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Tisztelt Olvasó!
Tisztelt Mezőberényiek!
Már megint itt az év vége! Nem
felháborodva, nem is kétségbeesve,
sokkal inkább a tényre rácsodálkozva
írtam le az előző mondatot, mert azt
érzem, hogy az idei év nagyon gyorsan
elszaladt, talán gyorsabban a megszokottnál. Ilyenkor, az év végéhez közeledve
szokás számot adni arról, hogy mi történt
az elmúlt évben. Az ünnepek alkalmat
nyújtanak arra, hogy merjünk visszaemlékezni, összegezni, és tudjunk
beszélni az év közben történt szép és jó
dolgokról, merjünk örülni apró eredményeinknek, a szívet melengető szép pillanatoknak és merjünk beszélni akár a szeretetről is.
2013. évben fontos eseményre, a város újratelepítésének
évfordulójára emlékeztünk, és szinte valamennyi rendezvényünk
kötődött a "290 év elődeink hagyatékában" programsorozathoz.
Számtalan rendezvény, a Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozata,
a Múzeumi Esték előadásai, a sok-sok kiállítás, köztük a családfa
kiállítás is kapcsolódott hozzá és szolgálta az emlékezést. Nagy
rendezvényeinken is megemlékeztünk az évfordulókról, március 15én, a Berényi Napokon, és október 23-án. Több civil szervezet is
ennek az évfordulónak a jegyében rendezte kiemelt programját. S
miért ezt az évfordulót emelem ki az év történéseiből, amikor más
fontos dolgok is történtek, mint pl. a belvízelvezetési program
megvalósítása, vagy a műfüves pálya átadása és még több minden, a
város lakói számára fontos dolog? Talán azért, mert az évfordulóhoz
kötődő rendezvények egyben emlékezések a múltunkra, segítenek
tisztábban látni jelenünket, meglévő értékeinket, amelyekre büszkék
lehetünk, akár csak az elmúlt közel három évszázadra.
Ez a hosszú idő bebizonyította, a mezőberényiek itt akarnak
boldogulni, hogy a saját boldogulásuk mellett, számukra városuk
értékeinek gyarapítása a legfontosabb. Az elődöktől tanulni,
példájukra építeni fontos feladatunk, mert a jövőnk az elődök
munkáján épül, s az építkezésnek folyamatnak kell lennie. Fontos ez
azért is, mert karácsony ünnepéhez közeledve múltunk a tágabb
közösség, a település lakóinak összetartozását is szimbolizálja. Nehéz
anyagi helyzetünkben kezeljük értékként ezt az összetartozást, az
odafigyelést, a barátságok, kapcsolatok erejét. Az Advent és a
Karácsony, a várakozás, a hazalátogatások, szeretteink körében együtt
töltött ünneplés időszaka, a pihenésé, a meghitt beszélgetéseké, a
családok ünnepe.
Mindehhez kívánok magam és Mezőberény Város
Önkormányzata nevében minden városlakónak szeretetben
teljes, nyugodt, boldog pillanatokat!
Szeretettel hívjuk Önöket a
városban rendezendő ünnepi
eseményekre, várjuk együtt a
karácsony ünnepét!
Siklósi István polgármester

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
- felkérve a mezőberényi három történelmi
egyház négy gyülekezetét -

Adventi gyertyagyújtásra
hívja és várja a város lakóit a Kossuth térre.

2013. december 8. 16.00 óra
2013. december 15. 16.00 óra
2013. december 22. 16.00 óra

2014. január 1.

17.00 óra

Református Egyházközség
szolgálatával
Római Katolikus
Egyházközség szolgálatával
II. ker. Evangélikus
Egyházközség szolgálatával
valamint Darina Tóthova
Adventi dalok című műsora
Újévi köszöntőt mond
Siklósi István polgármester

Műfüves labdarúgópálya ünnepélyes átadása

2013. november 14-én délután ünnepélyes keretek közt került
átadásra a Városi Sporttelepen az MLSZ műfüves pályaépítési
program által megvalósult kisméretű műfüves labdarúgópálya. A
jelenlévőket Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
köszöntötte. Dankó Béla, az MLSZ elnökségének tagja, a Békés
Megyei LSZ elnöke, országgyűlési képviselő avató beszédében
hangsúlyozta a rendszeres sportolás egészségvédő, betegség
megelőző szerepét. Ezért is tartja nagyon fontosnak, hogy
Mezőberényben megépülhetett a pálya, amely otthont adhat a városi
tömegsport eseményeinek és segítséget nyújt az utánpótlás
nevelésben. A műfüves pályán rövid ízelítőt adtak a focisták. Minden
korosztály edzésmunkájába belepillanthatott az eseményen részt vevő
vendégsereg. A rendezvény a Városházán zárult a sportolók, edzők,
sportvezetők és a sportot szerető, támogató résztvevők baráti
beszélgetésével.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Október 31-én Siklósi István polgármester Békéscsabán tárgyalt a
NIF és a MÁV képviselőivel a vasútállomás felújítása során 2014ben kialakítandó parkolók karbantartásáról. Ez a karbantartás
döntően a takarításról (szemét, hó), fűnyírásról, közvilágításról szól. A
MÁV a feladatot az önkormánynak szánta, arra hivatkozva, hogy a
város érdeke a beruházás. A vita során több ellenérv is elhangzott,
többek között az is, hogy a már megépített és a parkolók
megvilágítását is szolgáló lámpatestek üzemeltetési költségeit az
önkormányzat magára vállalta. A legfontosabb ellenérv az
önkormányzat részéről az, hogy a beruházás a MÁV területén valósul
meg, így az önkormányzat nem kötelezhető az új építésű
infrastruktúra kezelésére. Végül az a kompromisszumos javaslat
került a jegyzőkönyvbe, hogy a MÁV ajánlatot fog tenni, amelyben
rögzíti, milyen ellenszolgáltatást ajánl fel, amennyiben az
önkormányzat oldja meg a parkolók karbantartását. Az ajánlat még
nem érkezett meg.
Siklósi István polgármester november 4-én levelet írt Gémesi
Tibornak a Körös Volán személyszállítási igazgatójának, mivel
többen jelezték, hogy a Volán járatok mezőberényi megállók
kihagyásával közlekednek. Tény, hogy a távolsági járatok jelentős
része nem áll meg több megállóban, van olyan, amely csak a Liget
utcai "központi" megállóban áll meg. Igazgató úr november 11-én
kelt válaszában az alábbi tájékoztatást adta: "A 2013. december 15től hatályos menetrendben igyekszünk elérni a korábbi megállók
ismételt menetrendbe iktatását." Bizakodva várjuk a decemberi
menetrendváltást!
November 5-én hivatalosan is megjelent a Tanyafejlesztési
Program eredménye, Mezőberény mindhárom témában beadott
pályázata megnyerte a pályázott összeget: a külterületi földutak
karbantartását, felújítását biztosító vontatott munkagépek és
eszközök beszerzésére 8.967.978,- Ft-ot; a villanynélküli tanyák
villamos energia ellátását biztosító fejlesztésre a Cinalaposi
tanyáknál 2.419.169,- Ft-ot; a tanyagondnoki szolgálat
fejlesztésére 1.776.793,- Ft-ot. A pályázatok megvalósításához 10%
önerő szükséges, kivéve a villamoshálózat fejlesztést, mert azt önerő
biztosítása nélkül lehet megvalósítani.
November 11-én Baksai Mátyásné, Kati nénit otthonában
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Siklósi István
polgármester, és átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor miniszterelnök
úr emléklapját, valamint a város nevében egy ajándékcsomagot. Kati
néni nagyon jó fizikai és ragyogó kedélyállapotnak örvend. Ezúton is
jó egészséget és hasonló derűvel töltött éveket kívánunk neki.
November 13-án Virág Mihály a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés
megyei igazgatója telefonon jelezte, hogy nem volt hiábavaló a
polgármester október 14-i budapesti útja a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumba. Valószínűleg a látogatásnak és az akkor folytatott
megbeszélésnek is köszönhetően lehetőség látszik a Gimnázium és
a Kollégium közötti gyalogos átkelő jelzőlámpával való ellátására.
A Képviselő-testület november 20-i rendkívüli ülésén tárgyalta a
szerződés-tervezetet, és döntött a jelzőlámpás gyalogos átkelő
kialakítására 700 ezer Ft önerő biztosításáról, valamint a
társfinanszírozási szerződés megkötéséről a Közlekedési
Koordinációs Központtal.
November 14-én került hivatalosan átadásra a Városi Sporttelepen
a műfüves pálya. A rövid nyitóünnepséget követően a gyerekek
vették birtokukba a pályát, ahol bemutatót tartottak. Az avató szalag
átvágását Dankó Béla az MLSZ elnökségi tagja, a Békés Megyei
LSZ elnöke, parlamenti képviselő végezte. A rendezvényt
megtisztelte Szpisják Zsolt az MLSZ Békés Megyei Területi
Igazgatója, aki a pályázat és a megvalósítás során többször nyújtott
gyakorlati segítséget városunknak. A pálya átadásával még nem
fejeződött be teljesen a beruházás, a világítás kérdésének megoldása,
és a pályához vezető járda megépítése föltétlenül szükséges. Ezen
kívül fontos egy kamera felszerelése, melynek segítségével
ellenőrizhető, hogy a pálya használata az előírásoknak megfelelően
történik-e. A pályát ugyanis szigorú szabályok szerint szabad csak
használni, pl. nem mindegy milyen cipőben mennek fel rá.
November 16-án a Márton-napi Mulatságon a Berény Szállóban
tragikus esemény történt, amely újra előtérbe helyezte az orvosi

ügyelet kérdését. A haláleset kapcsán többekből tört ki a korábbi
időszakban felgyülemlett elégedetlenség, vagy családot ért sérelem.
Az eset miatt november 21-én megbeszélést folytatott a
polgármester Dr. Piriczky Bélával az orvosi ügyeletet ellátó cég
vezetőjével. A megbeszélésen részt vett Dr. Sziráczki Magdolna, Dr.
Zuberecz Zoltán, a Szociális és Egészségügyi Bizottság két tagja,
valamint Dr. Burján Katalin, Kovács Lászlóné és Kovács Edina
képviselők. Az önkormányzat részéről Siklósi István polgármester
elmondta, hogy korábban is voltak problémák, amelyek közül
telefonon történt egyeztetések után egy esetet megoldott Dr. Piriczky
Béla. Az a doktornő, aki korábban rendszeresen részegen ügyelt,
többet nem végzett ügyeleti tevékenységet Mezőberényben. A Samimed Trans Kft. ügyvezetője levélben jelzett további problémára nem
reagált, a polgármester telefonhívásait nem fogadta, illetve nem hívta
vissza. Dr. Piriczky Béla több, előre mutató dologról is szólt, amit
egyeztetés után változtatásként be lehet vezetni annak érdekében,
hogy a lakosság nagyobb biztonságban érezhesse magát. Vállalta,
hogy a Kábel TV-ben egy kerekasztal beszélgetés során kitér azokra a
kérdésekre, amelyek az ügyelet működésében a lakosság számára is
érdekes lehet. A beszélgetésre előre láthatóan a november 25-ével
kezdődő héten kerül sor. Az önkormányzat az ügyeletes orvosokat
nem utasíthatja, velük semmilyen jogviszonyban nem áll. Kizárólag a
Sani-med Kft.-vel áll fenn szerződéses jogviszonya, ezért továbbra is
vele tudja az ügyelet problémáit megtárgyalni. A megbeszélésen Dr.
Sziráczki Magdolna elmondta, hogy mennyire fontos lenne, hogy
minél több "civilnek" legyen gyakorlata az életmentésben. Ezen
gondolat továbbvitele közös felelősségünk.
November 19-én egy, a Start közmunkaprogramban alkalmazott
férfit azonnali hatállyal elbocsátott Siklósi István polgármester,
mivel bebizonyosodott, hogy munkahelyéről nagyobb mennyiségű
vasat lopott, melyet a mezőberényi hulladék-átvevőhelyen
értékesített.
November 20-án elkezdődtek a járdafelújítások. A munkák során
összesen 819 m, 1087 m2 kerül felújításra a leginkább fontosnak ítélt
szakaszokon. Így 137 m a Tulipán utcán (Dózsa Gy. u. és Újtelep u.
között), 152 m az Ady E. utcán (Teleky u. és Belentai u. között), 158
m az Arany J. utcán, 200 m az Oltványkert utcán (Mónus I. u. és
Gutenberg u. között), 172 m a Galilei utcán. A felújítások
összköltsége kicsivel meghaladja a 5,5 millió Ft összeget.
A 2013. november 21-én történt gázvezeték-sérüléssel
kapcsolatban Siklósi István polgármester sajtóközleményt adott
ki, mivel a médiákban sok minden megjelent, de sok pontatlansággal.
Az alábbi sajtóközlemény a városi honlapon is (www.mezobereny.hu)
olvasható:
2013. november 21-én belvíz-elvezetési munkák során a vállalkozó
munkagépe reggel 8 óra 15 perc körül megsértett egy 90 mm-es 3 bár
nyomás alatt lévő gázvezetéket a Luther téri iskola épülettel szemben a
47-es sz. főközlekedési út iskolától távolabbi oldalán. A Polgármesteri
Hivatal munkatársa éppen a közelben járt és észlelte az esetet,
azonnal intézkedett a tűzoltóságon, valamint értesítette a
polgármestert. A mezőberényi hivatásos tűzoltók a riasztástól
számított két percen belül a helyszínen voltak, s vízsugárral
csökkentették a kiömlő gáz levegőben lévő koncentrációját. A
polgármester biztonsági okokból azonnal intézkedett az iskolaépület
kiürítéséről, ahonnan 362 gyermeket és 26 felnőttet kellett
biztonságosabb körülmények között elhelyezni a Művelődési házban,
illetve a Petőfi utcai iskolaépületben. Ugyancsak biztonsági okokból a
környéken lakók közül 10 személyt kellett távolabbra küldeni a
lakóhelyétől. Az eset észlelésekor értesített rendőrség és néhány
önkéntes azonnal lezárta főutat, majd kicsivel később a polgármester
a polgárőröket kérte, hogy az útzárban segítsenek. A gázművek
szakemberei több mint félóra múlva Szeghalomból értek a helyszínre,
de közben a katasztrófavédelem mobil laboratóriuma is megérkezett s
megállapította, hogy legfeljebb a gázömlés 3 méteres körzetében
lehetett robbanás veszély.
A baleset szomorú ténye ellenére pozitív tapasztalatokat szereztünk.
Megbizonyosodhattunk arról, hogy hatékony és gyors a helyi
tűzoltóság. A gyermekek a pedagógusok irányításával gyorsan és
fegyelmezetten hajtották végre az épület kiürítését, (az értesítéstől
számított 5 percen belül elhagyták az iskola épületét). A rendőrség és a
polgárőrség együttműködése megvalósult. Az emberek
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segítőkészségét tapasztalhattuk, mert a lehető legrövidebb időn belül
a gázművek emberei által kért munkagépek is a helyszínre érkeztek, a
társintézmény segítette az iskola diákjainak elhelyezését. A
diákétkeztetési központ rendkívüli helyzetben plusz uzsonnát
biztosított, hogy egyetlen gyermek se maradjon ellátatlanul. Mindezen
példaértékű együttműködés eredményeként nem egészen két óra alatt
rendeződtek a dolgok, a főút lezárását feloldhatták, 11 óra körül a
tanítás is megszokott helyen és körülmények között folytatódhatott.
A szakemberek egybehangzó megállapítása szerint emberi életet
veszélyeztető körülmény nem volt.
A felelősség megállapítását közveszély okozás okán folytatják le.
Mindenki tudta és tette a dolgát!!! Köszönet mindazoknak, akik az eset
megoldásában részt vettek, vagy segítettek.
A sajnálatos eset kapcsán Mezőberény neve média hír lett. Milyen szép
és jó lenne, ha hírt adnának a mezőberényi értékekről, pozitívumokról,
pl.: a város arculatáról, a gazdaság szereplőinek teljesítményéről, a
város egyedi adó rendelkezéséről, a berényi kolbászról, a határainkon
túl is ismert Família Tésztáról, világbajnok mazsorettjeinkről,
néptáncosainkról és még hosszan sorolható, hogy mit lenne érdemes
bemutatni.
Siklósi István, polgármester
November hónapban elkezdődött a téli közfoglalkoztatás
szervezése. A szervezés nehézségei elsősorban abból adódnak, hogy
az adminisztratív feladatokat ugyanúgy 1 főnek kell ellátnia most,
amikor több mint 130 ember alkalmazását kell lepapírozni és
munkáját megszervezni, mint amikor egyáltalán nincs
közfoglalkoztatott, és csak a hivatal, valamint az óvoda személyzeti
feladatait és egyéb munkáját látja el. Ennek ellenére a hivatal
természetesen igyekszik zökkenőmentesen elvégezni a feladatokat,
mert nagyon sok ember megélhetését segíti ez a közmunka. Az egyik
munkahelyen egy asszony azt mondta, hogy most nem fog jönni
segélyért, így is kerül a karácsonyi asztalra mákos kalács. Számukra
ez nagy előrelépés. A munkák megszervezésénél a polgármester kérte
az intézmények, a képviselők és a civil szervezetek ötleteit, jelezzék,
milyen feladatok ellátását tartják kiemelten fontosnak, esetleg
olyanokat, amelyeket mi nem vettünk észre. Több visszajelzés is
érkezett képviselőktől, intézményektől, s még civil szervezettől is,
amit a feladatok kiosztásánál figyelembe vettek. A december 1-jén
induló képzések megkezdéséig a város egész területén végzett
szemétszedésen és levél eltakarításon kívül járdák tisztítását, út
részbeni padkázását is a közmunkások végzik el. Lehet a
közmunkásokra, munkavégzésükre sok mindent mondani, de azt
megtudni, hogy milyen motivációval és milyen késztetéssel
dolgoznak, csak akkor lehet, ha velük azonos körülmények közé kerül
az ember.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐTESTÜLET
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.
november 25-én tartotta közmeghallgatással egybekötött soron
következő ülését.
A közmeghallgatás témája Mezőberény fásítási programja volt. A
közmeghallgatás keretében nem jelent meg érdeklődő, így Siklósi
István polgármester a vitaindító anyagot néhány ponttal egészítette ki:
megtörtént a makk ültetése, a kőris és juharfák ültetésére tavasszal
kerül sor; több utcán (pl. Puskin u., Deák F. u.) indokolt lenne a fák
teljes cseréje; szakemberek bejárták a Ligetet, kijelölték, mely fákat
kell kivágni, gallyazni; fontos a cserjék, örökzöldek ültetése a
Ligetben; a Békési úton kivágtak 6 db beteg gesztenyefát, melyeket
fehérvirágú gesztenyével illetve hársfával lehet majd pótolni; a
kitermelt fák szociális segélyként tűzifaként kerülnek felhasználásra.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző
tájékoztatója hangzott el a 2013. október 28-i zárt valamint a
november 20-i rendkívüli ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi
István polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul
vette a 2013. májustól novemberig terjedő időszakra a képviselőtestületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésről készített
kimutatást. Az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő és
bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj csökkentést nem alkalmazott. A
napirend kapcsán döntés született az önkormányzati képviselők,
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló

3.

34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet felülvizsgálatáról.
A képviselő-testület döntése értelmében a Városi Közszolgáltató
Intézmény üzemeltetésében lévő kistérségi busz díjszabása nem
változik 2014. évre vonatkozóan: marad 165 Ft/km, ha a jármű
utánfutót vontat, úgy 198 Ft/km.
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014.
évben nem emeli az önkormányzati lakások bérleti díját.
A helyi díjakról szóló 30/2007. (X.29.) MÖK számú rendeletben
módosították a közterület használati díjakat.
A piaci és vásári helypénzek díjait sem emeli jövőre a Képviselőtestület.
Módosításra került a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
7/2012.(II.28.) MÖK számú rendelet. A törvényi előírásnak
megfelelően szociális parcella került kijelölésre a köztemetőben
koporsós és urnás szociális temetések számára. A sírok újraváltása
minimum 10 évre történhet. 2014-ben nem emelkednek a temetési
szolgáltatási díjak, a temetői hirdetési díj 4.000,- Ft/hónap.
Az önkormányzati adók tekintetében szintén nem történt
adómérték-emelés.
Módosították a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletet, a közterületen történő alkoholfogyasztást a
szabálysértésről szóló törvény szabályozza.
Mezőberény Város Képviselő-testülete határozott a Körösök Völgye
Kerékpáros Útügyi Szolgálat mintaprojekt létrehozásáról,
melynek célja egy megfigyelő-karbantartó hálózat kialakítása
önkéntes kerékpárosok bevonásával. Ezt a feladatot, az önkormányzat
az Alföld Turista Egyesülettel kötött megállapodás alapján látja
el.
Elfogadásra került a Békés Megyei Kormányhivatal által
megállapított, kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárainak tervezete.
A Képviselő-testület a Református Egyháznak adományozta
térítésmentesen Gerle Margit keramikus művész a város részére
készített szökőkútját azzal a kikötéssel, hogy annak felállítása a
mezőberényi református templom kertjében történjen meg.
Mezőberény Város Képviselő-testülete visszavonta a
182/2003.(IV.24.) sz. határozatát, ennek értelmében a WenckheimFejérváry Kastély továbbra is országos műemléki védettség alatt
áll.
A Kner Tánc-Sport Egyesület 2013. december 14-én megrendezésre
kerülő V. Kner Kupa- Klubközi Táncversenyét 60.000,- Ft
összeggel valamint ajándéktárggyal támogatja az testület.
Az OPSKK igazgatójának munkáját megköszönve elfogadták a
2013. évi XVII. Berényi Napok szöveges és pénzügyi beszámolóját.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. évben
is a március 15., május 1., augusztus 20. és az október 23.
rendezvényeket tekinti nagyrendezvényeknek, kiegészítve 2014.
évben a „25 éves a város” rendezvénysorozattal. Támogatták, hogy
jövőre 2014. augusztus 19-20. között rendezzék meg a Berényi
Napokat.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Megyei
Vadásznap 2014. szeptember 6-án Mezőberényben történő
megrendezését szakmailag, pénzügyileg is támogatta, és
helyszínként biztosítja a Városi Ligetet és a Sporttelep mögötti
területet.
Elfogadták Dr. Hantos Katalin bizottsági tag 2013. április, május,
június, július, augusztus, szeptember és október havi tiszteletdíjáról
történő lemondását.
Módosításra került a talajterhelési díjról szóló rendelet.
Díjmentességet élvez a 2012. évre vonatkozó talajterhelési díj
tekintetében az a kibocsátó, aki 2013. december 31. napjáig, a 2013.
évre vonatkozó talajterhelési díj tekintetében az a kibocsátó, aki 2014.
december 31. napjáig a csatornarendszerre ráköt, vagy az Alföldvíz
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére a bekötési hozzájárulás
teljes összegét megfizette.
A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásában bekövetkező
változások miatt 2014. január 1-jei hatállyal módosítani kellett a
Városi Humánsegítő és Szociális Szakszolgálat Alapító Okiratát,
Szervezeti és Működési Szabályzatát és Szakmai Programját.
Mezőberény Város Önkormányzata és intézményeinek dolgozói
részére az intézményi bér- és járulék-, valamint dologi maradványok
terhére 2013. évre 6 havi 8.000,- Ft/fő/hó cafetéria juttatást
engedélyezett a Képviselő-testület.
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Nemzeti Kerékpáros
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Charta aláírásával támogatta a kerékpáros közlekedés fejlesztését,
egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert a Charta aláírására.
Nem támogatták a Sistrade Kft. közvilágítás korszerűsítés
felméréséről szóló ajánlatát.
Újból módosításra került a Békés Drén Kft-vel kötött „Komplex
belvízrendezési program – Mezőberény” elnevezésű vállalkozási
szerződés: a kivitelezési határidőt 2014. április 30. napjára
hosszabbították.
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a törvényi kötelező juttatáson
kívül 3 x 9.800,- Ft értékű ajándékutalványt szavaztak meg a
képviselők.
A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” c. kiemelt projekt
pótmunkáira vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárás
megindításáról döntött a Képviselő-testület. Amennyiben a
pótmunkákat az irányító hatóság nem támogatja, akkor a
közbeszerzési eljárás teljes költsége, bruttó 508.000,- Ft az
önkormányzatra hárul.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor. A következő képviselő-testületi ülés
időpontja: 2013. december 20. (péntek).
Fesetőné Sipos Judit

90 éves köszöntése
Baksai Mátyásné 2013. november
11-én ünnepelte 90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester 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.

Hirdetmény

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének
57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletével megállapított
Szervezeti és Működési Szabályzata 24. § értelmében a
lakosságnak, a városban működő gazdálkodó szervezeteknek
és intézményeknek, valamint társadalmi szervezeteknek
lehetősége van a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére
javaslatot tenni. Kérem, hogy aki munkatervi javaslattal kíván
élni, azt 2013. december 9-ig írásban adja le a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán vagy e-mailben küldje el az
info@mezobereny.hu címre.
Siklósi István polgármester

A Városi Közszolgáltató Intézmény értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonában lévő
mezőgazdasági rendeltetésű földterületeinek bérbeadása ügyében
versenytárgyalást tart. A versenytárgyaláson bárki részt vehet,
amennyiben a kiírási feltételeknek megfelel. Feltételek: A
pályázónak nem lehet az önkormányzattal szemben fennálló
tartozása. Vállalja a bérleti díj egyösszegben, versenytárgyaláson
(készpénzben) történő megfizetését. Azonos árajánlat esetén a korábbi
bérlő előbérleti jogot élvez. Egyéb esetben az 1994. évi LV. törvény a
termőföldről, valamint a 16/2002./II.18./ Korm. rendelet a
termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog
gyakorlásának részletes szabályairól szóló rendelkezések az
irányadók.
Kikiáltási ár: szántó: 1100 Ft/AK ; gyep: 900 Ft/AK
Időpontja: 2013. december 12. csütörtök 10:00 óra
Helye: Városi Közszolgáltató Intézmény, Mezőberény, Békési út
17/B. Tavasz utca felőli udvarban lévő eligazító helység
A bérbeadó ingatlanok jegyzéke munkaidő alatt a Városháza
hirdetőtábláján és a Közszolgáltató Intézmény hirdetőtábláján
megtekinthető, illetve letölthető a kozszolg.mezobereny.hu
weboldalról.

Felhívás

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZATÓ

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületes 4/2013.
(II.26.) önkormányzati rendeletével – ágazati szakmai elismerő
címeket ad át az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő
munka elismerésére. Az elismerésekre beérkező javaslatok
beadási határideje: 2014. január 15.
A rendelet megtalálható a www.mezobereny.hu oldalon.

A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen
tettes 2013. november 2. és 2013. november 12. közötti időben a
Mezőberényi Önkormányzat tulajdonában lévő egyik használaton
kívüli telephelyén lévő épületbe bement, ahonnan a falból kibontott,
majd távozáskor eltulajdonított egy darab vaslemezből készült
használaton kívüli kazánt. A bűncselekmény elkövetése során az
elkövető kb. 30.000 forint kárt okozott. A nyomozás során
megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt egy 35 éves mezőberényi
lakos követte el, aki a kihallgatása során feltáró jellegű beismerő
vallomást tett. A bűncselekmény során eltuladonított tárgy részben
megtérült.
Nyomozás elrendelésére került sor járművezetés ittas állapotban
vétség elkövetése miatt, egy 54 éves hajdúszoboszlói lakossal
szemben, aki a 2013. november 21-én 04.40 órakor a 47-es számú főút
Mezőberény belterületi szakaszán került igazoltatásra. A rendőri
intézkedés során megállapítást nyert, hogy az igazoltatott járművezető
az általa vezetett személygépkocsit szeszesitaltól befolyásolt
állapotban vezette. Ezt követően a járművezető a hitelesített légalkoholmérő alkalmazása céljából előállításra került a Mezőberényi
Rendőrőrsre, azonban nem volt képes a készülékkel történő
eredményes mérésre, így vér-mintavétel miatt további intézkedés
került végrehajtásra vele szemben. Az ittasság mértékét a kirendelt
szakértői vélemény állapítja meg.Tekintettel arra, hogy az intézkedés
alá vont járművezető ezen kívül egyéb közlekedési szabálysértést is
elkövetett, ezért a büntetőeljáráson túl szabálysértési feljelentés
eljárás kezdeményezésére is sor került.

FELHÍVÁS
2014. évi munkatervre vonatkozó javaslattételre.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013.
december 10-én (kedd) 14 órától közmeghallgatást tart a
Jeszenszky u. 21. sz. alatti klubtermében.
Tervezett napirend: 1. Beszámoló az SZNÖ 2013. évi
tevékenységéről. A közmeghallgatás során közérdekű kérdést
tehetnek fel és javaslattal fordulhatnak a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai felé.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Cservenák János elnök
Tisztelettel és szeretettel meghívom
Mezőberény város 5. sz. választókerületének lakosságát
2012. december 12-én (csütörtök) 17 órai kezdettel tartandó

Lakossági Fórumra!
Helyszíne: OPS Kulturális Központ földszinti kisterme.
Témája: Tájékoztatás a Képviselő-testületben végzett egy éves
munkáról. Baleset megelőzés, bűnmegelőzés. A Fórum vendégei:
Siklósi István Mezőberény Város polgármestere és Jakusovszki
Zoltán r. alezredes, a Mezőberényi Rendőrőrs vezetője. A
választókerület valamennyi lakosát szeretettel várom!
Tisztelettel: Kovács Edina önkormányzati egyéni képviselő

Tisztelt Mezőberényiek!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az év végi ünnepek
időszakában fokozottan lehet számítani a városban megjelenő
utazóbűnözőkre (besurranó tolvajokra, trükkös tolvajokra, valamint
gépkocsi feltörőkre).
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Az ünnepeket megelőző bevásárlás időszakában és azt követően is a
Mezőberényi Rendőrőrs továbbra is kiemelt figyelmet fog fordítani a
jogsértő cselekmények megelőzésére, valamint közterület rendjének
fenntartására, a bűncselekményt elkövetők elfogására, a bevásárló
helyek, a piac területének, a MÁV állomás, a buszmegállók, a
pénzintézetek, a szórakozóhelyek, valamint az egyéb nagy tömegeket
vonzó helyek visszatérő ellenőrzésére, ezáltal a lakosság
biztonságérzetének javítására. Fontos azonban, hogy mindenki
fordítson figyelmet saját értékeinek, javainak megőrzésére.
A trükkös tolvajok felkereshetnek lakásaikon idős személyeket,
amely során - kihasználva hiszékenységüket - valótlan állításokkal és
indokokkal (pl.: Nyugdíjfolyosósító Intézet alkalmazottja,
DÉMÁSZ dolgozó, pénzváltás céljából érkező, stb.) megtévesztik
az ott lakókat, elterelik a tulajdonosok figyelmét, majd eltulajdonítják
pénzeiket, vagy egyéb értékeiket.
A besurranó tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, vagy a zárt
bejárati ajtó, vagy kapu álkulccsal történő kinyitását követően, a
lakásba mennek, ahol gyors szemlélődés közben felkutatják a pénz,
vagy más érték megtalálási helyét, azokat magukhoz veszik, majd a
helyszínről távoznak.
A bűncselekmények megelőzése érdekében:
- Tartsák zárva az utca kaput és a lakás bejárati ajtaját !
- A kapukulcsot mindig tartsák maguknál, ne a kapura akasszák !
- Idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba !
- Ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségű pénzt !
- A lakókörnyezetben élők figyeljenek egymásra !
- Hasznos lehet kutya tartása, és annak az utcai kapun történő
feltűntetése !
- Segítséget nyújt a kilincsnyitásra megszólaló kapucsengő !
- A Szomszédok Egymásért Mozgalom a lakókörnyezet
éberségével távol tarthatja az idegen, gyanús személyeket !
Tisztelt Bevásárlók!
Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben, bevásárló
helyeken és a piac területén is! Ezeken a helyeken a tolvajok
kihasználják a vásárlásba feledkezett vevők figyelmetlenségét és
kosarukból, táskájukból, esetleg zsebükből pénztárcát, vagy más
értéket lopnak el.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során:
- Ne hagyjanak pénztárcát a bevásárlókosárban !
- Pénztárcáikat a zárt kézitáskában, vagy ruházatuk belső
zsebeikben tartsák !
- A már megvásárolt értékeket ne hagyják őrizetlenül !
- A mobiltelefont ne tartsák jól látható helyen !
- Irataikat lehetőleg ruházatuk belső zsebében tartsák !
- A bankkártyával ne tárolják együtt a feljegyzett PIN kódot !
Tisztelt gépjármű tulajdonosok!
A bűnelkövetők egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a gépkocsival
a bevásárló helyre érkezőket, és feltöréssel, vagy nyitva hagyott
ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gépkocsiból az ott jól láthatóan
elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont, iratokat, vagy más értéket.
Felhívjuk a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy:
- A járműben ne hagyjanak jól látható helyen étéket !
- A gépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be !
- Rövid ideig történő eltávolodás esetén se hagyják kitárt
állapotban az ajtókat !
- Ne hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban !
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron
kívül tegyenek bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 352522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkező személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !
Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló
155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan
betartására. „Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték
termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a
római gyertya kivételével) – a petárda kivételével – nagykorú
személyek december 28-ától 31-éig engedély nélkül
megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3
kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják és a használati
utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.”
„Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek
esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római
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gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január 1-jén
06.00 óráig engedély hiányában is felhasználható”.
„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő
által visszaadott kis tűzijátékterméket a 30. § (2) bekezdésében
meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a
forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül
visszavenni.”
A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése érdekében
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván
felhasználni, csak fokozott óvatossággal, a termékeken látható
felhasználási szabályok maradéktalan betartásával tegye azt.
Tisztelt Közlekedők!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a téli éghajlatra jellemző
változatos időjárási körülmények, valamint a korlátozott látási
viszonyok váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket. Fel kell
készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási és
útviszonyokkal találkozhatunk, melyek a nyári vezetési stílustól
lényegesen eltérő vezetéstechnikát igényelnek.A vezetési
szokásokban és a vezetési stílusban az előrelátásnak, az óvatosságnak
és a biztonságnak kiemelkedő jelentősége van. Nagy szükség van a
közlekedésben részt vevő más személyekkel szemben tanúsított
előzékenységre, a messzemenő toleranciára. Fokozottan számítani
lehet arra, hogy a haladásunk során a járművünk stabilitása jeges
útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik. Ebben az esetben
a kormánnyal, a fékkel, illetve gáz-pedállal okozott hirtelen mozdulat
tragédiához vezethet. Ennek elkerülése érdekében gázelvétellel, és
motorfékkel csökkenthetjük a sebességet. Nagyobb gondot kell
fordítani a járművek műszaki állapotára, a jármű biztonsági
berendezéséinek üzemképességeire, használhatóságára. Nagyon
fontos a téli gumiabroncs, amely lágyabb összetételének és
mintázatának köszönhetően megfelelő tapadást biztosít. Fontos
útitárs lehet a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a lapát, homok, valamint
a seprű is. Az igazán előrelátó járművezető meleg teát és takarót is
elhelyezhet indulás előtt a járműben. A közlekedésben részt
vevőknek különböző fronthatással is számolni kell. Az arra
érzékenyek, a hidegfront hatását a front átvonulása után csak néhány
órával érzékelik. Ezen esetekben megnő a reflexidő, késve reagálnak
konkrét szituációkban, állandó álmosságérzet, szédülés, kábultság és
fejfájás is jelentkezhet. Ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban és
figyelmesebben közlekedjenek.
A gépjárművel közlekedők fordítsanak kiemelt figyelmet: a
vonatkozó sebességhatárok betartására; az elsőbbség szabályainak
betartására; biztonságos követési távolságok betartására.
Ugyancsak a közlekedési balesetek megelőzése miatt fontos, hogy a
földútról szilárd útburkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a
rátapadt sarat - amely a szilárd útburkolatú utat beszennyezheti el kell távolítani. Amennyiben ez előzetesen nem lehetséges, úgy
közvetlenül az úttestre való ráhajtás után soron kívül intézkedni
kell az útburkolatra felhordott sár, vagy egyéb szennyeződés
eltávolítására.
Kérjük a kerékpárosokat illetve gyalogosokat, hogy a közlekedési
balesetek megelőzése érdekében maradéktalanul tartsák be a közúti
közlekedésre vonatkozó szabályokat.
A kerékpárral történő közlekedés során fordítsanak fokozott
figyelmet: elsősorban a kerékpárúton történő közlekedésre; a
személyszállításra vonatkozó szabályok betartására; éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között a világítás szabályainak
betartására; a lakott területen kívül a fényvisszaverő mellény
használatára.
Gyalogosan történő közlekedés során fordítsanak fokozott
figyelmet arra, hogy: minden esetben a járdán közlekedjenek.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli hónapokban is tartsák be a
közlekedési szabályokat, hiszen a baleset-megelőzés legfontosabb
tényezői magunk vagyunk, így elsősorban rajtunk múlik, hogy
előidézzünk, vagy megelőzzünk a közlekedési baleseteket.
A Mezőberényi Rendőrőrs nevében köszönetemet fejezem ki a
tevékenységünkhöz nyújtott együttműködésükért és megértésükért !
Mezőberény minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag boldog új évet, és jó egészséget kívánok !
Jakusovszki Zoltán r. alezredes őrsparancsnok
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INTÉZMÉNYI HÍREK
„Akik naponta beragyogják mások életét”
A Szociális Munka Napja alkalmából Siklósi István Mezőberény
város polgármestere köszöntötte a Városi Humánsegítő Szociális
Szolgálat munkatársait 2013. november 12-én a Berény Szállóban.
Megköszönte azt az áldozatos munkát, melyet a szociális területen
dolgozók végeznek a rászorultak, legelesettebbek, továbbá a
legfiatalabbak és az idősek érdekében. Köszöntőjében elmondta,
hogy nehéz hivatást választottak a segítő szakmában dolgozók,
hiszen ez a munka teljes embert igényel, nem lehet csupán napi 8
órában végezni. Sokoldalú szakértelem, felkészültség mellett a szó
nemes értelmében vett alázatot, emberséget, szeretetet és őszinte
együttérzést igényel. A nap folytatásként Kovács Edina igazgató
átadta az „Év Dolgozója” elismeréseket az intézmény kiemelkedő
munkát végzett dolgozóinak. Név szerint:
Barna Csaba – gépkocsivezetőnek
Bessenyeiné Papp Kitti – családgondozó, szakmai vezetőnek
Birinyi Brigitta – ápolónőnek
Csávásné Horváth Mária – gondozónőnek
Gúth Katalin – kisgyermeknevelő, szakmai vezetőnek
Halász Józsefné – védőnőnek
Dr. Hegyesi Péterné – mentálhigiénés asszisztensnek
Vagyon Lászlóné – technikai alkalmazottnak
Szeretettel gratulálunk Nekik!

Dohányzásról leszoktató program a
Humánsegítő Szolgálatnál
Mindannyian tudjuk, hogy a dohányzás káros az egészségre, ezen
felül a dohánytermékek ára eddig soha nem tapasztalt magasságokba
emelkedett. A dohányzók is tudják, sőt egészségükön és
pénztárcájukon keresztül érzékelik is, de valamiért mégsem tudnak
lemondani erről a káros szenvedélyről. Pedig a dohányzás okozta
ártalmak mind az egyén mind a társadalom, mind a közösség számára
jelentős terheket rónak. A Humánsegítő Szolgálat „Munkahely
egészségre hangolva” (TÁMOP-6.1.2-11/1 2012-0872) programja
kiemelt figyelmet fordít dohányzó munkatársaira, két
tevékenységeleme is – a tanácsadás interaktív konzultáció keretében
és a laikus önsegítés – a dohányzásról való leszokás segítésére, a
kialakult kedvezőtlen szokások befolyásolására irányul. Interaktív
konzultáció keretében két hónapon keresztül heti rendszerességgel
tanácsadásban részesülhetett 13 munkatársunk két kiváló szakember,
Dr. Hegyi Ibolya fül-orr gégész főorvos és Kotroczóné Antal Teréz
megyei vezető védőnő vezetésével. A tanácsadás keretén belül a
dolgozók megismerkedhettek a legelterjedtebb
szenvedélybetegséggel, a dohányzás egészségkárosító hatásaival, az
általa okozott megbetegedésekkel, különösképpen a fül orr gégészeti
daganatos és krónikus betegségekkel. A nikotinfüggőség ártalmaira, a
passzív dohányzás veszélyeire is választ kaptak az érdeklődők.
Részletesen foglalkoztunk a leszokás lehetőségeivel, nehézségeivel
és buktatóival, kiegészítve szénmonoxid méréssel. A tanácsadás mind
a közösség, mind az egyén számára a kedvező változás elérését
célozta meg, a csoporttagok aktív részvételének biztosításával.
Fontos, hogy a program a tények alapján működött, nem a
hiedelmekre épített. Sokan mondják, hogy a dohányzás csak egy rossz
szokás és akaraterővel könnyű leküzdeni. A leszokással kísérletezők
viszont már tudják, hogy a dohányzásról igen nehéz leszokni.
Köztudott az is, hogy a dohányzás során a függőséget elsősorban a
nikotin alakítja ki. Ugyanakkor azt is megfigyelhetjük a
dohányosokon, hogy jellemző szokásokat tesznek magukévá. Ilyen
értelemben a rossz szokás és a függőség szembeállítása mesterséges,
mert mind a kettő igaz a dohányzásra. Mindezért a dohányzásról való
leszokáshoz támogató környezetre, belső motiváltságra van szükség.
A motiváció pedig szinte mindenkinél más és más. A dohányzás során
fizikai és pszichés függőség alakul ki, amit együtt kell megváltoztatni.
Mindebben nyújtott segítséget a program oly módon, hogy először a
közös motiváció megkeresését és megerősítését támogatta, majd
segítette, hogy mindenki egyénileg tudja megtenni a változás irányába
a saját lépéseit. A motiváció megerősítése mellett mindenkinek
érdemes megismernie dohányzási szokásait. Ehhez nyújt segítséget a
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javasolt dohányzási napló vezetése, hiszen így tudható meg ki mikor,
milyen helyzetekben dohányzik. A dohányzást kiváltó körülmények
pontos megismerésének fontos szerepe van abban, hogy célzottan
tervezhető legyen a leszokási módszer. Sokan sokféle módszerre
esküsznek a dohányzásról leszokással kapcsolatban. Bizonyára
többféle módon lehet elérni a kívánt célt. A fizikai függés kezelésében
hasznosak lehetnek az orvos által felírt gyógyszerek is (pl.
nikotinpótlás, más gyógyszerek). A mi programunkban az első
lépésként főként az elhatározás támogatását tartjuk fontosnak,
mindenkinek saját magának kellett a „Függetlenség Napját!”
meghatároznia. Ezzel időt biztosít mindenki magának a felkészülésre.
Sok mindent érdemes előbb begyakorolni, hogy azután a
„Függetlenség Napján” és azt követően könnyebben menjen a
változás, a dohányzási szokás kedvező befolyásolása. A dohányzás
tanult szokás. A leszokás is olyan folyamat, amit tanulnia kell,
ugyanúgy, ahogy korábban megtanulta a dohányzást is. Az interaktív
konzultáció keretében megvalósuló tanácsadást követően lehetőséget
biztosítunk a leszokni vágyóknak folyamatos orvosi tanácsadásra és
fül orr gégészeti rákszűrésre. Mindez ma már korszerű endoszkópos
vizsgálattal is végezhető helyben a fül orr gége szakrendelőben egy
pályázat útján beszerzett eszközzel. Reményeink szerint programunk
segíti munkatársaink felkészülését a cigaretta letételére és a
dohányfüsttől mentes élet hosszú távú fenntartására. Ez nem hiú
ábránd, hiszen az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
Dohányzás Fókuszpont szakmai vezetésével, a felnőtt dohányzás
felmérésről készült publikációjának kiemelt megállapításai között
olvashatjuk, hogy 2013-ban a felnőtt magyar lakosság 19%-a naponta,
2%-a alkalmanként dohányzik, míg 56%-uk nemdohányzó. A 2012-es
felmérés eredményeihez viszonyítva, a dohányzók aránya 29%-ról
21%-ra, míg a naponta rágyújtók aránya 28%-ról 19%-ra csökkent. Az
alkalmi dohányosok aránya 1%-ról 2%-ra emelkedett. 2013-ra a
leszokottak aránya 16%-ról 23%-ra emelkedett. A 2013-as
eredmények alapján megállapítható, hogy 2013-ra jelentősen
csökkent a dohányzók és a naponta rágyújtók aránya és emelkedett a
leszokottak aránya. Azonban a naponta dohányzók iskolai végzettség
szerinti megoszlását vizsgálva a felmérés eredményei azt mutatták,
hogy mindkét nem esetében a középfokú iskolai végzettségűek
vannak többségben, férfiak aránya 57%, nők aránya 64%. Ez az arány
a férfiak esetében 4%-os csökkenést, míg a nők esetében 6%-os
növekedést jelent a 2012-es eredményekhez viszonyítva. Tehát van
még mit tennünk, s reméljük, hogy a „Munkahely egészségre
hangolva” program hozzájárul a pozitív tendencia erősítéséhez.
Kovács Edina

Idősek karácsonya
Szeretettel meghívjuk a város időskorú lakosságát
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
és az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ szervezésében
2013. december 19-én (csütörtök)14 órai
kezdettel megrendezésre kerülő
karácsonyi ünnepségre.
Helyszíne: OPS Kulturális Központ
A helyszínre érkezést ingyenes buszjárat segíti, mely 13 órakor
indul a Szénáskert-Belencéresi út kereszteződésétől.
Megáll a következő utcák kereszteződésében:
Belencéresi- Martinovics; Belencéresi-Vésztői;
Vésztői-Kinizsi; Kinizsi-Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi sgt;
Zrínyi sgt.-Jeszenszky; Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász
és érkezés a Kulturális Központ elé 13.25-kor.
Innen továbbindul az autóbusz: Békési u.-József A.;
József A.-Teleki; József A.-Belentai; Kálvin tér (Magyar
bolt);Rákóczi-Vasút u.; Szabó Á.-Gutenberg; GutenbergOltványkert; Oltványkert-Mátyás kir.; Luther-Árpád;
Luther-Puskin utca útvonalon visszatér a Kulturális Központhoz.
Minden időskorú érdeklődőt szeretettel várunk!
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Vízhez szoktatás és életkor-specifikus
úszásoktatás a Katicabogár Evangélikus
Német Nemzetiségi Óvodában

A vízhez szoktató programunknak már hagyománya van, mivel a 7.
nevelési évet kezdjük vele. Ez a program az óvodánknak egy plusz
szolgáltatása, amire igen nagy az igény. Szeptemberben az előzetes
igényfelmérésünk alapján több mint 60 kisgyermek szülője jelezte a
részvételi szándékát. Ez nagy öröm és egyben óriási felelősség is
számunkra, hiszen látszik, hogy van eredménye a kitartó
munkánknak, azonban nem elhanyagolható az a felelősség, amit a
vízben végzett tevékenység körében magunkra vállalunk. Hála
Istennek, sok segítséget kapunk a szülőktől egy-egy uszodai délelőtt
lebonyolításához! Mivel óvodánkban most már azonos életkorú
csoportokkal dolgozunk, a foglalkozások megtervezésénél is
könnyebb dolgom volt. A nagycsoportos gyermekek mikrocsoportos
formában végezték az általam előírt feladatokat. Négy nagycsoportos
óvodás már szabályosan úszik, akik már önállóan, vízbiztosan végzik
a technikajavító gyakorlatokat. A kisebb gyerekekkel is szép
eredményeket értünk el. Hétről-hétre látványos fejlődésen mennek
keresztül, úgy hogy játékba integrálva sajátítják el a merülés, lebegés,
siklás helyes technikáját. A legkisebbekkel a babaúszás technikájával
próbálkozunk. (Ezek szülőkkel történő éneklős, mondókás
foglalkozások). Egy nevelési évben 24 alkalommal jutunk el a Békési
uszodába, ahol ideális körülmények várják gyermekeinket. (szabvány
tanmedence, merülő vízijátékok, úszórudak, úszókorong, úszólapok
stb.) A testi nevelésnek, az egészséges életmódnak és ezáltal az
úszásoktatásnak országos szinten kiemelt szerepe van. Az óvodáskorú
gyermek mozgásigénye még természetes módon van jelen és nekünk,
pedagógusoknak pedig az a dolgunk, hogy ezt az igényt fenntartsuk és
kielégítsük. Ezután szeretnénk köszönetet mondani, a nekünk nyújtott
segítségért a szülőknek, óvodánk fenntartójának, valamint a Békési
uszoda lelkes, lelkiismeretes és kitartó dolgozóinak. Remélem
programunk révén még örömtelibb és harmonikusabb módon telik a
kisgyermekek óvodás élete.
Ramosné Botyánszki Edit óvodapedagógus

Faültetés a Csiribiri oviban

7.
Márton napi hagyományok

2013. november 15-én ismét megrendezésre került Mezőberényben,
immár 11. alkalommal a Márton napi lampionos felvonulás, melynek
szervezője a Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda. A
megrendezés sikerességéhez hozzájárult - mint minden évben - a
Mezőberényi Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ, a Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület. A rendezvény 17
órakor kezdődött a Katicabogár óvodában, ahol a résztvevők
hagyományos mézeskalács sütemények kóstolása közben várták a
felvonulás kezdetét. Legtöbben saját készítésű lampionnal vettek részt
a felvonuláson, amely megmozgatta a Mezőberény és a környező
települések ünnepelni vágyó lakosságát. Kivételesen szép őszi időben
indulhatott a lampionos felvonulás, utcai zenei aláfestéssel kicsik és
nagyok legnagyobb örömére, a főtéren keresztül a piactérig. A Márton
napi rendezvényen a vártnál lényegesen nagyobb számban vettek
részt az érdeklődők, akik fénylő óriáskígyó formában tették meg az
óvodától az utat a város piacáig, ahol a Katicabogár óvoda Margaréta
csoportja által bemutatott jelenetet láthatták. Az óvodások előadásán
keresztül belepillanthattunk a Szent Mártonról szóló történetbe. A
Márton nap a 40 napos Adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor
jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon
rendszeresen voltak lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos
mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat a libafogás és az
újbor. A műsor után egy jelképes vacsorával kedveskedtünk
vendégeinknek, elfogyaszthattak egy szelet libazsíros kenyeret és
hozzá egy pohár forró teát. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítségünkre voltak az előkészületekben,
szervezésben és lebonyolításban. Köszönjük óvodásaink szüleinek,
akik a megvendégeléshez szükséges sok-sok mézes süteményt
megsütötték, vagy alapanyaggal hozzájárultak. Köszönjük a
Rendőrség, Polgárőrség, Tűzoltóság, Vadásztársaság munkáját,
hozzájárulását, mellyel segítették a rendezvény zavartalan
lebonyolítását. Köszönjük Schön Andrásnak az utcai autós
hangosítást, mellyel a felvonulókat kísérte, Sziráczki Dánielnek a
felajánlott kenyeret.
Vargáné Schupkégel Mária
óvodapedagógus
A „Leg a láb”Alapfokú Művészeti Iskola
és a Berény Táncegyüttes Egyesület
közös FOLKBÁLT rendez.
Ideje: 2013. december 13. (péntek) 1830óra
Helye: Berény Szálló, Mezőberény
A muzsikát a Suttyomba zenekar szolgáltatja.
Szeretettel várjuk a népi érzületű mulatozni vágyókat!
Javasoljuk, hogy a néptáncos cipőjüket idén se hagyják otthon!
Támogatói jegy: 300 Ft
A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola

Télapó ünnepséget
rendez, ahol a táncházban talán még a Télapó is táncra perdül,
mikor éppen nem kézműveskedik…
Ideje: 2013. december 13. (péntek) 13.00 óra
Helye: OPSKK Művelődési Központja, Mezőberény
Zenél: a Suttyomba zenekar
Gschwindt András egy datolyaszilva fát ajándékozott Mezőberény
Város Óvodai Intézményének. Sorsolás alapján döntötték el, hogy az
5 tagoviból hová ültessék a fát. A szerencsés a Csiribiri Tagóvoda lett.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő gyermeket és felnőttet! A belépés díjtalan.

2013. december

8.
Az OPSKK decemberi
programajánlója

december 7., 14., 21.
10-15 óra Karácsonyi vásár és karácsonyváró
játszóház. Helyszín: Művelődési Központ
december 9. 8-11 óra Véradás.
Helyszín: Művelődési Központ
december 10. 18.00 óra Földes László „Hobo” József Attila
estje: Tudod, hogy nincs bocsánat címmel
Helyszín: Művelődési Központ
december 13. 16.00 óra Adventi készülődés ablakfestéssel az
OPSKK Könyvtárában
december 14. 9-20 óra V. Kner Kupa táncverseny
Helyszín: Molnár Mikós Sportcsarnok
december 18. 14.00 óra Idősek karácsonya a Művelődési
Központban.
A rendezvényekről további részletek, fényképek és beszámolók
a www.mezobereny.hu oldalon találhatók.

Mezőberényi Hírmondó

Óvodától a
gimnáziumig...
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 23.826.547 forintot
nyert a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 „Óvodától a
gimnáziumig – három nemzetiség szellemi örökségének
nyomában” című pályázatával. Intézményünk második körben
nyerte el a pályázati összeget, így más szerencsésekkel ellentétben,
akik már idén januárban elkezdték megvalósítani szakmai
programjukat, mi csak 2013. szeptemberében kezdhettük el a
projekt megvalósítását. Több intézménnyel együttműködve
(Mezőberényi Általános Iskola, Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium, Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda,
Nefelejcs Tagóvoda) kezdtük meg a pályázatban szereplő
programok, foglalkozások (témahét, témanap, szakkörök)
lebonyolítását. A pályázat lehetővé teszi, hogy az óvodásoktól
kezdve a gimnazistákig részt vegyenek különböző
ismeretterjesztő, kézműves, képzőművészeti, városismereti
foglalkozásokon, illetve mesemondó, szépíró versenyeken
adhatnak számot tudásukról, mindezt játékos, könnyed formában.
A projekt 2014. 07. 10-ig tart.

Tanácstalan, mivel lepje meg
szeretteit karácsonykor?

Ajándékozzon színházjegyet
családtagjainak, barátainak!
2014. január 24-én 19 órakor
Szirmai Albert: Mágnás Miska című
színházi előadást tekinthetik meg az OPSKK
Művelődési Központjában. (Mezőberény, Fő út 6.)
Főbb szerepekben: Fogarassy Bernadett, Teremi Trixi,
Faragó András/Benkóczy Zoltán, Bodrogi Attila…
További információ és jegyvásárlás: Művelődési
Központ, Bartó Róbertné, 06/66-515-553
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
2013. december 14-én 9 órától az

V. Kner Kupa - Klubközi és
Tánciskolás Táncversenyre
Mezőberénybe, a Molnár Miklós Sportcsarnokba (Luther tér 1.).
Parkettre lép a Kner TSE valamennyi táncosa, valamint az ország
minden pontjáról érkeznek tehetséges gyermek, junior, ifjúsági és
felnőtt táncosok, hogy itt összemérhessék tudásukat.
Belépőjegy: felnőtt: 1500 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft,
mely a helyszínen 8 órától vásárolható meg.
A versenyről további információ: www.knertse.hu
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: a Kner Tánc-, Sport
Egyesület és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

TÁNCISKOLA
Ismét indul a tánciskola 2014. januárban
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban!
Beiratkozás időpontja: 2014. január 8.
16.00-16.30 kezdő
16.30-16.45 haladó
16.45.17.00 bronz-ezüst jelvényszerző
17.00-17.15 arany jelvényszerző
17.15-17.30 aranysztár
A tanfolyamokat vezeti: Hajas Tibor diplomás táncpedagógus
Helyszín: OPSKK Művelődési Központja (Mezőberény, Fő út 6.)

MEGHÍVÓ
Az OPSKK Könyvtára foglalkozássorozatot indított februárban
álláskeresők számára "Álláskeresés a neten" címmel.
A következő foglalkozás:
december 18-án de. 10.00 órakor lesz.
Az OPSKK Könyvtára december 20. 16.00 órai kezdettel tartja
következő Kulcs a számítógéphez c. foglalkozását

Színházlátogatás
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete mezőberényi
tagjai köszönetüket fejezik ki, hogy az OPSKK Könyvtára Támop
3.2.4.a-11/1-2012-0003 jelű pályázata keretében egy vidám
színházlátogatáson vehettek részt 2013. novemberében Szolnokon a
Szigligeti Színházban, ahol Goldoni: Chioggiai csetepaté című
komédiáját tekinthették meg.
Hajkó Jánosné

RONGYOS KÖNYVVÁSÁR
2013. december 09-től az
OPSKK Könyvtárában.
A könyvek megvásárolhatók a könyvtár
nyitvatartási idejében
50 és 100 Ft-os egységáron.

Mezőberényi Hírmondó
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Jeles napok
„A szokásokat a Jóisten súgta a régi ember fülébe..”
Amikor Isten jelen van, megújul a világ…
Nemcsak szent hely, de szent idő is létezik. Az időt
ünnepeink, jeles napjaink teszik szentté, megtörik a
megszokott hétköznapok rohanását, és mássá
tesznek minket is, ha hagyjuk. Az ünnep: egy
lehetőség a megtisztulásra, lehetőség az
újrakezdésre! A régi ember életében az év, advent
csöndjével kezdődött. A Nap már alacsonyan jár,
ködösek a reggelek, hidegek és rövidek a nappalok, hosszúak az
éjszakák. A karácsonyi készülődés mégis a várakozás, reménykedés
időszaka. András (nov. 30-án) „zárja a hegedűt”, a zajos mulatságok
időszaka lejárt, csak az ekkor kezdődő disznótorok adnak alkalmat
némi hangoskodásra. Első vasárnapján fűzfagallyakból,
örökzöldekből adventi koszorút készített a család, melynek szerkezete
kör és kereszt, közepén csipkebogyóval, négy pontján világoskék
szalaggal átkötött méhviaszgyertyával díszítve. Minden vasárnap egy
gyertyával több ég, hogy Karácsony szentestéjén, már négy gyertya
lángjával teljes világosság, tisztaság jelképezze a Földre születő
Fényt: Jézust.Mi is készíthetünk adventi koszorút! Ebben az
időszakban gyermekek jártak házról házra engedélyt kérve, hogy
énekes verses köszöntőjüket elkántálhassák, vagy eljátszhassák
betlehemes játékukat.
December 6. Miklós napja: Szent
Miklós püspök Kis-Ázsiában élt, több
legendát is ismerünk életéből, mely
jóságát, szent életét bizonyítja. Gabonát
osztott a szegényeknek, védte ártatlanul
halálra ítélt ifjak életét, pénzzel tele
erszényt dobott be egy szegény ember
ablakán, hogy lányait megmentse a
parázna élettől. Ez utóbbi emléke az
ajándékozás, Miklós napra virradó
éjszaka ezért sorakoznak ma is a csizmák
az ablakokban.
December 13. Luca napja: Luca alakja kettős: utal Szent Lucára és a
szent mellett egy boszorkányszerű rontó asszonyra: lucapucára. A
Gergely-naptár előtt (1582) ez volt az év legrövidebb napja, hosszú
éjszakája alkalmat ad a bűbájra. Sok szokás fűződik a naphoz: sütöttek
lucapogácsát, az egyikben egy gyűrűvel, s ha eladó lány találta meg,
közeli férjhezmenetelre számíthatott. A lucalepényt szegények között
osztották szét, a lucakásából az állatoknak is adtak. Lucaszéket
kezdtek készíteni a napján, a fiúk lucázni (köszönteni) jártak, az
asszonyok otthon ültek, napján tilos volt a varrás (be ne varrják a
tyúkok tojókáját). Készíthetünk lucakalendáriumot: ettől a naptól
kezdve szenteste napjáig -tizenkét napon át- megfigyelhetjük és
lejegyezhetjük, hogy melyik napnak milyen az időjárása, és
következtethetünk a következő év tizenkét hónapjának időjárására.
Napján búzát ültethetünk cserépbe. Karácsony este a kizöldült
lucabúza kék szalaggal átkötve, közepében méhviaszgyertyával,
felkerülhet az ünnepi asztalra, megidézve a közelgő év jó termését.
Szentcsalád-járás: Karácsony előtt kilenc napon át kilenc család viszi
egymáshoz a Szent Család szobrát, vagy képét. Minden családnál egy
éjszakát marad a feldíszített házioltáron, imádkoznak hozzá,
énekelnek mellette. Ez a szokás az egykori szálláskeresésnek állít
emléket.
December 21. Hitetlen Szent Tamás napja: Az egykori szólás,
hogy: „Szent Tamás szolgája vagyok”, arra utal, hogy akkor hiszem,
ha látom, mint ahogyan Szent Tamás egykor, Jézus sebeit. A napján
vágott disznó hájának varázserőt tulajdonítottak, különféle
betegségek ellen használták.
December 24. Ádám, Éva bűnbeesése: Karácsony vigíliáján a földre
születő Jézus ment meg évről évre bennünket az eredendő bűntől. Az
advent utolsó napja, bűnbánat és böjt jellemezte, de a születés
előkészülete, és karácsonyi játékok ideje is.
December 25. Karácsony napja: „A téli napforduló ősi ünnepe, a
kereszténységben Jézus Krisztus földi születésének emléknapja, az
öröm és a békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld,
az életet adó fény megszületésének ünnepe. A világosság győzelme a
sötétség fölött”
Molnár V. József: Egész-ség
December 26. Karácsony másodnapja, Szent István napja:Napján
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regősök járták a házakat, az Istvánokat pedig énekkel, rigmusokkal
köszöntötték.
December 27. Szent János napja: Kedvelt névünnep. Napjához
kapcsolódott a borszentelés szokása.
December 28. Aprószentek napja: Krisztusért mártírhalált halt
betlehemi kisdedek emlékünnepe. Az „aprószentelés”, a gyermekek
megvesszőzése; egészséget, termékenységet varázsolt, ébredést
hozott.
December 31. Szent Szilveszter napja: Az ünnepi éjféli
harangozáskor a templom előtt az óévet siratták, s temették. Napját a
következő évre vonatkozó jóslások jellemezték: férj- és
időjárásjóslás, melyekkel a jövő évet igyekeztek megtudni. Különös
szerepe van ilyenkor a zajcsapásnak, mellyel gonoszt űztek, embert és
állatot ébredésre, újjáéledésre sarkalltak. Estéjét, éjszakáját
napjainkban evés, ivás, mulatozás jellemzi!
Hanó Krisztina

CIVIL SZERVEZETEK
Szektorlabda eredmények

A Mezőberényi Szektorlabda Egyesület 2013. őszén sem
„tétlenkedett” a versenyeken való eredményesség tekintetében. A
subbuteo szakágban a bemutatók tartása mellett két újabb versenyt
rendeztünk október és november hónapban. Mindkét versenyt a
mezőberényi Csibor László nyerte, kiemelkedő teljesítménnyel, Hicz
András októberben 3., novemberben 2. helyezést ért el, a
csapatbajnokságot pedig Mezőberény csapata nyerte Budapest és
Maroslele előtt. Ezen kívül a 12 érintéses szakágban is részt vettünk
egy egyéni versenyen Debrecenben, melyet Hicz András nyert,
megőrizve pozícióját a ranglista második helyén. Amennyiben
bárkinek, fiatalnak, idősnek kedve támad kipróbálni ezt a nagyszerű
futballutánzó játékot, bátran keressen minket az
mbszektor@gmail.com email címen, vagy a facebook-on a Hungarian
Subbuteo League oldalon.
Hicz András

Szucharda Gyula Emléktúra az
Alföld Turista Egyesület szervezésében
2013. december 14.
Könnyű, gyalogos túra Békéscsaba-Mezőberény között,
egyesületünk egyik alapítójának emlékére.
Útvonal: Békéscsaba – Bandikafa – Sikkony – Békés – Mezőberény.
Találkozó: Békéscsaba, Csabagyöngye K. Központ előtt
7.45-8.00 óra között.
Táv: 32/12.7 km. Túravezető: Földes Péter.
Érdeklődni: alfoldte@gmail.com

2013. december 20-án 17.00 órakor
találkozhat a közönség

Oláh Gergővel a Tízváros Alapítvány
évzáró eseményén az OPSKK Művelődési Központjában.
Jegyelővétel: Omega Centrum Mezőberény, Deák F. u. 5-7.
Jegy ára elővételben: 2000 Ft. Helyszínen: 2500 Ft.
További információ a plakátokon és a www.tizvaros.hu oldalon.

2013. december
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HITÉLET
Egy szó kiált!
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Jn
1, 14
Csodálatos dolog látni, ahogyan a gyermekeink fejlődnek,
okosodnak, s egyre komolyabb kérdéseket tesznek fel. Az egyik napon
a kislányunk az egyik könyvespolc előtt megállva tette fel a kérdést:
„Sok időbe telt ezeket a könyveket összeszedni?” „ Igen”- válaszoltam
gépiesen. „Sok évbe telt.”- Úgy tűnt elégedett volt a rövid válasszal.
Csak én tűnődtem el hosszabban. Évről évre több könyvem van: egy
részét vettem, a másik részét kaptam, örököltem. Már van hangos
könyvem és digitális könyvem is.
Régen egyetlen egy könyv is elég volt, hogy az emberek annyi
bölcsességhez jussanak, amennyi egy életre elegendő. Elég volt a
családi Biblia, amibe feljegyezték a születési és elhalálozási adatokat,
a legfontosabb dátumokat. Luther azt írja, hogy nem sok könyv
olvasása tesz bölccsé, hanem egyetlen könyv sokszori olvasása.
Egyértelmű, hogy a Bibliára gondolt.
Itt a karácsony- s a Szentírás talán legtöbbet idézett története
megelevenedik előttünk. Mennyi színdarab, bábjáték, betlehemes,
vers és gyönyörű zenemű született ennek a bibliai történetnek az
alapján!
Szó szerint mondjuk: „Történt pedig azokban a napokban, hogy
Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet…”
Majd pedig: „Dicsőség a magasságban Istennek!”
Már látom magam előtt időseinket az idősek otthonában, és a hittanos
gyermekeket, hallani vélem, ahogyan együtt énekeljük a „Mennyből
az angyalt”. Mindenki tudja, miről van szó, ha a karácsonyi történetre
utalok. Ott a csillag, amit napkeleti bölcsek követnek és a sok
megszeppent pásztor Betlehem mezején éjféltájban.
A legtöbbet idézett történet legtöbbet idézett mondatai azonban nem
arra valók, hogy karácsonyi kellékeknek higgyük őket, hogy majd
vízkeresztkor kitegyük a lakásból a fenyővel együtt és a jövő évben
ismét előcsomagoljuk őket valahonnan. Ezeknek a mondatoknak és az
egész történetnek nagyobb a jelentősége, semmint, hogy azt
gondoljuk, egy-két napra, egy adventi időszakra, vagy egy teljes
decemberre van csak szavatosságuk.
Ott van ugyanis a közepén ez is: „Üdvözítő született ma nektek, az Úr
Krisztus!” A jászolágy csak a háttér, az angyalok csak a közvetítők, a
királyok csak szolgák… A történet és a történelem főszereplője Jézus
Krisztus. Róla szól az ünnep, de ha többet akarunk belőle látni, akkor
ott van az egész Szentírás, a Könyvek Könyve!
Karácsony éjszakájának nagyobb a jelentősége! Ugyanígy a sok szép
adventi gyertyagyújtás komoly üzenetét sem hiába fogalmazzák meg
a település lelkipásztorai. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a
szeretetről essen szó, amolyan szentimentális módon, és elfeledjük
azt, aki maga a szeretet és minden szeretet forrása, az Isten Fiát.
Hajlamosak vagyunk arra, hogy a külsőségek, a nagy igyekezet, a
családi összetartozás utáni igény minden felett álljon. Pedig ez már
csak a folytatás, a ráadás. Az emberi öröm és a szeretet megélése az
eredménye annak, hogy Isten Fia a földre, közénk, sőt értünk jött!
A karácsonyi történet két evangélium elején olvasható: Máté és
Lukács evangélisták számolnak be Jézus születéséről. Majd folytatják
az Ő életével, csodáival, tanításaival és a passiótörténettel, halálával,
feltámadásával. Ha ezt nem tudnánk Jézus Krisztusról, úgy, mint
Szabadítónkról, aki szeretet hatalmával legyőzte a bűnt és a halált,
akkor nem is lenne ünnepünk.
Vagy ha lenne is, nem ilyen, nem erről szólna, nem ez lenne a közepe. Hála Istennek, a fenyőünnep már a múlté, amikor ódákat zengtek a
zöld fenyőről. Bibliát olvashatunk és tudhatjuk, kiben érdemes hinni,
mikor mit és kit ünnepelünk. Így karácsonykor Jézusnak a születését,
akiről angyalok adták hírül: ő lesz, aki elveszi bűneinket és bevihet
bennünket Isten országába. Ezért Üdvözítőnek, Szabadítónak,
Megváltónak nevezzük.
Bárcsak ez a szép időszak és ez a gyönyörű történet arra sarkallna,
hogy Őt magát keresnénk: s a Szentírás szavaiban, a gyülekezeti
közösségekben rátalálnánk!
Lázárné Skorka Katalin

Mezőberényi Hírmondó
ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötöttek:
Rácz Zsanett Judit és László Imre (Mb.)
Kovács Annamária és Csávás Péter (Mb.)
Szabó Judit Mária és Szokola János (Mb.)
Eltávoztak közülünk:
Gazsó Györgyné Kiss Julianna (1927)
özv. Szűcs Sándorné Vasas Ilona (1930)
özv. Bali Béláné Borgula Mária (1932)
özv. Tóth Károlyné Balázs Ilona (1932)
özv. Gulyás Elek (1934); Zsótér János (1929)
Bartyik János (1962); Litauszki György (1950)
özv. Pál Zsigmondné Gschwindt Mária (1925)
Schupkégel Mihályné; Kelemen Gizella (1935)
Szentandrássy Erzsébet Zsuzsanna (1938, Budapest)
Horváth Sándor (1939); Speckné Jászfalvi Zsuzsanna (1947)
ÉTELOSZTÁS SZERETETTEL- TETTEL
Negyedik alkalommal szervez ételosztást
a Mezőberény I. kerületi ( német) Evangélikus Egyházközség
a Szarvas Ótemplomi Szeretetszolgálattal közösen.
2013. DEC. 17-ÉN, KEDDEN, 16 órától
a NÉMET TEMPLOM ELŐTTI PARKOLÓBAN
800 adag meleg ételt osztunk szét.
Kérjük, hozzanak magukkal ételhordót,
vagy zárható hőálló edényt!
Lázárné Skorka Katalin lelkész

OLVASÓINK ÍRTÁK
Tollamból a tollasokról
A madarak csengőjét már
messziről hallom… Most már
tudom, jó helyen vagyok!
November 7. és 9. között 23.
alkalommal megrendezésre kerül
a Nemzetközi Solymásztalálkozó, amelyen idén is részt
veszek, kísérőként. Belépek az
épületbe, a solymászok még
reggeliznek. Megemelem a
kalapomat, hogy üdvözöljem
őket. Régi ismerősök mindenhol.
Reggeli után kézfogás és
megyünk a megnyitóünnepségre.
Az ünnepséget Békéscsabán a
Fenyves Hotel udvarán tartják
meg. Felállunk félkör alakban,
mindenki kezébe veszi madarát.
Sólymok, héják, sasok és egy igazi ritkaság számba menő madár is
van! Egy vörös farkú ölyv! Kürtszóval nyitják meg az ünnepséget. A
kürtszót a Békés megyei Vadászkürt együttes szolgáltatja. Megnyitó
beszéd keretében üdvözlik a magyar, német, holland, belga, skót,
japán solymászokat, vendégeket. Ünnepélyes rész után beosztják a
csoportokat a 3 vadásztársaság területére. A 3 helyszín Békési
Kittenberger VT., a Mezőberény VT. és a Köröstarcsai Petőfi VT.
Kocsiba ülünk és kb. fél óra utazás után megérkezünk a
vadászterületre a konvojjal. A japán delegáció le van nyűgözve az
alföldi pusztaság szépségétől. Előzetes megbeszélés után körbe állunk
egy nádast, ami egy betárcsázott kukoricaföld közepén helyezkedik
el, s közben felengedik az első sólymot. Vizslák, pointerek a nád közül
kihajtják az első fácánt, ami rögtön a legközelebbi fasor felé repül.
Süvítés, pukkanás még egy pukkanás és mindenhol toll! Mire oda
érünk már félig meg is kopasztotta… Nagy gratuláció és fotózás
következik, közben mutogatjuk egymásnak az akcióról készült
képeket, videókat, így elemezvén a madár zsákmányszerzését. A
büszke solymász kézre veszi a madarát, megsimogatja teli begyét és
hallom, hogy halkan, meghatottan súgja a görbecsőrűnek. „Ügyes
vagy pici madárkám! Gazdi bácsi nagyon büszke rád!” Évek során
rájöttem, hogy ez nem csak egy hobbi vagy egy sport. Ez egy életvitel,
vagy inkább egy vallás! Ember, állat és természet közti kapcsolatról
szól itt minden!
D.A.J.
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Szakmai műhely az értékgyűjtő
munka jegyében

2013. november 27-én a Civil Fejlesztő Központban érdeklődők,
intézmények, civil szervezetek képviselői találkoztak Dr. Erdész
Ádámmal, a Békés Megyei Levéltár igazgatójával és Nagyné Martyin
Emíliával, a Munkácsy Mihály Múzeum Tudományos-Muzeológiai
Osztály vezetőjével. A szakemberek a történelem és a néprajz
kapcsolódása az értékgyűjtő munkához témakörben megtartott
előadásaikban és az ezt követő beszélgetésen gyakorlati példával,
szakmai információval, már bevált jó gyakorlatok bemutatásával
adtak támogatást a településeken elkezdődött értékfeltáró, értékgyűjtő
munkához. A rendezvény a Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodájának szervezésében valósult meg.

Tökéletes mosoly szabályozottan
Bár a tökéletes ívű, szép fogsor igénye egyidős az emberiséggel - ezt a
tényt ókori leletek bizonyítják –, a negyvenen túli magyar népesség
zöme, a fogszabályozást csak hírből ismerte, ismerhette. Az
orvoslásnak ez az ága a XVIII. században kezdett fejlődni, igazi
tudománnyá válásáról azonban csak a XIX. század közepétől
beszélhetünk. A XX. század Amerikájában jött létre az első
kifejezetten fogszabályozással foglalkozó főiskola, valamint a
fogszabályozó orvosok társasága. Szóval, a fogszabályozás
hazánkban az 1970 előtt születettek számára akkoriban nem volt
teljesen ismeretlen, de látványosság számba ment az, aki ilyen
eszközzel a szájában volt kénytelen emberek közé menni. Ez a
korosztály főként a gyermekei által ismerte meg a fogszabályzás
áldásos hatását, mert számukra már az iskolafogász javasolta a
szakrendelés felkeresését.
- Azt hihetnénk, hogy a szabályos fogsor csak a szép mosolyunk
szempontjából fontos. Igen, természetesen azért is. De nem ez az
elsődleges. Ki gondolná, hogy az emberek több mint 90%-ának van
valamilyen fogszabályzást igénylő fogazati, illetve állcsont eltérése. A
fogszabályzó kezelés célja a fogazat és az állcsontok esztétikai és
funkcionális helyreállítása. – mondja a szakember.
Dr. Fülöp Adrienn, fogszabályozó szakorvossal
beszélgettünk a szakterületéről. Ismerős a név?
Biztosan. Adri ugyanis mezőberényi. Itt járt
általános iskolába, gimnáziumba. Esetében igaz a
mondás az almáról meg a fájáról: Adri dr. Adamik
Ilona fogorvos lánya.
- Azt hiszem, úgy általában értem mi ez, de segíts:
fogszabályozásilag mi is az a funkcionális
helyreállítás?
- Ha a fogak torlódottak, nehezebb a tisztán
tartásuk és könnyebben szuvasodnak, valamint
ínygyulladás is könnyebben alakul ki. A rossz
harapás következtében a fogak tartószerkezete túlterhelődik, így
fogágybetegség, azaz fogínysorvadás jön létre, mely 40 éves kor után
jelentkezik. Ezen kívül állkapocsízületi problémák is adódhatnak a
káros erőhatások következtében. A fogak megfelelő helyzete fontos a
hangképzésben is, így a kezelés a tiszta beszédhez is hozzájárul.
- Mit tanácsolsz, mikor vigyük el gyermekünket először a
fogorvoshoz?
- Mindenképpen érdemes ellátogatni a fogorvosi rendelőbe 3-4 éves
kor körül. Ebben az életkorban még nem törnek elő a maradandó
fogak, általában nincs szükség beavatkozásra, így pedig a kicsik bátran
ismerkedhetnek a környezettel. Ha évente egyszer így megjelenünk a
fogorvosnál, aki még ellenőrzi is a fogak állapotát, a gyerek nem fog
félni, mire valóban szükséges lehet egy-egy beavatkozás. Hiszen a
félelem egyik leggyakoribb oka, hogy csak akkor megyünk
fogorvoshoz, amikor már problémánk van, és rá vagyunk
kényszerítve. Vagy éppenséggel nem tudunk semmit a kezelésről és az
ismeretlentől félünk. Éppen ezt kell elkerülni a gyerekeknél. Így
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egyrészt nem kapcsolnak a rendelőhöz rossz élményeket, másrészt a
prevencióval meg is előzhetünk későbbi problémákat és a szakember
nyomon követheti a végleges fogsor kialakulását. Így a gyerekek
hozzászoktathatók a rendszeres fogorvosi ellenőrzésekhez és jó
kapcsolat alakulhat ki a fogorvos és köztük.
- Ha szükségesnek látszik, mely életkorban kezdődjön a fogszabályzó
kezelés?
- Bár a fogszabályozás bármely életkorban képes szebbé tenni egy
mosolyt, mégis létezik egy optimális időszak a kezelés megindítására.
A megfelelő életkorban elkezdett szabályozás garantálja ugyanis a
legjobb eredményt, valamint a legkevesebb ráfordított időt és
költséget. Az ajánlások szerint az első fogszabályozási vizsgálatnak
meg kell történnie 7-8 éves korban. Ilyen kis gyerekeknél nem
feltétlenül szükséges maga a beavatkozás, de az alapos vizsgálat előre
jelezheti a legideálisabb kezdési időpontot.
- Milyen készülékekkel történik a fogszabályozás?
- A fogszabályzó készülékeknek 2 nagy csoportját különböztetjük
meg, a kivehető és rögzített készülékeket. A kivehető készülékeket
leginkább gyermekkorban alkalmazzuk.
Használatukkal
szabályozhatóak egyetlen állcsont fogai, maga az állcsont is tágítható
valamint változtathatjuk az alsó és felső állcsont viszonyát is.
Kivehető készülékeknél fontos hangsúlyoznunk, hogy ezek nem csak
éjszakai készülékek, hiszen napi 10-12 óra hordásidő szükséges, hogy
a megfelelő hatást el tudjuk érni velük. Mivel minden fogszabályzót
egyénileg készít el a technikusunk, így lehetőség van a fogszabályzó
színének a kiválasztására, a lányoknál szoktunk csillámot szórni bele
illetve különböző matricákkal szoktuk feldobni a készüléket. A
rögzített készülékek a fogakra felragasztott brackettekben, a moláris
fogakon tubusokban, vagy gyűrűkben rögzített különböző
fogszabályozó ívek mentén mozgatják a fogakat a kezelés céljának
megfelelő helyükre. Az ívet kis gumikarikák rögzítik a zárakban. Ezek
a gumikarikák lehetnek színesek is, ez feldobja a készüléket. Ezeket
havonta cserélni kell, így a kezelés végére akár az összes
színösszeállítást is ki lehet próbálni. Aki viszont egyáltalán nem
szeretné, hogy látszódjon a fogszabályzója, azoknak esztétikus
(porcelán) bracketteket szoktunk felragasztani. Enyhe eltérések
esetén lehetőség van átlátszó, a fogakra húzható, levehető sín
alkalmazására, mely nincs beragasztva, pontosan a fogakra
illeszkedik és teljesen láthatatlan.
- Bár az évek múlásával lassacskán inkább fogbeültetős orvosra van
szükség, mégis, akik felnőttként akár esztétikai, akár egészségügyi
okokból a fogszabályozás mellett döntenének lecsúszhatnak erről a
koruk miatt? Van felső korhatár?
- Nincs felső korhatár, mivel a csont átépülő képessége egész életen át
megmarad, így bármely életkorban lehetőség van a mosoly szebbé
varázslására.
- Fáj a fogszabályozás?
- Az első időben érzékennyé válhatnak a fogak, előfordulhat az íny, a
nyelv, és az ajkak irritációja is, de szerencsére a készüléket a páciensek
általában pár nap alatt megszokják és a későbbiekben nem okoz nekik
problémát.
- Meddig tart a kezelés?
- A kezelés időtartama attól függ, hogy milyen a rendellenesség típusa,
és mely életkorban kezdődött meg a fogszabályzás. Általánosan ez
másfél-két évet jelent. Ezt követi a stabilizációs szakasz, mely
ugyanolyan fontos, de sajnos sokan ezt már nem veszik komolyan.
- Jól látom, hogy az utóbbi években a fogszabályzó viselése a ciki
kategóriából éppen hogy népszerűvé vált?
- Pár évtizeddel ezelőtt a gyerekek közt divat volt csúfolni vagy
lenézni a fogszabályzós társaikat, de mára ez a helyzet megváltozott.
Inkább az számít szégyellni valónak, ha valakinek kuszán állnak a
fogai, és ez ellen nem tesz semmit. A fogszabályzó készülékek a jól
ápoltság igényét jelentik, sőt, lassan egyfajta trenddé válnak a fiatalok
között. Egy rendezett, szabályos fogsor vonzó és egészséges
megjelenést kölcsönöz a viselőjének, ami nemcsak az ismerkedésben
vagy a párválasztásban, de még a munkahelyi érvényesülésben is a
segítségünkre lehet.
- Ezek a jó hírek a fogorvosi székből.
További fontos információ: dr. Fülöp Adrienn 2014. januárjától
megkezdi fogszabályzási magánrendelését Mezőberény Petőfi
utca 5. szám alatt a Főnix Orvosi Centrumban dr. Adamik Ilona
rendelőjében. Rendelési idő csütörtökön délutánonként előzetes
egyeztetés alapján. Tel: 0670/3425165 vagy 66/423833
-ske-
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KOMFORT ABC

Mezőberényi Hírmondó

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Decemberi akció:
Finomliszt
1 kg
Delikát Csirkés ételekhez
55 g
Tibi tej és étcsokoládé
90 g
Ráma kocka margarin
250 g
Sió őszibarackital
1L
Pickwick Zöld teák
20 filter
Szerencsi kakópor
75 g
Completta kávéfehérítő utt.
200 g
Paloma őrölt kávé
250 g
Coccolino öblítő többféle
1L

99 Ft
139 Ft
139 Ft
199 Ft
229 Ft
279 Ft
299 Ft
299 Ft
449 Ft
499 Ft

(2528Ft/kg)
(1544Ft/kg)
(796Ft/kg)
(14Ft/filter)
(3987Ft/kg)
(1495Ft/kg)
(1796Ft/kg)

Erzsébet utalványt is elfogadunk.
Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

Decemberi akció:
Nestlé Aquarel ásványvíz dús
1,5 L
69 Ft
(46Ft/L)
Watt energiaital 4-féle
0,25 L
99 Ft (396Ft/L)
Pécsi alkoholmentes dobozos sör
0,5 L 129 Ft (258Ft/L)
Radler citrom,meggy,bodza dob. sör 0,5 L 159 Ft (318Ft/L)
Borsodi dobozos sör
0,5 L 169 Ft (338Ft/L)
Pécsi Szalon dobozos sör
0,5 L 169 Ft (338Ft/L)
Borsodi sör Pet palack
1 L 299 Ft (299Ft/L)
Unicum
0,2 L 1099 Ft (5495Ft/L)
Ballantines whisky
0,2 L 1099 Ft (5495Ft/L)

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Megemlékezés
Fájó szívvel és soha el nem múló
fájdalommal és szeretettel emlékezünk
drága halottunk, Kardos István halálának
10. évfordulója alkalmából. Felesége,
lányai, veje, fiai, menyei és unokái.
„Tied a csend, a nyugalom.
A mienk a könny és fájdalom.”
Szelezsán János és Nemes Krisztina
2013. december 18-án ünneplik

25. házassági évfordulójukat.
Ezen alkalomból köszöntik őket:
Adrienn, Dávid, Patrik, Tomi és Niki.

Mezőberény és vonzáskörzetében
termőföldet vennék, illetve bérelnék.
Tel: 0630/515-9628

0630/307-4505
A Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány
adventi jótékonysági akciója keretében
meleg ebéddel várja a mezőberényi családokat
2013. december 21-én 13.00 órától
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ parkjában.

Városi Rendezvényterv 2014
2014. január 10-ig várjuk az intézmények, civil szervezetek,
vállalkozások 2014. évi tervezett eseményeit a Városi
Rendezvényterv összeállításához. A következő adatokat kérjük
megadni: időpontja (hónap, nap, óra); rendezvény címe; helye;
rendező; társrendező; felvilágosítás (felvilágosítást adó személy
neve, elérhetősége: telefon vagy e-mail).
A rendezvénytervet kérjük az OPSKK információs pultjánál vagy
e-mailben az fzsolt@mezobereny.hu címre leadni. Az
összeállított rendezvénytervet a www.mezobereny.hu oldalon
tesszük közzé.

Töltsön egy vidám szilvesztert
a Berény Étteremben!
A kitűnő hangulatról a „Torony Band” zenekar
gondoskodik. Érkezéskor lélekmelegítő illatos
forralt bor.
Ünnepi menü:
Előétel: konyakos libamájpástétom,
karamellizált almakarikákkal
Főétel: bőrös mangalica java,
szűzpecsenye fűszeres kéregben,
csirkemell mandula köntösben,
aszalt szilvás párolt káposztával,
medvehagymás tört burgonyával
Desszert: fekete erdő torta – grillezett meggyel
Újév köszöntése egy pohár pezsgővel, tombolával
Éjfél után: gyomorápoló korhelyleves
pirított kolbászkarikákkal
Belépődíj vacsorával: 4900 Ft.
Asztalfoglalás az étteremben vagy a
352-902-es, 06/30-313-0359-es telefonszámokon.
Szép kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk!
Mindenkinek jó szórakozást,
Boldog Új Évet kívánunk!
a Berény Étterem dolgozói
Dr. Fülöp Adrienn 2014. januárjától megkezdi
fogszabályzási magánrendelését Mezőberény Petőfi
utca 5. szám alatt a Főnix Orvosi Centrumban dr.
Adamik Ilona rendelőjében. Rendelési idő csütörtökön
délutánonként előzetes egyeztetés alapján.
Tel: 0670/3425165 vagy 66/423833
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