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Nekik is adhatjuk!

Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, minél többen éljenek 
a lehetőséggel, rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1 
százalékáról!

Alapítvány az Ázsiai Missziókért 18389382-1-04
Alföld Turista Egyesület 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület 18391187-1-04
Berényi Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egyesülete

18385113-1-04
Berényi Lovasbarátok Egyesülete 18385618-1-04
Erős Vár Alapítvány 18376438-1-04
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület 18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület 19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány 19054564-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete 18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezőberény Kistérségi Ált. Isk. DSE 19052256-1-04
Mezőberényért Bűnmegelőzési Közh. Egyesület

18394537-1-04
Mezőberényi Ált. Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület

18394427-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület

18392975-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub 19058582-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány 18379981-1-04
Mezőberényi Horgászok Egyesülete 19977946-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány 19061522-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület 18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Szalai Barna Tenisz Klub 18374292-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egy. 18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete 18393220-1-04
Mezőberény Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 18393536-1-24
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete 18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány 18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium DSE 18380606-1-04
Spektrum Alapítvány 18380747-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány 18393282-1-04
"Új Világ" Közhasznú Egyesület 18212660-1-02
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete

18388965-2-04
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A Nemzeti Tehetség Program 1823
Egyházak:
Magyar Katolikus Egyház 0011
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Magyarországi Református Egyház 0066
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Békés Megyei Hírlap
Év sportolója és Év embere díjak átadása

2013. február 4-én, hétfőn délután 
ünnepélyes keretek között kerültek 
átadásra a Békés Megyei Hírlap 
által életre hívott Év sportolója és 
Év embere díjak Mezőberényben, 
az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban. Siklósi István, 
Mezőberény polgármestere kö-
szöntőt mondott és díjakat adott át a 
kitüntetetteknek. (Az eseményről 
részletesen a www.beol.hu oldalon 
olvashatnak, képek ugyanitt, és a 
www.mezobereny.hu események 
képekben linken láthatók.

Mezőberény legeredményesebb csapatainak díjait Siklósi István 
polgármester adta át a férfi NB I/B kosárlabda csapat játékosainak, 
Tánczos Imre és Kis Sándor edzőknek.

(Mezőberényi Kosárlabda Klub) és a lány diákolimpiai 3-4. 
korcsoportos kosárlabda csapat tagjainak, valamint edzőjüknek, 
Iványiné Dombi Juliannának (Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola).
Köszönjük a közreműködést: Matajsz János karnagy úrnak és a Városi 
Ifjúsági Fúvószenekarnak, Binder Anikó és Bálint Anna 
pedagógusoknak (Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola). 
Köszönjük a támogatást: Németh Finompékárú Kft. (Szikora János), 
Berény-Kenyér Kft. (Sziráczki Dániel).
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2013. január 4-én 90. születésnapja alkalmából otthonában 
köszöntötte Szekeres Józsefné alpolgármester Weigert Józsefet. Ez 
alkalomból adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapját és az 
önkormányzat ajándékkosarát. Ezúton is hosszú, egészségben és 
boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Január 7-én értesítés érkezett, hogy a Kúria, mint felülvizsgálati 
bíróság még 2012. november 14-én az OPSKK volt igazgatójának 
2011. július 14-én előterjesztett felülvizsgálati kérelmét elutasította. A 
döntés azt jelenti, hogy a Kúria helybenhagyta a másodfokú 
munkaügyi bíróság azon döntését, amellyel az első fokú bíróság a 
hozzá benyújtott kérelmet utasított el. Felperes kérelme a képviselő-
testület 2010. novemberben hozott döntésének visszavonására 
irányult, melyben a képviselő-testület visszavonta az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgatói) állására 
történt kinevezését. Felperes minden rendes és rendkívüli 
perorvoslási lehetőséget igénybe vett, valamennyi fórumon kérelmét 
elutasították, így az ügy lezárult. A Kúria döntése igazolja a képviselő-
testület döntő többsége józan mérlegelésének helyességét ebben az 
ügyben.
Január 10-én Siklósi István polgármester Nagy Sándor és Öreg István 
igazgató urakkal a sportlétesítmények üzemeltetéséről tárgyalt. A 
tárgyaláson rögzítették, hogy a tornatermek időbeosztását 
Makoviczkiné Turzó Irén koordinálja, aki március 1-jéig az általános 
iskola Petőfi utcai székhelyén, ezt követően a Közszolgáltató 
Intézmény Békési úti irodaépületében utolérhető.
Január 12-én ételosztásra került sor, amely keretében három 
helyszínen kb.700 adag meleg étel került kiosztásra kevesebb, mint 
egy óra alatt. Az ételosztáshoz kapott több irányú segítség – pénzbeli 
támogatás, a főzés felvállalása, a szervezésben, kiosztásban tapasztalt 
aktivitás – jóleső érzése ellenére Siklósi István polgármester nagyon 
szomorú történetnek tartja az ételosztás eseményét. Szomorú, hogy 
ennyi, sok esetben önhibáján kívül támogatásra szoruló ember van 
városunkban. A polgármester úr ezúton szeretné köszönetét 
kifejezni mindazoknak, akik bármilyen formában segítették az 
ételosztás megvalósulását.
Január 23-án a Prima-Protetika Kft. képviselői jártak 
Mezőberényben. A Szekeres Józsefné alpolgármester és Kovács 
Edina igazgató asszonnyal folytatott megbeszélés eredményeként a 
cég előreláthatóan havi egy alkalommal tartana ügyfélfogadást az 
egészségügyi központban, amikor gyógyászati segédeszközök 
megrendelésére, átvételére nyílik helyben lehetőség. Többek között a 
gyermekek lúdtalp betéteinek megrendelése és átvétele is 
megtörténhet. A helyi ügyintézés biztosítása az önkormányzat 
számára többlet kiadással nem jár, a lakosság számára pedig 
kényelmesebb és költségkímélőbb megoldás a jelenlegi 
lehetőségeknél.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. 
január 28-án tartotta közmeghallgatással egybekötött soron 
következő ülését.
A napirend elfogadása után Dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2012. december 21-i zárt ülésen hozott döntésekről, 
majd Siklósi István polgármester számolt be a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A beszámolóhoz kapcsolódóan két kérdést tett fel a polgármester úr 
felé Körösi Mihály képviselő. Elsőként a geotermikus fűtési 
rendszer jelenlegi helyzetéről kért tájékoztatást. A polgármester úr 
válaszában elmondta, hogy január 7-én kezdte el a geotermikus fűtési 
rendszer működtetését az ezzel a feladattal megbízott cég. Az 
üzemeltetés során fokozatosan kapcsolták a rendszerre az épületeket, 
és végezték a beszabályozás alaplépéseit. A folyamatos üzem során 
azt tapasztalták, hogy a visszasajtoló kút kevesebb vizet képes 
elnyelni, mint a kitermelő kút teljes kapacitása, ezért a visszasajtoló 
kút különböző technikákkal történő kapacitásnövelésébe kezdett az 
üzemeltető, melynek folyamata a napokban is zajlik. A Hosszú tó 
temető felőli oldalán egy vezeték lefektetése kezdődött el, mely az 

üzemeltetési engedély keretében lett kötelezően előírva, az 
úgynevezett technológiai víz elvezetésére. A problémák elhárítása 
után a folyamatos üzemeltetéshez szükséges további 
beszabályozásokra lesz még szükség, többek között a belső-külső 
hőmérséklet összehasonlításával, egyeztetésével kapcsolatos 
műszerek tekintetében, másrészt pedig az interneten történő 
távszabályozás kérdésében.
Körösi Mihály képviselő úr másik kérdése a két ülés közötti fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatóban elhangzott január 7-én érkezett 
értesítéssel volt kapcsolatos, miszerint a Kúria elutasította az OPSKK 
volt igazgatójának a felülvizsgálati kérelmét. A képviselő úr 
kérdésként tette fel, hogy mik a részletei a Kúria döntésének. Siklósi 
István polgármester – miután nem kívánta senki személyiségi jogait 
megsérteni – nem kívánt a részletekről további tájékoztatást adni.
A következő napirendi pont keretében Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a Békés-Manifest 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel Mezőberény Város Ön-
kormányzatának területére kiterjedő települési hulladék szállítására 
vonatkozó szerződés tervezetét.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a témában 
megfogalmazott nyilatkozat egyidejű elfogadása mellett 
hatalmazza fel Siklósi István polgármestert a Mezőberény 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetésével kapcsolatos „Használati szerződés” aláírására.
A nyilatkozat keretében kerültek megfogalmazásra a szerződés 
„biankó” jellegével kapcsolatos aggályok, továbbá a Használati 
szerződés betarthatóságával, alkalmazhatóságával kapcsolatos 
kétségek.
A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy 
további tárgyalásokat folytasson a Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság illetékeseivel a Mezőberényben 
kialakításra kerülő katasztrófavédelmi őrs elhelyezésével 
kapcsolatban.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
költségvetés összeállításával kapcsolatos jelentős problémákat a 
szaktárca és a szakmai érdekképviseleti szervek felé jelezzék.
A költségvetés tekintetében továbbá döntött arról a Képviselő-
testület, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásáig intézményeinél 
létszámstopot rendel el, a költségvetés egyensúlyi helyzetének 
javítása érdekében megbízza az intézményvezetőket, hogy 
intézményeikre vonatkozóan vizsgálják meg a létszámcsökkentések 
lehetőségét és az álláshely szám változásra konkrét előterjesztéssel 
éljenek a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság februári ülésére, egyúttal a 
képviselő-testület megbízta az intézményvezetőket, valamint a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy intézményeikre, szervezeteikre 
vonatkozóan vizsgálják felül önként vállalt feladataikat és szintén a 
fenti határidőig dolgozzák ki, milyen megtakarítással járhat 
szűkítésük, illetve megszüntetésük.
A Képviselő-testület a városi elismerések összességének 
felülvizsgálata napirend keretében előterjesztett egységes rendelet-
tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak találta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatta, 
hogy Mezőberény Város Önkormányzata a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége tagja legyen, és vállalta az éves tagdíj 
megfizetését 110.000 Ft erejéig.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy igénybe kívánja venni a 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya 
átvállalását, ehhez kapcsolódóan pedig megállapodást kíván kötni 
a Magyar Állammal.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi 
Közszolgáltató Intézmény kérelmét – e-menza étkeztetési rendszer 
bevezetésére – a 2013. évi költségvetés elfogadását követően, a 
márciusi testületi ülésen tárgyalja érdemben.
Jóváhagyásra került a Mezőberényi Kistérségi Óvodák 
mezőberényi tagóvodáinak nyári nyitvatartási tervezete, egyúttal 
meg lett bízva az intézmény vezetője, hogy az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztassa és 
kérje tájékoztató megjelenését a városi honlapon és a Mezőberényi 
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Hírmondóban is.
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte az önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló rendelet azon szakaszát, amelyben az egyéni képviselők 
évenkénti lakossági fórum tartásának elmaradása kerül 
szankcionálásra. A nevezett rész hatályon kívül helyezése a helyi 
jogszabályok közötti ellentmondások feloldása céljából történt.

Módosításra került az anyakönyvi események díjazásáról szóló 
helyi rendelet. A módosítás keretében törlésre került az anyakönyvi 
esemény lehetséges helyszínei közül a Polgármesteri Hivatal 
földszinti „kis házasságkötő” terme (miután nevezett helyiség a 
Békési Járási Hivatal használatába került 2013. január 1. hatállyal), 
továbbá meghatározásra került, hogy hivatali munkaidőn belül, 
hivatali helységben ingyenesen tartható anyakönyvi eseményen a 
résztvevők száma – az anyakönyvvezető és a technikai munkatárs 
kivételével – nem haladhatja meg a tizenöt főt. A módosítások 2013. 
január 30-án léptek hatályba.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
mezőberényi Polgármesteri Hivatal működésének zavartalansága 
biztosítása érdekében használt személygépkocsi vásárlásra 
maximum 2.000.000 Ft-ot biztosított.

A Képviselő-testület vállalta a HURO (határon átnyúló 
informatikai hálózat) projekthez kapcsolódó 19.980.000 Ft költség 
megelőlegezését a projekt biztonságos lebonyolítása érdekében.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött arról, 
hogy a Békés Megyei Hírlap „Év sportolója” díjátadó ünnepségen 
a 2011/2012-ben elért eredményei alapján a Mezőberényi 
Kosárlabda Klub férfi csapatát és a Mezőberényi Kistérségi 
Általános Iskola leány diákolimpia 3-4. korcsoportjának csapatát 
díjazásra javasolja.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a 
Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok 
támogatására előterjesztett pályázat kiírását és megbízta az 
Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a pályázati kiírást a városi 
honlapon, valamint a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként a 
pályázati kiírás elérhetőségét tegye közzé.
Jóváhagyásra került Mezőberény Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata, 
egyúttal a 2009-ben elfogadott Szabályzat hatályon kívül lett 
helyezve.

Szintén jóváhagyásra került a Mezőberényi Kistérségi Óvoda 
Alapító Okiratának módosítása.
A Képviselő-testület elfogadta a Dr. Csók László háziorvossal 
megkötött egészségügyi ellátási szerződés székhelyváltozás miatti 
módosítását. A székhelyváltozás a feladat-ellátási helyet nem érinti, a 
háziorvosi rendelés továbbra is a megszokott helyen marad.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2012. évi beszámolóját, 
valamint jóváhagyta a 2013. évre vonatkozó munkatervét.
A Képvise lő - tes tü le t  a  Délke le t -Al fö ld  Regionál i s  
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról döntött 2013. 
augusztus 1. nappal. A csatlakozás érvényessé válását követő 30 
napon belül megfizeti az 540.850 Ft összegű alapítói vagyont, és a 
2013. január 1-jei lakosságszám alapján a 2013. évi működési 
hozzájárulást, 649.020 Ft-ot.

Az egészségügyről szóló törvény 2012. december 28-ával hatályba 
lépő szakasza alapján a települési önkormányzatok tulajdonában 
és fenntartásában levő, valamint járóbeteg-szakellátási feladatok 
ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó járóbeteg szakellátási 
feladatok ellátásáért 2013. május 1-jétől az állam vállal 
felelősséget. A törvény lehetőséget ad azonban arra, hogy a helyi 
önkormányzat 2013. április 30-át követően is folytassa a 
járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. Ebben az esetben az 

önkormányzat 2013. február 15-ig köteles dönteni, és az 
egészségügyért felelős minisztert erről tájékoztatni.
Annak érdekében, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátása 
továbbra is Mezőberény Város Önkormányzatához tartozzanak, a 
Képviselő-testület döntött arról, hogy 2013. április 30-át követően is 
folytatni kívánja a tulajdonában lévő járóbeteg szakellátási feladat 
ellátását, nevezetesen a J típusú klinikai kislaboratórium fenntartását. 
Továbbá a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására szolgáló 
vagyonhoz kapcsolódóan, a szemészeti szakrendelést és a fül-orr-
gége szakrendelést működtető vállalkozó szakorvosokkal 2013. 
április 30-át követően is fenn kívánja tartani az 1996-ban kötött 
feladatátvállalási szerződését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázat 
benyújtásáról döntött a geotermikus rendszer továbbfejlesztése 
céljából, a következő tartalommal:
1. A pályázat fő megvalósítási helyszínének pontos címe: 5650 
Mezőberény, Tavasz utca 7.
2. A pályázat fő megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
Mezőberény hrsz. 14/2
3. A projekt megnevezése: Mezőberény Geotermikus 
Energiahasznosítás II. ütem
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/C
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége (bruttó): 
290.842.700 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költsége (elszámolható költsége): 290.842.700 Ft 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai: 
43.626.405 Ft (saját forrás) 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 
247.216.295 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén, az 
önkormányzati saját forrás összegét, a költségvetésében elkülöníti.

További, a megvalósítással érintett helyszínek:
      Hosszú-tó telke, helyrajzi száma: Mezőberény 1693
      Petőfi Sándor utca 16., helyrajzi száma: Mezőberény 14/1
      Tavasz utca 7., helyrajzi száma: Mezőberény 14/2
      Puskin utca, helyrajzi száma: Mezőberény 1130
      Puskin utca 11., helyrajzi száma: Mezőberény 1112/1

Az 5.számú választókerület egyéni képviselője, Kovács Edina 
interpellációt nyújtott be Siklósi István polgármesterhez, melyben a 
Mezőberény Fő út 1-3. szám alatt található Muzeális Gyűjtemény 
Hősök útja felőli oldalán a járdalezárás miatti veszélyekre hívja fel 
a figyelmet, és kéri a Polgármester Urat, hogy találjon valamilyen 
megoldást a közlekedés megkönnyítésére. Siklósi István 
polgármester válaszában elmondta, hogy a felvetett kérdéssel – 
további közlekedéssel kapcsolatos kérdéssel egyetemben – a februári 
testületi ülésen fog érdemben foglalkozni a Képviselő-testület.
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. február 25. (Hétfő)

Gulyásné dr. Sáli Henrietta

90 éves köszöntése

Gúth Józsefné köszöntése 90. éves születésnapja alkalmából
Mezőberény Város Önkormányzata nevében Siklósi István 
polgármester köszöntötte otthonában a 90 éves Gúth Józsefnét és 
kívánt neki további békés, 
boldog éveket. Magdi néni, 
2013. január 28-án töltötte be a 
kerek évfordulót és vehette át a 
miniszter úr által aláírt emlék-
lapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. Születés-
napja alkalmából településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget kívánunk és érezze 
m é g  s o k á i g  k ö r n y e z e t e  
figyelmét, családja szeretetét.
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Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 
"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján  pályázatot hirdet
Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth 
tér 1.
Ellátandó feladatok: A jegyző helyettesítése, a Hatósági és 
Titkársági Osztály vezetése és a jegyző által meghatározott 
feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Aljegyzői 
munkaköri leírás alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, egyetem, igazgatásszervezői, vagy állam- és 
jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási 
menedzser szakképesítés, vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, közigazgatási, 
vagy jogi szakvizsga megléte, összeférhetetlenség hiánya. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Jegyzői, aljegyzői 
gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 3 éves 
gyakorlat. Német vagy angol nyelv legalább társalgási szintű 
ismerete. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes 
szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint), 
végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló 
szakmai program, nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot 
az eljárásban résztvevők megismerhetik, esetleges előnyt jelentő 
tényező meglétét igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi 
István polgármester nyújt, a 66/515-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a 
Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 559/2013. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. 
Személyesen: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A 
polgármester a jegyző javaslatára nevezi ki az aljegyzőt. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.mezobereny.hu - 2013. január 30.
Mezőberényi Hírmondó 2013. február
Mezőberényi Kábel TV. 2013. január 30

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet. 

Pályázati kiírás titkársági referens munkakör 
betöltésére

Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  a 
"Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

titkársági referens munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth 
tér 1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet: I. 22. Titkársági, 
testületi feladatkör 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A képviselő-
testület ülésére előterjesztések készítése, önkormányzati rendeletek 
és a hivatal belső szabályzatainak előkészítése. 
Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, egyetem, jogász szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: igazgatásszervezői, vagy 
okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés. Német vagy 
angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete. Felhasználói szintű 
számítógépes ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes 
szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerint), 
végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati 
anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 21.  A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Földesi 
Szabolcs jegyző nyújt, a 66/515-501 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a 
Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 565/2013. , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági 
referens. Személyesen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Békés megye, 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 27. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.mezobereny.hu - 2013. január 30.
Mezőberényi Hírmondó 2013. február
Mezőberényi Kábel TV. - 2013. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

Meghívó

Tisztelettel meghívom 2013. február 16-án (szombaton) 
18.30 órai kezdettel tartandó Lakossági Fórumra!
Helyszíne: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ.

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Tisztelettel: Nagy Sándor önkormányzati képviselő
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Tájékoztató a Békési Járási Hivatal 
működéséről
Tisztelt Ügyfelek!

2013. január 1-jével a Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti 
egységeként megkezdte működését a Békési Járási Hivatal. Az 
újonnan létrejött szervezet feladata, hogy Békés, Bélmegyer, 
Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony és Tarhos települések 
lakói számára biztosítsa a megyei szintnél alacsonyabb szinten 
intézendő államigazgatási feladatok ellátását. 
A Békési Járási Hivatal a Törzshivatalból és Szakigazgatási 
szervekből áll.
Szakigazgatási szervek: 
Járási Gyámhivatal, kijelölt vezető:dr. Sánta István
Székhely: 5630, Békés, Kossuth u. 3.
Kirendeltség: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
Járási Munkaügyi Kirendeltség,
Kirendeltség-vezető: Viszokainé Mári Renáta
Székhely: 5630 Békés, Múzeum köz 1.
(A kirendeltség illetékességi területe nem terjed ki: Mezőberény, 
Köröstarcsa településekre)
A Törzshivatal Okmányirodai és Hatósági Osztályokból épül fel.
Az Okmányirodai Osztály ügyintézői látják el a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési 
igazgatással kapcsolatos feladatokat. A Békési járásban Békésen a 
Petőfi utca 2. szám alatt és Mezőberényben a Kossuth tér 1. szám 
alatt működik okmányiroda.
A Hatósági Osztály ügyintézői látják el az egyes szociális 
ellátásokkal, kommunális igazgatással összefüggő feladatokat, a 
menekültügyeket, az egyes vízügyi-, illetve védelmi igazgatási-, 
földrendezési- és földkiadási ügyeket, az érettségi vizsgával-, 
oktatással kapcsolatos ügyeket, valamint a szabálysértési ügyeket 
is. A szociális ellátások közül, a Járási Hivatal hatásköre kiterjed az 
időskorúak járadéka, az ápolási díj, az alanyi és normatív 
közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság megállapítására. A Békési járásban Békésen a 
Kossuth u. 3. szám alatt és Mezőberényben a Kossuth tér 1. 
szám alatt működik a Hatósági Osztály, azonban a szabálysértési 
hatósági ügyeket csak a székhely településen lehet intézni. 
A Törzshivatal ügyintézői az alábbi helyszíneken, az alábbi 
időpontokban állnak az ügyfelek rendelkezésére:

Békés, Kossuth u. 3.: Tel.: 66/414-043; e-mail: 
bekes.jaras@bekes.gov.hu 

00 00 30 00Hétfő: 8 -12 , 12 -16
Kedd: nincs ügyfélfogadás

00 00 30 00Szerda: 8 -12 , 12 -18
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

00 00Péntek: 8 -12

Mezőberény, Kossuth tér 1.: Tel.: 66/515-515; e-mail: 
bekes.jaras@bekes.gov.hu

00 00 00 00Hétfő: 8 -12 , 13 -16
00 00Kedd: 8 -12 , délután nincs ügyfélfogadás

00 00Szerda: délelőtt nincs ügyfélfogadás 13 -16
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

00 00Péntek: 8 -12

Az ügyfelek kiszolgálása érdekében a Járási Hivatal a hozzá tartozó 
településeken - ahol nincs állandó ügyfélfogadás - ügysegéd útján 
áll az ügyfelek rendelkezésére az alábbi helyszíneken és 
időpontokban:

00 00- Bélmegyer, Polgármesteri Hivatal, Petőfi utca 2. Hétfő: 12  -16
00 00- Kamut, Polgármesteri Hivatal, Petőfi út 106. Kedd: 12 -16

00 00- Köröstarcsa, Polgármesteri Hiv., Kossuth tér 7. Csütörtök: 8 -16
00 00- Murony, Polgármesteri Hivatal, Földvári út 1. Kedd: 8 -12

30 30- Tarhos, Polgármesteri Hivatal, Petőfi út 29. Hétfő: 7 -11

Várjuk tisztelt Ügyfeleinket, hiszen a járási feladatellátásban 
kiemelt fontosságú a közvetlen és hatékony ügyfélkapcsolat. 
Arra törekszünk, hogy ügyeiket szakértelemmel, a 
jogszabályok betartásával, segítőkészen végezzük.

 dr. Csarnai Judit
hivatalvezető mb.

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 

A Mezőberényi Rendőrőrs lopás kísérlet miatt rendelt el nyomozást, 
mert egy Mezőberényben lakó személy a rendelkezésre álló adatok 
alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013. január 24-én 
02.40 óra körüli időben Mezőberény egyik utcájában parkoló 
személygépkocsi ajtaját kifeszítette, a gépkocsiban kutatást végzett, 
amely során eltulajdonítási szándékkal magához vette az ott talált 
30.000.-forint értékű GPS navigációs készüléket. 
Cselekményének elkövetése során a szolgálatban lévő rendőr járőrök 
tetten érték, elfogták, és további nyomozati cselekmények 
végrehajtása érdekében a Mezőberényi Rendőrőrsre előállították.  

Nyomozás elrendelésére került sor 2012. december 31-én, mert 
ismeretlen tettesek 2012 december 30-án 12.45 óra és 2012. december 
31-én 05.00 óra közötti időben Mezőberény egyik élelmiszer 
üzletének tetőszerkezetén keresztül a padlásra jutottak, onnan 
keresztül mennyezetbontással a boltba másztak, ahonnan cigarettát, 
szeszesitalt és élelmiszert tulajdonítottak el 150.000.-forint értékben. 
Ugyancsak nyomozás elrendelésére vált szükség, mert ismeretlen 
tettesek 2013. január 24-én 13.00 óra és 2013. január 25-én 13.00 óra 
közötti időben, Mezőberény egyik utcájában található kertes családi 
ház kerítésén átmásztak, ahonnan 6.000.- forint értékű, különböző 
fémtárgyakat tulajdonítottak el. 
Nyomozás elrendelésére került sor 2013. január 28-án is, mert 
ismeretlen tettesek 2013. január 25-én 10.30 óra és 2013. január 28-án 
09.00 óra közötti időben Mezőberény egyik családi házához tartozó 
udvarába bementek, ott kábelt, különböző szerszámokat, valamint 
használati tárgyakat vettek magukhoz, melyeket távozáskor 
eltulajdonítottak. A lopással okozott kár 50.000.-forint.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a mindhárom 
bűncselekményt, két mezőberényi férfi követte el, akikkel 
szemben a Mezőberényi Rendőrőrs előterjesztése alapján a 
bíróság elrendelte mindkét személy előzetes letartóztatását. Az 
eltulajdonított tárgyak jelentős része megtérült, melyek a 
sértettek részére már visszaadásra kerültek.  
Az eljárás alá vont személyekkel szemben a Mezőberényi 
Rendőrőrs kerékpárlopások miatt korábban már több esetben 
folytatott nyomozást.
A Mezőberényi Rendőrőrs  lopással elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértés miatt hajtott végre intézkedést két mezőberényi lakossal 
szemben, akik 2013. január 25-én 08.00 óra körüli időben 
Mezőberény egyik külterületi részén eltulajdonítási szándékkal fát 
vágott ki, amely során 12.000.-forint kár keletkezett. Az intézkedés 
során a tetten ért, majd a Mezőberényi Rendőrőrsre előállított 
személyekkel szemben szabálysértési őrízet került elrendelésre. Az 
ügyben a Békési Városi Bíróság gyorsított eljárás keretében tartott 
tárgyalást. 
A Mezőberényi Rendőrőrs ugyancsak lopással elkövetett tulajdon 
elleni szabálysértés miatt vont intézkedés alá egy mezőberényi lakost, 
aki 2013. január 27-én 19.00 óra körüli időben Mezőberény egyik 
külterületi részén eltulajdonítási szándékkal fát vágott ki, amely során 
10.000.-forint kárt okozott. 
Az intézkedés során a tetten ért személy a Mezőberényi Rendőrőrsre 
került előállításra, és vele szemben is szabálysértési őrizet 
elrendelésére, majd gyorsított eljárás keretében bírósági tárgyalásra 
került sor.
Az eltulajdonított fák lefoglalásra kerültek, melyeket a sértettek 
részére visszaadtuk.

A Mezőberényi Rendőrőrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek 
ellen, akik 2012. december 28-a és 2013. január 02-a közötti időben 
Mezőberény egyik üzemi telephelyére kerítés átmászás módszerével 
bementek, az ott lévő egyik csarnok ablakán keresztül az épületbe 
másztak, ahol különböző szerszámokat és használati tárgyakat vettek 
magukhoz, és amelyet távozáskor eltulajdonítottak.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt két 
mezőberényi lakos követte el. A rendőri intézkedések során az 
eltulajdonított szerszámok felkutatásra kerültek, azokat a sértett része 
visszaadtuk.

Mezőberényi Rendőrőrs



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 
FOGLALKOZÁSSOROZATOT INDÍT 2013 FEBRUÁRJÁBAN 

ÁLLÁSKERESÉS A NETEN CÍMMEL

A foglalkozások kéthavi rendszerességgel lesznek az OPSKK 
Könyvtárában a helyi munkanélküliek, álláskeresők számára, azzal a 
céllal, hogy könyvtár saját eszközeivel segítse az álláskeresőket a 
munkaerőpiacra való visszakerülésben: álláskereső oldalak, keresési 
technikák megismertetésével, számítógépes szövegszerkesztő 
használatával, álláskereséshez beadott pályázatok, önéletrajzok 
formai elkészítéséhez nyújtott módszertani támogatással.
A foglalkozások helyszíne: az OPSKK Könyvtára
A foglalkozások időpontjai:
2013. febr. 27. de. 10.00;  2013. április 27. de. 10.00
2013. június 27. de. 10.00;  2013. aug. 28. de. 10.00
2013. október 30. de. 10.00;  2013. december 18. de. 10.00
2014. február 26. 10.00;  2014. április 30. de. 10.00
2014. június 25. de. 10.00;
Minden érdeklődőt várnak foglalkozásaikra a könyvtár munkatársai.

Mezőberényi Hírmondó 2013. február 7.

Mezőberényi kitüntetett a Magyar Kultúra 
Napján

Tóth Sándor 2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából tárgyalkotó népművészet területén elért 
kimagasló művészeti munka elismeréséért Csokonai Vitéz 
Mihály Alkotói Díjat vehetett át Balog Zoltán minisztertől és 
L. Simon László kultúráért felelős államtitkártól.

Névjegy: 
Tóth Sándor fafaragó 1946-ban született 
Mezőberényben kézműves családban. 
Mesterének Péterfy László szobrász-
művészt tartja. Művészi világára a 
békési, elsősorban a mezőberényi faragó 
hagyományok feldolgozása és tovább-
építése a jellemző, a bútorkészítést vallja 
e l s ő s o r b a n  a  s z a k t e r ü l e t é n e k .  
Szövőszékei méltán népszerűek.

Kitüntetései:
Pro Renovanda I. Díj, 
1981-ben a Népművészet Ifjú Mestere 
elismerés, 
1983-ban Vas Megye Kultúrájáért kitüntetés
1985, 1992. Országos Népművészeti Kiállítás Gránátalma Díj, 
1986-ban népi iparművész cím, 
2005-ben Békés megye Népművészetéért díj.
1994-ben a Népművészet Mestere címet a népi 
bútorművességben elért kiváló munkájáért. 
(Forrás: http://www.studiolum.com/nm/hu/tothsandor.htm)

- Gratulálok a Csokonai Alkotói Díjadhoz. Meglepetés volt?
- Köszönöm szépen. Igen, teljes egészében, nem számítottam rá. 
A díjátadó előtt alig egy héttel hívott egy hölgy, aki tájékoztatott 
minden tudnivalóról. A feleségemmel utaztunk Budapestre, a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban volt a rendezvény. Szép ünnepség 
keretében adták át a díjakat. Nagy meglepetésemre Dombi Ildikó 
is ott volt, gratulált. Valamikor mi szomszédok voltunk.
- Ahogy olvastam a munkásságodról, egy szép ívű szakmai pálya 
körvonalazódik ki? Elmondanád hogyan indult a pályafutásod?
- A fakátéeszben dolgoztam de a hetvenes évek második felében 
otthagytam és bejelentkeztem a népművészek szövetkezetéshez, 
oda készítettem félkész munkákat. Itt aztán elvárás volt, hogy 
pályázzon az ember.  Rendszeresen részt vettem az ország 
különböző településein szervezett alkotótáborokban. Az ilyen 
alkalmakkor nagyon sokat tanultam hiteles mesterektől, a fás 
mesterségről. Sokat köszönhetek Makovecznek, Péterfy 
Lászlónak. Tőlük tanultam meg, hogy az én munkám nem az apró 
tárgyak faragásáról szól, de szép tetőt, szép bútort tudok készíteni. 
Ehhez a szakma szabályait, a tájegység sajátosságait, 
formavilágát, hagyományait ismerni kell. Ez az alap. A tervezés 
során rengeteg időt töltök a szakkönyvek, néprajzi könyvek 
mellett. Nagyon sok szép, okos, néprajzi témájú könyvem van. 
Az én munkámban a legfontosabb szabály a négyes egység - 
szerkezet, anyag, használati érték, forma - harmóniája. Aki érti a 
dolgát, tudja ezt. Amikor zsűriztem, mindig a szerkezetet néztem 
meg először. Hiába gazdagon díszített valami, ha 
használhatatlan… Amikor elkészül például egy kapu, ami 

INTÉZMÉNYI HÍREK 
TISZTELT SZÜLŐ!

A Városi Közszolgáltató Intézmény értesíti Önt, hogy 2013. február 1-
jétől a menza és napközi fizetés helye megváltozott.

Befizetés helye:       Városi Közszolgáltató Intézmény
                                 Békési u.17/B. fszt. 1. (volt Démász épület)

Befizetés ideje:        2013.február 19. (kedd)         7,30-15,40-ig
                                 2013.február 20. (szerda)       7,30-18,00-ig
                                 2013.február 21. (csütörtök)  7,30-15,40-ig

Amennyiben a gyermeke betegség miatt nem étkezik bent, akkor 
délelőtt 9 óráig az 515-545-ös telefonszámon lehet visszamondani a 
következő naptól, és a menzai étkezéshez tartozó jegyet le kell 
adni.Amennyiben a szülő el kívánja vinni gyermeke ebédjét, úgy 
ételhordóban minden napra megteheti jegy ellenében.

MEGHÍVÓ

szerkezetileg tökéletes, jó fából készül, az már önmagában is 
szép, ha faragjuk, ha nem. Amikor pedig megfaragjuk, akkor 
bontakozik ki igazi díszében, formájában.Azt mondják rólam: 
Tóth Sándor, fafaragó. Én jobban szeretem, ha hagyományőrző, 
hagyományápoló asztalos és faesztergályos mesternek 
tekintenek.
- Melyik munkádra vagy a legbüszkébb?
- Tudod, amikor készül egy munka, mindig látom az esetleges 
hibáit, javítgatom, mire meg elkészül, megszeretem. Ezután már 
legfeljebb egy napot töltenek a műhelyben, szállítjuk a 
megrendelőhöz. Én meg ülök a kész munka mellett és 
gyönyörködök benne. 
- Min dolgozol most?
- A református templom felújításában a teljes famunka az én 
feladatom. Szép munka, komoly szakmai kihívás jól megcsinálni. 
Örömmel tölt el ez a feladat. Nem tudnék a munkám nélkül élni. 
- Sok szép feladatot kívánok, jó egészséget hozzá.

- ske - 
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Textíliák és hímzések az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ Muzeális Gyűjteményében

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

2013. január elejétől szervezi

KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ c. 
játékos foglalkozását gyerekek, fiatalok számára.

A játék a pályázati program időszaka alatt mindennap megoldható 
kérdéseket, feladatokat tartogat a résztvevők számára. Az 

érdeklődő gyerekek, fiatalok bármikor bekapcsolódhatnak. Akik 
helyesen válaszolnak a könyvtár által feltett, az internet 
segítségével megválaszolható kérdésekre, megszerzik a „kulcsot” a 
számítógép aznapi használatához. Amennyiben sikertelen a 
megoldás, a könyvtár szakemberei hetente foglalkozás keretében 
segítenek a megoldáshoz 
juttatni az arra rászorulókat.

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 
SZERVEZETÉVEL EGYÜTTMŰKÖDVE

KLUBFOGLALKOZÁSOKAT TART AZ OPSKK 
KÖNYVTÁRÁBAN.

A kéthavonta rendezett foglalkozásokon a könyvtár munkatársai 
megismertetik e hátránnyal élőket mindazokkal az eszközökkel 

(felolvasógép, felolvasó program), könyvtári szolgáltatásokkal 
(hangoskönyvek, „öregbetűs” könyvek kölcsönzése), melyek 

segíthetik őket mindennapi életükben, életminőségük javításában.

 
Mezőberényben a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett 

rendezvénysorozat 2013. január 18-án a Color Fotóklub 
Kulturális események című fotókiállításának megn yitójával 



Az OPSKK februári 
programajánlója

Február 2., 16. 14-17 óra Kreatív kézműves kör – 
családi foglalkozások az OPSKK 
Művelődési Központjában

Február 14., 28. 10-12 óra Más-képp: kreatív kézműves 
foglalkozás fogyatékkal élők részére az 
OPSKK Művelődési Központjában

Február 9. 19 óra Sándor Bál – a Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium rendezvénye az 
OPSKK Művelődési Központjában. 
(Nyilvános főpróba feb. 7-én 18 órától.)

Február 13. 17 óra Túráztunk– fotókiállítás megnyitó 
Földesi Zsuzsa és Zolnai Györgyné 
képeiből az OPSKK Művelődési 
Központban. A kiállítást megnyitja Főldes 
Péter, az Alföld Turista Egyesület elnöke. 
Megtekinthető február 13 – március 11-ig

Február 14. 15 óra Szép magyar beszéd, Kazinczy 
verseny területi fordulója felső 
tagozatosok részére az OPSKK 
Könyvtárában

Február 27. 8-11 óra Véradás az OPSKK Művelődési 
Központjában  

Február 27. 10 óra Álláskeresés a Neten – 
foglalkozás munkanélküliek részére az 
OPSKK Könyvtárában

Február 28. 17.00  óra Múzeumi esték: Második 
világháborús visszaemlékezések – 
beszélgetés Henger Péter vezetésével 
Mezőberény újratelepítésének 290-ik 
évfordulója alkalmából az OPSKK 
Muzeális Gyűjteményében

Márciusi program előzetes: 
Március 2. 14-17 óra Kreatív kézműves kör – 

családi foglalkozások az OPSKK 
Művelődési Központjában

Március 7.  10-12 óra  Más-képp: kreatív kézműves 
foglalkozás fogyatékkal élők részére az 
OPSKK Művelődési Központjában

Március 7. 19.00 óra Színházi estek: Egy csók és 
más semmi - zenésvígjáték a Fogi 
Színház előadásában az OPSKK 
Művelődési Központjában

Március 8 16 órától Mesélj nekem! 
 Szegedi Katalin illusztrátorral

Március 9. 9-13 óra Baba-börze az OPSKK 
Művelődési Központjában

Mezőberényi Hírmondó2013. február8.

Ebben a hónapban két remekmívű hímzett kézimunkát mutatunk be.
Az első, hímzett gyúrókötény keresztszemes hímzéssel, rajta két 

tyúkcsalád kiscsibékkel. A kötény Adamik Marka felirattal és szép 
rojtozással készült. Galló Judit hagyatékából adományozta Barna 
Lajosné.A második darab egy hímzett kisterítő, szlovák szövésminta 
szegfű és csillagos, szálán varrott hímzéssel. Közepén saját anyagából 
vagdalásos fehérhímzés található. Kiss Józsefné Wolf Mária 
készítette, a Kanadában élő fia, Kiss István ajándékozta a 
gyűjteménynek.Mindkét kézimunka igényes kivitelezésben készült és 
a gyűjtemény értékes darabjai közé tartozik, gazdagítva a 
textilgyűjteményt.

Kiszely Jánosné & Csete Gyula

SZÍNHÁZ MEZŐBERÉNYBEN
OPS KULTURÁLIS KÖZPONT MEZŐBERÉNY, Fő út 6.

Telefon: 66/515-553, e-mail: 

2013. március 7. (csütörtök) 19 óra
Eisemann Mihály-Halász Imre-Békeffi István:

Egy csók és más semmi
- zenés vígjáték két felvonásban -

Szereposztás:
Fogarassy Bernadett; Harmath Imre; Straub Dezső; Csala 

Zsuzsa; Straub Péter; Oszter Alexandra; Fogarassy András;
 Benedek Gyula; Sáfár Anikó; Ullmann Kriszta

valamint: a színház zenekara, Bíró Attila vezetésével
Díszlet - jelmez: Húros Annamária

Koreográfia: Ullmann Kriszta

Jegyek kaphatók 2.800.-Ft-os áron
Információ: Bartó Róbertné 06/20-4243-944 vagy 66/515-553

opskk@mezobereny.hu

Mindig gond, hogy mivel lepje meg az Ön számára 
legkedvesebb hölgyet, hölgyeket nőnap alkalmából? Egy szál 

virág és egy szórakoztató színházi előadás élmény 
mindkettőjüknek.

A szlovákok letelepedése 1723
 Körösi Mihály helytörténész tartott előadást január 24-én az 

OPSKK Muzeális Gyűjteményében Mezőberény újratelepítésének 
290. évforfordulója alkalmából.

Mesélj nekem...
Szabó T. Anna írónő volt az OPSKK Könyvtára és a 
Könyvtárpártoló Alapítvány vendége a Mesélj nekem! c. 
foglalkozássorozat keretében 2013. január 25-én. Az írónő gyerekek 
és felnőttek számára egyaránt ír: meséit, verseit, újságokban 
megjelent írásait sokan ismerik. Ezúttal könyvtárunk közönségének 
Fűszermadár c. meséjét mondta el, nem nélkülözve a különböző 
illatos fűszernövények bemutatását sem.

mailto:opskk@mezobereny.hu
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HITÉLET

Isten a mi szabadító Urunk

Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, 
a szolgaság házából.” (5Mózes 5,6)

Amikor az ember ezt a szót hallja, hogy törvény, akaratlanul is az jut 
először eszébe, hogy valamit nem szabad. Van egy hatalom, amely 
ilyen vagy olyan alapon megtilt az embernek bizonyos dolgokat, 
ezzel elvesz tőlünk valamit és valójában korlátozza életünket. 

Rendszerint így gondolkodunk a világi törvényekről, amiket 
gyakran és szívesen kritizálunk is, és így gondolkodunk az isteni 
törvényekről, a Tízparancsolatról is. Pedig a Tízparancsolat adója 
nem egy ismeretlen és ellenséges hatalom, hanem az élő Isten, aki 
atyai szeretet, és az ő célja nem az, hogy elvegyen tőlünk valamit, 
hanem éppenséggel az, hogy adjon nekünk olyasmit, ami nélküle 
nincs meg nekünk. 

Nem azért ad parancsolatot, amikor parancsol, hogy kevesebb 
életünk legyen ezáltal, hanem azért, hogy ne ártsunk magunknak és 
ne ártsunk egymásnak. Minket véd, ránk vigyáz, mert Isten szeret 
minket.

Micsoda örömhír rejlik ebben a mondatban! „Én vagyok” - ezt 
mondja Isten. Annyira közel jön hozzánk, hogy megszólítható és 
meghallható közelségbe kerülünk Vele, és Isten arra is kész, hogy 
én-te kapcsolatra lépjen velünk! Ilyenkor mindig valami fontos 
dolog történik az életünkben. Nevezetesen az, hogy halkabban 
halljuk a saját énünk hangját. Azt a hangot, ami mindig a sóvárgás 
hangja, mert az ember élete egyetlen nagy szomjúság és sóvárgás; 
mindig a szégyenkezés hangja is, mert sosem vagyunk azok, akik 
lehetnénk. 

Mindig a magányosság hangja, mert az ember elidegeníti magától a 
többieket, és mindig a túlterheltség hangja is, mert az élet sokszor 
csak egyszerű rohanás és igyekezet.

Az ember sóvárog, a vágyairól beszél. De közben mélyen hallgat a 
vétkeiről, a méltatlan egyoldalúságairól és hiányosságairól. 

Milyen különös, hogy vágyunk a jóra, a boldogságra, a teljességre, 
de közben nem merjük bevallani, hogy éppen mi voltunk eddig a 
gátjai a saját boldogságunknak. 

Nem a másik ember, nem a helyzet, hanem mi. Mert nem az a 
lényeg, ami  körülöttünk van, hanem amit a szívünkben hordozunk. 

S ha Isten Lelke  van a szívünkben, nem vehet erőt és hatalmat 
rajtunk rossz és a gonosz. Ám ehhez valóban nagy lelki erő kell, 
Isten Lelkének ereje!

Ezért is lényeges, hogy meghalljuk Isten szavát, amikor azt mondja: 
„Én, az Úr, vagyok a te Istened.” És ez a mennyei hang nem harsogja 
túl a mi énünk hangjait, egyszerűen megszólal mellette. Nem 
hallgattat el minket, csak elkezd beszélni: Én vagyok. Én, az Úr is 
vagyok, nem csak te vagy. De vajon ráeszmélünk-e erre? Nemcsak 
én létezem személy szerint, nemcsak körülöttem forog a világ, 
hanem itt van mellettem csöndesen, és meghúzódva, mégis 
érzékelhető és észrevehető módon Isten. 

Isten, aki meg tud szabadítani a bűneinktől, aki meg tudja 
változtatni gondolkodásmódunkat, aki képessé teszi az áldozatos 
szeretetre, aki nem hagy egyedül sohasem, aki vezet, hogy ne 
tévedjünk el, aki terhek alatt velünk halad, aki kinyújtja kezét 
nekünk, s várja, hogy fogadjuk el azt!

Nem akárki jön hozzánk, hanem a mi Istenünk. Valaki, aki a miénk, 
aki hozzánk tartozik. Akit megpróbáltak már Izrael népének tagjai is 
megtagadni, elfelejteni, amikor vissza akartak menni a Egyiptomba 
a húsosfazekakhoz, amikor elégedetlenek voltak az égi mannával is, 
amivel Isten táplálta őket. De ő nem távozott el tőlük még így sem. 
Amikor szükségük volt rá, egy botütésre víz támadt a sziklából is.

S így kérdez most minket, hogy nem feledtük-e el? Nem tagadtuk-e 
le életünk Istenét? Nem találtunk-e más isteneket? Pedig a mi 

Mennyei Atyánk itt van és nem hagyott el. Jön utánunk.

„Én, az Úr vagyok a te Istened”. Nem valaki idegen szól hozzánk, 
hanem az, aki a legközelebb áll hozzánk. Milyen nagy boldogság az, 
ha végre megtaláljuk Istent, mert az Ő jelenléte az életünkben a  
gondviselést és szeretet jelenti – ahogyan maga a parancsolat is 
megfogalmazza: „Én az az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak 
Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából.” 

Ez azt jelenti, hogy Isten szabadító Úr, aki kihoz a legnagyobb 
mélységekből, a reményvesztettség állapotából, és utat mutat, 
megoldást kínál. Amihez csak a mi igenünk szükséges, a mi 
elfogadásunk, Istenre hagyatkozásunk. De vajon miénk-e már a 
hitnek ez a bátorsága? Illetve van lelki szemünk Isten gondviselő 
szeretetének meglátására? Hagyjuk-e, hogy Isten mintegy az ölében 
hordozzon, és észrevesszük-e, hogy mennyi mindent 
köszönhetünk? A meleg szobát hidegben, a forró szeretetet, a 
gondoskodást, a jó egészséget, a családot, az értelmes elmét, a 
mindennapi kenyeret és feladatot, az megújult életet és a 
Krisztusban való megváltást.. Mindez oly természetesnek tűnik, 
pedig ajándék, Isten ajándéka.

Milyen jó volna, ha a szívünk megtelne a szabadító Isten iránti 
hálával, hiszen valóban mindent neki köszönhetünk. Ne legyen más 
Istenünk rajta kívül! Ámen

Román János, református lelkipásztor

Pál napi vacsora a II. kerületi evangélikus 
gyülekezetben

2004. óta tartják meg a hagyományos Pál napi presbiteri vacsorát a 
gyülekezet tagjai. Jó hangulatú összejövetel alkalmával ápolják a 
kapcsolatokat. Feyér Sándor lelkész köszöntötte a vendégeket. A 

finom birkapörköltet két asszony főzte. Elhangzottak vidám 
költemények, köztük Petőfinek a Pál napkor című verse is. A zenét 
Bukor Csaba szolgáltatta. Vidám hangulatban telt az est, 
beszélgetéssel, később táncoltak is. A képgaléria megtalálható: 
http://mezobereny2.lutheran.hu/palnapi_vacsora_2013/imageset.h
tml

Benyovszky Pál Márton

ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közölünk:
Ungvári János Pálné szül. Lakatos Margit (1952)
Kovács Imréné szül. Szatmári Róza (1930)
Szalai Károlyné szül. Nagy Ilona (1935)
özv. Molnár Pálné szül. Gazdag Rózsa (1927)
Hanyecz Sándor (1954)
Balog Ernőné szül. Rácz Olga (1943)
Pataki Lajosné szül. Vígh Zsuzsanna (1928)
Majoros János (1949)
Gulyás Istvánné szül. Litvai Anna (1957)



Mezőberényi Hírmondó2013. február10.

emlékére. Az út építtetőinek sírja a bejárati ajtó mellett található, az 
első parcellában. Az út téglaépítésű, enyhén domborodó felületű, 
szépen megmunkált míves munka. Az eltelt csaknem száz esztendő 
azonban megviselte néhány helyen, nehezen járható itt-ott, de még így 
is szépmívű alkotás. A II. kerületi evangélikus gyülekezet 
presbitériuma elhatározta, hogy felújítja az utat. Ehhez helyi 
kivitelezőt is keresett, aki – szinte – önköltségi áron vállalja a 
munkálatokat. Önkéntes munkával is hozzájárulnak a gyülekezet 
tagjai, és gyűjtik hozzá a pénzt. Számítanak a távolban élők 
adományaira is, akiknek őseik itt nyugszanak. Adományaikat a 
következő számlaszámra küldhetnek a távolban élők a temetőút 
felújításra: 
Mezőberény II. kerületi Evangélikus Egyház. 
Számlaszáma: 11733144-20003744. Közlemény: Temetői 
útfelújítás.
Érdemes megnézni a képgalériát a: 
http://mezobereny2.lutheran.hu/index.htm_galeria.htm lapon.

Benyovszky Pál Márton

Temetőút felújítás Mezőberényben 
a tót temetőben.

Patinás, igazán szép látvány 
még most is a mezőberényi 
tót temető, amely 1900-ban 
létesült. Hangulata van, jó 
itt sétálni, amikor látogatjuk 
őseink síremlékét, akkor is, 
amikor lelkünk ilyen helyre 
vágyik, amikor csak csend-
re van szükségünk. A 
temető hangulatán a 25 év 
passzív időszaka sem külö-
nösebben rontott, ugyan-
akkor nem is fejlődött, 
csupán az utóbbi évtizedben 
indultak meg az állag-
megóvás munkálatai. A 
temető jelenlegi gondnoka 
Czinkóczki György nagyon 
sokat dolgozik azért, hogy a 

mostani szépségében jeleskedjen. A bejárati utat 1917-ben építette 
Kovács Pál és felesége, felajánlva azt az első világégésben elhunyt fia 

CIVIL SZERVEZETEK

Tisztelt mezőberényi lakosok!

A Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet ebben az évben is 
szívesen fogadja, az Önöknek már feleslegessé vált, de még 
használható ruhát, cipőt, iskolai felszerelést, bútort, egyéb 
használati tárgyat. A gyűjtés helyszíne, Mezőberény Martinovics 
út 25. (volt iskola) épülete. Az összegyűlt adományoknak a 
kiosztása ugyan itt történik,(nem csak vöröskeresztes 
tagoknak). Egész évben várjuk felajánlásaikat!
Nyitás március 10-én(vasárnap) 

2013 évi nyitva tartás:
Március 10-én 9-14 óráig Március 24-én 9-14 óráig
Április 7-én 9-14 óráig Április 21-én 9-14 óráig
Május 5-én 9-14 óráig Május 26-án 9-14 óráig
Június 9-én 9-14 óráig Július 7-én 9-14 óráig
Július 21-én 9-14 óráig Augusztus 4-én 9-14 óráig
Augusztus 25-én 9-14 óráig Szept. 15-én 9-14 óráig
Október 13án 9-14 óráig
Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja:   Okt. 19.-én  
November 3-án 9-14 óráig November 17-én 9-14 óráig
December 8-án 9-14 óráig
Karácsonyi osztás teadélutánnal egybekötve:   Dec. 21-én   

2013 évi véradások időpontjai:
Február 27-én 8-11 óráig Március 11-én 8-11 óráig
Május 29-én 8-11 óráig Július 29-én.8-11 óráig
Szeptember 16-án 8-11 óráig Október 4-én.8-11 óráig
December 9-én 8-11 óráig

Az esetleges időpont változásról tájékoztatjuk az 
érdeklődőket.

Érdeklődni: 20/959-7772 telefonszámon lehet

Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet 
Hoffmanné Baranya Róza, titkár

 Egy tál meleg étel...

Mezőberény Város Önkormányzata, mezőberényi vállalkozók 
felajánlásával és önkéntesek segítségével meleg étel osztást szervezett 
2013. január 12-én. Az előző évhez hasonlóan 3 helyszínen került sor 
az adományosztásra. A Tópart Vendéglő vállalta a főzést, melyet az 
önkéntesek szállítottak és osztottak ki. A közel 700 adag étel rövid egy 
óra alatt elfogyott mind a három helyszínen, mely mutatja, hogy  nagy 
igény mutatkozik az egyre nehezebb helyzetben élők  ilyen formában 
történő segítésére. Ez alkalommal az önkéntesek igyekeztek egy-egy 
adag ételt eljuttatni olyan idős emberekhez is, akik nem tudtak eljutni 
az adott helyszínekre. A város felajánlása lehetővé tette, hogy 
családok részére sárgarépa csomag is  kerüljön minden meleg étel 
mellé. Az anyagi támogatást nyújtó vállalkozók  mellett 
mindenképpen meg kell említeni az előkészítő munkában is részt 
vállaló önkénteseket, akik már pénteken dolgoztak azért, hogy mindez 
megvalósulhasson.

NAGYMAMÁINK SÜTÖTTÉK 

Keressük Mezőberény legfinomabb süteményeit!
Házi süteményverseny, -bemutató és -kóstoló
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.

Időpont: 2013. március 23-án (szombaton) 9.00 óra
Nevezés feltétele: 

+ nevezési díj

Társrendezők: 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete

Városi Nyugdíjas Klub
Mezőberényi Nagycsaládosok Egyesülete

A rendezvény célja: a különböző házi sütemények bemutatása, 
megismertetése, a nagymamák féltve őrzött receptjeinek 

megmentése, és a sütemények megkóstolása. A receptekből pedig 
egy helyi süteményes füzet kiadása. Az elkészített és bemutatott 

édes- és sós süteményeket zsűri értékeli a helyszínen! Várjuk 
mindazok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák 

kreativitásukat és megosztanák másokkal sütési fortélyaikat, 
receptjeiket.

 Információ. Bartó Róbertné 06/20-4243-944 
www.mezobereny.hu, opskk.mezobereny.hu

az elkészített sütemény + receptje
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Csak Önnek! Csak itt! Csak most!

Szeretünk vásárolni. Szeretjük az akciókat. Szeretjük a soha vissza 
nem térő alkalmakat. Szeretjük a csak Önnek, csak itt, csak most 
lehetőséget, mert mi van ugye, ha lemaradunk? Csak azért, mert 
tétováztunk, nem döntöttünk elég fürgén. 
Meg hát viszik a népek, mint a cukrot! 
Hogy mit is? Bármit. 
Ennyien meg nem tévedhetnek…

Ezt tudják a kereskedők is. 
Mi, vásárlók, kiválóan tesszük a dolgunkat a plázákban, diszkont 
áruházakban. 
Bemegyünk tejért, kenyérért és boldogan telerakjuk a szép nagy 
kosarat a gondosan az utunkba pakolt gondolákról az éppen akciós 
termékekkel, és elégedetten fizetünk, távozunk. Azzal a tudattal: 
semmi kétség, jó vásárt csináltunk.
Rendben is van ez így.

Az utóbbi két évtized vásárlási „társasjátéka”, az üzletekben nem 
kapható dolgok beszerzése.

Összegyűlnek a kiválasztott ismerősök, barátok valakinél, otthon. 
Kipróbálják, megkóstolják, kézbe veszik, részletre fizetik, 
kedvezményt kapnak. A vendéglátónak apró ajándékkal, vagy 
árelőnnyel kedveskedik a cég. Közben jól érzik magukat az egymást 
rég nem látott – esetenként ismeretlen - ismerősök, receptet cserélnek, 
fényképet nézegetnek, kikapcsolódnak. 
Mindenki eldöntheti: rendel, vásárol, vagy kihagyja.

Nagy találmány az utazással egybekötött termékbemutató. Főleg az 
idősebbek jelentkeznek be a szórólapokon megadott címre, ülnek fel a 
buszokra és mennek el a közelebbi-távolabbi városokba, ahol egy 
ebéd mellett meghallgatják, megnézik a termékekről szóló 
bemutatókat. Vásárolnak, vagy sem, ajándékkal, élménnyel térnek 
haza. Társaságban voltak, szétnéztek, még az is lehet, ha az 
ismerősnek beválik, ők is vásárolnak legközelebb.

Sokan eljönnek az olyan bemutatókra, ahova telefonon hívják meg a 
közönséget, mert ő a kiválasztott. Aki nyert. Valamit, ami roppant 
értékes. A nyeremény pedig csakis a bemutatón vehető át. 
A módszer kiváló. Imádunk nyerni. Bármit. Főleg jó drága cuccot. 
Meg kell hallgatni egy hosszú előadást. Nem baj. Idő van. Miért ne?

Jól felkészült eladók mutatják be az – általában – egészségvédő, 
egészségmegőrző termékeket. 
Kipróbálható, megnézhető. 
Tetszetős.
Van vele egy kis gond. 
Drágább, mint azt gondolná az ember. 
Nem baj.
Van megoldás.
Elegendő egy kevés foglalót/előleget fizetni, a többit majd részletre. 
Az így megvásárolt dolgot kiszállítják a – mostmár elégedett új 
tulajdonosnak - még aznap, legkésőbb másnap. Lehet használni, lehet 
törleszteni.
Optimális esetben.

Mi legyen akkor, ha bárki meggondolja magát? Nem tetszik, nem jó, 
túl drága…

A feltett kérdésre a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
munkatársa érdeklődésemre elmondta, hogy van szabály amely 
segítségével ezt a sajnálatos esetet módosítani, jobb esetben pedig 
meg lehet oldani. A jogszabály a következő:

Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 
213/2008. (VIII. 29.) Korm. Rendelet 4.§ így rendelkezik:

4. § (1) A fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott 
időtartamon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a 
termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap 
elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a 

szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig 
gyakorolhatja

(3) Írásban történő elállás esetén azt határidőben 
érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 
határidő lejárta előtt elküldi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó nem 
köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a 
rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a 
termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki 
felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.

(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén a 
vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja 
után kamatot fizetni.

(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a 
fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében 
visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt 
szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és 
használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének 
visszaszolgáltatását követelheti.

(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben 
teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó 
követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás 
már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja 
az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már 
teljes egészében igénybe vette.

Forrás:http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A080
0213.KOR

Vagyis: a szerződést 8 munkanapon belül írásban (tértivevényes 
küldeményként elküldve, legyen belőle másolatunk!) vissza lehet 
mondani, a kiszállított terméket – saját költségen – vissza kell küldeni. 
A már befizetett foglaló, előleg visszajár.
Nem lesz egyszerű ügyintézés.
De nem is lehetetlen.

A t é m á r ó l  r é s z l e t e s e n  a  w w w. n f h . h u  o l d a l o n  a  
„tájékoztatóanyagaink vállalkozásoknak, szépkorúaknak, 
fiataloknak” menüpontban olvashatnak.

Smiriné Kokauszki Erika

A Városi Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja Önt
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban tartandó

TÉLBÚCSÚZTATÓ FARSANGRA
2013. február 19-én (kedd) 16.00 órakor.

JELMEZEK, FÁNK, PEZSGŐ, ZENE, TÁNC, TOMBOLA

Részvételi díj: 400 Ft

Jelentkezés:
Borgula Györgyné 06/20-2222-435 
 Mertz Mártonné 06/20-588-0088
Mindenkit szeretettel várunk!

Mezőberény Város Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottsága

pályázatot írt ki 2013. évben 
a város nemzetközi kapcsolatainak támogatására, 
illetve városi rendezvények és kulturális értékek 

teremtésének támogatására.
 A kiírás és az adatlapok letölthetők 
a www.mezobereny.hu honlapról.

BÖRZE 
a Kulturális Központban 

Időpont: március 9. (szombat) 9-13 óra 
között várjuk a kedves érdeklődőket.
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Tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot,

hogy a VIAELYSIUM 
Temetkezési KFT.

(átköltözés miatt, a jelzőlámpáknál)

a Fő út 21. sz. alatt

teljeskörű temetkezési
szolgáltatással folytatja 

tevékenységét.
Éjjel-nappal hívható ügyelet:

 06 (20) 912-3937
Tisztelettel : Győri Gábor 

ügyvezető Tel.: 06 (20) 912-3949

KOMFORT ABC 
Februári akció:

Ételízesítő „CBA” 250g 129Ft (516Ft/kg)
Knorr tyúkhúsleveskocka                     60g   179Ft (2983Ft/kg)
Cerbona müzli 5-féle 200g 269Ft  (1345Ft/kg)
Ráma Classic margarin                       500g   299Ft (598Ft/kg)
Pickwick gyümölcstea       20-féle 20 filter   299Ft     (15Ft/db)
Delikát 8 ételízesítő 250g 399Ft (1596Ft/kg)
Napraforgó étolaj „Linco Family”       0,9l   429Ft      (477Ft/l)
Tchibo Family őrölt kávé                   250g   499Ft   (1996Ft/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

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

www.komfortabc.hu

Nőgyógyászat magánrendelés

Mezőberény  Luther  u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász 

és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és 
terápiája,  komplex ultrahang diagnosztika,

nőgyógyászati rákszűrés.

Mezőberény Boldisháti részén
 5,3 HA szántó 

hosszútávra bérbeadó.
 Hrsz-ek: 083/392, 083/402, 083/418, 

összaranykorona: 147AK
Érdeklődni: 06 20/ 971-2749

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

 Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, 
aki szeretett halottunk, Petrics János 
temetésén megjelent, virágot, koszorút 

helyezett sírjára, jelenlétükkel 
enyhítették fájdalmunkat.

 a gyászoló család

„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg élünk nem tudunk feledni…”

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk, 

Majoros János

búcsúztatásán megjelentek és utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.Külön köszönetünk a Viaelysium 

Kft. alkalmazottainak a temetés méltóságteljes 
lebonyolításáért.                                                                

                                                                                A gyászoló család  

Hazai NB-I/B kosárlabda mérkőzések 
Mezőberényben:

2013-as hazai mérkőzéseink:
02.09. 18.00 Mezőberény--DEAC
02.23. 18.00 Mezőberény--Tiszaújváros
03.03. 18.00 Mezőberény--Hódmezővásárhely
A támogatói jegyek: négy összegben ( 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 
Ft, 20.000 Ft) vásárolhatók.

Szerezzen új szakképesítést!

Óvodai dajka OKJ-s tanfolyam indul  
Mezőberényben helyszíne: Orlai Petrics Soma 

Kulturális Központban, Fő u. 6.
Jelentkezés és felvilágosítás:Doctoris Kft. 
30/206-9547, 66/352-896, 30/409-9730

E-mail:adultustanoda@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám:00158-2011
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