MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ
INGYENES

Közéleti információs lap

XX. évfolyam, 2010. június
Elõször kapott Mezõberényben világi ember - nem lelkész - az Evangélikus Egyháztól
HÛSÉGÉREM kitüntetést.
2010. május 15-én a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter HÛSÉGÉREM-mel
ismerte el Lestyán Ádámnak, a Mezõberényi II. ker. /tót/ Evangélikus Egyházközség felügyelõjének önzetlen, hûséges szolgálatát.
Másfél évdizedes tevékenysége alatt készült el a templom belsõ és külsõ tatarozása, a temetõi
kápolna rendbetétele, a templom kerítésének javítása, a régi magtárépületnek ifjúsági házzá
történõ átalakítása, a parókia részleges felújítása, valamint az Idõsek Klubjának nagy klubterme.
Szerkeszti az Egyházközség honlapját, melyet megtekintve mindenki tájékozódhat a gyülekezet
múltjáról, jelenérõl, életérõl.
Tudásával, tanácsaival mindig segíti a lelkész munkáját.

TÛZOLTÓ VERSENY

Május 29-én, a békéscsabai repülõtéren rendezték az idei megyei tûzoltó versenyt. A versenyen tizenkét település 27 csapata versenyzett. A Berény ÖTE 26 fõs
delegációja három versenyzõ csapattal indult a vetélkedésben. Tûzoltóink sikeres felkészülésének eredményeként a nõi csapat elsõ, a két felnõtt férfi csapat egy elsõ
és egy harmadik helyezést ért el.
A képen állnak, balról jobbra: Kornyis Béla, Gyebnár Henrietta, Halász Máté, Fördõs Norbert, Csávás Tibor, Lakatos Mónika, Martincsek György, Egyed Lajos,
Bereczki Mihály, Kuba László, Fodor Tibor, Hegedûs Mónika, Csipke Ferenc parancsnok, Bereczki Szilvia, Marton Katalin, Edömér Mihály, Nagy Anikó, Halász
József. Guggolnak, balról jobbra: Földesi Brigitta, Csejtei Gábor, Marsi Péter, Diós Andrea, Styaszni János.
Halász József elnök.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Colas Út Zrt. céggel
a mezõberényi lakossági utcák kátyúzására. A város csaknem minden utcájában megtörtént a legnagyobb kátyúk megszüntetése. Az I. kerületben a
Békési, Áchim, Belentai, Szivárvány, Frey utcákban, és a Sas közben történt kátyúzási munka. A II. kerületben a Gutenberg, Gyár, Oltványkert,
Mátyás király, Rákóczi, Árpád, Puskin, Luther, Orlai, Széchenyi, Gyõri János utcákban, valamint a Kossuth téren és a Fortuna téren kátyúztak. A III.
kerületben a Szél, Erkel, Vörösmarty, Várkonyi, Jókai, Madarász, Rózsa
Ferenc, Gárdonyi, Szent János, Kérhalom, Malom, Nyárfa utcákban, valamint a Nádas soron történt munkavégzés. A IV. kerületben a Sport, Kereki, Szénáskert, Táncsics, Tó, Dózsa, Újtelep, Tulipán, Belencéresi, Tessedik utca, Bonyhai utca, valamint a Tessedik téren történt ilyen jellegû munkavégzés.
n A TIOP 1.1.1-09/1 számú - Az Informatikai infrastruktúra feltételeinek megteremtése Mezõberény és mikrotérségének nevelési, oktatási intézményeiben címû projekt keretében benyújtott "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" elnevezésû
projekt 100%-os támogatás mellett bruttó 82.679.915 Ft-ot nyert. A dél-alföldi régióban ez a legmagasabb összegû támogatás. Az említett projekt
594 db tanuló laptop és 32 db tanári laptop, összesen 626 db laptop megvásárlását, valamint laptop tárolók és operációs rendszerek beszerzését tartalmazza, amelyre közösségi közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni az
önkormányzat.
n
Április 29-én a Polgármesteri Hivatalban a Mezõberény
városközpontjának felújítási munkái elnevezésû általános egyszerû
közbeszerzési eljárás ajánlatainak bontása zajlott. Az eljárást Dr. Szathmáry Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó vezette. Ajánlatot nyújtott be
az orosházi székhelyû Iványi Építõmester Kft., a budapesti székhelyû
Colas Út Zrt., a füzesgyarmati székhelyû Ipari Park Kft., valamint a
békéscsabai székhelyû Bonag Kft. Az árajánlatok nettó 61.470.732 Ft és
71.975.498 Ft összeg között mozogtak. Az egyéb értékelési szempontok
figyelembe vétele mellett, valamint az esetleges hiánypótlás, valamint az
ajánlatok tartalmi vizsgálatát és bírálatát követõen az eredményhirdetés
május 17-én történik meg.
n Május 1-jén került megrendezésre az Európa Napi Majális. Délután
a Városi Ligetben került sor a mezõberényi szárazkolbász, savanyúság és
pogácsa versenyre. A verseny alatt, valamint azt követõen is mezõberényi
helyi kulturális csoportok adtak kulturális mûsort.
n Május 4-én munkaterület átadására került sor a Gyomai út - Thököly út - Mátyás király utca keresztezõdésénél. A forgalom biztonságának
növelése érdekében e keresztezõdésben 2 db járdasziget, és 4 db sárga villogó jelzõlámpa kerül kialakításra. Az említett munkálatokra pályázat útján
nyert a város 7,5 millió Ft-ot, a közbeszerzési eljárást a Közútkezelõ Kht.
bonyolította le, a munkálatokat a békéscsabai székhelyû Forg-Tech Kftnek május 31-ig kell megvalósítania.
n Május 5-én a volt Mezõberényi Bútoripari Zrt. területén fekvõ, ún.
Winter Malom bontása utáni helyszíni átadás történt meg. A bontást a
szerzõdõ fél szakszerûen végezte a szerzõdésben rögzített kötelezettségek
biztosítása mellett. Egyenletes talajátadás lett biztosítva, a korábbi épületnél lévõ alapok kitermelést nyertek, továbbá elkészült a szerzõdésben
rögzített kerítés is.
n Május 6-án a szombathelyi székhelyû Siex Kft. a Közszolgáltató
Intézmény Tavasz utcai telephelyén adta át a cserefelépítményes rendszerû
kommunális gépet. Az említett gép könyvi, és fizikai átadásán túlmenõen
az ott jelenlevõk részére a gép kezelésére vonatkozóan oktatást is tartottak.
nMájus 7-én a Német Kitelepítettek Napján koszorúzási ünnepség
zajlott a német kitelepítettek emlékoszlopánál. Az önkormányzat részérõl
Harmati László alpolgármester és Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke vettek részt az ünnepségen.
n
Május 10-én a polgármester, Harmati László alpolgármester és
Szekeres Józsefné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a TAPPE Kft.
ügyvezetõjénél, Gyurkó Csabánál jártak Békéscsabán. Látogatásuk célja
az volt, hogy feltérképezzék a szemétszállítással kapcsolatos lehetõsége-

ket, elsõsorban a szemétszállítás olcsóbbá tétele tekintetében.
n Befogadó nyilatkozatot adott ki a mezõberényi Euro Mobil Track
Kft. a volt Bútoripari Zrt. területén lebontásra került Winter Malom nem
veszélyes hulladékának befogadásáról. Az említett helyrõl 29,5 tonna talaj,
74,7 tonna betontörmelék, 76,6 tonna fahulladék, 0,2 tonna üveghulladék,
60,3 tonna vegyes bontási hulladék, összesen 364,3 tonna ásványi eredetû
bontási hulladék került az ókerti telepükre befogadásra. Az említett cég a
kecskeméti székhelyû Design Kft. részére 1200 kg azbeszt tartalmú palát
adott át, mint veszélyes hulladékot. A békési Vasker-Plusz Kft. részére
1170 kg fémhulladék került ki a bontásból és lett átadva.
n A békéscsabai Körös Volán Zrt. beszámolt a helyi autóbuszközlekedési hálózat mûködésérõl, a szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésérõl. A 2009-es év tekintetében a helyi közlekedés a lehetõségre álló
források figyelembe vétele mellett jónak értékelhetõ. A gazdasági évet a
mezõberényi helyi közlekedés -1744e Ft adózás elõtti eredménnyel zárta.
A helyi közlekedés finanszírozásához jelentõsen hozzájárult a nettó 400e
Ft önkormányzati támogatás, valamint a 481e Ft állami normatív támogatás. Mezõberényben a helyi közlekedés 13,9 km szakaszon bonyolítódik,
és az elmúlt évben 34,3e km futásteljesítményt bonyolítottak le.
Munkanapokon 9, a hét végén 3 járat biztosítja a gyerekek iskolába járását,
a köztemetõhöz való eljutást, valamint a vasútállomáshoz való kijutást.
n Május 13-án a Közlekedési Hatóság közmeghallgatással összekapcsolt bejárást tartott a Lõkösháza-Szolnok 120-as vasútvonal felújításával,
és a 47-es út fejlesztésébe tartozó vasúti felüljáró engedélyezésével kapcsolatban. A bejárásnál jelen volt a NIF képviselõje, a tervezõ vállalat
képviselõi, valamint számos érdeklõdõ. Az érdeklõdõk a helyszíni tervek
alapján megismerhették a felüljáró terveit, valamint a felüljáróhoz tartozó
mintegy 1,2 km hosszú útszakasz építésének minden mozzanatát.
n
Május 14-én látogatást tett a polgármesternél Mochnács Pál a
Bólem Kft. ügyvezetõje. Látogatása alkalmával ismét áttekintették a
mezõberényi Hosszú-tónál végzett munkálatok állását. Sajnálattal állapították meg, hogy a folyamatos esõs idõjárás kedvezõtlen hatással van a
munkálatok végzésére, amelyet a mûszaki ellenõr engedélye alapján
megkezdtek, de a megjelenés idõpontjában szinte lehetetlen a
munkavégzés. A megbeszélés alkalmával szó esett a szükséges humusz
beszerzésérõl, 3 db vízvédelmi mû elkészítésérõl, valamint a füvesítésrõl.
n Május 15-én Mezõberényben tartották meg a Viharsarok kis- és
gyermek együtteseinek Néptánc Fesztiválját. A rendezvényen az önkormányzatot Harmati László alpolgármester képviselte, aki megnyitotta a
rendezvényt. A 14 együttes - melybõl 1 Romániából érkezett- olyan mûsort
teremtett a színpadra, mely a jelenlévõ nézõk számára felejthetetlen
élmény marad.
n
Május 17-én ülést tartott a Közbeszerzési Bizottság, amely a
"Mezõberény városközpontjának felújítási munkái" cím alatt meghirdetett
közbeszerzési eljárás szakmai értékelését bonyolította le. Az említett
munkálatok végzésére 4 pályázó nyújtott be ajánlatot, amelybõl mind a 4
pályázó hiánypótlásra lett felszólítva. A békéscsabai Bonag Kft.
hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, az orosházi Iványi
Építõmester Kft. pedig azon oknál fogva nem tett eredményes ajánlatot,
hogy vállalkozása egy évben nem volt nyereséges. Dr. Szathmáry Péter
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó így a megmaradt két ajánlattevõ
ajánlatát javasolta érvényesnek tekinteni, és az elõre közölt pontrendszer
alapján az összességében legkedvezõbb ajánlatot tévõ füzesgyarmati Ipari
Park Kft-t javasolta gyõztesnek tekinteni, melyet a Közbeszerzési
Bizottság elfogadott.
n
Május 17-én az önkormányzat rendkívüli testületi ülést tartott,
mely ülésen elsõ napirendi pontként az elõzõekben felvázolt közbeszerzési
eljárás bírálata tekintetében hozta meg döntését a testület. Második
napirendi pontként egy KEOP pályázaton való részvétel, nevezetesen az
általános iskolánál megvalósuló kerékpártároló és egyéb építõipari
munkák végzésére benyújtandó pályázat kérdésében foglalt álláspontot a
képviselõ-testület.
n
Megtörtént a Támogatási Szerzõdés megkötése az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Dél-alföldi Operatív Programnál
megpályázott mezõberényi új Bölcsõde építésével kapcsolatos ügyben, és
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aláírásra megküldésre került a VÁTI részére. A szerzõdés megkötésével
egyidejûleg kérte az önormányzat a 35%-os elõleg kiutalását is, amely
összegbõl az elsõ részszámlák kifizethetõek.
n Vállalkozási szerzõdést módosított a polgármester a békéscsabai
Bólem Kft-vel a mezõberényi Hosszú-tó munkálataival kapcsolatban.
2010. április 22-én engedélyezte a mûszaki ellenõr a munka folytatását, és
így onnantól számított 60 napon belül kell megtörténnie a befejezésnek,
amelynek végsõ pontja így 2010. június 21-e.
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Magyar Pályázatkészítõ Iroda képviselõjével a városközpont felújításával kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására. A fent említett cég ezen feladatokat a
projekt egész idõtartama alatt, 2011. szeptemberéig tartozik ellátni. A
végzett munkáért a céget 1.500.000 Ft plusz Áfa összeg illeti meg, melyet
két egyenlõ részletben kaphat meg.
n Közösségi értékhatárt elérõ közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia
az önkormányzatnak a 626 laptop megvásárlását eredményezõ TIOP 1.1.109/01 sorszám alatt elnyert informatikai pályázatot illetõen. Ezen
értékhatár azt jelenti, hogy országhatáron túlról is jelentkezhetnek beszállítók a feladatok ellátására. A közbeszerzési feladatok ellátására árajánlatot
kért a polgármester a gyulai Kövite-Plusz Kft-tõl, a békéscsabai Dr. Szathmáry Pétertõl, a gyulai All-Ready Kft-tõl, és a békéscsabai Dr. Varga
Imrétõl.
n Támogatási szerzõdést kötött a polgármester a békéscsabai Sikerpálya Pályázatíró Kft. képviselõjével, Belanka Csabával. Az említett cég
köteles a Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben címû pályázattal elnyert projektmenedzseri feladatokat ellátni - amely a pályázat
kötelezõ eleme -, és ezért az említett céget 2.520.000 Ft javadalmazás illeti
meg.
n Támogatási szerzõdést kötött Csevenák Pál Miklós polgármester a
Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben címû pályázat lebonyolítójával, Kovács Edináva, illetve Borgula Péterrel, a Polgármesteri Hivatal
munkatársával, aki a Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben címû pályázat mûszaki munkatársi feladatait köteles ellátni.
n Május 25-én a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium és a vele
partneri kapcsolatban lévõ németországi lingeni iskola cserekapcsolata
keretében 16 lingeni diák, és a csoport két képviselõje jelent meg a Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahol a polgármester városismertetõt tartott részükre, ismertette Mezõberény múltját, jelenét és jövõjét.

n Döntés született arról, hogy a testület ebben az évben nem kíván csatlakozni a 2010. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülõ Autómentes
Nap és Európai Mobilitási Hét rendezvényhez. Aképviselõ-testület megbízta az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a rendezvényhez kapcsolódó rajzés fotópályázatról tájékoztassa az irányítása alatt álló oktatási intézményeket.
n Elfogadásra került Almáskamarás és Nagykamarás községek KözépBékési Ivóvízminõség-javító Társuláshoz történõ belépési szándéka.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete döntött arról,
hogy benyújtja támogatási igényét az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben
dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
5/2010.(I.29.) OKM rendelet szerint.
n A képviselõ-testület az önkormányzat által mûködtetett mezei õrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral közlekedõ mezõõre számára 2010.07.01tõl a terepre vonatkozó korrekciós tényezõ szorzójának értékével korrigált
4,1375 l/100 km üzemanyag-fogyasztás mellett havi 1.400 km lejárásához
szükséges 19.000 Ft/hó üzemanyag-elõleget állapított meg. Ezt az összeget
félévente (január és július hónapban) felül kell vizsgálni és az APEH honlapon
közzétett, a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ hat havi idõszak ólmozatlan
motorbenzin üzemanyag árának átlaga alapján, ezer forintra kerekítve kell
megállapítani.
n Módosításra került a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatásáról
szóló 10/1999.(IV.26.) MÖK számú rendelet.
n A képviselõ-testület hozzájárult a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat referencia-intézménnyé válásához. Felhatalmazta
Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására,
továbbá támogatta az intézmény TÁMOP-3.1.7-10/1 Referencia-intézmények
országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázaton való részvételét.
n A testület támogatta a Köröstarcsai úti lakosok gépjármûvek sebességének csökkentésére vonatkozó kérelmét.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja 2010. június 28.
Jakab Krisztina

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
2010. május 31-én tartotta soron következõ ülését Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete.
n Elsõ napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyzõ tolmácsolásában hangzott el tájékoztató az április 26-i zárt ülésen hozott döntésekrõl, valamint a május
17-én tartott rendkívüli ülésen született határozatokról. Ezt követõen Cservenák
Pál Miklós polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
n A képviselõ-testület elfogadta a hulladékszállítási közszolgáltatást érintõ számításokra vonatkozó beszámolót, és a települési szilárd hulladék gyûjtését,
szállítását és elhelyezését, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra vonatkozó szerzõdést a Tappe Kft-vel 2011. december 31-ig nem kívánja felbontani illetve azt módosítani.
n A testület prémium feladatokat tûzött ki a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetõje részére.
n
Beszámoló hangzott el a gyermekvédelem helyzetérõl és az
intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról. A képviselõ-testület az
elkészített beszámolót jónak, színvonalasnak, a tartalmi követelményeknek
megfelelõnek ítélte meg. A feladat ellátásában résztvevõk munkáját
megköszönte, a beszámolót elfogadta.
n Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2006. novemberétõl 2010. áprilisig
végzett munkájáról számolt be. A testület tagjai a beszámolót elfogadták.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a
Mezõberény Város Integrált Városfejlesztési Stratégia mellékletét képezõ Antiszegregációs Terv módosítását és egységes szerkezetbe való foglalását.
n Aképviselõ-testület a CEBAHungary Kft. ajánlatát megköszönve, nem
kívánt élni elõvásárlással a Magyarország Megyei Kézikönyvei kiadványok
2010. évi átdolgozott megjelentetésével kapcsolatban.

Megkezdte munkáját az új Parlament
Május 29-én letette esküjét az új Kormány, de Erdõs Norbert Mezõberény
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés jegyzõje szerint az új Parlament azt
megelõzõen is hozott a jövõre nézve fontos döntéseket. Ilyen volt a kettõs állampolgárságról szóló törvény, amely a Kárpát-medencében élõ magyarságot közjogilag is egyesítheti, és amelyet példátlan, több mint 97 %-os támogatottsággal
fogadott el a Ház. Erdõs Norbert szerint az új kormányzó erõ rögtön bebizonyította, hogy új alapokra kívánja helyezni a politikát, hiszen ígéretéhez híven döntésre vitte a kisebb Parlamentrõl és az önkormányzati képviselõk létszámáról
szóló kérdést.
A kisebb Parlamentrõl szóló törvény csak a 2014-es választásokon érezteti
hatását, de az önkormányzati képviselõk létszámának csökkentése már az õszi
önkormányzati választásokat is érinti. Ajavaslat szerint a megyei önkormányzat
létszáma kevesebb, mint felére, míg a települési testületek létszáma is jelentõsen
csökkenne. A 10 ezer és 25 ezer közötti lélekszámú városok, mint amilyen Mezõberény is, ez azt jelenti, hogy az õszi választásokon nyolcan szerezhetnének
egyéni mandátumot, míg a kompenzációs listáról még hárman kerülhetnének be
a testületbe. A polgármester személyére továbbra is külön szavazhat a lakosság.
Erdõs Norbert sokat vár Békés megye szempontjából az új Kormánytól és
az új Parlamenttõl, és bízik abban, hogy megyénk és ezzel együtt Mezõberény
sorsát is nagyban sikerül javítani az elkövetkezõ ciklusban. Kiemelt jelentõségûnek tartja Mezõberény esetében a munkahelyteremtést, a geotermikus energiaprogramot és a M44-es és M47-es utak fejlesztését.
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KISVÁROSI KAVICSOK

Mezõberény Város Önkormányzata 2010. május 26-án sajtótájékoztatót tartott a DAOP-4.1.3/C-2f-2009 - 0012 azonosítószámú "Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben" címû projekt megvalósításával kapcsolatban. Cservenák Pál Miklós Mezõberény város
polgármestere tájékoztatójában elmondta, hogy a bölcsõde kivitelezési
munkái elérték a 25%-os készültséget, az épület teherhordó szerkezeteinek jelentõs része elkészült. Belanka Csaba projektmenedzser megerõsítette, hogy a munkálatok a mûszaki terveknek és ütemezésnek
megfelelõen haladnak.

Városi Gyermeknap, 2010. május 30.
Az idõjárás nagy úr! Az elmúlt napok, hetek esõi miatt mindenütt áll
a víz, de a gyerekek önfeledt örömét ez nem befolyásolhatta.
Délelõtt a Piac téren rendeztük meg a már hagyományosnak számító
kerékpáros ügyességi versenyt és az aszfalt rajzversenyt. Az óvodásoknak külön kerékpáros akadálypályát alakítottunk ki.
A gyermekrajz versenyen díjazottak az óvodások közül Székely Csenge, Tímár Gerda, Braun Noémi, az alsós korosztály körében Farkas
Mercédesz, Kovács Bence, Balog Mihály és a felsõs korcsoportban
Tímár Patrícia, Mester Nikoletta, Mazán Zóra. A kerékpárosok
versenyén helyezettek az alsósok körében Szota Gergõ, Kuba László,
Halász Enikõ, a felsõ tagozatosoknál Tímár Kirill, Farkas Mercédesz,
Szikora Attila.
A délelõtti program lebonyolításában a Mezõberényi Rendõrõrs volt
segítségünkre.
A Délutáni programok a Mûvelõdési Központban kerültek megrendezésre. Az aulában kézmûves foglalkozásokon vehettek részt a
gyerekek és szülõk: bábokat készítettek Tóth Zsuzsa és csapata segítségével, az agyagos helyszínen agyagfigurákat formázhattak Kovácsné Osán Ágnes keramikussal és festhettek Csernai Ildikó vezetésével.
A papiros helyszínen papírforgót és teatasakos díszt készítettek
Csapóné Gyarmati Titanilla irányításával. Arcot festettek a Nagycsaládosok Egyesülete képviselõi. Az apróságok részére játéksarkot alakítottunk ki, a nagyobbak társasozhattak, rajzolhattak.
Az emeleten mezõberényi vasútmodellezõk kiállítását - két mûködõ
terepasztallal - nézhették meg az érdeklõdõk.
A szórakozni vágyók a délután folyamán elõször egy bábszínházat
nézhettek meg Kovács Gabriella, Castillo-Weigert Szilvia és Frei Zita
elõadásában. Ezután Játsszunk színházat címmel - interaktív színjátszáson vehettek részt a vállalkozó kedvûek Pete László és felesége
vezetésével.
Végül a nap zárásaként Tücsök Peti és Hangya Levi Zene-bona kalóz
módra címû elõadásán szórakozhatott a gyerek és felnõtt közönség.

A Kulturális Központ segítõ kezek nélkül nem tudta volna ezt a napot
így megvalósítani. A rendezvény megvalósítását segítették a Városi
Önkormányzat, a Mezõberényi Rendõrõrs, a Városi Közszolgáltató
Intézmény, a Mezõberényi Polgárõr Egyesület, a Mezõberényi
Összevont Óvodák, a K&H Bank mezõberényi fiókja, a BHK - KKT.
A rendezvényen résztvevõ gyerekek nevében is köszönjük a gyermeknap lebonyolításában résztvevõk közremûködését, segítségüket, jövõre reméljük újra találkozunk!
Fábián Zsolt

Eredményes esztendõt zárt a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. 160 táncos mutatta be tudását 2010. május 28-án,
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
A színültig megtelt színházteremben Onody Gyuláné, a Kulturális
Bizottság elnöke tartott megnyitó beszédet, és a Suttyomba Zenekar
szolgáltatta a muzsikát.
Az évzárón részt vett a mûvészetoktatási intézmény minden táncosa, a
Berény Táncegyüttes és utánpótláscsoportjai a Kis-Berényke és a
Berecske Tánccsoport is, de mellettük a „leg a láb”-ak óvodásai is
bemutatták tudásukat.
Az elõadás folyamán láthattunk a legkisebbektõl népi játékokat, vásári
komédiát, tavaszváró vígadalmat és mesejátékot is. A nagyobbacskáktól láthattunk néptáncot kicsit másképp, illetve sárközi táncokat. Ezek
mellett pedig a Berény Táncegyüttes repertoárjából mutatott be három
mûsorszámot somogyi táncokat, kalotaszegi táncokat, és a Pulyasarok
címû számukat adták elõ.
A tanév során a szokásos Mikulás ünnepségen és Folk-bálon kívül számos iskolai és városi rendezvényen láthatták a gyermekeket.
Ha újra szeretnének találkozni a Berényke és a Kis-Berényke Táncegyüttessel, akkor látogassanak el Gyulára július 3-án, szombaton a
Körösvölgyi-sokadalom elnevezésû néptáncfesztiválra, ahol táncosaink is színpadra lépnek.
A fesztiválok és a nyári pihenõ után szeptemberben újult erõvel folytatják a néptáncoktatást, ahová minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Magyar Majorette Bajnokság - Makó - 2010
19 település közel 560 versenyzõje részvételével nagy sikerrel lezajlott a Magyar Majorette Bajnokság.
- 82 csoport, 249 produkciója 3 korcsoportban (cadet, junior, senior),
4 kategóriában (bot, pom-pon, MIX, SHOW), 4-féle formációban
(szóló, duó, mini, csapat) versenyzett május 22-23-án Makón.
A rendezõ makói Hagymaház dolgozói és a Makói Majorette Egyesület tagjai remekeltek a szervezést és lebonyolítást illetõen.
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VÉGEREDMÉNYEK - Mezõberény
BOTOS KATEGÓRIA
Aranyérmesek:
- Senior/csapat/ Szivárvány I.
- Junior/csapat/ Szivárvány II.
- Cadet/csapat/Mini-Manók
- Senior/MINI: Molnár Zsuzsi, Varga Anita, Mezei Gréta, Rück
Noémi, Braun Krisztina, Balán Viki, Hoffmann Nóra
- Senior/TRIÓ Mezei Gréta - Molnár Zsuzsanna - Varga Anita
- Junior/szóló: Szõcs Viktória
- Cadet/duó: Kozma Ágnes - Roósz Mercédez
Ezüstérmes:
- Senior/szóló: Molnár Zsuzsanna
Bronzérmes:
- Junior/duó: Hoffmann Anna - Balán Valéria
- Cadet/szóló Szegedi Zita
IV. hely:junior/szóló: Hajdú Zita
VI. hely:junior/duó: Hajdú Zita - Tóth Lilla
Összesítve: 7 aranyérem, 1 ezüst, 2 bronz , egy 4. hely , egy 6. hely
(12 versenyszámban indultunk)
Különdíjas:
- Szegedi Zita cadet korcsoportban a legjobb botforgató
- Molnár Zsuzsi kiváló elõadásmódjáért kapott különdíjat
A két nap eredményességi összesítõje a 249 produkció tekintetében:
- A legmagasabb pontszámot a versenyen Bartalos Hajnalka dunaföldvári mazsorett érte el: 9,743 átlag ponttal
2. Molnár Zsuzsi 9, 714 (Mezõberény)
4. Szõcs Viktória 9,664 (Mezõberény)
6. Mezõberény Junior csapat 9, 643
7. Mezei Gréta - Molnár Zsuzsi - Varga Anita trió 9, 636(Mezõberény)
10. Mezõberény Senior 9, 607
(Az elsõ tízbõl 5 produkció mezõberényi!)

5.

A projekt többlet célja az volt, hogy a projektbe bevont fiatalok életminõségének javítása történjen meg egyrészt munkára nevelés által,
másrészt új ismeret, új szakma megszerzése által és nem utolsó sorban
a keresztyén értékrend átadása által.
46 088 545,- Ft támogatási összeg lehetõséget adott a 25 bevont fiatal
számára képzésben való részvételre oly módon, hogy a képzés idõszaka alatt már munkaviszony keretében jövedelemhez és szakmai
gyakorlathoz jussanak.
A projekt képzési idõszaka alatt az Egyesület pszicho-szociális szolgáltatásokat és szakmai hátteret biztosított a célcsoport számára, hogy
megvalósulhasson a munka világába történõ integrálás.
Kiemelkedõ teljesítménynek könyvelhetõ el, hogy a projekt képzési
idõszakában két fõ mentor együtt élt a baromfifeldolgozó képzésben
résztvevõ célcsoporttal, ez 24 órás rendelkezésre állást várt el tõlük.
Egy fõ cserélõdése mellett a 26 fõbõl 24 fõ sikeres vizsgát tett a
képzést befejezését követõen. 20 fõ kapott lehetõséget a képzés után a
továbbfoglalkoztatásra, ebbõl 11 fõnek sikerült legalább 6 hónapon
keresztül a munka világában maradni.
A Mécses Egyesület köszönetet mond a Hungerit Zrt-nek azért, hogy
a projekt megvalósítása alatt ingyenes munkásszállást biztosított a
célcsoport számára, illetve a nyitottságért és szociális érzékenységért,
melyet a közös munka során tanúsítottak munkatársaik.
Továbbá köszönetet mond minden egyes munkatársnak, szakembernek, akik részt vettek a projekt sikeres megvalósításában.

Szendrey Júlia kiállítás

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete a "Van helyem a világban" címû TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0075 azonosítószámú projektet valósította meg 2008.07.01. - 2009.10.31. között.
A projekt célja a pályázat szerint két foglalkoztatással egybekötött
képzés megvalósítása volt hátrányos helyzetû fiatalok számára. Az
egyik képzés 14 fõ fiatal részére baromfifeldolgozó OKJ szakma, a
másik 11 fõ fogyatékkal élõ fiatal konyhai felszolgáló akkreditált
részszakma képzése.

A projekt célcsoportjában 15 fõ hátrányos helyzetû állami gondoskodásból kikerült fiatal és 10 fõ értelmi fogyatékos fiatal volt.
A képzés és foglalkoztatás munkaadói igényre épült. Munkaadók által
meghatározott szakma oktatása és az adott munkakörre való felkészítés a
munkaadók telephelyén foglalkoztatással egybekötve két városban történt.

Mezõberény értékeit bõvítõ, hírnevét öregbítõ kiállítás nyílt meg május 27-én az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális Gyûjteményében. A kiállítás
Szendrey Júlia életét mutatja be, úgy ahogy eddig nem ismerhettük - kötõdéseit,
örömét, szomorúságát. Általa Petõfit is más aspektusból ismerhetjük meg.
Dr. Ratzky Rita irodalomtörténész, a Budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum
munkatársa méltó helyet keresett a kiállításnak, s mivel elõtte is ismert Petõfi és
Szendrey Júlia kötõdése Mezõberényhez, Mezõberényre esett a választás.
A megvalósításhoz összefogásra volt szükség. Alkalmassá kellett tenni a
helyszínt, forrást kellett keresni a költségek elõteremtéséhez. A Mezõberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ segítségével pályázatot nyújtott be Békés megyei Önkormányzathoz,
mely nyert, így közösen tudták megvalósítani a kiállítást.
A megnyitón váratlan, de nagyon kellemes meglepetés érte az intézmény
munkatársait. Dr. Gubcsi Lajos - a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített
- Petõfi mellszobrot adott át az intézménynek. APetõfi Sándor Emlékdíjat 2009ben alapította a Magyar Mûvészetért Díj Kuratóriuma, azzal a szándékkal, hogy
azoknak adományozza, akiknek áldozatkészsége, munkája méltó módon
õrzi Petõfi Sándor emlékét.
A kiállítás egészen év végéig nyitva áll a látogatók elõtt. Az anyag
jól használható a kompetencia alapú oktatásban is.
Sok szeretettek várnak minden érdeklõdõt!
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"Együtt a jövõnkért!"
A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 pályázaton belül a 4.d és 4.f
osztály három hetet meghaladó környezetvédelmi projektben vett
részt a tavaszi szünetet követõen.
Projektünk témája összetett, komplex, a mindennapi életbõl, a
környezetvédelem területérõl származott.
A megvalósításhoz a célok, feladatok meghatározása, a
munkamenet, az eredmények megtervezése, az eredmények prezentálása tartozott.
Lényege, hogy az elméleti ismeretek meghallgatása, azok megtanulása helyett a tanulók a szükséges ismereteket maguk tárták fel, osztották meg egymással. A folyamatban mindenki a saját képessége,
adottsága szerint vett részt.
A projekt indítás a problémafelvetéssel kezdõdött. A hétköznapi
életünkbõl vett példák (diavetítés, videofilm) rádöbbentették tanulóinkat az ember környezetromboló magatartására.
Megfogalmazódott bennük, hogy közösen kell tennünk a
jövõnkért, ha azt akarjuk, hogy a következõ generációknak is élhetõ
élete legyen.
Az elsõ héten a tudatos élettel foglalkoztunk a takarékosság
jegyében.
Megismerkedtek a gyerekek a környezet, környezetvédelem,
környezettudatosság fogalmával.
Gyakorlati tevékenységeken keresztül megtanulták, hogyan kell
tudatosan vásárolni. Miért fontos a szelektív hulladékgyûjtés.
Feltérképeztük, hogy városunkban hol vannak szelektív hulladékgyûjtõ helyek, és mennyire használják a lakosok.
Környezetkímélõ praktikákat, ötleteket gyûjtöttek családi
környezetben. Betartható és mindenki által teljesíthetõ vállalásokat
tettek majd mindennap.
A második héten a természetes környezettel foglalkoztunk. Szép
természetfilmeken és kiránduláson keresztül vízparti környezetet,
növényeket, állatokat figyeltünk meg, vizsgáltunk.
Ismereteket szereztek a környezeti ártalmakról, kiemelten a
zajszennyezésrõl. Most döbbentek rá, hogy amit saját bõrükön nap
mint nap érzékelnek (nyugtalanság, fejfájás, heves szívdobogás),
kiváltó oka a zajszennyezés is lehet.
Interaktív módon megismerkedtek megújuló energiaforrásokkal és

tudatosodott bennük, hogy ennek milyen nagy szerepe van a fenntartható fejlõdésben.
A harmadik héten épített értékeinkkel ismerkedtünk meg a városban tett séták, kerékpáros túrák alkalmával. Számba vettük a város
építészeti értékeit. Így tudják mi hol található, milyen értéket hordoz,
miért kell óvnunk.
A város történetét és jelenét múzeumi elõadás, intézménylátogatás,
diavetítés, interneten való böngészés útján ismerték meg.
Csoportmunkák keretében egykori és kortárs berényi hírességekrõl
szereztek információkat, mely által erõsödött a gyerekek városhoz
való kötõdése.
Nagyon élvezték a gyerekek a váltóversenyeket, vetélkedõket, ahol
a szerzett ismeretekrõl, ügyességrõl kellett számot adniuk, s amelyek
mindig nagyon jó hangulatban teltek.
A projekt keretében "Mire jó a hulladék?" címmel alkotáspályázatot hirdettünk meg az alsó tagozatos diákok részére, amelyre 53
ötletes, kreatív alkotás érkezett. A kiállítás tanév végéig megtekinthetõ
a Luther téri tagintézmény II. emeleti aulájában. A projekten készült
munkák szintén itt láthatók.
A gyerekeket a projekt ideje alatt sokféle, sokirányú impulzus érte
egy témára fókuszálva. Ezek összeadódva - reményeink szerint mélyen és maradandóan beépülnek a személyiségükbe. A projektoros
vetítések, a kirándulások, a gyakorlati tapasztalatszerzés, a csoportfeladatok elvégzése nagyon élményszerûvé tették az ismeretszerzést, és
természetessé vált azok alkalmazása a továbbiakban. Nagy aktivitással vettek részt a munkában, bátran kinyilvánították véleményüket,
nagyon koncentráltan igyekeztek bemutatni a feladatmegoldásokat,
sok esetben a félszeg gyerekek is szólásra merészkedtek. Rendkívül
kreatív módon álltak egy-egy feladat elvégzéséhez, öröm volt látni,
hogyan köszön vissza az elõzõ napok munkája. Csapatépítõ tréningnek is felfogható a három hét tevékenysége, a gyerekek együtt küzdöttek a közös célért, õszinte örömmel és elismeréssel fogadták egymás
prezentációit.
A projektben résztvevõ pedagógusnak az nyújthatja a legnagyobb
megnyugvást, ha a gyerekek mindennap úgy mennek haza, hogy
"nagyon jól éreztük magunkat".
Nálunk így történt.
Valentinyi Mária
Mezeiné Szegedi Erzsébet
projektvezetõ pedagógusok

Csoportos kirándulás Svájcba a nyugdíjas klub szervezésében
Svájcot sokan csak óráiról, és csokoládéjáról ismerik, de nem tudják róla, hogy micsoda kulturális és természeti kincsekkel rendelkezik.
Csodás hegyei, sípályái, történelmi városai, mesebeli kis falvai, tavai és gazdag hagyományai vonzzák a turisták sokaságát. A sajátos
kultúrával rendelkezõ országban a magyar látogatónak azonnal feltûnik az utcák és a levegõ tisztasága, a kitûnõ infrastruktúra, valamint a
turizmusból élõk elõzékenysége, udvariassága.
Idõpont: 2010. szeptember utolsó hete, hétfõtõl szombatig (6 nap)
Utazás: autóbusszal, mezõberényi indulással
Elhelyezés: hotel (2-3 ágyas fürdõszobás szobáiban), Ellátás: reggeli
Részvételi díj: 61.800 Ft/fõ, mely ár tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, reggeli és az idegenvezetés költségeit. 2100 Ft/fõ az utasbiztosítás díja. Jelentkezéskor 10.000 Ft elõleg befizetése kötelezõ.
Ízelítõ a programokból: - St. Gallenbe látogatás, ahol megtekintjük a barokk katedrális és a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtárat
- schaffhauseni Rajna vízeséshez kirándulás, Zürich városnézés
- Lauterbrunneni völgybe utazás, Európa egyik legszebb gleccservölgyébe. Lehetõség nyílik a híres - Jungfrau fogaskerekû vasúttal egy
kilátópont elérésére.
- Nestlé csokigyár és sajtgyár megtekintése (kóstolóval), Liechtenstein-i nagyhercegség fõvárosában Vaduzban való ellátogatás
Belépõk költsége: 80 - 90 CHF
Érdeklõdni: csoportos tájékoztató 2010. június 22 - én, kedden 17 órától a Jeszenszky úti Idõsek Klubjában
telefonon: Borgula Györgyné - 06-20/2222-435, esti órákban 06-66-423-289
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BÚCSÚ BALOGH FERENCTÕL
Nagy Ferenc így búcsúztatta:
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Mindannyian tudjuk, hogy minden élet véges,
mégis amikor közismert, köztiszteletben álló embertársunkat veszítjük el, mélyebb a megrendülésünk.
Különösen igaz ez Balogh Ferenc esetében. Láttuk,
tudtuk életerejének fogyatkozását, de hirtelen bekövetkezett halála így is sokunkat lesúlytott.
Felesége, kortársai, egykori munkatársai, tanítványai gyászolják õt. A gyász fájdalmát talán enyhíteni, ha nem haláláról, hanem aktív életérõl
szólunk.
Sokoldalú munkáját mindig nagy precizitással
végzõ tanítóként kezdte életpályáját. Hamar kitûnt a
mûvészetpedagógia és a testi nevelés iránti elkötelezettsége. Tanítványainak rajzi munkái hazai és
nemzetközi képzõmûvészeti kiállításokon szerepeltek, közülük több is részesült elismerésben. Ezek
egyike volt pl. az indiai kiállításon nyert arany
oklevél.
A testnevelés és a sport terén szilárd következetességgel érte el tanítványi és iskolája sikereit. Egyik
szervezõje volt az egykor hagyományos, négy iskolát érintõ úttörõtalálkozóknak. Osztálykirándulása
anyagi alapjait szülõi munkaközössége tagjainak színielõadásával teremtette elõ. Díszleteket tervezett,
rendezett, sõt szerepet vállalt maga is. Ebben a munkában mutatkozott meg elõször a közmûvelõdés iránti érdeklõdése, ami
meghatározta késõbbi munkásságát: csaknem másfél évtizedig volt igazgatója a
kultúrháznak. a közmûvelõdés háza ekkor vált igazán Mezõberény kulturális
életének központjává: mûvészeti együttesek, szakkörök, irodalmi, zenei estek,

mûvészeti találkozók tették színessé és megyei szinten elismertté településünk
kulturális életét. Közben tevékenyes részt vett a teniszsport fejlesztésében. Az
1978-vban felépült Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban új lendületet kapott
a Balogh Ferenc vezette munka. Sikeres, eredményes tevékenységének híre
túljutott megyénk határain – így nyert kinevezést a
Szolnok megyei Mûvelõdési Központ élére, mint
mûvészeti vezetõ. Szakmai tudása, tapasztalatai
révén kapott meghívást Mezõberény alpolgármesteri
tisztének betöltésére. Nem rajta múlott, hogy a város
kultúrpolitikája szempontjából oly fontos elképzeléseit nem valósíthatta meg. Újabb szolnoki évek
következtek, majd a végleges hazatérés, mostmár
nyugdíjasként. Óraadó lett egykori iskolájában: mint
testnevelõ tanított az ún. foci osztályokban, eredményesen.
Tisztelt Gyászolók!
E néhány ponton érintett életpálya annál sokkal
gazdagabb, minthogy néhány percben elmondjuk. A
nekrológ nem teljes, a méltatás azonban nem nélkülözheti az õt jellemzõket: mint a gyermekszeretet, a
közösségi szellem, a sikerre orientált céltudatos munka, a vezetési stílus, a tisztelet és megbecsülés mások
iránt, a fáradhatatlan vitakészség bármely témában,
és a közmûvelõdés iránti végtelen elkötelezettség.
Mi ilyennek ismertük, ezért tiszteletük és
szerettük. Hogy elment, ûr maradt utána, amit az
emlékezés mozaikjai csak részben tölthetnek ki.
Kedves Feri!
Tisztelettel hajtunk fejet hamvaid elõtt. Kegyelettel õrizzük emléked,
szellemiséged.
Nyugodj békében! Isten veled!

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Mezõberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület célja a
Mezõberényi Ifjúsági Fúvószenekar tevékenységének támogatásán át a
fúvószene népszerûsítése, rendezvényeken való fellépés megszervezése. Az
egyesület nonprofit szervezet. Bevétele a tagdíjából és adományokból
tevõdik össze és ebbõl gazdálkodik. Vezetõ tisztségviselõink nemcsak
névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi munkában látják el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási idõszakban, semmiféle juttatásban
nem részesültek. Ennek megfelelõen bér kifizetése, megbízási díjak tiszteletdíjak kifizetése nem történt. A város lakóinak támogatásával és az egyesület
segítségével a zenekar részére zászlót vásároltunk. Az egyesület 2009-ben 4
elnökségi és 3 közgyûlést tartott, és az alábbi események szervezésében
mûködött közre:
Nemzeti ünnepeken való fellépések (márc. 15., május 1.) Berényi napokon
való fellépés megszervezése. Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola intézmény egységében a Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda
torna megnyitóján. Október 23-án nemzeti ünnep alkalmával Bélmegyeren
október 23-i tér park avatásának szervezésében. A Mezõberényi Városi
Ifjúsági Fúvószenekar megünnepelte alakulásának 10 éves évfordulóját
ennek a megszervezése is a feladata volt az egyesületnek. Ezt követõen az
egyesület bált, szervezett a zenekar 10 éves évfordulójára. Meghívást kapott
a Svájci Münsingen MG-BRASSBAND zenekar is. A Svájci zenekart 4 fõ
képviselte.
Köszönjük a város lakosságának, vállalkozóknak, gazdálkodó szervezeteknek a pénzbeni és egyéb támogatásokat.
Matajsz János
elnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Istennek köszönjük, hogy a
mienk volt és az is marad,
mert aki szeretettel a
szívünkben él,
nem halt meg, csak távol van.”
Szent Ágoston
Hálás szívvel mondok köszönetet rokonoknak,
barátoknak, volt munkatársaknak, volt tanítványoknak,
ismerõsöknek, akik
férjem
BALOGH FERENC
(1937-2010)
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Mindazoknak, akik tisztelték és szerették - kérem tartsák
õt meg emlékezetükben.
Köszönettel:
Baloghné Bozsik Katalin
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OLVASÓINK ÍRTÁK
BETÛVETÉS
(levél elsõ tanítómnak)
Ó, boldog hatéves kor! Ó, szépemlékû Tanítóm!
Kinek hangja vasárnapokon a templomban kántorként zengett, s ki néha nehezen tartott köztünk
rendet, annál nagyobb volt a törekvése, hogy a betûvetést, hihetetlen türelemmel, nádpálca tánca
nélkül is belénkvésse. Állt a terem sarkában egy
nagy kredenc, melynek izgalmas kredencfiában
csuda dolgok lapultak : számtalan pirosbélû dió és
mogyoró. Aki ötöst kapott, mert szépen írt vagy
olvasott, jutalmul a nap végén vehetett belõle.
Lám, így nézett ki a mai piros pontok õse. De sokszor számoltam akkortájt hazafelé a csonthéjasokat, óvtam õket, mint féltett kincseket, hisz az
ákombákom betûimnek és az akkori számvetéseimnek ez volt a fizetsége. Egy farkasordító
hideg decemberi napon, amikor iskolába menet az
orrom cinkét fogott s gémberedett kicsi újjaimat a
vaskályha alig tudta felmelegíteni, talán ezért,
talán nem, - már ki tudja; vagy nem domborodott
kellõképpen a nagy "O" betû hasa, vagy az "U" betû akart dugába dõlni,
lényeg, hogy aznap nem volt jutalom. Hazafelé, földig lógó orrom már
messzirõl érezte az ebéd illatát, de íze számomra savanyú volt, mint az a
bizonyos szõlõ. Gondolataim kizárólag csak a meg nem kapott mogyorók
körül kalandoztak. Kedvenc mesekönyvemnél kerestem vigaszt. S ekkor
különös dolog történt! A betûk pajkoskodva el kezdtek mocorogni, táncra
perdültek, és nevettek rajtam ! Elõször mindig a szó elsõ betûje kacagott, s

ez átgöndörödött sorban a többire. Addig-addig
kerekítettem a szemem, addig-addig incselkedtek
a betûk velem, amíg a végén izgalomtól pirosló
arccal kiböktem: õzg idács ka se te, su ta, rá té
vedt...... - anyukám !!!!!!!! .....az orr szágútra !!!
Hát tudok olvasni!!!!???? Holnap az összes
mogyorómmal megajándékozom a tanító bácsit!
Így indultam el nagy, felfedezõ utamra a betûk
országútján . Évekkel késõbb, amikor a pirosbélû
diót és mogyorót termõ fák már sok tavaszt és
õszt megértek, találkoztam öreg tanítómmal, aki
akkor már bottal kopogtatta a járdát, de megismert és meleg szavakkal köszöntött: Hogy vagy
gyönyörûm? Beérett-e már a betûvetés? Ha ma
élne, a kérdésére így válaszolnék: Aratunk, Tanító
bácsi, aratunk! Mert ha jó a szem, s kellõen megalapozták agyunk talaját, - káposztalé helyett
lélekharmattal öntöztük - , a kiváncsiskodó csíra
hamar kibújik, gyorsan szárbaszökken s kinyílik a
világra. Ennél szebb érést, ennél szebb érzést nem
tudok elképzelni. Ennél nemesebb ajándékot
emberpalántáknak tanító nem adhat! A termés:
betûk sokasága a polcokon, avagy ma már internet oldalakon , mindegy;
akár rímtengerrõl vagy tengersok prózáról van szó. Köszönöm, Tanító
bácsi! Ugye, így gondolta az aratást?
A levél címzettje : Adorján György kántortanító
A levél írója : Anda Klára tanuló

Május hónapban házasságot kötöttek:
Kovács András Vilke-Szlovákia és Harich Szilvia Mezõberény, Vida Attila és Patai Mária Mezõberényi lakosok.

Kígyósi Imre

Varga József

és

és

Andrési Márta

Domokos Julianna
június 10-én

június 1-jén
ünnepelték
25.
házassági
évfordulójukat.
„Köszönöm
férjemnek ezt a
25 évet
és
gyermekeinket,
Imrét és Mártát.”

ünneplik
50.
házassági
évfordulójukat.
Sok szeretettel
köszönti õket:
lányuk Julika,
vejük Gábor,
unokájuk Gabi
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HITÉLET
Kedves Mezõberényiek!
Ezen írásom elsõsorban a lelki, egymásért tenni vágyó összefogást célozza
meg, hogy mi keresztények: evangélikusok, reformátusok és katolikusok és
minden kedves városlakó, nyissuk meg szívünket, fogjunk össze, hogy Jézus
fényeként világítsunk, ahogyan ezt szeretnék tenni a nyáron városunkba látogató
SZENTJÁNOSBOGARAK!
"Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak."
(Sík Sándor 1916)
Sík Sándor gondolata buzdította összefogásra az 1980-as években a
Dunakeszi két plébániájához tartozó fiatal keresztény szülõket, hogy közösséggé formálódjak, és gyermekeik is ebben a közösségben, "saját csapatukban"
könnyedén tanulhassák meg a mindennapi keresztény értékrendet, és együtt
tapasztalhassák meg ezek jótékony hatását az emberi kapcsolatokban. Ezáltal
sajátossága lett a Szentjánosbogár közösségnek, hogy az egymást gazdagító
együttlétek szorosan kapcsolódnak a mások felé kinyúló szolgálathoz.
Az évek során, a Tûz, melyet Isten segítségével a dunakeszi Szentjánosbogarak lobbantottak fel, a jezsuita közösség Szív címû újságának köszönhetõen még
jobban terjedhetett az emberi szívekben. Hiszen így a Szentjánosbogár közösség
céljairól: a közösségépítésrõl és a keresztény hit átadásáról, már nem csak a
dunakeszi 'Bogarak' hallottak, hanem országszerte sok keresztény család, és
hívõ ember számára lettek ezek a célok követendõek.
Oly annyira, hogy 1991-tõl a Szentjánosbogár közösség hívja és várja a
kisebb és nagyobb gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, hogy néhány
napot, egy-egy hetet együtt töltsenek a nyáron a számukra szervezett korosztályos lelki táborokban, ahol szeretetteljes, bizalom teli közösséget igyekeznek
megteremteni, és élményszerûen megízleltetni, mit jelentenek Jézus szavai:
"Köztetek van az Isten országa."
A táborok során kiscsoportokban mindig feldolgoznak egy témát - módszerük központi eleme a játék -, de természetesen nem hiányozhatnak a táborok
mindig várt attrakciói, a sportversenyek, az akadályversenyek, kiscsoportos
jelenetek készítése és elõadása, valamint a tábortûz.
Magyarországon eddig több mint 70 településén volt ilyen tábor. Több mint
70 település fogadta igazi vendégszeretettel a Szentjánosbogarakat, és fogott
össze azért, hogy településükön élõ emberek is megérezhessék, hogy egy olyan
közösség tagjai, akik képesek kitárni szívüket mások elõtt. Olyan fiatalok elõtt,
akiket bár eddig nem ismertek, de az együtt töltött napok során mégis közösen
élhették át azt, hogy Isten sugaraiként árasszák szét a Fényt a környezetükben,
ahogy azt a kis szentjánosbogarak szokták az éjszaka sötétségében.
Idén a Szentjánosbogár ifjúsági közössége hozzánk szeretné elhozni a Fényt!

Mindez azért lehetséges, mert az ifjúsági táboruk a mi városunkban,
Mezõberényben kerül megrendezésre JÚLIUS 12. ÉS 18. között!
A táborozók 17 és 20 éves fiatalok, akik közel 120-an jönnének a csoportvezetõikkel: szerzetesekkel, papokkal és fiatal civilekkel együtt, akik mindnyájan részesei kívánnak lenni Mezõberény városának és lakóinak életének!
Hiszen az õ céljuk a közösségük építése révén az, hogy a mezõberényi emberek
szívét is megnyissa, még jobban egymás felé fordítsa és összekapcsolja részben
azáltal, hogy befogadják ezt a 120 fiatalt!
Az õ nevükben, ezért arra kérjük a kedves mezõberényieket, és keresztény
testvéreinket, hogy a tábor megvalósulása érdekében fogjunk össze! Segítsünk
ennek a vállalkozásnak a megvalósításában azáltal, hogy erre a hétre két-három
fiatalnak biztosítunk szállást otthonunkban!
A fiatalok hálózsákkal és polifómmal érkeznek, ágyra, ágynemûre tehát
nincs szükség. Csak a vendégszeretetre! Kérjük továbbá, hogy egy egyszerû
reggelit és vacsorát adjanak nekik. Be vannak fizetve ebédre és uzsonnára.
Egyébként a táborozók az egész napot a szabadban, a csoportvezetõkkel töltik
a tábori foglalkozásokon. Reggel mennek el, és este, fél nyolc után jönnek haza,
majd egy közös esti programra még összegyûlnek, melynek 10 óra körül lesz
vége.
Mindenki, aki a tábor elõkészületében részt vesz, és a táborba jön, ingyen
dolgozik. Ez a tábor jellege.
Ezt az egész vállalkozást az önzetlenül felajánlott munka a csoportvezetõk
részérõl - és a vendégszeretet a település lakói részérõl jellemzik. Ezért, hadd
köszönjem meg ilyen módon is azoknak a testvéreinknek az önzetlen segítségét,
akik már igent mondtak arra, hogy megnyissák szívûket és otthonukat az ifjú
Szentjánosbogarak elõtt!
Ezen felebaráti tettek nélkül nem lehetett volna immár 19. éve táboroztatni
sok száz gyereket és fiatalt, akik közül többen nagycsaládok gyerekei, és ez a
tábor sokszor az egyetlen nyári programjuk.
A tábor alatt több szép rendezvény várható, amelyre a fiatalok várják városunk lakóit! (Ezekrõl a programokról a következõ havi Mezõberényi Hírmondóból értesülhetnek.)
A szervezõk várják továbbá a táborba a mezõberényi 17 és 20 éves kor
közötti fiatalokat, hogy részesei lehessenek ennek a szíveket melengetõ hétnek,
hogy majd õk is csendesen sugározhassák szerteszét a Fényt, amely a szívükbe
égett!!!
Kedves mezõberényiek, kedves keresztény testvéreink, akik részesei kívánnak lenni ennek a Szentjánosbogár tábornak akár, mint résztvevõ (17 és 20 éves
fiatal), akár, mint befogadó (szállást adó család), kérjük jelezze felénk!
A plébániai ügyeleti idõkben: kedd: 10-12 óra és péntek: 10-12 óra vagy
személyesen ill. telefonon Tánczos Eszter hitoktatónál: 06/20-42-90-622
A közös összefogás reményében,
Isten áldásával és hálával!
Forgó Miklós atya

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kovács Éva

Május hónapban

(1971-2000)

eltávoztak közülünk:

Köszönetet mondunk a volt általános iskolai
és gimnáziumi osztálytársainak,
hogy minden évben megemlékeznek
lányunkról, Éváról:
édesanyja, édesapja és testvérei

Kucsera Józsefné Kertész Zsuzsanna (1925) Mb., Plavecz János
(1922) Mb., Vári István (1923) Mb.,
Péntek Bertalan (1951) Mb., Patonay Sándorné (1922) Mb., Hudák
János (1925) Mb-i lakosok.
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÁS
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el, mert a bejelentés szerint
ismeretlen tettesek 2010. április 25-én 22.00 óra körüli idõben Mezõberény külterületén lévõ egyik családi ház utcai kerítésén keresztül a házhoz tartozó udvarba bementek, a ház bejárati ajtaját testi erõvel betörték, a lakásban tartózkodó
idõs személyt bántalmazták, mely során a lakásban kutatást végzetek, majd a
házban talált készpénzt magukhoz vették, melyet távozáskor eltulajdonítottak.
A bejelentést követõen végrehajtott nyomozati tevékenységek során beszerzett
adatok alapján a bejelentéstõl számított néhány órán belül megállapítást nyert,
hogy a bûncselekményt két felnõtt korú, valamint egy fiatalkorú mezõberényi
férfi személy követett el. A gyanúsítottakat õrízetbe vettük, és elõterjesztésünk
alapján a bíróság elrendelte elõzetes letartóztatásukat.
A nyomozás során eltulajdonított pénz megtalálásra került.
A sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedet, így gyanúsítottakkal szemben rablás bûntett magalapozott gyanúján túl, életveszélyt okozó
testi sértés bûntett megalapozott gyanúja miatt is van folyamatban büntetõeljárás.
A Mezõberényi Rendõrõrs 2010. május 04-én rendelt el nyomozást állampolgári bejelentés alapján, mert ismeretlen tettesek, 2010. május 01-én 00.00 óra,
valamint 2010. május 04-én 07.00 óra közötti idõben Mezõberény egyik
épületének rézbõl készült ereszcsatornájának egy részét az utcai falról leemelték,
majd azt távozáskor eltulajdonították, mely során 60.000.-forint lopással okozott
kár, és 1.000.-forint rongálással okozott kár keletkezett.
Abejelentést követõen soron kívül végrehajtott adatgyûjtések, és más nyomozati cselekmények eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt
egy felnõtt korú és két fiatalkorú mezõberényi férfi követte el, akik kihallgatásuk során beismerõ vallomást tettek.
Az eltulajdonított tárgy felkutatása jelenleg folyamatban van.
Tisztelt Mezõberényiek!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a városban megjelenõ utazó bûnözõkre, akik különbözõ indokokkal kísérelnek meg a lakásába jutni, ahol az ott lakót tévedésbe ejtik, majd figyelmüket elterelve magukhoz
veszik a lakásban talált készpénzt, melyet eltulajdonítanak.
Az ilyen bûncselekmények megelõzése érdekében:
- minden esetben tartsák zárva az utcai kaput,
- idegen személyt soha ne engedjenek be a lakásba,
- gyanús körülmény esetén soron kívül értesítsék a rendõrséget,
- az idõskorúk hozzátartozói nyújtsanak segítséget a megelõzésben.
Az utazóbûnözõk elõszeretettel követnek el lopást gépkocsiból is, kihasználva a
jármûvezetõ távollétét. Ilyen jellegû bûncselekményt bevásárló helyek, temetõk,
vagy éppen a lakás elõtt várakozó gépjármû esetében is elkövethetnek.
Ennek megelõzése érdekében a gépkocsival közlekedõ:
- a jármûben ne hagyjon jól látható helyen étéket (kézitáskát, pénztárcát,
mobiltelefont, csomagot, stb.),
- amennyiben jármûvétõl eltávozik, annak ajtajait mindenesetben zárja be,
- amennyiben jármûvétõl csak rövid ideig távolodik el, ne hagyja az ajtókat
záratlan, esetleg kitárt állapotban, illetve ne hagyja az indítókulcsot a
gyújtáskapcsolóban,
- amennyiben arra lehetõség van, jármûvét sötétedés után, illetve az éjszaki
idõszakban ne hagyja közterületen.
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Tisztelt fürdõzõk!
A nyári hónapokban nagyon sokan keresnek felüdülést a szabadvizek mellett,
ami nagyszerû kikapcsolódás, ugyanakkor fokozott veszélyt is jelent.
Kérjük, hogy a tragédiák elkerülése érdekében fogadják meg szabadvizeken
tartózkodásra vonatkozó alábbi tanácsainkat.
- Csak a kijelölt fürdõhelyen szabad fürödni!
- Ne fürödjenek tele gyomorral!
- Soha ne ugorjanak felhevült testel a vízbe!
- Soha ne ússzanak egyedül!
- Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret nélkül!
- Figyeljenek a strand területét jelzõ bójákat!
- Figyeljenek a viharjelzésre!
- Ne fürödjenek alkoholos állapotban!
- Ne fürödjenek betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!
- Aki nem tud úszni, ne használjon gumimatracot sem!
- Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, hiszen a hazánkban található
szabadvizek nem átláthatóak, ezért fokozott veszélyt jelentenek a víz felszíne
alatt lévõ kövek, cölöpök !
Tilos fürdeni:
- hajóútban, kikötõkben, vízisí pályákon,
- hidak 100 méteres körzetében,
- egészségre ártalmas vizekben,
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
- viharban,
- ahol azt tiltó tábla jelzi.
Csónak és egyéb vízi eszközök használata:
- Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy vezethet
- Vízi biciklivel maradjanak partközelben, és figyeljék a viharjelzést!
- Vízi jármûvet ittas állapotban vezetni TILOS !
- Csónakban állva utazni TILOS !
A gyermekek védelmében betartandó szabályok:
- 10 éven aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek
csak felnõtt kíséretében fürödhet!
- Gyermeket még a parton sem szabad felügyelet nélkül hagyni!
- A karúszó nem nyújt kellõ biztonságot!
A tolvajok kedvenc nyári „vadászterülete” a strandok, uszodák környéke. A
hatalmas tömegben senkinek sem tûnik fel, ha valaki felemel egy táskát, vagy
egyéb értéket a földrõl és a kijárat felé indul vele.
Az elkövetõk leginkább mobiltelefont, videokamerát vagy pénztárcát próbálnak
meg eltulajdonítani. Ezek a bûncselekmények egy kis odafigyeléssel könnyedén
elkerülhetõek.
- használjuk ki a strandon biztosított értékmegõrzõ lehetõségét,
- a csomagokra, táskákra felváltva vigyázzunk,
- a parkoló autókban ne hagyjunk látható helyen táskát, értéket,
(azokat a csomagtartóban, vagy kesztyûtartóban helyezzük el)
- a strandoláshoz nem feltétlenül szükséges, értékes tárgyakat
hagyjuk otthon,
- fogadjuk meg az óvatosságra intõ hangosbemondó rendszeresen
figyelmeztetését.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben gyanús személyt, vagy
körülményt észlelnek, továbbra is tegyenek bejelentést a Mezõberényi
Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

Hirdetmény
Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. június 1-21. között Mezõberényben teljes körû mezõgazdasági összeírást hajt végre. Az
összeírás célja, hogy átfogó képet adjon a döntéshozóknak és a gazdálkodóknak a mezõgazdaságban bekövetkezett változásokról, az ágazat
szereplõinek helyzetérõl. A feladat közvetlen megszervezését és az adatfelvétel végrehajtásának irányítását a KSH területileg illetékes
szervezeti egységei végzik. Az adatgyûjtésben országosan - a KSH által megbízott, személyre szóló igazolvánnyal ellátott - mintegy 13 ezer
összeíró, továbbá 3 ezer felülvizsgáló és területfelelõs vesz részt. Mivel az összeírást törvény írja elõ, a kérdésekre a válaszadás kötelezõ!
Kérem, szíveskedjen segíteni a KSH munkatársainak az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtását.
Dr. Baji Mihály
Mezõberény Város Jegyzõje
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BOBÁLY ANDRÁS ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS FAIPARI TECHNIKUS
Mezõberény, Kismester u. 6/a (06-30-225-7253, bobalyandras@szucsnet.hu)
NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA, BELSÕÉPÍTÉSZET, GIPSZKARTONOZÁS, EGYEDI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE

Minden, ami FA!
Italautomaták és szódagépek kihelyezése, üzemeltetése, bérbeadása, értékesítése.

Tájékoztatás a Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület közhasznúsági jelentésérõl
A Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület ( székhelye: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 6.) 1991ben kezdte meg tevékenységét 1998-tól közhasznú szervezet. Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény
26. § c.) 13. pontban foglalt közhasznú tevékenységet folytat.

ezer Ft
2008.
Befektetett eszközök Forgóeszközökpénzeszközök
Eszközök összesen:
Források összesen:

2009.
394

605

394
394

605
605

FELVÉTELI A ZENE- ÉS
MÛVÉSZETOKTATÁSI
TAGINTÉZMÉNYBEN!

A Zene- és
Mûvészetoktatási
Tagintézmény
ebben az évben is felvételt
hiret a 2010/2011-es
tanítási évre,
alábbi meglévõ szakokra,
illetve hangszerekre:

Rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba,

Az egyesület eredmény kimutatása
ezer Ft
2008.
Összes közhasznú tevékenység bevétele
Pénzügyileg rendezett bevétel
-ebbõl:
- Pályázati úton lenyert támogatás
- Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel
- Tagdíjból származó bevétel:
- Egyéb bevétel ( elõzõ évi pénzmaradvány is):
Közhasznú tevékenység költségei
Összes tevékenység költségei
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghelyesbítés
Tárgyévi eredmény

Zongora,

2009
1409
1409

2035
2035

Fafúvós: furulya, klarinét,
fuvola, szaxofon,

440
133
71
765
1015
1015
-

755
395
85
800
1430
1430
-

Hegedû,

394

605

Tájékoztató adatok
ezer Ft
2008.
Személyi jellegû ráfordítások
SZJA 1 %-

2009.
217

205

Az Egyesület köszönetét fejezi ki a Magyar Országgyûlésnek, az Országgyûlés emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottságának, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnak,
Mezõberény Város Önkormányzatának, mindazon szervezetnek, személynek, akik támogatásukkal
segítették és hozzájárultak a közcélú tevékenység végzéséhez.
A részletes közhasznúsági jelentés és beszámoló nyilvános, elõzetes egyeztetés után megtekinthetõ az
Egyesület székhelyén, Kossuth tér 6. szám alatt.

Cselló,
Elõképzõ,
Grafika,
Festészet
A felvételi beiratkozás
helye:
A mezõberényi Zene- és
Mûvészetoktatási
Tagintézmény:
Mezõberény, Tessedik tér 1.
Ideje:
2010. június 14-én (hétfõn)
14-17 óráig.

Szeretettel várjuk
az érdeklõdõket.
Öreg István
fõigazgató

Köszönettel és üdvözlettel:
Wagner Márton
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Elnöke

Matajsz János
tagintézmény-vezetõ
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ISMERD MEG BÉKÉS MEGYE LÁTNIVALÓIT

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szervezésében 2010. május 9-én
reggel 7 órakor kirándulni indultunk. Igen szép számmal (92 fõvel) vettünk részt
a túrán túravezetõnkkel, Szelekovszky László nyugalmazott Környezeti és Természetvédelmi fõtanácsossal, aki igen sok érdekes látnivalót tárt elénk. Akirándulásunk elsõ megállóhelye Kardoskút, ahol megtekinthettük a Körös-Maros
Nemzeti Parkot, az õshonos állatokat, valamint madárrezervátumukat. Majd
folytattuk utunkat Tótkomlóson a Tanyamúzeumban, ahol szemügyre vehettük
a sajátos kultúra jellegzetes darabjait; mint pl., hasábkemence, a lóca, a koronás

végû vetett ágy, a festett sarokpad-, valamint a korai konyhafelszerelés tárgyai és még sok más használati tárgy. A
tanya jellegzetessége az elõkertjében komló nõ, amely a
város nevében és címerében is szerepel. Megnéztük még a
Nagykopáncsi kápolnát és az Evangélikus templomot.
Következõ állomás Mezõhegyes, a Ménesbirtok ahol
gyönyörködhettünk a lótenyészetükben, kocsimúzeumukban és megnézhettük az ország legidõsebb platánfáját.
Útközben a Szelekovszky Laci bácsi által beígért
MEGLEPETÉST mutatta be. Ez a hely Battonya határában
a Feneketlen-tó elnevezést kapta, mivel 1959-ben egy olajfúró tornyot helyeztek le, gázrobbanás történt és ennek
következtében eltûnt. Egy nagy tó keletkezett, és mai napig
sem tudják milyen mélységû, mivel a búvárok még a tornyot sem találták meg.
Hazafele indulva megálltunk Gyula határában, hogy
megnézhessük Békés Megye egyetlen Kálvária-kápolnáját,
amely egy kunhalomra épült, és 1996-ban újították fel.
Végül az utolsó megállónk Póstelek, a SzéchenyiWenckheim kastély rom megtekintése volt. Ez a kastély
1907 körül épült, de eredeti szépségében sajnos nagyon
rövid ideig maradt fenn. A II. Világháborút követõen
egészen egyszerûen az emberek széthordták. A pósteleki
kastély egy gyönyörû parkerdõben található, ezért ajánlom mindenki
figyelmébe, ha teheti nézze meg.
Azt gondolom, hogy Laci bácsival egyeztetve folytatni szeretnénk a kirándulásainkat a közeljövõben. Ezúton szeretném megköszönni magam
és a csoport nevében Szelekovszky Lászlónak ezt a felejthetetlen,
kellemes és vidám napot, a nagyon precíz idegenvezetést.
Bartó Róbertné

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Schäffer és Wagner Temetkezési Szolgáltató Kft.
közel 20 éve áll a lakosság szolgálatában és tevékenyégünket teljes
körû szolgáltatással továbbra is folytatjuk.
Vállalunk koporsós és urnás temetéseket teljes körû szolgáltatással.
Vállallunk továbbá hamvasztás elõtti ravatalozást
(koporsós búcsúztatást és még azon napon a hamavak elhelyezését).
Schäffer és Wagner Temetkezési Szolgáltató Kft.
5650 Mezõberény, Fõ út 18.
Telefon: 66/352-154
Wagner József 06/20/9235-486
Komiszár Pál 06/20/9384-914
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