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MEGHÍVÓ
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom
az 1848-49-es
FORRADALOM és SZABADSÁGHARC
165. évfordulója alkalmából
2013. március 15-én
rendezett ünnepi programjainkra
9.00 Petőfi emléktúra indul a Körös-partra a
SPAR áruház parkolójából, az Alföld Turista Egyesület szervezésében
9.00 Emlékezés az 1848-49-es forradalomra
és szabadságharcra a Művelődési
Központban
9.00 Himnusz - Városi Ifjúsági
Fúvószenekar
9.05 Ökomenikus Istentisztelet
Mezőberényi Történelmi Egyházak
9.25 Ünnepi műsor - Közreműködnek: a
Békéscsabai Jókai Színház művészei
Ünnepi köszöntő: Kisari Miklós
nyugalmazott követtanácsos
9.45 Városi elismerések átadása
A díjazottakat köszönti, a díjakat átadja:
Siklósi István polgármester,
Szekeres Józsefné alpolgármester
10.45 Koszorúzás a Petőfi-szobornál
11.30 Koszorúzás a Körös-parti
emlékműnél A Baráti Egylet
Mezőberényért Egyesület és az
Alföld Turista Egyesület szervezésében
(Az emlékműhöz autóbusz indul a Művelődési
Központ parkolójából.)

290 év elődeink hagyatékában
2013. február 28-án
este a Múzeumi Esték
rendezvénysorozat keretében Mezőberényiek
a két világháborúban
címmel Henger Péter a
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület elnöke tartott
előadást, a város
háborús részvételéről.
Az általa felkutatott és
bemutatott anyagból körvonalazódott berényi emberek, családok
sorsa. A gondolatébresztő előadást követően beszélgetés bontakozott
ki a közönség soraiban ülők személyes emlékei és családi
történeteiről, hogyan élték meg a nehéz időket.
Az esemény a „290 év elődeink hagyatékában” emlékév részeként
került megrendezésre.

XXIII. évfolyam, 2013. március
Túráztunk című fotókiállítás megnyitója
Túráztunk címmel nyílt fotókiállítás február 13-án az OPSKK
Művelődési Központjában Savoltné Földesi Zsuzsanna és Zolnai
Györgyné képeiből.
A kiállítást Földes Péter, az Alföld
Turista Egyesület elnöke nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy
az egyesület 30 éve azon fáradozik,
hogy tagjainak, vendégeinknek,
megfelelő túralehetőséget biztosítson akár síkvidéken, akár a
hegyekben. Az alföldön élő
embernek mindig gyönyörűséget
okoz, ha hegyvidéken vagy
vízparton barangolhat. A táj
rengeteg meglepetést tartogat. A
természet a legteljesebb szabadság
érzésével ajándékoz meg.
Edzettséget, kitartást, a mozgás
örömét jelenti az erdőn-mezőn
való gyaloglás. Xantus Jánost
idézte: gyalogolni jó,.. és ki tud a
Földön az örök csodákról, s arról,
ami szép, más senki, csak a vándor.
Ezeknek a remekbe szabott túráknak, az emlékezetes tájaknak a
pillanatait örökítették Savoltné Zsuzsa és Zolnainé Erzsike, akik
fiatalokat meghazudtoló erővel és kitartással vesznek részt az
egyesület túráin.

Civilek egymás közt
Civilek egymás közt címmel
szervezett tájékoztatón vettek
részt helyi, térségi civil szervezetek képviselői, intézmények
vezetői az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban 2013.
március 1-jén.
A rendezvényt Siklósi István,
Mezőberény polgármesterének
köszöntő szavai nyitották meg,
m a j d K o s z e c z S á n d o r, a
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója tartott előadást a
hálózatok épüléséről, építéséről, a Közkincs Kerekasztal
tapasztalatairól, eredményeiről.
Pallagi Mária, az OPSKK Könyvtárának vezetője bemutatta az
MBER – helytörténeti adatbázis – használatát.
Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tájékoztatót
tartott a „290 év elődeink hagyatékában” emlékév tervezett
programjairól.
Az önkéntességről, a FényPont projektről Szabó Julianna, szakmai
vezető, a nyelvi és informatikai képzésekről Fábián Zsolt, az OPSKK
igazgatóhelyettese számolt be.
Bálint Andrea, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
munkatársa pedig az aktuális pályázatokat, a szervezetek törvényi
teendőit mutatta be a résztvevőknek.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Január 28-án Békéscsabán a Kormányhivatal épületében Siklósi
István polgármester az adósságrendezéssel kapcsolatos
megbeszélésen vett részt. A megbeszélés tárgya a jogszabályban
rögzített 70%-os állami adósságátvállalási aránynál magasabb érték
esetleges elérése. A megbeszélésen szintén részt vett Dr. Földesi
Szabolcs jegyző, valamint Szvitán Zoltán és Hidasi Zoltán a pénzügyi
osztályról. A megbeszélés eredményéről február 22-ig értesítés az
önkormányzat részére nem érkezett.
Február 6-án Budapesten az OALI-nál (Országos Alapellátási
Intézet) Siklósi István polgármester Kovács Edinával, a
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatójával és Dr. Magyar
Lászlóval vett részt egyeztető megbeszélésen a IV. háziorvosi körzet
betöltésének gyakorlati kérdéseiről. A megbeszélés eredményes volt,
előreláthatólag a doktor úr április 1-jétől „teljes” jogosultsággal
kezdheti meg munkáját a körzetben.
Február 8-án a 47-es út átvezető szakaszának biztonságtechnikai
kérdéseiről történt egyeztetés Siklósi István polgármester, Virág
Mihály úr, a Magyar Közút Kht. megyei igazgatója, valamint Szabó
László, a Kht. megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője
között.
Megállapodás született arról, hogy 3 helyszínen kell, illetve lehet
beavatkozni annak érdekében, hogy biztonságosabb és célszerűbb
legyen a közlekedők számára ez az útszakasz. Gyalogos átkelőre van
szükség a Csabai út, Petőfi utca, Szabó Árpád utca
kereszteződésénél a Református templomnál, a gyülekezeti otthon
megközelíthetősége érdekében. Ennek kialakításához szakhatósági
vélemény kérése azóta megtörtént.
A Gimnázium gyalogátkelőjénél nyomógombos lámpával érdemes
szabályozni a forgalmat, melyet pályázati forrásokból kell
megvalósítani. A Kodály utca Jeszenszky, Hunyadi utcák
kereszteződésénél lévő gyalogátkelő biztonságának fokozása
érdekében az előjelzések átvizsgálása, optikai jelek felfestése
szükséges, amelyet a Kht. magára vállalt.
Sajnos a Kinizsi utcai kereszteződésnél nem alakítható ki
gyalogátkelő.
A körforgalom, a Gyomai úti lámpás kereszteződés, valamint a Luther
téri iskolaépületnél lévő gyalogos átkelő biztonságtechnikai
szempontokból megfelelően van kialakítva.
Február 9-én a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
meghívásának eleget téve Siklósi István polgármester részt vett a
hagyományos Sándor bálon. Kellemes élményekkel töltődött fel a
rendezvényen. Ez úton is gratulál a diákoknak és felkészítőiknek a
színvonalas műsorhoz.
Február 11-én rendkívüli testületi ülésen döntés született a székely
zászló elhelyezéséről, amellyel szolidaritását kívánja az
önkormányzat kifejezni a romániai, azon belül az erdélyi
magyarsággal. A rendelkezésre álló kisebb méretű székely zászló 12én a Városháza aulájában került elhelyezésre, a nagyobb méretű
zászló pedig az épület külső homlokzatán került kitűzésre.
Ez a zászló 2013. március 15-i ünnepség időtartamáig lesz a
városházán kitéve, mely időpont után a zászló az OPSKK
gyűjteményében kap helyet.
A testületi ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy
jogszabályi előírásokat betartva a Városháza előtti négy fa
kivágásáról és pótlásáról intézkedés van folyamatban, amely ellen
kifogást nem emeltek.
Az intézkedés azért vált szükségessé, mert a négy fa gyakorlatilag
eltakarja a Városháza szép épületét, ezért célszerű alacsony növésű
fákat ültetni a helyükre, melyeket a legkorábbi időpontban kívánunk
megtenni.
Február 18-án hivatalos értesítés érkezett az Országos
Mentőszolgálattól arra vonatkozóan, hogy megteremtődött a
pénzügyi feltétele a mezőberényi mentőállomás megvalósításának.
Ennek biztosítéka a TIOP 2.2.1/11/1-1012-0001 azonosító számú
pályázat Támogatási Szerződésének 2012. december 3-i aláírása.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február
25-én tartotta soron következő ülését.
Napirend előtti felszólalásában Harmati László képviselő
tájékoztatta a megjelenteket, valamint a Kábel Televízió nézőit,
hogy az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával
minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapjává nyilvánította. Néhány mondat erejéig ismertette az
Emléknap történelmi hátterét, majd megkérte a jelenlevőket, hogy 1
perces néma csenddel emlékezzenek meg az Áldozatokról. A
Képviselő-testületi ülésen jelenlevők felállva, egyperces néma
csenddel adóztak a Kommunizmus Áldozatainak emléke előtt.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója
hangzott el a 2013. január 28-i zárt, valamint a február 11-i
rendkívüli nyílt ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A Képviselő-testület helyi elismerésekről szóló rendeletet fogadott
el, melyben szabályozásra került valamennyi, Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete által adományozható elismerő
cím („Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőberény Város Díszpolgára”
cím, valamint ágazati, szakmai elismerő címek). Az új rendelet 2013.
február 27-én lépett hatályba (egyúttal a korábbi azonos tárgykörű
rendeletek hatályukat vesztették).
Jóváhagyásra került az Oktatási és Kulturális Bizottság és a
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi
Football Club, a Mezőberényi Kosárlabda Klub, valamint további
10 sportegyesület 2012. évi sporttámogatások felhasználásáról
szóló szakmai és pénzügyi beszámolója. A Képviselő-testületet
köszönetet mondott a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a
2012. évben végzett munkájukért és további eredményes szereplést
kívánt.
Tudomásul vette a Képviselő-testület a 2012. évi Városi
rendezvények és kulturális értékek teremtésének és nemzetközi
kapcsolatok támogatása pályázatok elszámolásának ellenőrzéséről
készült beszámolót.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyta
a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal hivatali gépjárművek
üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának
elszámolására vonatkozó Szabályzatát.
Felhatalmazást kapott Siklósi István polgármester, hogy a
Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs kialakításával kapcsolatban
folytasson további tárgyalásokat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, és az eredményről számoljon be a Képviselőtestületnek.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
Mezőberény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetését. Az
Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézmény
finanszírozással mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon
3.906.567 eFt.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött
arról, hogy támogatja a város újratelepülésének méltó
megünneplését, egyúttal tudomásul vette az elkészített, „290 év
elődeink hagyatékában” című esemény- és rendezvénysorozat
tervezetét.
A Képviselő-testület az ülésen meghozott határozatában
kifejtette,hogy méltányolja Tomka Mihály értékteremtő,
értékmegőrző tevékenységét, melyet a Régi kép, mezőberényi
emlékek című kötet kiadásával valósít meg, egyúttal javasolta Tomka
Mihálynak, hogy a 2013. évi Városi rendezvények és nemzetközi
kapcsolatok pályázati kiírásnak megfelelően nyújtsa be a pályázatát.
Döntés született arról, hogy Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a 2013. június 30-án megrendezésre kerülő
„Berény” utónevű települések találkozóján Balatonberényben 4
fős delegációval képviselteti magát.
A Képviselő-testület egyetértett az Oktatási és Kulturális Bizottság
azon álláspontjával, miszerint az önkormányzat testnevelés és sport
feladatairól, a testnevelés és sport tevékenység támogatásáról
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szóló helyi rendelet felülvizsgálata két fordulóban kerüljön
megtárgyalásra. A módosítást tartalmazó rendelet-tervezetet
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület támogatta az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság kezdeményezését, hogy az építési jogszabályok változása
miatti rendeletalkotás megtárgyalása szintén két fordulóban
történjen, egyúttal a rendelet-tervezet kerüljön kiküldésre
véleményezés céljából a Mezőberényi Városvédő és Városszépítő
Egyesület, valamint a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület részére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette az Oktatási és Kulturális Bizottság által előkészített, a 2013. évi
költségvetésében biztosított, sportra fordítható támogatás
felosztását.
Módosításra került az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Alapító Okirata. Az egységes alapító okirat a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.
A Képviselő-testület engedélyezte a Mezőberényi Református
Templom kivilágításának rákötését a közvilágítási hálózatra
azzal, hogy a kiépítés költségét a Mezőberényi Református Egyház
vállalja, az üzemeltetés költségeit pedig Mezőberény Város
Önkormányzata állja.A Képviselő-testület a Kossuth tér 13.sz.
épület északi homlokzata előtti járda és az úttest közé a parkolás
megakadályozása érdekében virágládák kihelyezésével
egyetértett, felhatalmazta a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy
az elhelyezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonában álló 914/3.
helyrajzi számú telek Mezőberényi Református Egyház
tulajdonba adásával kapcsolatban elvi támogatását fejezte ki a
Református Egyház által készített Kálvin téri zöldterület rendezéséről
és fejlesztéséről szóló koncepció elképzeléseinek megfelelően.
Az építési jogszabályok változása következtében bevezetésre kerülő
új jogintézmények miatti feladattöbblet finanszírozása érdekében a
Képviselő-testület döntött a főépítészi szerződés módosításáról,
miszerint havonta tevékenységéért 40.000 Ft + Áfa összegű
díjazásban részesüljön (a főépítész feladatkörébe fog tartozni többek
között a városképi véleményezési eljárás, valamint a városképi
bejelentési eljárás döntésre előkészítése).
A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben rögzített 2,5
álláshelyen túlmenően további 2,5 álláshely megszüntetéséről
döntött az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézményénél.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által teljesítendő 200.000 Ft kifizetéséről döntött (Szociális hozzájárulási
adó: 126 eFt és Dologi kiadások: 74 eFt). Az Önkormányzat
„ideiglenesen” vállalta a kiadás teljesítését úgy, hogy a Mezőberényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat újraalakulását követően, az
összeg visszafizetésére igényt tart.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor. A következő testületi ülés időpontja:
2013. március 25. (hétfő)
Gulyásné dr. Sáli Henrietta

Tájékoztatás a 2013. évi helyi adó
befizetésének lehetőségeiről.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot/Adófizetőt, hogy a 2013.
március 15-ig esedékes helyi adókat, és a gépjárműadót
késedelmi pótlékmentesen befizetheti
Ideiglenesen a Polgármesteri Hivatalban,
Mezőberény, Kossuth tér 1. sz.alatt
2013. március 11-18. között 8-11 óráig.
Az adó megfizetése ez évben is teljesíthető postai csekkes
befizetés útján, vagy számláról történő átutalással. A K&H bank
helyi fiókjának megszűnése miatt, a békési fiókban (Békés,
Kossuth u. 3.) csekk igénybevétele nélkül személyesen,
közvetlenül az önkormányzat megfelelő számlájára teljesíthető a
befizetés.
Dr. Földesi Szabolcs, jegyző
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A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság
2012. évi tevékenységének és programjainak
bemutatása
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2012.03.09-én megrendezte a
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című rajzpályázat városi
döntőjét. A díjátadó ünnepségre a Békési gyermekkönyvtárban került
sor. A pályázatra a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéről
összesen 469 db rajz érkezett, melyek közül a városi kiállításon 100 db
rajzot mutattunk be.
A Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa városi fordulóján, melyet
a Békési Rendőrkapitányságon rendeztünk meg, 11 diák versenyzett. A
megyei fordulóban a csapatunk 4. helyezést ért el, a segédmotoros
kategóriában pedig az egyéni I. helyet szereztük meg.
2012. 07. 15-én megrendezésre került a „VIII. Polgárőr
Közlekedésbiztonsági Verseny” megyei döntője Békésen, amelyen
32 polgárőr vett részt.
Békés város illetékességi területén összesen három gyermeknapi
rendezvényen vett részt a Városi Baleset-megelőzési Bizottság. A
rendezvényeken lehetőség nyílt kerékpáros KRESZ tesztlapok
kitöltésére és a rendőrautó megtekintésére. A gyermekek kerékpáros
ügyességi pályán próbálhatták ki tudásukat. Rendőrségi eszközök
játékos bemutatására is sor került, így például a résztvevők
megnézhettek egy EDR rádiót, ballisztikai védő mellényt,
alkoholszondát és kényszerítő eszközöket.
2012.06.04 –én a Köröstarcsai Általános Iskola Közoktatási Intézmény
„Diákhét” programja résztvevőinek KRESZ-teszt kitöltésére,
kerékpáros ügyességi pályán való kerékpározásra és a „részeg
szemüveg” kipróbálására is lehetőségük volt.
2012-ben négy alkalommal tartottak a kapitányság munkatársai
lakásotthonos, általános iskoláskorú gyermekek, továbbá felnőttek
részére előadást az alapvető közlekedési szabályokról, valamint a
szabad vizekben történő fürdőzés veszélyeiről. Az előadások a
Mentálhigiénés Egyesület épületében, Békésen a Borozsgyán u. 1/1.
szám alatt kerültek lebonyolításra.
Idősek klubjaiban összesen 11 alkalommal került sor balesetmegelőzéssel kapcsolatos előadás megtartására
Közreműködtünk a Teleky úti óvoda „Közlekedési napján”, amelyen
360-an vettek részt. Az illetékességi területünkön 4 óvodában összesen
216 gyermek részére tartottunk előadásokat a gyalogosok és
kerékpárosok közlekedésének szabályairól.
A „Szuper-bringa” programban a 2011/2012-es tanévben 12
alkalommal, öt osztályban tartottak előadást a Békési
Rendőrkapitányság munkatársai 5. osztályosok részére (összesen 101
gyermek), akik májusban sikeres vizsgát tettek.
Májusban és szeptemberben a kijelölt gyalogos átkelőhelyeket
„biztosították” rendőri és polgárőri segítséggel a „Zebra Zsaruk”,
akik a diáktársaiknak segítettek az úttesten való biztonságos
átkelésben. Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyalogosan iskolába járó
gyermekek szabályos közlekedésének elősegítésére. Az
átkelőhelyekhez megszervezett jelenléttel sikerült megelőzni, hogy a
fentiekben megjelölt időszakokban területünkön az iskolák környékén
a tanítás megkezdése előtti és befejezése utáni órákban személyi
sérüléssel járó közlekedési baleset történjen.
Összesen 11 iskola, illetve tagintézményeik vettek részt az „Iskola
Rendőre” programban, melynek keretében 12 iskola rendőr végzett
figyelemfelhívó, oktató előadásokat a balesetek számának csökkentése
érdekében. A 2012-es évben 78 előadáson 2148 alsós, illetve felső
tagozatos diák vett részt.
2012. április hónapban az Országos Rendőr-főkapitányság Országos
Baleset-megelőzési Bizottsága - mivel a szervezet idén ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját -, meghirdette a „Kabalafigura
Kerestetik” című rajzpályázatát. A Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola csatlakozott ezen országos pályázathoz, ahol diákjuk,
a 13 éves Dávid Marcell országos I. helyezést ért el. Kabalafiguráját
az ORFK-OBB felhasználja, kiadványaiban megjeleníti.
2012-ben az általános iskolákban 655 diák kerékpárján ellenőriztük le a
kötelező felszerelések meglétét.
Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a helyi médiával. A
szerkesztőségek nagyban segítették programjaink népszerűsítését,
illetve kérésünkre felhívásainkat, ajánlásainkat minden esetben
azonnal eljuttatták nézőikhez, olvasóikhoz, hallgatóikhoz.
Fokozott közúti ellenőrzések alkalmával különböző szóróanyagokat
osztottunk a közlekedőknek, melyekkel a közlekedési szabályok
megszegésének veszélyeire hívtuk fel a figyelmüket.
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. március 1-jétől ideiglenesen, a szombati napon
tartandó piacot érdeklődés hiánya miatt felfüggesztjük.
Városi Közszolgáltató Intézmény

Nyári nyitva tartás a Mezőberényi Kistérségi
Óvoda mezőberényi tagóvodáiban
Időszak

Nyitva

2013. 06. 15 Kodály Úti Tagóvoda
Mátyás Király Úti
2013. 07. 21. Tagóvoda

Zárva
Kinizsi Úti Tagóvoda
Kálvin Úti Tagóvoda
Kálvin Úti Óvoda

2013. 07. 22
Kinizsi Úti Tagóvoda
2013. 08. 25.

Kodály Úti Tagóvoda
Mátyás Király Úti
Tagóvoda

Olvasóvá nevelés c. konferencia az OPSKK
Könyvtárában
A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete – az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központtal együttműködve
– konferenciát szervez 2013.
március 22-én és 23-án.
A konferencia helyszíne a mezőberényi Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Könyvtára. A rendezvény célja a gyerekek,
a jövő generációja olvasóvá nevelésének elősegítése érdekében a szakmabeliek, könyvtárosok, pedagógusok,
pszichológusok, szociális munkások – és szülők figyelmét
felhívni az olvasásra nevelés fontosságára különböző
könyvtári eszközök, módszerek bemutatásával. Minden
érdeklődő helyi szakember részvételére is számítunk. A részletes
program és jelentkezési lap a könyvtár
honlapján (konyvtar.mezobereny.hu) és a
városi honlapról (www.mezobereny.hu) is
elérhető. Jelentkezni lehet:
konyvtar@mezobereny.hu v. az 515-558-as
telefonon v. személyesen a könyvtárban.

Kazinczy-verseny az OPSKK Könyvtárában

KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ

A 2013. február 14-én megtartott,Kazinczy Ferencről elnevezett
Szép Magyar Beszéd verseny városkörnyéki fordulóján az alábbi
eredmények születtek:
5-6. (11-12) éves korosztály
1. Szmolnik Alexa (Kis Bálint Ált. Isk. Gyomaendrőd 6. a oszt.)
Felkészítő tanár: Hunya Jolán
2.Mikula Fanni (Mezőberényi Kistérségi Ált. Iskola 6. c oszt.)
Felkészítő tanár: Debreczeni Klára
3.Weigert Csenge (Kis Bálint Ált. Isk. Gyomaendrőd 6. a oszt.)
Felkészítő tanár: Hunya Jolán
7-8. (13-14) éves korosztály
1.Lőrincz Valéria (Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 8. d oszt.)
Felkészítő tanár: Ancsinné Francziszky Klára
2.Dajkó Adrienn Lívia (Szent Gellért Ált. Isk. és Óvoda
Gyomaendrőd 8. oszt.) Felkészítő tanár: Polányi Éva
2.Izsó Réka (Szent Gellért Ált. Isk. és Óvoda Gyomaendrőd 8.
oszt.) Felkészítő tanár: Polányi Éva
3.Czikkely Hanga (Kis Bálint Ált. Isk. Gyomaendrőd 8. b oszt.)
Felkészítő tanár: Hunya Jolán
3.Deli Csenge (Kis Bálint Ált. Isk. Gyomaendrőd 8. b oszt.)
Felkészítő tanár: Hunya Jolán
Különdíj: Szilágyi Sára (Mezőberényi Kistérségi Ált. Isk. 7. a
oszt.) Felkészítő tanár: Mihalik Árpádné

Megújult formában az év elején
újra elindult TÁMOP-3.2.4. A11/1-2012-0003 pályázatunk
keretében a Kulcs a számítógéphez elnevezésű számítógép- és internethasználatot
segítő és népszerűsítő foglalkozássorozatunk.A napi kérdéseket megoldó fiatalok számára
rendszeresen tartunk közös
klubfoglalkozásokat is könyvtárunkban. Így történt ez 2013. február 22-én is.

ÁLLÁSKERESÉS A NETEN
Könyvtárunk sikeres Európai
Uniós, A mezőberényi városi
könyvtár nem formális és
informális szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás
érdekében TÁMOP-3.2.4. A11/1-2012-0003 pályázatának
köszönhetően foglalkozássorozatot indított „Álláskeresés
a neten” címmel. Az első
alkalmunkon, 2013. február 27én a megjelentek számos internetes álláskereső oldallal és az álláspályázatokhoz szükséges dokumentumok (önéletrajz, motivációs
levél) formai követelményeivel ismerkedhettek meg.
A következő foglalkozás időpontja:
2013. április 24.(szerda) 10.00 óra

A tavasszal Kisújszálláson megrendezendő területi döntőn a
városkörnyéket Lőrincz Valéria, a Mezőberényi Kistérségi Ált.
Isk. 8. d. osztályos tanulója fogja képviselni.
A rendezvényről készült képek a www. mezobereny.hu oldalon az
„Események képekben” c. képtárban találhatóak a megfelelő
dátumra kattintva.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”,
TÁMOP-3.2.4.a-11/1-2012-0003 pályázata programjaként
"A világ 10 árnyalata" címmel középiskolások számára
szervezett programsorozatának első előadása
Dr. Zacher Gábor: "Mindennapi függőségeink" címmel
2013. április 10-én du. 17.00 órától lesz.

Mezőberényi Hírmondó
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Az OPSKK márciusi
programajánlója

Textíliák és hímzések az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében

Március 8., 12., 19., 22., 26., 29.,
15.30-17 óráig Kézműves foglalkozások:
gyöngyözés, rece horgolás általános iskolás
gyerekek és szüleik részére a Mécses
Egyesület TÁMOP-5.5.2 FényPont Projekt
keretében (részletek az OPSKK információs
pultjánál)
Március 9., 30.
14-17 óra Kreatív kézműves kör – családi
foglalkozások az OPSKK Művelődési
Központjában
Március 21.

10-12 óra Más-képp: kreatív kézműves
foglalkozás fogyatékkal élők részére az
OPSKK Művelődési Központjában

Március 8.

16 óra Mesélj nekem: mesét mond Szegedi
Katalin ilusztrátor az OPSKK Könyvtárában

Március 9.

9-13 óra Baba-börze az OPSKK Művelődési
Központjában

Március 11.

8-11 óra Véradás az OPSKK Művelődési
Központjában

Március 15.

9 órától Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es
forradalomról és szabadságharcról; Városi
elismerések átadása; (részletek a
www.mezobereny.hu oldalon)

Március 22-23.

Olvasóvá nevelés – Országos Könyvtáros
Konferencia az OPSKK Könyvtárában

Március 23.

9 óra Nagymamáink sütötték - házi
süteményverseny, bemutató és kóstoló az
OPSKK Művelődési Központjában (részletek
a www.mezobereny.hu oldalon)

15 óra Tapsolj nekünk! – a Mezőberényi
Kistérségi Általános Iskola kulturális
programja az OPSKK Művelődési
Központjában
Áprilisi programelőzetes:
Március 23.

Április 4.

10-12 óra Más-képp: kreatív kézműves
foglalkozás fogyatékkal élők részére az
OPSKK Művelődési Központjában

Április 6.

Egészségnap az OPSKK Művelődési
Központjában (részletek a plakátokon és a
www.mezobereny.hu oldalon)

Ebben a hónapban egy ritka, szőrhímzéses párnavéget mutatunk be.
A gyapjú vagy szőrhímzések a népi vászonhímzések csoportjába
tartoznak. Az Alföldön az ismert hódmezővásárhelyi, a kunsági és az
orosházi mellett a mezőberényi szőrhímzéses párnavégek is említést
érdemelnek. Hentz Lajos berényi néprajzkutató és gyűjteményalapító
külön tanulmányt szentelt ismertetésükre.
A 19. században Mezőberényben is nagyszámú juhot tenyésztettek, a
lenyírt gyapjút értékesítették, de a háztartások is felhasználták. A
feldolgozott gyapjúból készült fonallal hímezték a kor ízlésének
megfelelő párnavégeket, melyekkel a vetett ágyat díszítették. A
bemutatott szőrhímzéses párnavéget Kolozsi Katalin készítette az
1880-as években. A díszítmények három sávban helyezkednek el, a
központi elemet a gránátalmás motívumok uralják. A gránátalma a
megszokottól eltérően négyzetrácsos rajzolatú, ez teszi teljesen
egyedivé. A két szélén tulipánok futnak végig. A mintákat sötétbarna
fonallal, lapos öltéssel hímezték. Ezt az egyik utolsó fennmaradt
darabot Hentz Lajos gyűjtötte. A több mint egy évszázados hímzést
megviselte az idő, ezért néhány évvel ezelőtt a Munkácsy Mihály
Múzeum textil-restaurátorával pályázati forrásból restauráltattuk. Így
az utókor számára sikerült megőrizni ezt az egyedülálló, értékes
népművészeti alkotást.

Mezőberény épített öröksége

„Nagymamáink sütötték”
- 290 év a mezőberényi konyhákban házi süteményverseny kiírása
A készülő sütemények szabadon választhatók. Egy versenyző
több fajta süteménnyel nevezhet.
A verseny időpontja és helyszíne:
2013. március 23. 09.00 – 14.00 OPSKK Művelődési
Központja.
Nevezési díj süteményenként: 200.-Ft
A készítő a hozott süteményt felajánlja a rendezvény részére.
A begyűjtött receptekből a későbbiek folyamán egy helyi
süteményes könyvet tervezünk megjelentetni.
A zsűri ismert, helyi szakemberekből áll, akik a versenykiírás
és a szakmai előírás figyelembevételével végzik munkájukat.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen megosztanák
másokkal a családjuk kedvenc receptjeit!
Jelentkezési lap a www.mezobereny.hu honlapról letölthető,
valamint személyesen kérhető az OPSKK Művelődési
Központ információs pultjánál.
Információ és jelentkezés: Bartó Róbertné 06/20/4243-944
számon, e-mailen a bartone67@gmail.com címre és a
közösségi oldalakon.

A Petőfi Sándor u. 24.sz. alatt áll a szárazbejárós eklektikus stílusú
parasztpolgári épület. A jó állapotban megőrződött harmonikus
homlokzatán a klasszicizáló stílusjegyek dominálnak. Az
ablakokat keretező féloszlopok és a falon függőlegesen végig futó
oszlopfejezetek sajátos karaktert és ritmust adnak a homlokzatnak
A nagykapu fölötti antik női portrét ábrázoló gipszfigura ezt még
tovább gazdagítja. Az 1930-as években Kolozsi Endre és családja
lakott az épületben. A ház helyi védettség alatt áll, illeszkedik a
Petőfi utca kisvárosias zártsorú utcaképébe.
Csete Gyula
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Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Bölcsőde
bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:Békés megye, 5650 Mezőberény,
Puskin utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a
15/1998 (IV.30.) NM rendeletnek és a Módszertani útmutató
rendelkezéseinek megfelelően gyermeknevelési-gondozási
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, bölcsődei
szakgondozó, csecsemő- és kisgyermek gondozó, csecsemő- és
kisgyermeknevelő gondozó, csecsemő és gyermekgondozó,
kisgyermekgondozó-nevelő
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat, hatósági
bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. április 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Nagyné Boros Krisztina (Tel.: 66/515-536)
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Juhász
Gyula utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2013., valamint a
munkakör megnevezését: bölcsődei kisgyermeknevelő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Érvényes pályázatot
benyújtókat meghallgatja a pályázatot előkészítő bizottság. A
pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás
eredménye alapján a pályázó személyéről a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt. A pályázókat a pályázat eredményéről írásban
tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mezobereny.hu; és a human.mezobereny.hu honlapon
szerezhet.

OLVASÓI LEVÉL
Datolyaszilva
A datolyaszilva tavasszal,
virágzáskor, nyáron leveleivel és tél
elején gyümölcseivel nagyon szép
látványt mutat. Dísz- és haszonnövény. Tél elején is jól megél.
Kínában téli szilvának hívják. A
fűrészen, baltán kívül más ellensége
nincs. A tetvek, penész gombák
utálják, így nem kell permetezni.
Szívesen ajándékoznék egyet
szülővárosomnak. Némi segítséggel
el is ültetném, ha erre lehetőséget
kapnék. Egy olyan hely kellene, ahol
sokan látják, hátha kedvet kapnának
otthoni elültetésre.
Dr. Gschwindt András
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CIVIL SZERVEZETEK
XXXI. Kispályás labdarúgó Teremkupa
Február végén befejeződött Mezőberényben a harmincegyedik
Kispályás labdarúgó Teremkupa küzdelemsorozata.
A két kategóriában a következő eredmények születtek:
Szenior (6 csapat):1. Lima 2. Netzita 3. Fábafém
A helyosztók eredményei:
a 3. helyezésért Fábafém – Asszonybosszantó 3 : 2
az 1. helyezésért Lima – Netzita 3 : 2 (hétméteres rúgások után)
Különdíjak:
a legeredményesebb játékos: Tóth Attila (Netzita) 16 góllal
a legjobb kapus: Nagy Zoltán (Fábafém) kiváló mezőnyjátékosok:
Kreisz Zsolt (Asszonybosszantó) és Magasi István (Lima)

Amatőr kategória (12 csapat): 1. Páka - Trans; 2. Tóth Műhely;
3. Mberényi FC; 4. Csaviép; 5. Ipar

A helyosztók eredményei: 3. helyezésért: MFC – Csaviép 4 : 2
az
1. helyezésért: Páka-Trans – Tóth Műhely 5 : 2
Különdíjak:
a legeredményesebb játékos: Bartó Róbert (Tóth Műhely) 27
góllal; a legjobb kapus: Szűcs János (Csaviép); kiváló mezőnyjátékosok: Kajlik Alpár (Páka-Trans) és Burai Dávid (MFC)
Henger Péter elnök
Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület
Mezőberényi KK.-- Tiszaújvárosi Tisza Tv- Phoenix KK
87-97 (22-25, 16-32, 22-19, 27-21)
Mezőberény 200 néző
Mezőberény: KIS S. 13/6; KIS G. 22/12; Zsíros
15/3; Sütő 5/3; JENEI 21; csere: Németh;
Nemes; Rácz 6; Kiss S; Hovorka 5.
Tiszaújváros: Sitku 32/9; Kóthay 12/3; Lajsz
15/3; Varga 19/3
A berényi csapat nem bírt a 149- szeres magyar válogatott Sitku
Ernővel.
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Hódmezővásárhely legyőzése lendületet ad a
folytatáshoz
Mezőberényi KK - Enterhód Vásárhelyi KS
76-75 (22-16, 22-27, 15-16, 17-16)
Mezőberény 250 néző
Mezőberény: KIS S. 5; Kis G. 13; ZSÍROS 19/15; Nemes 6; RÁCZ
13 csere: Németh 2; Sütő 6; Kovács; Zahorán; Hovorka 4; Jenei 8
Hódmezővásárhely: Vas 16; Czibere 14/3; Séda 10/3; Vejinovic 10

Nagy elszántsággal kezdte a mérkőzést a berényi csapat, de a második
negyed közepére kiegyensúlyozottá vált a találkozó. Ezután felváltva
vezettek a csapatok, nagy előnyt nem tudott kicsikarni egyik csapat
sem. Szerencsére a mérkőzés végén a berényiek örülhettek.
Kis Sándor: A hétvégi két mérkőzés is megmutatta, hogy helyünk
lenne ebben a bajnokságban, az alapszakasz végére sikerült
felzárkóznunk, és méltó ellenfelei lehetünk a többi csapatnak.
Szerencsétlenségünkre a Tiszaújváros most igazolta le a 149-szeres,
most is bomba formában lévő Sitku Ernőt, így is partiban voltunk. A
Hódmezővásárhely legyőzése további lendületet kell adjon a
folytatáshoz.
Azért küzdünk, hogy bent maradjunk a mezőnyben.

Tegyük szebbé Mezőberényt!
A március 3-án megtartott szemétgyűjtő akciónk sikeres volt,
ezért újra meghirdetjük.

Kedves Berényi Tenisz kedvelők!
Ön is segíthet az adója
1%-ának felajánlásával SZBTC
adószáma: 18374292-1-04

Fortuna téri
SPORT és FEHÉRNEMŰ
boltban 20-30-50%-os
árengedmény! Március 4-től
mindenkit szeretettel várunk.
Személyi kölcsön
passzív bárosoknak is:
100.000-800.000Ft-ig.
Nyugdíjasok előnyben.
Min . jövedelem 65.000,-Ft.
tel.: 06-20-558-1723, 06-70-609-0809

Személyi kölcsön
nyugdíjasoknak is!
Időpontegyeztetés:
06-20-558-1723 és 06-70-393-4201

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot,
hogy a VIAELYSIUM
Temetkezési KFT.
(átköltözés miatt, a jelzőlámpáknál)

a Fő út 21. sz. alatt

Hívjuk és várjuk a városlakókat, akik 2013. március 10-én
vasárnap 9 órától önként pár órát áldoznak környezetük
szebbé tételére. Ünnepeljük tiszta, szép környezetben
március 15-ét és várjuk így a Városunkba érkezőket.
Részletek a plakátokon és szórólapokon.
Információ, jelentkezés:
Barna Márton 06/30/998-4058
Bartó Róbertné 06/20/424-3944
Olejné Mertz Judit 06/20/559-3383
www.mezobereny.hu

teljeskörű temetkezési
szolgáltatással folytatja
tevékenységét.
Éjjel-nappal hívható ügyelet:
06 (20) 912-3937
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HITÉLET
NAGYBÖJT
Mire való a böjt? Egészségi szempontból is jó, hasznos, lelki haszna
még nagyobb, ha komolyan vesszük.
A hathétből álló nagyböjt, a húsvétot megelőző szent idő. Idén,
március 31-én van húsvét, urunk feltámadásának ünnepe.
Néhány lelkileg feltöltődést adó nap a nagyböjtben:Hamvazószerda.
a böjti idő kezdőnapja, szigorú böjti nap a nagypéntekkel együtt. Azt
jelenti, hogy e két jeles napon háromszor szabad étkezni, egyszer
jóllakni. Ez természetesen a katolikusokra érvényes, de másvallásúak
is meg szokták tartani. Elődeink nagyböjt kezdetén még az edényeket,
fazekakat is kisúrolták lúggal, nehogy egy szemernyi zsír
ottmaradjon. Ez azt jelenti, hogy komolyan vették a böjtöt, sőt egy
kicsit tán túlzásba is vitték. Ma már nemcsak a böjtöt, hanem az egyéb
lelki gyakorlatokat sem vesszük komolyan, vagy ha igen, kevesen.
Köztudott, hogy a magyar ember szereti a hasát, nem nagyon, ha
böjtölni kell. Ha nagy ritkán vendéglőben étkezem megijedek
rendesen, akkora nagy ételt hoznak. Most már megtanultam, hogy fél
adagot rendelek, az is sok. A nagyböjti hagyományos lelkigyakorlat itt
Mezőberényben összekapcsolódik a Szent József napi búcsúval.
Eddig nem volt megünnepelve, idén elkezdjük.
Március 11.-től Szent József kilencedet kezdünk. Ez abból áll, hogy
minden nap a szentmise után imádkozunk Szent Józsefhez, aki
nemcsak templomunk, egyházközségünk társvédőszentje, hanem a
családoké is.
Március 23-án, szombaton (március 19-e utáni szombaton) déli 12
órakor lesz a búcsús szentmise, amelyet sok pap részvételével fogunk
megtartani, Isten segítségével. Ez lesz a kisbúcsú, a szeptemberi Szűz
Mária Szent Nevéhez kötődő, pedig a nagybúcsú.
Ezúttal az ünnepi szónok dr. Kovács József a Szeged-Csanádi
Püspökség vikáriusa lesz.
A búcsú előtt: március 20-án (szerdán), március 21-én (csütörtökön)
és március 23-án (pénteken) délután 6 órakor lelkigyakorlat lesz
szentgyónási lehetőséggel. Az Anyaszentegyháznak van a
szentgyónással kapcsolatosan egy parancsa: Évente gyónjál, s
legalább húsvét táján áldozzál!
… Hány éve halasztgatod? Majd jövőre! …De, mi van, ha nem lesz
jövő év számodra. …Isten őrizz, teszem hozzá! … De megtörténhet!
A legjobb lesz, ha részt veszel a lelkigyakorlaton, a búcsún, gyónsz,
áldozol, így várod a feltámadást, a húsvétot! (… s nem a nyuszikat.)
Itt a jó alkalom, lehetőség számodra arra, hogy 'Ady-san' szólva:
„Amikor elhagytak, amikor lelkem roskadozva vittem, csendesen és
váratlanul átölelt az Isten!” A Csend-es idő a nagyböjt, s azon belül a
nagyböjti vasárnapok, elmélkedések, lelkigyakorlatok. ...és ezeken
belül az Isten, ölelő szeretete. Ne feledjük sohasem: szeret az Isten,
megváltott, haza vár az Isten minden embert!
Ezen gondolatok által, és ezen, nagyböjti lelkigyakorlatok által
kívánok minden mezőberényi lakosnak:
Boldog feltámadást! Boldog húsvéti ünnepeket!
A nagyböjti lelkigyakorlatra, a búcsúra, a húsvéti feltámadási
szertartásra és gyertyás körmenetre (március 30. szombat – este
20 órai kezdettel) mindenkit szívesen látunk és várunk felekezetre
való tekintet nélkül!
Pántya Elemér
mezőberényi plébános

Böjti és húsvéti gyülekezeti programok az I.ker
(német) Evangélikus Egyházközségben
Böjti estek vendég igehirdetőkkel:
Március 7-én, csüt. 17 órakor Kondor Péter esperes Békéscsaba
Márius 10-én, vas. 17 órakor szeretetvendégség Győri Gábor pesti
esperes
Március 14-én, csüt. 17 órakor Hulej Enikő kecskeméti lelkész
Március 21-22-én csütörtökön és pénteken 17 órakor Ribár János
ny. esperes Szeged
Március 23-án,szombaton 14 órakor Húsvéti készülődés a Német
Hagyományápoló Egyesület szervezésében az Evangélikus
Óvodával közösen
Nagyheti programok:
Március 24-én, Virágvasárnap 10 óra: Családi istentisztelet fiatalok

és a Rézfúvóskör szolgálatával
Március 28-án, 17 órakor Nagycsütörtök esti istentisztelet
Március 29-én Nagypénteken:
- 10 órakor istentisztelet: "Értem is meghalt"
- 17 órakor Passióolvasási istentisztelet
- 18.30-kor Ökumenikus Városi Keresztút zarándoklat
Március 31-én 5 órakor Húsvét hajnali virrasztás- meditációs áhítat
10 órakor ünnepi istentisztelet
16 órakor Könnyűzenei áhítat: " Az Úr feltámadt!"
Április 1-jén 10 órakor Húsvét másodnapi istentisztelet.
Szeretettel várjuk közösségünkbe!

Szeretetvendégség az I.kerületi Evangélikus
Egyházközségnél

Mb. I. ker. Evangélikus Egyházközség febr.17-én tartotta
Szeretetvendégségét, a házasság hete zárásaként. A házasság Isten
ajándéka és gondoskodása az ember számára. Lelkésznőnk, Lázárné
Skorka Katalin és férje Péter, Győri Dávid iskolalelkészünk és
felesége Judit, és a vendégházaspár Bánki György és felesége Andrea
őszintén beszéltek mindennapi örömeikről és az elkerülhetetlen
feszültségekről is. Élmény volt hallgatni őket.
A programot Mezőberény Önkormányzati Képviselő-testülete
támogatta.

Ökumenikus világnap
Minden év március elseje ökumenikus Világnap. Ebben az évben
Franciaország női bizottsága állította össze az alkalom liturgiáját, fő
mondanivalója: különbözőségeink ellenére is tudjuk egymást szeretni
és egymás terheit hordozni. Az este folyamán Kisariné Magdi
jóvoltából kis ízelítőt kaptunk Franciaország csodálatos tájairól, a
francia emberekről, szokásaikról és valóban kis kóstolót az itt készült
francia sajtból.
Freyné Kaiser Gizella

Özv. Hernádi Mihályné
2013. február 21-én
ünnepelte 90.
születésnapját, melyen
köszöntötte lánya, fia,
menye és öt unokája.
ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:
Papp András (Csárdaszállás) és
Papp Renáta Krisztina (Csárdaszállás)
Eltávoztak közülünk:
Sandrika Károly (1961);
Ungvári János Pálné szül. Lakatos Margit (1952)
Gúth Józsefné szül. Bobály Magdolna (1923)
Hoffmann András (1932); Nagy László (1952)
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Akár 6,7 millió forint állami támogatás is
elérhető az OTP Banknál
A lakásvásárláskor érdemes körültekintően mérlegelni a finanszírozási lehetőségeket, hiszen jelentős összeget lehet megtakarítani
az elérhető állami támogatások igénybevételével, illetve a megfelelő banki konstrukciók kiválasztásával.
Hitelfelvétel esetén az állami kamattámogatás, a vissza nem térítendő lakásépítési támogatás, vagyis a szocpol, és a Lakástakarék
együttesen is igénybe vehető. Ha ezeket az állami támogatásokat optimális mértékben mind igénybe vesszük, akár 6,7 millió forint előny is
elérhető – tudtuk meg Windheim Józseftől, az OTP Bank Dél-alföldi Régiójának ügyvezető igazgatójától.
Mint ismeretes, a gyermekvállalásra is ösztönző szocpol új lakás építéséhez vagy vásárlásához - az eltartott-, illetve vállalt gyermekek
számától, az ingatlan hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályba sorolásától függően - 800.000 forinttól 3.250.000 forintig
terjedő, vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A legmagasabb támogatási összegben egy legalább 4 gyermekes, minimum 110 nm-es új építésű alacsony energiafogyasztású lakásba
költöző család részesülhet. Számukra egy 15 millió Ft-os Otthonteremtési lakáshitel felvételével az állam közel 2,93 millió Ft
kamattámogatást biztosít, míg szocpollal további 3.250.000 Ft-ot lehet igénybe venni. Mindezeken felül megéri Lakástakarékot is kötni,
mivel ennek a konstrukciónak köszönhetően szerződésenként 4 év alatt 270.000 Ft, két Lakástakarék szerződés esetén összesen 540.000
Ft állami támogatáshoz juthatnak a hitelfelvevők. A fenti állami támogatásokkal összesen optimális esetben 6,7 millió Ft előny is
elérhető új lakás vásárlása vagy építése esetén.
„Ha az előbbi példát egy átlagos, 2 gyermekes családra nézzük meg, akik egy 80nm-es „A” energia osztályú új ingatlanba költöznének,
melyhez 10 millió Ft Otthonteremtési hitelt vesznek igénybe és további két Lakástakarék szerződést kötnek, a támogatás mértéke a
következőképpen alakulna: 1,68 millió Ft kamattámogatásra, 1,1 millió Ft szocpolra és az LTP után járó 540 ezer Ft támogatásra lennének
jogosultak, ami közel 3,3 millió Ft állami támogatást jelentene” – tájékoztatott Windheim József. „Az OTP Banknál mindhárom
támogatás egy kézből hozzáférhető”.
Egy hitelhez kapcsolódóan vannak egyszeri (induló) és rendszeres kiadások is. Érdemes ezeket alaposan megismerni. Az induló, vagy
egyszeri költségek – pl. a hitelbiztosítéki érték megállapítási díj, hitelkeret-beállítási jutalék, vagy a közjegyzői díj - elengedése komoly
megtakarítást jelenthet.
Az ügyvezető igazgató a megfelelő konstrukció kiválasztásával kapcsolatban elmondta: „Az új állami otthonteremtési támogatások
kedvező lehetőségeket kínálnak a családoknak a lakáscélú kiadásaik finanszírozásához. A hitelfelvételt most meghosszabbított
díjelengedési akcióval is támogatjuk, amellyel mintegy 80 ezer forint spórolható meg a kezdő költségekből (egy átlagos 10 millió Ft
összegű lakáskölcsön igénylése esetén).”
Kérdés esetén mobilbankárunk készségesen áll az Önök rendelkezésére.
Juhász Adrienn, 06-70/708-0558

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

KOMFORT ABC
NYEREMÉNYJÁTÉK!
Vásároljon alkalmanként 3000Ft felett.
A blokk hátuljára írja rá a nevét, címét.
Dobja be a blokkot a kihelyezett ládába.
Értékes ajándékokat sorsolunk ki!

MEGHÍVÓ
AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT AZ
ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN
„A MEZŐBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR NEM
FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE
AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN”
CÍMŰ, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 JELŰ
PÁLYÁZATA PROGRAMJAKÉNT
.A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK BÉKÉS MEGYEI
SZERVEZETE
2013. MÁRCIUS 28-ÁN 14.00 ÓRAI KEZDETTEL
TARTJA KÖVETKEZŐ
KLUBFOGLALKOZÁSÁT
AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN.

Kiemelt ajánlat:
Knorr tyúkhúsleveskocka
Cerbona müzli 5-féle
Delikát 8 ételízesítő

60g
200g
450g

179Ft
269Ft
549Ft

(2983Ft/kg)
(1345Ft/kg)
(1220Ft/kg)
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