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Petőfi emléktúra indul a Körös-partra az
Alföld Turista Egyesület szervezésében
a SPAR áruház parkolójából
Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra a Művelődési Központban
Himnusz - Városi Ifjúsági Fúvószenekar
Ökumenikus Istentisztelet a Mezőberényi
Történelmi Egyházak közreműködésével
Ünnepi műsor - Közreműködnek: a Békéscsabai
Jókai Színház művészei és a Leg a Láb AMI táncosai
Ünnepi köszöntő: Siklósi István polgármester
Városi elismerések átadása
"Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerő
cím: Schőn Anna
„Mezőberény Sportjáért”elismerő cím: Bálint Anna
„Mezőberény Kultúrájáért”elismerő cím:
KTV Stúdió Mezőberény
„Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím:
Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.
„Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért”
elismerő cím: Halász Józsefné
A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja:
Siklósi István polgármester,
Szekeres Józsefné alpolgármester
Koszorúzás a Petőfi-szobornál
Szózat
Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél
A Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület és az
Alföld Turista Egyesület szervezésében
(Az emlékműhöz autóbusz indul a Művelődési
Központ parkolójából.)
Siklósi István
polgármester

„Az értékek őrzője, a hagyományok ápolója” szlogen szellemében
került sor 2014. március 1-jén arra a konferenciára, melynek
legfontosabb célja, hogy a múlt megbecsülése mellett irányokat
jelezzen számunkra, és városunk jövőbeni lehetőségeit villantsa fel a
nagyvilággal összefüggésben. Az öt témában felkért előadó
mindegyike kapcsolatban áll Mezőberénnyel.
Az előadásokat Dankó Béla
országgyűlési képviselő, Kondoros
polgármestere köszöntője előzte meg,
melyben részletesen beszélt városunk
történetéről, valamint Kondoros várossá
válásának lépéseiről. Kondoros Békés
megye legfiatalabb városa.
A közigazgatás jövőjéről tartott előadást
dr. Virág Rudolf a Közigazgatási és
Igazságügyi minisztérium területi
államigazgatás fejlesztésével és a
fővárosi és megyei kormányhivatalok
vagyonkezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.
Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke, helytörténész, Mezőberény várossá válásáról
mondott beszédet.
Dr. Chrappán Magdolna a Debreceni Egyetem Neveléstudományok
Intézet, intézetigazgató docense „Az oktatás, mint a helyi közösségek
megtartó ereje„ címmel tartott előadást. Mezőberényi kötődéséről így
vallott: "Itt születtem, itt érettségiztem, életem meghatározó élménye
a gimnáziumban eltöltött idő. 18 éves korom óta nem lakom itt,
viszont itt lakik a családom, ami nem alapos, inkább kívülálló, de
rendszeres információt jelent a városról."

A képen: Körösi Mihály, Reményi Mihály, Sík-Behán Erika, dr.
Chrappán Magdolna, Rajnai Tamás, Rékasi Tibor.
„Mezőberény városépítészeti lehetőségeiről” tartott előadást SíkBehán Erika, aki a térség területfejlesztésében főszerepet vállaló
Békés Megyei Önkormányzat jelenleg GYED-en lévő munkatársa.
Mezőberényi származású, gyermekkora óta Mezőberényben él.
Legutóbb a Békési úti Pihenő Park tervét készítette el a város számára.
Bár a pénzügyekről és a gazdaságról szóló előadásra kértem fel
Rajnai Tamást, az Uniqa Bank Kijevi munkatársát, de előre jelezte,
hogy nem erről fog beszélni. Fontos kérdéseket osztott meg velünk és
a kijevi események kapcsán első sorban a nyitottságra hívta fel
figyelmünket minden téren. Ő maga tősgyökeres mezőberényi,
iskoláit a középiskola befejezéséig itt végezte, s bár Budapesten és
Kijevben él, de szülei révén, akik itt élnek sokat tud városunkról.
folytatás a 3. oldalon...
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Január 30-án Szekeres Józsefné alpolgármester otthonában
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Pardi Sándornét. Ez
alkalomból adta át Orbán Viktor miniszter úr emléklapját, valamint a
város nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és derűs
éveket kívánunk neki.
Február 4-én a mezőberényi orvosi ügyeletről ellátott települések –
Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Murony, Köröstarcsa –
háziorvosai, szakorvosai részvételével Siklósi István polgármester a
felmerült problémák megoldásáról tartott megbeszélést. Több
ötlet is felmerült, illetve a jelenlegi ellátó Kft. helyett más nevek is
szóba jöttek. A pillanatnyilag nyilvánosságra hozható információkról
a kábel TV nézőit tájékoztatta a polgármester, a s továbbiakban is
fogja tájékoztatni.
Február 18-án az érintett települések
polgármestereivel, valamint Békés város polgármesterével a további
tárgyalások szükségességéről állapodtak meg azzal, hogy az ügyelet
ellátását nem a Sani-Med Kft-vel folytatják. Időközben elkészültek a
tájékoztató plakátok és azonos szöveggel szórólapok az ügyeleten
igénybe vehető szolgáltatásokról, melyet 18-ától a város lakói a
rendelők váróiban elolvashatnak, illetve onnan elvihetik. Február 25én a Művelődési Házban lakossági fórumot tartott a polgármester az
orvosi ügyelet témájában.
Szintén február 4-én rendkívüli testületi ülés megtartására került
sor. Az ülésen szóbeli előterjesztésben elhangzott, hogy az ülésre
beterjesztett intézkedések elfogadása esetén a város 2014. évi
költségvetése megalkothatóvá válik. A testület a javaslatokat
elfogadta, így a Hivatal pénzügyi szakemberei ezek mentén a februári
rendes testületi ülésre elkészítették a teljes írásos anyagot. Ez határidő
komoly kihívást jelentett számukra, mivel a központi előírások
változása adminisztratívan döntően újratervezést igényelt. A tervezési
időszakban több alkalommal kellet az eredeti formákat átdolgozni, a
különböző bevételi, kiadási tételeket új helyre átírni, megosztani.
Eddig az utolsó központi utasítás február 19-én érkezett a Magyar
Államkincstártól, amikor már az aktuális írásos anyag elkészült és
kiküldésre került.
Február 5-én az esti órákban több e-mail, sms, telefonhívás érkezett
arról értesítve Siklósi István polgármestert, hogy a The New York
Times aznapi számában Mezőberényről jelent meg írás, amely
teljesen pozitív megállapításokat tartalmaz. A cikk "utóéleteként" a
HVG rövidített fordításban tudósított a cikkről, majd másnap az RTL
Klubon is leadtak egy szintén pozitív riportot városunkról. Másnap
reggel egy Budapest környékén fogható rádió kb. negyed órát
foglalkozott a cikkel, ez idő alatt többször említve Mezőberény nevét.
A Magyar Nemzet újságírója is kereste telefonon a polgármestert, és
ez alapján jelent meg írás a lapban. Azon túl, hogy városunk pozitív
megítélés alá esett, a magyar emberekről is a nyitottságot, a
barátságosságot jelenítette meg a vezető amerikai sajtóorgánum.
Bizonyára valamennyi mezőberényi embernek büszkeségre ad okot a
cikk. Azokat az embereket, akik a rangrejtett amerikai újságíróval
találkozhattak, köszönet illeti, hiszen elsősorban ők azok, akik ezt a
pozitív képet kialakították. Reméljük, ha másokkal találkozott volna,
akkor is ilyen nyitott, segítőkész, barátságos embereket talált volna az
újságíró. A New York Times és az RTL Klub szerkesztőségének is
megköszönte Siklósi István polgármester a pozitív reklámot, valamint
invitálta őket más időpontokban teendő látogatásokra is.
Február 11-én Román János tiszteletes úrral folytatott
megbeszélést a polgármester, mely során egyeztettek a templom
körüli munkákról, valamint a 47-es út gyalogos átkelőjéről.
Tájékoztatta a tiszteletes urat, hogy a Puskin utca templom felőli
járdájának folytatásaként engedélyezett átkelő megvilágításának
feltételei a DÉMÁSZ részéről megtervezésre kerültek, arra a
megrendelést megküldte a cégnek. A 460.000,- Ft-os bekerülési
költséget az energiaszolgáltató a "területfoglalásból" felgyűlt tőkéből
tudja finanszírozni. Az átkelő felfestésére a világítás elkészülte után
kerülhet sor, amely határidő az áramszolgáltató visszajelzése szerint
akár 9 hónap is lehet. A megrendelőben a polgármester sürgette a
kivitelezést.
Február 12-én érkezett az értesítés, hogy a tanyagondnoki szolgálat
ellátásához szükséges gépkocsi beszerzésére 5 millió Ft vissza nem
térítendő pályázati forrást nyert az Önkormányzat. A gépkocsi

minél előbbi átvétele és a tanyagondnoki szolgálat beindítása miatt a
pályázatban megjelölt típusú és felszereltségű autót 19-én
megrendelte Siklósi István polgármester.
Február 15-én meleg étel osztására került sor a városban. A három
helyszínen kiosztott 700 adag gulyásleves sok család akár két napos
étkezési gondjait oldotta meg. Köszönet az adományozó
vállalkozóknak, magán személyeknek, valamint azoknak a
segítőknek, akik az osztásban részt vettek.
Február 17-én Siklósi István polgármester otthonában köszöntötte
90. születésnapja alkalmából Kőszegi Mártont. Ez alkalomból adta
át Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját, valamint a város
nevében egy ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és derűs
éveket kívánunk neki.
Február 19-én Polgármester Úr aláírta a műfüves pálya MLSZ-szel
kötött szerződésének 1. sz. módosítását. A módosítás az
önkormányzat számára az eddigieknél kedvezőbb feltételeket biztosít
a reklámfelületek hasznosítására. Lényege, hogy az értékesített
reklámfelületért kapott összeg 100%-ban az önkormányzatot illeti
meg.
Az elmúlt időszakban az önkormányzat által visszaállításra kijelölt 3
db közkifolyó elkészült és működik. A közkifolyók a Kérhalom, az
Olajfa és az Újtelep utcákon találhatóak, és enyhítik a körzetben élő
szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok gondjait.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014.
február 24-én tartotta soron következő ülését.
Az ülés kezdetén a Képviselő-testület egyperces néma főhajtással
emlékezett a kommunista diktatúra áldozataira.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2014. január 27-i zárt, valamint a február
4-i és február 12-i rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, majd
Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Tudomásul vették Pilismarót Község árvízi védekezéséhez nyújtott
támogatásával valamint a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
támogatásával kapcsolatos elszámolást.
Módosításra került az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet. Az ülésekről történő
igazolatlan hiányzás a tiszteletdíj csökkentésével jár.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a
2013. évi önkormányzati intézmények cafetéria kifizetéséről szóló
beszámolóját.
A testület tudomásul vette a 2013. évi városi rendezvények és
kulturális értékek teremtésének, valamint a nemzetközi kapcsolatok
támogatása pályázatok elszámolásának ellenőrzéséről szóló
beszámolót, köszönetet mondva az egyesületeknek, intézményeknek
a 2013-ban végzett munkájukért.
Tudomásul vették a 2014. évi költségvetésben biztosított sportra
fordítható támogatás felosztását.
Jóváhagyta a Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság
által ellenőrzött Mezőberényi Football Club és Mezőberényi
Kosárlabda Klub szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint
tudomásul vette 10 sportegyesület 2013. évi sporttámogatások
felhasználásról szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját is. A
képviselők köszönetet mondtak a sportegyesületek vezetőinek és
tagjainak a 2013. évben végzett munkájukért, és további eredményes
szereplést kívántak.
Elfogadták Mezőberény Város 2014. évi költségvetését. A bevételi
és kiadási főösszeg intézményfinanszírozással 3.592.515 ezer Ft.
Erre az évre többek között a következő beruházások kerültek
betervezésre: óvoda felújítás, szociális bérlakások felújítása, OPSKK
lépcsőjének javítása, OPSKK színházterem tetőszigetelése, Kálmánfürdő szennyvízelvezetése, köztemető bővítése stb. A költségvetés új
eleme a Gazdaságélénkítő stratégia részeként 10 millió Ft forrás
biztosítása munkahelyteremtésre ill. megőrzésre.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatta a
várossá nyilvánítás 25. évfordulójának méltó megünneplését, az
erről szóló tájékoztatót, az esemény- és rendezvénysorozat tervezetét
tudomásul vette.
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Tudomásul vették a Települési Értéktár Bizottság végzett
munkájáról szóló beszámolót.
Forráshiány miatt nem támogatta a Képviselő-testület a Nógrád
Megye Önkormányzata Sajtóiroda szlovákiai vendégcsalogató
kiadványában Mezőberény bemutatkozását.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott a testülettől, hogy
válaszlevelet írjon Vantara Gyulának Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesterének a zsidó temető gondozásával kapcsolatban.
A Békés megyei Holocaust 70. évfordulója alkalmából készítendő
békéscsabai emlékmű felállításához nem szavazott anyagi támogatást
a testület, a Békéscsabai Zsidó Hitközség által kalkulált összegből a
saját, mezőberényi emlékmű felújítására fordítanak.
Mezőberény Város Képviselő-testülete döntött a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetségéhez való csatlakozásról, és
felhatalmazta a polgármestert szükséges dokumentumok aláírására.
A Dr. Card Kft. egészségügyi információs kártyára vonatkozó
ajánlatát a szűkös anyagi források miatt nem támogatták a
képviselők. A lakosok egyénenként beszerezhetik a kártyát.
A Mezőberényi Horgászok Egyesülete felvétele miatt módosításra
került az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi
testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló rendelete.
A jogszabálynak megfelelően felülvizsgálatra került az
ingatlanvagyon kataszter. A változások, pontosítások miatt
módosítani kellett az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet. Az
illetékes vezetőknek az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló beszámolójában, illetőleg a zárszámadás során keletkező
dokumentumokat, adatszolgáltatásokat a változások beépítésével kell
elkészíteniük.
Siklósi István polgármester testületi megbízást kapott, hogy a
speciális étkezési igényű gyermekek és felnőttek étrendjét a Városi
Közszolgáltató Intézményen keresztül biztosítsa.
Mezőberény Város Önkormányzata együttműködési megállapodás
elfogadásáról döntött a Mezőberényi Horgászok Egyesületével a
Hosszútó turisztikai célú közös hasznosításával kapcsolatban. Az
együttműködés 2014. március 1-től 20 évre terjed ki.
Siklósi István polgármester megbízást kapott a testülettől, hogy
Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei földgáz energia
beszerzése vonatkozásában 2014. október 1-től 2016. október 1-ig
tartó szerződéses időszakra aláírja a Sourcing Hungary Kft. által
szervezett csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatásához az elfogadó
nyilatkozatokat, majd ezt követően az energia kereskedelmi
szerződéseket is.
A Képviselő-testület elfogadta Szalai Barna egyéni vállalkozó a
www.mezobereny.hu weboldal frissítésére vonatkozó árajánlatát.
Döntés született 14 db, a közterület-felügyelő által megfigyelhető
térfigyelő kamera üzemeltetéséről az alábbi helyeken: Berény
Szálló Eötvös utca felől sarkán a szökőkút felőli részt figyelve 1 db;
Városháza épületén a körforgalmat és a Fő út egy részét megfigyelve 1
db; Fortuna tér egy részét megfigyelve 1db; Sportpályán a műfüves
pályát és a lelátót figyelve 2 db; Liget utcai buszmegállók,
kerékpártárolók és a piactér megfigyelésére 3 db; Luther tér
iskolaépület főbejárat megfigyelésére 1 db; Civil Fejlesztő Központ
mögötti parkoló és a Pihenő Parkra nézve 2 db; Ligetben a színpadtól
a bejárat felé és a Madarak Háza felé irányítva 2 db; Hősök útja
játszótér 1db.
Mezeiné Szegedi Erzsébet, a 4. számú választókörzet képviselője
interpellációt nyújtott be az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Siklósi
István polgármester részletes tájékoztatást adott a megtett
intézkedésekről, és ismertette, hogy zárt ülésen tárgyalják a
lehetőségeket. Február 25-én lakossági fórumot is tart az orvosi
ügyelet témájában. A képviselő elfogadta az interpellációra adott
választ.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja:
2014. március 31. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit, titkárság

Ételosztás
Mezőberény Város Önkormányzata, Siklósi István polgármester és
Barna Márton képviselő kezdeményezésére, hasonlóan az előző
évekhez, három helyszínen szervezte meg az ételosztást. 2014.
február 15-én a helyi vállalkozók és önkéntesek segítségével tudott
újból megvalósulni a segítségnyújtás ilyen formában. 700 adag
melegételt osztottak szét. Köszönet a támogatóknak és a
segítőknek.

3.

...folytatás az első oldalról
A „Fenntartható mezőgazdaságról” tartott előadást Reményi Mihály,
aki jelenleg a Válogatott Bionom Termékek Kft-nél dolgozik, s emellett
kertészeti témákban előadásokat tart, publikál. Mezőberényben
született, általános iskolai tanulmányait Mezőberényben folytatta, a
középiskolát a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban végezte.
Egyetemi tanulmányai miatt költözött Budapestre, jelenleg is ott él. És
az idén ünnepli 25. születésnapját.
Utolsó előadóként Rékasi Tibor „Smart City –
az okos város és a technológia” címmel tartott
előadást a talán legdinamikusabban fejlődő
tudomány és gazdasági ág, az informatika
kérdéseiről. Rékasi Tibor 2013. október 1j é t ő l a M a g y a r Te l e k o m v á l l a l a t i
szolgáltatások vezérigazgató-helyettese és a
T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója. Mezőberényi kötődéséről ezt írta:
"Mezőberényben lettem felnőtt, életem egyik
legszabadabb és legizgalmasabb időszakát
töltöttem itt, amiben a legfontosabb állomások a gimnázium, a sportcsarnok és pár
kocsma volt." (A Budapest környékéről
származó fiatalember a mezőberényi német
két tanítási nyelvű gimnázium első
évfolyamán végzett.) A konferencia zárásaként a várossá válásban
közreműködőknek köszöntük meg a munkáját, és emlékeztünk azokra a

Zolnai László, Magyar Pál, Szűcs Lajosné, Szekeres Józsefné
mai napig köztiszteletben álló emberekre, akik nem lehettek már
közöttünk. A „25 éves a város” rendezvénysorozat első eseménye jó
alkalom volt arra, hogy hasznos gondolatokhoz juthattunk a fejlődés
irányairól. Jó volt hallani, hogy több területen az előadók által jelzett
irányban halad városunk. A konferencia előremutató gondolatai
továbbgondolásra adnak okot és tudomásul kell vennünk, hogy az
előadók által is megfogalmazott megállíthatatlanul zajló változásokat
számításba kell venni és a tanulságokat le kell vonni.
Siklósi István polgármester

Kiállítás megnyitó eredményhirdetéssel
Az OPS Kulturális Központ által
meghirdetett „Mezőberény
objektíven” fotópályázat
eredményhirdetésére és a
beadott képekből készült kiállítás megnyitására március 1-jén
került sor. Mintegy 50 kép közül
válaszotta ki a zsűri az első
három díjazott képet valamint
egy különdíj is gazdára talált.
1. helyezést ért el: Fábián Zsolt:
Védőn című fotója, 2. helyezett
lett Hoffmann Sándor:
Kocsányos tölgy című képe, 3
helyezést érte el: Pappné
Kőszegi Ilona: Kérészek a
Körösön című fotója. Különdíjas
lett: Ráksi Dániel: Éjszakai főút
című képe. A teljes pályázati
anyag megtalálható:
http://www.mezobereny.hu/s/hir/1023/Mezobereny-objektivenfotopalyazat-eredmenyei
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2014. március
Lakossági tájékoztató a KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL

Ezúton tájékoztatjuk Mezőberény, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut,
Köröstarcsa és Murony lakosságát a Központi Orvosi ügyelet
elérhetőségéről és működéséről.
Hol és mikor érhető el a Központi Orvosi Ügyelet?
A lakosság sürgősségi ellátását a Központi Orvosi Ügyelet 5650,
Mezőberény, Széchenyi u. 1. sz. alatt biztosítja.(Tel: 66-352-122). Az
ügyeleti idő hétköznapokon 16-08 óráig, hétvégén, pihenő- és
ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart.
Milyen esetekben kérhetik az ügyelet segítségét?
A háziorvosi ügyelet fő feladata az alapszintű sürgősségi ellátás.
Sürgős szükségnek minősül az egészségi állapotban bekövetkezett
olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi
ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve
súlyos vagy maradandó egészkárosodást szenvedne. Azok az
egészségben bekövetkezett változások, amelyek ebbe a körbe nem
tartoznak bele, nem sürgősségi ellátási esetek. Idült betegségek,
egyszerű panaszok, halasztható esetekben kérjük, a rendes háziorvosi
rendelési időt vegyék igénybe. Rendszeresen szedett gyógyszerek
esetében gondoskodjanak a háziorvosnál időben történő felíratásról.
Az indokoltan esetekhez történő hívások, megjelenések miatt csökken
az esélye, hogy az ügyeletes orvos időben érjen a valóban sürgős
esetekhez!
SÜRGŐS SZÜKSÉGBE TARTOZÓ, ÉLETET
VESZÉLYEZTETŐ ÁLLAPOTOK ÉS BETEGSÉGEK
Az 52/2006. (XII.28) EÜM rendelet melléklete tartalmazza az
alábbiakat:
1) Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás
veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés
2) Átmeneti keringés- és vagy légzésleállással járó állapotok Pl.
embolia (érelzáródás); Adams. Stokes-Morgagni szindróma,
syncope (rövid ideig tartó, hirtelen jelentkező
eszméletvesztések), fulladások, élet veszélyeztető
ritmuszavarok, klinikai halál állapota
3) Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a foyladék- és
ion- háztartás életveszélyes zavarai
4) Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó
kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás,szédülés,tumor, gyulladás,
fejlődési rendellenesség, trauma)
5) Eszméletlen állapotok
6) Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7) Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”
szemsérülés
8) Szepszis( vérmérgezés)
9) Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának
veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem
sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása
10)Szülés,koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxéma,
eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés
11)Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és
anaphylaxiás állapotok, szisztémás és polisztémás autoimmun
betegségek krízis-állapotai
12)Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a
csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny
vérsejthiány-állapot
13)Veleszületett, vagy szerzett véralvadás zavar alapján létrejövő
heveny életveszély
14)Akut légzési elégtelenség, légút szűkület(Pl. gégeödéma,
ashmás roham, idegentest, fulladás)
15)Mérgezések
16)Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy
fájdalommal, görcsökkel járó kórképek ). Pl.: bélelzárodás,
appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség,petefészek
ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott
cysta, kizást sérv, epegörcs,vesegörcs,vérvizelés)
17)Égés-fagyás (III-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II fokú, és/vagy
az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett
testtájon vagy a légutakat érintő)
18)Elsődleges sebellátás
19)Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek
(szív,tüdő, lép,máj,vese) sérülése

20)Compartement szindrómák
21)Nyílt törések és decollement sérülések
22)Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)
23)Súlyos medencegyűrű törések
24)Politraumatizáció , többszörös sérülések
25)Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség,barotrauma
26)Áramütés, elektrotrauma
27)Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia,
napszúrás, hőguta
28)Súlyos akut sugártartalom és sugárbetegség
29)Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal
összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot
30)Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31)Infektológia kórképek, melyek önmagukban vagy
szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek
elő.
Az ügyelet betegellátási sorrendje:
Ügyeleti időben a betegek ellátásnak sorrendje nem
érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgősségi
sorrendben történik. Azaz elsőként mindig a legsúlyosabb állapotú
beteg kerül ellátásra. A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is
lehetnek könnyebb megbetegedés következményei, és enyhe tünetek
is lehetnek súlyos állapot következményei. A betegek állapotának
megítélése, a sürgősségi sorrend ezért igen nagy szakértelmet kíván,
és mindezekre tekintettel ez az ügyeletes orvos feladata.
Ne feledje!
Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával
másik ember életét veszélyeztetheti!
Egy ügyeletes orvos látja el 17 ezer ember sürgősségi alapellátását hat
településen. Megértését köszönjük!

INTÉZMÉNYI HÍREK
MEGHÍVÓ
„Munkahely egészségre hangolva”
Tájékoztató Fórum
Kedves Kollégák!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Humánsegítő Szolgálat jelenlegi és
volt munkatársait hozzátartozóikkal együtt a TÁMOP-6.1.211/1-2012-0872 számú program keretében megrendezésre
kerülő Tájékoztató Fórumra.
A Fórum időpontja: 2014. március 11. (kedd) 14.00 óra
Helyszíne: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ emeleti
terme 5650 Mezőberény, Fő út 6.
Program:
13:45 – 14:00 óra
14:00 – 14:45 óra

14:45 – 15:15 óra

15:15 – 15:30 óra

Regisztráció
Az elkészült Munkahelyi egészségterv és
az arra épülő egészségfejlesztő programok
bemutatása. Kotroczóné Antal Terézia –
megyei vezető védőnő
Hol tartunk most?
A projekt keretében már megvalósult és a
még hátralévő szakmai programok
értékelése, ismertetése
Kovács Edina – projektvezető
Felmerülő kérdések megválaszolása
Megvendégelés

A részvételi szándékot kérem, szíveskedjenek jelezni
legkésőbb 2014. március 7-éig a 66-515-536-os telefonszámon,
vagy a human@mezobereny.hu e-mail címen.
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Múzeumi Esték

MEGHÍVÓ
„Munkahely egészségre hangolva”
Előadás
A Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat
szeretettel meghívja Önt
a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0872.
számú projekt keretében
megrendezésre kerülő előadásra.
Előadónk: Dr. Buda László orvos,
pszichiáter, pszichoterapeuta
Előadásának címe:
„Mit üzen a tested?”
Időpontja: 2014. március 26. (szerda) 17:00 óra.
A konferencia helyszíne: OPS Kulturális Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.

A Múzeumi Esték előadásán 2014. február 27-én 17 órakor Békés
megye ligeteinek és különleges fáinak történetéről tartott előadást
Szelekovszky László környezet- és természetvédelmi szakember. Az
előadás a Békés megyében található nagyszámú Erzsébet-liget
telepítésének történetét mutatta be, emellett a Körösök vidékén
található évszázados faritkaságokat és a hozzá kapcsolódó legendákat
is megismerhette a hallgatóság.

Az OPSKK márciusi
programajánlója
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
2014. február 13-án rendezte meg a

március 10.
március 10.

Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd
verseny városkörnyéki fordulóját.
március 15.
március 19.
március 19.

március 19.
március 21.
Versenyeredmények: 5-6. osztályos tanulók kategória: 1. Ladányi
Sára, Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola, Felkészítő tanár:
Forgácsné Gyetvai Krisztina; 2. Farkas Anita, Szent Gellért
Katolikus Általános Iskola és Óvoda Gyomaendrőd, Felkészítő
tanár: Polányi Éva; 3. Bokor Kevin, Mezőberényi Általános
Iskola, Felkészítő tanár: Jakabné Wagner Krisztina. 7.-8. osztályos
tanulók kategória: 1. Szilágyi Sára, Mezőberényi Általános Iskola,
Felkészítő tanár: Kesztyűs Zsuzsanna; 2. Roósz Mercédesz,
Mezőberényi Általános Iskola, Felkészítő tanár: Ancsinné
Francziszky Klára; 3. Uhrin Beáta, Mezőberényi Általános Iskola,
Felkészítő tanár: Ancsinné Francziszky Klára

Elvámolt nászéjszaka
zenés vígjáték 2 felvonásban
2014. március 21.
Főbb szerepekben: Straub Dezső,
Oszter Alexandra, Fésűs Nelly,
Beleznay Endre
További információ és jegyvásárlás az
OPSKK Művelődési Központjában.
06/66-515-553. Jegyár: 2800 Ft.

március 26.
március 29.

8-11 óra Véradás
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja
17 óra Közösségfejlesztő Szakmai
Műhely civil szervezetek számára.
Helyszín: Civil Fejlesztő Központ.
9 óra Nyílt túrák: Petőfi Emléktúra az
Alföld TE. szervezésében
14.30 óra Leczkésiné Hőgye Katalin
egészségügyi előadása Helyszín:
OPSKK Művelődési Központja
17.30 óra Gyerekszínház: CSE'MESE
(A Masters of Theatre meseelőadása)
Jegyek kaphatók elővételben
az OPSKK Művelődési
Központjában 950 Ft-os áron.
Színházbusz – Goldoni: Chioggiai csetepaté
I. világháború centenáriuma alkalmából
Elfeledett hőseink emlékezete című
emlékünnepség.
Dr. Buda László pszichiáter előadása
az OPSKK Művelődési Központjában
Nyílt túrák: Túra a Béli-hegységben
Rendező: Alföld TE.

II. NAGYMAMÁINK SÜTÖTTÉK
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete; a Városi Nyugdíjas Klub;
a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ ismét megrendezi
2014. április 5-én 08.30-kor
a Házi süteményverseny,- bemutató és kóstoló
című rendezvényét az OPSKK Művelődési Központjában.
A rendezvény célja: a családok régi, jól bevált receptjeinek
bemutatása, ezzel is tovább gyarapítva városunk helyi értékeit.
Nevezés feltétele: az elkészített sütemény, a recept, nevezési díj
Várjuk azoknak a mezőberényieknek és környékbelieknek a
jelentkezését, akik szeretnek sütni, és szeretnék megosztani
másokkal sütési fortélyaikat, receptjeiket.
További információ: www.mezobereny.hu,
opskk.mezobereny.hu oldalakon, a 06-66-515-553-as
telefonszámon, és Bartó Róbertnénál (06/20-4243-944)
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1914 – 1918
Isonzó, Doberdó, Gorlice
- Az első világháború,
melyet sokan úgy emlegetnek:
a Nagy Háború

2014. évben az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára
emlékezünk, az első világégésre, melyben a Hősi Halottaink
Emlékalbumában foglaltak szerint 571 mezőberényi honvéd esett
el – a besorozott négyezer közül – és hozta meg a legnagyobb
áldozatot, amit megtehetett, adta életét a különböző
hadszíntereken. 1928. június 24-én a Mezőberényi Hősök
Emlékszobrának leleplezésekor József királyi herceg így
fogalmazott:
„Akik a hazáért elestek, örökké élnek a hálás utódok szívében!
Dicsőség legyen nevükön és Isten áldása a Mezőberényieknek.”
Mezőberény Város Képviselő-testülete méltó módon kíván
megemlékezni az első világháborúban hősi halált halt
honvédekről, a háborút túlélőkről, az itthon maradottak
áldozatvállalásáról, az árvák, özvegyek, szülők fájdalmáról. Az
Oktatási és Kulturális Bizottság a város közművelődési
intézményével, az oktatási intézmények, civil szervezetek, egyéb
közösségek és magánszemélyek bevonásával, felkérésével több
emlékező eseményt, rendezvényt, programot szervez és ajánl az
érdeklődők számára.
Tisztelettel várjuk Önt is emlékünnepségeinkre:
Körösi Mihály Oktatási Bizottság elnöke

Mezőberény Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerőseit
2014. március 21-én (pénteken) az
I. világháború centenáriuma
alkalmából megrendezésre kerülő

Elfeledett hőseink emlékezete
emlékünnepségre
Tervezett programok:
15.00 Városháza előtti tér - Világháborús emlékmű
Főhajtás a háború katonai áldozatai előtt
Emlékezik: Jakabné Wagner Krisztina történelem szakos tanár,
majd lehetőség van koszorú és virág elhelyezésére
15.30 Városháza Díszterme
Az első világháború hadi eseményei, országos és helyi
történések c. konferencia
A vendégeket üdvözli: Siklósi István polgármester
Köszöntőt mond: Erdős Norbert kormánymegbízott,
országgyűlési képviselő
Előadók:
Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára előadása: A nagy háború címmel
Siposné Prof.dr. Kecskeméthy Klára ezredes előadása - Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar :
Tisztelgés a hősöknek - emlékezés a 101. gyalog ezredre címmel
Körösi Mihály helytörténész előadása:
A mezőberényi Hősök Könyve címmel
Siklósi István polgármester átadja a Kner Erzsébet által
készített emlékkönyvet az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtárának
17.00 OPSKK Muzeális Gyűjteménye
A Nagy Háború emlékei Mezőberényben kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Henger Péter a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke
Tárlatvezetést tart: Csete Gyula etnográfus
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Mezőberény értékei

- Tóth Sándor munkásságát - a Népművészet Mestereként
automatikusan nemzeti értéknek tekintjük. Városunk büszkeségei
ők, a Népművészet Mestere címmel rendelkező alkotók.
Hogyan telnek a hétköznapjai? Min dolgozik jelenleg?
- Munkával telnek hétköznapjaim.
Jelenleg készül a templomkert
kerítése faragott kapuval, székely
kapuval. A már két éve tartó
munka ebben az esztendőben
fejeződik be. Talán ennek az
elkészítése lesz munkásságom
koronája. Ha nem ennek az
elkészítésével foglalkozom, akkor
legszívesebben használati tárgyakat készítek. Elsősorban bútorokat, szövőszéket, kapukat, kerítéseket. Igyekszem a funkcióhoz
alkalmazkodva megtalálni a hagyományos népi formarendszert
és az ehhez szükséges minimális
díszítést. Bútorok készítésekor a
fa eredeti szépségét próbálom
hangsúlyozni.
- Ahogyan Kiszely Jánosné Zsuzsika néni, Ön is a városnak
adományozta saját tervezésű szlovák festett bútorait 2012-ben. Miért
döntött úgy, hogy megválik szeretett alkotásától?
- Mezőberény szülötte vagyok. Egész életemet szeretett városomban
éltem. Azzal, hogy kedvenc szlovák bútoromat a városnak
ajándékoztam, tiszteletemet fejeztem ki a mezőberényi szlovákok
előtt, az ősök előtt. Nagyon közel áll a szívemhez a szlovák bútorok
feldolgozása, készítése, nem ez az egyetlen szlovák bútor, amit már
készítettem. Nagyon örülök, hogy a Múzeumban most már mindenki
láthatja ezeket a különleges bútordarabokat.
- Szinte már megszámlálhatatlan kitüntetés, elismerés és díj
tulajdonosa, de van-e olyan, amit a legközelebb érez magához vagy
ami más egyéb okból különleges az életében?
- Az elismerések között nem tudok rangsort felállítani, a maga
idejében mindegyik egy sikeres állomás volt az életutam
szempontjából. Ha mégis választanom kell, akkor a Népművészet
Mestere címet mondanám, hiszen ez véleményem szerint a szakma
legnagyobb elismerése.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
önálló kiállításaimnak a száma
az elmúlt 30 évben már megközelíti az ötvenet, amelyek
nemcsak Magyarországon,
hanem külföldön is bemutatták
a magyar népi faművességet.
- Mik a jövőbeni, távlati céljai,
vannak-e még különlegesen
vágyott darabok, aminek
elkészítését még tervezi?
- Mezőberényi református
vagyok. Úgy éreztem, hogy
templomunk felújításával
kamatoztatni tudom ötven éves
szakmai tapasztalatomat. A
felújításra kiírt pályázatot
megnyertem, így mára már
elkészültek az ajtók, ablakok, a faragott padok, úrasztal, a teljes belső
felújítás. A későbbiekben is arra törekszem munkám során, hogy
családomnak és a közösségnek örömet tudjak szerezni.
Nagyon sok elképzelésem és tervem van, pl. a tanyám tovább építése
is köztük szerepel, melyet a magam képére és a családom, unokák
örömére építek tovább.
- További jó egészséget kívánok Önnek, köszönöm a beszélgetést.
Elek-Pap Viktória
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TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0002
Művészet az Oktatásban Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zárul a Művészet az Oktatásban Alapítvány a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskolával tehetségsegítés területén
megvalósított pályázata
2014/03/04
A Művészet az Oktatásban Alapítvány, a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 9 299 800 forint
uniós támogatást nyert a Társadalmi megújulás Operatív
Program keretein belül, Országos tehetségsegítő hálózat
létrehozása – (Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program) című, TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú pályázati
kiírásban. A projekt címe: Néptánc, népzene és
kézművesség területén tehetséggondozó feladatok ellátása
a Leg a láb iskolában, azonosítószáma: TÁMOP-3.4.4/B11/2-2012-0002, megvalósításának időszaka: 2013. január
16-tól 2014. március 15-ig
A projekt során az alapítvány a tehetséggondozás terén
valósított meg különböző szakmai programokat a „Leg a láb”
iskolában, mely programok egy részében az iskola tanulóinak
egy csoportja volt érintett, másik részében pedig az iskola
pedagógusai közül a pályázatba bevont szakmai területén.
A projekt során megvalósított tevékenységek:megvalósítók
kaptak lehetőséget, hogy továbbfejlesszék tudásukat
elsősorban a tehetséggondozás, tehetségsegítés
ź Egyéni és csoportos tanácsadások mind a bevont
gyermekeknek, mind a szakmai megvalósítók számára.
ź 30 órás akkreditált továbbképzés 10 fő – a szakmai
megvalósítók, valamint pedagógusok – részvételével.
ź Tehetségnap a gyermekek, szakmai megvalósítók, külső
szakmai segítők (néptáncosok, népzenészek, kézműves
szakemberek) és szakértők részvételével.
ź Helyi Fórum kialakítása, melynek célja a tehetséges
gyermekek és fiatalok felkutatása és tehetségének
kibontakoztatása, s e cél érdekében a helyi művészeti
csoportok, civil szervezetek együttműködésének
szorosabbra fonása.
ź Szakmai napok, hospitálások a bevont szakemberek
részvételével olyan intézményben, melyben tehetségpont
is működik.
ź A d a t b á z i s l é t r e h o z á s a a Vi h a r s a r o k b a n é l ő ,
néphagyomány területén tehetséget mutató gyerekekről,
fiatalokról.
ź Jó gyakorlat megvásárlása és adaptálása.
ź Konzultáció a bevont szakemberek számára.
ź Együttműködés kialakítása tehetségpontokkal és
tehetségsegítő tanáccsal.
ź Az alapítvány és a művészeti iskola által már regisztrált
tehetségpont akkreditációjának előkészítése.
ź Tanulmányutak egy éppen tehetségponttá is váló alapfokú
művészeti iskolában.
Az alapítványról, a projekt megvalósított programjairól,
valamint az alapítvány által fenntartott iskola munkájáról,
fontos eseményeiről a http://legalab.mezobereny.hu/ oldalon,
valamint a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola facebook
oldalán is olvashatnak.
Művészet az Oktatásban Alapítvány
Székhely: 5700 Gyula, Csabai út 74.
Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Békési út 3.
E-mail: muvokal@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

7.
Jeles napok
Március - böjtmás hava tavaszelő - kikelet hava

Márciusban véget ér a farsang és kezdetét veszi a negyven napos
böjti időszak, húshagyó keddel befejeződnek a mulatságok. Az
első böjti napot, hamvazószerdát követően torkos csütörtökön
még degeszre tömhetjük magunkat. A március elsősorban a
tavaszvárás, a tavaszkezdet időszaka, a hónap jeles napjai is erre
utalnak.
Húshagyó kedd – A FARSANGI IDŐ ZÁRÓ NAPJA. Húshagyó
kedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó nap a keresztény egyházi
évben. Mozgó ünnep, időpontja a húsvét időpontjától függ, a húsvéttól
visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd. Elnevezése is a böjt
kezdetére utal, ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Hívják
még farsangkeddnek, madzaghagyó keddnek, mert ilyenkor kell
elfogyasztani a madzagon lógó maradék ételeket, a jó sonkákat,
kolbászokat.
Hamvazószerda – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE.
Hamvazószerda a húsvéti ünnepekre való előkészület ideje, a
nagyböjt első napja. Elnevezése még: szárazszerda, böjtfogószerda,
aszalószerda. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok
minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a
szokás a katolikusoknál a mai napig fennmaradt. A néphit szerint, aki
„hamvazkodik”, annak nem fog fájni a feje a következő évben,
egészségmegőrző szerepet is tulajdonítottak neki.
Kövércsütörtök – A TORKOS CSÜTÖRTÖK. A farsang
különleges napja, mely régen is hozzátartozott a magyar
népszokásokhoz. Hívták zabálócsütörtöknek, Erdélyben pedig
kövércsütörtöknek. Eredetileg a hamvazószerda előtti csütörtök volt.
Magyarországon viszont - a hagyomány újraélesztése után - az azt
követő csütörtökre helyezték. Annak ellenére tehát, hogy a húsvéti 40
napos böjt kezdetét vette már hamvazószerdán, csütörtökön ismét
szabad húst fogyasztani, sőt bizonyos területen az e napi torkoskodás
"kötelező" is volt. Ezen a napon még elfogyaszthatták az emberek a
farsangi maradékokat, bőségesen ehettek zsírban gazdag, a farsangi
időszakhoz kapcsolódó ételeket. Húsvétig azonban valóban ez az
utolsó alkalom a kiadós étkezésre.
Régen szokás volt az is, hogy ezen a napon csak az asszonyok
mulattak. Lementek a borospincébe, ettek-ittak, énekeltek, táncoltak.
Ha egy férfiember utánuk ment, gatyára vetkőztették és hazazavarták.
Konc király és Cibere vajda egy Európa szerte elterjedt szokás,
dramatikus játék. Cibere vajda neve a böjti ételt, a ciberét jelképezi,
Konc király pedig a húsos, zsíros ételeket. Vízkeresztkor és húshagyó
kedden megküzdöttek egymással, első esetben Konc király,
másodízben pedig Cibere vajda nyerte a párviadalt. Farsangi szokások
keretében szalmabábokkal is eljátszották a tréfás küzdelmet.
Március 12.: Gergely napja. A naphoz kapcsolódó legismertebb
népszokás a gergelyjárás. Ezen a napon emlékeztek I. Gergely
pápára, az iskolák patrónusára. Eredete a XVI. századra nyúlik vissza,
amikor a tanulók maguk és tanítóik számára adományokat gyűjtöttek.
Ezen a napon a gyerekek vidám jelmezes felvonulással, köszöntők
éneklésével és dramatikus játékokkal emlékeztek Gergely pápára, az
új tanulókat iskolába hívogatták, kosarukba pedig adományokat
gyűjtöttek. Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is
kapcsolódott. Ismert szólás, ha ezen a napon esik a hó, Gergely
megrázza még szakállát és jöhet a jó idő.
Március közepén már nagyon várjuk a tavaszt és az igazi meleg
napokat, erre a három időjós névnapja meg is adja a választ.
Március 18., 19., 21. Sándor - József - Benedek napja. A néphit úgy
tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a hosszú, hideg télnek és ekkor
veszi kezdetét a termékeny tavasz: „Sándor, József, Benedek zsákban
hozza a meleget.” „Ám ha üres ez a zsák, nem kapod, csak a
harmadát”.
Március 21.: Benedek napja. A “hivatalos” tavaszkezdés, a tavaszi
napéjegyenlőség napja.
Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Jézus
fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Máriaünnepeinek. Ez a nap kedvező a fák oltására, szemzésére. Gyimesben
úgy hitték, ha ezen a napon rossz idő van, akkor rossz tavasz várható.
Reméljük, 2014 márciusa szép tavaszi idővel űzi el a borongós
télvégét.
Csete Gyula
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CIVIL SZERVEZETEK
Télbúcsúztató farsang

Február 19-én, szerda délután közel 150 nyugdíjas gyűlt össze a
Városi Nyugdíjas klub által szervezett Télbúcsúztató farsangra az
OPSKK Művelődési Központjában. Az előző évekhez hasonlóan a
kamuti Nyugdíjas klub tagjai is örömmel vettek részt az eseményen.
Nagy örömünkre egyre többen öltöttek magukra farsangi maskarát
kortól és nemtől függetlenül.
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XXXII. Kispályás labdarúgó Teremkupa
Február végén befejeződött a harminckettedik kispályás labdarúgó
Teremkupa küzdelem sorozata. A két kategóriában a következő
eredmények születtek:
Szenior (6 csapat):
1.Csárda-Tex; 2.Asszonybosszantó; 3.Lima
A helyosztók eredményei: a 3. helyezésért Lima– Netzita 3 : 2
az 1. helyezésért Csárda-Tex – Asszonybosszantó 4 : 1
Különdíjak:
a legeredményesebb játékos: Kreisz Zsolt (Asszonybosszantó) 17
góllal. a legjobb kapus: Nagy Zoltán (Csaviép); kiváló
mezőnyjátékosok: Győrfi László (Asszonybosszantó) és Samu
Tamás (Netzita)
Amatőr kategória (12 csapat):
1.Páka - Trans; 2.Hot – Drink Kft. Békés; 3.Ipar; 4.Oliva – Med
5.Fehér ház Söröző (Lúzer)
A helyosztók eredményei:
a 3. helyezésért: Ipar– Oliva - Med 3 : 2
az 1. helyezésért: Páka-Trans – Hot - Drink 4 : 3 (hétméteres
rúgások után)
Különdíjak:
a legeredményesebb játékos: Kajlik Alpár (Páka - Trans) 28 góllal
a legjobb kapus: Kurucz János (Oliva Med)
kiváló mezőnyjátékosok: Lakstetter Jován (Hot-Drink) és Lipták
Miklós (Ipar)

A Városi Nyugdíjas Klub, a Cukorbetegek Klubja és a
Magyar Rákellenes Liga Mezőberényi Alapszervezete
tisztelettel meghívja Önöket

SZÉPKORBAN IS AKTÍVAN
című egészségügyi előadására az
Orlai Petircs Soma Kulturális Központba
Időpont: 2014. március 19. 14.30 óra
Az előadó: Leczkésiné Hőgye Katalin önkéntes- okleveles meridiántorna vezető
Életünk legfontosabb ismérve az életminőségünk: hogyan
táplálkozunk, hogyan tudunk mozogni, hogyan tudunk aludni,
pihenni,
milyen a lelki állapotunk,
mennyire vagyunk
egészségesek, hogyan bírjuk a munkát, milyen a szellemi
állapotunk és még sorolhatnánk tovább, de a kérdés, hogy mind
ezért ki a felelős, illetve kitől várunk problémáinkra megoldást?
E kérdések merülnek fel az előadáson. Továbbiakban: ismertető
lesz a 3-1-2 meridiántornáról, aminek a legfontosabb gondolata
az egészség megtartása, vagy a gyógyulás elősegítése.
E torna kivitelezése nincs életkorhoz, egészségi állapothoz,
helyhez kötve. Ezt nők és férfiak egyformán végezhetik
egyedül, vagy csoportban is.
Az előadásra várok fiatalt, középkorút, időset, panaszát enyhítő
gyógyulni vágyót, nehezen mozgót, kerekesszékest és miden
érdeklődőt!
Az előadás ingyenes!

Kép: Stibán Richárd, Durkó László, Kajlik Alpár, Zsíros Péter, Fábián
Vince, Nagy Zoltán, Pojendán János. Guggolnak: Sándor Gergő,
Pálfi Zsolt csapat vezető, Szűcs Zsolt, Dobozi Béla, Papp Dani, László
Norbert, Olej Tamás. A képről hiányoznak: Vincze Sándor, Toldi Ákos
Henger Péter elnök

Díjazták a megye legjobb labdarúgóit,
edzőit és játékvezetőit

Tisztelettel meghívjuk

Közösségfejlesztő Szakmai Műhelyünkre,
amelyet a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével
partnerségben szervezünk.
Helyszín: Civil Fejlesztő Központ (Mezőberény, Békési út 3.)
Időpont: 2014. március 10. 17.00 óra
Témakörök:
- Hálózatépítési lehetőségek civil szervezetek között, jó
gyakorlatok Békés megyében
- A társadalmi környezet hatása a közösségek életére, a
változások kezelésének módszerei
- Pályázati lehetőségek, elszámolások, jogszabályi környezet
aktualitása
- Tájékoztató a „Mezőberény – 25 éve város – 1989 – 2014”
programsorozat elemeiről, aktualitások
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Második alkalommal osztott ki díjakat az MLSZ megyei szervezete
szombaton a Csabagyöngyében. A Magyar Labdarúgó Szövetség
Békés Megyei Igazgatósága második alkalommal rendezte meg azt a
díjátadó gálát, amelyen a megye amatőr labdarúgásáért sokat dolgozó
labdarúgókat, trénereket, sportvezetőket, játékvezetőket, valamint a
sportág mecénásait ismerték el a Csabagyöngye Kulturális
Központban.
OTP-MOL Bozsik Intézményi Program: Tóth Olivér (Mezőberény)
Forrás: Beol.hu
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Mezőberényi siker a békéscsabai női focitornán

A csapat tagjai voltak: Gecse Anikó, Burai Cintia, Bokor Bettina,
Bereczki Judit, Kovács Katalin, Molnár Kitti, Püski Adrienn, Barna
Renáta, Durkó Tímea. Edző: Burai László.
A Békéscsabai Wanted SC labdarúgó-csapata és a Békés Megyei
Szabadidős Klubok Tanácsa közös szervezésében került sor a Wanted
Kupa női teremlabdarúgó-tornára. A családi szabadidős sportnapon a
labdarúgás mellett a résztvevők és kísérőik pingpongozhattak,
tollaslabdázhattak is, a terem melletti megújult játszótér pedig a
kisebbeknek nyújtott sok örömöt. Női fociban, a hat együttes
körmérkőzéses tornáján, a mezőberényi lányok már az első
találkozójukon nagy skalpot szereztek – megalapozva ezzel későbbi
tornagyőzelmüket –, hiszen otthonukban lepték meg a békéscsabai
lányokat egy taktikus győzelemmel. A rendezvény kiélezett, de
sportszerű küzdelmeket hozott, a résztvevők szoros mérkőzéseket
játszottak. A sok döntetlen végül a Mezőberény SE csapatának
kedvezett, amely elsősorban kiváló védekezésének köszönhetően
nyerte meg a tornát. Ehhez kellett kapusuk, Durkó Tímea remek
teljesítménye is. Végeredmény: 1. Mezőberény SE 12 pont, 2.
Szentetornyai Amazonok 10, 3. Békéscsabai Wanted SC 8, 4.
Mezőberényi FC 4, 5. Békéssámsoni SK 4, 6. Hódmezővásárhelyi
NLC3.Különdíjak: Legjobb kapus: Durkó Tímea (Mezőberény)
Kedves Berényi Tenisz kedvelők!
Önök is segíthetnek adójuk 1%-ának felajánlásával!
Szalai Barna Tenisz Club adószáma: 18374292-1-04
Kedves Mezőberényiek!
Tűzoltó Egyesületünk tagsága
Ö n ö k é r t, Ö n k é n t, Ö n z e t l e n ü l
végzi vállalt feladatait. Ebben az évben is kérjük támogatásukat,
hogy segíthessünk a bajbajutottakon!
Az Szja 1 %-a, vállalkozóknak helyi adójuk 1+1 %-a
felajánlható az: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény
5650 Mezőberény, Liget tér 2/a. részére.
Adószám: 18378935-1-04
Pénzbeni támogatás befizethető az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett
53200046-11075909 bankszámla számunkra.
Köszönjük.
Halász József elnök
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény
(adószám: 18378935-1-04)
köszönetet mond mindazoknak, akik 2012. évi adójuk 1 %-ával
hozzájárultak tűzvédelmi tevékenységünk zavartalan ellátásához.
A 2013. évben befolyt 189 815 Ft-ot kiegészítettük 197 025 Ft-ra.
Ez az összeg fedezetet nyújtott vonulós tűzoltóink foglalkozás
egészségügyi vizsgálatára, a Tűzoltó Szövetségi tagdíjra és az IFA
tűzoltó gépjármű műszaki vizsgáztatására.
Köszönjük támogatóinknak és a jövőben
is számítunk segítségükre!
Halász József ÖTE elnök

9.
A Mezőberényi Erdélyi Kör hírei

A január 19-én megtartott tisztújító közgyűlésén a Mezőberényi
Erdélyi Kör tagsága a további időszakra is a régi elnökségnek
szavazott bizalmat. Az egyesületet alapítása óta (1992) Kajlik Péter
elnök vezeti. Alelnök: Koncsag Ferenc. E két személy mellett további
elnökségi tagok: Dr. Dóczy Balázs, Fekete József és Torma István.
Pénztáros: Feyér Zita. A közgyűlésen a régi-új elnök megköszönte a
bizalmat és ismertette az egyesület 2014. évi programtervezetét. Az
alapszabályban rögzített céloknak megfelelően az egyesület továbbra
is a kulturális tevékenységet, az erdélyi hagyományok ápolását, a
kapcsolatteremtést tartja elsődlegesnek. A 2014. év kiemelkedő
eseménye lesz a Mezőberényi Erdélyi Kör kezdeményezésében az
1989-es romániai forradalomra való megemlékezés. Az egyesület
decemberben a 25. évfordulóra való tekintettel rendezvénysorozatot
tervez Mezőberényben, kiállítással, előadóesttel, neves
személyiségek meghívásával. A történeti hűség biztosított, mert az
egyesület több tagja is aktív résztvevője volt a forradalmi
eseményeknek. Néhány családról az MTV 2 filmet forgatott az
áttelepülés után. A Mezőberényi Erdélyi Kör egyben felhívást intéz az
Erdélyi Körök Országos Szövetsége részére is, hogy országos
megemlékezéseken, rendezvényeken is legyen napirenden a romániai
forradalom 25. évfordulója. Február elsején a hagyományos farsangi
erdélyi bálnak adott otthont a patinás Berény Szálló étterme. Dankó
Béla, a FIDESZ országgyűlési képviselője levélben köszöntötte a
szervezőket és résztvevőket. Hangsúlyozta: „Mezőberény civil
életének üde színfoltja az Erdélyi Kör. Olyan közösség, amely úgy
illeszkedett be az anyaország kultúrájába, hogy közben Erdély
üdeségét, mozgalmasságát is elhozta, mintegy gazdagítva új
környezetét. Tagjai ezer szállal kötődnek mindkét táj
hagyományaihoz és ezek a szálak velük együtt, mindnyájunkat
erősítenek”. Kajlik Péter köszöntőjében az autonómia ügyéről beszélt
„A teremben kifüggesztett magyar és székely zászló egymást erősíti és
kifejezi közös gyökereinket és akaratunkat. Kötelességünk kiállni
Székelyföld autonómiájáért, ezért minden békés eszközt és alkalmat
meg kell ragadnunk az igazság érdekében!” A 150 fős vendégség

vastapssal jutalmazta a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek
fellépését, majd jóízűen elfogyasztotta az erdélyi ételkülönlegességekből álló menüt. A hajnalig tartó táncos mulatságban
mindenki jól érezte magát. A bál bevételét a decemberi
rendezvénysorozat megvalósítására fordítja a Mezőberényi Erdélyi
Kör.
Kajlik Péter a Mezőberényi Erdélyi Kör Elnöke
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Kőszegi Márton
2014. február 17-én ünnepelte
90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester úr otthonában köszöntötte és
adta át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját.Az Önkormányzat és
településünk valamennyi lakója nevében
jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánunk az ünnepeltnek.

Amit a nemzetiségi választásainkról tudni kell.
Tisztelt Mezőberényiek!
Mi, mezőberényi szlovákok is újra megmérettetünk. 2014-ben,
akik kötődünk a szlovák gyökerekhez és választó jogunkkal élni
akarunk REGISZTRÁLNUNK kell. A regisztrációnak
számunkra valóban komoly a tétje. Ezen múlhat majd a szlovák
nemzetiségi önkormányzat, a szlovákok szervezete, esetleg
oktatási intézmények (szlovák óvoda), civil szervezetek
hagyományőrző csoportjainak támogatása. Legyen továbbra is
fontos számunkra elődeink öröksége, nyelvünk és kultúránk
őrzése, a regisztráció során vállaljuk büszkén szlovákságunkat!
Hisszük, hogy a múltunk tisztelete, jövőnk záloga.
Cservenák János, Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önk. elnöke
Borgula Györgyné, Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke

Mezőberény futónagykövete
A BSI talán két évvel ezelőtt indította útjára a futónagykövet rendszert,
ami mára egy komoly futóhálózattá nőtte ki magát. Pályázat során
lehet megszerezni a futónagyköveti címet. A BSI fő céljaként azt
nevezte meg, hogy az ország minden nagyobb településén szeretne
nagyköveteket toborozni, akik szócsövei lennének az egészséges
életmód népszerűsítésének, a futásnak, és megszerveznék a helyi
futóéletet. Ilyen futónagyköveti „címet” kapott a mezőberényi
Lestyánné Éva.
- Mióta sportolsz, futsz rendszeresen?
- Gyerekkorom óta szeretek futni. Mezei
futóversenyeken, majd tájfutóversenyeken vettem részt. A gyermekeim
születése után a teljesítménytúrázást
próbáltam ki, és szerettem meg. Ezen
belül is a hosszabb távú túrákra mentem
szívesen. Mellette pedig, utcai futóversenyekre járok, ahol szintén a hosszabb
távokat részesítem előnyben. Nem
vagyok gyors futó, az alkatom sem
igazán futóalkat, de nem is az a célom,
hogy dobogón állhassak, hanem, hogy
az eltervezett célom megvalósítsam.
Hetente 4-5 alkalommal futok, 10 km-t,
vagy többet.
- Hogyan lettél te is futónagykövet?
- Tavaly év végén a békéscsabai
Futónagykövet, Bunzel Lívia kérdezte
meg tőlem, hogy vállalnám-e Mezőberényben a Futónagykövetséget,
mert ő úgy látja, hogy igazából eddig is azt csináltam, csak cím nélkül.
Nagy örömmel vállaltam el, mert látom, hogy sokan futnak nálunk is,
és még többen is lennénk, ha csoportban futnánk, mert sokan nem
szívesen mennek ki egyedül az utcára futni, és így nagyobb a
motiváció is. Ezért gondoltam egy futócsoport létrehozását, ahol a
teljesen kezdők is kipróbálhatják ezt a mozgásformát. Nagyon
szeretném, ha minél többen jönnének, mert a friss levegőn való
mozgást nem lehet semmivel pótolni!
- Mikor futhatnak veled a sportolni vágyók?
- Minden vasárnap 14 órakor találkozunk a Városi Ligetben a
Madarak háza előtt.
Elek-Pap Viktória

Mezőberényi Hírmondó
Csernyi Pál
2014. március 3-án ünnepelte
100. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester a Református Idősek
Otthonában köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és
az önkormányzat ajándékcsomagját. Az
Önkormányzat és településünk valamennyi
lakója nevében jó egészséget és további
békés, boldog éveket kívánunk az
ünnepeltnek.

HITÉLET
Nagyböjt van
Hamvazószerdával megkezdtük a nagyböjti időt. Híveink homlokait
megkentük szentelt hamuval: „Emlékezzél meg ember porból vagy és
porrá leszel!”
Mi marad belőlünk?.. - Hamu, por, de lelkünket nem lehet hamuvá
elégetni, az megmarad belőlünk. Ezt visszük az Úr Jézus elé.
Ebben az időszakban ajánlja az Egyház a böjtölést, a jócselekedetet, az
alamizsnálkodást, az imádságot. Ezeket mindenki megteheti, ha
akarja!!! Minden böjtölésünk, alamizsnálkodásunk, imádságunk
célja, nem a magunk mutogatása, hanem az, hogy Isten felé
forduljunk.
Az imádság, a böjtölés, a szegények segítése hozzátartozik a böjti
időhöz a keresztény ember számára. Minden ilyen segítséget te is, ő is
Jézusnak tesszük, s aki ezt elmulasztja, az Úr Jézustól tagadja meg a
segítséget. Minden ilyen segítésen üdvösségünk, örök életünk múlik.
Szükség van új látásmód elsajátítására, a szeretet szemével meglátni a
szükséget szenvedő Jézus arcát.
Az alamizsna régi kifejezésnek tűnik, de ma is időszerű cselekedet.
Nem sajnálatból tesszük, hanem vallásos cselekedet, mert minden
szegényben és rászoruló emberben magát Krisztust látjuk meg, aki
mindig nagylelkű és tapintatos. Az alamizsnálkodás, a böjt és imádság
mellett vallásos életünk harmadik pillérje, amit nem kérkedve vagy
hivalkodva tesszük az emberek előtt, viszonzást nem várunk, mert az
Úr Jézus fizet meg nekünk érette!!!
Elfogadni a Bibliában Jézus tanítását nem elég, hanem egész életünket
át kell hatnia.
Az embereket meg lehet téveszteni külső cselekedetünkkel, de Istent
nem!!! Ő ismeri szívünk szándékát, jól tudja mi áll tetteink mögött.
Ne az emberek, hanem elsősorban Isten tetszését keressük
jócselekedeteinkkel!
A nagyböjt lelki felkészülésre ad nekünk időt. Időt ad, hogy a
keresztúton haladó Jézushoz csatlakozzunk. Mindenki vegye fel saját
keresztjét! Jézus számára a szenvedésen és a halálon keresztül vezetett
az út a feltámadás dicsőségébe. Ugyanúgy mi is a halálon át jutunk el
az örök életre.
Urunk Jézusunk legyen útitársunk a nagyböjtben, a húsvéti
előkészület idejében!
Áldott nagyböjti készületet kívánok, Isten áldásával!
Szujó Antal
plébános
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Tarnai Ernőné szül. Pántya Magdolna (1933)
Tóth Anna Mária ( 1926); Csarnai Sándor (1935)
Varró Bálint Sándor (1927); Bacsó Mihály (1928)
özv. Rigó Gézáné szül. Néveri Mária (1928)
özv. Székely Istvánné szül. Czepó Margit ( 1931)
özv. Pálovics Kálmánné szül. Bokor Veronika ( 1935)
Vida Ferenc(1950); Tóth Józsefné Kulich Mária(1929)
Sáli Jánosné szül. Kucsa Mária (1926)
Házasságot kötöttek:
Mező Emese és Mihácsi Attila
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Fölszállott a páva - Baracsi Gergő a Duna Tv-n

11.
A várossá nyilvánítás 25. évfordulója alkalmából

Középpontban Mezőberény város vállalkozásai,
intézményei, civil szervezetei
rendezvényre várjuk Mezőberény lakosságát
2014. május 1 – 2-án a Városi Ligetben és a Sportpályán.

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a Berény Táncegyüttes
tagja, Baracsi Gergő továbbjutott a Fölszállott a páva
tehetségkutató műsorba. Az élő műsor 2014. március 15-én
(szombaton) 18.35-kor kezdődik a Duna Tv-n.

A rendezvény célja, hogy a helyi szervezeteknek bemutatkozási
lehetőséget, illetve a munkahelyi közösségek, baráti társaságok
számára kikapcsolódási alkalmat biztosítsunk. A kétnapos
rendezvényre azokat a vállalkozásokat, intézményeket,
szervezeteket várjuk, akik részt szeretnének venni első nap a
„főzésen és kiállításon”, ahol - a lehetőségeikhez mérten -vendégül
láthatják munkatársaikat, meghívott vendégeiket, szervezetük
tagjait, május 2-án pedig, a Városi Sportnapon valamelyik
sportágban versenyzőt, csapatot indítanak.
További információ: www.mezobereny.hu, Tel.:66-515-550

Fa – és műanyag nyílászárók, egyedi bútorok,
konyhák, belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Bobály András, faipari technikus
Tel.: 06/30-225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu,
www.bobaly.5mp.eu

Hűtőgépek-fagyasztók – kombinált hűtők
és kereskedelmi hűtők javítása

Szívós Ferenc hűtőgépszerelő
Tel.: 06/70-311-9907

KOMFORT ABC

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Bomba árak akció:
Szerencsi étcsokoládé 70% kakó
Spagettikrém Univer
American tej, epres, mogyorós
Delikát Csirkés ételekhez
Vöröshagymakrém Univer
Édesnemes fűszerpaprika P. molnár
Arany kakaó
Bonbonetti Bonstick kakaós ostya
Sió Light gyümölcsitalok
Ínyenc mártás Globus
Ultra mosogatópor zacskós

20g
70g
100g
55g
160g
100g
75g
73g
1L
227g
500g

39Ft
99Ft
129Ft
139Ft
149Ft
199Ft
199Ft
199Ft
229Ft
249Ft
299Ft

Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...
(1414Ft/kg)
(1290Ft/kg)
(2528Ft/kg)
(931Ft/kg)
(1990Ft/kg)
(2653Ft/kg)
(2726Ft/kg)
(1097Ft/kg)
(598Ft/kg)

Bankkártyát elfogadunk!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

Márciusi akció:
Óbudai Gyémánt szénsavmentes
Watt light energiaital
Adrenalin power drink
Sió rostos üdítőitalok
Nescafé 3in1 Classic instant kávé
Ballantines whisky
Jagermeister

1,5L
0,25L
0,25L
1L
175g
0,2L
0,2L

69Ft
99Ft
129Ft
229Ft
479Ft
1099Ft
1299Ft

(46Ft/L)
(396Ft/L)
(516Ft/L)
(2737Ft/kg)
(5495Ft/L)
(6495Ft/L)

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Komiszár János
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Családi ház eladó
Mezőberény, Jókai u. 79. sz. alatt.
Érdeklődni lehet: 06/20-667-0959.
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