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BÚCSÚ
Szalai Barna temetésén Balogh Ferenc
így búcsúzott:
„Kedves Barna!
Sok-sok száz, vagy ezer mezõberényi, és
kis hazánk teniszezõi nevében búcsúzunk
tõled az utolsó mérkõzésed után. Talán azért
én, mert együtt kezdtük ezt a gyönyörû játékot 51 évvel ezelõtt.
Akkor nem gondoltuk, hogy e csodás walesi játék ily mértékben meghódítja Mezõberény gyermekeinek, ifjúságának a szívét,
lelkét.
Kedves Barna! Neved öszzefort a mezõberényi tenisszel, annak irányításával, a pályák építésével.
A csodálatos négyszög - (pálya) mágikus
erõvel vonzotta a pályát építõ segítõket,
építõket és játékosokat, a fehér vonalak közé.
(folytatás a 4. oldalon)

A képen (1972): dr. Rück András, Balogh Ferenc, Szalai Barna, Kárpáti János, Bartóki
József, a képrõl hiányzik Dr. Valentinyi Károly.

BERÉNYI NAPOK 2009. AUGUSZTUS 20-21-22.
X. ORSZÁGOS PEDAGÓGUS TENISZBAJNOKSÁG BALATONALMÁDI
A jubileumi bajnokságra 50 fõs mezõny gyûlt össze. Békés
megye hét fõvel képviselte magát. Két és fél nap alatt tíz
mérkõzést kellett játszani, így annyi szabadidõ sem maradt, hogy
a versenyzõk megmártózzanak a közeli Balatonban.
A 40-55 éves kategória: 1. helyezett: Bartóki József - Lehel
Vezér Gimnázium Jászberény (Mezõberényben versenyzõ), 2.
helyezett: Hidasi László - Petõfi Sándor Gimnázium
Mezõberény, 3. helyezett: Horváth Árpád - Szombathely, 4.
helyezett: Szabó Sándor - Békéscsaba
A tavalyi bajnokot - Horváth Árpádot - mindkét berényi
játékos legyõzte, így külön érdekesség volt hogy „háziverseny”
alakult ki a két régi barát között.
Nyílt páros: 3. helyezett: Hidasi László – Bartóki József
A berényi játékosok szép eredményüket a közelmúltban
elhunyt két Mezõberényi Tenisz Club - alapítónak, Szalai
Barnának és Bartóki Józsefnek ajánlja.
A képen: Szabó Sándor, Hidasi László, Bartóki József és
Horváth Árpád
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Hirdetmény idõközi önkormányzati választásról
2009. július 17.
MEZÕBERÉNY VÁROSHELYI VÁLASZTÁSI IRODA
5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.
telefon.: 66/515-501
telefax: 66/515-503
E-mail: info@mezobereny.hu
Tájékoztatjuk a város választópolgárait, jelölõ szervezeteit, hogy a
Mezõberényi 02. számú egyéni választókerületben a Helyi Választási
Bizottság 3/2009. ( VII.17.) számú határozatával idõközi választást tûzött ki.
a Bizottság határozata a következõ:
Mezõberény Város Helyi Választási Bizottságának 3/2009.(VII. 17.)
számú határozata az idõközi helyi önkormányzati képviselõ választás idõpontjának kitûzésérõl Mezõberény Város Helyi Választási Bizottsága a
Mezõberényi 02. számú egyéni választókerületben a megüresedett települési
önkormányzati képviselõi helyre az idõközi választást 2009. október 11.
napra (vasárnapra) kitûzi.
Az így kitûzött választás napjának figyelembe vételével a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglalt határidõk alapján a választás naptár
szerinti határnapjai az alábbiak:
A választójogosultság nyilvántartása
1.) a.) A névjegyzéket 2009. augusztus 12-tõl augusztus 19-ig közszemlére
kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
b.) A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt 2009. augusztus 12-tõl augusztus 19-én 16.00 óráig lehet
kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
c.) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az ajánlószelvénnyel
együtt 2009. augusztus 10. és augusztus 14. között kell megküldeni a
választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bekezdés és 46. § (1) bekezdés].
d.) Amódosított névjegyzék 2009. október 9-én 16.00 óráig tekinthetõ meg
a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].
A választási szervek létrehozása
2.) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet
állító jelölõ szervezet, illetõleg a független jelölt legkésõbb 2009. október 2-án
16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bekezdés].
A választási kampány
3.) a.) A választási kampány 2009. október 9-én 24.00 óráig tart [Ve. 40. §
(1) bekezdés].
b.) Kampányt folytatni 2009. október 10-én 0.00 órától október 11-én 19.00
óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
c.) Aközszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére 2009. október 22-tõl adja át [Ve. 45. § (2)
bekezdés].
d.) A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók 2009. szeptember 26-tól
október 8-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölõ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
e.) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2009.
november 10-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].
A jelölés
4.) a.) A választási irodák 2009. augusztus 14-tõl mûködtetik a jelöltajánlás
számítógépes ellenõrzõ rendszerét [Ve. 38. § (1) bekezdésének f) pontja].
b.) Jelöltet ajánlani 2009. szeptember 18-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3)
bekezdés és 107. § (1) bekezdés].
c.) A jelöltet legkésõbb 2009. szeptember 18-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
d.) A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2009. szeptember 21-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az
errõl készült jegyzõkönyvet 2009. szeptember 24-én 16.00 óráig kell átadni a
választási bizottságnak [Ve. 60. §].
e.) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes
választási iroda 2009. október 11-én megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
A szavazatok összesítése
5.) a.) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok
jegyzõkönyvei alapján 2009. október 12-ig összesíti a szavazatokat, és megál-

lapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
b.) A szavazóköri jegyzõkönyv egy példánya az illetékes választási
irodában 2009. október 14-én 16.00 óráig megtekinthetõ [Ve. 75. § (2)
bekezdés].
c.) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2010. január 9-ig kell
megõrizni. 2010. január 9. után a választási iratokat - a jegyzõkönyvek
kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
d.) A jegyzõkönyveket 2010. január 9. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].
Ahatározat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, illetõleg az
ügyben érintett jogi személy illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A
fellebbezést a Mezõberényi Helyi Választási Bizottsághoz címezve úgy kell
benyújtani, hogy az legkésõbb a jelen határozat meghozatalától számított 3.
napon belül, 2009. július 20-án 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási
Bizottsághoz (címe: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.).
A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a jogszabálysértés miatt kerül
benyújtásra vagy a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul. A fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a fellebbezés
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétõl (székhelyétõl)
eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetõleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
I N D O K O LÁ S
Mezõberény 2. sz. egyéni választókerületének képviselõje: Balta Ádámné
2009. június 29-én elhunyt. A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának
egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. tv. 2. § h) pontja szerint az önkormányzati képviselõ megbízatása megszûnik az önkormányzati képviselõ
halálával.
A megüresedett mandátum betöltésére a Helyi Választási Bizottság a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. (a továbbiakban Ve.) 105/A. § (2)
bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Ve. 115. § (1)
bekezdésében foglalt határidõk figyelembe vételével idõközi választást tûz ki.
A határozatban biztosított jogorvoslati lehetõséget a Ve. 79-80. §-ai tartalmazzák.
Az idõközi képviselõ-választás határnapjait a Ve. vonatkozó, fentebb megjelölt rendelkezései szerint állapította meg a Helyi Választási Bizottság.
Kugler József,
HVB Elnöke
Dr. Baji Mihály jegyzõ,
Helyi Választási Iroda Vezetõje

Állatorvosi ügyelet 2009. III. negyedév
Mezõberény, Csárdaszállás, Köröstarcsa
augusztus 07-10. Dr. Szomati L.
augusztus 14-17. Dr. Kis János
augusztus 19-21. Dr. Kreisz Ágnes
augusztus 22-24. Dr. Mihala András
augusztus 29-31. Dr. Szombati L.
szeptember 04-07. Dr. Kis János
szept. 11-14. Dr. Kreisz Ágnes
szept. 18-21. Dr. Mihala András
szept. 25-28. Dr. Szombati László
Az állatorvos neve, címe, telefonszáma:
Dr. Kis János
Mezõberény, Fõ u. 27/a.
06-20/4201-442

Dr. Kreisz Ágnes
Mezõberény, Deák F. u. 10.
06-30/2065-050
Dr. Mihala András
Mezõberény, Vésztõi út 1.
06-66/424-214
Dr. Szombati László
Mezõberény, Puskin u. 29.
06-66/352-164
Az ügyeleti idõszak az utolsó
munkanap 18 órától a munkaszüneti nap után következõ
munkanap 6 óráig tart.
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VÁROSHÁZI HÍREK
Ez történt a két ülés között
nAz OKM Támogatáskezelõ részérõl Varga-Markos Nikoletta osztályvezetõ helyettes értesített, hogy a Kisebbségi nyelv- és irodalom népszerûsítése,
valamint a kisebbségi nyelvi közismereti tankönyvek beszerzésének tárgyában
kiírt pályázat nyertes lett, és 824.000 Ft-os támogatásban részesült.
n Az OKM Támogatáskezelõ részérõl Varga-Markos Nikoletta osztályvezetõ helyettes értesített, hogy a 16/2009/IV./ sz. OKM rendelet alapján kiírt
pályázatunk nyertes lett, és a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola által az alapfokú mûvészetoktatási intézmény támogatására 1.402.000 Ft
támogatás lett részünkre megítélve.
n Július 8-án Békéscsabán a Megyeházán a Békés Megyei Önkormányzat által összefogott közös gázbeszerzéssel kapcsolatos megbeszélésen vett
részt Harmati László alpolgármester és Borgula Péter beruházási elõadó. A
megbeszélésen Farkas Zoltán a megyei közgyûlés alelnöke tájékoztatót tartott
a közös gázbeszerzés várható elõnyeirõl, és ismertette a konzorciumi szerzõdés
lényeges elemeit.
n Július 11-én Vörösberényben került megrendezésre a Berény utónevû
települések országos találkozója. Ezen a találkozón városunkat - a képviselõtestület felhatalmazása alapján - Harmati László alpolgármester, Onody Gyuláné, Barna Márton és Halász Ferenc képviselõk képviselték. A kulturális
rendezvényekkel színesített találkozón jelen volt Dr. Bóka István Balatonfüred
polgármestere, a térség országgyûlési képviselõje és Suchman Tamás képviselõ
a régió elnöke. A megjelent polgármesterek, alpolgármesterek beszámoltak településük legutóbbi találkozó óta történt fejlõdésérõl. A házigazdák részérõl a
megjelenteket Keszei Ferenc Balatonalmádi polgármestere, és Mester Ferenc a
Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke köszöntötte. Ezen a napon született
döntés arról is, hogy 2010-ben a Berényi utónevû települések találkozóját - a
korábban kialakult sorrendnek megfelelõen - Mezõberény fogja rendezni.
n Július 14-én került aláírásra Békéscsabán a Megyeházán a közös gázbeszerzéssel kapcsolatos konzorciumi szerzõdés. A szerzõdést a képviselõtestület felhatalmazásával és Cservenák Pál Miklós polgármester meghatalmazásával Harmati László alpolgármester írta alá.
n Július 27-én a Hódút képviselõje Vámos Károly építésvezetõ vett részt
a polgármesterrel történõ megbeszélésen. A tárgyalás a mezõberényi békési úti
kerékpárút belsõ szakaszának nem terv szerinti megépítésébõl szóló hátrányokról szólt. Apolgármester a terv szerinti megvalósítás mellett kardoskodott.
n Július 27-én a szeghalmi illetõségû Sándor Gyula és tervezõcsapata volt
a polgármester vendége. A tárgyalás a városi örökség megõrzése címen benyújtásra készülõ pályázat tervezési munkálatainak elvégzésérõl folyt. Avárosi
örökség megõrzése címû pályázat a Fõ utcának a városházától a Gyomai útig
terjedõ szakaszának járdaépítési munkálatait, valamint e szakaszon a bal oldalon lévõ parkolók kialakításának dolgát. Tartalmazza továbbá az Eötvös utca
járdásításának elkészítését a Kossuth tértõl a Gyomai utcáig, valamint a Spar
körüli területrész rendezését, beleértve a Spar mögötti területen lévõ parkolók
kialakítását, és az ott lévõ konténerek esztétikus elhelyezését. Aterv tárgya a továbbiakban a Városi Könyvtár nyílászáróinak cseréinek megejtése, és a külsõ
homlokzat rendbehozatala. E bruttó 5 millió Ft értékû munka végzése több ponton megjelenõ beszámolási kötelezettség mellett indult be.
n Július 28-án tárgyalást folytatott a polgármester Pintér Lajos közbeszerzõvel, aki a bölcsõde közbeszerzésének eljárását, valamint a 3 db LEKI pályázat (strand öltözõ, sporttelep öltõzõ, és Petõfi út 27. sz. alatti ingatlan külsõ
homlokzat felújítása) közbeszerzési eljárását vezényli. Apályázat közbeszerzési
eljárásának beindítása a megbeszéltek alapján beindult.
n Július 29-én a Gyulai Városi Bíróságon került sor a Tomka Mihály által
tett büntetõ feljelentés elsõ tárgyalásnapjára. A jegyzõ, a polgármester és a
képviselõ-testület lett a feljelentõ által megcélozva, és közérdekû adatok
eltitkolása, illetve nem nyilvánosságra hozatala címen indított Tomka Mihály
feljelentést. A tárgyalás szeptember 10-re lett elnapolva Tomka Mihály feljelentõ által tett okok miatt a Bíróság nevezettet arra kötelezte, hogy megadott
határideig közölje, hogy melyik kérdésekre kívánja fenntartani feljelentését, és
a fenntartott kérdések vonatkozásában mely jogszabályok minõsítik az esetet
közérdekûnek, és ki a közérdekû adat nyilvántartója, akinek az adatot szolgáltatni kell.

Mirõl tárgyalt a Képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2009. július 13-án
rendkívüli testületi ülést tartott.
Az elsõ napirendi pont keretében arról döntött a képviselõ-testület, hogy a
Gyomaendrõd Város Önkormányzata koordinálásával mûködõ Körös-völgyi
Települések Regionális Szervezete tagja kíván maradni, és a 2007. évben beállított szúnyoggyérítési alkalomszámon és területen nem kíván változtatni.
Dr. Baji Mihály jegyzõ ismertette a jogszabályváltozás következtében
megalkotásra került új Közbeszerzési Szabályzatot, amit a testület elfogadott
a korábbi szabályzat egyidejû hatályon kívül helyezésével.
A testület úgy döntött, hogy az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által
az OKM-tõl kapott 140.000 Ft közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásnak a felhasználásához az igénylésben megjelölt önrészt (250.000 Ft) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy akkor használható fel, amikor a hivatalos értesítés
megérkezik. A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy a tervezett és jóváhagyott listához képest 2 mikrofonnal és 4 mikrofonállvánnyal kevesebb kerül
megvásárlásra.
Mezõberény Város Önkormányzat Képviselõ-testülete határozott arról,
hogy a DAOP-2009-3.1.1/B pályázati kiíráson részt kíván venni –
„Mezõberény közúthálózatának fejlesztése (Thököly – Jeszenszky - Mátyás –
Zrínyi – Vásártér – Vasút – Szabó Árpád utcák szélesítése és burkolat
megerõsítése)” - melynek fedezetét 16.588.252,-Ft-ot – a 2009.-2010 évi költségvetése /Felújítási feladatok, városi utak, járdák felújítási elõirányzata/ terhére
biztosítja, valamint felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat,
hogy a Magyar Közút Kht.-val és a Közlekedési Koordinációs Központtal folytasson további tárgyalásokat az önerõ megosztásáról.
A testület felhatalmazta Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a
"Városi örökség megõrzése és korszerûsítése" címû pályázathoz szükséges tervezési szerzõdést, a szeghalmi OPTI-PLAN Kft.-vel 4 millió Ft + ÁFAösszegben megkösse.
Mezõberény Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a
DAOP-2009-5.1.2.B pályázati kiíráson részt kíván venni „A Kossuth tér Eötvös utca - Gyomai út - Fõ út által határolt tömb körüli közterületek
felújítására és áttervezésére, valamint a Könyvtár épület homlokzatának
felújítására” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 8.000.000,-Ft-ot – a
2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.
A képviselõ-testület határozott arról, hogy a Holcim Hungária Otthon
Alapítvány pályázati kiíráson részt kíván venni – Békési út 3. szám alatti
épületében 4 db bérlakás kialakítása - melynek fedezetét 14.000.000,-Ft-ot – a
2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.
Mezõberény Város önkormányzati Képviselõ-testülete felhatalmazta
Kovács Edinát, a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy
a 2009. augusztusi testületi ülésre a "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési
kapacitások megerõsítése" címû TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázaton való
részvétel céljából részletesebb kimutatást készítsen.
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. augusztus 31.
Gulyásné Sáli Henrietta
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(folytatás az elsõ oldalról: Búcsú)
Még gimnazista voltál, amikor nem tudhattad, hogy némi ellenszél is van
1958-ban (e "arisztikratikusnak vélt") idegen labdajáték ujjá születésében. Sokan
nem tudták, hogy ezt már Mátyás király korában is játszották.
Te nem törõdtél az ellenszéllel, és a felszámolt kastély udvari pályánk után
egy új pálya építésének gondolata tovább élt benned. Ezt is sikerre vitted!
Békéscsaba és Gyula után a harmadik elõkelõ helyet jelentett ez Mezõberény
számára. 1986 májusában került sor az egységes tenisztelep ünnepélyes
átadására. Vendégünk volt Gulyás István a tenisz örökös magyar bajnoka, az
UNESCO-tól kapott nemzetközi fairplay díj tulajdonosa. Talán akkor értettük
meg igazán, hogy amit te tettél, az a teniszezõ magatartás, a sport lojalitás, az
önzetlenség, a szabályok teljes mértékû tisztelete. Te voltál azok egyike, akik
önmagukat képezték bajnokká, és bajnokokat neveltél.
Ami veled történt - nem értjük! Az 50-60 évig folytatott sok futás, a friss,
szabad levegõ, napfény, az egészséges étrend? Akkor mi történt, és miért veled?
Kedves Barátunk! Búcsúzunk. Te a szívünkben a fehér vonalon belül
maradtál! Isten veled! Nem felejtünk!"

KISVÁROSI KAVICSOK

A Mezõberényi Tenisz Club történetének kezdete
Barna! A szülõvárosod iránti szereteted – párosulva a tenisz iránti vonzalmaddal – érlelte meg azt a gondolatot, amely a hatvanas évek közepén
meghonosította Mezõberényben e sportot. Mindig voltak melletted lelkes
segítõtársak, jó barátok, üzemek, szövetkezetek, intézmények, akik támogatták
elképzeléseidet, terveidet. Az elsõ pályák megépítésénél, a teniszsportot már
közöttünk megszeretõ s velünk együtt játszó lokálpatrióták támogató
közremûködésével a megye legszebb, legfelszereltebb tenisztelepét tudhattuk
magunkénak 1972 tavaszán. A több éve nélkülözött teniszpályát Kátai Géza,
Kormányos Ferenc, Schäffer Ádám és sok más fiatal barátunkkal együtt építettük meg, létrehozva elsõ teniszcsapatunkat, melynek tagjai: Bartóki József, Balogh Ferenc, Kárpáti János, Dr. Rück András, Szalai Barna, Dr. Valentinyi
Károly. Az ifjak késõbbi sikereirõl, megyei és országos mérkõzések gyõzteseirõl
ez alkalommal nem tudok részletesen írni, hosszú a lista. (Talán majd a ma is játszó barátaim ezt megírják).
Balogh Ferenc

A Mátyás király úti óvoda gyermekei júniusban Siófok - Tihanyi
kiránduláson vettek részt. A képen: a kirándulók csapatának
néhány vidám "apraja" gyönyörködött az eléjük táruló szép tájban.

TÁJÉKOZTATÓ a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ nagykorú személy, ha
* családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az egy fõre jutó
havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és
* részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 6. §-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
* a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztetõ
krízishelyzetbe került.
Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek a 2009. év folyamán
15.000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
* akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás
van folyamatban,
* aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül
átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében elõírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja.
Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követõen elvesztette,
* jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20%-ot
elérõ mértékben csökkent,
* lakáscélú kölcsönszerzõdésébõl eredõ fizetési kötelezettsége törlesztõ
részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20%-ot eltérõ
mértékben emelkedett,
* egészségi állapota indokolja.
Hol és hogyan igényelhetõ a támogatás? A támogatás megállapítása iránti
kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmezõ lakóvagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. Bõvebb információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában.

Mezõberény németországi testvérvárosa, Münsingen 2009. július 16-19. között
ünnepelte várossá nyilvánításának 1200 éves évfordulóját. A „Jubileumi
hétvégét” a testvérvárosok és baráti városok közös mûsorával, nagyszabású
rendezvény sorozattal ünnepelte Münsingen. Erre az alkalomra meghívást
kapott az OPSKK Mazsorett Együttese is, amely a mezõberényi kulturális
küldöttség tagjaként képviselte a várost. A lányok mindig szívesen utaznak
Münsingenbe. Igaz barátokra találtak a testvérvárosi kapcsolatot ápoló
közösségek tagjaiba és a münsingeni emberek mindig hálás közönsége a berényi
mazsoretteknek. Nem volt ez másképp most sem. A Böttingeni Fúvószenekar
látta vendégül a csapatot a böttingeni faluházban. Az ott élõ emberek már kedves
ismerõsként, barátként üdvözlik a lányokat és mindig tartogatnak egy kis kedves
meglepetést a számukra. Ez alkalommal Bacsó Brigitta Mezõberénybõl elszármazott vendégei lehettek. Háromszor léptek fel a lányok a rendezvényen. Pénteken egy rövid felvonuláson és az ünnepélyes megnyitón magyaros ruhában
képviselték a várost. Szombaton este a Böttingeni Fúvószenekarral adtak mûsort
felváltva, és közös elõadásban is bemutattak három koreográfiát mindannyiuk és
a közönség nagy örömére. Vasárnap a kora délutáni órákban önálló 45 perces
mûsorral örvendeztették meg a közönséget, akik a szemerkélõ esõ ellenére sem
mozdultak a színpad elõl. Mindig nagyon hálás a testvérvárosi közönség, nemcsak tömeges jelenlétükkel, de tapssal, visszatapsolással, személyes megkeresésükkel tisztelik meg a csoportot és fejezik ki elismerõ szavaikat. n

Mezõberényi Hírmondó

2009. augusztus

5.

KISVÁROSI KAVICSOK

Mezõberény
régi térképeken - térképkiállítás
a Múzeális Gyûjteményben
A Mezõberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület az OPSKK-val
közösen, augusztus 20-i kezdettel térképkiállítást rendez a Múzeális
Gyûjteményben.
A kiállítás alapötlete ez év elején született meg: a gyûjteményben található,
és sokszor tanulmányozott belterületi térkép nagyon fontos információkat nyújt
az érdeklõdõknek a XIX. század elejérõl.
A térképen az utcák, terek feltüntetik a korszak szinte teljes névanyagát,
amely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megtudjuk, a ma itt élõ emberek õsei
közel 200 évvel ezelõtt a település mely részén laktak.
A kérdés az volt, hogyan tudjuk a térkép keletkezésének idejét megközelítõleg pontosan meghatározni.
Több, a XIX. század elején készült adóösszeírást tanulmányoztam a Békés
Megyei Levéltárban, Gyulán. Az összeírások és a térkép számtalan hasonlóságot mutatnak.
Reményeim szerint mire a kiállítást megnyitjuk, ezzel a munkával is
elkészülök, és sikerül a pontos idõpontot meghatározni.
Innen folytatódott az ötlet további megvalósítása: a levéltár a közelmúltban
kiadta dvd-n az ott õrzött térképek nagy részét digitalizálva.
Ezek között jelentõs az aránya azoknak, melyek Mezõberény belterületét és
határát ábrázolják az 1780-as évektõl a közelmúltig, az 1930-as évekig.
Megkaptuk a levéltár igazgatójának, a mezõberényi kötõdésû Erdész Ádámnak hozzájárulását a kiválasztott térképek másolati példányainak kiállításához.
Az így elkészült 11 térkép, valamint a Polgármesteri Hivatal és néhány
magánszemély felajánlása teszi majd teljessé a kiállítandó térképek körét.
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel, milyen volt Mezõberény belterülete és határa régi térképeken.
Amegnyitó idõpontja: augusztus 20. 15.30 óra, a Múzeális Gyûjteményben.
Henger Péter, az egyesület elnökhelyettese
A Békés Megyei Magyar
Román Baráti Társaság elnöke,
Gyaraki Sándorné 9 db Skolka
András: A Békés vármegyei
Mezõberény történeti-topográfiai leírása címû könyvét ajándékozta városunknak egy felszámolt iskolai könyvtár állományából. (Ez úton is köszönetet mondunk értre).
Gyaraki Sándorné elmondta, hogy Békéscsabán három
középiskola került összevonásra, ennek következtében a ruhaipari szakközépiskola könyvtára felszámolásra került, helyét
vesztette. Az ott lévõ könyvek
nagyobb részét elajándékozták
általános és közép iskoláknak,
illetve a határon túlra.

Münsingenben jártunk…
Testvérvárosunk Münsingen, ebben az évben ünnepelte 1200 éves évfordulóját.
Mezõberénybõl összesen 62-en vettek részt az ünnepségen.
A delegációt Harmati László alpolgármester vezette. A kiutazó képviselõk
Csávás István, Koncsag Ferenc, Lestyán Ádám és Onody Gyuláné voltak.
A Leg a láb AMI Berény táncegyüttese, és a mazsorett együttes 18 fõs csoportja az idén is vendégszerepelt Münsingen város színpadán. Természetesen
most is nagy sikert arattak.
AKépviselõ-testületi határozat értelmében a két mûvészeti csoport, valamint
a kísérõik kiutazással kapcsolatos költségeit a városi költségvetésbõl fedezték. A
képviselõk a költségek 50 %-át, a többiek 100%-át /17.100 Ft-ot/ fizettek az
utazásért.
A vendéglátásról – a kialakult szokásnak megfelelõen - münsingeni családok gondoskodtak, a csoportok közös szálláshelyen voltak elhelyezve.
Mindenki kapott étkezési jegyeket, melyeket a kitelepült vendéglátó egységeknél lehetett beváltani.
Bár az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, sokat esett az esõ, és hideg volt,
azért mindenki jól érezte magát, sok tapasztalattal, ötlettel lettünk gazdagabbak.
A rendezvényen megismerhettük a kisváros történelmi múltját, hiszen a
szereplõk – maguk a város lakói – korhû viseletben árulták portékáikat,
elevenítettek fel régi eseményeket, és játékokat.
A szervezõk, az elõadók általában valamelyik egyesület tagjai voltak, akik
még a jelmezek egy részét is saját maguk készítették.
Aszereplõk között egyetlen „neves” fizetett elõadót sem láttunk, a meghívott
csoportok, illetve a helyi emberek (diákok, orvos, tanár, nyugdíjasok, munkások
stb.) szórakoztatták a közönséget.
Emellett betekinthettünk egy-egy család életébe; megtapasztalhattuk, hogy
mennyire mások táplálkozási és viselkedési szokásaik, hogy német precizitással
gyûjtik és csoportosítják a szemetet, hogy milyen szépen rendezettek a porták,
és még a domboldalak és a termõföldek is példásan gondozottak.
Mike Münzing polgármester úr meghívott bennünket egy szûkkörû baráti
ebédre, és utána az irodájába invitált bennünket egy nyolcszemközti tárgyalásra.
Így alkalmunk nyílt arra, hogy beszélgessünk a testvérvárosi kapcsolatunkról,
terveinkrõl. Összehasonlíthattuk a két város költségvetését, gazdálkodását.
Münsingen kisváros, hiszen lakosainak száma kb. 5000 fõ, a környezõ pici
településekkel együtt is alig több, mint Mezõberény lakosainak száma. A rendelkezésükre álló pénzeszköz kb. háromszorosa a mienknek, és ebben nincs
benne az oktatási intézmények dolgozóinak bére. Nem csoda tehát, hogy az
elõzõ látogatásunk óta is sokat fejlõdött, alakult a város, melyre a polgármester
úr joggal lehet büszke.
Végül megtudtuk azt is, hogy az idei Berény napokon Münsingen nem
képviselteti magát, de pályázati programunkhoz szívesen csatlakoznak, és segítségünkre lesznek.
Onody Gyuláné
„Hogyha nem is láttok, én
veletek vagyok,
Amikor szellõként csókolom
arcotok.
Ha nem is érzitek, fogom
kezetek,
Letörlöm könnyetek, amit
értem ejtetek.”

id. GÁL AMBRUS

Pörköltfõzõ verseny a Városi Ligetben!
2009. augusztus 22-én a Városi Ligetben ismét megrendezésre
kerül a Kistérségi pörköltfõzõ verseny. Csapatok, baráti társaságok,
civil szervezetek jelentkezését várjuk augusztus 17-ig az OPS Kulturális Központban személyesen vagy telefonon!
Információ: 515-553 vagy Bartó Róbertné 06-20-4243-944

halálának 20. évfordulóján
fájó szívvel emlékezik:
felesége, 7 gyermeke, menyei,
vejei, 24 unokája,-azok párjai
és 42 dédunokája
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TANÉVZÁRÁS
Tanévzárás a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában
A 2008/2009-es tanév végét jelezte június 13-án a ballagók tiszteletére megszólaló csengõ.
A legkiemelkedõbb tanulók ekkor vehették át jutalmukat.
Kiváló tanuló díjat tantestületünk azoknak a tanulóknak ítélte oda, akik az 5-8. évfolyamon év végén összesen legfeljebb három jó érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló. A díj mellett tantestületi dicséretben is részesültek kitüntetettjeink.

Ágostai Katalin
8.a

Falaty Tamás
8.a

Perei Kitti Andrea
8.a

Zsibrita Vera
8.a

Zuba Zita
8.c

Magyar Nikoletta
8.e

Rónai Norbert
8.a

Gézárt Fanni
8.c

Kuczián Bálint Ákos
8.d

Csirmaz Gáspár
8.f
Német
nemzetiségi
díjat, olyan nyolcadikosok
kapnak, akik az 5-8. évfolyamon 4,00 átlag feletti
tanulmányi eredményt, német nemzetiségi nyelvbõl
az 5-8. évfolyamon, év végén jeles eredményt értek
el, és nyelvi versenyeken,
bemutatókon rendszeresen
szerepeltek vagy sikeres
nyelvvizsgát tettek.

Komáromi Rita
8.a

Weigert Tamás
8.a

Liska Tibor
8.c

Taba Adrienn Edina
8.d

Német nemzetiségi díjban és a német nemzetiségi tantárgyból dicséretben
részesülnek: Gregus Tünde 8.a és Havasi Henriett Anett 8.a
Iskolánkban jó sportoló díjazásban részesülnek azok a nyolcadikosok, akik a 58. évfolyamon, év végén legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk
példás vagy jó, s a választott sportágban kiemelkedõ munkát végeztek és kimagasló
eredményeket értek el.

Havasi Henriett Anett 8.a

(folytatás a 7. oldalon)

Gregus Tünde 8.a
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Jó sportoló díjat, és testnevelés tantárgyból dicséretet kapnak:

Balogh Gergõ Dániel
8.c
Bucsi Evelin Fruzsina
8.c

Kohut Veronika Lili
8.c

Miklós Márta Katalin
8.c

Nevelõk, tanulók egyaránt nehéz munkával tele hónapokat zártak. A pedagógusok számára az oktató munka mellett nagy kihívást jelentett az új feladatok sora.
Ezek közül kiemeltünk néhányat.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására került sor, az esélyegyenlõség érvényesülésének jegyében. Átalakítottuk iskolánk vezetési szerkezetét.
Aminõségirányítási csoport átdolgozta a pedagógusok teljesítményértékelésének szabályzata mellékleteit, ennek alapján történt meg a kiválasztott pedagógusok
értékelése. Befejezõdött az intézményi önértékelés.
Bevezetésre került 5. évfolyamon a nem szakrendszerû oktatás, alsó tagozaton pedig nagy figyelmet fordítottunk a gondolkodás – tanulásfejlesztésre.
Megnövekedett az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül a nevelési tanácsadó szerepe.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében több pályázaton veszünk részt a Petõfi Sándor Gimnáziummal és az Összevont Óvodákkal közösen.
Márciusban iskolánk beszámolt az összevonás óta eltelt 4 év munkájáról, melyet a képviselõtestület elfogadott.
Május 27-én országos kompetenciamérésben vettek részt diákjaink. A negyedikeseknél alapvetõ képességeket, a hatodikosok és a nyolcadikosok körében pedig
a matematikai eszköztudást és a szövegértést vizsgálták.
Diákjaink legfõbb feladata az volt, hogy képességeiknek megfelelõen tanuljanak. Ennek eredményeképpen a tanév végén 46 tanuló kiváló tanulmányi
elõmenetelû lett. 83 kitûnõ tanuló bizonyítványába kerültek csupa jeles osztályzatok. Sajnos ez az év is okozott nehézséget néhány tanulónak. 2 fõ augusztusban
bizonyíthatja, hogy bepótolta a hiányosságait.
Atanórákon kívül különbözõ tanulmányi és sport versenyeken is megmutathatták felkészültségüket a gyerekek. Az elért eredményeket megtekinthetik iskolánk
honlapján: mbkai_mezobereny.extra.hu/versenyek link alatt.
A csengõ hangja elszállt, kitört a vakáció. Diákjaink bizonyára gazdag családi programokkal töltik el a szünidõt. Élményekkel gazdagodva várjuk vissza õket
szeptemberben, és szeretettel várjuk azt a 100 elsõst is, akik elõször lépnek iskolánkba, hogy itt sajátítsák el az írás-olvasás tudományát.
Büszkék vagyunk tanulóink lelkiismerettel, szorgalommal végzett munkájára, tanulásban, sportban elért eredményeire. Köszönöm az intézmény valamennyi
dolgozójának azt a lelkiismeretes munkát, odafigyelést, amellyel hozzájárultak a tanév sikeres zárásához.
Öreg István, fõigazgató
Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam
indul szeptembertõl Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban. Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi garanciát és Áfa
mentességet is jelent. A tanfolyam díja 750 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Pénzvisszafizetési garancia bukás esetén!*
(* Részletek és feltételek telefonon, tájékoztatóban, szerzõdésben.)
Válassza Ön is a 15 éves tapasztalattal rendelkezõ minõségi, akkreditált
nyelviskolát! Jelentkezési határidõ 2009. augusztus 17-ig.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési Házban
Kovács Anettnél személyesen vagy a 66/515-553
telefonszámon, vagy a hét minden napján 8-19 óráig
a nyelviskolánál: 30/931-87-74
Referenciáink: MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal,
Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség,
Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelõség,
Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek, 01-0183-05, AL - 0467,
PL-2148, PL-1974, Széll és Szert Bt., Pladány, Vasút u. 8.

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT

FÕ ÚTON,
A FANG-MING-BEN.
A

AKTUÁLIS AJÁNLATUNK:
- KOSZTÜM AKCIÓ -10-20%-OS ÁRON KAPHATÓK
- BÕRÖND AKCIÓ
- EGYES ÁRUK 500-800-900 FT-OS ÁRON

KAPHATÓK

- FÉRFI PÓLÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN 600 FT-OS ÁRON
- ISKOLAKEZDÉSRE ÓRIÁSI TÁSKA VÁLASZTÉK

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
BEVÁLTHATÓ!
NYITVATARTÁSUNK:
H-P: 8.30-17.30-ig
Szo.: 8.30-13 óráig
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OLVASÓLÁMPA MELLETT
Különösen izgalmas hangulata van számomra az olyan beszélgetéseknek, ahol különbözõ szellemiségû, eltérõ véleményû emberek ülnek egy asztalnál, hogy kicseréljék egymás gondolatait, meglátásait
életünk fontos dolgairól. Teszik ezt nem komolykodva és tudálékosan,
hanem gondolataikat szabadjára engedve, improvizálva szegezik nekünk meglepõ kérdéseiket, s válaszaikat. Ilyen építõ, gazdagító, gondolkozásra serkentõ dialógus most együtt olvasható a Luther Kiadó
gondozásában megjelent, Asztali beszélgetések… Öt párbeszédében.
A kötetben szereplõ beszélgetõpartnerek a közélet, a kultúra, a mûvészet és a tudomány legkülönfélébb területein tevékenykedõ emberek. Disputájukon keresztül, öt témában osztják meg velünk gondolataikat: Esterházy Péter író és Fabiny Tamás püspök az IDENTITÁSRÓL, Heller Ágnes filozófus és Jutta Hausmann teológiai tanár a
GENEZISRÕL, Jelenits István piarista szerzetes és Csepregi András
teológus az ISTEN TÖRVÉNYÉRÕL, Jókai Anna író és Lengyel Anna egyházkerületi felügyelõ AZ ÉRTELMISÉG KÜLDETÉSÉRÕL
ÉS FELELÕSSÉGÉRÕL, Vekerdy Tamás pszichológus és Réz-Nagy
Zoltán lelkész a „TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT!” parancsolatról.
Mind az öt téma lebilincselõen gazdag kérdésekben és válaszokban
egyaránt, mindegyik tovább gondolkoztat és mindegyik téma elõtt,
mint tükör elõtt állhat az olvasó.
Most „csak” Jókai Anna és Lengyel Anna dialógusáról „szólnék”
pusztán csak a felvillantás erejével, erõtlenségével, és azzal a reménnyel, hogy e cikk olvasójában érdeklõdés támad e „Beszélgetõ könyv”
iránt!
A fentebb jelzett témák mindegyike izgalmas kérdésfelvetéseken
alapszik. Az értelmiség küldetését, felelõsségét körüljáró kérdéseket
így fognám egy kötegben.
- Egyáltalán lehet-e, ha igen, hogyan definiálható az értelmiség?
- Beszélhetünk-e keresztény értelmiségrõl?
- Mi a feladata az értelmiségnek?
- Miben áll az értelmiség tanítói szolgálata?
- Mi és kik iránt van felelõssége a mai értelmiségnek?
- Annak a szellemi térnek, amelyet képvisel, hol vannak a „határai”?
- Mivel tud az értelmiség többet képviselni, mint más?
- Atomizálódó életünkben, milyen felelõssége van az értelmiségnek a közösségek iránt?
- Milyen eszközeink vannak a közösségformáláshoz?
Csupa izgalmas, záporozó kérdések. A válaszok pedig bátrak, metszõen õszinték, mélyrõl jövõen személyesek, felelõsségtõl átitatottak,
„… nem frázisszerû megnyilatkozások…hanem akaratban, tettekben,
igenekben és nemekben megmutatkozó elhatározás és szándék.”
A kötet elõszavában Hankiss Elemér kérdésekben summázza a
beszélgetõk válaszait.
„Mi a feladata az értelmiségnek? Az hogy keresse az élet értelmét?
Hogy ne hazudjon magának és másoknak? Hogy megpróbálja „tágítani” az ember univerzumát? Hogy ne nyugodjék bele abba, „hogy a
világ olyan amilyen”? Hogy az „élõ Istennel töltse meg” hétköznapi
életünk üres kereteit? Hogy hirdesse a „lélek jelenlétét” ebben a világban? Hogy kinyissa az ajtót Isten elõtt, akkor is, ha „Godot”- ként kopogtat, s akkor is ha az emberek félnek tõle, s nem akarják beengedni?”
Aki fellapozza ezt a könyvet, a gondolkozás, az útkeresés, a tenni
akarás templomába lép be.

Mély tisztelettel kérem Balogh Ferencet, hajdani tanítómat és
tanáromat hogy olvasmányélményét ossza meg mindazokkal, akik
érdeklõdõ lelkülettel olvassák e rovat írásait!
„Godot”: Jókai Anna: Godot megjött 2007-ben megjelent írása
Balogh Irén julianna
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
ÜNNEPELÜNK
Július 1. Semmelweis Ignác születésnapja /valamikor az egészségügyi dolgozók napja is/. Augusztus 1. Anyatejes táplálás világnapja.
/WHO ajánlása/. Mindkét nap kapcsolatban van az édesanyákkal, az
elsõ az anyák megmentõjének az ünnepe, a második a gyermekeiké.
Semmelweis Ignác Fülöp 1818. július 1-jén született Budapesten,
abban a tabáni házban, amely ma az Orvostörténeti Múzeumnak ad
helyet.
Magyar szülészorvos, az orvostudomány egyik legnagyobb alakja.
Tanulmányait a pesti bölcsészeti egyetem bölcsészeti tanfolyamán
kezdi, majd apja kívánságára Bécsben a jogi karra iratkozott be, de egy
év után már az orvosi kar hallgatója.
Idõnként ugyanis beült egy medikus barátjának anatómiai elõadásaira és annyira magával ragadták a hallottak, hogy „szakmát váltott.”
Tanulmányai elvégzése után elõbb a bécsi Szülészeti Klinikán,
majd a pesti Rókus Kórházban dolgozott.
A bécsi klinikán naponta szembesült a fiatal magyar orvos a gyermekágyi lázban meghalt anyák tragédiáival. Az orvosnak feltûnt, hogy
otthon vagy a bábaképzõ intézetekben szülõ anyák közül sokkal kevesebben haltak meg így, mint a kórházakban. Elgondolkodtató volt,
hogy a kórházakban képzett és tudós professzorok, otthonukban pedig
képzetlen bábák foglalkoztak velük. A törvényszéki orvostan egyik orvosa boncolás során megsértette a kezét és váratlanul meghalt. Semmelweis a boncolási jegyzõkönyvet olvasva döbbent rá, hogy a boncolási kép azonos a gyermekágyi lázban meghalt anyák leleteivel.
Világossá vált a felfedezés, hogy a fertõzõ anyag rajta van az orvos
kezén, amihez csak egy seb kell, hogy az a vérpályába jutva tragédiát
okozzon.
A szülõ nõk méhe vérzik, tele van vérerekkel, ami melegágya a fertõzésnek.
Semmelweis Ignác Fülöp magyar orvos volt az elsõ a világon, aki
észrevette: a gyermekágyi láz nem önálló kór, hanem fertõzés következménye, és a fertõzést az orvos terjeszti.
A hozzá beosztott orvosoknak azt javasolta, majd ellenállásuk után
kényszerítette õket, hogy mielõtt a betegekhez érnének klóros vízzel
mossanak kezet.
1865. augusztus 17-én halt meg Budapesten, a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kórok tanának
megalapozója, az „anyák megmentõje”.
Tanítását halála után csak 20 évvel ismerték el.
A leírtak számunkra már történelem, érdekes és tanulságos mese a
régmúltról.
Ma már, a 21. században biztonságban, egészséges, modern környezetben adhatnak életet babájuknak az áldott állapotban lévõ édesanyák.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy csecsemõink a
világ legegészségesebb és legtermészetesebb táplálékát kapják, az
anyatejet.
De miért is...
- Az anyatej ideális mennyiségben tartalmazza a baba kiegyensúlyozott fejlõdéséhez szükséges tápanyagokat, ásványi anyagokat és
védõanyagokat.
- Az anyák 99%-a rendelkezik az anyatej termeléséhez és a szoptatáshoz szükséges képességekkel.
- Az anyatej termelõdése és kiürülése szorosan összefügg az anya
testi és lelki állapotával.
- A szoptató édesanyának kiegyensúlyozott szeretetteljes családi
támogatásra van szüksége, melyben kiemelkedõ szerepe van az apának. Õ az, aki biztosítja társának a nyugalmat, pihenést, érzelmi és
anyagi biztonságot, és erõsítheti önbizalmát.
Mindenkinek további szép nyarat és készülõdést Szent István Ünnepére!
Jó egészséget!
Puskelné Ollé Ilona
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HITÉLET - TEMPLOM, ISKOLA, TÁRSADALOM
A volt kommunista országok közül Magyarország az egyetlen, ahol
nincs órarendbe iktatott, kötelezõ hit- vagy erkölcstan oktatás. Miért
fontos téma ez? Mert bizony iskola, templom és társadalom oda-vissza
hatást gyakorolnak egymásra. Elgondolkodtam, mi oka lehetett a pártállamnak visszaszorítani az egyházat. Miért börtönöztek be, kínoztak
meg lelkészeket, papokat? Miért volt gúny tárgya vagy az elõléptetés
akadálya, ha valaki megélte hitét, templomba járó keresztyén volt.
Mért kellett államosítani iskolákat, szeretetintézményeket? Egyik
napról a másikra szüntettek meg rendházakat…. Mirõl tanít a templom? Mirõl tanít az egyház? Mire tanít a Biblia, Jézus? Alapelv a szeretet, megbocsátás, egymás megbecsülése, felelõsség. Ugyanakkor az
is, hogy a jó és a rossz különböznek egymástól. Ez oka annak, hogy
évtizedekkel ezelõtt ugyanúgy, mint napjainkban gyanúsan néznek
lelkészekre, templomra. Kevesen szeretik, ha elmondják mi a jó és a
rossz. Pedig normális társadalom nincs ott, ahol jót és rosszat külön ne
választanánk és a rosszat ki ne akarnánk iktatni, a jót ne akarnánk elõtérbe hozni. A Biblia arra tanít, hogy van abszolút jó- ez Isten. Van
abszolút jó norma ez a Tízparancsolat. S persze arra is tanít, hogy a
bûnt, a rosszat nem lehet elbagatellizálni. Erre tanítjuk diákjainkat. És
arra is, hogy Jézus azért jött, hogy életünk visszakerüljön a normális
kerékvágásba. Szeretetet élt elénk, áldozatkész, másokért is meghalni
képes szeretetet, hogy többé ne legyünk bizalmatlanok Istennel, a
jóval, a helyessel.
Milyen érdekes. Ez az a „ szörnyû, fertõzõ” tanítás, ami nem kellett, és úgy tûnik, sokaknak ma sem kell. Mert ha szülõk éreznék az
értékét, akkor nem csak mazsorett, sakkszakkör, foci és nyelvoktatás
lenne a szabadidõben, hanem tele lennének a templomaink családokkal. Mert ha értékesnek látnák, éreznék szülõk, oktatásért felelõs, és
dönteni képes emberek, akkor úgy intéznék, hogy nálunk is legyen

kötelezõen egy olyan tantárgy az iskolában, ami a jóra, erkölcsi tartásra, helyes életvezetésre, megfelelõ emberségre tanítaná a gyerekeket.
Erre nincs szükség? Ezt tudja mindenki magától? A mögöttünk levõ
évtizedek bebizonyították, hogy nem így van! Olyan ferde helyzetben
vagyunk, hogy ha egy fiatal rágyújt, vagy tizenévesen hajnalig kimarad és már évek óta együtt alszik a barátjával, nem mondjuk, hogy az
rossz. De a templomtól még mindig ódzkodunk… Persze mindehhez
az kell, hogy ne Mónika, Joshi Bharat, és Gyõzike vagy a Heti hetes
nevelje a felnõtteket, hanem Márai, Wass Albert, Reményik, Hamvas
Béla sorain tájékozódjunk.
Éppen ezért ne csodálkozzunk, ha gyerekeink nem tudják mit szabad és mit nem. Ha oda tisztelet szülõ és pedagógus, tanár és tanítvány
között. Ne csodálkozzunk, ha az alázat, megértés és empátia hiányoznak az emberi kapcsolatokból. Amikor használja a lány a fiút, amikor
természetes, ha valaki „ félrelép”. Ne csodálkozzunk, ha önzõ, öntörvényû emberek vesznek körül minket, vagy éppen a saját érdekeiket
szolgálják kicsiben – nagyban. Persze már meg sem döbbenünk lassan
semmin. Vállat vonunk. Pedig a mi felelõsségünk. Csak hát ahhoz,
hogy a társadalom egészében történjen valami nem elég kifejezni a
rosszallásunkat. Tenni kell, önmagunkon kell kezdeni. A családunkon.
A gyerekeinken. Itt, most. Be kell vallani, hogy nincs bibliaismeretünk, hogy félreértéseken alapul az, amit egyházról, hitrõl, gondolunk.
Nekünk kell elkezdeni a megújulást. Nekünk kell Jézust keresni. S ha
mi közeledünk Istenhez, Õ is közelít hozzánk. Gondoljuk csak el, ha
Õ nem lenne, nekünk sem lenne életünk. Ha Õ nem szeretne minket,
akkor már régen vége lenne a világnak. Templom, iskola, társadalom.
A megújulás az elsõnél kezdõdik. Megtérés, megújulás, ébredés: erre
van szükségünk! Hitre, reményre szeretetre. Magára Istenre. Mindannyiunknak.
Lázárné Skolka Katalin

Május hónapban házasságot kötöttek: Szabó Árpád és Bartó
Nóra Mb. Zrínyi sgt. 34., Szabó Gábor Mb. Tavasz u. 4. és Kiszely
Brigitta Szabadkígyós Nefelejcs u. 1/2, Bobály András Mb.
Kismester 6/A és Zsadányi Mária Mb. Kismester 6/A, Jagicza
György és Szabó Krisztina Mb. Martinovics u. 10., Tóth Árpád Mb.
Tó u. 6. és Lipták Ilona Mb. Erkel 26. szám alatti lakosok.

Június hónapban eltávoztak közülünk:
Szalai Barna Mihály (1942) Mb. Röntgen u. 11.,
Plavecz Ádám (1951) Mb. Madarász u. 35., Várhegyi Mihályné (1923) Mb. Juhász Gy. u. 1. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KÁRPÁTI PÉTER
ÉS
KÁRPÁTI PÉTERNÉ
BRAUN GIZELLA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
vagy részvétüket bármilyen formában kifejezték:
a gyászoló család

Két szeretõ lélek,
SZILÁGYI IMRE
hosszú évek óta
augusztus 25-én ünnepli
együtt megy az úton
85. SZÜLETÉSNAPJÁT
egymás mellett szépen.
és feleségével
Bár a tûz már nem perzsel,
60.
úgy mint akkor régen,
HÁZASSÁGI
mégis szépen ragyog,
ÉVFORDULÓJUKAT.
mint csillag az égen.
Ez alkalomból köszöntik
Szívetekbe béke,
õket: lányuk, Ilike
lelketekbe nyugalom,
és unokáik,
legyetek boldogok,
Csilla és Balázs
mint sok sok éve e napon!
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NYÁR
A 2009-es év nyarán, az elõzõ évekhez
hasonlóan, szinte már
hagyományként a Városi Humánsegítõ és
Szociális Szolgálat
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata
a Spektrum Alapítvány támogatásával,
megrendezte a nyári
napközis tábort. Az
egy hetes együttlét a
korábbi gyakorlattól
eltérõen az idén elsõsorban a gyermekjóléti
szolgálat gondozásában álló gyermekek
számára nyújtott kikapcsolódásra, közösségépítésre, játékra,
felügyelet alatt eltöltött, hasznos idõtöltésre lehetõséget.
A tábornak helyt
adott, a felújított és
akadálymentesített
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Az idei évben 18 fõ élvezte
a tábor programjait és vett részt kiscsoportos foglalkozásokon, melyet
egy meghívott mentálhigiénés és egy drogkoordinátor pedagógus szakember tartott a gyerekeknek. A tábor további programját színesítette
a rendõrségi elõadás, mely fontos ismereteket nyújtott a nyáron elõforduló balesetekrõl. A Mezõberényi Rendõrõrs õrsparancsnoka Jakusovszki Zoltán nem csak szavakkal, hanem kisebb filmekkel is felhívta a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedõ veszélyekre. Ezt követõen a
gyerekek megnézhették a rendõrség épületét és betekintést nyerhettek
a rendõrök munkájába. Évek óta meghívott vendégünk a Védõnõi
Szolgálat vezetõje Puskelné Ollé Ilona, aki a saját szakterületéhez tartozó témában vezetett irányított beszélgetést. Minden nap lehetõségük
volt a gyerekeknek a szabad, kötetlen játékra is. Az idõjárásnak köszönhetõen idén kétszer is volt lehetõségünk arra, hogy strandra menjünk a gyerekekkel. A strandolás minden évben hihetetlen élményt
nyújt, hiszen vannak olyanok, akiknek csak a tábor nyújt lehetõséget a
fürdõzésre, és vannak olyan gyerekek is, akik most elõször tapasztalták meg, hogy milyen élményt jelent a lubickolás. Számukra életre
szóló emlék marad. A hét közepén a gyerekek ellátogattak az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület székhelyére, ahol ízelítõt kaptak a tûzoltók munkájából, megismerték a tûzoltás során használt eszközöket. Beöltözhettek a tûzoltók speciális ruháiba, beülhettek a tûzoltó autókba. Nagy élményt nyújtott a gyerekek számára, hogy a szabadban a parancsnok,
Csipke Ferenc segítségével megnézhették a tûzoltó autót mûködés

Ha itt a nyár, itt a tábor!

közben, hogy hogyan oltaná el a tüzet, ha szükség lenne rá. Az utolsó
nap délelõttjén a Nyeregbe Alapítvány jóvoltából lovas kocsival látogattunk ki a Körös folyóhoz. Voltak gyerekek, akik az ott töltött idõt
horgászással, a természet megismerésével töltötték, míg mások élvezték a szabadban, vízpart mellett töltött szép idõt. Aznap ebédre Bartó
Györgyné Babi néni és férje vendégei voltunk a Laposi kertben, akik
gulyáslevessel és szilvás gombóccal vártak minket. Ezt követõen a
nap és a hét zárásaképpen hasznos ajándékokkal kedveskedtünk a gyerekeknek, akiktõl a társak által reggel leírt kedves jellemzõkkel búcsúztunk.
Úgy gondoljuk, hogy a táborban a gyerekek olyan élményekkel
gazdagodtak, melyek hozzájárulnak személyiségük fejlõdéséhez, kibontakozásához, színesedéséhez.
Ezúton is külön köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak,
akik pályázati támogatással, adományokkal segítették a tábor megvalósítását.
Támogatóink voltak: Mezõberény Város Önkormányzata, Tóth
János – szódás, Szikora János – Német Finom Pékáru, Szabó László –
vállalkozó, Jakusovszki Zoltán – Mezõberényi Rendõrõrs, Csipke Ferenc – Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Puskelné Ollé Ilona – Védõnõi
Szolgálat, Madarász Ferenc – Nyergben Alapítvány Mezõberény,
Varga Bálint – vállalkozó, Bartó Györgyné és családja.
Elek Mónika
családgondozó

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ A BERÉNY-SHOP PAPÍRBOLTBAN
- BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYOKAT BEVÁLTUNK!
- 5% ENGEDMÉNY A NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET TAGJAINAK!
- A LEGÚJABB DISNEY MINTÁS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA: HANNAH MONTANA, HSM, CAMPROCK, VERDÁK,
HERCEGNÕK, TÜNDÉREK, POWERRANGERS, PÓKEMBER, HELLO KITTY, SPONGYABOB, SZÜLETETT KÉMEK, VALAMINT
LOVAS, DELFINES, KUTYÁS, CICÁS MINTÁK! TÁSKÁK, TOLLTARTÓK, TORNAZSÁKOK, FÜZETEK, ÍRÓSZEREK stb.

Cím: Mb. Fortuna tér 20. Tel.: 20/258-1441
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A Berény Táncegyüttes többi tagjai is
izgatottan várták velünk együtt a július 8.i reggelt, amikor is elutaztunk Brassóba a
Románia és a Balkán Közeli Országok
Nemzetközi Mûvészeti Fesztiváljára,
melyre meghívást kaptunk. A hosszú út
után készültünk a fellépésekre, megismerkedtünk az idegenvezetõinkkel, akik az ott
élõ magyar táncegyüttesnek, a Búzavirágnak a tagjai, a Berény Napokon õket is láthatjuk. Sajnos néhány fellépésünket elmosta az esõ, de így is jól éreztük magunkat. Ellátogattunk egy Monostorba, a Fogarasi várba és a Dracula kastélyába is.
Brassóban megnéztük a régi várfal megmaradt bástyáit, a kilátóról pedig megcsodálhattuk a várost. A fesztivál gálamûsorral és gálavacsorával zárult ahol táncolhattunk és kedvünkre ehettünk, ihattunk és
ismerkedhettünk. Büszkék voltunk, hogy a
Gálamûsor Finálé részét a Berény Táncegyüttes adta. Másnap szomorúan szálltunk

fel a buszra, hogy ilyen hamar elrepült ez
a pár nap Brassóban, de nem búslakodtunk
sokáig, mert várt már minket a következõ
külföldi út Németországba, Münsingenbe.
Két nap pihenõ után a „Leg a láb”
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Berény Táncegyüttese csütörtök hajnalban
ismét útra kelt. A busz ezúttal a németországi Münsingen felé vette az irányt. A
város fennállásának 1200 éves jubileumára rendezett fesztiválra igyekeztünk. Útközben megálltunk a schönbrunni kastélyban, hogy felfrissüljünk a hosszú és
fárasztó utazás alatt. A szállásunkat csütörtök este foglaltuk el, vendéglátóink, a
böttingeni fúvoszenekar finom vacsorával
vártak minket. Késõbb izgatottan feküdtünk le a másnapi fellépés miatt, ám ezt
sajnos az esõ meghiúsította. Szombat délelõtti szabad programunk alatt a középkori vásárban nézelõdtünk és vásároltunk. A délutáni fellépésen
a csepergõ esõ ellenére is sok ember gyûlt össze a színpad elõtt. Nagy lelkesedéssel fogadták mûsorunkat. Egész vasárnapunkat a münsingeni
belvárosban töltöttünk, este összekészülõdtünk és fájó búcsút vettünk Németországtól.
Váradi Marianna, Gézárt Fanni, Szugyiczki Julietta

Tábor
a Madarak házában
Fábián Zsolt vezetésével 2009. 07. 20-25-ig 22 fõvel
tábor indult a Madarak házában. Ez a hajtogatásról, papírsárkány készítésrõl, gyöngyözésrõl és játékról szólt.
Mindez természetes környezetben. Ezeken felül volt lehetõség szabad foglalkozásra: könyvbõl hajtogatás, saját
munkák, projektek készítése. A hét folyamán két elõadást
hallgathattunk meg. Az egyiket Boldog Gusztáv tartotta a
liget madarairól, azok megfigyelésérõl és gyûrûzésérõl.
A másikat Csete Gyula a liget történetérõl és növényeirõl. Mindkettõ során erdei körúton vettünk részt. A foglalkozásokon egyaránt kicsik és nagyok számára is meghajtható formák szerepeltek. Külön örömünkre kétszer
strandon is voltunk.
Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy
jól éreztük magunkat és köszönjük, hogy itt lehettünk.
Szõcs Hajnalka
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Olaszországban járt a Berényi Gyermek FC csapata
Az NB II-es bajnokság utolsó mérkõzése után U 15 csapatunk néhány tagja kiegészülve a jövõre ebben a korosztályban játszó U 13
csapat játékosaival Olaszországba utazott, a 21. alkalommal megrendezett Italy Cup Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Tornára.
A színvonalas tornára több korosztályban közel száz csapat
nevezett Európából, de az Egyesült Államokból és Indiából is!
Csapatunk ellenfelei is több országból érkeztek, színvonalas mérkõzéseket játszhattunk, nálunk nagyobb futball kultúrával rendelkezõ
országok egyesületeivel.
Vereséget szenvedtünk cseh, olasz, svéd, szlovák csapatoktól.
Döntetlent (0-0) értünk el a dán Aalborg ellen, a helyosztón 5-2
arányban gyõztünk a lengyel Mazowce ellen.
A tornát a 11. helyen zártuk.
A helyezés reális. Egy-két évvel fiatalabb játékosaink bizonyítási
lehetõséget kaptak, a tornán tapasztalhatták ellenfeleink remek erõnlétét, kemény játékát és a megalkuvás nélküli gyõzni akarását!
Mindez jó lehetõséget teremtett a csapat csiszolására az új bajnoki
rajt elõtt, fõleg akkor, ha tanulunk hibáinkból!

Férfi
kosárlabdázóink
NB II-ben
A Sportcsarnok Sportegyesület férfi kosárlabda csapata az elmúlt szezonban a regionális
bajnokságban szerepelt.
Ezek a mérkõzések sok fiatal játékosnak nyújtottak fejlõdési lehetõséget, a tapasztaltabbak
segítségével.
Az elért jó helyezés nyomán lehetõség nyílt
osztályozót játszani az NB II-es bajnoki szereplés érdekében.
Ellenfelünk a Hatvan csapata volt: a július 4-én
Mezõberényben játszott mérkõzésen a játék
kicsit akadozott még, és sérülések is gátoltak
bennünket a biztos elõny megszerzésében. Így
is 11 pontos elõnnyel utazhattunk a július 18-i
visszavágóra,ahol már magabiztos,több mint
20 pontos elõnnyel nyert a csapat. Sikerült
tehát kiharcolni a feljebb jutást,egy év
"kihagyás" után ismét NB II-es férfi kosárlabda csapata van Mezõberénynek! A néhány
hetes pihenõ után játékosaink augusztus 3-án
kezdik meg a felkészülést a szeptemberben
induló bajnokság mérkõzéseire, ifj. Tánczos
Imre edzõ vezetésével.
Henger Péter, elnök

A mérkõzéseken kívül pihenésre, kikapcsolódásra is szántunk idõt.
A rendezõk jóvoltából fürödhettünk nemcsak az Adriai-tengerben,
hanem Aqua-parkban is.
Látogatást tettünk a környék leghíresebb üdülõvárosában, Riminiben, a közeli Cesenaticoban és San Marinóban.
Hazafele tartva külön élményt jelentett a velencei hajókázás és
városnézés.
Az egy hetes tartózkodás alatt megízlelhettük az olasz konyha
különlegességeit és tapasztalhattuk a rendkívül kedves mediterrán
vendéglátást.
A tornán a következõ játékosok vettek részt: Boczonádi László,
Budai Bálint, Burai Dávid, Burai Márk, Csákó Gergõ, Fazekas Márk,
Juhász István, Kardos Richárd, Kéki Dániel, Ladányi Zoltán, Liska
Tibor, Machó Attila, Mezei Zsolt, Olej Tamás, Papp Zsolt, Putnoki
Dániel, Szabó László, Sziráczki Martin, Tóth Gergõ, Vincze Gyula,
Weigert Norbert.
Kajlik Péter edzõ

ÚJRA NYITVA A TE + ÉN PRESSZÓ
Presszókávé választékkal, tájjelegû minõségi borokkal,
kétféle csapolt sörrel, igényes italválasztékkal.
Emeleti excluzív, klímás helyiségünk rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Felújított különtermünk kártyapartikhoz, üzleti megbeszélésekhez ideális.
Szeretettel várjuk kultúráltan szórakozni vágyó vendégeinket.
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