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2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége XVI. Országos Népzenei
Minősítő keretében a Térségi Szintű Minősítőn kiváló minősítést ért
el. A kórus szakmai vezetője 2011. szeptemberétől Kmetykó Istánné.

2012. április 22-én az OPS Kulturális Központban került
megrendezésre a Békés Megyei Németek Anyanyelvi Kulturális
Napja. A delegációkat, fellépőket a Német Hagyományápoló
Egyesület tagjai fogadták. A megyei eseményt Mittag Mónika, a Békés
Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnöke Tolnai Péter, a
Békés Megyei Önkormányzat Humán Ügyek Bizottságának elnöke
köszöntötte. Az esemény zárásaként Wagner Márton, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke emléklapot adott át a
résztvevőknek, zárszót Siklósi István Mezőberény polgármestere
mondott.

Táncvizsga 2012

A Múzeumi Esték április 26-i rendezvényén Szelekovszky László a
Békés megyei kastélyok neves személyiségeiről tartott népes közönség
előtt izgalmas előadást.

2012. május 1-jén a Városi Ligetben civil szervezetek és intézmények összefogásával jó hangulatú napot tölthettek együtt az érdeklődők. Délelőtt nagy üstökben főtt a jófajta paprikás(krumpli) népes
jókedvű baráti társaságok töltötték együtt az ünnepi délelőttöt.

A társastánc-tanfolyamok
vizsgabemutatói április 27-én és 28án voltak az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban. Az elmúlt
évekhez hasonlóan most is nagy
érdeklődés övezte a gyerekek –a
kezdő szinttől egészen az aranysztár
fokozatig és versenytáncig terjedő –
táncprodukcióit.

A 8. korosztályos tanulók idén is
megválasztották a bálkirályokat
és bálkirálynőket: Nagy Dórát,
Hajdú Imrét, Burai Cintiát és
Plavecz Tamást. A jelvényszerzők
vizsgabemutatóján Felczán Béla
táncpedagógus is tiszteletét tette,
értékelte a tanulók tánctudását. A
diákoknak, szülőknek és a
felkészítő tanároknak Hajas
Tibornak és Bögre Jánosnak
gratulálunk és jövőre is várunk
mindenkit.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
2012. március 28-án Siklósi István polgármester szerződést írt alá a
Petőfi utcai kerékpárút kátyúzási, javítási munkáinak elvégzésére.
A legbalesetveszélyesebb kerékpárútszakasz munkálataira 3 db ajánlat
érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Swietelsky Magyarország Kft.
tette összesen br. 1.353.696 Ft értékben. Ugyancsak 3 ajánlatból a
Switelsky adta a legkedvezőbb ajánlatot a kátyúzási munkák
elvégzésére br. 2.374.900 Ft értékben.
Március 29-én került megrendezésre a faültetés a 2011-ben született
gyermekek és szüleik tiszteletére a Hosszú-tó partján. Az ültetéshez
szükséges facsemetéket – kislevelű hárs – a Gemenc Erdő Zrt.
biztosította. A tavalyi évben 87 mezőberényi lakhelyű gyermek
született.
Április 10-én Konyecsni Györgyné, Zsuzsika néninek otthonában 90.
születésnapja alkalmából került átadásra Orbán Viktor miniszterelnök
úr emléklapja és az önkormányzat ajándékkosara. Ezúton is hosszú,
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Április 17-én Budapesten Siklósi István polgármester az Állami
Számvevőszék konferenciáján járt, ahol a „Jó gyakorlat szeminárium
sorozat” keretén belül hallhattak előadásokat egyrészt a tavalyi év
során a helyi önkormányzatok eladósodottsága kapcsán lefolytatott
ellenőrzések tapasztalatairól, másrészt két külföldi előadótól Galicia
Tartomány (Spanyolország) és Valais Kanton (Svájc) folytatott
önkormányzati gazdálkodás gyakorlatáról. Információként elhangzott
az ÁSZ elnökének Domokos Lászlónak az előadásában, hogy
Budapest és kerületei mellett a megyék és megyei jogú városok
átvilágítására került sor, emellett – reprezentatív kiválasztással –
összesen 63 városban helyszíni ellenőrzést tartottak, míg 241-nek csak
tanúsítványokat kellett benyújtaniuk. Mezőberény a helyszíni
ellenőrzésbe bevont városok között volt. Elhangzott, hogy nagyon sok
település esetében kellett azonnali intézkedésekre felhívást adni az
önkormányzat gazdálkodási problémái miatt. Mezőberény nem
szerepel ezek között a települések között.
Április 23-án a polgármester úr Kovács Lajosnéval a helyi posta
vezetőjével beszélt telefonon az utcanév-táblák és házszámtáblák
problémájáról. Előbbi a Városvédő Egyesülettel közös
megvalósításban az idei évben rendeződhet, a hiányzó, illetve nehezen
olvashatók táblák pótlásával. A házszámtáblák elhelyezése az ingatlan
tulajdonosok kötelezettsége, amely teljesítésére ezúton is felhívja a
figyelmet.
Még egy örömteli hírről lehet beszámolni a beszélgetés során kapott
információk alapján: A pénteki postai hosszított nyitva tartás
beváltotta a hozzáfűzött reményeket, sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Bár nem a csúcsra járatott forgalom jellemzi a péntek délutánokat, de
az biztos, hogy a postának is megéri, amit az bizonyít, hogy a nyitva
tartás visszavonásig a jelenleg érvényben lévő rendelkezés szerint
marad, tehát pénteken 18 óráig!
Április 24-én került sor az oktatási és nevelési intézmények (óvoda,
általános iskola, gimnázium) vezetőinek megválasztására. 2012.
augusztus 1-től az óvoda vezetője Kissné Wagner Mária, az
általános iskola főigazgatója továbbra is Öreg István, a gimnázium
igazgatója továbbra is Szilágyi Tibor lesz. Megbízatásuk 2017. július
31-ig szól, azonban az általános iskola és a gimnázium esetében nem
ismertek azok az állami döntések, amelyek az intézmények fenntartói
jogaira és intézményvezető kinevezési jogkörökre vonatkoznak. A
megválasztott intézményvetőknek gratulálunk, jó munkát kitartást
kívánunk.
Április 26-án, a Művelődési Házban tartott sajtótájékoztatón jelentette
be Erdős Norbert kormánymegbízott, hogy Mezőberényben
hivatásos katasztrófavédelmi őrs került megalakításra. Városunk
számára a feladat mellet a jobb ellátottság és a magasabb biztonság
okán öröm az őrs belátható időn belüli kiépítése. A sajtótájékoztatóra
az önkormányzat nem kapott meghívást, mivel a tájékoztató csak
részben erről a tényről szólt, a kiosztott sajtó anyagok egy másik,
városunkat nem érintő témát tartalmazott. A katasztrófa védelem
szakembereivel már a tavalyi évben történtek megbeszélések az őrs

megalakításának lehetőségeiről, sőt 2011. augusztus 5-én a képviselőtestület szándéknyilatkozatot adott ki – akkor még tűzoltó – őrs
létrehozásával kapcsolatban. Arról, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanok közül melyiket és hogyan fogja érinteni a
későbbiekben kapunk információkat.
Az elmúlt időszakban tovább folytatódtak a geotermikus program
munkálatai. A Gyomai út mellett korábban megkezdett fúrás célja a
kitermelt termálvíz visszasajtolására alkalmas a kút kialakítása. A
napokban elkezdődött a vezeték rendszer fektetése, ami több helyen
rövidebb időtartamra szóló kellemetlenséggel jár. Az érintett
ingatlanok lakóit a kivitelező folyamatosan tájékoztatja azokról a
munkákról, amelyek az ingatlanok használatát esetleg nehezítik. A
lakosság türelmét, megértését kérjük.
Folyamatos probléma a kóbor kutyák befogása. Most egy
városunkban eddig nem alkalmazott módszerrel próbálkozunk, amikor
kutyabefogásra alkalmas ketreceket helyezünk ki a kóbor kutyák által
legsűrűbben látogatott helyszíneken. A két ketrec 45.847 Ft-ért került
beszerzésre. A befogott ebeket továbbra is állatmenhelyre szállíttatjuk.
Május 1-én a Juhász Gyula utcai szociális otthonban 100.
születésnapja alkalmából lett köszöntve Szikora Pálné, Ilonka néni.
Ilonka néni teljes szellemi frisségben tölti napjait, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy a születésnapi megemlékezésen meséket mondott a
Berény TV számára.
MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. május 2án tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként Frey Mihály aljegyző tájékoztatója hangzott
el a 2012. március 26-i zárt, a március 29-i rendkívüli zárt, az április 3-i
rendkívüli nyílt, az április 24-i rendkívüli nyílt, valamint az április 24-i
rendkívüli zárt üléseken hozott döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Szintén a két ülés között történt fontosabb események keretében került
sor Debreczeni Gábor képviselő beszámolójára a Gronauban tett
szakmai látogatásról.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Petőfi
Sándor Gimnázium Pedagógiai Programjának módosítására
vonatkozó 2012. március 30-i határidőt 2012. július 31-re módosította.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 2011. évi
költségvetés bevételeit 5.951.514 eFt előirányzattal, 6.004.217 eFt
teljesítéssel, kiadásait 5.951.514 eFt előirányzattal, 4.571.252 eFt
teljesítéssel, az egyenleget 1.432.965 eFt-tal jóváhagyta, és a 2011 évi
költségvetés alapján a 2011. I.-IV. negyedévi gazdálkodásról szóló
beszámolót elfogadta. A Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének teljesítése (zárszámadás) napirend keretén belül
módosítva lett a Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, valamint elfogadásra
került az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, a
zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet.
A képviselő-testületi ülés IV. napirendi pontja keretében elfogadta,
illetve tudomásul vette a Képviselő-testület a 2011. évben végzett
belső ellenőrzésekről szóló beszámolót, valamint a Békési Kistérségi
Iroda által 2011. évben végzett munkaszervezeti feladatok ellátásáról
szóló beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a Mezőberény Város Sportéletéről szóló 2012. évi
beszámolót.
A Képviselő-testület nem támogatta az Otthonközeli Szociális
Támogató Közhasznú Egyesület (5700 Gyula, Szent István u. 15.)
kérelmét, mely a házi segítségnyújtáshoz szükséges hozzájáruló
nyilatkozat kiadására vonatkozik.
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Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy nem kíván tagja lenni a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének.
Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője megbízást
kapott, hogy Mezőberény Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításait - az Önkormányzat
szakfeladatainak, szakfeladat-rendjének SZMSZ mellékleteként
történő beállítása érdekében -, valamint Mezőberény Város
Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratában a szakfeladat-rend
változása miatt szükséges módosításokat végezze el, és a 2012. május
havi rendes testületi ülésre terjessze elő.
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Spektrum Alapítvány (5650
Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.) kérelmét a Városi rendezvények, és
kulturális értékek teremtésének támogatására előirányzat terhére
„Légy Te is karácsonyi angyalka!” rendezvényt nem támogatta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberényi Református Egyházközség 2012. évi városi
rendezvények pályázati támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését
elutasította, egyben az Oktatási és Kulturális Bizottság – átruházott
hatáskörben hozott - döntését helyben hagyta.
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 1/2012 törlési
jegyzéken felsorolt könyveket törölte.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor Gimnázium 2012. évi érettségi vizsgáin - a fenntartó
képviseletében – a vizsgabizottságokba tanácskozási joggal Mezeiné
Szegedi Erzsébet és Körösi Mihály önkormányzati képviselőket
delegálta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi
Humánsegítő és Szociális Szolgálat mosoda megvalósításával
egyetértett, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére
2.000,- eFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetése általános tartaléka
terhére.
A Képviselő-testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
által 2012. április 10-én, a 24/2012. (IV. 10.) sz. határozatával
elfogadott társulási megállapodás módosítási javaslatot - mely arról
szól, hogy A „Megállapodás” II. fejezetének 1.12.) pontja hatályát
veszti, helyébe a 1.12.) Kistérségi informatikai hálózat kiépítése,
működtetése, hasznosítása; információs bázisok, honlapok
létrehozása, kezelése, működtetése szöveg lép - jóváhagyta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy 2012. június 1-jétől szombati napokon történő helyi termelői
piac megtartásához lehetőséget biztosít, továbbá megbízta a Városi
Közszolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a piac bonyolításához
szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a helypénz és a
parkolási díj az őstermelőknek ingyenes legyen.
Engedélyezve lett, hogy a Mezőberényi Kistérségi Óvoda Kálvin úti
Tagóvodájában a 2012-2013. nevelési évben négy csoport induljon.
Ezzel együtt biztosításra került fedezet az 1 fő óvónő és az 1 fő dajka
foglalkoztatására, egy nevelési évre – 2012. szeptember 1-től 2013.
június 30-ig – úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három csoportban
oldja meg.
A Képviselő-testület a 2012-2013. nevelési évben a város óvodájában
13 óvodai csoport indítását rendelte el.
Mezőberény Város Képviselő-testülete tudomásul vette az általános
iskola főigazgatója tájékoztatását a 2012/2013. tanévre beiratkozott
első osztályos gyermekek létszámáról. A hatályos jogszabályi
előírások figyelembe vételével ehhez a létszámhoz 5 első osztály
indítását engedélyezte, de csak a 2012. évi költségvetési rendeletben
meghatározott keretszámok figyelembe vételével.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezte
abbéli szándékát, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
fenntartói jogát az önkormányzat által is elfogadható,
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megállapodásban rögzített feltételek alapján átadja a Magyarországi
Evangélikus Egyháznak, valmint elfogadta a Petőfi Sándor
Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ közös igazgatású
többcélú intézményének gimnázium és kollégium intézményegysége
fenntartói jogának, a közoktatási feladatellátáshoz szükséges
ingatlanok és ingóságok használatának biztosításával a Magyarországi
Evangélikus Egyház számára történő átadásáról szóló megállapodástervezetet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ
intézményegységeként működő gimnáziumot és kollégiumot, a
közoktatási feladatellátásához szükséges ingatlanok Evangélikus
Egyház használatába adásáról szóló közoktatási megállapodástervezetet elfogadta.
A Képviselő-testület támogatását fejezte ki a KDNP Mezőberényi
Szervezete kérelme tárgyában, és elvi hozzájárulását adta, hogy
Mezőberényben az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Művelődési
ház melletti, a Petőfi szobor mögötti területen a KDNP Mezőberényi
Szervezete Trianoni Emlékművet állítson fel, az alábbi szöveggel:
„TRIANON 1920-2012 Mezőberény; ISTEN ÁLDD MEG A
MAGYART; a tekercsen: CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE”
Az önkormányzat elvi hozzájárulása nem mentesíti az építtetőt az
engedélyek beszerzése alól, amennyiben az emlékmű állítása
engedélyekhez kötött.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött arról,
hogy nem csatlakozik Budakeszi Város uniós pénzek befagyasztása
elleni tiltakozás tárgyú felhívásához.
Jóváhagyta a Képviselő-testület a Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes
szerkezetű alapító okiratot.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
fenntartó elviekben támogatta az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ részvételét az „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmód programok – lokális színterek” TÁMOP - 6.1.2/11/1 című, a
„Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztés
érdekében” TÁMOP 3.2.12-12/1 című, valamint a „Múzeumok
Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási képzési szerepének
erősítése” TÁMOP-3.2.8.B-12/1 című pályázaton.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a következő 5
évben nem hoz olyan döntést, mely a fenntartási kötelezettséget
akadályozná.
A Képviselő-testület erdőgazdálkodással (érintett területek: 15A,
16A és 16B erdőrészek) és erdőtelepítésekkel (érintett területek:
03542hrsz, 4,4254 ha, valamint Boldis-hát több helyrajzi számon
14,7577 ha) kapcsolatos tervek, szakvélemények költségeinek
fedezetére összesen bruttó 224.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönte
a Blachere Illumination Hungary Kft. megkeresését díszvilágítási
berendezések ajánlatával kapcsolatban, de jelenleg nem kívánt élni
vele.
A Képviselő-testület a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére a
kisajátításra került, a tervezett felüljáró nyomvonalában lévő, a
Mezőberény 683/3, 674/4, 634/8, 634/10, 675/3, 676/1, 678/2, 677/2,
0344/3, 0344/4, 0358/3, 0361/4, 0361/5, 0366/2, 0362/2 hrsz. alatti
ingatlanokra, a területre lépési engedélyt 2012. június 01-el
engedélyezte, amennyiben az ingatlanok vételára 2012. május 31-ig
teljes összegben megfizetésre kerül. Mezőberény Város
Önkormányzata korábbi teljesítés esetén a vételár megfizetését követő
munkanapon biztosítja a területre lépést.
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 29. (kedd)
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TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI HELYI
IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSRÓL

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatala felhívja Tisztelt Adófizetői figyelmét, hogy a helyi iparűzési
adóbevallás benyújtási határideje 2012. május 31. napja. A 2011-es
évben végzett tevékenységek után a bevallásokat az önkormányzati
adóhatóságokhoz kell benyújtani, valamint az adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg az adóelőleg és a végleges adó közötti
különbözetet a 10402142-49564948-48571053 számú iparűzési adó
bevételi számlára kell teljesíteni. Amennyiben a 2011-es évben
bevétele nem keletkezett, az ún. „nullás” bevallásokat is be kell adni.
Az adóbevallási nyomtatvány papír alapon nem kerül a vállalkozók,
vállalkozások részére kiküldésre, azt a honlapunkról tudják
adózóink, (könyvelőik) letölteni:
(www.mezobereny.hu/Önkormányzat és közigazgatás/Letölthető
nyomtatványok)
A helyi iparűzési adóról szóló 56/2005 (XII.23.)MÖK számú rendelet a
honlapon megtekinthető:
(www.mezobereny.hu/Önkormányzat és
közigazgatás/Jogtár/Rendeletek)
VÁLTOZÁS! Az idei évtől lehetőség van a 2011. évi helyi iparűzési
adóbevallásokat elektronikus úton kitölteni egy kitöltő program
segítségével.
A bevallások benyújtására elektronikus úton nem, csak papír alapon,
nyomtatott formában van mód.
Internetes hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink (könyvelők) a
bevallásokat ezen időponttól elektronikus úton kitöltött formában
nyújthatják be. Az internetes hozzáféréssel nem rendelkezők
(többnyire őstermelők), amennyiben személyesen befáradnak a
Hivatal 8. számú irodájába, úgy a továbbiakban is rendelkezésükre
bocsájtjuk a bevalláscsomagot.
FONTOS! A nyomtatványon az adóelőleg bevallását KÖTELEZŐ
kitölteni. A bevallás ezen részének kitöltése még akkor is kötelező, ha
annak értéke „0”.
Az előlegfizetési időszak alapesetben 2012. július 1-től 2013. június
30-ig tart.
Az első előlegrészlet esedékessége alapesetben 2012. szeptember 15.,
összege a 2011. évi végleges adó összegének és a 2012. március 15.
napjáig bevallott adóelőlegnek a pozitív különbözete (adóévközben
kezdő adózónak arányosítani kell).
A második előlegrészlet esedékessége 2013. március 15., összege
pedig a 2011. évi végleges adóösszegének a fele (adóév közben kezdő
adózónak arányosítani kell).
A bevallások kitöltésével, illetve bármely helyi adózást érintő
kérdéssel kapcsolatban az adócsoport munkatársai (tel: 66/515-512)
készséggel állnak Tisztelt Adófizetőink rendelkezésére.
Frey Mihály
aljegyző

Mezőberényi Hírmondó

mélységből nem azonnal kapjuk meg mindazt, amire vártunk !
A város vezetése minden apró változásra azonnal és következetesen
reagálva egyetlen célt tekintett fontosnak : a korábban vállalt feladatot
meg kell oldani. Ám a kemény tél és némi bizonytalanság után eljött a
tavasz , és néhány hete már egészen megnyugtatóak a híradások!
- Hol tartunk jelenleg ? - Kérdezem Borgula Péter projektmenedzsert.
- Jelenleg elkészült a termelőkút, mely 2003 m talpmélységű és 90-91
Celsius fokos. A kivitelező 6 konvektoros épület átalakítását már
megvalósította a tavalyi évben, napjainkban pedig valóban gőzerővel
halad a termálvezeték építése és a fennmaradó 14 intézmény
hőközpontjának átalakítása. Az interjú napján a kivitelező Aquaplus
Kft. információi szerint 1500 m-es mélységben jár a visszasajtoló kút
megfúrása. Ezen előrelépések már a végeredmény szempontjából is
megnyugtatónak tűnnek.
- A korábban említett objektívnak nevezhető akadályok
nyilvánvalóan szerződésmódosítással jártak. Úgy tudjuk azonban,
hogy a különféle egyeztetések, szakértői, tervezői, kivitelezői
tárgyalások -ha úgy tetszik - bizonyos értelemben még eredményt is
hozhatnak?
- Valóban lehet, hogy meglepően hangzik, de minden rosszban van
valami jó! Amikor sok mérnök és más területen dolgozó szakember
ugyanannak a célnak az elérésén munkálkodik, együtt gondolkodik,
abból még ez is kijöhet. A vízvizsgálatok során fény derült arra, hogy a
kiváló geotermikus adottságok mellett jelentős mennyiségű oldott gáz
tartalma is van a föld kincsének, mely a víztől történő elválasztását
követően újabb energiaforrást jelent. Ennek hasznosítására is
megvannak a műszaki megoldások, mely jelenleg már tervezési
fázisban van. Ezen tervezés még kiterjed további önkormányzati
intézmények esetleges későbbi bekapcsolására.
- A lakosságot leginkább az érdekli, hogyan folytatódik a beruházás,
mikor készül el, legfőképp pedig az, hogy mennyiben érinti a
módosítás az itt élő polgárokat ?
- A munkálatok, amint ez az utcákon is több helyen látható, már jó ideje
a vezetéképítéssel és a visszasajtoló kút megfúrásával (a Gyomai út
mentén található Hosszú-tó mellett) folytatódnak, tehát a műszaki
megoldás feltételei adottak. A kivitelezésre és az elszámolásra
vonatkozó határidő módosítás a Támogatóval jelenleg is folyamatban
van, de előzetes bejelentések alapján a kivitelezőnek 2012. július 31-ig
kell a munkálatokat teljeskörűen befejeznie és üzempróbákat
lefolytatnia. Ez azt jelenti, hogy a következő fűtési szezonban a
rendszer minden valószínűség szerint működni fog. A lakosságot a
szerződésmódosítás nem érinti viszont a kivitelezés több közterületen
kisebb forgalomkorlátozásokat jelent majd, amiért ezúton
megértésüket és türelmüket kérjük.
Meleg a mélyből. Második rész. A harmadikat már minden bizonnyal
valamelyik, a geotermikus energiával fűtött tanteremben együtt írjuk a
"haszonélvezőkkel! Milyen boldog is lenne, ha ott lehetne egykori
geotechnika tanárom Dr. Kézdy Árpád, akinek tanszékén védtem meg
diplomamunkámat még hetvenötben a Műegyetemen. Természetesen
a föld alatt rejlő sok-sok bizonytalanságról, szólt....de a vége: jó lett!
Köszönöm a beszélgetést!
Az intejút Mácsai Sándor okleveles építőmérnök készítette.

Meleg a mélyből
Gőzerővel halad tovább a "Geotermikus " projekt városunkban.
Az elmúlt év február tizenhetedikén a Békés Megyei Hírlap
címoldalán jelent meg e cikk "első " része, ezzel kezdjük a beszélgetést
Mezőberény talán legjelentősebb , folyamatban lévő beruházásáról
Borgula Péter projektmenedzserrel, aki még arra is emlékszik, hogy az
ezt megelőző egy igen hűvös szerdai nap volt nap volt ! Jól esett a forró
tea a "Geotermikus energia hasznosítása"tárgyú projekt
nyitórendezvényén a résztvevőknek, ahol Rétvári Bence államtitkár "
példaértékűnek " nevezte a beruházást.
Aztán elindultak a fúróberendezések, szaporodtak a megtett méterek,
hamarosan a tervezett mélységben járt az " előőrs ". Sokáig úgy tűnt,
hogy minden a legnagyobb rendben halad, bár minden olyan
szakember, aki akár tervezőként, kutatóként vagy éppen
kivitelezőként geológiai (földtani) ismeretekkel rendelkezik óvatosságra intett: a föld felszíne felett lévő tárgyakat , építményeket
könnyű meghatározni, a föld alatt bármi lehetséges !
Ha nem is volt betervezve, mégsem jelenthetett teljesen váratlan
eseményt az, hogy az eredetileg elképzelt közel két kilométeres

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
"Mezőberényért" kitüntetés adományozásáról
szóló25/1997.(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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Mezőberény Város Önkormányzata,
a város sporttevékenységet folytató
civil szervezetei,
egyesületei, intézményei
meghívják önt és kedves családját
a 100 éves mezőberényi sport tiszteletére
megrendezésre kerülő ünnepi programokra
2012. május 12.
OPSKK Művelődési Központ
9.00 EMLÉKÜLÉS a 100 éves Mezőberényi sport tiszteletére
Köszöntőt mond Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
Megnyitja: Winter Ilona, 267-szeres magyar válogatott
kosárlabdázó
Előadók:
Dr. Makai Gyula, a “Mezőberény sporttörténete 1912-1978”
kiadvány társszerkesztője, a Spartacus SE egykori elnöke
Jakab Péter, labdarúgó edző
Iványi László, kosárlabda edző, a Mezőberényi Kosárlabda Klub
elnöke
Iványi Dalma, 134-szeres magyar válogatott kosárlabdázó
Kádas Adrienn, kick-box világbajnok
Hoffmann Ádám, érdemes fokozatú turista, Alföld Turista
Egyesület
Nagy Imre, Szalai Barna Tenisz Klub
Pecze Gábor, kézilabda
Vidó György, kézilabda
Nagy Ferencné, atlétika edző
Henger Péter, DSE elnök, "Mezőberény Sportjáért" 2012.
kitüntetettje
OPSKK Muzeális Gyűjtemény
11.30 Sportunk múltja és jelene kiállítás megnyitó
Megnyitja: Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke
Berény Szálló
19.00 SPORTTALÁLKOZÓ vacsora, beszélgetés, zene
Belépő: 1.500.-Ft, mely tartalmazza a vacsora árát
Tombolatárgyak felajánlásával, jegyek vásárlásával a
sportpályán elhelyezésre kerülő emléktábla megvalósítását
támogathatja.
A hétvége további rendezvényei:
2012. május 11.
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola (Petőfi út 17-19.)
9.00-12.00 Akadályverseny a 100 éves sport jegyében
Sporttelep
15.00 Bozsik program gyermek labdarúgó tornája
2012. május 12.
Molnár Miklós sportcsarnok
16.00 Mezőberény - Kétsoprony női kézilabda mérkőzés
Petőfi Sándor Gimnázium tornacsarnok
16.00 Nosztalgia női kosárlabda mérkőzés
17.00 Nosztalgia férfi kosárlabda mérkőzés

Családja körében fogadta
Siklósi
István polgármestert Konyecsni
Györgyné, Zsuzsika néni, aki 2012.
április 10-én ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepelt ajándékcsomagot
kapott ajándékba az önkormányzattól,
valamint átvehette a miniszterelnök
emléklapját is.
Zsuzsika néni nagy örömmel fogadta a vendégeket, s családjával
együtt hosszan elbeszélgettek. Felidézte aktív éveinek pillanatait,
mesélt a régmúlt történéseiről, családjáról, dédunokájáról, aki nagy
örömet jelent mindennapjaiban.
A 90. évet betöltve, sok erőt, jó egészséget és még számtalan boldog
pillanatot kívánunk Zsuzsika néninek!

Gronauban
jártunk
2012. április 26-tól 29ig egy nyolcfős mezőberényi delegáció tartózkodott Gronauban.
Az utazás apropóját nem
a 24. alkalommal megrendezett Jazzfest adta,
de még csak nem is a két
település között fennálló immáron 21 éves kapcsolat szinte napra
pontos évfordulója. A látogatás célja rendhagyó volt: a települések
között már meglévő kiváló sport- és kulturális kapcsolat mellett
gazdasági kapcsolatfelvétel az északnémet testvérvárossal.
Az ötletet Siklósi István polgármester úr vetette fel a 2011-es Berényi
Napok alatt, amikor testvértelepüléseink Mezőberénybe látogattak egy
közös ünneplésre.
A Gronauban eltöltött pár nap rendkívül feszes ugyanakkor érdekes és
tanulságos programot tartogatott a delegáció résztvevői számára. Az
első nap protokolláris köszöntőjét követően, amikoris elláttuk
kézjegyünkkel Gronau város „Arany Könyvét”, gyárlátogatásokon
vettünk részt, ahol részben a helyi termelés sajátosságait, részben pedig
a különböző alternatív energiaforrások elméleti és gyakorlati
működését tekinthettük meg.
Napunk vállalkozói vacsorával zárult, ahol a mezőberényi delegáció
vállalkozó tagjai találkoztak a helyi és térségi gazdasági szakmai
szervezetek képviselőivel, valamint bemutatkozó tárgyalásokat
folytattak a helyi gazdasági és politikai élet vezetőivel.
Meggyőződésem, hogy a tárgyalások mindkét fél számára előre
mutatóak voltak. A delegáció vezetőjeként elmondhatom, hogy végig
barátságos, érdeklődő légkört tapasztaltunk, amit az is erősít, hogy
megállapodtunk abban, hogy a mostani találkozót legkésőbb egy éven
belül megismételjük, ahol már mérleget lehet vonni a gazdasági
együttműködés addigi tapasztalatairól.
Hazatérve szeretnénk átadni gronaui barátaink szívélyes üdvözletét,
valamint megköszönni a szervezőknek mindazt a munkát, mellyel
lehetővé tették ezen utazás létrejöttét
Debreczeni Gábor
önkormányzati képviselő, delegációvezető

Anyakönyvi hírek
Április hónapban házasságot kötöttek:
Nyisztor József és Bobály Katalin Mezőberény,
Boecker László és Fazekas Marianna Mezőberény
Márciusban eltávoztak közülünk: Oláh Lajosné, Koczka Mária
(1948)
Áprilisban eltávoztak közülünk: Szalontai Gábor (1945), Bacsó
Józsefné (1929), Magyar Pálné (1927), Burai Sándor (1936),
Simon István (1921), Bezdán Ferencné Sáli Mária (1929), Vozár
István (1937), Tímár Istvánné, Schultz Ilona (1962), Hucz Sándor
András (1954), Földi János (1944), Csók Ferenc (1923)
Mezőberény Mónus Illés u. 49. sz
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Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése

A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat sikeresen szerepelt a TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázaton.
A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0010 számú, „REFERENCIA –
INTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS MEZŐBERÉNYBEN II.” című
pályázaton 6.000.000. Ft támogatásban részesült. A referencia –
intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű,
működésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.
A referencia intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített
bázisai lesznek.

A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat sikeresen szerepelt a TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázaton.
A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0007 számú, „REFERENCIA –
INTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS MEZŐBERÉNYBEN I.” című
pályázaton 4.000.000. Ft támogatásban részesült.A referencia –
intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű,
működésben koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt
szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási
intézmény. A referencia intézmények a közoktatás fejlesztésének
minősített bázisai lesznek.
A projekt megvalósításának helyszíne:5650 Mezőberény Luther tér 1.
Aprojekt fizikai megvalósítása: 2012. 04. 01 – 2012. 11. 30.

A projekt megvalósításának helyszíne: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Aprojektfizikaimegvalósítása:2012.04.01–2012.11.30.

Jól eveztek a SZERKESZTYŰK
Ladik. A belvizeken használt kis jármű, alacsony peremmel és lapos
fenékkel, melyet evezővel hajtanak. Eddig mi is csak ennyit tudtunk
róla. Ma már az is világos, hogy a Ladik a Lapot a Diákoknak!, az Axel
Springer által meghirdetett médiavetélkedő rövidített elnevezése.
Amikor Zsuzsa néni ősszel behozta a felhívást, mi rögtön nagy kedvet
kaptunk.
- Nevezzünk be! – döntöttünk gyorsan és határozottan.
A médiavetélkedő három előzetes fordulóból állt. Elsősorban a megyei
lap gyakorlati hasznát bemutató, napi használatára késztető feladatok,
írások készítésével kellett foglalkoznunk. Ajánlottuk a Békés Megyei
Hírlapot ismerőseinknek, készítettünk fiktív interjút Böczögő Dorina
békéscsabai tornásszal, írtunk Sziráczki Magdi doktor néniről, és
cikket a pályaválasztás nehézségeiről.Hétről hétre figyelemmel
kísértük a hírlapot, vártuk az eredményt, az újabb feladatokat. Nagyon
boldogok voltunk, hogy végig az élmezőnyben szerepeltünk. És - első
helyen! - bejutottunk a döntőbe! Most kezdődött csak az igazi munka!
Először azon töprengtünk, mi legyen a nevünk. Bogi dobta be az
ötletet: Szerkesztyűk! (Zsuzsa néni nevével játszottunk nyelvi játékot.)
Papp Zoltán tanár bácsival iskolacímert terveztünk, Finta Zsolt,
iskolánk informatikusa – nevünk mintájára - az egyen pólónk
megtervezésében segített, Zsuzsa nénivel bemutatkozó verseket
írtunk, s nap mint nap médiával kapcsolatos feladatokat oldottunk meg.
Segített minket az iskolavezetés, s szüleink is mindvégig mögöttünk
álltak. Aztán április 21-én eljött a nagy nap. A Csaba Center aulájában
gyülekezett a megye 8 legjobb csapata. Berényi színekben most
először szerepeltek diákok –

MI! Balogh Dóra, Bartó Bogi, Gézárt Sára, Szikora Zsóka, Tóth
Kata 7.c osztályos tanulók, s felkészítő tanárunk, Kesztyűs Zsuzsa
néni. A 8-as sorszámot húztuk, a 8. asztalnál ültünk, s nagyon
izgatottak voltunk! A szívélyes köszöntő, a zsűri bemutatása után
elkezdődött a verseny. A két perces bemutatkozásunkra maximális
pontot kaptunk. Lapszemlénket Sári adta elő bátran, határozottan,
humorral. A Francis Drake-kel készített fiktív interjúnk elkészítésében
Bogi dobott be jó ötleteket. Kata előfizetőket gyűjtött a Centerben, Sári
puzzlét rakott össze, Dóri és Zsóka egy korábbi hírlapból sárkányt
készített, amit aztán le is kellett röptetni az első emeletről. Pörögtek az
események, gyorsan telt az idő, s az első néhány feladat után még mi
vezettünk. Aztán a 3. helyre kerültünk, s kicsit lelombozódtunk.
Mindenesetre kitöltöttük a média-totót, megírtuk a versenyről a
tudósításunkat, majd vártuk az eredményt. Eldöntöttük, hogy a bronz
is érem, a 3. is dobogós hely. Míg erről beszélgettünk, Hevesi Imre
énekelt. Az eredményhirdetést „hátulról” kezdték. Amikor még a 3.
helynél sem a mi nevünk hangzott el, meglepetten egymásra néztünk.
És amikor felolvasták a 2. helyezett csapatot –akik még mindig nem mi
voltunk -, sikítottunk az örömtől. ELSŐK LETTÜNK! Potyogtak a
könnyeink, sírtunk és nevettünk egyszerre. Mi utazunk júniusban a
bikali reneszánsz élményparkba a háromnapos országos döntőre, ahol
már nemcsak iskolánkat, városunkat, hanem az egész megyét
képviseljük!
A versenyről készült fotók az alábbi linken találhatóak:
http://www.beol.hu/galerialp/59051

XIX. Területi Versmondó Verseny
2012. április 20-án Vésztőn rendezték meg a XIX. Területi Versmondó
Versenyt, melynek a helyi Szabó Pál Általános Iskola adott otthont.
Az immár hagyománnyá vált rendezvényen 1-8. osztályig
évfolyamonkénti kategóriákban közel 300 versenyző vett részt, akik
megyénk több településéről (Gyula, Békéscsaba, Sarkad,
Sarkadkeresztúr, Bucsa, Füzesgyarmat, Köröstarcsa, Gyomaendrőd,
Békés, Mezőberény) érkeztek a megmérettetésre.
Városunkat Banuta Gréta, Wéber Panna, Kovács Lili, Csatári
Bettina, Varga Kitti és Szabó Dorka tanulók képviselték. Közülük
Szabó Dorka 3.a osztályos tanuló korcsoportjában a 3. helyezést
érte el.
Felkészítő tanára Kósáné Barna Magdolna tanítónő.
A versmondó verseny sztárvendége Levente Péter volt.
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Locsolkodás a
„Leg a láb”-nál

Édesanyám, virágosat álmodtam,…”
Április elején a „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
valamennyi mezőberényi óvodában megmutatta sokszínűségének
újabb oldalát: kézműves foglalkozásokat tartottak a kisebb
gyermekeknek 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
megvalósítása keretében.
Minden helyszínen lelkes, ügyes kezű szakmai megvalósítók, és
többéves tapasztalattal rendelkező kézművesek irányításával apró
ajándékokat készíthettek a pici kezek, melyekkel Anyák Napján
meglephették anyukájukat, nagymamájukat. Minden alkalommal
több ötlettel is készültek a szakemberek, amihez az alapanyagok
nagyobb részét már jó előre elkészítették.A kicsik feladata volt, hogy
csoportokra osztva az alapanyagokból kész remekműveket
állítsanak össze, és lehetőséget kaptak arra is, hogy a hozzávalókat
saját kis kezükkel készítsék elő. A 45 perces foglalkozások alatt a jó
hangulatot a kedves segítők biztosították. Fiúk-lányok egyforma
kíváncsisággal nyúltak a sok színes kellék (virágszirmok,
papírgyöngyök) után, és a precíz útmutatásnak köszönhetően is
szinte mindenkinek sikerült az összes ajándékot összeállítania. Az
elkészült virágokat, nyakláncokat és csomagocskákat azóta már
nagy valószínűséggel büszkén mutogatják a megajándékozottak.
Leg a láb Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 17-19.
Telefon: 66/352305
E-mail: legalab@atrtnet.hu

Profik és amatőrök - „Leg a láb” fesztivál
A „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az „Alternatív
pedagógiára épülő kulturális tevékenységek a Viharsarok
kistelepüléseinek oktatási intézményeiben. A néptánc,
néphagyomány kultúrájának megszerettetése” című, TÁMOP3.2.11/10-2010-0150 azonosítószámú projektjének megvalósítása
során két napos néptáncos fesztivált rendezett
Mezőberényben.Április 16-án és 17-én került sor a rendezvényre,
melyen fellépőként részt vettek az iskola diákjai, majd mindkét napon
a program zárásaként a hazai és külföldi színpadokon is méltán híres
4For Dance együttes lépett fel. Hétfőn és kedden azonos programrend
szerint zajlottak az események: a táncosok és nem táncos
osztálytársaik is átélhették azt a folyamatot, ami a színpadbejárástól a
zenekari próbán és viseletbe öltözésen át a táncos előadásokig
tartott.A gyerekek egymás és tanáraik előtt mutatták be tudásukat,
felkészültségüket.Kora délután egy kis pihenő és ebéd után érkezett
egy újabb, következő tudásszintet bemutató csoport, a Berény
Táncegyüttes, akik Kovács Norbert „Cimbi” legújabb,
szásznagyvesszősi koreográfiáját adták elő nagy sikerrel. Ezután
lépett fel – 1 hónapos ausztráliai turnéjuk után először
Magyarországon - az a táncegyüttes, amely már napokkal azelőtt nagy
izgalmat váltott ki a diákok körében. A 4For Dance műsora óriási
sikert aratott a közönség soraiban, hiszen kedvesen, humorral
fűszerezve fordultak lelkes rajongóik felé. Előadásukban különböző
országokba kalauzolták a gyerekeket, és távoli vidékek egy-egy
jellegzetes történetét adták elő táncos játékukkal.A zenés-táncos
utazás végeztével apró ajándékokkal és aláírásukkal örvendeztették
meg kis rajongóikat, majd lelkesen válaszoltak a tanulók kérdéseire.
Zárásként – látható fáradtságuk ellenére is – szívesen álltak a gyerekek
mellé, hogy elkészülhessenek az emlék-fotók.
Leg a láb Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 17-19.
Telefon: 66/352305
E-mail: legalab@atrtnet.hu

Hogyan is lesz a kérdésből valóság?
Mezőberényben évek óta ismét
szokás a Húsvéti Locsolkodás. A
„Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe járó fiúk és
leányok Szabóné Kukla Ágnes
együttesvezető kezdeményezésére
tanáraikkal közösen alakították ki
ezt a jó szokást. A fiúk 9-kor
gyülekeztek és együtt indultak
locsolni - mégpedig lovaskocsival,
csengőszóval. A kocsi azonban nem csak a csengőszóval verte fel a
város csendjét, hanem a rajta helyet foglaló Suttyomba Zenekar 3 tagja
is tett arról, hogy bármerre is mennek, mindenütt feltűnést keltsenek.
Felelevenítve a régi szokásokat a fiúk vödörrel és vízzel locsolták meg
a lányokat.
A sikeres locsolkodás után a lányok sütivel és szendviccsel
vendégelték meg a locsolkodó fiúkat, és természetesen a piros tojás
sem maradt el. Délelőtt a kisebbek – Berecske, Kis-Berényke-, délután
pedig a nagyok – Berény Táncegyüttes – kocsikázták körbe a várost
nagy lelkesedéssel. A napnak azonban ezzel nem volt vége, hiszen
délután 17 órától kezdődött a táncház jellegű húsvéti mulatság. A
batyus bálnak is nevezhető összejövetel a gyerekek játékával
kezdődött. Hanó Krisztina és Szabados Tamás táncoktatók vezetésével
a gyerekeknek különböző feladatokat kellett megoldani. Volt húsvéti
versírás megadott szavakkal, futóverseny zokni orrába tett
nyerstojással, apró csokitojások keresése az udvaron, és más ügyességi
feladatok is. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogtak a feladatok
megoldásához. A Suttyomba Zenekar megérkezésével elkezdődött a
tánc. Szülők, gyerekek, kicsik és nagyok előbb körtáncokat, majd
később, a hangulat fokozódásával páros és szóló táncokat is lejtettek.
Közben jócskán fogyott a szülők által hozott finomságokból is. A
mulatozók nagy része a táncház végéig kitartott, és jóval éjfél után
indult haza. Köszönjük a szervezőknek, hogy minden évben megadják
a lehetőséget erre az ünneplésre, és köszönet a Berény Táncegyüttes
Egyesületnek, akik társrendezőként működtek közre.
Szülők

Petőfi Versmondó Verseny az OPSKK
könyvtárában
Április 25-én rendezte meg könyvtárunk a
Petőfi Versmondó Verseny városkörnyéki
fordulóját alsó tagozatosok számára. A
résztvevők Mezőberény, Bélmegyer, Murony
és Gyomaendrőd iskoláiból jöttek a könyvtár
több évtizedes hagyománnyal bíró versenyére.
A háromtagú zsűri (Erdei Éva, Kis Adrienn,
Szabóné Gecse Éva) az alábbi döntést hozta a
megmérettetés során:
1-2. osztályosok kategóriájában:
1. Kreisz Noémi, 2. Hajdú Viktor, 3. Balogh Vivien, Egyed Júlia
3-4. osztályosok kategóriájában
1. Csatári Bettina, 2. Varga Balázs, 3. Jakab Krisztina Viktória,
Kovács Lili
Május 3-án rendezte meg könyvtárunk a Petőfi Versmondó Verseny
városkörnyéki fordulóját felső tagozatosok számára.
A résztvevők Mezőberény, Köröstarcsa, Murony és Gyomaendrőd
iskoláiból jöttek a könyvtár több évtizedes hagyományokra
visszatekintő versenyére.
A háromtagú zsűri (Körösi Mihály, Kmetykó Istvánné és Csabay
Károly) az alábbi döntést hozta:
5-6. osztályosok kategóriájában
1. Weigert Csenge, 2. Szilágyi Sára, 3. Uhrin Beáta
7-8. osztályosok kategóriájában
1. Magyari Gyöngyi, 2. Tóth Bettina, 3. Nagy Helga
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Mesejáték az óvodásokért

Immár hetedik éve, hogy Mezőberény óvónői egy meseelőadással
örvendeztetik meg a város óvodásait és kisiskolásait. Anno, hármas
céllal indult útjára a színjátszó kezdeményezés. Első gondolatként
vetődött fel az óvodások színházi élményhez juttatása, aztán az
óvodák közti kapcsolat szorosabbá fűzése az együtt gondolkodás
által, s végül de nem utolsó sorban a Mezőberényi Óvodásokért
Alapítvány támogatása.
Ebben az évben az óvodás előadás április 12-én volt látható, az
iskolásoké pedig egy héttel később április 19-én.A mese címe: A

A képen a királyi udvar lakói
királykisasszony cipője. Már év elején elkezdődődött az izgalmas
kutatómunka, hogy vajon melyik mese kerüljön színpadra.A
„kiválasztott”sokszori átolvasása után egyre inkább kirajzolódott a
végleges szövegkönyvi átirat. Ezután összeolvasási, majd színpadi
próbák következtek. Hangulatukra leginkább az örömteli ötletáradat
volt a legjellemzőbb. Amikor is a színjátszók, fantáziájukat és költői
vénájukat szabadjára engedve egyre színesebbé varázsolták
játékukat.
Az „udvari bolond „és a „király” vidám dalolással hívta a
kisiskolásokat az előadásra, ahol a hangulat tovább fokozódott.
Önfeledt izgalommal és kacagással, hozzászólással segítették, vagy
éppen gátolták a mesei szereplők törekvéseit. A szereplők és
munkatársaik igyekeztek megosztani egymás között az aktuális
teendőket: a szövegkönyvírástól, a jelmezek, dekorációk
kivitelezésén át a lebonyolításig minden lépést. Ebben az évben a
Kálvin úti óvoda fogta össze a szervezés szálait.A munkatársak
egymás keze alá dolgoztak: volt, aki varrt, volt, aki jelmezt keresett,
dekorált, időpontot egyeztetett vagy éppen adminisztrált.
Köszönetet érdemelnek a szereplők munkatársai is, akik, míg társaik
a szerepre készültek helytálltak az óvodában. Köszönet az iskola
vezetőségének és a tanítóknak, amiért lehetőséget biztosítottak arra,
hogy az alsó tagozatos kisdiákok eljöhessenek az előadásra.
Köszönet a Kábel TV szolgáltatónak, a felvételért, hogy ez által a
képernyőn keresztül mások is részesei lehetnek az élménynek.
Köszönet az Orlai Petrics Soma Művelődési Ház vezetőségének és
munkatársainak, hogy biztosították az igény szerinti próbarendet,
a helyet és a technikai elemeket.
Verasztóné Rózsavölgyi Mariann Óvodapedagógus

Igen is, növénytermesztés! Újra
termelnek a mezőberényi rászorultak!
Honnan is indult a vetőmagprogram Mezőberényben? 2010ben egy helyi szociálisan érzékeny vállalkozó Valentinyi Károly a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett veszélyeztetettséget észlelő
és jelzőrendszeri fórumon elhangzottakra reagált. Sok családnál
ugyanis kihasználatlanok azok a földterületek, ahol a család számára
elegendő zöldségféléket meg tudnák termelni, hiányzik az a minta,
akitől megtanulhatták volna a háztáji termelést. Valentinyi Károly
lehetőséget teremtett felajánlásával arra, hogy a családok önmagukról
is tudjanak gondoskodni. Az elmúlt három év eredményei is azt
mutatják, hogy igen is érdemes segíteni a hátrányos helyzetben lévő
családokat. 2010-ben 20 család részesült vetőmagburgonya
adományból, 2011-ben számük 26 családra emelkedett és az
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adományok köre kibővült apró magvakkal. 2012-ben már 31 család
számára volt elegendő a felajánlás, ami tartalmazott 25 kg kiváló
minőségű vetőmagburgonyát a Pannon Egyetem Agrártudományi
Centrum Burgonyakutatási Központjából, illetve a mezőkovácsházi
Hortseed Megszaporító és Szolgáltató Kft. forgalmazásából származó
apró magvakat, mely babot, borsót, zöldséget, répát, céklát, retket,
spenótot, salátát, paradicsomot, tököt és karlábét tartalmazott.
Tapasztalataink szerint az évek alatt újabb és újabb család bevonására
volt lehetőségünk, azok a családok, akik az első és második évben
részesültek a támogatásból önmaguk is termelni kezdtek, bizonyítva
azt, hogy képesek a minta átadásán keresztül a fejlődésre, igényük van
arra, hogy életüket megkönnyítve önmagukért is tegyenek. A bevont
családok környezete is formálódott, a kert és az udvar rendezettebbé
vált, kihasználva a veteményezésre alkalmas területeket. A
kedvezményezettek körét a jelentkezők közül a szociálisan rászoruló
családok alkotják, azok az emberek, akikben van tenni akarás, vállalják
a munkát, változtatni akarnak sorsukon.
Az elmúlt évek során a programban résztvevők száma elérte a 65 főt,
akik a vetőmagcsomag átvétele után mindannyian saját maguk végzi a
vetést, ültetést, gondozást Nagy Nóra agrárvégzettségű önkéntesünk
szükség szerinti szaktanácsadása mellett.A családgondozók
folyamatosan mentorálják a programot, megakadályozva ezzel a
munkálatok elhanyagolását. A felmerülő problémák megbeszélésére
személyesen kerül sor, megtalálva a megfelelő megoldásokat. A
felajánlott vetőmagcsomag, a saját kert és munkaerő által biztosított
lehetőségek több rászorult család számára teszik részben, vagy
egészben lehetővé a szükséges konyhakerti zöldségek megtermelését,
ami a mindennapi megélhetés biztosítását is jelenti egyben. A
konyhakertben önállóan végzett munkának az előzőekben
említetteken túl családösszetartó hatása van, mely alapvetően hatni tud
az életminőségre is. A kedvezményezett családok évről-évre büszkén
mutatják a megművelt kerteket, csillog a szemük, az elért eredmények,
a téli időszakra elegendő termések azt mutatják, hogy igen is érdemes
növényt termeszteni, amely az ínséges időkben a rászorult családok
számára biztonságot nyújt.
Bessenyeiné Papp Kitti vezető családgondozó

Gyerekek!
Május 27-én várunk benneteket gyermeknapi programjainkra,
melynek keretében ebben az évben újra megalapítjuk!
a Mezőberényi Pünkösdi Királyságot.
A programból: délelőtt 10 órától a Piactéren
- aszfaltrajzverseny- kerékpáros ügyességi verseny (A Mb-i
Rendőrőrs szervezésében) /óvodásoknak – ovis pályával/
délután 14 órától a Városi Ligetben a Pünkösdi Királyság
megalapítása- játékos ügyességi- és erőpróbák több helyszínen,
korosztályonként - ovis bábműsor a fűben- 16.30 órakor
megválasztjuk 2012 pünkösdi királyát és királynőjét- 17 órától
ünnepi műsor a megválasztott uralkodó pár tiszteletére
„VASKALAPOSOK“ zenés, táncos, gólyalábas, képmutogatós
műsora
Pünkösdi játékok és erőpróbák: diótörő, békaugrató, bajvívás,
zsákbanfutás, patkós erőpróba, mocsárjárás, hordólovaglás,
malachajtó, birkagyűjtés ...
KICSIK, NAGYOK, FIÚK, LÁNYOK VÁR A MÓKA,

GYERMEKNAP 2012
Rajzpályázat
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a
Gyermeknap alkalmából
rajzpályázatot hirdet
általános iskolás gyermekek számára
A pályázat témája: pünkösdi királyválasztás
Pályázni lehet:bármilyen szabadon választott technikával
elkészített rajzzal, A/4-es méretben.
Beadási határidő: 2012. 05. 24.Kiállítás, eredményhirdetés:
OPSKK Madarak Házában a Gyermeknapon 2012. május 27-én.
A rajzokat az OPSKK Művelődési Központjában kérjük leadni.
www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu
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A Civil Majálison megrendezésre került Kistérségi bor-, kolbász -,
pogácsa-, savanyúság- és lekvárverseny, amelyet a Kulturális
Központ a Nyugdíjas Klubbal közösen
szervez meg hosszú évek óta. A célunk,
hogy a mezőberényi kamrákból
származó házi készítésű élelmiszereket
minél szélesebb körben megmutathassuk. Ahogyan a Mezőberényi
Városszépítő és Városvédő Egyesülettel hagyományosan közösen
rendezzük meg a pörkölt főzést úgy a
Nyugdíjas Klub is állandó partnerünk a
május 1-jei események lebonyolításában. A megmérettetésre benevezett„pálya-műveket“ hozzáértő és lelkes
amatő-rökből álló zsűri értékelte a
következő eredménnyel:
Lekvár kategóriában /11 versenyző/:
1. helyezett:
Szilágyiné Gergye Erzsébet (szederlekvár)
2. helyezett:
Frey Judit (szilvalekvár)
3. helyezett:
Kovács Imréné (baracklekvár)
Savanyúság kategóriában /7 versenyző/:
1. helyezett:
Csók Istvánné (uborka)
2. helyezett:
Kovács Imréné (csalamádé)
3. helyezett:
Gulyásné Székely Éva (dinnye)
Vastagkolbász kategóriában /8 versenyző/:
1. helyezett:
Szokola János
2. helyezett:
Filozóf Máté
3. helyezett:
Filozóf Máté
Vékonykolbász kategóriában /7
versenyző/:
1. helyezett:
Kovács István
2. helyezett:
Szokola János
3. helyezett:
Székely Józsefné
Pogácsa kategóriában /7 versenyző/:
1. helyezett:
Fülöpné Kárpáti Henrietta (szezánmagos
háromszög)
2. helyezett:
Bereczki Dénesné (tepertős pogácsa)
3. helyezett:
Frey Lajosné
(pogácsa és lekváros papucs)
Vörösbor kategóriában /6 versenyző/:
1. helyezett:
Csók Istvánné
2. helyezett:
Braun Péterné
3. helyezett:
Szokola János
Fehérbor kategóriában /4 versenyző/:
1. helyezett:
Halász Ferenc
2. helyezett:
Halász Ferenc
3. helyezett:
Szokola János
Rosé és gyümölcsbor kategóriában /6
versenyző/:
1. helyezett:
Schäffer Lászlóné (rosé)
2. helyezett:
Kónya István (gyümölcs bor)
3. helyezett:
Szokola János (rosé)
Köszönjük a szervezésben, lebonyolításban közreműködő
intézmények, civilszervezetek és önkéntes segítők munkáját.
ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET MEZŐBERÉNY ÉS A ZÖLD
SZÍV MEZŐBERÉNYI CSOPPRTJA LAKOSSÁGI,
HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉK GYŰJTÉST SZERVEZ
2012. június. 2-án reggel 6 órától este 20 óráig,
Mezőberényben a Piknik Parkban( Tessedik tér 1) A kidobott,
lefolyóba öntött használt olaj súlyosan szennyezi a környezetét,
eldugíthatja a lefolyót, a tisztító baktériumok elpusztításával
károsan befolyásolja a szennyvíztisztító telepek működését!
NE TEGYE! GYŰJTSE!
Ezen a napon bármilyen edényben elhozhatja, leadhatja
elhasználódott étolaját!
Szóljon ismerősének, szomszédjának is!
Támogassa adója 1%-ával! 18386114-1-04
Információ: www.alfoldte.hu, tel: 30/269-0061
Támogatók: Alföld Turista Egyesület Mezőberény, Mezőberény
Önkormányzata, Zöld Szív mezőberényi csoport

Az OPSKK májusi
programajánlója
Május 5. 12. 19. 26. 9-12 és 14-17 óráig
Családi foglakozások az OPSKK
„Madarak Háza” Látogatóközpontban
Május 12. „100 éves Mezőberény sportja”:
emlékülés, kiállítás megnyitó, sporttalálkozó; részletek a
www.mezobereny.hu és a http://opskk.mezobereny.hu honlapokon
és a plakátokon
Május 19. Weörös Sándor megyei színjátszó és bábos találkozó az
OPSKK Művelődési Központjában
Május 20. Dalostalálkozó Szabó Antal és Antalné emlékére az
OPSKK Művelődési Központjában
Május 27-én Városi Gyermeknap a Piactéren és a Városi
Ligetben; részletek a www.mezobereny.hu és a
http://opskk.mezobereny.hu honlapokon és a plakátokon
Május 30. 8-11 óráig Véradás az OPSKK Művelődési
Központjában
Juniusi program előzetes:
Június 2. 9-15 óráig Baba-börze az OPSKK Művelődési
Központjában
Június 4. 17 óra Városi Pedagógus Nap az OPSKK Művelődési
Központjában
Június 9. 17 óra Az OPSKK Művelődési Központja művészeti
csoportjainak évadzáró műsora az OPSKK Művelődési
Központjában
Június 10. Kulturális turizmus: Debreceni látnivalók – buszos
kirándulás Szelekovszky Lászlóval; részletek a
www.mezobereny.hu és a http://opskk.mezobereny.hu honlapokon
és a plakátokon
Június 17. Évadzáró irodalmi kávéház: az Orlai Színpad
előadása az OPSKK Művelődési Központjában
Nyári tábori előzetes:
részletek a www.mezobereny.hu és a http://opskk.mezobereny.hu
honlapokon és a plakátokon
Június 25-29. Környezetvédelmi tábor
Július 2-7. Alkotótábor
Július 9-14. Népi kismesterségek tábor
Július 16-21. „Történelmi időutazás” tábor

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
környezetvédelmi tábort szervez általános iskolás gyermekek
számára. A tábor ideje: 2012. június 25-29.
Helye: OPSKK Madarak Háza
Várható költség: 12.500.- Ft, amely ebédet és uzsonnát, és két
kirándulást is tartalmaz.
A kirándulások helyszíne: Békéscsaba, (június 26.) őshonos fák, és
gyógynövényekkel való ismerkedés, főzés a szabadban.
Galgahévíz (június 28.): bepillantás egy ökofalu életébe.
Gazdálkodás, energia felhasználás, ételkóstoló.
A tábort vezeti: Falatyné Berkesi Márta és Onody Gyuláné
A galgahévízi kirándulásra egyénileg is lehet jelentkezni, melynek
költsége: 4.000.- Ft/fő
Felvilágosítás és jelentkezés: Onody Gyuláné,
OPSKK Műv.Kp. T: 515-552

ASZTALITENISZ
A Sportcsarnok SE. Asztalitenisz Szak-osztálya
2012. március 15-én meghívásos asztalitenisz
csapatverseny tornát rendezett a mezőberényi sport
centená-riumára. A jubileumi versenyen szakosztályunk két csapattal vett részt. A meghívottaqk a
környező települések megyei bajnokságban
szereplő együttesei voltak.
Az egész napos torna végeredménye: 1. Mezőberény I. 2. Békés
3. Mezőberény II. 4. Bélmegyer 5. Csárdaszállás 6. Gyomaendrőd
A rendezvény és annak időpontja is méltó volt az ünnephez, s egyben
jól szolgálta a csapatok feklkészülését a bajnoki mérkőzésekre.
Kolozsi Péter , Asztalitenisz Szakosztály vezető
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A Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület célja a
Mezőberényi Ifjúsági Fúvószenekar tevékenységének támogatásán át
a fúvószene népszerűsítése, a fiatalok kulturált szórakoztatása,
rendezvényeken való fellépés megszervezése. Az egyesület nonprofit
szervezet. A városban működő Városi Ifjúsági Fúvószenekar
tevékenységének támogatására jött létre. Vezető tisztségviselőink
nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi munkában látják
el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban,
semmiféle juttatásban nem részesültek. Ennek megfelelően bér
kifizetése, megbízási díjak tiszteletdíjak kifizetése nem történt.
Az egyesület elnöksége az alapszabályban rögzített számban a
közgyűlést megtartotta.
2011. évben az alábbi események szervezésében működött közre:
Nemzeti ünnepeken való fellépések (március 15. május 1.). Városi
Bölcsőde épületének avatásán. Berényi napokon való fellépés
megszervezése. A város felkérésére egyesületünk, Gronau-ból érkező
fúvószenekart vendégül látta, az egyesület székhelyén. Június 11-én
Muronyban Családi nap szervezésén belül zenét szolgáltattunk.
Az egyesület köszönetét fejezi ki a város lakosságának,
vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek a pénzbeli, és egyéb
támogatásukat, hogy hozzájárultak a közcélú tevékenység,
végzéséhez.
Közhasznúsági jelentés és a közhasznú tevékenység beszámolója
nyilvános, előzetes egyeztetés után megtekinthető az Egyesület
székhelyén, Tessedik tér 1. szám alatt.
Matajsz János
Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület Elnöke

Szalai Barna
Korosztályos Tenisz Bajnokság
2012. május 6-án Mezőberény újra gyermek teniszversenyt rendezett.
Városunkból 23 diák nevezett, be akikből 17-en Hidasi László
edzőkollegám, 6-an pedig az én szárnyaim alatt nevelkedett. Érkeztek
hozzánk még fiatalok szép számmal Békéscsabáról illetve Békésről. A
teljes létszám 32 fő volt, amihez számos szülő is csatlakozott, akik
segítették, buzdították gyermekeiket. A verseny nagyon jó hangulatban
telt, komoly derbik voltak, lelkes teniszezőket láthattunk, amire
szükség is van, hiszen célunk a mezőberényi tenisz újabb fellendítése.
Eredmények:8-9 éves kategóriában:1. Kis Barna, 2.Labos Dániel,
3. Mihály Levente 10-11 éves kategóriában: 1. Varga istván, 2.
Fülöp Levente, 3. Fulajtár Ferenc 12,13,14 éves kategóriában:1.
Korcsók Réka, 2. Szász Richárd, 3. Durkó Norbert 16-17 éves
kategóriában: 1. Boczonádi László, 2. Kis Énok. 3. Bencsik Márta
S. Nagy Imre

Április végén búcsúztatta a mezőberényi férfi kosárlabda csapat
Frey Tibort, több, mint három évtizedes játékos pályafutása után.
Játékának nagy erőssége a pontszerzés volt. Vajkezű távoli
dobásaitól rettegtek az ellenfelek. Ha elkapta a fonalat képes volt
egymás után 7-8 hárompontost is bedobni. Kivételes
dobáskoncentrációjára jellemző, hogy egy edzésvégi gyakorláskor
77 büntetőt dobott be egymás után és talán még most is építené a
sorozatot ha Hofi Tibi nem kérdezi meg tőle, hogy hova megyünk
edzés után.
A kosárlabdától a mai napig nem szakadt el, ugyanis a nevével
fémjelzett Csaba-Berény vegyes öregfiú csapat motorja.
Szép volt Tibi, visszavárunk a pályára!
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Hitélet
Pünkösd ünnepe
Tezt. Ap. Csel., 2, 1-13.
A szentlélek kitöltése
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta
nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor
Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.
Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar
keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: „Íme, akik beszélnek, nem
valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket
mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és
akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában,
Pontuszban és Ázsiában, Frígában és Pamifíliában, Egyiptomban és
Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók
és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön
beszélnek Isten felséges dolgairól.” Álmélkodtak mindnyájan, és nagy
zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban
gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg.” Karácsony?
Húsvét? Pünkösd? Melyik a legnagyobb ünnepünk? Biztos, hogy nem
a pünkösdre esik a választásunk? Pedig üdvösségünk szempontjából
három egyenlő ünnep, ahogy valaki mondta:üdvösségünk három
szlopa vagy azt üdvösségre átvezető híd három „pillére”. De valljuk
meg, a lélek ünnepe nem érint bennünket úgy mint a karácsony vagy a
húsvét. Mit jelent a lélek munkája? Kicsoda Ő? Mit munkál? Sőt ha
igazán őszinték vagyunk még talán odáig is eljutunk ameddig
Reményik Sándor, mikor írta a „ Pünkösdi szomorúság” című versét.
A lélek ünnepén / A lelket lesem én. / A lelket, amely több, mint
költemény, / A lelket amely sosem volt enyém, / A lelket, amely sosem
lesz enyém, / lélek ünnepén / Szomorúan zendül egyetlen igém:
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”
Mondhatjuk szép ez a pünkösdi történet, de mi ebből nem sokat
tapasztaltunk. Velünk eddig nem történt semmi. Történhet-e még? De
vigyázzunk ez nem csak őszinte gondolat, hanem „barikád” is lehet,
amellyel elzárkózunk az ige és a lélek munkája elől. A pünkösdi ünnep
magasságát a lélek erejében találjuk. A lélek mozgást támaszt,
megmozdít, sőt kimozdít. Érdemes felfigyelni erre a ki nem mondott
tényre, hogy a történetben „helyszínváltozás” történik. - Együtt voltak,
egy helyen- olvassuk a történet elején egy szívvel és egy lélekkel
kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, jézus
anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Itt a félelem órája már elmúlt,
de a szolgálat és a tanúság órája még nem érkezett meg. Ezért voltak
együtt, vártak és imádkoztak. És akkor…- hirtelen szélviharhoz
hasonló zúgás támadt…- olvassuk. És ezen a ponton hirtelen
megváltozik a helyszín, egyszerre az utcán vagyunk a soknyelvű és
összeszakadt, ünneplő tömegben. Kimozdultak a tanítványok és
„összefutott„ a lakosság- igen, ahol isten lelke dolgozik, ott mozgás
támad. A lélek szólásra indít. A lélek ünnepén meg kell hallani: Isten
Lelke Istennek életújító ereje. Hogy mire van szükségünk? Arra, hogy
Isten Lelke „ szélviharként” nem pusztító hanem újító erőként törjön
ránk. S ha előbb a „szélről” volt szó, most a tűz képe legyen előttünk.
Képek ezek, amelybe sokat nem szabad belemagyarázni, de amelyek
igen is jelentenek valamit, üzenetet hordoznak. A fontos az, hogy „
mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni, úgy ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak”.Ha Isten
Lelke dolgozni kezd, ha ez a tűz lángra lobban, nem csak megmozdít,
és nem csak a hit lángját gyújtja meg, hanem szólásra, igehirdetésre,
bizonyságtételre indít. Tovább kell adni, amit kaptunk, talán a
családban, talán a szomszédban, talán egy beteg mellett. „Nem
hallgathattam”- írta Martin Luther King, amíg egy gyilkos fegyver el
nem hallgattatta. Isten Lelke mindnyájunkat ilyen hallgatni nem tudó
tanúvá akar tenni tűzével. Pünkösd ünnepe, a Lélek ünnepe, a misszió
ünnepe is, vagy nem igazi Pünkösd! Azon a napon Isten nagy missziói
stratégiája indult a világban: „Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” Az igazi
megtéréshez a Lélek világosságára van szükségünk. Nem csak az
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igehirdetőknek van szükségük Isten Lelkére, tüzére, világosságára,
hanem az igehallgatóknak is. Ehhez adja Isten áldását, hogy
újjászülessünk a Lélek által. Kérdd az Ő lelkét. Kérdd imádságodban a
magad személyes pünkösdjét. Kérdd, hogy szeressen, tanítson. Kérdd,
hogy juttasson eszedbe mindent, amit már tudtodra adott régóta. Isten
tegye áldottá, ünneppé a többivel együtt a pünkösdi ünnepet is; a Lélek
ünneplésévé és gyümölcseként, a megmozdulás, megtérés és szolgálat
ünnepévé, kezdetévé.
Ámen
Áldás: Utad vándorlás házad és hazád között. / egyen ezért veled a
jóságos Isten / lábad biztos csapásokon vigyen előre téged / nyitott
szívvel járj ősi ösvényeken / és kísérjen utadon a felfedezés öröme… /
Legyen veled a jóságos Isten / ne tévedj el járatlan utakon / Szentlelke
adjon erőt és örömöt, / hogy szereteted mindig ott lapuljon a
szívedben.
Feyér Sándor
„Bánatunkat leírni nem lehet. Elveszítettünk egy drága jó embert.
Némán nézünk a sírra, de csak fényképed néz vissza. Az emlékek
kisérnek s szorítják a torkunk, de el kell viselnünk ez a sorsunk,
rövid volt életed, hosszú a bánatunk, amíg
élünk, örökké gyászolunk.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Gschwindt Mihály
temetésén megjelentek, sírjára koszorút
helyeztek, fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló felesége és szerettei

Mezőberény, 1944. október 6 – 7.
Ludvig Albert sírja a római katolikus temetőben. Április 4-én volt 67
éve, hogy az utolsó visszavonuló
német csapatok elhagyták hazánkat.
Az ország területén befejeződtek a
hadműveletek, és hamarosan egy „új
időszámítás” kezdődött, amely
egészen 1989-ig tartott… Sokak által
ismert tény, az első orosz, és velük
szövetséges csapatok 1944.
szeptember 23-án léptek a mai
Békés megye területére, és a csekély
ellenállás következtében október 6án Mezőberényt is elérték.
Évtizedeken keresztül úgy élt a
köztudatban ennek a napnak a
története, hogy az érkező katonák
viszonylag gyorsan, ellenállás és harcok nélkül áthaladtak
Mezőberényen, Gyoma és Köröstarcsa irányába. Idézet Mezőberény
története (Szerk. Dr. Szabó Ferenc, 1973.) ide vonatkozó fejezetéből:
„Az első alegységek a Békési és a Csabai úton, két irányból érkeztek a
községbe. Megállás és minden harc nélkül, a lakosság kíváncsi
érdeklődése mellett nyomultak előre két irányba…. Mivel jelentősebb
harcokra a községben nem került sor,így az anyagi kár is jelentéktelen,
halottak pedig nem voltak.”
A közelmúltban egy anyakönyvi keresés közben véletlenül érdekes
adatokra bukkantam: egy hatvani születésű katona nevére, Ludvig
Albertéra, akit exhumálás után 1945. április 9-én helyeztek végső
nyugalomra Mezőberényben, a római katolikus temetőben.
A bejegyzések között a halálának ideje is szerepel, 1944. október 7. Ez
az információ arra késztetett, próbáljak további adatokat gyűjteni,
megkeresni a választ, mi is történt valójában azon a napon, amikor
megérkeztek Mezőberénybe az orosz csapatok? Az interneten további
lehetőség nyílt újabb információk gyűjtésére, olyanokra, amelyeket
abban az időben jegyeztek le, tehát hitelesek. Ezek polgári anyakönyvi
bejegyzések, amelyek tényszerű adatokat tartalmaznak, a mi
esetünkben az elhalálozás okát, idejét és helyét, a bejelentő nevét.

Mindezek után a Mezőberény története könyvben olvasottakhoz
képest kicsit más kép tárul elénk. Az 1944. október 6-i események
során, vagy azokhoz kapcsolódóan hatan vesztették életüket. Az
események alaposabb megismerése további kutatásokat igényel,
amelynek során újabb, eddig nem ismert részletekre derülhet fény.
Lehet élnek még közöttünk idős emberek, akik átélték ezeket a
napokat, vagy hallottak ezekről a harci cselekményekről, csak
évtizedekig nem beszélhettek róluk, majd a feledés homályába
merültek ezek a valószínű nem túl kellemes emlékek.
Mégis, ha olvassák ezeket a sorokat, adjanak lehetőséget arra, hogy
megkereshessük őket, hogy meg tudják osztani velünk az ismereteiket!
Végezetül szeretném ismertetni az elhunytak nevét, akik életüket
áldozták azokban a nehéz időkben, ezzel is tisztelegve az emlékük
előtt!
Glasz László, 29 éves római katolikus vallású könyvelő, békéscsabai
lakos. Elhalálozás helye, ideje: 1944. október 6. délután fél 5,
Mezőberény, Békési országút, a belső körgát mellett. A halál oka:
gépfegyver által összelőve. Megjegyzés: a hazáért hősi halált halt
katona, a Magyar kir. 20. honvéd határvadász zászlóalj tizedese volt.
Juhász Ferenc, 23 éves római katolikus vallású, tüzér őrvezető,
Hatvan Bercsényi utca 37. szám alatti lakos. Elhalálozás helye, ideje:
1944. október 11. délelőtt 3 órával, Mezőberény, Kossuth tér 1.
A halál oka: bal lábszár lövés, vérmérgezés. Megjegyzés: A hazáért
hősi halált halt.
Karnok János: 34 éves római katolikus vallású juhász, honvéd a
Magyar kir. 13. gyalogezredben, domoszlói lakos. Elhalálozás helye,
ideje: 1944. október 7, Mezőberény V. kerület, Fekete ugar.
Megjegyzés: a hazáért hősi halált halt.
Krajnyák János: 31 éves római katolikus vallású honvéd, görömbölyi
(Borsod vármegye) lakos. Elhalálozás helye, ideje: 1944. október 6,
Mezőberény, Kereki legelő. A halál oka: lövéstől származó elvérzés
Megjegyzés: bejegyeztetett a békési járási főjegyző A. 3346/1947.
szám alapján.
Ludvig Albert: 22 éves római katolikus vallású postai kézbesítő,
Hatvan Dembinszki utca 12. szám alatti lakos. Elhalálozás helye, ideje:
1944. október7. délelőtt, Mezőberény V. kerület 159 – 161.A halál oka:
szívlövés harcok közben. Temetés: exhumálás után 1945. április 9,
Mezőberény római katolikus temető. Megjegyzés: Hazáért hősi halált
halt. A bejegyzést a főszolgabíró 692/1945. szám alatt engedélyezte.
D. Balogh Dániel: 25 éves református MÁV kocsivezető,
Mezőberény Deák Ferenc utca 45. szám alatti lakos.
Elhalálozás helye, ideje: 1944. október 6, Mezőberény V. kerület, a
Szarvasi út mellett. A halál oka: agyonlövés (harcok közben).
Henger Péter

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a
Trianoni Emlékmű avatására,
melyet 2012. június 3-án 14 órakor tartunk.
Helyszín: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,
(Mezőberény, Fő út 6). a Petőfi szobor háta mögött.
A Mezőberényi KDNP szervezete

A Városi Nyugdíjas Klub szervezésében
csoportos üdülést szervezünk Harkányba a
Thermál Hotelbe.
Érdeklődni Borgula Györgyné klubvezetőnél
lehet.
A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.
elektronikai hulladékgyűjtést szervez a
Mezőberény, Békési u. 0307/2 hrsz.(volt szeméttelep) alatt
2012. május 26. (szombat)
8-12.00 óra között

12.

Mezőberényi Hírmondó

2012. május
Felhívás!

2012. évben az ebek összevezetett kötelező veszettség elleni oltása
Az alábbi időpontokban és helyszínen kerülnek megtartásra:
Május 5. (szombat) 8-12: Teleki u.
Május 12. (szomat) 9-11: Szarvasi
Május 12. (szombat) 8-10: Liget u.
Május 19. (szombat) 8-12: Thököly
Június 2. (szombat) 8-12 Vásártér
Június 23. (szombat) 8-12: Thököly u.
(pótoltás)
Felhívjuk a tisztelt eb tartók figyelmét, hogy minden 3. hónapot
betöltött kutyát évente kötelező veszettség elleni vakcinával
beoltatni!
Az oltás ára: 2800 Ft/eb Oltási könyv pótlás: 500 Ft
Féreghajtó: 150 Ft/10 ttkg. Csak az új sorszámozott oltási könyvek
használhatók! Az oltási könyveket mindenki hozza magával!
Az elpusztult, eltűnt vagy új gazdához kerülő kutyákat be kell
jelenteni az oltást végző állatorvosnak és a könyveket leadni ill.
átíratni. Aki elmulasztja az oltást, szabálysértést követ el és
pénzbírsággal szankcionálható! Lehetőség van az ebek háznál ill.
rendelőben történő oltására is. Ez esetben keresse fel állatorvosát.
Dr. Kis János Dr. Kreisz Ágnes Dr. Szombati László
Békés megyei kisvárosban, Mezőberényben, jól
működő felnőtt háziorvosi praxis, területi
ellátási kötelezettséggel, jól felszerelt saját
tulajdonú rendelőben 1 fő egészségügyi dolgozó
alkalmazásával, haláleset miatt eladó.
Kártyaszám: 1450
Érdeklődni lehet a
06 30 4567 226 -os telefonszámon.

KOMFORT ABC
Májusi akció
75+15g
500g
160g

Delikát 8 ételízesítő
Porcukor
Majonéz Univer
Rizs „B” Rizbo1kg
Ricoré 3in1 inst.kávékeverék
Kakaópor Gold
Tchibo Family őrölt kávé
Nesquik kakaópor

10x16g
200g
250g
800g

149,179,199,229,349,399,499,849,-

(1656,-/kg)
( 358,-/kg)
(1244,-/kg)
(2181,-/kg)
(1995,-/kg)
(1996,-/kg)
(1061,-/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

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

Nőgyógyászat magánrendelés
Mezőberény Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

Adria Holiday Utazási Iroda
Barangolás a Francia Riviérán,
Mezőberényi indulással!!!
2012. szept.. 14-21-ig.
Részvételi díj: 79.800.-Ft
Érd: Mezőberény Fortuna tér 4.
Fehérnemű és Sportruházati üzletben:
06/30/236-0317

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

Meghívó
Szabó Antal és Szabó Antalné
emlékére,
a 35 éves Berényi Népdalkör
tiszteletére
2012. május 20-án (vasárnap)
10.00-tól
a Mezőberényi Nyugdíjas Klubbal
közösen 14 csoport részvételével
DALOSTALÁLKOZÓT
rendezünk az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Művelődési Központjában,
melyre szeretettel várjuk.
A részvétel ingyenes.

A Biztosítás.ma Független Biztosítási Alkusz Kft.
üzleti partnert keres
BIZTOSÍTÁSI IRODA NYITÁSÁHOZ
Feltételek:
- függő, vagy független biztosításközvetítői végzettség
- minimum 5 éves gyakorlat
- meglévő ügyfélkör
Jelentkezés Tápai Jánosnál;
Tel.: 06-20-514-8726 www.biztositas.ma

Albérlet kiadó
2 szoba összkomfort
Győri János utcában
Érd: 70/407-58-88
F E L H Í VÁ S
Felhívom Mezőberény Város lakosságának figyelmét, hogy a Békés
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Békéscsabai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal kerületi
főállatorvosa, a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző
állatbetegség megállapítása miatt 2011. évben Mezőberény Város
közigazgatási területére elrendelt méhegészségügyi települési
zárlatot 2012. május 02. napjával feloldotta és a forgalmi
korlátozást megszüntette.
Mezőberény Város Jegyzője
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