MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
Közéleti információs lap
Kedves Mezőberényiek!
Az már történelmi tény, hogy milyen volt a mögöttünk
hagyott 2010-es év, azonban ha előretekintünk 2011-re, nem
láthatjuk mi vár ránk.

XXI. évfolyam, 2011. január
s a közösségben, ahol él, s akiknek a sorsáért felelősséggel
tartozik.

Azt már tudjuk, hogy az elmúlt év mit hozott számunkra!
Hozott-e egészséget, békességet, megértést családon belül és
kívül, volt-e munkánk és hogy tudtunk-e fűteni a hideg
napokon, jutott-e borra, kalácsra. Ezeket a tényeket ki-ki vérmérséklete szerint elfogadja, vagy sem, de meg nem történtté tenni nem tudja.

A küldetésben a 2011-es év is különös jelentőséggel bír,
hiszen újabb kihívások állnak előttünk, mely kihívásokra
választ kell adnunk annak érdekében, hogy kilábaljunk a
napjainkat érő gazdasági válságából. Magyarország EU-s
elnöksége nem megváltás, hanem lehetőség az ország előtt
ennek a kilábalási folyamatnak a felgyorsítására. A
megoldást mindenkinek helyben kell megtalálnia annak
érdekében, hogy az előttünk álló évben több jusson tüzelőre,
borra és kalácsra.

Most itt áll előttünk egy új év, s ilyenkor fogadkozni
szokás, hogy mit és hogyan fogunk tenni a következő évben,
ám van, aki azt mondja, a következő évet is napról-napra
sorsunk fogja alakítani, formálni, s ebbe beletörődik.

Bízom benne, hogy Mezőberény város közössége 2011ben összefogással, ötletekkel és megvalósítással segíti a
település fejlesztését célzó törekvéseket, s abban mindenki
megtalálja majd egyéni boldogulását.

Ezzel szemben én azt mondom, sorsunk alakításáért
magunk is tehetünk. Bár tudjuk: ugyanúgy várnak ránk
boldog családi és közösségi ünnepek, mint ahogy személyes
kudarcok és szívet szorító fájdalmak, mégis haladnunk kell
előre, terveink és céljaink megvalósítása felé. Nem szabad
elfelednünk, hogy mindenkinek küldetése van.
Küldetése a családjában, munkahelyén,

Minden kedves Olvasónak, mezőberényi lakosnak
egészséget, boldogságot, elképzelések és vágyak
megvalósulását kívánom az újesztendőben!
Siklósi István
polgármester
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
December 1-jén Budapesten járt Siklósi István polgármester, ahol
az önkormányzatok jövőjéről tartottak konferenciát. A
konferenciáról egy tűzesetről kapott hír miatt még délelőtt hazaindult.
A tűzeset a korábbi Bútoripari Rt. telephelyén történt és szerencsés
kimenetelű volt, személyi sérülés nem, anyagi kár is csak kisebb
mértékben keletkezett. A tűzvizsgálat még folyik, de annyi máris
tudható, hogy a tűzesetet eredményező hibát nem az épület kezelője
követte el.
December 2-án előbb első, majd másodfokú belvízvédelmi készültség elrendeléséről kellett dönteni.
December 3-án a legmagasabb harmadfokú védelmi készültséget
kellett elrendelni, mert a meglévő szivattyúk szinte teljes kapacitással
működtek, ennek ellenére nem csökkent, inkább nőtt a lakott területek
és csatornák vízszintje.
December 9-én délután Szegeden a Mezőberényi Baráti Kör
összejövetelén vett részt a polgármester. A résztvevők kifejtették
szándékukat, hogy a továbbiakban is ápolni kívánják az anyatelepüléssel a kapcsolatot. Több olyan lehetőségről esett szó, amelyek egyrészt az ő tagságuknak a fiatalítását szolgálnák, másrészt a
kapcsolattartást könnyebbé, s talán Mezőberény számára is
kedvezőbbé, eredményesebbé tehetné.
December 10-én a békéscsabai Munkaügyi Központ
kirendeltségének vezetőjével, Kovács Edinával, valamint a kirendeltség munkatársával Gézárt Zoltán úrral beszélt a polgármester a 2011.
évi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program önkormányzatokat érintő
részéről. Előreláthatóan a következő héten már részletes tájékoztatást
is fognak adni a következő évi igénylés lehetőségeiről.
December 13-án a helyi postán járt a polgármester, ahol a
vezetőnővel a nyitva tartás rendjéről beszéltek. Megállapodtak arról,
hogy a postavezető nyitott a felvetésre, de nem az ő döntési hatásköre
a nyitva tartás megváltoztatása. Február hónapban visszatérnek a
kérdésre, amikor az illetékes postaigazgatóságot fogja megkeresni a
polgármester. Az időpont halasztására azért kerül sor, mert jelenleg
szervezeti átalakítás alatt áll a posta, januártól Debrecen után újra
Szegedhez fog a város tartozni.
December 17-én 8 órától a belvízvédelmi készültséget megszüntette a polgármester. Remélhetőleg az időjárás kegyes lesz, s nem kell
újra a védelmi fokozatok valamelyikét elrendelni.

MIRŐL TÁRGYALT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-es
év utolsó ülését tartotta december 20-án.
Először Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatta a jelenlévőket,
valamint a kábeltelevízió nézőit a 2010. november 29-i zárt testületi
ülésen hozott döntésekről, továbbá a december 10-én megtartott
közmeghallgatáson hozott döntésekről. Ezt követően Siklósi István
polgármester tolmácsolásában hangzott el beszámoló a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Pályázat került kiírásra a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kul-

turális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására.
A képviselő-testület a speciális étrendet igénylők támogatásával
kapcsolatban az alábbi intézkedéssel értett egyet: Ami konyhabővítés
nélkül megoldható, az helyi szinten legyen megoldva a gimnázium
konyhájában, dietetikus szakember beállításával. A lisztérzékeny
(gluténmentes) étrendre szoruló tanulók - egyedi kérelemre - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek szociális rászorultság alapján.
A testület elviekben egyetértett az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség részére a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda fenntartói jogának átadásával, 2011. szeptember 1-jén induló
nevelési évtől. A részletek kidolgozásával megbízta Siklósi István polgármestert és Körösi Mihályt, az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnökét. Felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy az átadásátvétel lebonyolításához közoktatási szakértőt vegyen igénybe.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének
I. tervezetét tovább tárgyalásra alkalmasnak tartották a Képviselőtestület tagjai.
Elfogadásra került Mezőberény Város
Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve.

Önkormányzati

Döntés született az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról.
A képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
célkitűzéseit. Megbízták Siklós István polgármestert, hogy a jegyző
2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg az elfogadott kiemelt célok alapján. Megbízták továbbá a jegyzőt, hogy a
köztisztviselők 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Módosította a képviselő-testület a Városi Közszolgáltató
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.
A testület a Körös Volán Zrt. által a helyi autóbuszjárat 2011. évre
tervezett tarifa emelésével nem értett egyet, így az árak 2011-ben változatlanok maradnak.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
autóbusz közlekedési szolgáltatás 2011. évi működéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz, valamint
fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt. részére bruttó 400.000 Ft saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított.
Elfogadták a Békési Kistérségi Társulás 4 évi (2006. október –
2010. szeptember) tevékenységéről szóló beszámolóját.
A képviselő-testület elfogadta a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Illetékességi Területének
Környezeti Állapota 2009. évben című kiadvány alapján elkészített,
Mezőberény Város környezeti állapotának alakulásáról szóló
beszámolót, melyről a Mezőberényi Hírmondóban, illetve a Városi
Honlapon tájékoztatja a lakosságot. A környezet terhelésével és
állapotával kapcsolatban adatok elérhetőek a http://okir.kvvm.hu/hir/
honlapon.
(folytatás a 2. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
A testület megbízta Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőberényi
Polgárőr Egyesülettel folytasson tárgyalásokat az egyesület által ellátni vállalt
feladatok aktualizálásáról, illetve további feladatokkal történő kiegészítéséről
(pl. a volt Bútoripari Szövetkezet őrzése). A tárgyalások és az önkormányzat
anyagi helyzetének
függvényében a támogatás összegének meghatározása
a Képviselő-testület 2011. január havi testületi ülésén történik.
Módosításra került a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet, mely alapján a
lakosságot érintő díjak az alábbiak szerint alakultak:
Települési szilárd hulladék gyűjtésének, szállításának, elhelyezésének díjai:
a) szilárd hulladék gyűjtése és szállítása díjmentes
b) bérkonténer ( sitt) 7.595.- Ft/konténer + ÁFA
c) bérkonténer (hulladék /lom) 8.487.- Ft/konténer + ÁFA
d) konténer bérleti díj 221.- Ft/konténer/nap + ÁFA
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja:
1.) a) szennyvízszippantás 1.590.- Ft/m3 + ÁFA
b) szennyvízszippantás 3 m alatt 1.590.- Ft/m3+ ÁFA + kiszállás 3.797.- Ft +
ÁFA
c.) Szennyvízszippantás 7.314.- Ft 4,6 m -re vonatkozóan + ÁFA
2.) Közműves csatornahálózattal el nem látott településrészeken a lakossági szolgáltatási díj számításánál a mindenkor a költségvetési törvényben
meghatározott támogatással csökkentett díj.
a) kerti WC tisztítás, szippantás 1.988.- Ft/m + ÁFA
b) kerti WC tisztítás, szippantás 3 m alatt 1.988.- Ft/m + ÁFA + kiszállás
3.797.- Ft + ÁFA
Hatályon kívül helyezésre került a vállalkozók kommunális adójáról
szóló helyi rendelet.
A képviselő-testület módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletet, valamint az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendeletet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta az
Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a városi rendezvények, illetve a
nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázatokat a 2010. évre
érvényes feltételekkel írja ki, és a pályázat lebonyolítását végezze el 2011. évre
vonatkozóan. (A pályázati kiírások a www.mezoberereny.hu honlapon
olvashatóak.) Megbízta továbbá a bizottságot, hogy 2011. október 31-ig vizsgálja felül a 2012. évre vonatkozó pályázati kiírások feltételeit.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor.
Helyesbítés:
A Mezőberényi Hírmondó 2010. decemberi számának Városházi Hírek
rovatában téves információ szerepel az alábbi hírben:
„A testület az Idősek Otthonában működő érdekképviseleti fórumba a
Juhász Gyula utcai telephelyre Halász Ferenc, a Puskin utcai telephelyre
Kovács Lászlóné képviselőket delegálta.”
A hír helyesen így hangzik:
„A testület az Idősek Otthonában működő érdekképviseleti fórumba a
Juhász Gyula utcai telephelyre Dr. Burján Katalin, a Puskin utcai telephelyre
Kovács Lászlóné képviselőket delegálta.”
A következő Képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. január 31.
Jakab Krisztina

Tájékoztató Mezőberény Város Környezeti Állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46 § (1) bekezdésének e) pontja valamint az 51 § (3) bekezdése alapján az
Önkormányzat a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról tájékoztatja a
lakosságot. A tájékoztatást a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség Illetékességi Területének Környezeti Állapota 2009.
évben című kiadvány alapján és a Felügyelőség útmutatása alapján készítettem
el. Adatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium honlapjáról
gyűjtöttem ki.
1. Levegő szennyezettsége
Békés megye levegőtisztasági szempontból az ország kevésbé problémás,
viszonylag tisztább levegőjű térségei közé tartozik. A megyében nem tapasztalható jelentős ipari eredetű szennyezés, hiszen nem üzemelnek a nagyobb
levegőszennyezésekért felelős vegyi- és nehézipari művek és az erősen
levegőszennyező hőerőművek.
Mezőberényben a levegő fő szennyező anyaga a por, mely főként
közlekedési eredetű. A 47-es és 46-os főközlekedési utak a település belterületén
haladnak át. Változást eredményez majd a 47- es számú főút új, a település belterületét elkerülő szakasza, mely következtében a lakott területeken várhatóan
jelentősen csökkeni fog a közlekedés által okozott légszennyezés.
Mezőberény szilárd légszennyező anyag kibocsátása (t/év):
Szilárd anyag (t/év)
2006.
2007.
2008.
Mezőberény
5,4
8,4
8,2
Mezőberény CO kibocsátása (t/év):
Szén-monoxid (t/év)
2006.
2007.
2008.
Mezőberény
73,8
98,2
113,6
Mezőberény nitrogén-oxid kibocsátása (t/év):
Nitrogén-oxidok
2006.
2007.
2008.
Mezőberény
73,8
5,7
5,2
Mezőberény illékony szerves vegyület kibocsátása (t/év):
Illékony szerves vegyület (t/év) 2006.
2007.
2008.
Mezőberény
16,8
26,8
25,3
2. Földtani közeg és felszín alatti vizek
Mezöberény mezőgazdasági jellegű területei úgy a szántóterület, mint a rét,
gyep, legelő, vagy erdősült részek különböző talaj adottsággal rendelkeznek.
Döntő többségük kiváló minőségű szántóterület, de előfordul az erősen kötött
réti öntéstalajok, valamint a szikes területek és gyepek.
A szennyezőforrások közül jelentős az állattartásból eredő terhelés. Gondot
okozhat az állattartásból származó almos- illetve hígtrágya hiányos műszaki
védelemmel, vagy védelem nélküli tárolása.
Az elmúlt években a pályázati lehetőségek okán a szigetelt trágyatárolók
kialakítására, megvalósítására került sor.
Mezőberény területén felszíni művelésű agyagbányák működnek valamint
felszíni művelésű homokbánya tervezés alatt áll.
A bányaművelés felhagyása után visszamaradó bányatavak további
hasznosítása horgásztóként, illetve jóléti, csónakázó tóként lehetséges.
Mezőberény területén jelentős gondot okoz a belvíz. A város belvízcsapadékvíz elvezetési terve kétharmad részben elkészült.
Mezőberény csatlakozott a „Belvízelvezetés az élhetőbb településekért”
című projekthez. A projekt pályáztatási stádiumban van.
Az elmúlt években lezajlott fejlesztések eredményeképpen a város
területének mintegy 80 %-a van ellátva szennyvízcsatorna hálózattal. A
csapadékvíz elvezető rendszer hibái a szennyvízelvezetésre is hatással vannak.
A nagyobb esőzések során a szennyvízelvezető rendszerbe kerülő jelentős
mennyiségű csapadékvizet a szennyvíztisztító telep nem tudja kezelni.
Mezöberény városa a Körösök vidékén a Kettős Körös bal partján fekszik.
A felszíni vizek minősége a határon túlról érkező szennyezések és a hazai
szennyvízbevezetések következtében kedvezőtlen.
3. Hulladékok: Mezöberény város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási szolgáltatási feladatokat a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.
látja el. (folytatás a 4. oldalon)
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A Mezőberényi hulladéklerakó telep rekultivációja folyamatban van a Tappe
Kft. a lakossági szilárd hulladékot a Békéscsabai hulladéklerakóba szállítja. A
településen évente két alkalommal tartanak lomtalanítást április és november
hónapban. A településen hat szelektív hulladékgyűjtő sziget található, ezek
helyszíne: Tavasz utca, Eötvös utca, Piac tér, Kastély köz, Martinovics u, Fortuna tér. A szelektíven gyűjtött hulladékfunkciók: műanyag, papír, színes üveg,
fehér üveg.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által közzétett Mezőberényre
vonatkozó hulladékok mennyisége 2008. évben hulladékfőcsoport szerinti
összesítésben.
A környezet terhelésével és állapotával kapcsolatban adatok elérhetőek a
http://okir.kvvm.hu/hir honlapon.
Gulyás Antal

Hulladék főcsoport

Nem veszélyes (kg)

Veszélyes (kg)

Összesen (kg)

02 - Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből,
erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer
előállításból és feldolgozásból származó hulladékok

61 938

0

61 938

03 - Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost
szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladékok

15 280

20

15 300

04 - Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok

14 089

0

14 089

05 - Kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén
pirolitikus kezeléséből származó hulladékok

0

100

100

07 - Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok

0

37

37

08 - Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók,
tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

9 732

22 040

31 772

10 - Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok

1 642 977

0

1 642 977

12 - Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származó hulladékok

323 996

400

324 396

13 - Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben
felsorolt hulladékokat)

0

7 911

7 911

14 - Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz
hulladékok (kivéve 07 és 08)

0

135

135

15 - Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről
nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők,
szűrőanyagok és védőruházat

122 260

4 116

126 376

16 - A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok

33 850

1 829

35 679

17 - Építési és bontási hulladékok
(beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

809 203

0

809 203

18 - Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából
és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok
(kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek
nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

61

19

80

19 - Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket
keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból,
illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 304 180

0

304 180

20 - Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok),
beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is
17 214

10

17 224

Végösszeg

36 617

3 391 397

3 354 780
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SZLOVÁK PÁVAKÖR ELISMERÉSE

A MEZŐBERÉNYI SZLOVÁK PÁVAKÖR KISEBBSÉGI DÍJ BÉKÉS MEGYE NEMZETISÉGÉÉRT DÍJBAN RÉSZESÜLT.

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus
főorvos

Rendelési idő:
kedd: 15.30 órától 17 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés, ...

Értékesítésre kerülnek az alábbi, műszaki
vizsgával rendelkező üzemképes járművek:
MTZ-50 (Gy.év:1976),
IFA Seprő (Gy.év:1986),
ZETOR 5611 (Gy.év:1973)
A járművek megtekinthetők a Városi
Közszolgáltató Intézmény udvarán munkaidőben,
időpont egyeztetéssel.
Kérjük írásos ajánlatukat 2011. január 31-ig
szíveskedjenek eljuttatni
a Városi Közszolgáltató Intézmény
5650. Mezőberény, Békési út 17/B. címére.
Érdeklődni személyesen, vagy időpont egyeztetéssel az 515-543. telefonon.
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„LEG A LÁB” ÉV BÚCSÚZTATÓ

A „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Télapója 2010. december 7-én
ismét Mezőberénybe látogatott a helyi néptáncos gyerekekhez. Két alkalommal is a
vendégünk volt, egyszer az óvodások,
másodszor pedig az iskolások várták, hogy
énekelhessenek, táncolhassanak a Télapónak.
Az év kezdete óta még csak néhány hónap
telt el, mégis mindenkinek, még a
legkisebbeknek is volt mit mutatnia,
ajándékoznia a közönségnek és egymásnak:
éneket, táncot, jókedvet. A sort mindig a
kisebbek kezdték, a nagyobbak folytatták, és
a legnagyobbak zárták. A szemünk előtt
cseperednek fel..
A bemutatókat táncház követte, ahol nem
csak a táncolni tanuló gyerekek, hanem a
Télapó, a krampuszok, a szülők és a barátok
is helyet kértek, és kaptak. Vendégünk volt a
Suttyomba Zenekar, ő húzta nekünk a
talpalávalót.
Aki elfáradt, kipróbálhatta kézügyességét:
az előtérben készíthetett karácsonyfadíszt,
apró ajándékot, meglepetést.
Köszönet a mezőberényi Orlai Petrics
Soma Kulturális Központnak a helyszínért és
a segítségért, a gyerekeknek a táncért, a
zenekarnak a zenéért, a kézműveseknek a
közös ténykedésért, a szülőknek, tanító
néniknek és a barátoknak azért, hogy közösen
ünnepeltek velünk. Köszönet a támogatóinknak, akik adományaikkal hozzájárultak ehhez, a mára már hagyománnyá vált
bemutatóhoz, és köszönet mindenkinek, aki
segített abban, hogy ez a délután közösen,
ilyen jó hangulatban telhessen!
Reméljük, a hagyomány, hogy Télapókor
Télapóval közösen táncolhatunk jövőre is
folytatódik, s ellátogat hozzánk 2011-ben is!
A „Leg a láb” Művészetoktatási
Intézmény pedagógusai

Ovis Télapó ünnepség a Művelődési Házban
December 3-án, 16 órakor került megrendezésre a „Leg a láb”Művészetoktatási Intézmény
és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ közös szervezésével az Ovis Télapó ünnepség, a
Művelődési Házban.
A rendezvényen óvodás és kisiskolás gyermekek várták nagy-nagy izgalommal a Mikulást,
akinek táncbemutatóval kedveskedtek. Elsőként a Luther úti óvoda Süni csoportosai mutatták
be „Játékfűzés” című összeállításukat.
Ezt követően a „Leg a láb” A.M.I. Babica csoporja „Aprótánc” és „Játékfűzés” című bemutatója következett. A műsor befejezéseként a „Leg a láb” A.M.I. Berecske csoporja lépett
porondra, „Dunántúli játékok és tánc” című koreográfiájával. Ráadásként a Kálvin úti óvodások verset mondtak a Mikulásnak.
A Mikulás szaloncukoral és sok-sok dícsérettel ajándékozta meg a szereplő és a rendezvényen részt vevő gyermekeket, majd Ő maga is táncra perdült a műsort követő táncházban.
A táncház mellett szüleikkel együtt kézműveskedhettek a résztvevők, ahol különböző karácsonyi díszeket készítettek.
A gyermekek kellemesen, jó hangulatban töltötték el ezt a pénteki délutánt.

Dec. 3-án este népzenétől volt hangos Mezőberény. A néptáncos gyerekek és fiatalok,
valamint a Gesztről, Sarkadkeresztúrról, Körösnagyharsányból, Biharugráról érkező vendég
táncosok (mintegy 150 fő) hajnalig ropták a táncot a Suttyomba zenekar zenéjére a Berény
Szállóban. Már ötödik éve rendezi meg a "Leg a láb" A.M.I. Télapót váró Folkbálját.
Legközelebb tavasszal a Tavaszköszöntő Folkbálra minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Mezőberényi Hírmondó
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IDŐSEK KARÁCSONYA 2010.
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
(Ady Endre)
Szép hagyományt folytatva, városunkban 2010. december 16-án a
Humánsegítő és Szociális Szolgálat, valamint az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ közös szervezésében ismét megrendezésre került
az Idősek Karácsonya, amikor is a színpadon fellépő gyerekek,
felnőttek műsoraikkal mosolyt csalhattak az idősek számára.
Az ünnepi délutánon elsőként városunk polgármestere, Siklósi
István köszöntötte igen meleg és kedves szavakkal a jelenlévőket.
Ezt követően a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény karácsonyi
műsorában, s Vozár M. Krisztián zongorajátékában gyönyörködhettünk.
A Kulturális Központ csoportjai közül bemutatkozási lehetőséget
kapott az idén megalakult Orlai Színpad, akik a csoport vezetőjének,

Bata Emíliának a Sakkmester című írásából készült darabbal örvendeztették meg a közönséget.
A délután különlegességeként Békéscsaba város kórusának, a
Bartók Béla Vegyeskarnak a műsorát lehetne megemlíteni, akiknek
karácsonyi énekekből álló csokra feledhetetlen élményt nyújtott.
Ez év adventi időszakában is a lelki felkészülést a történelmi egyházak lelkészei segítették.
Karácsonykor nem maradhat el az ajándékozás sem, így a
jelenlévőknek támogatóinknak köszönhetően egy kis csomaggal kedveskedtünk.
Rendezvényünk szponzorai voltak:
Mezőberény Város Önkormányzata
K&H Bank
Virág János vállalkozó
Mind a műsorokban szereplő felnőtteknek, gyermekeknek,
felkészítő tanáraiknak, mind a szponzoroknak nagyon köszönjük,
hogy közreműködésükkel az időseknek ismét egy színvonalas rendezvénnyel tudtunk örömöt szerezni.
Kovács Edina
igazgató

A Magyar Kultúra Napja
tiszteletére szervezett rendezvények
Mezőberényben:
2011. január 20. 17 óra
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Művelődési Központja (Fő út 6.)

„Ha kell, a gesztenyét is megnyomtatjuk!”
Szeretettel várjuk megrendelőinket 2011-ben is:
Grafikai tervezés, Digitális nyomtatás,
Egyedi ajándéktárgyak, Pólók, munkaruhák szitázása,
Kiállítási eszközök, Arculattervezés,
Névjegykártyák, Szórólapok, Meghívók, Dekoráció stb.
Kopirex Digitális nyomda a SPARBAN, a kávézó mellett.
Tel.: +36-20/5-567-568,
E-mail: mezobereny@kopirex.hu
www.kopirex.hu
Boldog Új Évet Kívánunk!
A 2010. novemberében megjelent
"Mezőberény Község Házszám- és Névjegyzéke 1930."
reprint kiadásának első 120 példányában a 11. oldal hibásan jelent
meg. A javított oldal átvehető az OPSKK Muzeális
Gyűjteményében, nyitvatartási időben.
A hibáért elnézésüket kérem!
Henger Péter

Élő néphagyományok a Dél-Alföldön - fotókiállítás
megnyitó
A kiállítást megnyitja:
Dombi Ildikó,
az Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Iroda vezetője

2011. január 21. 18 óra
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Művelődési Központja (Fő út 6.)
Kulturális értékeink - ünnepi műsor a 2010-es évben a
kultúra és a sport területén
kiemelkedően teljesítők tiszteletére
Köszöntőt mond:
Siklósi István,
Mezőberény város polgármestere

2011. január 22. 19 óra
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Művelődési Központja (Fő út 6.)
Színházi estek:
Rideg Sándor - Indul a bakterház
/falusi komédia két részben/
A Kalocsai Színház előadása
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Angyalok a városban

A Mezőberényi Nagycsaládosok a Városi
Humánsegítő Szociális
Szolgálat
és
a
Vöröskereszt helyi alapszervezete összefogásával valósult meg városunkban a karácsonyi
adománygyűjtés
a
mezőberényi gyerekek
javára.
December
6-tól
egészen 18-ig repdestek
gyűjtőhelyünkön, a Spar
áruház előterében az
angyalkák, akik több,
mint 300 kisgyermek
karácsonyát tudták szebbé varázsolni.
Reméljük, hogy ez a kezdeményezés egy hagyomány kezdete, és minden évben
lehetőség lesz a folytatásra! Újra jöhetnek az angyalok, akik feltöltik az
angyalzsákot, - „mert adni jó”- írták az emlékkönyvbe a sok szép üzenet közé,
melyet mi örömmel olvastunk.
Köszönetünket fejezzük ki minden karácsonyi angyalkának, akik segítették a
kezdeményezés sikeres megvalósulását. Külön köszönet Frey Péter vállalkozónak,
aki a helyszínt biztosította.
A mezőberényi óvodáknak, akik a kis angyaloktól külön összegyűjtötték az
adományokat. A Tappe Kft-nek, aki az Angyalzsákot biztosította számunkra. A
Dürer Nyomda Kft-nek, és a sok segítőnek, akik önkéntes munkájukkal nagyban
hozzájárultak a sikerhez.

A három szervezet nevében kívánunk minden városlakónak eredményes,
boldog új esztendőt!
Tímárné Csák Tímea

Mezőberényi Hírmondó

Emlékezzünk!
Emlékezni, visszagondolni Arra, Aki évtizedeken át a mindennapi életünkhöz tartozott, Akinek az életéhez tartoztunk,
nagyon nehéz feladat.
Tomcsányi Gyuláné Monostori Gabriellára emlékezni az
elmúlt hónaptól már ez a nehéz feladat jut nekünk.
Ellike, ahogy nevezhettük, már csak emlékezhetett
évtizedek óta szülőhelyére, a mi kis városunkra. Találkozásaink
alkalmával nagy szeretettel emlékezett a „Maász Tanító” Lánya
erre az alföldi poros helységre, a „Rákóczi Sugárútca” sarki
házára, a Nagymama útcaseprésire, az Édesapa sietésére a
messzi „Ókerti” Iskolába, amikor még csak azért mehetett az
Édesapával, hogy gyerekek között, jó levegőn legyen,
futkározhasson. Még nyolcvan év után is emlékezett és
emlékezetét felújította, amikor találkozóra jöhetett közéjük.
Édesanyja konyhájának illata és szép kézimunkái elkísérték
budapesti otthonába is. Itt találkozott kedves Férjével, akivel
hosszú évtizedeket tölthetett együtt. Itt élte át életének
legkeserűbb időszakát, azt a nehéz 21 hónapot, amikor
Édesapjáról, akit jóvátételi munkára hurcoltak messze Keletre,
semmi hírt nem kaptak. Keserűsége örömre fordult, „Tanító
Bácsi” nagyon legyengülve ugyan, de visszatért, megerősödött
és még a község belterületén évekig taníthatott. Itt kapta a
Teremtőtől két, mindennél fontosabb Gyermekét.
A kis Templom, ahol keresztelték, konfirmált, áldást kért
házasságára, még családi ünnepet is ünnepelt Szüleivel, /Szülei
50. és 60 éves házassági évfordulóját/ Testvérével, rokonaival,
családjával, ahonnan elődei hitét, szeretetét érezte áradni, ez a
kétszáz éves Templom maradt számára az igazi. Több
fényképen, festményen a családi képekkel együtt díszítette
szobái falát.
A gazdasági élet változása késztette Családjával együtt a
fővárosba költözni. Férje ott tudott képzettségének
megfelelően elhelyezkedni, Gyermekei is ott tudtak
képességüknek megfelelő tanulmányokat folytatni és szép
életutat befutni. Az egész családjának mindig biztonságot
jelentő Édesanya, drága unokáinak is mindig segítő Nagymamája tudott lenni.
Közben itthon elhunytak a szülők, rokonok, barátok. A hazalátogatások temetőlátogatásokká váltak, de még így is erőt
jelentettek a nagyváros forgatagában, a rájuk nehezedő évek
terhének elviselésében.
Férje elvesztése nagy törést jelentett. Kiüresedett a szépen
kialakított lakás, az Őt körülvevő főváros. Gyermekei, unokái
sikerei fel-felvidították. Legnagyobb örömöt azzal szerzett
családja, ha hazahozták és leülhetett a templom csendjében, és
végig látogathatta még élő rokonait, ismerőseit és tápiószelei,
/férje szülei és rokonai/, mezőberényi, gyulai, szeghalmi
temetőkben nyugvó Szerettei sírját. Ezt a hosszú és fáradságos
utat még 86 évesen is megtette, de a következő évben már nem
tudta vállalni.
Néhányan még itthonról ha felkerestük, öröme leírhatatlan
volt, mi pedig szomorú szívvel jöttünk el, éreztük a búcsúzás
fájó közeledését.
Az utolsó két évben csak a családtagok rendszeres látogatása, a
régiek telefonhívásai, levelei oldották magányát. Már kedves szomszédai az utca másik oldalról is csak az ablakon át köszöntötték.
Szép és nagy szeretettel megírt gyöngybetűs levelei is egyre ritkábban jöttek Tőle. A telefonbeszélgetések is megritkultak, mert a hallása egyre gyengébb lett. Október végén pedig már nem volt reakció sem levélre, sem telefonhívásra.
Ellike már a kórházban Teremtője – Megváltója –
Megszentelője hívására várt.
A hívó szó szép csendben november 11-én érte el.
A Farkasréti Temetőben, Férje mellé helyeztük nyugalomra a
viszontlátás reményében! Legyen áldott az emléke a mi városunkban, közöttünk is!
Emlékezzünk Reá: mi BERÉNYIEK!
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HITÉLET
Krisztusban Kedves Testvéreim!
A híres perzsa hódítóról Xerxesről olvasom, hogy az egyik döntő csatája előtt
megszemléli csapatait. Végignéz kedves katonáin, akiknek arcán a győzelem
reménye gyújtogatja fényeit. Mind erős és egészséges ember. Fegyverük, ruhájuk
csillog-villog a felkelő nap fényében. Xerxes örömmel szemléli őket, de hirtelen valami sötét árnyék borul az arcára. Eszébe jut egy megrázó gondolat: vajon bátor katonái
közül hányan maradnak vérbe fagyva a csatatéren? Ki tudja hány emberét aratja le a
halál? Ez a gondolat úgy megrendítette a királyt, hogy fejét lehajtva sírni kezdett!
Érzései nem csalták meg! A csata végzetes vereséggel végződött a perzsák számára…
A most kezdődő év is hasonlít egy olyan csatatérhez, mellyel meg kell küzdenünk!
Nem tudjuk, mit hoz ez az év! Sok mindenben remélhetünk! Mindnyájan szeretnénk
sikeresek és boldogok lenni! Remélhetünk földi örömöket, de ez kevés nekünk
embereknek! Mi túlnyúlunk a földi kereteken! Az örök élet és a boldogság igéi Jézus
Krisztusnál vannak! A mai ember sokat tanul és sokat tud, de aki nem ismeri Istent
semmit sem ismer! Többet ér minden ismeretnél, ha valaki dadogni tud az Istenről!
Egyszer egy férfi kereste fel Pió atyát, feltárta előtte szomorúságát: Nem tudok
hinni az Istenben! A páter válasza: -„Szerencséje kedves barátom! Isten hisz önben!
Hiszi, hogy a tékozló fiú példája szerint megtalálja az Atyai házba vezető utat! Hiszi,
hogy nem éri be a moslékos vödörrel, hanem csatlakozik azokhoz a boldog
éhezőkhöz, akik elnyerik a jóllakás jutalmát!”
Az újév akkor lesz számunkra a boldogság termőtalaja, ha Krisztusra bízzuk
életünket, rálépünk a tökéletesség és az életszentség útjára. Nyilván lesz, hogy
elbotlunk, de ez ne keserítsen el bennünket, mindig térjünk vissza Jézushoz. Imádkozzunk egymásért, induljunk közösen az újévben! Legyünk mélységesen
meggyőződve, hogy az új év minden perce kegyelemmel van átjárva, Jézus szent
vérével megáztatva! Azzal visszaélnünk nem szabad, de elvesztegetnünk sem szabad!
Bízd Újra Életed Krisztusra!

Bereczki József
és
Kupás Magdolna
januárban üneplik

Szeretettel:
Miklós atya

50.
házassági évfordulójukat.

DECEMBER HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:

PLAVECZ PÁLNÉ CINKOCZKA ANIKÓ (1930) MB. PUSKIN U. 1., NÉMETH

Ezúton is köszöntik őket:
fiaik, menyeik, unokáik, dédunokájuk.

LAJOSNÉ KOCSIS MÁRIA (1921) MB., VINCZE IMRE (1928) MB.,
FÁBIÁN GYÖRGYNÉ LAKATOS JULIANNA (1933) MB. SZÉNÁSKERT 40.
SZÁM ALATTI LAKOSOK.

MEGEMLÉKEZÉS
„Nehéz az élet nélküled
Mert te voltál a jóság és szeretet
Elvitted a fényt és meleget
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet
Elfelejteni téged sohasem lehet”

MASSZÁZSOKTATÁS
KEZDŐKNEK
ÉS
HALADÓKNAK!

Fájó szívvel emlékezünk

Jánoska József

Érdeklődni:

halálának első évfordulója alkalmából:
szerető feleséged, gyermekei és unokái

06-30-320-8189

10.

2011. január

TÁRSASTÁNC MINDENKINEK!

Mezőberényi Hírmondó

ADVENT GYERTYAGYÚJTÁS PILLANATAIBÓL

GYEREKEKNEK
Kezdők
1-4. osztályosoknak
Megbeszélés időpontja:
2011. január 12. (szerda) 17 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Haladók
1-4. osztályosoknak
Megbeszélés idõpontja:
2011. január 12. (szerda) 17. 15 óra
Tanfolyam díja: 7000. Ft
FIATALOKNAK
Kezdõk
8. osztályosok és középiskolások részére
Megbeszélés időpontja:
2011. január 12. (szerda) 17. 30 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Haladók
Középiskolások részére
Megbeszélés időpontja:
2011. január 12. (szerda) 17. 45 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Jelvényszerzõk
Középiskolások részére
Megbeszélés időpontja:
2011. január 12. (szerda) 18. 00 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft
Versenytáncosok
Aranysztár fokozatú jelvénnyel
rendelkezők részére
Megbeszélés időpontja:
2011. január 12. (szerda) 18. 15 óra
Tanfolyam díja: 7000 Ft

A tanfolyamokat vezeti:
Hajas Tibor
diplomás táncpedagógus
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