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NYUGDÍJAS KORBA LÉPETT A BERÉNYI BÖLCSÕDE
1949. május 1-je óta várja kis lakóit a bölcsõde városunkban.
A hónap végén nyílt héttel ünnepeltük a kerek évfordulót. Vendégül
láttuk a leendõ bölcsiseket és szüleiket, szívesen fogadtunk minden
érdeklõdõt.
A „nyugdíjasnak” múltját képekkel és tárgyakkal is megidéztük,
kiállítást állítottunk össze fényképekbõl, ruhákból, játékokból.
A Munkácsy u. 10. szám alatti zöld kapus épület 6 évtizede várja a
kisgyermekeket. S kinek köszönhetjük, hogy ez létrejött? Bak Mihály,
Hanzély Ferenc orvosoknak, valamint az akkori védõnõknek, akik
meggyõzték a képviselõ-testületet és a dolgozó asszonyokat ennek az
intézménynek a jelentõségérõl. A mindenkori bölcsõdei férõhelyek
számának alakulását a születések számának emelkedése, majd csökkenése, a szociálpolitikai kedvezmények nagyban befolyásolták. Jelenleg a Humánsegítõ Szolgálat 30 férõhellyel mûködteti, kihasználtsága
120%.

BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL
Bartóki József temetésén elhangzott életút. Elmondta: Nagy Ferenc
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Bartóki József
ravatalánál elkerülhetetlen az a Cicerónak tulajdonított
mondás, miszerint:
„Küzdelem nélkül
nincs gyõzelem...”.
Az alkotás nehézségeit, lelki vívódásait, a korábbi betegségeket eddig mindig legyõzõ ember
most alul maradt a
Küzdelemben. A
megtöretett test oda
tér pihenni, ahonnan vétetett – a szülõföldbe, ahogyan
Õ mondaná: az
anyaföldbe.
1929-ben született. Az elemi iskolai osztályokat Mezõberényben, az I. ker. Evangélikus Egyházhoz tartozó oktatási intézményben járta ki. Itt dolgozott édesapja is, aki több mint egy negyed századig az egyház kántor-tanítója volt. Nyilvánvaló, hogy ez a késõbbiekben hatással volt végleges pályafutására. A zsivajjal eleven
Bartolf - féle iskola korai élményei egész életén át kísérték, és rájuk mindig szívesen emlékezett vissza. Igazi, feledhetetlen gyermekévek voltak ezek.
(folytatás a 6. oldalon)

A szakmai munka az elmúlt 60 év során sokat változott, fejlõdött,
átértékelõdött.
Ami viszont állandó, a munkába induló szülõnek és a bölcsiben
maradó gyermeknek mindig nehéz az elválás. Ezt próbáltuk oldani a
nyílt hét programjaival. Délelõttönként a leendõ bölcsisek részesei lehettek az önfeledt „picur-hancurnak”. Kipróbálhatták a csoportszobában és az udvaron lévõ játékokat. A délutáni programokat a szülõknek,
nagyszülõknek szántuk.
(folytatás a 10. oldalon)

Nálunk nincs akadály….
Megújult környezetben várja a segítséget igénylõket a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. A Dél-alföldi Operatív Program
keretében akadálymentesített épület ünnepélyes átadására 2009.
május 28-án került sor.
(folytatás az 5. oldalon)
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Ez történt a két ülés között

után magánszemélyek is letették a kegyelet virágait. Óvodások és kisiskolások is jelen voltak az ünnepségen.
Május 8-án Békéscsabán tartotta soron következõ taggyûlését a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Az ülésen Debreceni Lajos ügyvezetõ a kft. 2008. évi beszámolóját fogadtatta el, majd a közbeszerzési-, önköltség számítási-, munkavédelmi-, tûzvédelmi-, vagyonkezelési szabályzat, számviteli politika megvitatására és elfogadására került sor. Módosította a tagság a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát is. A„Sokszínû természet,
sokszínû társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia is elfogadást nyert.

Szerzõdésmódosítást hajtott végre testületi felhatalmazás alapján a polgármester a mezõberényi Békési út belsõ udvaránál kialakításra kerülõ
út és parkoló építési munkálatairól a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó
Kft. ügyvezetõjével, Károlyi Lászlóval. A fenti munkák elvégzésének vállalt határideje 2009. június 30.
Április 28-án a Colas Kft. mezõberényi telephelyén tett látogatást a polgármester azzal a céllal, hogy a 2009. évi járdafelújítási munkálatok megvalósításairól szóló kérdésekrõl tárgyaljon. A munkák végzésére vonatkozóan árajánlat bekérése történt meg. A járdafelújítás ezen ütemében az alábbi utcák járdáinak felújítása történik meg: a Vasút utca az Árpád utcától
a vasútállomásig, a Csabai út az Arany János utcától a temetõ irányába haladva, az Eötvös utca a Gyomai úttól a Zámenhof utcáig, a Tavasz utca a
Békési úttól a Vadász utcáig, az Ady Endre utca a Békési úttól a Teleki
utcáig, a Madarász és Jókai utca a Gyomai úttól a Jeszenszky utcáig, a Bajcsy és Martinovics utca a Szent Istvántól a Belencéresi utcáig, a Bonyhai
utca és a Puskin utca.
Április 30-án este fáklyás felvonulással vette kezdetét az Európa-napi
majális ünnepség. A hideg idõ rányomta bélyegét a rendezvényre, melyen
kevesebben vettek részt, mint a korábbi években.
Május 1-jén a mezõberényi Ligetben folytatódott az Európa-napi
majális. A bográcsban készült ünnepi ebédet jó néhányan kint a szabadban
fogyasztották el. A délután folyamán a szabadtéri színpad adott teret a fellépõknek.
Május 6-án tárgyalást folytatott a polgármester a Mezõberényi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökével, Mezei Tibor úrral és Horváth János
úrral részükre szükséges önkormányzati támogatások ügyében. A megbeszélés alkalmával Mezei Tibor bejelentette, hogy anyagiak híján nem tudják
tovább mûködtetni az önkormányzattól kapott Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlant (Cigány Közösségi Ház), így azt a hó végével vissza kívánják adni
az önkormányzatnak.
Május 6-án délután a Békési Kistérségi Társulás civil szervezetek és
vállalkozók részére lakossági fórumot szervezett a települést érintõ fejlesztési elképzelések egyeztetésérõl, a pályázati források térségi koordinálásának lehetõségeirõl, valamint a Kistérségi Fejlesztési Bizottság fejlesztéseket
koordináló lehetõségeirõl. A vállalkozói fórum annak ellenére, hogy azon
mintegy 15-en részt vettek, sikeresnek nem volt mondható, így május 14-én
a fórum megismétlésre került, mely iránt gyér érdeklõdés mutatkozott.
Megválasztásra kerültek a tanácsadó testületbe a képviselõk: a vállalkozók
részérõl Szûcsné Sziklai Éva, míg a civil szervezetek részérõl a mozgáskorlátozottaknál tevékenykedõ Vrbovszki Zsolt.
Május 7-én koszorúzási ünnepségen vett részt a polgármester és a jegyzõ. A németek kitelepítése évfordulóján tartott megemlékezést követõen az
önkormányzat nevében történt koszorúzás. A német kitelepítettek és a
környezõ német kisebbségi önkormányzatok képviselõinek koszorúzása

Vállalkozási szerzõdést kötött testületi felhatalmazás alapján a polgármester a Park '95 Kft. ügyvezetõjével a Munkácsy u. 12. sz. alatti épület
bontása, valamint a Munkácsy u. utca vonalán 19,5 m hosszban új kerítés
megépítése tárgyában. A szerzõdés alapján fizetendõ összeg 3 millió Ft. A
szerzõdés szerinti vállalási határidõ május 30-a, a szerzõdés szerint eddig az
idõpontig a kft-nek meg kell kérnie a bontási engedélyt az õ általa készített
bontási tervek alapján, gondoskodnia kell a közüzemet érintõ (villany, víz,
gáz) szolgáltatások rendezésérõl, egységes telep kialakításáról, valamint a
fentiekben említett kerítés elkészítésérõl.
Május 11-én Kondoroson ült össze a "Belvízrendezés az élhetõbb
településekért" címen benyújtott pályázat sikeres, versenyben levõ 16 települése. A településen a gesztor szervezet részérõl Dankó Béla polgármester
ismertette, hogy a projekt települési kidolgozása körül problémák jelentkeztek, záros határidõként július 2-a lett megjelölve azon dátumként, amely idõpontig a még mutatkozó hiányosságokat meg kell szüntetniük. Akik a fent
említett idõpontig a hiányosságot nem szüntetik meg, kizárásra kerülnek,
nem veszélyeztetik tovább a belvízelvezetés megoldásáért küzdõ települések érdekeit.
A Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága részérõl értesítés
érkezett, hogy el lett rendelve a szõlõültetvények 2009. évi összeírása,
mely június 1. és szeptember 30. közötti idõszakban fog lezajlani. Magyarországon 722 településen végzik el az összeírást, melynél a tulajdonosoknak nem kell jelen lenniük.
A bölcsõde engedélyes terveinek elkészítésére meghívásos versenytárgyalást hirdetett a polgármester. Az engedélyes tervek elkészítésére a
békéscsabai Fajzi Építész Stúdiót, a békéscsabai Struktura-bau Kft-t és a
szeghalmi Optimál-Terv Kft-t kérte fel. Az említett engedélyes terv megléte
szükséges a további munkavégzéshez, azaz a második fordulós pályázat
benyújtásához.
Vállalkozási szerzõdés jött létre az egri székhelyû Colas Zrt-vel a 2009.
évi járdafelújítások tárgyában. A szerzõdés alapján a kivitelezõ a fentebb
felsorolt utcák esetében köteles a járdafelújítási munkálatokat aszfalt kivitelben elkészíteni. A munkaterület átadási idõpontja május 11-e, míg a befejezési határidõ július 31-ben került meghatározásra.
Május 13-án Mezõberényben számolt be a Porció Kft. részérõl Szita
Gábor és Paizs József okleveles-gépészmérnök a geotermikus energia
pályázat érdekében tett erõfeszítésekrõl. Apályázat elõkészítése jó ütemben
halad, a környezetvédelmi hatóság részérõl várjuk a szakhatósági állásfoglalásokat, ennek függvényében adható be a pályázat.
A polgármester árajánlatot kért a strand területén megvalósuló nyári
öltözõ tervezési munkálatainak elvégzésére a gyulai Erbo-Plan Kft-tõl, a
szeghalmi Optimál-Terv Kft-tõl és a békéscsabai Struktura-bau Holding
Kft-tõl.
Megbízási szerzõdést kötött a polgármester a békéscsabai Sikerpálya
Pályázatíró és Szolgáltató Kft. ügyvezetõjével, Belanka Csabával a Multifunkcionális gép pályázati anyagának elkészítésére. (folytatás a 3. oldalon)
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A pályázat elkészítéséért a pályázatírót 200.000 Ft javadalmazás illeti
meg.
Május 18-án rendkívüli kistérségi társulási ülés megtartására került sor
Békésen. Az ülés tárgya a kistérség településeinek közös megbeszélése volt
a 2009. évi Békési Kistérség településeinek biztosított LEKI támogatás
felosztásáról. A települések polgármesterei olyan állásponton voltak, hogy
minden település a lakosság számarányosan szétbontott összegének
megfelelõ pályázatot nyújtson be LEKI pályázat címen. A 2009. január 1-i
létszámadatok alapján a 10.994 lakos után Mezõberény 42.654.911 Ft
összegre nyújthat be pályázatot.
Május 18-án tárgyalást folytatott a polgármester a gyulai Menhely
Alapítvány részérõl Tölgyesi Anikóval, valamint Szekerczés Balázs újkígyósi vállalkozóval. A tárgyalás a kóbor ebek nehézkesen kezelhetõ ügyének gyorsítását szolgálta. Szekerczés Balázs vállalkozóval - aki az ebek befogását végzi - 2009. július 1-tõl 2010. május 31-ig határozott idõre szóló
megállapodást kötött a polgármester az ebek befogására. E tevékenység
éves díja 300.000 Ft.
A Menhely Alapítvány a fent említett befogóember tevékenysége után a
befogott és kullancstalanított ebek további sorsáról intézkedik. Az alapítványhoz beszállított ebek után ebenként 5.000 Ft összegû díjat kell fizetni.
Az alapítvánnyal is a fentivel azonos idõszakra, azaz 1 évre kötött szerzõdést
a polgármester, amellyel 40 db eb átadását jelezte elõ, amelyért 250.000 Ft
díj megfizetését irányozta elõ az önkormányzat.
A bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben címû pályázat
engedélyes tervének elkészítésével a korábbiakban megkért és közölt 3 db
árajánlat közül a békéscsabai Struktura-bau Holding Kft. ajánlata került
elfogadásra, mivel forint összegben és határidõ vonatkozásában is az
említett tervezõ cég tette a legmegfelelõbb ajánlatot.
A polgármester árajánlatot kért a mezõberényi sporttelep területén megvalósuló öltözõ épület felújítási és átalakítási terveire a szeghalmi OptimálTerv Kft-tõl, a Struktura-bau Kft-tõl, és a szeghalmi Opti-Plan Kft-tõl.
Befejezõdött a Békés-Mezõberény közötti kerékpárút külterületi
szakaszának építése. Az átadás idõpontja még nincs kijelölve, a belterületi
szakasz elkészítésének és átadásának végsõ határideje november vége. A
kivitelezõ szeretné a beruházást hamarabb átadni. Jelenleg a Békési út - Hajnal utca sarkán lévõ villanyoszlop áthelyezésének tervezési és engedélyezési folyamata van elrendelve, amelyet a kivitelezõ, a békéscsabai Hódút
Kft. intéz. Két hónapon belül várható az oszlop áthelyezése, és elvileg ez
után valósulhat meg a kerékpárút az Ady Endre utcától a Hajnal utcáig.
A fent említett mezõberényi belterületi kerékpárút építésével kapcsolatosan a békéscsabai Hódút 2 db gesztenyefa kivágását kezdeményezte. A
Békési út egy szakaszán olyanok a körülmények, hogy a két fa kivágása
nélkül a kerékpárút a szabványoknak megfelelõen nem épülhet meg, így a
polgármester a hozzájárulását adta, a jegyzõ engedélyezte a 2 db gesztenyefa kivágását. Természetesen más helyen a kivágott fa helyett megfelelõ
pótlás lesz biztosítva.
Jó ütemben halad a járdaépítési program végzése. Az egri Colas Kft.
mezõberényi telephelyén kevert aszfaltból a megrendelt 11 utcában a járdaépítési munkálatok befejezést nyernek a vállalt határidõig. Reméljük,
hogy e munkák biztosítása mellett arról tudunk beszámolni, hogy az említett
cég a jövõben is hatékonyan mûködik Mezõberényben, nem szorul arra,
hogy az üzemet más telephelyen építse meg.
A mezõberényi sporttelepen lévõ öltözõ épületének felújítási és átalakítási munkálatainak tervezésére szerzõdést kötött a polgármester a
szeghalmi Opti-Plan Kft. ügyvezetõjével. Az említett tervezés szük-

ségességét indokolja, hogy csak engedélyezéssel beadott építési terv alapján
tud a város pályázatot benyújtani.
Május 22. és 25. között erdélyi testvérvárosunk, Szováta ünnepelte a
Medve-tó létrejöttének 134. évfordulóját. Szováta Város polgármestere e
rendezvényre hívta meg városunk polgármesterét és 3 tagú küldöttségét. Az
említett rendezvény - amely hasonló a mi Berényi Napok elnevezésû rendezvényünkhöz - hagyományosan minden évben megrendezésre kerül. A
polgármesteren kívül a küldöttség tagja volt Harmati László alpolgármester,
Kovács Lászlóné és Litvai György képviselõ.

Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2009. május
26-án tartotta soron következõ ülését. Tájékoztató hangzott el Dr. Baji
Mihály jegyzõ tolmácsolásában a képviselõ-testület 2009. április 27-én
megtartott zárt ülésén hozott döntéseirõl. Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolóját hallhatták az ülésen jelenlévõk és a kábeltelevízió nézõi a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 2009. június 30-ával lemondja a Martinovics u.
25. sz. alatti iskolaépület használati jogát.
Módosításra és elfogadásra került a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, az Összevont Óvodák, a Petõfi Sándor Gimnázium, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezõberény Város Polgármesteri Hivatala, a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, valamint
a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okirata.
A testület tudomásul vette az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
fény- és hangtechnikai berendezésének felújítási és bõvítési tervét, és elfogadta azt, hogy ebben az évben az érdekeltségnövelõ támogatásra benyújtott igény elfogadása esetén az intézmény által megjelölt eszközök kerüljenek beszerzésre, bruttó 503.280 Ft értékben.
A képviselõ-testület tagjai elfogadták a gyermekvédelem helyzetérõl
és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról szóló írásos
beszámolót. A beszámoló a Gyámhivatal és a Szociális Iroda együttes
beszámolóját, a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, az Összevont
Óvodák, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, valamint a
Petõfi Sándor Gimnázium beszámolóit tartalmazza. A testület a beszámolókat jónak, színvonalasnak, a tartalmi követelményeknek megfelelõnek
ítélte meg, és megköszönte a feladat ellátásban résztvevõk munkáját.
Hoffmann Dániel, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
számolt be a bizottság által végzett munkáról. A képviselõ-testület a
beszámolót elfogadta.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy 2009-ben is csatlakozik a gyermekek nyári étkeztetésének
programjához. Az ebéd biztosítása felmelegítendõ ételek formájában,
közvetlen megrendeléssel fog történni úgy, hogy 45 munkanapon át 227
gyermek részére történjen az étkeztetés a biztosított keretösszeg felhasználásával. Az étel kiosztása a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül lesz biztosítva.
Jóváhagyták az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosítását.
A testület egyetértett azzal, hogy a Berényi Napok rendezvény regisztrálva legyen a hazai fesztiválok nyilvántartási rendszerébe. A regisztrációval és a kapcsolattartással a képviselõ-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízta meg. (folytatás a 4. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
(folytatás a 3. oldalról)
Módosításra került a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi
rendszerérõl szóló többször módosított rendelet a júliusi ÁFA növekedés
miatt.
A képviselõ-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízta
meg azzal, hogy az "Izek és színek a Körösök Völgyében fesztivál" címû,
2009. június 27. napján Doboz-Szanazugban megrendezésre kerülõ rendezvényre szervezze meg a jelentkezéseket, értesítse az érintett csoportokat
és a civil szervezeteket.
A testület megköszönte a gyõri székhelyû Produktív Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ajánlatát pályázat megírására az Európai Bizottság által
meghirdetett testvérvárosi programok vonatkozásában, de ezzel nem kíván
élni. Felkérte az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot, hogy e témában
lehetõség szerint még az idén nyújtson be pályázatot.
Mezõberény Város Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a DARFT által
meghirdetett CÉDE pályázaton részt kíván venni - MULTIFUNKCIÓS
gépjármû beszerzés -, melynek fedezetét, 25.000.000 Ft-ot a 2009. évi
költségvetése (Felhalmozási kiadások között megtervezett, a Városi Közszolgáltató Intézmény részére több funkciós kommunális gép beszerzése)
terhére biztosítja.
Döntés született arról, hogy a képviselõ-testület a DARFT által meghirdetett TEUT pályázaton részt kíván venni - Báthory és Laposikert utcák
szélesítése és burkolat megerõsítése - melynek fedezetét, 20.000.000 Ft-ot
a 2009. évi költségvetése (Felújítási feladatok, városi utak, járdák felújítási
elõirányzata) terhére biztosítja.
A testület úgy döntött, hogy a DARFT által kiírt leghátrányosabb
helyzetû kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán
(LEKI) részt kíván venni - Sportpályán lévõ öltözõ felújítása, bõvítése és új
szociális blokk kialakítása - melynek fedezetét, 1.050.000 Ft-ot a 2009. évi
költségvetése általános tartaléka elõirányzata terhére biztosítja.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy a DARFT által kiírt LEKI pályázaton részt kíván venni - 120-140 m2
alapterületû nyári öltözõ építése a mezõberényi Kálmán Fürdõ területén melynek fedezetét, 1.050.000 Ft-ot a 2009. évi költségvetése általános tartaléka elõirányzata terhére biztosítja.

FOGADÓÓRA
2009. június 9-én (kedden)
10 órakor
Lestyán Ádám a 3. sz. körzet,
Harmati László a 6. sz. körzet,
Onody Gyuláné a 8. sz. körzet,
Csávás István a 9. sz. körzet,
Halász Ferenc a 10. sz. körzet
képviselõje
és Litvai György képviselõ
KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁT tart.
Helye: Városháza 15. sz. terme

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a DARFT által kiírt LEKI
pályázaton részt kíván venni - Családsegítõ Szolgálat, Petõfi u. 27. sz.
alatti ingatlan homlokzatának felújítása - melynek fedezetét, 1.750.000
Ft-ot a 2009. évi költségvetése elõirányzata (általános tartalék) terhére biztosítja.
A képviselõ-testületi tagok - miután lemondás miatt egy alpolgármestere
maradt Mezõberénynek - megszavazták Cservenák Pál Miklós polgármester javaslata alapján Harmati László alpolgármester tiszteletdíját,
mely 2009. június 1-tõl bruttó 160.000 Ft/hó-ban lett megállapítva azzal,
hogy felkérték Harmati Lászlót, hogy legalább heti 16 órában segítse a polgármester munkáját a Polgármesteri Hivatalban.
A képviselõ-testület a Mezõberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kérésére a Mezõberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti Cigány Közösségi Ház
visszaadását az Önkormányzat részére 2009. május 30-val elfogadta úgy,
hogy az átadás idõpontjáig felmerülõ közüzemi számlák a Mezõberényi
Cigány Kisebbségi Önkormányzatot terhelik. A képviselõk megállapodtak
abban, hogy a következõ testületi ülésre kidolgoznak egy tervet arról, hogy
milyen lehetõséget tudnának kínálni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
mûködéséhez.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy a DARFT által meghirdetett TEKI pályázaton részt kíván venni - Térfigyelõ hálózat kiépítése - melynek fedezetét 1.175.000 Ft-ot a 2009. évi
költségvetése (általános tartalék) terhére biztosítja, valamint felhatalmazta
Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy az Együttmûködési megállapodást aláírja.
A testület megszavazta, hogy jogászi segítséget vesz igénybe annak
megvizsgálása érdekében, hogy a Tomka Mihály újságjaiban és leveleiben
feltett kérdések megvalósítják-e a rágalmazás büntetõ tényállását az önkormányzattal szemben, valamint sértenek-e személyiségi jogokat. A vizsgálatról jelentés készül a képviselõ-testület részére. A jelentés ismeretében a
képviselõ-testület dönt a további intézkedések megtételérõl, esetleg jogi útra
terelésérõl, az illetõ személlyel szembeni kereset benyújtásáról.
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 2009. június 29.
Jakab Krisztina

HIRDETMÉNY
Felmérések szerint évrõl-évre több egészségügyi problémát okoz a parlagfû pollenje. Ajúnius közepétõl
október elejéig tartó virágzási idõ alatt egyre több személynél jelentkeznek az ún. „szénanátha” tünetei,
és az asztmás betegségek. A parlagfû pollenje által okozott betegségek megelõzhetõk az allergiát kiváltó
tényezõ megszüntetésével, ezért a parlagfüvet következetesen irtani kell kapálással, kaszálással,
gyomlálással! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján a
termelõ, illetve a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak
végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben nem tesz eleget parlagfû irtási kötelezettségének, külterületen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve, belterületen a települési (fõvárosban
kerületi) önkormányzat jegyzõje rendeli el a közérdekû védekezést melynek teljes költsége a mulasztót
terheli. A közérdekû védekezés elrendelése mellett a fertõzött ingatlan használójával/tulajdonosával
szemben növényvédelmi bírság kerül kiszabásra. A növényvédelmi bírság és az élelmiszerláncfelügyeleti bírság legmagasabb összege tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.
A parlagfû fertõzöttséget folyamatosan ellenõrzik mind a belterületi, mind a külterületi ingatlanokon! A közérdekû védekezés elrendelésének és növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése
érdekében a Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy ingatlanaikon
folyamatosan gondoskodjanak a parlagfû gyommentesítés elvégzésérõl.
Mezõberény Város Jegyzõje
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KISVÁROSI KAVICSOK
Tûzoltóink egy (szép) napja
Május 30-án a békéscsabai repülõtéren rendezték az idei megyei
tûzoltó versenyt. A nyolc megyei település 27 csapatán kívül egy
megyén kívüli és egy határon túli, zentai csapat vett részt a versenyen. A Berény ÖTE 35
fõs delegációja négy versenyzõ csapattal
indult a vetélkedésben. Tûzoltóink felkészültségének eredményeként a nõi csapat elsõ, a
három felnõtt férfi csapat 1-1 elsõ, negyedik és
hetedik helyezést ért el.
Az eredményhirdetés után került átadásra a
Magyar Tûzoltó Szövetség által adományozott
Széchenyi Ödön Emlékplakett, melyet ebben
az évben az egyesület elnöke, Halász József
kapott „a tûzvédelem érdekében kifejtett példamutató tevékenységéért”.
A képen, álló sor balról jobbra: Styaszni
János, Czerovszki Anikó, Nagy Zoltán, Nagy
Anikó, Marton Katalin, Marsi János, Bereczki
Mihály, Fördõs Norbert, Balog János, Edömér
Mihály, Csipke Ferenc parancsnok, Fodor
Tibor, Csávás Tibor, Halász Máté, Várhalmi
József, Kornyis Béla, Egyed Lajos.
Guggolnak, balról jobbra: Somlyai Márió,

Nálunk nincs akadály….
(folytatás az elsõ oldalról)
A beruházás két ütemben valósult meg. A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést a DAOP 10 millió forintos pályázati
támogatása, és Mezõberény
Város Önkormányzata által biztosított több mint 3 millió forintos önerõ tette lehetõvé. A
pályázattal
nem
érintett
épületrészben a nyílászárók
cseréje, a fûtés korszerûsítése,
az
elektromos
vezetékek
felújítása a Humánsegítõ Szolgálat pénzmaradványából valósulhatott meg.
Fizikai akadálymentesítés
keretében kialakításra került a
mozgássérült parkoló. Az épületbe való bejutást rámpa segíti,
a vizesblokk felújítása, az ajtócserék lehetõvé teszik kerekesszékkel való közlekedést. Infokommunikációs akadálymentesítés keretében megtörtént az
információs elõtér kialakítása,
ahol vezetõ- és figyelmeztetõsávok, Braille írású szöveggel
ellátott információs táblák elsõsorban az érzékszervi fogyatékosok tájékozódását segítik. A
nagyothallókkal való kapcsolat
kialakítása érdekében az íróasztalokba indukciós hurok került beépítésre.

Szemenyei Gábor, Kaszányi György, Váradi Miklós, Kéki Gergõ,
Gyarmati Sándor, Cservenák Dávid, Gyarmati Szilárd, Kéki Dániel,
Edömér Zoltán, Halász József elnök. Ülnek, balról jobbra: Marsi
Kinga, Hegedûs Mónika, Földesi Brigi, Bereczki Szilvia, Diós
Andrea, Gyebnár Henrietta. Fekszik: Martincsek György

A beruházás átadó ünnepségén megjelent vendégeket Cservenák
Pál Miklós Mezõberény Város polgármestere köszöntötte, aki örömét
fejezte ki a felújítással kapcsolatban, s elmondta, hogy a belsõ megújulást az önkormányzat – pályázati források függvényében - az épület
homlokzatának felújításával szeretné teljessé tenni.
Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében a családok jelentõségére, a családsegítõ szolgálatok szerepére hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a
gyermeki ártatlanság, a tisztaság, az elõítélet mentesség és a
hit a felnõttek számára is mintaként szolgálhat.
Macskássy Izolda grafikusfestõmûvész csodálatos képei,
selyemkollázsai emelték a rendezvény színvonalát, finom színeivel meghitt hangulatot
árasztva. A kiállítást Füzesséri
József Szikszó Város polgármestere nyitotta meg. A mûvésznõ több éve fordítja mûveinek eladásából befolyó bevételeit jótékony célra, amit jelen
esetben a mezõberényi hátrányos helyzetû gyermekek javára ajánlott fel.
Kovács Edina
igazgató
Városi Humánsegítõ
és Szociális Szolgálat
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BÚCSÚ BARTÓKI JÓZSEFTÕL
(folytatás az elsõ oldalról)
A középiskola, távol a családi közösségtõl már jelentett megpróbáltatásokat. A jónevû, nagy hagyományokkal rendelkezõ aszódi és hódmezõvásárhelyi gimnáziumokban folytatott tanulmányokat végül a békési
Szegedi Kis István Gimnáziumban érettségivel fejezte be.
1948 – tól került kapcsolatba a munka világával. Dolgozott munkásként, adminisztrátorként, grafikusként. Egy kiállításokat szervezõ és rendezõ budapesti vállalatnál volt grafikus. Az ott végzett munka, a különbözõ
alkotásokkal való közvetlen találkozás, egy – egy jobban sikerült saját
tanulmány erõsítette benne az alkotási vágyat, amely késõbb a festészet
iránti mély elkötelezettséggé nemesült.
1954–tõl kezdõdõen 10 éven át volt az 1. Sz. Ált. Iskola gondnoka. A
tanítás érdekelte igazán, így képesítés nélküli rajztanárkodást vállalt. Mellette maradt ideje tanulmányozni az egyetemes és magyar mûvészettörténetet.
Ebbõl az idõbõl származnak remek grafikái, karikatúrái, sõt kisplasztikával is kezd foglalkozni. Eközben levelezõ hallgatója a Szegedi
Tanárképzõ Fõiskolának, ahol 1969 – ben rajz – földrajz szakos tanári
oklevelet szerzett. Festõi munkásságának alakulásában nagy szerepe volt a
szervezett tanulásnak, fõiskolai tanárai instrukcióinak.
1966. õszétõl a 2. sz. Ált. Iskola rajztanára az 1986 – ban bekövetkezetõ nyugdíjazásáig. 1972 –tõl a Petõfi Sándor Gimnáziumba is áttanított
óraadóként, illetve nyugdíjasként 1996 – ig tanította a rajz és mûalkotáselemzés tantárgyat. Az azóta eltelt idõt – a halálát megelõzõ néhány hónap
kivételével – az alkotásnak szentelte.
Eddig az életút, tényekkel és dátumokkal. Adathalmaz, ami mögött
azonban ott van Õ, a személyiség: a magánéletben a családfõ, a férj és
apa, a nagyapa, a közéletben a pedagógus, az alkotómûvész, a szülõvárosáért bármikor tenni kész lokálpatrióta.
Nem a Földön eltöltött évek száma a fontos (mert az néha sok, néha kevés), hanem a szeretet, amelyet megosztunk egymással, amíg itt és együtt
vagyunk. Adott és kapott szeretetet. Feleségével gondosan egyengették
gyermekeik felnõtté válásának útját. A sorra érkezõ unokák révén tetszett
neki a nagyapa szerep.
32 éven át dolgozott pedagógusként. Szeretett tanítani, élete fontos részének tartotta tanári munkáját. Ez az emberöltõnyi idõ alkalmat adott
számára ahhoz, hogy a szép, a mûvészi szép szeretetére neveljen. Tanítványai tisztelettel és szeretettel fogadták törekvéseit mind az általános
iskolában, mind a gimnáziumban. Az átlagosnál tehetségesebb, a
képzõmûvészet iránt fogékonyabb, diákjainak szívesen segített. Az õ számukra ösztönzõleg hatott tanáruk alkotói munkássága, festészete, s jó
néhány követõje is van.
A festõmûvész Bartóki József mindezekkel együtt egy külön világ. Ars
poeticaja: „A szülõföld, az anyaföld szeretete”. Minden innen ered, minden
innen gyökerezik. Átgondolt tematikájú festményei az értelmen átszûrt
érzelem vetületei. Nála a dolgok értéke nem abban rejlik amit érnek,
hanem abban, amit jelentenek. Egy régi cserépedény, egy elnyûtt
karosszék, egy kelengyés láda értéket hordoz: emlék az elõdöktõl, tükre a
múló idõnek, a valamikori kezek munkájainak. Az Alföld, a Körös-menti
tájak, Mezõberény – vagyis a szülõföld – gyakori témái festményeinek.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2009. június 17-én (szerda)
és június 23-án (kedd)
továbbképzés miatt a
GÉPJÁRMÛ ügyintézés szünetel!
Megértésüket köszönjük!
Mezõberényi Okmányiroda

Kifejezésmódja világos, érthetõ, minden modorosságtól mentes.
60 – as években az egykori Békési járásban hagyomány volt az amatõr
festõk rendszeres kiállításának megszervezése. Aztán ez fokozatosan kapcsolódott a Békési Élet, majd a Köröstáj c. folyóiratok kiadóinak
képzõmûvészettel is kapcsolatos ankétjaihoz. Bartóki József rendszeres
résztvevõ, sikeres kiállító volt ezeken az alkalmakon. Elsõ önálló kiállítása
a Békés megyei Népújság szerkesztõségében volt, amit aztán számtalan
egyéni és kollektív tárlat követett. Egyéni kiállításainak sorában
kiemelkednek az évfordulókhoz kapcsolódók, így az 50., 60. és a 75.
születésnap évében rendezettek – utóbbi a Békéscsabai Jókai Színházban.
A hazai kiállítások mellett mûvei szerepeltek az egykori Jugoszláviában,
Szlovákiában és Németországban. Egyik legnagyobb sikerét azonban
Budapesten, a József Attila Mûvelõdési Házban aratta a „Mezõberény
bemutatkozik” c. rendezvényen. A Mezõberénybõl elszármazottak
Budapesti Baráti Köre meghívásának eleget téve a mûvelõdési központ citera zenekara, és a Páva Kör szerepelt, a díszítõmûvész szakkör a helyi népi
motívumokat õrzõ, modern értelmezésû kézimunkákkal, Bartóki József
pedig az itthoni tájat, településünk jellegzetességeit bemutató képekkel vett
részt. A nagylétszámú közönség – csupa volt berényi – lelkes
tetszésnyilvánítás mellett ismerte fel szülõhelye részleteit. Kell-e ennél
nagyobb elismerés a mûvésznek?
Az 1973 – ban megjelent Mezõberény története c. mongráfia néprajzi
fejezetét Hentz Lajossal közösen készítették. Ettõl kezdve fordul figyelme
komolyabban a helytörténet felé, különösképpen pedig az épített környezet
sorsa érdekli. 1986 – ban és 1993 – ban jelennek meg könyvei a német és
szlovák evngélikus templomokról. Sisa Béla építészettörténész, szaklektor
mindkét munkát kíválónak minõsítette, biztatva a szerzõt hasonló monográfiák megírására. A harmadik könyv, a református templom monográfiája jelenleg csaknem nyomdakész állapotban van.
Mindeközben persze tanított, festett, különleges tus-technikával
grafikai sorozatot készített és bronzba öntette gyönyörû plakettjét a
„Berényi templomtornyok”-at. 1986 – ban alapító tagja, sõt névadója volt
a Baráti Egylet Mezõberényért egyesületnek.
A mûvészet világa nem hétköznapi világ, bonyolult és sok-sok útvesztõje van. Néha az útvesztõ gödörbe vezet, amibõl segítséggel is nehéz
feljutni. Bartóki Józsefnek volt segítsége: a felesége, aki biztosította az
alkotómunka hátterét türelemmel, szeretettel, s ha kellett megbocsátással.
Ilyen segítõtárs volt korábban a csaknem 20 évvel fiatalabb mûvésztárs,
Várkonyi János az 1970 – es évek közepén. Jótékony hatással voltak
egymás mûvészetére.
Katalogizálva nincsenek Bartóki mûvei. Van azonban saját pontos nyilvántartása, melynek alapján mûvei nyomon követhetõk. Az életmû regisztrálása az utókor feladata.
És most az út véget ért. Elpihent az ecset és a toll, nem kopog az írógép.
Az élet rövid, a mûvészet örök, ám a mûvek õrzik az alkotó emlékét.
Búcsúzom Tõled Józsi!
Általam búcsúzik Tõled egykori iskoláid tantestülete, a Baráti Egylet
Mezõberényért egyesület tagsága, a mûvésztársak.
Pihenésed legyen békés!
Isten Veled!

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára

OLVASÓTÁBORT
szervez 8-12 éves gyermekek részére. Helyszín: a könyvtár és a „Madarak Háza”
Látogatóközpont. Cél: tartalmas nyári idõtöltés, kötelezõ olvasmányok rendhagyó
feldolgozása. Tanulási nehézségekkel küzdõ jelentkezõket is várunk!
Idõpont: augusztus 10-15. (6 nap) Költsége: 9.000,- Ft/fõ
A költség tartalmazza: a napi 10-18 óráig tartó foglalkozásokat, napi három
étkezést és a hét folyamán 2 strandbelépõ árát.
További információ és elõjelentkezés (július 15-ig): Pallagi Mária könyvtárosnál
személyesen, vagy a 66/515-558 telefonszámon.
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Itt a nyár
Ma már mindenki tudja, hogy mekkora veszélyt rejt magában a túlzott napozás, védekezés nélkül a napon tartózkodás.
Az UV sugárzás a napfény része. Nagy energiájú rövid hullámhosszú sugárzás. Számunkra láthatatlanok. 3 típusa van, az UV-A,
UV-B, UV-C. Szervezetünkre az UV-B a veszélyes, felelõs a leégésért,
a bõr korai ráncosodásáért, bõr rákért, a szem korral járó károsodásáért.
Az ultraibolya sugarak mennyisége és ereje Közép-Európában június közepén a legerõsebb. Délben a legégetõbbek, ugyanis ilyenkor a
napsugarak beesési szöge csaknem merõleges. Ezért javasolják azt,
hogy a nap delelése körül 11-15 óráig árnyékban, vagy fedett helyen
tartózkodjunk.
A felhõzet általában csökkenti a napfény károsító hatását, de felhõs
idõben is van UV sugárzás, mert a felhõkön jelentõs része áthatol. A
sugárzás egy részét a föld elnyeli, a másik részét visszaveri a levegõbe. A házak oldalairól, a betonról nagy mértékû a visszeverõdés. A
hegyekben a tengerszint feletti magasság növekedésével egyre intenzívebb a sugarak hatása, télen a friss hó a 80%-ig is visszaveri a fényt.
A víztükör a rávetõdõ fény erejét akár kétszeresére is növelheti.
Árnyékban sincsenek teljes biztonságban a fehér bõrûek, a csecsemõk, kisgyermekek. A levegõben levõ láthatatlan porszemek szétszórják az ultraibolya sugarakat, észrevétlenül is jelentõs mennyiségû
visszatükrözõdõ sugárzás érheti õket.
A hosszabb idejû szabadban tartózkodás, kerti munka, sportolás,
kirándulás, kinti játékok ideje alatt is leéghetünk. Nagyon fontos, hogy
a magas faktorszámú napvédõ készítmények használata mellett fontos
a megfelelõ öltözködés. Könnyû, pamut, nem testhez simuló hosszú
ujjas ruhadarabok, és elengedhetetlen a könnyû kalap, kendõ.
Nagyon fontos a megfelelõ folyadék bevitelrõl gondoskodni, ami
nem lehet alkoholos ital, hanem víz, ásványvíz, tea, gyümölcs lé. Sok
színes gyümölcs, zöldségféle tartalmaz béta karotint, A, C és E vitamint, amik „belsõ fényvédõk” /pl. sárgarépa, paradicsom, sütõtök,
sárga gyümölcsök/. Testünk nem minden része egyformán érzékeny a
napsugárzásra. Különösen vigyázni kell az orrunkra, arcra, mellre, a
kezek, lábak hajlító oldalára. Nagyon fontos a napszemüveg védõ
hatása, aminek a lencséje lehetõleg 100% UV védelemmel rendelkezzen.
Felmerül egy aktuális kérdés: elõnyös-e a barna bõrszín?
A modern társadalmakban a bõrszínt a divat befolyásolja. A XX.
század elején még egyértelmûen a fehér szín volt az általánosan elfogadott. A megnövekedett szabadidõ, a nyaralási szokások megváltozása, társadalmi változások, a gazdagság, jó lét, a szépség jelképévé vált
a barna szín. Az UV index megváltozásával fontos, hogy újból az
egészség kerüljön elõtérbe.
Figyeljenek és vigyázzanak magukra! Jó egészséget kívánok.
Puskelné Ollé Ilona
FELVÉTELI A ZENE- ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNYBEN!
A Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény ebben az évben is
felvételt hirdet a 2009/2010-es tanítási évre, alábbi meglévõ szakokra ill. hangszerekre: rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba,
zongora, fafúvós: furulya, klarinét, fuvola, szaxofon, hegedû, cselló, elõképzõ, grafika, festészet.
A felvételi beiratkozás helye: a mezõberényi
Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény,
Tessedik tér 1. sz. (volt Úttörõház).
Ideje: 2009. június 16-án (kedd) 14-17 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket:
Öreg István fõigazgató,
Matajsz János tagintézmény-vezetõ

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 tagdíjakból és adományokból tevõdik össze és ebbõl gazdálkodik. Az
Elnökség tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat. Az
Egyesület fizetett alkalmazottat nem foglalkoztat. A város lakóinak
támogatásával és az egyesület segítségével inget, nyakkendõt, kottatartó mappát kaptak a zenekar tagjai. Az egyesület 2008-ban 7
elnökségi és 3 közgyûlést tartott, és az alábbi események
szervezésében mûködött közre:
A köröstarcsai „Ovisokért” Alapítvány Jótékonysági koncertjén
való részvétel szervezése, nemzeti ünnepeken való fellépések
(márc. 15., május 1.) Fáklyás felvonulás, Berényi Napokon való
fellépés megszervezése, és a német Münseingeni delegáció megvendégelése. Az Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet bélmegyeri,
muronyi fiókjának és a Praktiker áruház átadásán fellépés megszervezése illetve a békéscsabai Kolbászfesztiválon való részvétel.
Az egyesület felvette a kapcsolatot a svájci Münsingeni MGBRASSBAND fúvós együttessel. Októberben a svájciak 12 tagú
delegációja járt Mezõberényben. A delegáció fogadása és a Mezõberényi Városi Fúvószenekar önálló hangversenyének megszervezése is a feladata volt az egyesületnek.
Köszönjük a város lakosságának, vállalkozóknak, gazdálkodó
szervezeteknek a pénzbeni és egyéb támogatásokat.
Matajsz János
elnök

DR. BURJÁN ÉS TSA. BT.
SZEMÉSZETI SZAKRENDELÕ
ÉS

OPTIKAI CIKKEK BOLTJA

MEZÕBERÉNY, SZÉCHENYI U 1.
TEL: 66/424-130
KONTAKTLENCSE:
SAUFLON KONTAKTLENCSÉK
ÉS ÁPOLÓSZEREK FORGALMAZÁSA.

INGYENES: SZEMORVOSI VIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS, BETANÍTÁS
PRÓBALENCSE

IDÕPONT: KEDD 16-18 ÓRA KÖZÖTT
(BEJELETKEZÉS ALAPJÁN)
NAPI, HAVI, FÉLÉVES VISELÉSÛ
LÁGY KONTAKTLENCSÉK
MEGRENDELÉS UTÁN EGY NAPON BELÜL.

NAPSZEMÜVEG:
UV VÉDÕS POLARIZÁLT NAPSZEMÜVEGEK.
SZEMÜVEGKERETEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE:
EGY, KÉT ÉS TÖBBFÓKUSZÚ LENCSÉKKEL.
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Ora et labora!
Szabó Antal néptanító emlékére
1972-ben ballagtunk el a mezõberényi gimnáziumban, Õ is, mi is. Õ akkor
61 éves volt, még egy évet maradt, mert úgy érezte, van még annyi teendõje,
amivel az alapító munkálatai után nyugodtan adhatja át a vezetést.
- Ez az emlékezésem is személyes. Milyen emlékem is van róla? Kissé
zárkózott, szigorú, egyenes tartású, hittel élõ, mélységében becsületes embernek
ismertem meg az évtizedek alatt. Pedig nem így láttam mindig. Ahogy
fejlõdtem, fejlõdött az értékítéletem is, sok mással együtt.
A gimnáziumi évek alatt nem nagyon szerettük. Inkább féltünk tõle. Taszított ama konzervatívnak tûnõ személete. Akkor valamiféle paradigma-váltáson
mentek a társadalmak. Nemcsak egyszerû nemzedékváltás volt az, hanem egyfajta forradalmi lendülettel teljesen át akartuk formálni a világot. Talán még
sarkaiból is kiforgatva, ahogy az akkori ideológiai irányzat sugallta. A „beatnemzedék” gyermekei voltunk. Antal bácsi következetes maradt az egyetemes
értékekhez. Mi, lázadó, a kamaszkorból már ki-kikukucskáló ifjak, ezt nehezen
viseltük. Féltünk tõle. Lehetett is. Szigorú, becsületes, kálvinista lelkületû, talán
vesébe hatoló tekintetével pillanatok alatt felmérte, kivel is van dolga, hogyan is
tud neki segíteni. Segítõ lélek volt, amit akkor még nem ismertem föl. Amikor
2.-osként, az igazgatói irodába kerültem hozzá „raportra”, akkor kiabált,
veszekedett velem. Csak a mostani eszemmel tudom, hogy értem tette.
Tették a dolgukat Irénke nénivel, bármi is alakult körülöttük. Nem ágáltak
az igazságtalanságok ellen, [akadt akkor is valamennyi?], nem lázadoztak, nem
bántották azt, aki õket bántotta. Egyszerûen csak tették a dolgaikat, szerették
egymást, szerettek bennünket, értékeket teremtve, közösségi lelkülettel éltek
közöttünk. Annak idején, úgy a ’60-as évek közepén kicsit szájra is kapta õket
a falu, nem értvén azt az összetartozást, azt a lelki-szellemi és testi egymásratalálást, azt a közös alkotó lendületet, ami számukra rendeltetett. Azt a végtelenségben burjánzó szerelmet, amivel egymáshoz egyre közelebb kerültek.
Szintén a mostani eszemmel tudom, hogy a matematika, az emberi lét egyik
meghatározó alapszférája. (A Mandelbrot-halmaz alapján merem ezt mondogatni.) Gyenge voltam ebbõl a tárgyból. Volt, amikor néhány hétig helyettesített
Szabó Antal igazgató. Amit akkor adott át nekünk, talán még most is elõ tudnám
hozni emlékeimbõl. El is neveztük akkor „Tangens Tóninak”, mert ezt a
matematikai részt olyan lendületesen, élvezhetõen, - szinte tangenst táncolva érthetõen adta elõ, hogy meg kellett érteni annak is, aki esetleg az iskola elõtt
sétált is. Gimnáziumi éveim alatt egyszer kaptam 4-est matematikából. (Többnyire a két alsó számjegy valamelyikébõl álltak ezen osztályzataim.) Antal bácsi
adta a 4-est. Biztos vagyok benne, hogy nem az órákon is cserfes, lázadozó,
gátlásos, önmagát keresgélõ, ellentmondásos, furunkulusait nyomkodó 16 és fél
éves legényke miatt adta, - talán azért sem, mert szülei pedellusként az iskolában
dolgoztak, - hanem mert tudta azt az anyagot. Kihozta belõlünk, amit tudtunk.
Irénke néni gyakran hívott magukhoz, ha ritkán találkoztunk. Csak egyszer
mentem el. Kicsit még akkor is féltem Antal bácsi szigorától. Pedig nagy-nagy
szeretet volt benne, amit csak akkor éreztem meg, kb. 12 évvel ezelõtt. Akkor
elirányított Csenki Imréhez, akivel évfolyamtársak voltak a debreceni
Tanítóképzõben. Ezen találkozás eredményeképpen alakultak egy monográfiám kezdõ munkálatai.
Legutoljára kb. 8-10 éve beszélgettünk hosszabban, mélyebben. A gimnázium alapítását ünnepeltük a mûvelõdési központban. Természetesen azonnal
kérdezett rólam, a népdalkör-vezetõ feleségemrõl, tanulmányaimról, munkámról, és ki tudja még mirõl. Amikor azt kérdeztem, hogy Antal bácsi 90 évesen
hogyan tartja magát ilyen jól, csak annyit mondott: „Tudod Palikám, a
debreceni Képzõ egyik bejáratára ez volt kiírva: Ora et labora! Nos, én is ennek
szellemében élem az életem. Imádkozok, és dolgozok rendszeresen. Felásom a
kertem a laposiban is, meg itthon is. Tanítványaim vannak, a helyi népzenei életben részt veszek, dolgozok, - és szeretem Istent. Az Õ rendeltetései szerint élek,
amennyit kapok Tõle.”
- Nos, ennyit kapott Szabó Antal néptanító. És nagyon sokat adott. Néptanítónak vallotta magát még néhány évvel ezelõtt is. Semmi cafrang, semmi
rangkórság. NÉPTANÍTÓ. Lámpás, ahogy klasszikus írónk fogalmazott.
Köszönöm azt a számtalan értéket, amit Tõle kaptam. Szeretettel köszönöm
meg, hogy itt volt közöttünk, ameddig útja tartott. Azt is, hogy volt közös utunk.
- Isten Önnel, Szabó Antal néptanító!
Benyovszky Pál Márton
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MEZÕBERÉNY VÁROS ÉS KÖRNYÉKE
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAINAK EGYESÜLETE
2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A Mezõberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete
(MVKME) 2007. december 27-én alakult 64 fõvel. A Békés Megyei Bíróság
2008. május 9. napján közhasznú nyilvántartásba vette szervezetünket. 2008. év
végére tagjaink száma 291 fõre, illetve 8 kiskorú személyre bõvült.
Az Egyesület székhelye Mezõberényben, a Fõ út 7. szám alatt található.
Mûködési területe Mezõberényre és a környékbeli településekre terjed ki.
Egyesületünk vezetõje Hajdú Ernõné elnök, titkár: Vargáné Liska Ágnes,
gazdasági vezetõ: Varjúné Sáli Ilona, vezetõségi tagok: Gulyásné Székely Éva,
Reményi Mihályné, Vrbovszki Zsolt, Ellenõrzõ Bizottsági elnök: Lestyán
Ádám, Ellenõrzõ Bizottsági tag: Nagy Lajos Zoltán, Szeles Károlyné.
Hetente három alkalommal, alkalmanként 2 órában tartunk ügyfélfogadást a
székhelyünk címén megtalálható irodában, ahol tagjaink részére különféle problémáik esetén segítséget nyújtunk. Közremûködtünk 13 lakás-átalakítási támogatás ügy elõkészítésében, amelyeket a gyulai székhelyû Mozgáskorlátozottak
Dél-Alföldi Regionális Egyesülete terjesztett fel a MEOSZ budapesti központja
felé.
2008. június 30-án felvételt nyertünk a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Elnökségi Tanácsába. Ennek köszönhetõen taglétszámarányosan 7 + 12 sorstársunk gépkocsi-szerzési támogatására tehettünk javaslatot a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal felé.
Ezen kívül üdülési csekk-, méltányossági nyugdíj-, fogyatékossági támogatás igénylés ügyében is segítséget nyújtunk a hozzánk fordulók részére.
Az Egyesület több programot szervezett: nõnapi vacsora, orvos-beteg
találkozó, õszi vacsora.
A jövõben egyéb programokat, például kirándulásokat, múzeumlátogatásokat tervezünk.
Folyamatosan szervezünk gyûjtéseket (például mûanyag kupakok, papírhulladék, kivont 1 és 2 forintosok) a rászorult mozgássérült kiskorúak részére.
2008. évben a szervezetet érintõ legjelentõsebb esemény az áprilisban megtartott közgyûlés volt, ezen kívül több vezetõségi gyûlést tartottunk.
Afelsorolt tevékenységeket az elnökség és az önkéntesek díjazás nélkül, társadalmi munkában végezték. Részt vettünk a KAPU-program zárórendezvényén, jelentõs segítséget kapunk két ott végzett önkéntestõl: Gulyásné
Székely Évától és Nagy Erzsébettõl.
Kapcsolatot tartunk a gyulai székhelyû Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi
Regionális Egyesületével, a Mécses Egyesülettel, a Fogjunk Össze Közhasznú
Egyesülettel, valamint az Erõs Vár Alapítvánnyal, mely szervezetek célja szintén sérült és hátrányos helyzetû emberek segítése, támogatása, illetve foglalkoztatása.
2008-ban bevételünk a beszedett tagdíjakból, a L.Á.T. ügyintézésbõl befolyt
összegekbõl és egy helyi vállalkozás adományából származott. Ezek a bevételek
fedezték mûködési költségeinket, illetve a szükséges berendezési tárgyak vásárlását.
Egyesületünk mérlege és eredmény-kimutatása megtekinthetõ irodánkban
az ügyfélfogadás ideje alatt.
Hajdú Ernõné
elnök

Felhívás!
Aki Szabó Antalról rendelkezik képpel, írott
szöveggel, emlékkel, kérjük,
Fábián Mártonné Marikánál
(Hunyadi u. 39.) vagy
a 30/3827842-es telefonszámon jelentkezzen
2009. év végéig.
E-mail-en: annamariafabian@yahoo.de
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HITÉLET
A Tesztus "Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
õket, ezt kérdezték Pétertõl és a
többi apostoltól: "Mit tegyünk
atyámfiai, férfiak? - Péter így válaszolt: - Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bûneitek
bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát."
Ap Csel 2,37-38
Pünkösd
Ap Csel 2,37-38
Elõször a tanítványoknak fontos volt átélni a pünkösdöt, hogy
bizonyságot tegyenek Krisztusról - ez a bizonyosságtétel úgy
csattant mint egy ostor: Ti megöltétek a hozzátok küldött Megváltót, akit megígért és elküldött
hozzátok az Isten. Keresztfára
szögeztétek. De az Úr megbizonyította, hogy Õ a megígért Messiás, feltámadt, él és uralkodik.
Ragyogó arccal Péter apostol
mondja, mi vagyunk a tanúi mindennek. Ezek után kezdõdik a
népek pünkösdje.
Istennek úgy tetszett, hogy
ezt az utat válassza, elõször ad
valakinek pünkösdöt, azután rajta keresztül indul gyõzelmi útjára a szentlélek Úristen.

Feltesszük a kérdést, volt-e
már neked személyes pünkösdöd? Mert aztán elmúltak az ünnepek, megtörtént az, ami
azokkal Péter prédikációja után "mint akiket szíven talált az
Isten".
Mikor az embert szíven üti az
Isten igéje, hirdetik az evangéliumot. Pünkösd elõtt mindenki
tudja mit tegyen, és milyen keményen tudjuk tenni, milyen ravaszul, milyen szépen fel tudunk
áldozni másokat saját célunk eléréséért. Pünkösd nélkül az ember
cselekvõ ember, tele feszüléssel,
akarattal, tervvel. Pünkösd az,
amikor az ember elveszti mindezt. Nincs koncepció, nincs tartás, mint aki alatt megmozdul a
föld, mint akire ráhull az egész
élete, mint ócska díszlet, és egyszerre nincs más, mint a mélybõl
kiáltani, mit tegyek, mondjátok
férfiak?
Erre ad választ Péter apostolon keresztül az Isten. Oly egyszerû a válasz, három mondat.
Térj meg, lásd be végre, hogy
úgy ahogy ment, nem mehet tovább, abba kell hagyni. Meg kell
állni, és meg kell fordulni. A
megtérés fordulat, aminek eddig
háttal voltál, azzal most szembekerülsz, amit eddig néztél, az a
hátad mögé kerül. Térjetek meg.

Egy radikális, egzisztenciális
fordulat.
Minden keresztyén egyház tanító szolgálatában a legnehezebb
szakasz, amikor a reánk bízottakat próbáljuk megtanítani pünkösd értelmére.
Egy új közösség születik meg
ott, ebben a világban, amerre a
Szentlélek jár, ott a Szentek Közössége ténylegesen megvalósul.
Betölti õket a bûnbocsánat öröme, boldogan hiszik a test feltámadását, és várják az örök életet.
Valami egészen újat kezdeni,
valamit, ami eddig nem volt.
Szavakat találni, amiket eddig
nem mondtál, lehet, hogy életedben nem mondtad még a saját
gyermekednek, gyere fiam, ülj le
mellém és imádkozzunk.
A Szentlélek neve azt jelenti,
hogy nincs helyhez kötve. Persze, hogy ahol Õ van, ott árad az
erõ. A Szentlélek jön. Õ hajol
föléd, és takarja be minden
zûrzavarodat.
Pünkösd nélkül megszeged az
ígéretedet. Miért? Mert valójában nem utáltad meg a régit, igaziban még nem vágyakozol az új
után. De amikor a Szentlélek
ajándékát veszed, nem tudod
megérteni, hogy lehet a világ
csábítása árán ennyire rondán élni. Hogy lehetett ennyi embert

gyûlölni, ennyi mindenkit elmarni magadtól. A Szentlélek által
felragyog elõtted az a szép, tiszta
élet, amelyben olyan könnyû és
olyan áldott minden nap és minden éjszaka. Amelyen, ha keskeny is az út, oly nagyszerû dolog járni, és várni, mi jön még.
Aztán várni a nagy beteljesedésre, amikor Isten minden ajándékát közli velünk egy olyan világban, ahol minden ígérete valóra
válik. Adja a Szentlélek Úr Isten,
hogy valamennyien ott lehessünk. Amen.
Imádság
Szentlélek Úristen! Bocsásd
meg nekünk, hogy számtalanszor
megszomorítottunk Téged, kerültük tekintetedet, nem kerestük
a Veled való találkozást, utadban
állunk és nem egyszer, ahol elkezdtél valamit bennünk, azt magunk tapostuk el, és oltottuk ki.
Bocsásd meg, hogy sokszor
és sokféleképpen nem akartuk
azt, amit Te akartál, teljes gyógyulásunkat, igazi életünket.
Áldott légy, hogy most már
egyre igazabban és becsületesebben indul nyomorult szívünk mélyébõl Hozzád a hívogató szó:
jöjj, jöjj Szentlélek Úristen
Amen.
Feyér Sándor István

Május hónapban házasságot kötöttek:
Máté Ferenc és Hortobágyi Edina Budapest VIII. ker., Mezei

Nagyon sok szeretettel emlékezünk

István és Dobi Edit Mb. Szent J. u. 13. szám alatti lakosok.

a legdrágább édesapára, nagyapára, dédapára:

Botyánszki Györgyre,
Május hónapban eltávoztak közülünk:

születése 100. évfordulóján.

Bartóki József Gábor (1929) Mb. Luther u. 7/A,
Bondár Lajos (1956) Mb. József A. u. 53. szám
alatti lakosok.

Lánya Joli, és családja,
elhunyt fiának, Gyurinak lánya.

A Mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület (adószám: 18378935-1-04) köszönetet mond mindazoknak,
akik 2007. évi adójuk 1 %-ával hozzájárultak tûzvédelmi tevékenységünk zavartalan ellátásához.
A 2008. évben befolyt 338 268 Ft-ot kiegészítettük 341 191 Ft-ra. A pénzt elsõsorban technikai eszközeink felújítására fordítottuk.
Ebbõl az összegbõl fedeztük tûzoltó gépjármûveink \összes kiadását a javítástól a mûszaki vizsgáztatásig.
Felújíttattuk egyik láncfûrészünket. Vásároltunk tömlõszárító kötelet, üzem- és kenõanyagokat, vonuló tûzoltóink részére
mobiltelefonokhoz feltöltõ kártyákat és akkumulátoros lámpákat.
Köszönjük támogatóinknak és a jövõben is számítunk segítségükre!
Halász József ÖTE elnök
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RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
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.

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!

- Csak a kijelölt fürdõhelyen szabad fürödni!
- Ne fürödjenek tele gyomorral!
- Ügyeljenek a víz hõmérsékletére!
- Soha ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe!
- Soha ne ússzanak egyedül!
- Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret nélkül!
- Figyeljenek a strand területét jelzõ bójákra!
- Figyeljenek a viharjelzésre!
- Ne fürödjenek alkoholos állapotban!
- Ne fürödjenek betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!
- Ha nem tudnak úszni, ne használjanak gumimatracot!
- Azonnal menjenek ki a vízbõl ha fáznak, majd, törölközzenek
szárazra!
- Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, hiszen a hazánkban található szabadvizek nem átláthatóak, ezért fokozott veszélyt jelentenek a
víz felszíne alatt lévõ kövek, cölöpök !

Tisztelt strandolók!
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok, uszodák
környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem tûnik fel, ha valaki
felemel egy táskát 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.

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!

Hogyan elõzhetjük meg a bajt?
- 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 rendszeres
figyelmeztetését.
Az esetek jelentõs részében a sértett csak távozáskor veszi észre a
bûncselekményt, így szemtanúk hiányában nehéz megállapítani az
elkövetõ kilétét.
A lopások egymásra figyeléssel is megelõzhetõek, hiszen az is elegendõ, ha valaki odafigyel a közelében lévõ felszerelésére, amíg õ
távol van.
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 107es segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

(folytatás az elsõ oldalról: Nyugdíjas korba lépett a berényi bölcsõde)

Újra nyitva a TE+ÉN PRESSZÓ
presszókávé választékkal,
tájjelegû minõségi borokkal,
hétféle csapoltsörrel, igényes italválasztékkal.
Emeleti excluzív, klímás helységünk
rendezvény lebonyolítására alkalmas.
Felújított különtermünk kártyapartikhoz,
üzleti megbeszélésekhez ideális.
Péntek esténként élõzene
várja a kultúráltan szórakozni vágyó vendégeinket.
Bejelentkezés, asztalfoglalás:
20/3288055
Szabóné Veres Ilona

Hétfõn a bölcsõde védõnõje Puskelné Ollé Ilona válaszolt az
érdeklõdõknek a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre.
Kedden filmet vetítettünk arról, milyen hatással van a média a
gyermeki agresszió kialakulására. Utána a nyugdíjas dolgozóinkat láttuk vendégül saját készítésû sütivel, teával.
Színes szerda - ez lehetne a mottója az ételkóstolós délutánnak. Az
intézmény szakácsnõje varázsolta a tányérokra a szemet gyönyörködtetõ, ízletes falatokat. Az itt készült ételek receptjeit szakácskönyv formájában jelenítettük meg.
Negyedik délután az intézmény gyermekorvosa Dr. Sziráczki Magdolna beszélt a lakásban elõforduló gyermekbalesetek megelõzésérõl.
A hetet egy igazi gyermeknapi majálissal zártuk. Zsákbamacska,
horgászat, célbadobás, ez mind szerepelt a programok között. Vidáman telt az együtt töltött idõ.
Sok játék, sok nevetés, sok beszélgetés, ez volt az ünnepelt ajándéka!
Reményeink szerint a következõ kerek évfordulót már egy új (esetleg zöld kapus?), 40 férõhelyes, korszerûbb bölcsõdében ünnepelhetjük.
Boldog 60. születésnapot, mezõberényi bölcsõde!
Dunai Éva
szakgondozónõ
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Tájékoztatás a Mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentésérõl

Tisztelt Szülõk!
A Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület (székhelye: 5650 Mezõberény, Liget tér 2/a) 1893-ban
kezdte meg tevékenységét, 1999-tõl kiemelten közhasznú. Az egyesület az 1977. évi CLVI.
Törvény 26.§ c.) 15. pontban foglalt közhasznú tevékenységet folytat.

A szünidõ alatt elõkészítõ,
ismétlõ, gyakorló, fejlesztõ,
felzárkóztató, tehetséggondozó,
pótvizsgára, középiskolai
felvételire felkészítõ
foglalkozások indulnak
általános iskolásoknak.
Érd.: 06/30/856-3218
Jelentkezni
már most lehet.

FELHÍVÁS!
A 2009/2010-es évadban
a Békés Megyei Jókai Színház
ismét meghirdeti bérleteit!
Kérjük a mezõberényi bérletesek,
valamint új bérletet igénylõk
figyelmét, hogy jelentkezzenek
az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban vagy az 515-552-es telefonszámon 2009. június 25-ig.

ÚSZÓTANEgyesületünk 2008-ban 2.486.942 Ft bevétellel és 1.864.297 Ft kiadással gazdálkodott. AVárosi Önkormányzat 291.000
Ft készpénzzel és a teljes rezsi költség átvállalásával segítette munkánkat. További forrásokat jelentett az MTSZ pályázaton nyert 450.000 Ft, az NCA pályázaton nyert 200.000 Ft, továbbá a vállalkozók ill. magánszemélyek által nyújtott
928.000 Ft támogatás. Az SZJA 1 % felajánlói 338.268 Ft-tal járultak hozzá költségvetésünkhöz. Vállalkozói bevételünk
128.470 Ft volt. Tagjaink díjazásban nem részesülnek.
2008-ban tûzoltóinkat 35 esetben riasztották. Épület tûz 12 (ebbõl 1 mûködési területen kívül) tarló-száraz fû-avar égett
14, személygépkocsi tûz 1, vihar miatti vízelöntés 1, gólyamentés 1, szalmakazaltûz 1, (78 óra az eltöltött idõ) mezõgazdasági gép 1, fakidõlés 2, vaklárma 2 esetben. Vonulások száma éjszaka: 13, nappal: 22 esetben. A kivonulásokban
átlagosan 6 fõ vett részt. Április 30-án a fáklyás felvonuláson, augusztus 20-án a tûzijáték idején és szept. 28-án a Streetfighter napon mûszaki felügyeletet tartottak tûzoltóink. Ezek mellett jelentõs munkaórát fordítottak tagjaink az elöregedett,
veszélyes fák kivágására, ill. gallyazására.
Egyesületünk létszáma: 38 fõ felnõtt és 11 fõ diák ill. ifjúsági tûzoltó. Kiképzett, vonuló tûzoltó: 19 fõ. Tûzoltóink
képzettsége, aktivitása, felszereltsége megfelel az elvárásoknak. Felnõtt és diák tûzoltóink képzettségét és rátermettségét
a tûzoltásban és a tûzoltó versenyeken elért kimagasló eredmények igazolják.
Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk köszönetét fejezi ki mindazon szervezeteknek és személyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak kiemelten közhasznú tevékenységünk végzéséhez.
A részletes közhasznúsági jelentés és beszámoló megtekinthetõ, és arról másolat készíthetõ az Egyesület székhelyén.
Önökért, Önként, Önzetlenül!
Halász József, Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke

FOLYAM
a mezõberényi Kálmán Fürdõben
A tanfolyam kezdési idõpontja:
2009. június 20. (szombat) de.: 7.30
JELENTKEZNI LEHET a tanfolyam
kezdési idõpontjában a helyszínen.
VEZETI:

SZIKLAI CILI

MOBIL: 20/4725307
TANDÍJ: 5500 FT + BELÉPÕ ÁRA
Mindenkit
szeretettel várok!
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Mezõberényi Pünkösdi Királyság - Gyermeknap, 2009. május 31.

Borongós, esõs, napsütéses idõszakok követték egymást, de a
gyereksereget ez nem zavarta, önfeledten játszottak, versenyeztek
ezen a napon.
Délelõtt az óvodás és általános iskolás gyerekek versenyeztek a
számukra kialakított kerékpáros akadálypályán. Az általános iskolások versenyét a Mezõberényi Rendõrõrs rendõrei és polgárõrök
vezették. Az alkotni vágyók az aszfaltrajz verseny zsûrijét (Nagy
Ferenc és Papp Zoltán) állították nehéz döntés elé a szebbnél-szebb
alkotásaikkal.
A gyermekrajz versenyen díjazottak az óvodások közül Pallagi
Bíborka, Tímár Gerda, Braun Noémi, az alsós korosztály körében
Csákó Nikolett, Károlyi Rebeka, Bela Rita, Farkas Mercédesz, Ildikó
és a felsõs korcsoportban Tímár Patrícia, Csapó Arabella. A kerékpárosok versenyén helyezettek az alsósok körében Solymosi László,
Szota Gergõ, Kovács Krisztián, a felsõ tagozatosoknál Vrbovszki Pál,
Varga Attila, Dézsán István.

Délután a Városi Ligetben megalapítottuk az I. Mezõberényi Pünkösdi
Királyságot. A pünkösdi királyt és királynõt a felsõs gyerekek közül választottuk ki régi népi játékok, ügyességi- és erõpróbák felelevenítésével. Ilyen
játékok voltak: a diótörõ, patkós erõpróba, zsákbafutás, gúladobás, sárkánydobáló, bajvívás, rönkdobó, kígyóte-kerõ, mocsárjárás, lépegetõ, huszár-játék,
hordólovaglás, malachajtó, lángosevõ. Természetesen a legjobbak minden
korosztályban ajándékot kaptak. Az ez évi Pünkösdi király és királynõ: Jenei
Bence és Matuska Réka voltak. További Díjazottak: Gergely Zoé, Székely
Csenge, Bakó Tímea, Czerovszki Róbert, Solymosi Norbert, Virág Levente,
Kovács György, Solymosi László, Hanyecz Bence, Oláh Róbert, Vrbovszki Pál,
Nagy Vivien és Szekeres Barbara.
A „király, királynõ és udvartartása” tiszteletére és mindenki örömére a Barboncás Társulat Fekete kisasszony címû darabjával zártuk a napot.
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
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Furtai Mária, Sinka Ferencné, Zuba Magdolna vállalkozók, a Vereckei Patika, a Kristály Patika
Mezõberény, Marton Mihály, Tóth János, Bartó Róbert, Gergely István, Winter
Zoltán vállalkozók, a TAPPE Kft., a Berényi Téglaipari Kft., a Csemege Match
Rt., a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft., a Mûszaki és Kerékpár Szaküzlet, a
Fábafém Bt, a Komfort élelmiszerbolt, a SPAR Szupermarket Mezõberény, a
Gazda-Partner Kft., a K&H Bank mezõberényi fiókja, a Nyeregben Alapítvány,
Prekopa János, Kõszegi Géza, ifj. Eger Ádám, Dombi Csaba, a Posta Rt.
Mezõberény, a Berény – Color Bt., a Kiszely Papír Kft., a BHK – KKT, és a
lebonyolításban segítõ fiatalok, szülõk, önkéntes segítõk és pedagógusok, a
mezõberényi Nyugdíjas Klub, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Fogjunk
Össze Közhasznú Egyesület tagjai. A rendezvényen résztvevõ gyerekek
nevében is köszönjük támogatásukat, segítségüket – jövõre reméljük újra
találkozunk!

NAGYCSALÁDOSOK GYERMEKNAPJA
A Nagycsaládosok Mezõberényi Egyesülete 2009. május 23-án délután 3 órától gyermeknapi rendezvényt tartott.
Rendezvényünket komoly elõkészületek elõzték meg. AFogjunk Össze Egyesület és vezetõje Miklósik Béláné Marika jóvoltából sikeres pályázatot írtunk a Magyar Élelmiszerbankhoz.
Hideg élelmiszerre pályáztunk, melynek feltétele volt a gyermeknapi program, melynek
keretén belül kellett átadni az adományt. Ebbõl jött az ötlet, hogy gyermeknapot rendezzünk.
A Fogjunk Össze Egyesület épületében került sor a rendezvényre. Egyesületünk vezetõsége
segítõ családjainkkal együtt lázasan készült a rendezvényre, melyre 44 családot vártunk, közel
200 kisebb-nagyobb gyermekkel. Programunkat úgy állítottuk össze, hogy minden gyermek jól
érezze magát. A kicsiknek báboztunk, melyet csodálattal figyeltek. Nagyobbaknak volt
gyöngyfûzés, só gyurmázás, gipsz figura festés, logikai- és társasjáték. Az udvaron pedig
vetélkedõk voltak: kislabda dobálás, kuglizás, súlyemelõ verseny és kiütõ. Rajzversenyünkön
bárki részt vehetett, ott hallott mese alapján kellett elkészíteni a rajzot. Sok szép alkotás született.
A rendezvény végén szétosztottuk a kapott adományt, és mindenki elégedetten indult haza.
Programunk színesebbé tételében nagy segítségünkre volt a sok felajánlás, melyet ezúton
szeretnénk megköszönni támogatóinknak! A Sweet-Food-tól nyalókát, a Berény-Édességtõl
rágót, pukit, a Cseri-Süti-tõl mézes- és teasüteményt kaptunk. A Berény-Color papírbolt felajánlásából a rajzverseny díjazottjait tudtuk megajándékozni.
Külön köszönet a Fogjunk Össze Egyesületnek, mert nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani ezt a kellemes, vidám délutánt!
Nagycsaládosok Mezõberényi Egyesületének vezetõsége

Fábián Zsolt

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
KÉZMÛVES ÉS TERMÉSZETISMERETI
TÁBORT
szervez 8-12 éves gyermekek részére
Mezõberényben a „Madarak Háza”
Látogatóközpontban (Városi Liget).
Cél: Új kreatív technikák megtanítása a
gyerekeknek, a szabadidõ hasznos eltöltése.
További célunk a Körösök Völgye különleges,
védett növény-és állatvilágának, természeti
értékeinek megismertetése a gyerekekkel.
Idõpont: július 20-25. (6 nap)
Költsége: 9.000 Ft/fõ (elbírálás alatt lévõ
pályázat függvényében csökkenhet).
A költség tartalmazza a napi 9-17 óráig tartó
foglalkozásokat, napi három étkezést
és a hét folyamán 2 strandbelépõ árát.
További információ
és elõjelentkezés június 26-ig Fábián Zsolt
és Pap Viktória népmûvelõknél,
vagy az 515-552, 515-553-as telefonszámokon.
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