvány (5650 Mezőberény, Kodály u. 26.) kérelmét - az alapítványi
támogatás előirányzat terhére – mely a 2012. június 29. és augusztus 10. közötti lovasbemutató programmal kapcsolatos, részben támogatta, és a kérelmező
részére a program megvalósítására 50.000,- Ft összeget biztosított.
Módosításra került az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet. A módosítás
2012.április 1. nappal lép hatályba.
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a „Modellkísérleti program az
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című TÁMOP-5.4.9-11/1
pályázati felhívásra Murony Község Önkormányzatával közösen nyújtja be
pályázati anyagát.
- A tervezett fejlesztés teljes beruházási költsége: bruttó 34.953.000,- Ft.
- A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a DAOP-4.2.1-11 pályázati felhívásra benyújtja pályázati anyagát.
- A projekt megnevezése: Kálvin utcai óvoda kapacitásbővítése és minőségi
nevelés feltételeinek megteremtése
- A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 4.,
hrsz.:907

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
"Mezőberényért" kitüntetés adományozásáról szóló
25/1997.(VI.23.) MÖK számú rendeletében
„Mezőberényért” kitüntetést alapított.
A "Mezőberényért" kitüntetés adományozható azon magán
személyeknek, akik a településen születtek és éltek, vagy élnek,
akik - bár nem itt születtek és éltek, vagy élnek, - de
Mezőberényért maradandót alkottak, kiemelkedő tevékenységet
folytattak a társadalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási,
oktatási, egészségügyi, szociális, rendészeti, művészeti élet
bármely területén, a hagyományok ápolásában kiemelkedően
hasznos, értékteremtő munkát végeztek és ennek révén
Mezőberény hírnevét öregbítették.
A javaslatot 2012. május 31-ig a város polgármesterének
kell megküldeni, legalább a képviselő-testület tagjai 1/3-nak
(4 fő) támogató aláírásával:
Siklósi István
Polgármesteri Hivatal 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A rendelet megtalálható: www.mezobereny.hu oldalon.
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(folytatás az első oldalról: A mi Magdi nénink)

Szülei befolyásolták-e döntését?
A szüleim egyszerű emberek. Apukám gépkocsivezető volt, anyukám a
szövőgyárban dolgozott. Sohasem mondták, hogy legyek orvos, de mindig
támogattak, mellettem álltak. Példaként állítanám őket a mai szülők elé! Nekünk
az a dolgunk, hogy kihozzuk gyermekeinkből a legtöbbet, a legjobbat, segítsük
őket, beszélgessünk velük…
Hogyan készült erre a pályára?
Semmit nem bíztam a véletlenre. Céltudatosan indultam el, a kezdetektől
rendszeresen tanultam, mindig tudtam, mit akarok elérni, s ezért meg is tettem
mindent. A mai világban „buzgó mócsing” lennék. De bennem a mérhetetlen
szeretet és a tudás iránti vágy munkált. Meg kellene tanulniuk a mai
gyerekeknek is, hogy a tudás érték, s igenis dicsőség az, ha valaki a céljaiért becsületesen tanul. Én élveztem azt, hogy meg tanultam tanulni, bevésni, elraktározni az ismereteket, amiket azután a legváratlanabb helyzetekben is elő
tudtam, tudok szedni. Még most is elmegyek továbbképzésekre, szívesen tanulok a szaktekintélyektől. Nekem mindig szükségem van a megújulásra. Ezen
kívül minden évben kitűzök magam elé valamilyen célt, feladatot: áttanulmányozom egyszer a szív-, máskor a tüdőgyógyászatot, gépeket állítok be….
Az orvosi szakok közül miért éppen a gyermekorvosit választotta?
Szerencsés vagyok, mert hamar észre vettem, hogy a gyerekekkel kapcsolatban én belülről valami nagy-nagy melegséget érzek. Így kezdettől gyermekgyógyász akartam lenni. Az egyetem elején még gyermeksebészetben gondolkodtam, de egy műtét során rájöttem, hogy képtelen vagyok órákig egy helyben állni, erre én nem vagyok alkalmas. Nem bántam meg a döntésemet. Egy
sebészeti műtőben nem maradtam volna ilyen közel a gyerekekhez.
Amikor kórházban voltam gyakorlaton, tanítottam egészségügyi szakközépiskolában is. Jó volt, érdekes volt, de én ebben a munkakörben érzem jól
magam, itt vagyok otthon.
Mióta dolgozik Berényben?
Kezdetektől fogva. Már akkor is dolgoztam Berényben, amikor Békéscsabán töltöttem a gyakorlati éveket. Aztán leszakvizsgáztam jelesre, s visszajöttem ide. Harminc éve végeztem, 26 éve dolgozom itthon gyermekorvosként.
Akkor bizonyára jól ismeri a betegeit, akár név szerint is.
A gyerekek többségéről tudom, melyik famíliába tartozik, ismerem a szüleit,
nagyszüleit, s igen, a nevüket is igyekszem megjegyezni, Sokszor a szeme
állásából, a mozdulataiból be tudom azonosítania családfáját egy-egy kis
betegemnek
Magdi néni mindig kedves, türelmes. Látszik, hogy szereti azt, amit csinál.
Hálás lehetek a sorsnak, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Az egész
életem a betegeimről szól, nekem ez belülről jön. Fontos, hogy 30 év után is
odafigyeljek mindenre és mindenkire, s úgy vizsgáljak minden beteget, mintha
a saját gyermekem, saját családtagom lenne. Pedánsan, precízen, tetőtől talpig.
Nem szabad, hogy eltompuljak, rutinból végezzem a munkámat. Ennyi év után
nemcsak a gyógyítást érzem feladatomnak, hanem a gyerekek lelkének ápolását
is. Korán, reggel 7 órára bemegyek a rendelőbe, s ha van beteg, nem fejezem be
délben a rendelést. Van, hogy még 2 órakor is bent vagyunk.
Az Ön munkájának alapja a bizalom, a szeretet. Bizonyára fontosnak
tartja a szülőkkel való jó kapcsolatot is.
Az egész életem itt zajlott Mezőberényben, és a körülöttem élők hozzák hozzám gyermekeiket, sőt már unokáikat. Rendkívül boldog vagyok, hogy megvan
a bizalom köztünk sok-sok év után is, és meg kell szolgálnom ezt a belém vetett
bizalmat.
Nagyon fontos, hogy megtaláljam a hangot a szülőkkel. Mindenkinek más
az életvitele, a temperamentuma. Én nem engedhetek a szakmai
elképzeléseimből, ezért sokat kell beszélgetnem a szülőkkel, hogy igazodjunk
egymáshoz. Az anyukák panaszát én komolyan veszem, hiszen segítenek
nekem azzal, hogy elmondják, milyen tüneteket tapasztalnak. Az alapos vizsgálat után, pedig megbeszélem velük a tapasztalatomat, s ők elhiszik nekem,
hogy én segítek, s mindent megteszek gyermekük gyógyulásáért. Ez nagyon
lényeges dolog.

Hány gyermek tartozik Magdi nénihez?
1300-1400 a mezőberényi betegeim száma, de jönnek a környékbeli
településekről is, és a gimnázium kollégiuma is hozzám tartozik. Így valójában
1700-1800 beteget látok el az OEP által ajánlott 800 helyett, De senkit nem
utasítok vissza, hiszen ha hozzám jönnek, az a bizalom jele.
A gyermekvédelem is hozzám tartozik, és én ezt a feladatot is nagyon
komolyan veszem. Az esetleges otthoni feszültségek is okozhatnak betegséget,
s erről beszélni kell a szülőkkel épp úgy, mint a gyermekekkel.
Időnként feszített a tempó, ezért fegyelmezettnek kell lennem: este 10-kor
alszom, hogy másnap 100%-ot tudjak nyújtani. Mindig maximalista voltam, s
az is maradok életem végéig.
Van-e kedvenc korosztálya?
A piciket azért szeretem, mert annyira esendőek. Az általános iskolásoknak
nyílik a saját énjük, s bizony fontos, hogy elhiggyék nekem, a javukat akarom,
amikor ilyeneket mondok: „tedd fel a sálad, sapkád télen”, „tedd a szád elé a
kezed, amikor köhögsz”. A gimnazistákat meg kell győznöm arról, hogy bátran
elmondhatják nekem gondjaikat, legyen az párkapcsolati próbálkozás, továbbtanulás, dohányzás, beszéljünk róla.
Vannak-e emlékezetes esetei?
Emlékezetes minden jól végződő eset, amikor időben fölfedezek egy
komoly problémát, s nyom és szövődmények nélkül meggyógyul a beteg. A
tragikus esetek az ember lelkét, szívét megrázzák. Ilyen volt például egy
súlyosan megégett gyermek, aki nem élte túl sérüléseit. Ha rá gondolok, még
ma is összeszorul a szívem. Én valójában mindig készenlétben vagyok. Az
autóban ott van a sürgősségi táskám, s a rendelő is jól felszerelt akár
újraélesztéshez is.
A feszített, testet, lelket, figyelmet, precizitást igénylő munka kimerítő lehet.
Hogyan töltődik fel?
Elmúltam 50 éves, el kell fogadnom, hogy testemnek, lelkemnek vannak
korlátai, s kicsit több időre van szükségem ahhoz, hogy regenerálódjak. Szabadságra megyek, kikapcsolódom. Gondozom a virágaimat – több mint száz cserép
van a lakásomban! -, kertészkedem, élvezem a körülöttem lévő tér harmóniáját,
hogy feltöltődve, tiszta lélekkel jöjjek vissza, s az a temperamentumos, türelmes
Magdi néni legyek, akinek mindenkihez van egy kedves szava. Nem szeretnék
unott, fáradt, házsártos öregasszonnyá válni. Ehhez pedig karban kell tartanom
magam testileg, lelkileg egyaránt.
Végül, de nem utolsó sorban: az idei évben az „Év orvosa” díjra jelölték.
Gratulálunk a szép eredményhez! Hogyan fogadta ezt, mit érzett ennek kapcsán?
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, mert ez azt jelenti, hogy az
emberek észre veszik, hogy legjobb tudásom szerint igyekszem szolgálni őket.
Az a szeretet, amivel körbe vesznek, ad erőt a napi munkámhoz, mosolyt csal
az arcomra. Bekerültem az első tízbe, picivel csúsztam le az 5.-ről. Ez nekem
nagyon melegíti a lelkemet, s boldoggá tesz. Ha elfáradok, erre gondolok,
és van lendületem, tovább tudok menni. Köszönöm mindenkinek!
Hiszem, hogy az ember abból él, ami visszajelzést kap. Nagyon sok
ember megállított, gratulált. Ha pedig ennyi ember mellettem áll,
nekem ezt a szeretetet viszonoznom kell a tisztességes, becsületes
munkámmal.
Köszönjük a beszélgetést. Kívánunk erőt, egészséget az
elkövetkezendő évekhez!

NŐGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS
Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd: 15.30 -17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika, nőgyógyászati rákszűrés
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„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem azért öregszünk meg, mert elfelejtünk játszani.” (G.B.Shaw)

Mezőberényi Hírmondó
Az Országos Baleset-megelőzési
Bizottság „Közlekedésbiztonság
Gyermekszemmel” c. idén is
meghirdette közlekedésbiztonsági gyermekrajz pályázatát. A
Mátyás király úti óvoda nagycsoportosai több rajzzal is részt
vettek a pályázaton. Szugyiczki
Máté rajzát a zsűri külön díjjal
jutalmazta.
Ezúton is gratulálunk neki.

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”
2012. március 29.

Régi gyermekjátékokból nyílt kiállítás az OPS Kulturális Központ
Muzeális Gyűjteményében.
A kiállítást Schön Anna, a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
igazgatóhelyettese nyitotta meg, és ajánlotta minden korosztálynak.
(További felvételek és a megnyitó szövege a www.mezobereny.hu
oldalon található.)
A kiállítás megtekinthető április 28-ig, nyitva tartási időben.

A XIII. Országos Textiles Konferenciára
beérkezett pályamunkákat Békéscsabán, a
Munkácsy Mihály Múzeumban négy teremben tekinthették meg az
érdeklődők, így a mezőberényi hímző szakkör és a nyugdíjas
klub tagjai is.
A kiállítók, díjazottak
között volt a mezőberényi Debreczeni János is.

Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évben
csatlakozott a Gemenc Zrt.
„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”
mozgalomhoz. 2011-ben a
2010-ben született gyermekek számával azonos,
103 kisfa került elültetésre.
2012. március 29-én a
2011. évben született, 88
gyermek szülője, nagyszülője ültethetett kislevelű
hársfát a
Hosszú-tó
partjára. A Mátyás király
úti óvodások műsora és
Siklósi István köszöntője után közel 50 édesapa, édesanya kereste a legjobb
helyet a gyermekének ültetendő fának. A képek megtekinthetők a
www.mezobereny.hu, események képekben március 29-nél.

Ifjúsági fesztiválon voltunk!
2012. március 16-17-én Budapesten az Omega Hálózat szervezésében
megrendezésre kerülő ifjúsági fesztiválon vettünk részt. A téma:
Határok nélkül???
A mezőberényi Omega gyülekezetből 15 fiatal és két felnőtt kísérő
volt a csapat része. Nagyszerű két nap volt ez minden résztvevő
számára. Volt lehetőség felszabadult játékra, kapcsolatok építésére,
kikapcsolódásra, feltöltődésre. Nagyszerű zenei csapat vitte közelebb
az egész országból érkező több száz fiatalt az Isten imádásához.
Hihetetlen élmény volt látni, ahogy ezek a fiatalok nem a kábítószerrel és egyéb gonosz dolgokkal ismerkednek, hanem az élő Istennek
adják át magukat. A tanítások pedig a fiatalokat leginkább érdeklő
dolgokról szóltak, párválasztásról, szexualitásról, abortuszról stb.
Sok új élményt szereztünk, és fáradtan, de mégis feltöltődve
érkeztünk haza. Köszönet a szervezőknek és a TÍZVÁROS
Alapítványnak az anyagi támogatásért.

A Mátyás király úti óvoda óvodásai Budapesten megtekintették
a”Hamupipőke” című mesedarabot a Játékszínben. A gyermekek a
kirándulás alkalmával, vonattal utaztak a fővárosba és ott tömegközlekedési járművel közelítették meg a színházat. Az előadás után a
Keleti pályaudvar melletti fagylaltozót is meglátogatták. A kirándulás
költségeit az óvoda pályázati pénzből finanszírozta.

Március hónapban házasságot kötöttek:
Szabó János (Mezőberény) és Román Etelka Magdolna (Mezőberény),
Galó Gábor Márton (Mezőberény) és Oláh Mónika (Mezőberény),
Szóth Dániel (Mezőberény) és Babinszki Beáta (Mezőberény)

Lakatos Sándor
a gyülekezet tini csapatának vezetője
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Az OPSKK februári programajánlója
Április 2-27.

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és Mezőberény Szlovák Önkormányzata szervezésében megtartott Szlovák Bálon a Gútáról
érkezett vendégekkel kiegészülve jó hangulatú estét töltöttek együtt
a résztvevők.
Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón 2012. május 13-tól 19-ig
21.500 Ft/fő+ÁFA félpanzióval.
Jelentkezni:

2012. április 20-ig 5000 Ft/fő előleg befizetésével.
Kiszely Zsuzsanna - 30/454-7149

Az OPSKK Könyvtára kiselejtezett
könyveiből 50 Ft-os egységárban lehet
vásárolni a könyvtár nyitvatartási idejében.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

környezetvédelmi tábort szervez.
A tábor ideje: 2012. június 25-29.
Helye: OPSKK Madarak Háza
Várható költség: 12 500 Ft, amely ebédet és uzsonnát,

Vendégünk a Mezőtúri Impro
Fotóklub fotókiállítás a Color
fotóklub szervezésében
az OPSKK Művelődési Központjában
Április 8. 17 óra
Húsvéti Irodalmi kávéház:
A fiuk a bányában dolgoznak;
Lúdas Matyi színdarabok
az Orlai Színpad előadásában
az OPSKK Művelődési Központjában
Április 10. 11. 13. 14.
Mezőberényi Egészségnapok
a Művelődési Központban
(részletesen a www.mezobereny.hu honlapon és a plakátokon)
Április 14.
Bolhapiac
az OPSKK Muzeális gyűjteményében
Április 20. 19 óra
Színházi estek
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban
a Kalocsai Színház előadása
az OPSKK Művelődési Központjában
Április 22.
Békés Megyei Németek
XXI. Anyanyelvi Kulturális Napja
az OPSKK Művelődési Központjában
Április 25. 15 óra
Petőfi Versmondó Verseny
(alsótagozatos) Május 3. (felsőtagozat)
Április 26. 17 óra
Múzeumi esték:
Kastélyaink híres asszonyai
Szelekovszky László előadása
az OPSKK Muzeális gyűjteményében
Április 27. 16 óra
Mesélj nekem
vendég: Kara Mihály, a Magna Cum Laude zenekar basszusgitárosa
az OPSKK Könyvtárában
Április 27. 17 óra
28. 17 és 19 óra
Táncvizsga
az OPSKK Művelődési Központjában
Április 18. 18 óra
Kálvin téri esték:
A Béres Zrt. közreműködésével előadás: id. dr. Béres József életéről és
munkásságáról. Helyszín: Református Gyülekezeti Ház Mb., Csabai u. 2.

és két kirándulást is tartalmaz.
A kirándulások helyszíne: Békéscsaba, (június 26.) őshonos fák,
és gyógynövényekkel való ismerkedés, főzés a szabadban.
·

Galgahévíz-bepillantás egy ökofalu életébe.
Gazdálkodás, energia felhasználás, ételkóstoló. ( június 28.)
A tábort vezeti: Falatyné Berkesi Márta és Onody Gyuláné
A galgahévízi kirándulásra egyénileg is lehet jelentkezni,

2012. május 1.
EURÓPA-NAPI MAJÁLIS a Városi Ligetben
KISTÉRSÉGI BOR-, SZÁRAZKOLBÁSZ-, POGÁCSA- LEKVÁR- ÉS SAVANYÚSÁGVERSENY
Nevezés a helyszínen.

melynek költsége kb: 3800 Ft/fő

Felvilágosítás és jelentkezés:
Onody Gyuláné, OPSKK Műv.Kp. T: 515-552

SZABADTÉRI FŐZÉS
Jelentkezni 2012. április 28-ig lehet az
515-553-as telefonszámon lehet.
(részletesen a www.mezobereny.hu honlapon és a plakátokon)

Meghívó
A Békés Megyei Németek XXI. Anyanyelvi
Kulturális Nap rendezvényünkre szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a Mezőberényi
Orlai Pertrics Soma Kulturális Központba
2012. április 22-én vasárnap 9 órától.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Német Hagyományápoló Egyesület

2012. 04. 29.

VÁRADI LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA
Könnyű, gyalogos túra, felejthetetlen társunk,
barátunk emlékére.
Útvonal: Doboz - Sebes-foki erdő – Békés
Találkozó: Mezőberény, Liget u. buszmegálló: 7.10
Doboz, Kossuth tér: 9.20
Bővebb információ: www.alfoldte.hu - Tel: 30-269-0061
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Mezőberényi évfordulók 2012-ben – II. rész
Városunk életével kapcsolatos személyek, események kerek évfordulóit
gyűjtöttük egy csokorba könyvtárunk helyismereti adatbázisa segítségével.
Idézzük fel múltunk néhány jelentős eseményét, kiemelkedő személyiségét e
kronológia segítségével! Mindezekről bővebben pedig a honlapunkról
(www.konyvtar.mezobereny.hu) is elérhető helyismereti adatbázisban, valamint
könyvtárunk gyűjteményében tájékozódhat tovább az olvasó.
Sorozatunk II. részében a 2012 második negyedévével kapcsolatos
eseményeket adjuk közre.
100 éve
1912. április 15-én született Baranya megyében Joós Béla tanár, iskolaigazgató.
1947-től tanított, illetve 1949-től nyugdíjazásáig igazgatta az 1. Sz. Általános
Iskolát.
(Baranya megye, 1912.04.15. - Mezőberény, 1986.07.29.)
tanár, iskolaigazgató
H.: Szegedi Zsuzsanna (1939). T.: Elemi iskoláit édesapja, Joós Géza néptanítónál végezte, majd a soproni Tanítóképzőben szerzett diplomát. É.: 1937.
november 1-jén kinevezték a kereki tanyasi iskolába. Színielőadásokkal, sok
más foglalkozással színesítették a tanyasi fiatalok, felnőttek életét. 1942-ben
megkapta katonai behívóját, 1945-ben tért haza a hadifogságból. 1947-ben
helyezték Mezőberénybe. Tanári képesítést szerzett, s az iskolák államosítása
után, 1949-től nyugdíjazásáig az 1. Sz. Általános Iskola igazgatója. Sokat
foglalkozott az óvodák korszerűsítésével is. Szabadidejében szívesen írogatott,
a gyerekkor élménye, a dunántúli falu emléke foglalkoztatta. Tudományos dolgozatai nagyobb részét a magyarság helységneveinek megfejtése teszi ki. Forrás: özv. Joós Béláné adatközlése; Tanítók I. Honismereti tábor adatgyűjtése
nyomán. 1987.; Joós Béla. In:
Kisváros, 1989. aug.
Kitüntetések: Munka Érdemrend ezüst fokozata, Munka Érdemrend arany
fokozata, Mezőberényért Emlékérem (1975)
Művek, eredmények: A mezőberényi óvodák százéves története. Mezőberény,
1975.
1912. május 11-én alakult meg a Mezőberényi Atlétikai Club (MAC), a labdarúgással foglalkozó sportegyesületek közül Békés megyében a Békéscsabai
AK Előre egyesülete után másodikként. A 40 tagú alakuló közgyűlés az alábbi
tisztségviselőket választotta meg: a klub elnöke Gálffy Ferenc; alelnöke Kállay
Zsigmond; atlétikai előadó Kiss István; atlétikai előadó-helyettes Herzberger
Tibor. A klub színe kék-sárga. „Az egyesület célja a rendszeres testedzés különféle nemeinek művelése és terjesztése, ifjabb erők nevelése, valamint tagjai

Mezőberényi Hírmondó

körében a társas érintkezés fejlesztése. Ezek elérése végett versenyeket rendez,
a versenyzők ösztönzésére tiszteletdíjakat és érmeket adományoz. Az egyesület
tagsága tiszteletbeli, alapító, rendes, pártoló és növendék tagokból állt." Az
egyesület legjelentősebb támogatói Winter Mihály malmos, Weiner László
fatelepes és Gyuricza Pál szabó- és készruhakészítő mester volt. A MAC első
játékosai: Herzberger Tibor, Szilágyi Dániel, Vidó József, Niklausz ..., Gazsó ...,
Magyar József, Bartolf Dániel, Wágner Márton, Tichy József, Fehér Pál,
Weidner Dezső. Az 1926-27. évi bajnokság őszi fordulója után a Mezőberényi
Atlétikai Club és az 1920 őszén alakult Mezőberényi Törekvés Sport Egylet
anyagi nehézségeik miatt Egyetértés néven egyesültek. Az 1926-27. évi bajnokság befejezése után gazdasági okok miatt 1932 őszéig nem működött labdarúgással foglalkozó sportegyesület Mezőberényben. Forrás: Jakab Mihály –
Makai Gyula: Mezőberény sporttörténete 1912-1978. Mezőberény, 1979.
90 éve
1922. április 14-én Mezőberényben született Puskel Pál államigazgatási szakember, VB-titkár.
1922. május 7-én Terényben született Ponicsán Ádám Etel tanár, aki 1950-ig
tanított Mezőberényben. Az ő alkotása a Körös-parti Petőfi-emlékmű
domborműve (1961)
60 éve
1952. június 12-én született Mezőberényben Udvardy Anikó képzőművész,
szobrász.
50 éve
1962. április 2-án született Mezőberényben Tóthné Dr. Bordé Katalin
Nyíregyházán élő könyvtáros, főiskolai tanársegéd.
30 éve
1982. május 27-én született a mezőberényi Kurucz Erika többszörös magyar
bajnok tornász, a Mesterfokú Tornászbajnokság (gerenda) 1. helyezettje (1997);
Közép-Európa Kupa 2. helyezett csapat tagja (1996).
1982 nyarán állították Bethlen Gábor mellszobrát a református templom
kertjében. A szobor alkotója Benke Zoltán.
20 éve
1992. áprilisban 21 taggal megalakult Mezőberényben a Vagyonvédelmi
Egyesület, elnöke Hegedűs László lett.
1992. május 1-jén gátszakadás történt Mezőberény és Békés között az NKXIV-es öntözőrendszer O-1-es főcsatornájának töltésénél.
10 éve
2002. április 8-án nyitotta meg kapuit újra olvasói előtt a felújított Városi
Könyvtár.
2002. áprilisban készült el a Széchenyi-terv keretében a Békési út 1. sz. alatti bérlakás, mely alkalomból emléktáblát is állított a város az épület homlokzatán.
2002. május 3-án megalakult a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete.
Összeállította az OPSKK Könyvtára

Zenés Húsvét a „Leg a láb”-bal a
mezőberényi óvodákban
A „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény a „Alternatív pedagógiára épülő
kulturális tevékenységek a Viharsarok
kistelepüléseinek oktatási intézményeiben. A néptánc,
néphagyomány kultúrájának megszerettetése” című,
TÁMOP-3.2.11/10-2010-0150 azonosítószámú projektjének megvalósítása során rendhagyó szakköri
foglalkozást tartott az együttműködő mezőberényi
óvodákban. A foglalkozás beszélgetéssel kezdődött a
húsvéti népszokásokról, ahol a kicsik is beszámolhattak
arról, hogy milyen élményekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek a húsvéttal kapcsolatban. Ezt követően megismerkedhettek a Suttyomba zenekarral, akik bemutatták hangszereiket is, majd természetesen meg is
szólaltatták azokat. A gyerekek ámulattal nézték-hallgatták az élő muzsikaszót. A meglepetések sora itt még
nem ért véget, ugyanis a Berény Táncegyüttes tehetséges fiatal párja is bemutatott egy rövid ízelítőt tudásából.
A rendhagyó szakkör közös táncházzal fejeződött be,
ahol a kicsik együtt táncolhattak az élő népzenére a
táncosokkal és a „Leg a láb” tanáraival.

Sajtóközlemény
A „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
2012.
április 16-án és 17-én az OPSKK-ban tartja kétnapos
fesztiválját, melynek címe: A Moldvától a Szigetközig –
profik és amatőrök.
A rendezvény az „Alternatív pedagógiára épülő kulturális tevékenységek a Viharsarok kistelepüléseinek
oktatási intézményeiben. A néptánc, néphagyomány
kultúrájának megszerettetése” című,
TÁMOP-3.2.11/10-2010-0150 azonosítószámú projekt
keretében valósul meg, melyen részt vesznek valamennyi együttműködő iskola diákcsoportjai.
Vendégként fellép a Berény Táncegyüttes, valamint
sztárvendégként mindkét nap a 4 For Dance szórakoztat ja műsorával a
gyerekeket.
Az eseményen az
intézmény vezetője
sajtótájékoztatót
tart.
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Február hónapban eltávoztak közülünk: Rácz Jánosné(1939), Zsíros
Jánosné (1934), Csák Sándorné (1934) Schmidt Erzsébet (1926)
Március hónapban eltávoztak közülünk:
Bereczki Jánosné szül. Cser Gabriella (1931), Prorok Pál (1936), Mojzsis Jánosné (1938), Molnár
Pálné szül. Bezzeg Mária Jolán (1925),
Gschwindt Mihály (1955), Tóth Györgyné
szül.Izsó Mária (1944), Liska János (1937), Szász
András (65), Madarász Géza (57), Szabó Kálmán
(81), Hornok Imre (75), Szabó János (76), Dósai
Lászlóné Rékasi Rozália Mária (38)

„Ne tudd, hogy búcsúzunk tőled, ne tudd, hogy fáj a szívünk,
Ne tudd, hogy elszállt az élted, ne tudd, hogy könnyezünk.”
Nehéz elviselni, ha valaki örökre
távozik.
Nem láthatjuk többé mosollyal az
arcán, nem találkozhatunk vele többé
az utcán, a boltba menet.

Adamik Jánosné
1937-2012
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Éva néni apró, gyors léptekkel, kissé
már görnyedten cipelte a teli szatyrot.
Neki mindig dolga volt!
De ha találkoztunk vele, köszöntésre
fáradt tekintete hirtelen felélénkült,
arca mosolyra derült.
Ő mindenkit ismert.
Mindenkihez, mindig volt egy-két
meleg szava. Szívélyesen beszélgetett
fiatallal, időssel.
Értelme felett nyomtalanul szálltak el
az évek, a természet örök fiatalsággal
áldotta meg. Ezért gyakorta hallottunk
tőle hasonlókat: amikor édesapádék
esküdtek, nagy eső volt. De ugyanilyen elevenen emlékezett a
névadókra, a síró, vagy éppen az egész
ünnepséget
végig
szaladgáló

gyermekekre is.
Őszinte érdeklődéssel fordult mindenki felé.
Első szava mindig az volt: mi újság? Apuék hogy vannak? Saját gondjairól
– mellyel az élet ugyan csak megterhelte – nem lehetett őt hallani.
Nem ismerte a lehetetlen szót.
Korát meghazudtolóan, fáradhatatlanul gondozta laposi kertjét, megbeszélve
a szomszédokkal a legújabb termést.
Óriási élettapasztalattal rendelkezett.
A fiatal városházi kollégákat gyakran látta el segítő tanácsokkal, érdeklődött
tőlük a napi feladatokról. Kérésre mindig szívesen segítette az ott folyó
munkát.
Ismerte a hivatali munka minden részletét. Szívesen emlékezett az ott töltött
évekre, a nehézségek mellett a vidámságra is.
Az idősebb kollégákkal találkozáskor gyakran emlegették a közös
történeteket, a fallóskúti és berekfürdői nyaralók építésekor született kedves
sztorikat, a lángos sütések élményeit.
Utazásaikor szeretettel mutatta a csárdaszállási ligetet, melynek fáit akkor
ültették, amikor ott dolgozott. „Ezek az én fáim”- mondta.
Az utóbbi években boldog örömmel sétált legkisebb unokájával, mesélt
elevenségéről, a közös balatoni nyaralásról.
Ma hiába keressük az utca forgatagában, az ismert arcok között. Csak
emlékeinkben láthatjuk törékeny alakját, ősz haját, mosolygós arcát, de már
nem hallhatjuk a kérdést: Mi újság? Hogy vagytok?
Csak köszönni tudunk:
Szervusz Éva néni

HITÉLET
„Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk.” 1 János 3,16
Van egy szép Ady vers, amit gyakran idézek temetések során. „ Sorsunk” a
címe. Arról szól, hogy az életünkben a boldog pillanatok, az erő átélése és
szárnyalás után következik mélység, és az összetörtség állapota. „ Leroskadunk
bánat terhe alatt… testet öltött fájdalmakká válunk” Aligha van közöttünk
felnőtt, aki ne ismerné a gyász, a veszteség állapotát. Amikor a kedves családtagunk a kezeink között hal meg, amikor váratlanul jön a halálhír. Amikor több
hónap reményteli küzdelme után mégiscsak bekövetkezik az, amitől a szívünk
mélyén rettegtünk. Amikor megáll a szív, amikor nincs tovább. A halál az
ősellenségünk, a sötét árny, ami ellen nincs orvosság. A halálban nem számít,
mit értünk el életünk során: tudás, tehetség, szépség és megbecsültség, vagyon
és kapcsolatok- mind oda lesznek. A halál könyörtelen, nem válogat, és
kiszámíthatatlan. Gyermek és aggastyán is kénytelen megtapasztalni.
Lelkészként közelről látom, mit jelent a gyászolóknak átélni szerettük
elvesztését. Az első sokk után gyakorta jön önvád, bűntudat az elhibázott és
elmulasztott dolgok miatt. Sokan hosszú ideig képtelenek megbirkózni azzal,
hogy ebben a világban már lezárult hozzátartozójuk sorsa. Sajnálat, tehetetlenség és mély szomorúság telepszik a szívükre.
Minden évben temetek nagypénteken- Jézus halála napján. Ebben az évben
is így van. Különösen hangzik, de Jézus halálának üzenetéből erőt lehet adni a
gyászolóknak. Mert az Ő halála a megbocsátásról és az Isten együttérzéséről
szól. Mi keresztyének hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, aki azért jött hozzánk a mennyei világból, hogy Isten békességét hozza el számunkra. Azért vállalta a könyörtelen halált, hogy megértsük, Isten nem valahol a mennyben trónol
egy felhőn ülve, hanem hozzánk jön, és mindent ugyanúgy átél, ahogyan
nekünk kell. Sőt még ennél is többet kész értünk tenni. Megmutatja mire képes
az Isten szeretete. Kész vállalni megalázó helyzetet, kész vállalni a szenvedést,
kész az életét is feláldozni értünk. Kész arra, hogy ártatlanul, mások helyett
haljon meg, mások bűnéért, a mi személyes vétkeinkért is! Ilyen Istenünk van,
aki életünk minden nyomorúságát elszenvedi, hogy megértsük végtelen jóságát.
S ha mardos az önvád, ha bűntudatunk van, félelmek gyötörnek, akkor Jézushoz
fordulhatunk, mert Ő nem ítélkezni és hatalmaskodni jött a világba. Mi úgy
mondjuk: felnézünk a keresztre. Mert ha nem is éreznénk vagy értenénk Isten
szeretetét, Jézus halála Isten velünk érző, emberi létünket teljesen magára vevő
szeretetéről szól.
Lelkészként azt is látom, mit jelent remény nélkül vagy reménységgel gyászolni. Elkoptatott szófordulat, hogy a másik világból még nem jött vissza senki.
Ráadásul nem is igaz, mert a Szentírás sok feltámasztási történetet tartalmaz, és
Jézus is feltámadt. Bizony erre is van hatalma Istennek! Nem csak életet adni,
világot teremteni, hanem újra életre hívni. Persze ez már sokaknak hihetetlen,
képtelenség. De amikor a szívünkkel kell érezni, amikor tiszta lelki pillanatokat
élünk meg, az élet és halál határmezsgyéjére kell állnunk, akkor nagyon akarjuk
remélni, hogy mégis igaz lehet. Hányan kérdezik tőlem kedves elhunytjukra
tekintve: „Ugye, most már jó helyen van?” Hányan remélik a magasságot,
mennyet, a csillagok birodalmát. Jézus Krisztus, a Feltámadott pedig azt mondja: „Én élek és ti is élni fogtok!”
A minap egy kis körben beszélgettünk, amikor elhangzott, hogy karácsonyt
és húsvétot mindenki ünnepel. A nem hívő is. Mindenki. Jézus születését és
feltámadását. Az egész világ!
Ünnepünk mélye, néphagyományaink alapja, örömünk forrása Jézus feltámadásának tényéből fakad.
Figyeljünk a húsvéti istentiszteletekre, hogy megérinthesse szívünket és új
irányba vigye életünket mindez!
„ A Teremtő Isten, aki világosságot gyújtott a világban,
és az élet leheletét adta beléd,
áldjon meg téged teljes szeretetével.
Megváltónk, Krisztus, aki feléd nyújtotta kezét,
áldjon meg téged teljes békéjével.
A Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész világot,
adjon neked Istenre sóvárgó szívet,
és áldjon meg téged teljes örömével”
( forrás: Varga Gyögyi: Áldáskönyv)
Lázárné Skorka Katalin
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(folytatás az első oldalról: Beszélgetés Gschwindt Andrással, az első magyar műhold mezőberényi származású szülőatyjával)
Gschwindt András. Születési hely, idő: Mezőberény, 1941. március 19.
Foglalkozása: egyetemi adjunktus, villamosmérnök. Szülei: Gschwindt András
és Tóth Etelka. Felesége: Jakab Ilona (1966). Gyermekeik: András (1967), Edit
(1973). Tanulmányai: általános iskola, Mezőberény (1955); Szegedi Kis István
Gimnázium, Békés (1959); Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar
(1965) villamosmérnök. Életút: Budapesti Műszaki Egyetem Villamos és Informatikai Kar (1965-) mérnök, adjunktus. Tagja: a Híradástechnikai Tudományos
Egyesületnek, a Magyar Asztronautikai Társaságnak. Kitüntetései: Állami Díj
(1986); Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata)
(2004) "a magyar űrkutatást, a korszerű rádióamatőr tevékenységet szolgáló
több évtizedes tudományos és oktatói munkássága elismeréseként"; Bay Zoltán
Díj (2008); Magyar Örökség Díj (2010). Művei, kiemelkedő eredményei:
Műholdas TV- és rádióvétel. Budapest, 1997.; Masat-1 (2012)

Amint elmondta a Békés Megyei Hírlapnak is (a cikk 2012. március
5-én jelent meg, szerzője Papp Gábor), már gyermekkorában kialakult
műszaki érdeklődése: a családi tulajdonban lévő Tóth-malom (a
Köröstarcsai úton) gyermekkorának egyik játszóhelye, érdekes műszaki szerkezetek együttese nagyon izgalmas, és érdeklődése kialakulásában meghatározó élmény volt. Aztán pályája alakulását jelentősen befolyásolta egyik tanára, Hidvégi Tibor, aki az úttörőházban vezetett rádióamatőr-szakkörein a rádiózás rejtelmeibe vezette be sok más kortársával együtt. Hidvégi Tibor később Gschwindt András tanítványa
lett a Műszaki Egyetemen, ahol az egykori diák témavezetője is volt
hajdani oktatójának.
– A közelmúltban újra felfedezte szülővárosát – nyilatkozta egy
rádióinterjúban. Miért is kell újra felfedezni?
– Az egyetem elvégzése után megházasodtam, Budapesten kezd tem el dolgozni a Műszaki Egyetemen, ahol már diákkoromban is tanítottam. A szülők elhalálozása után testvérek, közelebbi rokonság híján gyakorlatilag megszakadt a kapcsolat Mezőberénnyel, nem volt kihez hazajönni. A vidéki élet azonban meghatározó volt, néhány évnyi
budapesti társasházi lét után törekedtünk egy mezőberényihez hasonló életforma kialakítására. Ehhez Budapest egyik, már-már falusias
léptékű, külső kerületében vásároltunk telket, és kezdtünk el építkezni.
Édesapám még láthatta ezt a telket, ahol az itteni, mezőberényi kör nyezetet terveztem kialakítani.
– Hol éltek Mezőberényben?
– Az Orlai és Luther utca sarkán állt a szülői ház, a Gschwindt szabósággal. Nagyapám, később édesapám anyagot is árult az utcára néző
üzletben, a szabóság pedig megvarrta a ruhát, az üzletből származó
hasznot pedig földbe fektette. Igen bölcsen gondolkodott, tervezett.
Sajnos a föld később elveszett, de ez már nem az ő hibája.
– A felesége is mezőberényi?
– Igen, sajnos őt néhány évvel ezelőtt elveszítettem. Az ő szülei a
Vasút utca és az Árpád utca sarkán laktak, édesapja a Jakab asztalos
volt. Az ő szülei is elhunytak, testvére vidéken él, közelebbi rokonsága neki sem maradt Mezőberényben. Az utóbbi időben kezdtem újra
visszajárni, távolabbi családi kapcsolatok, régi ismeretségek felelevenítése céljából.

– Több rangos kitüntetés birtokosa "a magyar űrkutatást, a
korszerű rádióamatőr tevékenységet szolgáló több évtizedes tudományos és oktatói munkássága elismeréseként". Melyek voltak a legjelentősebb programok, amelyekben dolgozott?
– 1970-től 40 éven keresztül vezettem a Műegyetem Űrkutató Csoportját. 17 különböző műholdra, a Mir űrállomásra, a Vega és a jelenleg is célja felé tartó Rosetta űrszondákra fejlesztettünk különböző berendezéseket.
– Hogyan indult a Masat-program?
– Öt évvel ezelőtt súlyosan megsérültem egy autóbalesetben, ekkor
veszítettem el a feleségemet. Lábadozásom közepette kerestek meg
lelkes hallgatóim, akiket korábban sikerült belelkesítenem a magyar
műhold elkészítésének ötletével, hogy készítsük el együtt a műholdat.
2007-ben elkezdődött a tervezés és kivitelezés. Közben megtanultam a szponzorkeresés technikáját is, támogatókat kerestem az
álmaink, terveink megvalósításához, és folyamatosan dolgoztunk a
csapattal, a lelkes mérnökhallgatókkal, doktoranduszokkal. A munka
erőt adott a felépüléshez. A tervek szerint az indiai űrállomás lett volna
a kilövő állomás. Sajnos felmondták a már aláírt szerződést.
Próbálkoztunk orosz rakétával, a 80.000 Eurós pályára állítási költséget nagyon nehezen tudtuk volna összeszedni. Szerencsénkre az
Európai Űrügynökség új fejlesztésű rakétáján, a Vegán hely szabadult
fel. Ingyen feljutottunk.
– Nagy figyelem kísérte a médiában is a kilövés és pályára állás
eseményeit, Önt is többször hallhattuk megszólalni TV-ben,
rádióban. Azóta több hét telt el. Ez már sikernek könyvelhető el?
– Igen. A dolog érdekessége, hogy a Masat-1-gyel pályára állt 7 kis
műhold közül a többség nem működik. Gyakorlatilag a Masat-1 az
egyetlen, amely az előre tervezettnek megfelelően sugározza adatait a
Földre. Ezáltal még több figyelem irányul rá, más egyetemek kutatói
részéről is. Mára mintegy 130 megfigyelőnk van a világ különböző
pontján, akik rendszeresen, interneten továbbítanak adatokat számunkra. Jakutföldről (Oroszország) például egy lelkes rádióamatőr
hagyományos eszközökkel (a távíró jeleket dekódolva), időnként 40
fokos hidegben, veszi és továbbítja számunkra a fedélzetről érkező
adatokat. Óriási munka lesz majd az adatok feldolgozása, de fiatal kollégáim lelkesek. Nagy öröm volt látni, hogy a fedélzeten elhelyezett
kamera is jól működik. Szép képeket küldött.
– Mekkora az élettartama a Masatnak?
– Nem lehet megmondani, lehet, hogy még 3 hónap, lehet, hogy
több.
– Hogyan tovább? A Masat-1 máris kiválóan vizsgázott, sikeresen
pályára állt, s hetek óta továbbít jeleket a világűrből. Ez a sikeres
működés a további fejlesztéseknek is irányt adhat?
– Ez is célja ennek a projektnek, demonstrálni képességeinket a
világ felé. Mi leginkább űrtechnológiai fejlesztésekkel tudunk bekapcsolódni a nemzetközi űrkutatásba. A most felhasznált eszközök nem
űrbéli alkalmazásra készültek, a sok előzetes vizsgálatnak köszönhetően mégis jól üzemel műholdunk. Az eddigi eredmények azt igazolják, jó volt a tervezés. Az űrkutatás leginkább a nagy államok asztala.
Mi a nemzetközi együttműködésekbe szeretnénk segíteni bejutni mérnökeinknek.
– Mit nyújtott Önnek a mérnöki pálya?
– Egész életemben azt csináltam, amit szerettem. Emellett rengeteget utaztam a munkám révén, nagy szakmai szabadságot élveztem, űrkutatással, műsorszórással foglalkoztam. Botcsinálta pedagógusként
sokat oktattam.
– Hol helyezhető el szakmai tevékenységében a Masat-1?
– Hattyúdal. Egy hosszú küzdelem lezárása, melynek célja az első
magyar műhold megalkotása volt.
Gschwindt András ígérete szerint a nyár folyamán ismét ellátogat
Mezőberénybe, reményeink szerint szélesebb körben ismerkedhetnek
meg vele, pályafutásával, sikereivel, a Masat-1-gyel a mezőberényiek. Várjuk Őt ismét szeretettel.
Pallagi Mária

Mezőberényi Hírmondó

„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és
hátrányos helyzetűek számára
Mezőberényben”
Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő
közösségek” - közművelődési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A
közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
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A Víz Világnapja alkalmából – a fenti pályázati
program keretében működő – Zöld kör tagjai
látogatást tettek a Mezőberényi Szennyvíztisztító Telepen. A gyermekeknek lehetőségük
volt körbejárni a teljes létesítményt, így végigkísérhették a szennyvíz teljes tisztítási folyamatát.
Nagy Ferenc a telep vezetője sok érdekes és
értékes ismerettel gazdagította a tanulók tudását,
igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét a
környezettudatos életmódra.
Ezúton köszönjük a Szennyvíztisztító Telep dolgozóinak segítségét, hiszen a gyermekek nagyon hasznosan töltötték el a délutánt.
Onody Gyuláné

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.
Telefon:66/515-552
Fax: 66/515-551
E-mail: opskk@mezobereny.hu

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

www.kopirex.hu
Komposztáljon mindenki Mezőberényben!
Projekt azonosító: KEOP-6.2.0/A/11-2011-0055
Tóth Kézműves Műhely Kft. a házi komposztálás népszerűsítésére
nyert el 8.621.250 Ft támogatást az Új Széchenyi Tervben meghir detett Környezet és Energia Operatív Programban keretében, mely
95%-os támogatásban részesült.
A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek beszerzésére” elnevezésű pályázat segítségével a Tóth Kézműves Műhely Kft. 250 db
komposztáló ládát tudott kiosztani márciusban Mezőberényben, a
családok legnagyobb örömére.
A komposztáló láda ingyenesen került kihelyezésre a település háztartásaiba, melynek használata környezettudatos hulladékhasznosításra ösztönzi jövőben Mezőberény lakóit.
A ládák kiosztása előzetes regisztrációt követően, 12-15 fős csoportfoglalkozások keretei között valósultak meg a kiscsoportos
rendezvények, ahol a ládaigénylők bemutatkozott a Tóth Kézműves Műhely Kft. A mezőberényi résztvevők megismerhették a pályázati projekt céljait, tájékoztatás kaptak a komposztláda megfelelő használatáról. Tájékozódhattak a komposztládához való ingyenes hozzájutás feltételeiről, a komposzt hasznosításáról, környezettudatosságról. Az előadás interaktív beszélgetéssel zárult, majd
a részvevők aláírták a használati szerződést. Igény szerint a pályázó gondoskodott a házhozszállításról és üzembe helyezésről is.
Tóth Kézműves Műhely Kft.
Frey Tibor ügyvezető 36-20/921-9051 Tel/Fax:+36-66/352-858
www.kezmuvesfabutor.hu
freytibor@gmail.com
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Nyitvatartási idők a piacon és a nyilvános wc-ben:
PIAC NYITVATARTÁSA:

A Mezőberényi Rendőrőrs lopás vétség elkövetése miatt rendelt el
nyomozást, mert ismeretlen tettes 2012. február 14-e és február 21-e közötti
időben a Mezőberény külterületén lévő Laposi-kertek két kertből összesen 400
darab akácfa szőlőkarót tulajdonított el. A beszerzett információk alapján megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt egy 50 éves mezőberényi férfi követte el,
aki a bűncselekmény elkövetésével 60.000.-forint kárt okozott.
A Mezőberényi Rendőrőrs lopás bűntett miatt nyomozást rendelt el, mert
ismeretlen tettes 2012. március 12-én az éjszakai órákban a mezőberényi MÁV
állomás közelében lévő sínek melletti kábelcsatorna betonból készült fedlapjának eltávolítását követően a csatornából levágás módszerével 48 méter 3,5 cm
átmérőjű, valamint 48 méter 5 cm átmérőjű rézkábelt, illetve 20 méter 3,5 cm
átmérőjű alumínium kábelt tulajdonított el. A nyomozás során megállapítást
nyert, hogy a bűncselekményt egy 33 éves mezőberényi férfi követte el, aki
gyanúsítottként történő kihallgatása során beismerő vallomást tett. A lopással
okozott kár: 174.800.-forint

5.00 - 13.00 piaci napokon

NYILVÁNOS WC NYITVATARTÁSA:

hétfő - péntek 6.00 - 19.00
szombat
6.00 - 18.00
vasárnap
7.00 - 18.00

Temető nyitvatartási ideje:
Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2012.(II.28.) MÖK számú rendelete alapján 2012 március
1-jétől a Köztemető nyitvatartása a következők szerint változik:
nyári időszámítás esetén, valamint október 30-tól november 3-ig:
07.00-21.00 óráig
téli időszámítás esetén: 07.00-17.30 óráig

TISZTELT MOTOROSOK!
A motorkerékpározás idény jellegű közlekedési tevékenység, mely a tavaszi
időjárás kezdetétől általában októberig tart.
A motorkerékpározás egyedi élménye, a „szabadság érzete”, valamint a
gyorsabb közlekedés reménye egyértelműen csábítóan hat a motorosok egyre
bővülő rétegére.
Az elmúlt 10 évben a motorkerékpárok száma 52,8%-kal nőtt. Hivatalos
adatok alapján megállapítást nyert, hogy 2011. december 31-ben hazánkban a
regisztrált motorkerékpárok száma 147.382 volt.
Ezzel egy időben kedvezőtlen tendencia tapasztalható a motorkerékpáros
közlekedésbiztonságának alakulásában.
Sok motorkerékpáros a gyorsabb előrehaladás érdekében sajnálatos módon
kiemelkedő - sokszor szándékos - szabálysértések elkövetésétől sem riad vissza.
A motorkerékpárral elkövetett jellemző szabálysértések:
-a sebességtúllépés,
-a jobbra tartási kötelezettség be nem tartása,
-az előzés szabályainak megszegése,
-a kanyarodási szabályok megsértése.
Az elmúlt 10 évben a motorkerékpárosok által okozott közúti balesetek
száma 495-ről 663-ra nőtt, amely 33,9%-os emelkedést mutat. A motorkerékpárral közlekedők évente 45-55 halálos kimenetelű közlekedési baleset
részesei.
A motorkerékpáros balesetben meghalt, illetve megsérült személyek 70%-a
nem töltötte be a 35. életévét. Ez egyértelműen jelzi a fiatalabb korcsoport
kiemelt veszélyességét.
A kétkerekű motorkerékpárral utazók baleseti kockázata átlag feletti. Ennek
elsődleges oka, hogy a motorosokat a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági eszközök nem védik, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai
behatásoknak van kitéve. Ugyancsak kockázatnövelő tényező, hogy a kétkerekű
járművek lényegesen borulékonyabbak, továbbá a kisebb méretük miatt
láthatóságuk, észlelhetőségük is korlátozottabb.
A Mezőberényi Rendőrőrs közúti ellenőrzések végrehajtásával, valamint
preventív intézkedésekkel lép fel a közlekedés biztonságának javítása
érdekében.
A rendőri intézkedések elsődleges célja a közlekedési balesetek
megelőzése, azonban a közlekedési szabálysértések elkövetőivel
szemben helyszíni bírságot, vagy feljelentést fogunk alkalmazni.
Felhívjuk a motorkerékpárral közlekedők figyelmét, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a közlekedési szabályok maradéktalan
betartására a saját, illetve mások testi épségének megóvása, illetve a
városban lakók nyugalmának megőrzése céljából!
Mezőberényi Rendőrőrs

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

KOMFORT ABC
Áprilisi akció:
Delikát 8 ételízesítő 75+15g 149,- (1656,-/kg)
Porcukor 500g 179,- (358,-/kg)
Boci étcsokoládés mikulás100g 199,- (1990,-/kg)
Rizs „B” Rizbo 1kg 229,Ricoré 3in1 inst.kávékeverék 10x16g 349,- (2181,-/kg)
Kakaópor Gold 200g 399,- (1995,-/kg)
Tchibo Family őrölt kávé 250g 499,- (1996,-/kg)
Nesquik kakaópor 800g 849,- (1061,-/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!

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