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A KULTÚRA HETE
A kultúra mindenkié – ebbõl a gondolatból indultunk ki, amikor szervezni
kezdtük a 2009. évi kultúra napi programot. Szerettünk volna több korosztályú
és érdeklõdési körû közönséget megmozgatni, ezért nem egy napra, hanem egész
hétre koncentráltunk.
A megnyitó is szokatlanul kezdõdött,
szabadtéren a Petõfi szobor körül verbuválódtak a kultúra iránt elkötelezett emberek, akik gyertyagyújtással igyekeztek
felidézni a "kultúra lámpásainak" szellemét.

Egy-egy szép és tartalmas gondolattal
gazdagították egymás lelkét, erõsítették
egymás szívét. Az idõjárás is kedvezõ
volt, így bátran zengett a Himnusz és a
Szózat.

Nem voltunk sokan, de az apró lángok még
akkor is világítottak, amikor elcsendesedett a szobor környéke, és leszállt az est.
Január 20-án kreatív foglalkozást tartott
Vetési János nyomdász a múzeumban a
Kultúra Hete alkalmából. Interaktív bemutató keretén belül beszámolt arról,
hogy mi a könyvnyomtatás jelentõsége,
és hogyan nyomtattak régen az emberek.
A jelenlévõk megismerkedhettek régen
használt nyomdai eszközökkel, és saját
könyvborítót tervezhettek minták segítségével.
21-én, szerdán 7. és 8. osztályos gyerekek egy csoportjával a mezõberényi
Petõfi-emlékek után kutattunk egy vetélkedõ során a könyvtárban. A költõ életútját egy róla készített iwiw-adatlap
kitöltésével elevenítették fel, közismert
verseit verskoktélból, apróhirdetésekbõl
kellett felismerniük. Mezõberényi látogatásairól totó formájában adtak számot.
A Magyar Elektronikus Könyvtár és más
internetes adattárak segítségével az itt
született verseit, a helyi közélet akkori
szereplõit kereshették meg, térképvázlatba rendezték a költõ emlékét õrzõ köztéri

alkotások helyeit. A feladatmegoldások
során természetesen minden könyvtári se-

gédeszköz (kézikönyvek, lexikonok, internet) használata megengedett volt. A csapatok hasonlóan jó teljesítményt nyújtottak,
a gyorsasági, ügyességi feladatok segítettek a végsõ sorrend kialakulásában.
A programsorozat részeként 22-én, csütörtökön a Pesti Magyar Operett Színpad
színészei léptek fel az OPSKK Mûvelõdési Központjában.
23-án, pénteken a könyvtár hívta csereberére látogatóit, ahol régi, megunt olvasmányok találtak új gazdára.
A Kultúra Hetének zárórendezvénye a
“Szülõföldünk Békés Megye” címû
amatõr mûvészeti fesztivál volt.
(Folytatás a 6. oldalon)

NEKIK IS ADHATJUK
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is közöljük azoknak a helyi társadalmi szervezeteknek (egyesületek, alapítványok stb.) névsorát és
adószámát, amelyek városunkban mûködnek és eljuttaták hozzánk
adataikat. Kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról!
Szervezet
Adószám
Alföld Turista Egyesület
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület
19052593-1-04
Berény Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egy. 18385113-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete
18385618-2-04
Erõs Vár Alapítvány
18376438-1-04
"Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület
18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület
19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány
19054564-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány
18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
18382828-1-04
Mezõberény-Bélmegyer Kistérs. Ált. Isk. DSE 19052256-1-04
Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete
18376830-1-04
Mezõberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04

Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
Mezõberényi Horgászok Egyesülete
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egy.
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány
Mezõberényi Petõfi és Goethe Alapítvány
Mezõberény Polgárõr Egyesület
Mezõberényi Szlovákok Szervezete
Mezõberényi Tenisz Klub
Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egy.
Nyeregben Alapítvány
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Petõfi Sándor Gimnázium DSE
Spektrum Alapítvány
Sportcsarnok Sportegyesület
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egy.
Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület

19058582-1-04
18379981-1-04
19977946-1-04
19059741-1-04
18383159-1-04
19061522-1-04
18375815-1-04
18377178-1-04
18374292-1-04
18373947-1-04
18391950-1-04
18378935-1-04
18380606-1-04
19061522-1-04
18382756-1-04
18388965-2-04
18384253-1-04
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MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
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Ez történt
a két ülés között
A Drogmentes Magyarországért Mozgalom programban való részvételért
oklevelet kapott Mezõberény városa.
Az említett programban országosan 274
iskolából mintegy 20.000 gyerek vett
részt.

?

A Belvízelvezetés az élhetõbb településekért komplex belvízelvezetési program
elsõ és második ütemének pályázata Kondoros gesztorságával beindult, és a polgármester által aláírásra került. Az elsõ
ütem ránk esõ része 294.891.000,- Ft,
valamint a ránk esõ saját erõ összege
44.234.000,- Ft, így összesen a beruházás
megvalósítási értéke 339.125.000,- Ft.

?

A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. értesítette a polgármestert, hogy az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program keretében benyújtott "A városközpont és a fõtér útjainak burkolása
és felújítása" címû pályázatunk nem
nyert.

?

A polgármester szerzõdést írt alá Bánszky
Józseffel, a Struktúra-Bau Holding Kft.
vezetõjével a Kálmán fürdõ területén
építendõ fedett létesítmények tervezése
tárgyában.

?

Január 5-én került sor a – már hagyományosnak számító – vállalkozók részére
tartandó 2008. évi értékelõre. Beszámoló
hangzott el, valamint felvázolták a megvalósításra váró elképzeléseket, amelyek a
költségvetés pozícióinak függvényében
valósulhatnak meg. Az értékelõt és a feladatfelvázolást Cservenák Pál Miklós polgámester tartotta azoknak a vállalkozóknak, akik helyi adóként évi 250.000,- Ftnál több adót fizettek be. Az összejövetelen Aradszky Péter, a K&H Bank békéscsabai fiókjának vezetõje tájékoztatta a
vállalkozókat a bank által kínált lehetõségekrõl.

?

A polgármester tárgyalást folytatott a sándorfalvi Aquaplus Kft. ügyvezetõjével,
György Zoltánnal a geotermikus energia
fûtési rendszer megvalósítása érdekében.
A polgármester árajánlatot kért a megvalósítás beindításához szükséges tervek,
valamint a pályázati anyag benyújtásához
szükséges tanulmányterv elkészítésének

összegérõl, amelyet az ügyvezetõ úr
20.000.000,- Ft plusz 4.000.000,- Ft Áfa,
összesen 24.000.000 Ft összegben határozott meg.
Tárgyalást folyt Szita Károllyal, a Porció
Kft. ügyvezetõjével a geotermikus energia fûtési rendszer kialakításához szükséges tanulmányok elkészítése érdekében. A korábbi árajánlattal ellentétben a
Porció Kft. 6.000.000,- Ft plusz
1.200.000,- Ft Áfa összegért, összesen
7.200.000,- Ft-ért hajlandó a munkálatokat elvégezni.

?

Január 9-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az ülés összehívását
az tette indokolttá, hogy az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) finanszírozott Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. “A
vidéki élet minõsége és a vidék gazdasági
diverzifikálása” címen benyújtandó
pályázathoz szükséges határozatot kellett
meghoznia a testületnek. E pályázat a
mezõberényi "Hosszú-tó tájrendezése"
címen szerepel. A tervezett fejlesztés bekerülési költsége 52.788.000,- Ft, amelybõl 8.798.000,- Ft a saját erõ, a megcélzott támogatás pedig 43.990.000,- Ft.

?

A békéscsabai VTK Innosystem Kft-t
kérte meg a polgármester a KEOP
pályázat keretében benyújtásra kerülõ
szennyvíztelep korszerûsítése és 3 db
öblözet megvalósításához szükséges
összefoglaló tanulmány, valamint ezek
költségvetési beárazásának végzésére.
Továbbá megkérte a céget a szerzõdés
megfogalmazására és az önkormányzat
részére való megküldésre.

?

Január 15-én a LIDL Áruház közvélemény-kutatást tartott Mezõberény területén. A közvélemény-kutatás célja az
volt, hogy Mezõberényben a Petõfi út 12.
sz. alatt LIDL Áruház építését támogatják-e a megkérdezettek. A gyûjtés
másnapján a jegyzõnek átadták azt a névsort, amelyben 1463 aláíró nyilatkozik
úgy, hogy a megadott helyen támogatja
az áruház megépítését. A LIDL Áruház e
közvélemény kutatást 50 fõ bevonásával
szûk 3 óra alatt végezte el.

?

Január 20-án a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt-tõl keresték fel a polgármestert a 2008. december 18-án megtartott egyeztetõ fórum jegyzõkönyvével,
melyet a polgármester aláírt. A jegyzõkönyv lényeges tartalmi elemét
képezte az, hogy a felüljáró építésével

kapcsolatban a 2. számú alternatíva megvalósítását támogatták a legtöbben, amely
a december 22-i testületi ülésre is bekerült, és megerõsítést nyert.

?

A geotermikus energia fûtési célra való
felhasználásával kapcsolatban küldöttség
látogatta meg Kistelek Város közintézményeit, ahol ilyen fûtési móddal
történik a közintézmények nagy részének
fûtése. A jelzett helyen 2100 m-es kút
fúrása után vált biztosíthatóvá olyan
hõfokú vízmennyiség, amely a város igen
nagy számú közintézményének fûtésére
alkalmas. Nagy Sándor polgármester
ismertette, hogy a megvalósítást a sándorfalvi székhelyû Aquaplus Kft. végezte
György Zoltán ügyvezetõ közremûködésével. A város polgármestere a geotermikus energia ily módon történõ felhasználását támogatólag javasolta.

?

Január 26-án a Körösök Völgye
LEADER Akciócsoport tartotta ülését
Békéscsabán a Mednyánszky utcai irodahelyiségében. Az ülésen a január 12-ig
benyújtott pályázatok pontozása, valamint a pontszámok elbírálása történt meg.
Az itt született döntés alapján kerülnek a
benyújtott pályázatok az irányító hatóság
részére elõterjesztésre, amely hatóság a
pályázattal kapcsolatos végsõ döntést
meghozza.

Mirõl tárgyalt
a képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2009. január 26-án tartotta soron következõ ülését.
Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a
jelenlévõket, valamint a kábeltelevízió
nézõit a képviselõ-testület 2008. december 22-én tartott zárt ülésén hozott döntéseirõl, továbbá a 2009. január 9-én tartott
rendkívüli testületi ülésen hozott döntésekrõl.
Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolója hangzott el, mely
a két ülés között történt fontosabb eseményeket, intézkedéseket tartalmazta.

?

Döntés született arról, hogy a képviselõtestület a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. (Szeged, Szent Ferenc u. 8.
I/3.) kérelmezõ részére a Mezõberény
Város Önkormányzat tulajdonát képezõ
Mezõberény, Petõfi Sándor u. 14-16. sz.
14. hrsz.-ú ingatlanjából kb. 2600 m2
területet nem kívánja értékesíteni.
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Tomka Mihály a Beol fórumozói nevében
nyílt levelet címzett a testülethez. A
képviselõ-testület tagjai a személyiségi
jogokat érintõ, vagy nyilvánvalóan nem a
képviselõ-testület hatáskörébe tartozó
kérdések kivételével megválaszolták
azokat.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2009. július 11-12-én
megrendezésre kerülõ "Berény" utónevû települések találkozóján (Vörösberényben) 4 fõs hivatalos delegációval
képviselteti magát, és megbízta a polgármestert, hogy errõl a szervezõket értesítse.

?

A testület Mezõberény várossá avatásának 20. évfordulójára tervezett megemlékezés programját nem kívánja összevonni a 2009. évi Berényi Napok városi
rendezvénnyel. A képviselõk úgy döntöttek, hogy a megemlékezést a 2009. március havi képviselõ-testületi ülésen tartják meg, továbbá felkérték az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot, hogy az
évforduló tiszteletére rendezzen egy kiállítást az elmúlt 20 év eseményeirõl,
vívmányairól.

?

Megtörtént Mezõberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének II.
fordulós tárgyalása.

?

A képviselõ-testület az integrált városfejlesztési stratégia koncepciójának elkészítésével megbízta a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások

Központját (Békéscsaba, Szabó Dezsõ u.
2.) azzal a kiegészítéssel, hogy felfrissítve a már rendelkezésre álló adatokat, a
jelenleg érvényben lévõ városfejlesztési
kézikönyvben meghatározottak alapján
készüljön el a koncepció. A fent említett
árajánlattevõ a munkát 4.000.000,- Ft +
800.000,- Ft Áfa, összesen 4.800.000,- Ft
összegért vállalja el.

?

A képviselõk jóváhagyták az Összevont
Óvodák nyári nyitva tartásának tervezetét. Megbízták az intézmény vezetõjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésõbb február 15-ig a szülõket
tájékoztassa, továbbá kérte a tájékoztató
megjelentetését a városi honlapon valamint a Mezõberényi Hírmondóban is.

?

A képviselõ-testület támogatta, hogy a
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz "A családsegítõ szolgálatok foglalkoztatást elõsegítõ szolgáltatásainak fejlesztése" címû programra
a pályázatát benyújtsa, s vállalta a programban való együttmûködést. Egyben
nyilatkozott arról, hogy az intézményt a
rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programjának végrehajtására
kijelölte.

?

A testület megbízta a polgármestert, hogy
az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Közhasznú Társaság szerzõi jogi engedélyét aláírja a városi honlapon megjelent
kép (címeres emlékpohár) oktatási célú
kiadványban való felhasználásáról. A felhasználhatóság idõtartama határozatlan.

A testület kérte, hogy az illusztráció mellett kerüljön feltüntetésre az érintett
mûtárgy jelenlegi pontos fellelhetõsége
(Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Muzeális Gyûjtemény) is. Továbbá
kérték, hogy a felhasználó az elkészült
kiadványból egy tiszteletpéldányt küldjön meg a város részére.

?

A Dél-alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége
2008. december 29-én a 2008. október
27-én, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ igazgatóválasztásán hozott
önkormányzati határozatokkal kapcsolatban – zárt ülés szabályainak be nem
tartása, valamint a nyertes pályázó szakmai gyakorlata – tett törvényességi
észrevételt. A képviselõ-testület a
törvényességi észrevétellel nem értett
egyet, azt nem fogadta el.

?

A képviselõ-testület Onody Gyuláné
igazgató kezdeményezésére úgy döntött, hogy az igazgatónõ helyett Fábián
Zsoltot, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatóhelyettesét
bízza meg a Mezõberényi Hírmondó
felelõs szerkesztõi, lapterjesztõi, képviseleti feladatainak ellátásával.

?

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a képviselõ-testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja
2009. február 23.
Jakab Krisztina

SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ
Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ kérdést intézett "Nem lát
a kormány, hogy a vakokon és gyengénlátókon akar spórolni?"
címmel Dr. Veres János pénzügyminiszterhez.
A képviselõt végsõ elkeseredésében a Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Szervezetének elnöke kereste meg, amikor látta a
költségvetési tervezetben szereplõ számokat. A tervezett, és most
már mondhatjuk, hogy elfogadott költségvetésben 17,7 millió
forinttal kapnak majd kevesebbet a vakok és gyengénlátók országos szinten. A Békés megyei elnök szerint az egyesület támogatása 2002 óta reálértékben folyamatosan csökken, mivel az
akkor megállapított támogatási összeget azóta sem emelték,
holott a költségek folyamatosan nõttek. A 2009-es évben már
nominálértékben is csökkenne a támogatás, amely már veszélyezteti a szervezet mûködését is.
A képviselõ azon kérdésére, lát-e esélyt arra, hogy a vakok és
gyengénlátók legalább a korábbi éveknek megfelelõ állami támogatásban részesüljenek, a pénzügyminiszter nevében válaszoló
Szûcs Erika szociális és családügyi miniszter úgy válaszolt, hogy

a megszorításokra a válságra való felkészülés miatt volt szükség.
A miniszter asszony azt is elmondta, idézem: "A fogyatékos
emberek országos és regionális érdekvédelmi szövetségeinek
alaptevékenysége a hátrányos helyzetû fogyatékos csoportok
egyéni és társadalmi szintû érdekeinek védelme, rehabilitációs
szolgáltatásokat csak kiegészítõ szolgáltatásként nyújtanak."
Ebbõl világosan kitetszik, hogy a kormány ezentúl nem kívánja
támogatni a fogyatékosok érdekvédelmi szövetségeinek rehabilitációs tevékenységét. A képviselõ azt is kiemelte, hogy õ maga is
fontosnak tartja az euró mielõbbi bevezetését, de ennek nem
lehet az az ára, hogy az amúgy is hátrányos helyzetben élõ
embertársaink érdekeit csorbítjuk, helyenként már a sárba tiporjuk.
A Szövetség tagjaival együtt Erdõs Norbert is úgy véli, hogy a
megszorítás által eredményezett "megtakarítás" nem hoz akkora
hasznot, mint amekkora kárt okoz a 45.000 látássérült mindennapi életvitelében a speciális szolgáltatások beszûkülése miatt.
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FELHÍVÁS
HIRDETMÉNY
Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot/Adófizetõit, hogy
2009. évben az adófizetés rendje az alábbiak szerint alakul:
A helyi adókat, és a gépjármûadót adózóink továbbra is évi két
egyenlõ részben fizethetik meg:
I. félévi adó befizetési határideje: március 16.
II. félévi adó befizetési határideje: szeptember 15.
Az aktuális fizetési kötelezettségrõl minden kötelezett határozatban
és/vagy egyenlegértesítõ útján értesítést kap. Az értesítésekkel egyidejûleg csekkek nem, csak számlaszámok kerülnek kiküldésre.
Az adó megfizetése ez évben is a K&H Bank helyi fiókjaiban
(Mezõberény, Kossuth tér 13.), csekk igénybevétele nélkül személyesen, közvetlenül az önkormányzat megfelelõ számlájára vagy átutalással teljesíthetõ. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a sorban állás
elkerülése érdekében ne az utolsó napokban, hanem – lehetõségeikhez mérten – akár már február hónapban kezdjék meg a fizetési
kötelezettségek teljesítését.
Az adó mértékekben az elõzõ évihez képest változás nem történt,
így a 2008. II. félévben kiküldött egyenlegértesítõben foglaltaknak megfelelõen az adófizetés teljesíthetõ. Befizetéshez szíveskedjenek az egyenlegértesítõt, valamint a személyi igazolványt
magukkal vinni!
Fentiekkel kapcsolatban, bõvebb felvilágosítást a Városháza fsz. 8.
számú irodájában (adócsoport) kérhetõ.
Szíves megértésüket és együttmûködésüket elõre is köszönjük.
Mezõberény jegyzõje

HIRDETMÉNY
Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2009.
január 1-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés
szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet elõírásai
értelmében részben megváltoztak az ebek tartásához és a kötelezõ
veszettség elleni védõoltáshoz kapcsolódó szabályok. A korábbiaktól eltérõen 2009. január 1-jétõl az eb tartója nem a területileg
illetékes önkormányzatnak, hanem az általa állategészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állat a három hónapos kort elérte,
elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Az új tulajdonosnak az ebet be kell jelentenie a magán-állatorvosnak.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és maradéktalan betartását.

ÜDÜLÉSI CSEKK
2009
Általános pályázati feltételek:
A pályázatok kizárólag az elõírt "PÁLYÁZATI ADATLAP
2009" formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a
pályázati adatlap letölthetõ a www.udulesicsekk.hu oldalról.
A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz
postai úton kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 44.
A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 15.
Ezüst nyár – pályázat nyugdíjasok részére
Pályázhatnak azok a belföldi illetõségû, nyugellátásban részesülõ, 62. életévüket betöltött személyek, akiknek havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 70.000 Ft-ot, és más
jövedelemmel nem rendelkeznek.
Esély a pihenésre – pályázat fogyatékossággal élõk részére
Pályázhatnak azok a belföldi illetõségû, 18. életévüket betöltött fogyatékossággal élõ személyek, akik:
* fogyatékossági támogatásban, és/vagy vakok személyi
járadékában, és/vagy magasabb összegû családi pótlékban
részesülnek 2009. évben és
* havi teljes összegû ellátásuk és jövedelmük együttesen
2009. évben nem haladja meg a nettó 75.000 Ft-ot.
Szolidaritás – pályázat több gyermeket nevelõ munkavállalók részére
Pályázhatnak azok a belföldi illetõségû munkavállalók, akik:
* a pályázat beadását megelõzõ hónapban teljes munkaidõs
munkaviszonnyal rendelkeztek, továbbá
* akiknek a pályázat beadását megelõzõ havi bruttó keresete
nem haladta meg a 100.000 Ft-ot és
* más jövedelemmel nem rendelkeznek, valamint
* aki kettõ vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának
napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek) nevel saját háztartásában.
Vakációs program – pályázat szakiskolai tanulók részére
Pályázhatnak szakiskola valamint szakiskolai tanulók
érdekében tevékenykedõ civil szervezetek.
Információ kérhetõ:
OPSKK Könyvtára, Mezõberény, Fõ út 4.

Mezõberény jegyzõje
FIGYELJEN A BÖCIRE!
A Böci Bt. Mezõberény, Thököly u. 68. és Mátyás király u. 9.
alatti boltjaiban a régi idõkben jól mûködõ

vásárlási visszatérítést
megújítja.
2009. február 1-tõl minden készpénzes vásárlás után
a következõ hónap 10. napjáig
3%-ot visszatérítünk levásárlás formájában.
Ezzel a lépésünkkel a Magyar áruk, Magyar üzletláncokon keresztüli értékesítését és a vásárlók minél jobb
kiszolgálását tûztük ki célul.
Gyõzõdjön meg árainkról, termékeink minõségérõl és viszszatérítésünk elõnyeirõl személyesen!
MEGÉRI!

SZOKOLA
ÉS
TÁRSAI KFT.
5650 Mezõberény
Luther Márton tér 4.
Tel.: 06/66-424-166
06/30-9455-153; 06/30-625-8297
e-mail: szokolakft@freemail.hu
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KULTÚRA
Változások az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központban
Kedves Mezõberényiek!
A 2009. év több változást hozott intézményünk életében, melyet az ésszerûség és
a takarékosság hívott életre.
v A mûvelõdési központ nyitva tartása a
következõképpen változott:
Hétfõtõl – péntekig naponta 10-20 óra között
tart nyitva a mûvelõdési központ épülete.
Szombaton mind információszolgáltatással,
mind kölcsönzéssel a könyvtár áll a lakosság
rendelkezésére.
Délutáni foglalkozásokat – elsõsorban gyermekek számára – a Madarak Házában
szervezünk.
A mûvelõdési ház csak rendezvényekhez
kapcsolódóan lesz nyitva a szombati napokon.
Vasárnap délutánonként 14-18 óra között
nyitva tartunk, az információs pult használatát és játék lehetõséget biztosítunk.
Ebben az idõpontban lesznek új rendezvény-

sorozatok is, "Közéleti beszélgetések", "Társalgó", "Irodalmi kávéház" címmel.
A csoportok összejöveteleihez, rendezvények
próbáihoz rugalmasan alkalmazkodunk,
ügyeletet biztosítunk számukra.
v Átszervezésre kerültek az irodák, a régi
ifjúsági klub helyén új iroda nyílt, itt dolgoznak a népmûvelõk és a gyûjtemény munkatársai. A gyûjtemény nyitva tartása nem változott ugyan, de takarékossági okok miatt a
munkatársak csak látogatás idején tartózkodnak a kiállítóteremben, egyébként a központi
épületben végzik munkájukat.
v A gazdasági iroda a középsõ helyiségbe
költözött. Ezentúl a pénz be-és kifizetések
csak itt történnek, elsõsorban biztonsági okok
miatt.
Ugyancsak itt dolgozik az általános igazgató-helyettes is.
v A gazdasági iroda régi helyére a könyvtári
osztályvezetõ irodája került. Így az õ irodája
felszabadult, átadhatja helyét a könyveknek.
Terveink között szerepel ugyanis a tûzoltószertárban lévõ könyvek behozatala a

könyvtár épületébe, így könnyebben jutnak
az olvasók ezekhez a könyvekhez.
v Több, új programmal is szeretnénk színesebbé tenni kínálatunkat. Irodalmi utazásokat szervezünk hazánkba és határokon túlra
is, bõvítjük családi és szabadidõs alkalmaink számát. A Madarak Háza látogatóközpontot igazi öko-turisztikai szabadidõs központtá szeretnénk alakítani.
Terveink között szerepel egy Irodalmi kávéház kialakítása, ahol újságok, hírlapok olvasására, és baráti beszélgetések, összejövetelek tartására is lehetõség nyílna – kulturált körülmények között.
Próbálkozunk zenés és kõszínházi rendezvényekkel, zenés-táncos diszkókkal is.
Kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel programjainkat, vegyenek részt rendezvényeinken!
Észrevételeiket, építõ kritikájukat szívesen
fogadjuk!
Az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ munkatársai

A VASÚT 150 ÉVE
A közelmúlt
A vasúti személy- és áruszállítás az 1980-as
évektõl fokozatosan áttért a közútra, de még
mindig komoly szerepe maradt a vasútnak
is. Figyelembe véve az akkori technikai
berendezéseket, igen sok vasutas dolgozott
a mezõberényi állomáson is, amit hûen
tükröznek az 1983-ban a mezõberényi gimnázium elõtt felvett május elsejei felvonuláson készült képek is.

Akkor még modern berendezésnek számítottak a központi állítású vonóvezetékes
váltók, valamint annak a forgalmi iroda része is, illetve a vasúti keresztezõdések védelmét szolgáló jelzõcsengõs, elõcsengõs teljes
csapórúdas sorompók. Ezek a berendezések
a fõvonalakon már a múlté lettek. Ebben az
idõben igen sok vasutas a sokévi szolgálat
után vonult nyugállományba, szegre akasztva a szolgálati sapkát, a jelzõzászlókat és
nem utolsósorban a nemzeti zászlónkat is.
Ezek az események jelképesen lezárták az
elmúlt 150 évet.
A jelen
A biztosítóberendezések korszerûsítését a
ma is használatos Integra Dominó rendsze-

rû elektromos váltóállító és vágányfoglaltságot mutató berendezés használata jelenti.
A technika fejlõdésének és a különbözõ átszervezéseknek köszönhetõen erõsen lecsökkent a MÁV, így a mezõberényi állomáson
dolgozók létszáma is. Mezõberény állomáson a korábbi években váltott mûszakban
24-25 fõ dolgozott, jelenleg kb. 9 fõ szintén
váltott mûszakban teljesít szolgálatot.
A jövõ
A jelenlegi Mezõberényt is érintõ vasútvonal, az EU szabványnak megfelelõ modern,
nagy sebességet bíró Észak- és Dél-Európát
összekötõ nemzetközi vasútvonal lesz. Ennek megfelelõen a vasút átépítése, az állomások korszerûsítése Szolnok felõl haladva Mezõtúrnál tart. Az átépítés és korszerûsítés a mezõberényi állomást is fogja érinteni igen komoly mértékben. Az errõl szóló
tervek elkészültek. A tervrõl egyelõre csak
annyit, hogy a 46-os fõút Mezõberény
lakott részét elhagyva, felüljárón megy át a
vasút felett. Ugyancsak felüljáró van tervbe
véve, amelyen a 46-os útról bekötõút lesz
Mezõberénybe vezetve. A Csárdaszállás
felõli oldalon (a volt PATEX-nál) a nagy
sebességû vonatok miatt nagyobb ívsugarú
pályát kell építeni, emiatt az állomás területe
eltolódik Murony felé. Ezek pontos megvalósításáról a tárgyalások folynak.
Mezõberény modern vasúttal lesz ellátva a
jövõben is. Szerencsére az említett vasútépítési munkák, nagymértékû EU segítséggel lesznek kivitelezve, ami a megvalósításhoz biztosítékot jelent.
Az ország gazdasági helyzetétõl nem lehet a

segítség ellenére sem függetleníteni a vasút
helyzetét, de bízni kell jelenlegi fiataljaink,
késõbbi utódaink tudásában, akaraterejében, mert a magyar ember, ha látja értelmét, csodákra képes, mint ahogy az elõdeink is tették.
"Váltóõr vagy és állasz valahol.
Vonat vagyok és vágtatok valahol.
Az éjszakában vágtatok feléd.
Ez a vágány, ez a vágány enyém.
Beilleszkedtem, benne vagyok.
Nincs más vágány a föld kerekén.
Biztos vagyok, a sebességem nõ.
De ez a vágány mégis az enyém!"

Kedves olvasóim!
Köszönöm a türelmüket, remélem sikerült rövid áttekintést adni a rendelkezésemre álló
dokumentumok alapján.
Jó utazást kívánok a jelenben és még jobbat
a jövõben!
Gurmai Sándor
ny. állomásfõnök, fõfelügyelõ
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KISVÁROSI KAVICSOK
Sikeres Operettgála
Mezõberényben
A Kultúra Hete programsorozat részeként 2009.
január 22-én a Pesti Magyar Operett Színpad
színészei szerepeltek az
OPSKK Mûvelõdési Központjában. A közönség az
elõadást nagy tetszéssel
fogadta és az est sztárvendégét, Oszvald Marikát vastapssal köszöntötte. A többi fellépõ is
hasonló sikert aratott, ez köszönhetõ volt a
profi elõadásnak, nagysikerû operettdaloknak, gyönyörû jelmezeknek. Felcsendültek
népszerû dallamok, úgymint a "Különös éjszaka volt" vagy a "Szeretni bolondulásig".
Oszvald Marika elõadásában pedig elhangzott a "Csudijó" a "My Fair Lady" musicalbõl és a "Hajmási Péter, Hajmási Pál" címû
dal a "Csárdáskirálynõ" operettbõl, amely
Kálmán Imre egyik legnépszerûbb alkotása.
A szereplõk gyakran váltogatták szebbnélszebb ruháikat, hol díszmagyarban, hol csillogó, strasszokkal és flitterekkel díszített ruhákban énekeltek a selyembõl készült díszletek elõtt. A primadonnák, bonvivánok,
szubrettek éjszakája volt ez, akik mesékkel
teli világot varázsoltak elénk. Sikeresen,
mert megelevenedett az elmúlt század miliõje: hangulatokban, dalokban, táncban és
érzésekben.
A lendületes operettshow befejezése után
Szabó Árpád, a Pesti Magyar Operett Szín-

pad igazgatója adott rövid interjút a
Mezõberényi Hírmondónak.
– Mennyire sikeres a turné?
– Több helyen teltházas elõadást tartottunk:
Békésen, Gyõrben, Kecelen, Kiskunmajsán.
Vannak olyan helyszínek, melyekre évrõlévre visszahívnak minket, mert annyira sikeres a produkció.
– Hány elõadást tartanak általában?
– Most januárban 28 fellépésünk van, évente pedig 200 körül. Nyolc városban bérletes
elõadást tartunk, és gyakran járunk fesztiválokra is.
– Hogy lehet ezt energiával bírni?
– Nehezen. Könnyebbséget jelent, hogy a
60 fõs társulatból nem mindig ugyanaz a gárda jön turnézni. Most például itt Mezõberényben konferansziéval együtt tizen szerepeltek.
– Külföldön is fellépnek?
– Igen. Jártunk többek között Krakkóban,
Erdélyben, a Felvidéken és Kolozsváron.
– Milyen korosztály fogékony az operettre?
– Elsõsorban ötventõltõl felfelé, ezért a célkitûzésünk az, hogy az újabb generációkkal is megszerettessük ezt a mûfajt. Örömmel látom, ahogy visszatérünk egy-egy városba, egyre több fiatal jön el. Ez köszönhetõ annak, hogy a tánc, a népszerû dalok,
szép ruhák és külsõ az érzelmeikre hat,
ezáltal jobban megszeretik ezt a mûfajt.
– Gratulálunk a sikeres produkcióhoz és
köszönjük a beszélgetést.
Kovács Anett

Szülõföldünk Békés Megye
Közel 200 résztvevõvel került megrendezésre Mezõberényben a Kultúra Hete rendezvénysorozat záró programjaként január
24-én a Szülõföldünk Békés Megye elnevezésû amatõr mûvészeti fesztivál tánc
kategóriája rendezvény. A Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár illetve a Békés
Megyei Ibsen Kht. Kulturális Iroda sorozatának legfontosabb célja, hogy bemutatkozási lehetõséget biztosítson a megye
tehetséges amatõr mûvészei számára.

A nap folyamán láthattunk mazsorett, társastánc, hastánc, electric boogie, moderntánc, jazz-tánc produkciókat. A zsûri a 33
produkcióból tizenegyet arany-, tizenegyet
ezüst- és tizenegyet bronzminõsítéssel díjazott. A legeredményesebbek lehetõséget
kapnak egy rövid bemutatkozásra a szervezõk honlapján és meghívást kapnak a
Szülõföldünk Békés Megye Amatõr Mûvészeti Fesztivál Gálájára 2009. április 25ére a Szarvasi ÁMK Vajda Péter Mûvelõdési Központba.
Fábián Zsolt

Pályázati felhívás
Mezõberény várossá nyilvánításának
20. évfordulója alkalmából
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
pályázati kiírást tesz közzé

"Az én városom"
címmel

Mezõberénybe érkezett a
Tevan Interaktív
Vándorkiállítás
Budapest után vidéken, és azon belül Békés
megyében elõször Mezõberényben mutatkozik be a Tevan család, az egykoron
nemzetközi hírnévnek örvendõ Tevan
Nyomda történetét és a családhoz kapcsolódó mûvészek alkotásait bemutató
Interaktív Vándorkiállítás.

Pályázni lehet olyan irodalmi és
képzõmûvészeti alkotással, amely azt
mutatja, hogy mit szeretnek a városban,
illetve milyennek szeretnék látni a várost.
Pályázók köre:

7-14 éves korosztály
14-18 évesek
18 éven felüliek

A pályázatok leadhatók az OPSKK
Mûvelõdési Központjában
Kovács Anettnél 2009. június 29-ig
Az értékelés és a díjazás a Berényi Napok
keretén belül lesz.

A kiállítást 2009. január 31-én szombaton a
mezõberényi Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Muzeális Gyûjteményében nyitották meg. Csete Gyula az intézmény nevében
köszöntötte a vendégeket, majd Tevan

Ildikó, a kiállítást létrehozó Tevan Alapítvány vezetõje fejezte ki örömét, hogy
Békés megyében is lehetõség nyílik a több
éves kutatómunka eredményét feldolgozó
kiállítás bemutatására, végül Balogh István,
a kiállítás készítõje beszélt röviden a család
és a kiállítás tematikájáról, és jelentõségérõl.
Az eseményt a Budapest Klezmer Stúdió
együttes koncertje tette különleges élménynyé Balogh József karmester vezényletével.
A látogatók megismerhetik a Tevan Nyomda és a családhoz kötõdõ mûvészkör
szerepét a XX. századi magyar kultúrában.
A kiállítás alkalmazza a legmodernebb
múzeuminformatikai berendezéseket: az
érintõképernyõs lapozógép, a multimédiás
programok valamint a hanganyag élményszerûen mutatja be a Tevan Nyomda
és a Tevan-mûvészek történetét, alkotásait.
A kiállítást 2009. március 6-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk.
A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak, amelyekre várjuk az
érdeklõdõ csoportokat.
Csete Gyula
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PROGRAMAJÁNLÓ
* január 31-tõl március 6-ig várjuk az érdeklõdõket a Tevan Interaktív Vándorkiállításra az OPSKK Muzeális Gyûjteményébe
Bejelentkezés: Csete Gyula (20/264-3556)
* 6-19-ig Divattörténeti idõutazás a farsang
jegyében címû kiállítás tekinthetõ meg az
OPSKK Mûvelõdési Központjában
* 7-én, 14-én, 21-én és 28-án (szombaton)
14.00 órától Kézmûves kör a "Madarak Háza"
Látogatóközpontban
* 8-án 15.00 óra Társalgó: kötetlen beszélgetés – Szépségápolás a római korban és
napjainkban
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja.
* 11-én 15.00 órától Kazinczy-verseny általános iskolásoknak – városkörnyéki forduló.
Helye: OPSKK Könyvtára
* 14-én és 21-én XVI. Farsang Kupa – megyei teremlabdarúgó-torna. A MezõberényBélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE és
a Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány rendezvénye
Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok
* 14-én 15.00 órától Szlovák Nemzetiségi
Délután a Mezõberényi Szlovákok Szervezete rendezésében.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központjának színházterme
* 15-én 16.00 óra Közéleti beszélgetések - a
média szerepe a közvélemény formálásában,
a sajtószabadság határai
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 19-én 9.00 óra Ifjúsági bérleti hangversenyek Békés megyében a Filharmónia
Kht. szervezésében. Vendég: Szegedi Fúvós
Együttes
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központjának
színházterme
* 20-án 18.00 órától az Alföld Turista Egyesület Batyus Farsangja
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 21-én 19.00 órától Evangélikus jótékonysági bál az I. kerületi Evangélikus Egyházközség szervezésében. Helye: Berény Szálló
* 23-27-ig Farsangi népszokások címmel
foglalkozások alsó tagozatos gyermekeknek
az OPSKK Könyvtárában
* 28-án 9.00 óra Felnõtt Megyei Csapat
Sakkverseny a Mezõberényi Sakk Egyesület szervezésében.
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja

GYERMEKSZÍNHÁZ
Az ember mégis okosabb
címû gyermekelõadás
2009. március 10-én az OPSKK Mûvelõdési Központjának színháztermében!

Részletekért keresse a plakátokat!

MEGHÍVÓ

POZVÁNKA

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete
2009. február 14-én, szombaton
SZLOVÁK NAP-ot rendez,
melyre szeretettel meghívja Önt

Organizácia Slovákov v Po¾nom Berinèoku
v sobotu 14-eho februára r. 2009.
usporiada DEÒ SLOVÁKOV,
na ktorý Vás srdeène pozýva

A nap programja
15.00 A vendégek érkezése az OPSKK
Mûvelõdési Központjába
16.00 A hagyományõrzõ együttesek fellépése
a Mûvelõdési Központban
18.00 Bál a Berény Szállóban (Vacsora:
1.400.- Ft/fõ)
Menü: Berényi becsinált leves, rántott töltött
hús, burgonya
Zenét szolgáltat
Lustyik István és zenekara

Program
15.00 Príchod hostí do Osvetového strediska OPSKK
16.00 Vystúpenia ochotníckych súborov v
Osvetovom stredisku
18.00 Bál v Reštaurácii Berény (Veèera:
1.400.- Ft/osoba)
Menü: Berínska polievka "ragú",
vyprá aný plnený rezeò.
Hudba
Kapela Štefana Luštika

A rendezvény támogatója
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítvány

Usporiadanie sa uskutèní za finanènej
podpory: Verejnej nadácie Pre národné a
etnické menšiny v Maïarsku

VADÁSZBÁL
A Mezõberény Vadásztársaság tisztelettel
meghívja Önt a Tópart vendéglõben 2009.
február 28-án rendezendõ vadászbáljára.
Érkezés: 18-19 óra között
A rendezvényre szeretettel várjuk minden
vadásztársunkat, családjukat,
vadászbarátokat és mindazokat,
akik együtt szeretnének szórakozni velünk.
Menü: Elõétel: vaddisznóhúsból minifasírt
franciasalátával, Fõétel: fácánleves házicsigával, vaddisznósült, harcsafilé Orly módra,
firenzei sertésborda, burgonyapüré, párolt
lilakáposzta, burgonyakorong, õszibarack és
ananász befõtt. Utóétel: fácánsült tormával
Desszert: madártej tortaszelet
Programok:Vendégváró aperitif, vadászkürtös megnyitó, vacsora, meglepetés program, tombolasorsolás. Vendégeink jókedvéhez a zenét a Bibuczi együttes szolgáltatja.
Belépõjegy: 4.000.- Ft/fõ.
Jelentkezés:
Maczkó István (06/20-9286-988)

MEGHÍVÓ
A Mezõberényi Horgászok Egyesülete
tisztelettel meghívja tagjait és
minden érdeklõdõt a
2009. február 28-án 19.00 órai
kezdettel a Berény Szállóban tartandó

HORGÁSZBÁLJÁRA
vacsora: 4 személyes vegyestál
belépõdíj: 1700,- Ft/fõ
élõzene, tombola
Jegyek válthatók a horgászegyesület székházában péntekenként 17.00 órától, és a
horgászboltokban.
Jelentkezési határidõ: 2009. február 24.
Egyben értesítjük tagjainkat, hogy 2009.
február 14-én 14.00 órakor a Petõfi u. 8. sz.
alatt éves beszámoló közgyûlést tartunk.
Határozatképtelenség esetén függyetlenül a
megjelent tagok létszámától 14.30-tól megtartjuk. Kérjük horgásztársainkat, hogy a közgyûlésen – az alapszabályban foglalt tagsági
kötelezettségnek eleget téve – vegyenek részt.
Mezõberényi Horgászok Egyesületének vezetõsége

Ízelítõ a Könyvtár új könyveibõl

MEGHÍVÓ

Leslie L. Lawrence: A lófejû démon
Morais, F.: A Mágus - Paulo Coelho élete
Schmindt Péter: A politikai átalakulás sodrában
Feuchtwanger, Lion: A toledói zsidó nõ
Lanctot, Ghislaine: Az egészségügyi maffia
ECDL Vizsgapéldatár 1-2-3. kötet
Sasson, Jean: Ester gyermeke
DeMille, Nelson: Futótûz
Roberts, Nora: Halálos üdvösség
Bernstein, Carl: Hillary - A nõ és a hatalom
Jane Austen füveskönyve

Szeretettel hívunk és várunk
2009. február 8-án (vasárnap) 15.00 órától az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központba.
TÁRSALGÓ - kötetlen beszélgetés Szépségápolás a római korban és ma
TIPPEK: AVON tanácsadónõi
ÖTLETEK: Bíróné Márton Anikó és Öreg Anita kozmetikusok (szoláriumozás szabályai, infraszauna)
HÁZIPRAKTIKÁK: Méz, kamilla, narancs
TUDÁSTÁR: Darányi Katalin elõadása – Szépségápolás a római korban
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KISVÁROSI KAVICSOK
Megalakult a mezõberényi
nagycsaládosok egyesülete
"Anyának lenni nem kis dolog, ez a
legszebb hivatás."
– Mikor és milyen elgondolásból alakítottátok meg Mezõberényben a Nagycsaládosok
Egyesületét? – kérdeztem Haczk Ákosnét,
az egyesület elnökét.
– A mezõberényi nagycsaládosok egyesületét a szükség szülte életre, hiszen eddig
Köröstarcsára jártak át azok, akik tartozni
akartak valahová. Róbert Lászlóné, a köröstarcsai nagycsaládosok egyesületének elnöke éveken keresztül elismerésre méltó munkát végzett, hiszen lehetõséget biztosított a
mezõberényi nagycsaládosoknak arra, hogy
hozzájuk csatlakozva része legyünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének.
Több családnak nehézkes volt az átjárás, különösen a téli idõszakban. Emiatt több programon nem is tudtak résztvenni. Így merült
fel az ötlet: jó lenne, ha Mezõberényben is
mûködne nagycsaládosok egyesülete. Ezáltal több mindenre lenne lehetõségünk, akár
a programokat vagy a kapcsolatokat illetõen. 2009. január 17-én tartottuk meg alakuló gyûlésünket, melyen megválasztottuk
a tisztségviselõket: Tímár Zoltánné lett az
elnökhelyettes, Hajdú Józsefné a titkár.
Három fõs ellenõrzõ bizottságot is választottunk Dombi Imre, Fekete Zsoltné és Kis
Pálné Szõke Julianna személyében.
– Kik lehetnek tagjai az egyesületnek? Hol
jelentkezhetnek, hogyan csatlakozhatnak
hozzátok?
– Minden esetre reménységgel indulunk el,
bízva abban, hogy még sokan csatlakoznak
hozzánk és azonosulnak céljainkkal. Várjuk
mindazok jelentkezését, akik ebben a városban három vagy annál több gyermeket nevelnek, vagy neveltek fel. A belépési nyilatkozatok az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ információs pultjánál, illetve
Tímár Zoltánnénál (Luther u. 4. sz.) igényelhetõk. Hivatalos bejegyzés után a tagdíjakat is ugyanezen a címen kell befizetni.
– Más civil szervezetekkel miben látjátok az
együttmûködés lehetõségét?
– Szívesen vennénk, ha tanácsokat kapnánk
abban például, mi az, ami náluk jól mûködik, mi az, ami esetleg átvehetõ ötlet. Közös programok, egymás segítése. Az egész
éves terveinkrõl viszont késõbb tudunk
majd beszélni.
– Mi az elképzelésetek, hogyan lehetne a
nagycsaládosokat egymást ismerõ és segítõ
közösséggé szervezni?
– Természetesen egymás segítése a legfõbb
cél. Ehhez viszont szükséges egymás megismerése, például közös kirándulásokon,
közös családi programokon. Fontos feladatunk lesz a pályázatok figyelése, szponzorok keresése. Ezen kívül a Nagycsaládosok

Országos Egyesületével a kapcsolattartás,
rajtuk keresztül pedig a lehetõségek megismerése, kihasználása.
– Milyen értékeket kívántok, terveztek felmutatni, bemutatni, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek?
– Értéket közvetíthet az önzetlenségre nevelés, gondolok itt arra például, hogy a gyerekek megtanulnak osztozni, a másikra figyelni, egymást védelmezni. Az egészséges alkalmazkodókészség, mely akkor kamatozik, mikor a gyermek közösségbe kerül,
nem lesz nehéz a beilleszkedés. Segítõkészség: az erõsebb, nagyobb gyerekek segítik a kisebbeket, gyengébbeket.
– "Az erõ, amit otthonról, a családi fészekbõl hoz az ember, kapaszkodót és támaszt
nyújt az élet nehéz pillanatiban." Mi a
véleményed errõl?
– Az a gyerek, ahol jó a légkör otthon, biztonságban érezheti magát. Ahol tisztelet veszi körül õket, óriási biztonságot visz magával, szívesen viszi tovább a példát. Õk lehetnek azok, akik tudatosan, átgondoltan vállalják majd a nagycsaládot. Amikor viszont
folyamatos szükséget tapasztal a gyerek,
már nem biztos, hogy pozitív hatással van
rá a nagy család. Életszükségletek meg nem
létére gondolok.
– Ahhoz, hogy ezt az utat válasszák – megfogalmazódhat sokakban –, mit kell, hogy
lásson a gyerek az édesanyjában?
– Nem törvényszerû, hogy az anya a család
"rabszolgája" legyen. Nagyon jól szervezettnek, következetesnek kell lenni, jól kell
együttmûködnie a családnak. Az édesapa, a
gyerekek bekapcsolódhatnak a házimunkába. Fontos az önállóságra való nevelés. Tudni kell, csak így marad idõ az együtt játszásra, a pihenésre. És én, mint anya gondoljam
magamról, hogy nõ vagyok, feleség is vagyok.
– Hogyan lehetne az élet és az anyaság

tiszteletére nevelni?
– Azt gondolom, ma nem népszerû sokgyerekes anyának lenni. Szeretnénk a példaértékû hozzáállást bemutatni a társadalomban. Anyának lenni nem kis dolog, ez a legszebb hivatás, hiszen a jövõ nemzedékét
neveljük a társadalom számára. Nem mindegy, milyen nevelést adunk, mert azt fogjuk
visszakapni. Ebbõl következik az élet tisztelete, mi, nagycsaládosok emellett tettük le a
voksot. Sok összetevõje van, mégis azt mondom, az élet választása a legjobb döntés.
– Mit értesz azon, hogy az élet választása a
legjobb döntés?
– Mint már említettem, inflálódott a nagycsalád értéke. Én például mindig is nagycsaládot szerettem volna. De sokszor az ember
nem azt teszi, amit szeretne, hanem amit a
külsõ hatás diktál. Munkahely, megélhetés.
De mi lesz így a társadalommal? Nyomás
alatt vannak a fiatalok. Minél többet teljesíteni, dolgozni, a család az akárhanyadik
sorban van a listán. Vannak, akik nem engednek ennek a nyomásnak, elgondolkodnak,
kialakítanak maguk körül egy anyagi szintet,
amivel megelégednek, és inkább a nagycsaládot választják. Dönteni kell, melyik utat
választják, õk mit tartanak értéknek, amikor a
családalapításhoz ér az életük.
– Mennyire fontos számotokra a házasság
és a jövõ generációért érzett felelõsség?
– Általában, aki nagycsaládban él, vállalja a
házasság intézményét, ezzel felelõsséget
vállal a másikért, a gyerekeiért, azt gondolom, ez igazi érték. Ha példaértékû házasságot élünk gyermekeink elé, ezzel követésre
méltó utat mutatunk a jövõ nemzedékének a
kölcsönös felelõsségvállalásban és elkötelezettségben egymás iránt.
– Kívánok nektek sikeres, egymást segítõ
közösségget!
Mezeiné Bátori Valéria

KEDVES BETEGEINK!
Egy évvel ezelõtt nagy izgalommal készültünk
az új patika megnyitására. Nagyon örülünk,
hogy 20 év után újra szorosabb kapcsolatba kerülhetünk Mezõberénnyel.
Emlékszem, 2008. február 11-e nagyon hideg,
ködös nap volt. De aztán kitavaszodott, eljött a nyár, az õsz, majd a tél. Sok minden történt
ez alatt az egy év alatt. Tavasszal meg kellett változtatnunk a gyógyszertár nevét Gyöngyszem Patikáról, mert bizonyos érdekeket sértett. De a lakosságban nem kellett csalódnunk,
mert nagy szeretettel és bizalommal fogadtak minket. Bizonyára köszönhetõ ez annak is,
hogy két kedves asszisztensnõnk nem volt már ismeretlen Önöknek. Márciusban mi is beléptünk az ügyeleti rendszerbe, azóta minden harmadik héten a Kristály Gyógyszertár ügyel.
Õsz óta mérjük a vércukorszintet, az idén pedig az ÁNTSZ jogszabályának megjelenése után
a koleszterin- és trigliceridszintet is.
Február 11-én, a nyitás évfordulóján és az azt követõ csütörtökön és pénteken minden
vásárlónk ájándékba kap egy doboz influenza és megfázás elleni gyógyszert.
Várjuk Önöket, forduljanak hozzánk bizalommal.
Halasi András
Kristály Gyógyszertár

Mezõberényi Hírmondó

9.

2009. február

HITÉLET
Jézus mondja: Én vagyok az út az igazság
és az élet.
János 14, 6
Kedves Olvasók!
Pár évvel ezelõtt valaki így szólt az egyik
istentisztelet után: "Nem is gondoltam volna,
hogy ami itt elhangzik, az ennyire korszerû és
a mindennapi életembe illeszthetõ." Azóta
többen is megfogalmazták, hogy jobban értik
Jézus szavait, amióta a lelkészek hétköznapi
képekkel illusztrálják beszédeiket, és nem
csak a Bibliából idéznek. Pedig ha valaki
elolvassa Jézus példázatait, felüti az evangéliumokat, rájöhet, mennyire közérthetõ és ránk
vonatkozó a Szentírás. Nem életidegen, sõt!
Jézus nem egy komolykodó, meditáló, misztikus igazságokon töprengõ csoport guruja,
hanem az élet Istene! Velünk van nap, mint
nap, és Vele az élet igazi értelmére, értékére
lelhetünk!
2009 januárjában kétszer annyi halott volt a
városban, mint az elõzõ évek hasonló
idõszakában. Tehát legalább kétszer annyian voltak érintettek, mint máskor. Sajnos
megdöbbentõ halálesetekkel is szembesültünk, hiszen fiatalokat is el kellett kísérnünk. A velünk élõk vesztesége azonban tovagyûrûzik. Így a halállal való szembesülés
szinte az egész város kényszerû kötelessége
lett. Vajon hogyan tettük, tesszük ezt?
Tudjuk-e az elmúlást a helyén kezelni, helyére tenni? Van, aki minél hamarabb szabadulni akar ettõl a nyomasztó érzéstõl.
Mások számot vetnek saját sorsukkal, ezért
jobban figyelnek önmagukra és jobban szeretik az övéiket. Ismét mások – talán
önvédelembõl? szorongásuk miatt? – a
struccpolitikát választják, mondván, az élet
megy tovább… Van, aki bátran tekint elõre,
mert nincs mitõl félnie. Tudja, rá a túlsó
parton Jézus vár. Többen a harag, vád,

megdöbbenés, kétség és kétségbeesés, vagy
értetlenség ellenére is összekulcsolják a
kezüket, lélekben fohászkodnak. Hálát adnak azért a valakiért, aki életük részese volt,
és az élet Istenét keresik, kérdezik. A keresztyén emberek szerettük vagy kedves
ismerõsük halálhírére – szívükben szomorúsággal és szemükben könnyel – az élet és
halál Ura felé fordulnak. Én is így teszem.
Miért? Mert más nem ad reménységet.
Mert Jézus átérzi a fájdalmamat és megbocsát azért is, amit én megbocsáthatatlannak
gondolnék. S mert olyan távlatot ad, amire
senki sem képes. Jézus maga az élet!
Húsvét is van! Feltámadásünnepünk is van!
Õ nagyobb a sötét hatalomnál! Mi pedig
több vagyunk, mint test, anyag.
Az ember nem csak test, hanem szellem és
lélek. Valamivé – emberré – bennünket elsõsorban az Istentõl kapott lélek tesz. Csak errõl olyan kevés szó esik! Pedig ha ezt komolyan vesszük, akkor másként tekintünk a
saját magunkra, kapcsolatainkra, a Földre,
ahol otthonunk van, a hazánkra és Istenre is.
Jézus nem csak az élet, hanem az igazság is!
Kortársaink közül sokan ennek az ellenkezõjét hiszik, képviselik. Úgy vélik, amit
Jézus mond nem igaz. Ebbõl viszont csakis
egy dolog következhet: "úgy élünk és úgy
halunk, ahogy akarunk" … Jézus azt mondja: szeresd a másik embert úgy, ahogy
önmagadat. Ha mindenki eleget tenne
ennek, nem lenne közöny, elutasítás, rivalizálás, de erõszak és gúnyolódás sem: felelõsség, szeretet és együttérzés hatna át mindent. Mert teljes empátiával beleéreznénk
magunkat a másik helyzetébe, és még mielõtt szólnánk, vagy cselekednénk, megkérdeznénk önmagunktól: "Én milyen bánásmódot várnék el a másik embertõl? Ha én
lennék az õ helyében, mit szeretnék hal-

lani?" – Mennyi embert hagynak hidegen
ezek az összefüggések! Mert maga harcol
meg mindenért: sikerért, elismerésért és boldogságáért. Önmaga körül forog. S a maga
igazságaival bõségesen elégedett. – Ugyanakkor Jézus azt is mondja, mi nem tudunk
kibújni a bõrünkbõl. Parancsszóra nem tudunk megjavulni. A Szentlélek tesz képessé
szeretetre, hitre, jóságra, a megbocsátás és
alázat megélésére, Nélküle elveszettek vagyunk – Jézus az igazság! Ha valaki nyitott
szívvel és értelemmel elkezdi keresni és megérteni Õt, rájöhet erre önmaga is.
Az ökumenikus imahéten négy gyülekezet
lelkészei a Biblia tükrében errõl beszéltünk,
ezt képviseltük. Imádkoztunk lelki ébredésért, a Szentlélek igazságra és életre vezetõ
hatalmáért, hogy Õ tegyen bennünket bölcscsé, igazi emberré. Imádkoztunk, hogy Õ
hozza közel hozzánk azt a Jézust, aki mindenkit válogatás nélkül elfogad, aki mindenkinek kínálja a bûnök bocsánatát és az
örök életet. Imádkoztunk, hogy a keresztyének ugyanazt a válogatás nélküli szeretetet képviseljék és éljék, amit Tõle kapunk.
Imádkoztunk, hogy az Õ Lelkével tudjunk
élni és halni. Imádkoztunk hazánkért, a magyar kultúráért és nemzetünkért, felelõsségért és tisztánlátásért. Az élet minden területéért könyörögtünk, hogy legyen meg Istenünk akarata.
A gyülekezetek lelkészeinek egyik fontos
feladata a lelkigondozói beszélgetés. Forduljanak hozzánk teljes bizalommal krízishelyzetben, betegségben, tanácstalanságban, családi nehézségek vagy gyász kapcsán. Titoktartási kötelezettségünk lelkészi
eskünk alapvetõ részét képezi.

Köszönetnyilvánítás

magunkról, hogy meg tudjuk csinálni, de
micsoda különbség, ha segítséget kaphatunk a bajban. Senki ne szégyellje
igénybe venni ezt a nagyszerûen megszervezett segítõ szolgáltatást, amit a II. kerületi
Evangélikus Egyház idõseket segítõ
szervezete nyújt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Amikor a segítség házhoz jön
Szeretném kifejezni köszönetemet a II.
kerületi Evangélikus Egyház idõseket
segítõ szolgáltatásának. 2006. õszén vált
szükségessé, hogy nagynéném, Galló
Györgyné segítséget kapjon mindennapi
életéhez, amit 2009. január 28-ig, haláláig
igénybe is vettünk. "Papné asszony", Zita
munkáját dicséri a rugalmas szervezés, de a
leghumánusabb, legemberibb hozzáértõ
segítséget Baláné Litovecz Anitától kaptuk,
amikor már nagynéném nagyon beteg volt.
Anita szakmai hozzáértése, õszintén ajánlom mindenkinek, ha segítségre szorul idõs
szülõje, hozzátartozója ápolásában. Szüleimet egyedül ápoltam haláluk elõtt, érzem
a különbséget, hogy milyen nagy lelki és
fizikai segítséget jelent, ha hozzáértõ emberek segítenek a bajban. Sokszor hisszük

Köszönettel: Chné Borgula Zsuzsánna

Lázárné Skorka Katalin

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ZUBA ZSUZSANNA
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VÁMOS GYÖRGY
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége,
gyermekei: Erika és családja, fia Róbert és Anna

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk

ÖZV. KOSJÁR GYÖRGYNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
Most azokhoz szólok, akik kisgyermekük
gondozása miatt hosszabb vagy rövidebb
idõre kiestek a munkaerõpiacról, és úgy
érzik, hogyha bekapcsolódnak a felnõttképzésbe, akkor nagyobb esélyük van az
újbóli munkába állásra.
Ahhoz, hogy be tudjunk lépni a munkaerõ
piacra, vagy benn tudjunk maradni, ma már
nélkülözhetetlen a folyamatos, egész életen át
tartó tanulás. Boldogulásunkhoz mindenképpen segítséget jelent egy új képesítés, de nem
mindegy, hogy mit tanulunk, és az sem, hogy
hol. E döntés meghozatalában szeretnék
néhány jó tanáccsal segítséget nyújtani.
A felnõttkori tanulás nagyon összetett
dolog. A két legfontosabb összetevõje, ami
befolyásolhat bennünket, az idõ és a pénz.
A felnõtt ideje nagyon drága. Az élet számos területén kell helytállnia, ezért legtöbbször a saját szabadidejét áldozza fel azért,
hogy tanulhasson. Az elmúlt években egyre
több állami és Európai Uniós forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy ne a saját pénzünket
kelljen tanfolyami költségekre fordítani.
Ebben az esetben azonban szigorúbb lehet a
képzésen való részvétel szabályozása is.
Mi is a felnõttképzés?
A felnõttképzés az a tanulási forma, amelyben már nem tanköteles korú (általában 18
évesnél idõsebb) fiatalok és idõsebbek vesznek részt. A felnõttképzés feladata elsõsorban a szakmai ismeretek folyamatos frissítése, a szakmaváltáshoz szükséges képzés
biztosítása, a hiányzó ismeretek pótlása.
A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról
szóló 6/1996./VII. 16./ MüM rendelet,
valamint a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény leírja, hogy mely képzésekhez adhat az állam támogatást.
Fontos tudni, hogy ezekben a képzésekben
való részvétel csak akkor támogatható, ha a
képzés az abban részt vevõ személy munkához jutását vagy munkájának megtartását
segíti elõ.

A képzésekre a munkaügyi központ kirendeltségein lehet jelentkezni, ahol kiválasztják azokat a személyeket, akiknek a
tanulását támogatják.
A képzési költség és a képzéshez kapcsolódó egyéb költségek részben vagy egészben megtéríthetõk, így a tanfolyam akár ingyenes is lehet. A kismama a foglalkoztatási
törvény szerint bármilyen államilag elismert
képzésre (szakmai, nyelvi) kaphat támogatást, ha a képzés idõtartama hetente nem
haladja meg a 20 órát.
Pénzbeli juttatást kaphat a kismama, de csak
a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítésére, és csak akkor, ha kap gyest, gyetet,
terhességi gyermekágyi segélyt, gyedet vagy
ápolási díjat.
Néhány hasznos címet és telefonszámot is
közreadok az érdeklõdõk számára, ahol bõvebb információhoz juthatnak:
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Telefon: 06/1-473-8100
www.szmm.gov.hu
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: 06/1-434-5700
www.nive.hu
Dél Alföldi Regionális Munkaügyi Központ
5600. Békéscsaba, Árpád sor 2/a
Telefon: 06/66-444-211

Mezõberényi Hírmondó

ANYAKÖNYVI HÍREK
Burai Attila Elemér és Móricz
Edit (Mb., Liget u. 1/A.)

Hajdú Péter (1932) Mb. Hajnal u.
15., Pikóné Kovács Ilona (1968)
Mb. Kereki u. 32., Prorok Ilona
(1929) Mb. Juhász Gy. u. 1., Sipos György
(1950) Mb. Csabai u. 16., Szikora Pál
(1913) Mb. Juhász Gy. u. 1., Tóth Dánielné
Papp Mária ( 1926) Mb. Juhász Gy. u. 1.,
Vámos György ( 1938) Mb. Jókai u. 79.,
Zolnai Pál (1915) Mb. Juhász Gy. u. 1.,
Zuba Zsuzsanna Judit (1963) Mb. Szent
János u. 39.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

“Nem múlnak el õk,kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PIKÓNÉ KOVÁCS ILONA
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, vagy részvétüket bármilyen módon kifejezték, s ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Még egy jó tanács. Kedves tanulni vágyó
Olvasóm!
Nézz bátran szembe önmagaddal! Gondolkodj el azon, mi érdekel, mire vagy képes,
vedd számba lehetõségeid, és csak ezután
dönts arról, hogy mit szeretnél tanulni. Mindehhez azonban nagyon nagy önismeretre van
szükség. Számodra a legmegfelelõbb képzést
és a legkisebb csalódást így érheted el.
Jó egészséget kívánok!
Puskelné Ollé Ilona

Horváth Imre
és

Schupkégel Judit
január 31-én ünnepelte

50.
házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból köszönti õket és jó
egészséget kíván:
lányuk Ági, férje Tóni,
két unokájuk Roland és Szabina
valamint fiuk, Imike
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SPORT
XVI. FARSANG KUPA
MOLNÁR MIKLÓS SPORTCSARNOK
MEZÕBERÉNY 2000/2001
VÉGEREDMÉNY
1. Szeghalmi UNFC (Edzõ: Zsadányi Lajos); 2. Mezõberény "A";
3. Ref. Békés; 4. Mezõberény "B"; 5. Szolnoki MÁV; 6. Szarvasi
Focisuli; 7. Dévaványa; 8. Besenyszög
A döntõben Mezõberény "A" – Szeghalom 3 : 3, büntetõkkel 0 : 1.
A harmadik helyért: Ref. Békés – Mezõberény "B" 3 : 0.
KÜLÖNDÍJAK
Legjobb játékos: Busa Márk (Mezõberény "A")
Legjobb kapus: Ivicsevics Benjámin (Szeghalmi UNFC)
Gólkirály: Ladányi Tibor (Szeghalmi UNFC) – 15 góllal
Legjobb hazai játékos: Hajdú Bence (Mezõberény "B")
Játékvezetõk: Benyovszki Róbert, Kanó Balázs, Laudisz Péter,
Stibán Richárd.
NYILATKOZATOK
Varga László (Szolnok és Besenyszög edzõje): “Színvonalas torna,
nem hittem volna, hogy Békés megyében ilyen jó csapatok vannak!”
Fülöp Sándor (Szeghalom): “Tökéletes rendezés, hibátlan játékvezetés, hallatlanul izgalmas döntõ.”
Kajlik Péter (Mezõberény A és B): “Mindkét csapatom a maximumot
nyújtotta. A döntõben egy kis szerencsével nyerhettünk volna.”

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTÕJÉBE JUTOTT A
MEZÕBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TEREMLABDARÚGÓ CSAPATA
Szép sikert aratott a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola teremlabdarúgó csapata a Gyulán megrendezett megyei döntõn.
Miután a berényiek megnyerték a Békés körzeti selejtezõt, a megyei
elõdöntõn is túljutva kerültek a döntõbe, ahol hat csapat küzdött az
országos döntõbe jutásért.
A csapat az elsõ mérkõzést leszámítva, magabiztos játékkal nyerte a
megyei döntõt, és ezzel kivívta az országos döntõbe kerülés jogát,
melyet Zalaegerszegen rendeznek február 7-8-án.
EREDMÉNYEK
Petõfi úti Ált.Isk.Békéscsaba – Mezõberény 4 : 3
Mezõberény – Mezõkovácsháza 7 : 2
ELÕDÖNTÕ
Mezõberény – Orosháza 6 : 0
DÖNTÕ
Mezõberény – Petõfi úti Ált. Isk.Békéscsaba 4 : 1
A csapat tagjai: Balogh Csaba, Balogh Gergõ, Burai Dávid, Burai
Márk, Csákó Gergõ, Csipke Martin, Juhász István, Kovács Dávid,
Lakatos Krisztián, Liska Tibor, Mészáros Dávid.
A csapat edzõje: Kajlik Péter

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs eljárást folytat foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés vétség megalapozott gyanúja miatt, mivel
egy Mezõberény külterületén lévõ házhoz tartozó udvarban végzett
favágás során a munkát végzõ két személy közül az egyik személyre
zuhant a levágott nagyméretû faág, amely következtében a férfi
súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az eljárás szakértõk bevonásával jelenleg is folyamatban van.
*****
Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt került sor nyomozás
elrendelésére, mert 2008. december 26-án a délelõtti órákban egy
mezõberényi férfi a város egyik italkimérõ helyiségben tettleg bántalmazta volt élettársát, mely során haját megragadta, arcon ütötte,
illetve veszélyesen megfenyegette. A bántalmazás következtében a
sértett nõ nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
*****
Ugyancsak garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt került sor
nyomozás elrendelésére egy mezõberényi férfi ellen, aki 2009. január
17-én 20.00 óra körüli idõben az egyik mezõberényi italkimérõ egységben artikulátlanul kiabált, a pultosként dolgozó nõt pedig meg-

MAGDI TEXTILHÁZ
Mezõberény, Fõ út 33.
Rövidáru, méteráru,
kötõ-, horgoló-, kézimunkafonalak,
gobelin, keresztszemes és drukkolt anyagok,
zokni, harisnyanadrág, függönyök, viaszosvászon,
AVON parfümök féláron,
Blúzok kiárusítása 500-800 Ft-tal olcsóbban
Szõnyeg: Fürdõszobaszett 1600,- Ft, bútorszövet 1000,- Ft/m
FEBRUÁRI NYITVA TARTÁS:
hétfõ-péntek: 8-12; 14-17, szombat: 8-12
JELMEZ- ÉS ESKÜVÕI RUHA KÖLCSÖNZÕ

Nyitva tartás: csütörtök-szombat: 15-20
cégtulajdonos: Harcsa Józsefné tel.:06/20-939-0191

fenyegette. További erõszkos magatartását a helyszínre érkezõ rendõrök fékezték meg.
*****
A Mezõberényi Rendõrõrs járõrei 2009. január 9-én 20.40-kor egy
személygépkocsival közlekedõ személyt vontak igazoltatás alá,
amely során megállapítást nyert, hogy a jármûvezetõ szeszesitaltól
befolyásolt állapotban vezette a gépkocsit. Ezen körülményekre tekintettel a jármûvezetõ ellen nyomozás elrendelésére került sor. A
Mezõberényi Rendõrõrs gyorsított eljárás keretében bíróság elé
állítást kezdeményezett, így a nyomozás rövidesen befejezõdik, és a
bíróság is napokon belül határozatot hoz.
*****
Súlyos testi sértés bûntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt került
sor nyomozás elrendelésére egy mezõberényi férfivel szemben aki
2008. december 21-én 01.35-kor az egyik mezõberényi diszkó helyiségben szóváltásba kerül az egyik ott szórakozó vendéggel, akinek
sörösüveggel egy alkalommal fejére ütött, melynek következtében a
bántalmazott személy nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Mezõberényi Rendõrõrs

Dr. Bubó állatpatika és
Dr. Kreisz Ágnes állatorvosi rendelõ
Mezõberény, Madách u. 10/a.
Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig: 9-11,
hétfõ, szerda, péntek: 16-19
Sürgõs esetben is hívható telefonszámok:
dr. Kreisz Ágnes 30/206-5050;
Markos Csaba (gyógyszerrendelés)30/559-0009

AKCIÓ!
Ivartalanítás februárban tavalyi áron

Mezõberényi Hírmondó
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Dr. Burján és Tsa Bt.
Szemészeti Szakrendelõ
és Optikai Cikkek Boltja

TEXTIL BOLT
VÁLOGATOTT KILÓS RUHÁK, GYERMEKVILÁG, FELNÕTT XXL IS

Mezõberény, Széchenyi u. 1.

Mezõberény, Fortuna tér 13.
(Totó-lottó mellett) Tel.: 66/424-325

66/424-130

"Öltözhet tokától-bokáig"

Sauflon kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása

Áraink az érveink
Szerda: 1390,- Ft/kg

Hétfõ: 1790,- Ft/kg Kedd: 1590,- Ft/kg

INGYENES: szemorvosi vizsgálat
kontaktlencse illesztés, betanítás
próbalencse
IDÕPONT: kedd 16-18 óra között (bejelentkezés alapján)
KÍNÁLATUNKBÓL
hagyományos hidrogél lencsék:
* féléves lencse 5190,- Ft/db
* havi lencsék 1465,- Ft/db-tól (3 illetve 6 darabos kiszerelés)
* napi lencse 198,- Ft/db (30darabos kiszerelés)
* szilikon-hidrogél lencse 1665,- Ft/db (6 darabos kiszerelés)

AKCIÓ!
2009. február 1. és 28. között 1 doboz (6 db) szilikonhidrogél lencséhez 1 db 380 ml-es Synergi ápolószert adunk
ajándékba, melynek értéke 4290,- Ft

Csütörtök: 1190,- Ft/kg Péntek: 990,- Ft/kg

Szombat: 890,- Ft/kg
"Frissítjük nem csak a levegõt, az árukészletet is."
AKCIÓ KISMAMÁKNAK
Minden eldobható pelenka 28-as kiszerelése 1000,- Ft alatt.
Régi ár
Új ár
Mini 28 1090,- Ft
890,- Ft
Midi 28 1200,- Ft
970,- Ft
Maxi 28 1260,- Ft
980,- Ft
Junior 28 1320,- Ft
990,- Ft
TOP CLEAN
Ruhatisztítása felsõfokon, szõnyegtisztítás, ruházat-bõr festése
megfizethetõ áron. Felvevõhely: Mezõberény, Fortuna tér 13.
(Totó-lottó mellett) Tel.: 66/424-325
Nyitva tartás:
hétfõ-péntek: 9-12 ;14-17.30 szombat: 9-12
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