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50 év a pályán
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar 2009. szeptember 6-án „Aranyoklevél” átadási
ünnepséget tartott az 50 évvel ezelõtt végzettek számára.
Nagy Ferenc, aki nyugdíjazásáig az általános iskola igazgatójaként is tevékenykedett, sokunkat próbált a mûvészet
szeretetetére nevelni, szintén Aranyoklevelet kapott.
- Tanárként közismert ember. Ezzel szemben keveset
tudunk életútjáról. Kérem, mondjon néhány dolgot indíttatásáról.
- 1938-ban születtem Budapesten. Szüleim az 1930-as
évek elejének gazdasági válságából kiutat keresve kerültek a
fõvárosba. Mindketten fizikai dolgozóként igyekeztek
elõteremteni a szükséges anyagiakat. 1946-ban Kecskemétre
költöztünk.
Az elemi iskolát Rákosszentmihályon (ma Budapest XVI. ker.) kezdtem, az általános iskolát pedig
Kecskeméten fejeztem be. Ott is érettségiztem a Katona József Gimnáziumban. Az érettségit követõen az
Iparmûvészeti Fõiskola díszlet- és jelmeztervezõ szakára jelentkeztem. Gimnazistaként csekély fizetségért a
Kecskeméti Katona József Színházban dolgoztam kisegítõként. Megtetszett a díszletezõ munka és miután
volt némi rajzi tehetségem, próbálkoztam.
(folytatás az 5. oldalon)

Kitüntetés

ISMÉT
KÁDAS ADRIENNEK
JÁTSZOTTÁK
A MAGYAR HIMNUSZT
2009. szeptember 21-27-ig a horvátországi
Pula városa adott otthont a Kick-box európabajnokságnak, ahol több mint 1100 vesenyzõ
lépett pástra és ringbe a bajnoki címekért.
- Kétszeres Világ és egyszeres Európabajnokként vettél részt a versenyen, hogyan
értékeled, milyen volt az eddigi világversenyekhez képest?

(folytatás a 11. oldalon)

Október 9. a Posta Világnapja. A világnaphoz kitüntetések is járnak.
2009-ben Plavecz János, a Mezõberényi Posta munkatársa vehette át
kiemelkedõ szakmai tevékenységéért az Év Kézbesítõje Szakmai Nívódíjat.
(Folytatás a 11. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2010. június 6-i befejezéssel kell lebonyolítani.

n Szeptember 29-én közbeszerzési eredményhirdetések megtartására került sor. A közbeszerzési eljárás keretében "A mezõberényi új bölcsõde" tárgyú
egyszerû közbeszerzési eljárás nyertese a mezõberényi székhelyû Károlyi és
Társa Építési Vállalkozó Kft. lett, mint a legjobb ajánlattevõ. 1097 m2 bruttó
alapterületû, vagyis 855 m2 nettó alapterületû bölcsõde épül meg. Szintén szeptember 29-én a mezõberényi strandfürdõ területén építendõ nyári öltözõt és a
sporttelepen építendõ öltözõket érintõen, valamint a Petõfi út 27. sz. alatti Családsegítõ Központ külsõ homlokzat felújítása kapcsán is eredményhirdetésre került sor, melyet szintén a mezõberényi székhelyû Károlyi és Társa Kft. nyert. A
meglévõ sporttelepi öltözõ 151 m2-rõl 175 m2-re változik, a Kálmán Fürdõ területén lévõ öltözõ pedig 148 m2 bruttó, ezen belül 125 m2 hasznos alapterülettel valósul meg. A Családsegítõ Központ 472 m2 felületen újul meg külsõleg.
Harmadik közbeszerzésként a mezõberényi belterületi utcákon belül a Báthory
utca és Laposikert utca szélesítése és burkolat megerõsítése tekintetében kiírt pályázat nyertesét illetõen is döntés született. Nyertesként a budapesti székhelyû
Colas-Hungária Zrt. pályázata lett kihirdetve. A második legjobb ajánlattevõ is
kihirdetésre került, amely a Swietelsky Magyarország Kft. lett. Az utóbbi munka
163 m2 kátyúzást, 459 m2 burkolat alap javítást, 12 m3 burkolat marást, 417 m2
burkolat alap cseréjét, valamint az aszfaltozást foglalja magába 213 m2 tekintetében. 11 db közmûakna szintre emelése is megtörténik, továbbá 1964 m2 forgalombiztonsági célú burkolat megerõsítése.
Tervezési szerzõdést kötött a polgármester a Mezõberény város belterületén,
valamint külterületén lévõ buszmegállók kialakításának és fejlesztésének tervezési munkálataira a mezõberényi székhelyû ENVA Mérnöki Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság vezetõjével, ifj. Károlyi Lászlóval, aki az
említett tervezési munkálatokat október 30-ig köteles elkészíteni.
Szeptember 30-án szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megbeszélésre került sor
Gyomaendrõdön. A korábbi évek gyakorlatától eltérõen pályázat útján csekély
összegû támogatást ítéltek meg a több településbõl álló együttesnek. A támogatás összege 3.500.000 Ft, amelybõl 2.100.000 Ft-ot a biológiai légi és földi gyérítésre, 1.400.000 Ft-ot a kémiai légi gyérítésre ítéltek oda. Mezõberény ebbõl
az elõzõ kategóriáknak megfelelõen 51.592 Ft, valamint 115.645 Ft, azaz összesen 167.237 Ft támogatásban részesült.

n További vállalkozási szerzõdés megkötésére is sor került a Károlyi és
Társa Kft. vezetõjével, Károlyi Lászlóval a Mezõberény Petõfi u. 27. sz. alatti
Családsegítõ Szolgálat épületének külsõ homlokzat felújítási munkálatainak
elvégzésére. A munkálatokat a szerzõdés szerint 2010. február 27-i határidõvel
kell befejezni.

n Megbízási szerzõdést kötött a polgármester az ENVAMérnöki Tervezõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság vezetõjével ifj. Károlyi Lászlóval
a Mezõberény belterületén lévõ Báthory, Laposikert utcák szélesítésének és
burkolat megõrzési munkálatainak mûszaki ellenõrzésére.
n Október 4-én a Berényi Lovas Barátok Egyesülete maratonhajtó és
díjugrató versenyt rendezett az egyesület tagjainak és a szomszédos települések
lovasainak részére. A versenyen bemutatkoztak a fiatal korosztályhoz tartozó
versenyzõk is.
n Megállapodást kötött a polgármester a Körös Volán Zrt. vezérigazgatójával, Szarvas Péterrel a 2004. december 9-én aláírt 2005. január 1-tõl 2009.
december 31-ig hatályos szerzõdés alapján. A megállapodás szerint az önkormányzat a Körös Volán részére 500.000 Ft támogatást biztosít 2009. évre vonatkozóan oly formában, hogy 375.000 Ft megfizetésére szeptember 20-ig, a fennmaradó 125.000 Ft megfizetésére november 30-ig vállal kötelezettséget.
n Október 6-án a Mûvelõdési Házban került megünneplésre az Idõsek
Világnapja. Évrõl-évre fogyó számú érdeklõdõ mellett kerül sor a rendezvényre. A 90 éves és a feletti mezõberényi állampolgárok száma is fogyó tendenciát
mutat, a pár éve még 66 ilyen személyt mutató statisztika ma azt mutatja, hogy
35 ilyen személy él településünkön. Apolgármester kiemelt szeretettel üdvözölte az október 9-én 104. életévét betöltõ Vezsenyi Laci bácsit, és a november
24-én 100. életévét betöltõ Bereczki Mihálynét, mint városunk két legidõsebb
lakóját. Az ünnepség kulturális rendezvénnyel zárult.
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Károlyi és Társa Kft. vezetõjével, Károlyi Lászlóval a mezõberényi sporttelepen és a Kálmán Fürdõ
területén építendõ öltözõk tárgyában. A szerzõdés szerint a munkálatokat

n Aszeghalmi székhelyû Optimál-Terv Építész Iroda Kft. részérõl Kovács
Zsolt ügyvezetõ ajánlatot tett a mezõberényi Kálmán Fürdõ területén építendõ
új öltözõépület építés, a Sport út 1. sz. alatti sporttelepi öltözõépület átalakítás,
bõvítés, valamint a Petõfi út 27. sz. alatti Családsegítõ Szolgálat épület homlokzati felújítás kivitelezési munkáinak mûszaki ellenõrzésére. A késõbbiek
folyamán szerzõdés megkötésére is sor került.
n Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kötött szerzõdést a polgármester a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. képviselõjével a mezõberényi csapadékvíz elvezetõ csatornák építése érdekében.
A megvalósíthatósági tanulmányt az említett vállalkozás október 15-i határidõvel készíti el. A csapadékvíz elvezetés második üteme mintegy 10 km hosszú
bõvítéssel csapadékvíz csatornaépítést tartalmaz. AFõ utca, a Hõsök útja, továbbá a Kereki utca, Szénáskert utca a Belencéresi útig, a Tessedik tér, a Liget tér, a
Kölcsey lakótelep, valamint a Békési utca, Ady utca, Budai és Áchim utca rövid
szakasza került be a pályázatba. Az említett beruházás költsége összességében
mintegy 152 millió Ft, amelynek támogatási intenzitása 90 %, vagyis önerõként
ennek 10 %-át kell biztosítania az önkormányzatnak.
n Október 8-án a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat a két szociális otthonban lakók részére idõsek napi megemlékezést tartott a mezõberényi szállodában. A rendezvényen részt vett a polgármester, és köszöntötte az intézet dolgozóit és idõs lakóit. Aköszöntõ után kulturális mûsor keretében szórakoztatták az idõs városlakókat.
n Október 9-én szlovák vendégek fogadására került sor a Mezõberényi
Szlovákok Szervezete meghívása alapján. A Mezõberényben megtartásra kerülõ Amatõr Mûvészeti és Nemzetiségi Fesztiválra érkezõ gútai és brezovai
szlovák vendégek a Jeszenszky úti idõsek otthonába érkeztek.
Október 10-én a Szlovákok Szervezete rendezésében Amatõr Mûvészeti és
Nemzetiségi Fesztivál a Dél-alföldi Régióban címû rendezvény került megtartásra a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. A gútai és brezovai vendégek
mellett hazai szlovák csoportok is bemutatkoztak. A kiskõrösi Szlovák Szervezet produkciói sokáig emlékezetesek maradnak. A kulturális programot követõen a II. Kerületi Evangélikus Egyház templomában a brezovai férfi kórus adott
koncertet. A koncertet követõen a polgármester a kiskõrösi küldöttség részére
városi bemutató körutat tartott, és a kiskõrösiek látogatást tettek a Kettõs-Körösnél lévõ Petõfi emlékmûnél. A Jeszenszky utcai idõsek otthonában nemzetiségi
est megtartásával zárult a rendezvény.
Október 11-én ökumenikus istentisztelet megtartására került sor a mezõberényi II. Kerületi Evangélikus Egyház templomában. A Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke Gáncs Péter közremûködésével, valamint a szlovák,
német evangélikus és református lelkész közremûködésével zajlott a rendezvény. Közremûködött a szertartáson a Brezovából érkezett lelkésznõ is. A
délután folyamán a Jeszenszky utcai idõsek házában szeretet vendégséggel
zárult az egyházi rendezvény.
n Október 12-én a mezõberényi Hosszú-tó közbeszerzési eljárása keretében benyújtott pályázatok bontására került sor. Akorábbiakban a pályázati anyagot három cég vitte ki, amelyek közül a békéscsabai Bólem Kft. és a SzekszárdPaksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. pályázata került befogadásra.
n Október 12-én rendkívüli testületi ülést tartottak, melyen a Mezõberény
keleti városrész csapadék és belvízelvezetés második ütemû pályázattal kapcsolatos elõterjesztés került megvitatásra, és született határozat az önerõ biz-
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tosítására. Szó esett a LEADER Akciócsoport keretében benyújtható, a civil
szervezetek házát érintõ pályázati anyag lehetõségeirõl, és született elvi döntés a
megvalósítást illetõen. A vasúti felüljáró forgalomba helyezését követõen a
mezõberényi Csabai úti vasúti átjáró megszüntetését támogató testületi döntés is
elfogadásra került olyan tartalommal, hogy a vasúton túli részen a jelenlegi 47es számú fõközlekedési út szakasza maradjon meg a mellette levõ területek
megközelítése érdekében.
n Október 14-én a civil szervezetek részére megbeszélés megtartására került sor a Városháza nagytermében. A megbeszélésen Debreceni Lajos a Körösök Völgye LEADER Akciócsoport vezetõje tartott tájékoztatást arról, hogy
Mezõberény város hogyan pályázhatna a civil szervezetek házára. Megtekintést nyert a Békési út 3. sz. alatti ingatlan, amely a civil szervezetek házaként
mûködne, amennyiben az említett pályázat nyertes lenne. Amegjelent civil szervezetek többsége jó ötletnek tartja e ház létrehozását, és bíztatást ad a testületnek
a bármely formában történõ pályáztatásra.
n AHódút Kft. október 14-én befejezte a Békés-Mezõberény közötti kerékpárút mezõberényi belterületi szakaszának aszfaltozási munkálatait. Ezt
követõen a közeljövõben várható a munka mûszaki átadása, és a kerékpárút
forgalomba helyezése.
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a budapesti Colas Zrt. képviselõjével, Puskás Imre autópálya igazgatóval a mezõberényi belterületi utak
felújítására benyújtott (Báthory, Laposikert utca) pályázatban elnyert munkák
végzésére.
n Október 16-án az AXE-TRONIC Gumiszervizének átadási ünnepségére került sor a Gutenberg utcai telephelyen. A lakosság ilyen irányú
igényeinek kielégítésére egy szép gumiszalon várja a jövõben az érdeklõdõket.
nOktóber 17-19-ig a polgármester vezetésével 9 tagú küldöttség vett részt
a szlovákiai testvérvárosunk, Gúta ünnepi rendezvényén.AGútai Napok rendezvénysorozat immár hagyományosan kerül megrendezésre, egybekötve a
gútai vásárral. A vendéglátók bemutatták úgy Gúta városában, mint a szlovák
Komáromban a nevezetességeket, az utóbbi idõszakban végzett fejlesztéseket,
és megtekintésre került a bõsi vízlépcsõ is.
n Október 22-én tiszteletét tette a polgármesternél a mentõszervezet budapesti fõépítésze, valamint a békéscsabai mentõállomás két, ügyekkel érintett
dolgozója. Említésre került ismételten a mezõberényi mentõállomás létesítésének szükségessége. A polgármester tájékoztatta a megjelenteket Mezõberény
vonatkozásában a lehetõségekrõl.
n Október 23-án a köztemetõben került megtartásra a városi megemlékezés, amelyen beszédet mondott Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ. Az
ünnepség után, ugyanezen helyszínen történt megemlékezés Frey Ádámról is,
akirõl korábban utcát neveztek el, és az ismerõsök, a család, valamint az önkormányzat és egyéb civil szervezetek támogatásával emlékére kopjafa került
felállításra.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
2009. október 26-án tartotta Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõtestülete soron következõ ülését.
n Napirend elõtti pontként Kugler József, a Helyi Választási Bizottság
elnöke számolt be a 2009. október 11-i idõközi önkormányzati képviselõ
választásról, majd Cservenák Pál Miklós tette le képviselõi esküjét.
n
Ezt követõen Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a jelenlévõket,
valamint a kábeltelevízió nézõit a szeptember 28-i zárt ülésen hozott döntésekrõl, továbbá az október 12-én megtartott rendkívüli Képviselõ-testületi
ülésen hozott döntésekrõl, majd Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2010-ben is a
három nemzeti ünnephez (március 15., augusztus 20., október 23.) és a május
1-jéhez kapcsolódó rendezvényeket tekinti "nagy rendezvényeknek". A
Berényi Napok rendezvény idõtartamának meghatározására a 2010. évi költ-

ségvetés elfogadása után kerül sor.
n A Képviselõ-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnak a
XIII. Berényi Napokról készített beszámolóját, pénzügyi elszámolását elfogadta. A Kulturális Központ részére a fent említett rendezvénysorozat szervezési,
lebonyolítási munkálatai fedezetére 78.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
n Atestület nem emelt a 2010-es évre vonatkozó helyi adók mértékén.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében lévõ közösségi busz 2010. évre vonatkozó
díjszabását 110 Ft/km-ben fogadta el.
Amennyiben a jármû utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 132 Ft/km.
A díjtételen felül a megrendelõ közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülõ autópálya, parkolási, õrzésvédelmi,
komp és az egyéb használattal kapcsolatos költségeket, valamint több napos út
esetén a gépjármûvezetõ szállás elhelyezésérõl, és ellátásáról is köteles gondoskodni.
n A Képviselõ-testület a piaci, vásári helypénzek,díjak emelésének
mértékét 2010. évre 5%-ban határozta meg a bérleti díjak, a helypénz díjak,
a parkolási díjak és a hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdetõ táblánként
esetében azzal a kitétellel, hogy a helypénz díjaknál a jármûrõl történõ árusítás
3,5 t vagy nagyobb teherbírású gépkocsiról 2.000 Ft/nap; 3,5 tonnánál kisebb
teherbírású tehergépkocsi, személygépkocsi, személygépkocsi utánfutóval,
lovas kocsi díjszabásnál 900 Ft/nap; a hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdetõ táblánként 4 hétre 945 Ft.
n A képviselõ-testület tagjai a temetõi díjakat 5%-kal emelték a 2010es évre vonatkozóan.
n Szintén 5%-ban lett elfogadva az önkormányzati lakások 2010. évi
lakbérének emelése.
n A 2010. évi közterület-használati díjak esetében 7,5%-os emelést
szavazott meg a testület.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2010. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítás díját nettó 10.240
Ft+Áfa/lakás/év, bruttó 12.800 Ft/lakás/év összegben határozta meg, mely 9
%-os emelés az elõzõ évihez képes, mely összeget az önkormányzat fizet meg
a szolgáltató felé. A lakosság és önkormányzati intézmények által fizetendõ
egyéb szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos (pl. konténeres szállítás) díjak esetében a jövõ évre vonatkozóan szintén 9 %-os emelésrõl döntött a testület.
A Képviselõ-testület megbízta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, hogy
2010. május 30-ig készítsen számításokat arra vonatkozóan, hogy milyen költségeket jelentene, ha a települési szilárd hulladék gyûjtését, szállítását és elhelyezését, valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást az önkormányzat látná el.
n A testület tudomásul vette, hogy ebben az évben sem a csantavéri, sem
a szovátai tûzoltók nem jönnek városunkba. A városi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület - aki a delegációkat fogadta volna - az ezzel kapcsolatos önkormányzati támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként
megítélt és fel nem használt 40.000 Ft összeggel a 2009. évi költségvetés
általános tartaléka megemelésre kerül.
n
A Képviselõ-testület tudomásul vette, hogy Városi Ifjúsági
Fúvószenekar fellépéseihez esetenként szerzõi jogdíj befizetési költség kapcsolódhat. Ezen költségek alkalmankénti kifizetésérõl az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézkedik, utólagos fedezet biztosítása mellett.
n
Az önkormányzat támogatja a Mezõberényi-Bélmegyeri Iskola
pályázati részvételét azon pályázaton, melyet a pedagógusképzések támogatására írtak ki.
(folytatás a 4. oldalon)
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Felhívás!

n Döntés született arról, hogy a Képviselõ-testület a Városi Humánsegítõ
és Szociális Szolgálat részére a Mezõberény Széchenyi u. 1. szám alatti telephely tetõbeázásának helyreállítási munkálatai fedezetéhez felújítási, kiadási
elõirányzatként a kivitelezési költségek 50 %-át, maximum 200.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
n A testületi tagok nem fogadták el a Mezõberény Város és Környéke
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati elszámolását az Esélyegyenlõségi és információs nap elnevezésû rendezvényekrõl, és a megítélt önkormányzati támogatást visszavonták. A támogatásra korábban megítélt 20.000 Ft-tal a
2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre kerül.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor.

Tisztelt Lakosság !
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. október elejétõl megkezdõdött a
mezõberényi ívóvíztorony rekonstrukciója, mely a mûtárgy vízterének
szigetelését is érinti.
A felújításhoz a tározót ideiglenesen használaton kívülre kell helyezni, ez a
víziközmû hálózatban nyomásingadozást és olykor vízhiányt okozhat.
Atorony 2009. október 30. napjától 2009. november 30. napjáig lesz üzemen kívül.
Továbbá szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fent leírtak alapján bármilyen hibát észlelnek azt a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
(5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz., T.: 66/523-200, Rekonstrukciós Osztály:
Nagy Balázs) felé jelezni szíveskedjenek.
Dr. Baji Mihály
jegyzõ

A következõ testületi ülés idõpontja 2009. november 30.
Jakab Krisztina

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a városban
megjelenõ utazó bûnözõkre, akik különbözõ indokokkal kísérelnek meg a
lakásába jutni, ahol az ott lakók hiszékenységét kihasználva elterelik
figyelmüket, és készpénzt tulajdonítanak el.
Fontos magatartás a megelõzés érdekében :
minden esetben tartsák zárva az utcai kaput,
idegen személyt soha ne engedjenek be a lakásba,
soron kívül értesítsék a rendõrséget.
Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, tegyenek
bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a
107-es segélyhívó számon.
A Mezõberényi Rendõrõrs a lakott terület fokozott ellenõrzése mellett már
évek óta kiemelt figyelmet fordít a tanyán élõ - és ezáltal potenciálisan veszélyeztetett - lakosság rendszeres látogatására, szubjektív biztonságérzetük
javítására.

Ennek eredményeképpen az elmúlt 10 évben tanyán élõk sérelmére nem
követtek el bûncselekményt.
A Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, a Mezõberényi Vadásztársaság,
valamint a Mezõõri Szolgálat segítségével a jövõben is kiemelt feladatként
kezeljük a várostól távolabb élõk sérelmére elkövetett bûncselekmények
megelõzését.
Tisztelt jármûvezetõk!
Az õszi-téli éghajlatra jellemzõ változatos idõjárási viszonyok váratlan
helyzet elé állíthatja a jármûvezetõket ezért idõben fel kell készülni a megváltozott körülményekre, melyek a nyári vezetési stílustól lényegesen eltérõ vezetéstechnikát igényelnek.
A téli idõszakban elsõsorban a hidakon, felüljárókon, valamint az erdõsávval védett útszakaszokon lehet számítani az úttest jegesedésével.
A vizes útszakaszról a jeges útszakaszra való ráfutás ismertetõ jelei lehetnek
az úttest felületének színváltozása, valamint a jármûvek kerekeinek gördülése
által okozott hanghatás csökkenése.
Haladásunk során az autó stabilitása jeges útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik, az autó remegni kezd.
Ebben az esetben a kormánnyal, a fékkel, illetve
gázpedállal okozott hirtelen mozdulat tragédiához vezethet. Ennek elkerülése érdekében gázelvétellel, és motorfékkel csökkenthetjük a sebességet.
Nagyobb gondot kell fordítani a jármûvek
mûszaki állapotára, a jármû biztonsági berendezéséinek üzemképességeire, használhatóságára.
Nagyon fontos a téli gumiabroncs, amely lágyabb összetételének, és mintázatának köszönhetõen megfelelõ tapadást biztosít.
Atéli idõszakban érdemes a gépkocsiban tartani hóláncot, jégoldót, jégkaparót, lapátot, és
seprût is. Az elõrelátó jármûvezetõ meleg teát,
valamint takarót is elhelyez indulás elõtt a jármûben.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az õszi és a
téli hónapokban is tartsák be a közlekedési szabályokat, és a balesetek megelõzése érdekében a
megszokottnál is óvatosabban és figyelmesebben közlekedjenek.
Mezõberényi Rendõrõrs
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(folytatás az elsõ oldalról: 50 év a pályán)

Afelvételi vizsgám sikerült, de kollégiumi elhelyezést nem kaptam, szüleim
anyagi helyzete pedig nem tette lehetõvé lakás bérlését.
Átirányítással kerültem a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola földrajz-rajz szakára,
ahol 1959-ben diplomáztam.
- Hogyan teltek iskola igazgatóként évei?
- Még abban az évben, augusztus 1-jével kerültem Mezõberénybe, az akkori 2. Sz. Általános Iskolába. Kezdõ tanárként nagyon sok segítséget kaptam
Jeney István tanár úrtól, aki akkor megyei rajz szakfelügyelõ volt.
1966-ban az addig közös igazgatású általános iskola és gimnázium átköltözött az új épületbe Szabó Antal igazgató úr vezetésével. Augusztus 1-jével pedig
engem nevezett ki a Békés-járási Tanács V.B. Mûvelõdésügyi Osztálya az általános iskola igazgatójának. Nagy próbatétel volt ez számomra: 28 évesen egy jó
hírû, nagy létszámú iskolát, nagy tapasztalatokkal bíró tantestületet bíztak rám.
Rám, akinek vezetõi tapasztalata egyszeri osztályfõnökségem és az úttörõ csapat vezetésén kívül nem volt. Mindent menet közben kellett megtanulnom. Ebben sokat segítettek nekem Szabó Antal és Joós Béla igazgató urak, amiért máig
hálás vagyok. De tantestületem tagjainak is sokat köszönhetek.
Igazgatóként egyik fõ törekvésem volt az oktatás-nevelés objektív feltételeinek javítása: a szétszórtan elhelyezkedõ iskola épületek siralmas állapotban voltak, ezért egy évekre szóló felújítási programba fogtunk a járási és a helyi tanács
egyetértésével, pénzügyi
megvalósításának támogatásával. A program utolsó
mozzanata volt a központi
épület teljes belsõ felújítása
(Petõfi u.).
1981-ben áthelyezéssel
és egy új feladattal kerültem az 1. Sz. Általános Iskolához. Az új, a megyében is egyedülálló tornacsarnok felépültével (1982)
adottak voltak a feltételek a
magasabb színvonalú testnevelés és sport, ill. az utánpótlás nevelés céljainak elérésére. Megszerveztük a
testnevelés szakosított tanterv szerint mûködõ oktatást, az ún. testnevelés tagozatot. Gyakorlott, jó eredményeket elérõ tanárok,
edzõk eredményeként néhány év alatt kosárlabdázóink az ország legjobbjai
közé kerültek, de a labdarúgás és az atlétika is szépen fejlõdött. A versenyeztetés, a hazai és külföldi tornák sok-sok tanulónk számára jelentett élményt, a
trófeák pedig öregbítették iskolánk és településünk hírnevét.
Majd a matematika tanítás terén léptünk, bevezettük a ún. nívócsoportos
matematika oktatást. De kiemelt területként kezeltük a nyelvoktatást is.
Elindítottuk a cseretáboroztatást, ahol több száz gyerek ismerkedhetett a
környezõ országokkal. Ezek ma is élõ kapcsolatok.
1997-ig, 31 éven át voltam igazgató, sikerek és kudarcok kísérték munkámat, de azt elmondhatom, hogy mindkét iskolámban nagyszerû kollégákkal
dolgoztam, akikkel együtt jó volt örülni a sikernek, és a kudarc feletti bánat
elviselése is könnyebb volt.
- A közéletben vállalt szerep mára már "csak" a BEM-re korlátozódik?
- Valójában igen. Ennek két oka van: a korom és a rendszerváltoztatás. 1990
elõtt több cikluson keresztül tagja voltam a település politikai vezetõ testületeinek és titkára a Hazafias Népfront mezõberényi szervezetének. Így cselekvõ részese voltam a BEM megalakulásának a következõ években. Szûcs Lajos alapító elnök elhunytát követõen került sor elnökké való megválasztásomra.
Az egyesület lényegében azért jött létre, hogy felderítse és összefogja azokat,
akik tevõlegesen segíthetik Mezõberény várossá nyilvánításának ügyét. Egy
1980-ban megjelent tanulmány (Mezõberény, a helyét keresõ kisváros) ugyanis
nagy port kavart az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció körül.
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- Miért?
- Mert bebizonyította, hogy Mezõberény fekvésénél, gazdasági adottságainál és eredményeinél fogva elérte azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek
voltak a várossá nyilvánításhoz. A bizonyítás azt igazolta, hogy a település besorolása méltánytalan, a változtatás elengedhetetlen. Így került sor a városi cím
átadására-átvételére 1989-ben.
- A tanítás mellett mennyire volt meghatározó vagy kevésbé meghatározó
az alkotás?
- Kevésbé volt meghatározó, így aztán nem is váltam alkotó mûvésszé. Viszont érdeklõdéssel kísértem figyelemmel a mûvészetek alakulását, változásait,
különös tekintettel a képzõmûvészetre. Pályatársak, fiatal alkotók, Mezõberényben bemutatkozó mûvészek számtalan kiállítását nyitottam meg - úgy vélem
kellõ hozzáértéssel.
Az igazgatói feladatok, a közéletben való közremûködés sok idõmet és
energiámat kötötte le, így önálló alkotásra más nem jutott ezekbõl. Azon kívül
hiányzott a mûvészi hajlandóság. Sokkal inkább szerettem tanítani, megláttatni
a mûvészi szépet, segíteni tanítványaimat a kifejezés útvesztõiben, a mûvészet
igazi értelmezésében. Pályám legszebb idõszakának tartom azt a tizenegy évet,
amelyet - nyugdíjazásomat követõen - a gimnáziumban és mûvészeti
alapiskolában tanítással tölthettem.
- Tudom, hogy jutott és jut idõ a gyûjtés tiszteletre méltó szenvedélyére is.
- A mûvészetoktatás nélkülözhetetlen feltétele a mûvészettörténet kellõ ismerete. A tudás mellett ez érdekelt igazán és ezzel függ össze szabadidõs tevékenységeim egyike is, a
bélyeggyûjtés. Képzõmûvészeti, elsõsorban festészettel kapcsolatos motívum gyûjteményem van,
amellyel több kiállításon is
szerepeltem. Jelenleg az
OPS Kulturális Központ
keretében mûködõ bélyeggyûjtõ körnek vagyok a
vezetõje.
Korábban Dr. Valentinyi Károly volt az elnöke a
bélyeggyûjtõ körnek, az õ
hozzáértése és Szabó Antal
végtelen precizitása példaértékû volt elõttem.
- Gyerekei, unokái
örökölték a mûvészet iránti szeretetet, tehetséget?
- Büszke vagyok rájuk.
A fiam is földrajz-rajz szakos tanár, de grafikusként
dolgozik. A pedagógus
azért nem veszett ki belõle,
olyan könyveket készít gyerekeknek és gyerekeket nevelõ szülõknek, amelyek
elõkészítik és segítik az iskolai feladatokra hangolódást. A lányom sem esett
messze a kultúrától, fazekasságot tanult és közmûvelõdési szakemberként dolgozik. Wanda unokám gimnazista, mûvészeti tagozaton tanul. Benjamin kézügyessége is figyelemre méltó, de nem látom benne a mûvészi irányultságot. A
legkisebb unokám Bertold augusztus 1-jén született.
- Egy pálya élettapasztalatával mit üzenne, milyen tanácsot adna a ma
pedagógusainak?
- Tudásra, kultúrára mindenkinek szüksége van, mert másképp nem ember.
A tudás megszerzésének útja nem mindenki számára egyforma. Az adottságok
különbözõek, de ezt akarattal és külsõ segítséggel át lehet hidalni. Ebbõl adódik
az üzenet a pedagógus számára, hogy minden segítséget meg kell adni minden
gyereknek a tudás megszerzése érdekében. Ehhez kell végtelenül sok empátia, felelõsség, türelem. Meg kell érteni, hogy felelõs vagyok azért a
gyerekért, akit rám bíztak. A pedagógusnak bele kell éreznie magát
mindenféle helyzetbe, s azt megfelelõen megismerve kell humánus
döntést hoznia. Emberséges bánásmód és következetes követelmény
támasztás mindenkivel szemben - ez a pedagógus hivatás alapköve.
- Én Olvasóink nevében is további egészséget és alkotókedvet kívánok!
Mezeiné Bátori Valéria
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OKTATÁS

Mi történt a gimnáziumban?

Statisztikailag csupán néhány napja zárult le a tanévkezdés, de már pezseg
az élet a gimnázium falai között. Az idén 579 tanuló - közöttük több mint 120
kilencedikes - kezdte meg az évet a mezõberényi Petõfi Sándor gimnáziumban.
Mint mindig, ennek a tanévnek az indulása is tartogatott új feladatokat, kihívásokat.
Ezek közül a legnagyobb talán az, hogy a gimnáziumban is bevezettük a
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 számú "Kompetencia alapú oktatás
feltételeinek megteremtése Mezõberény és mikrotérségének nevelési-oktatási
intézményeiben" címû projektet a 2009/2010-es tanévtõl, felmenõ rendszerben.
Ez idén öt osztályt érintett, náluk megkezdõdött a kompetencia alapú
oktatási programcsomag bevezetése, amely együtt jár a tantárgytömbösített
oktatással is.
Természetesen a projekt bevezetése közvetetten minden diákot és pedagógust érint, hiszen ezzel egyidejûleg megjelent a páros és páratlan heteken
különbözõ órarend.
Az újdonságok után ejtsünk szót a változatlan dolgokról is!
Agimnázium hagyományos rendezvényei közül minden évben "évadnyitó"
a Gólyaavató megrendezése. Idén erre a rendezvényre október nyolcadikán
került sor.
Amíg az idei év gólyái egész héten viselték a gólyahét jelképeit: a csõrt és a
fészekszoknyát, addig a program házigazdái, a tizedikesek lelkesen tették meg
a megméretettetés elõkészületeit.
A hat órakor kezdõdõ rendezvényen gólyáink bemutathatták balettelõadásukat és a tizedikeseket dicsõítõ dalaikat, majd elkezdõdtek a játékos próbatételek. Különbözõ játékos feladatokkal - gólya viszi a fiát, zsákban kúszás bizonyították, hogy méltó tagjai a gimnázium diákközösségének.
Az avatás utolsó mozzanatként letették a gólyák a Gólyaesküt. A
kilencedikesek megkapták teljesítményük igazolásaként az okleveleket,
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melynek tanúsága szerint a 9.a osztály lett a Gólyaavató Szomorgólya, a 9.d lett
a rendezvény Somolygólya, a 9.c a Mosolygólya, és a 9.b a Vigyorgólya, azaz
a gyõztese.
A verseny eredményhirdetése után megkezdõdött a tanév elsõ bulija is, így
ez a rendezvény is fergeteges hangulatban zárult.
Még alig múlt el a gólyaavató - azaz a kilencedikesek teljes jogú PSG-s
diákká fogadása, de október 16-án, pénteken már körülbelül hetven nyolcadikos
diákot látott vendégül az iskola. Ekkor volt ugyanis az Arany János Program
nyílt napja.
Megkezdõdött a 2010/2011-es tanév beiskolázása.
Mint az idei tanévben, úgy a következõben is ötféle képzési lehetõséget
kínálunk:
- Négyévfolyamos, általános tantervû gimnáziumi képzés - azok számára,
akik egy középfokú érettségi megszerzése után szeretnének bekapcsolódni a
munka világába
- Négyévfolyamos, humán vagy reál tagozatos gimnáziumi képzés - azok
számára, akik nem szeretnének hosszabb ideig gimnáziumba járni, de a tanulmányaikat felsõfokú intézményekben folytatni szeretnék
- Ötévfolyamos humán vagy reál tagozatos gimnáziumi képzés - angol vagy
német nyelvi elõkészítõ évfolyammal - azok számára, akik a fenti célok mellett
használható nyelvtudást, nyelvvizsgát is szeretnének
- Ötévfolyamos, magyar - német két tanítási nyelvû gimnáziumi képzés azok számára, akik magas szinten szeretnének elsajátítani egy nyelvet (9.-ben
heti 20 óra, késõbb egyes tantárgyak németül, nemzetközi nyelvvizsga), esetleg
a késõbbiekben külföldön szeretnék folytatni a tanulmányaikat
- Arany János Tehetséggondozó Program, speciális gimnáziumi képzés hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû tanulók számára
Az intézményünk által kínált képzések iránt érdeklõdõket szívesen látjuk
2009. november5-tõl 7-ig a Csaba Centerben, a hagyományos pályaválasztási börzén felállított standunkon csakúgy, mint nyílt napjainkon 2009. november 13. 10.00 - két tanítási nyelvû képzés,
2009. november 20. 10.00 - négy- és ötévfolyamos képzéseink - általános
tantervû, nyelvi elõkészítõs, tagozatos -, ahol szívesen válaszolunk a felmerülõ
kérdésekre és további információkkal szolgálunk az érdeklõdõknek.
Mindemellett ebben a tanévben is megtartjuk immáron hagyományos rendezvényünket, a NYITOTT KAPUK NAPJÁT 2010. január 29-én, ahol a
gimnázium falai közé várunk mindenkit - szülõket, tanulókat egyaránt -, aki
kíváncsi arra, hogyan folyik az oktatás nálunk!
Szilágyi Tibor, igazgató

ISMERETLEN ORLAI FESTMÉNYEK MEZÕBERÉNYBEN
Anagyközönség és a szakma elõtt is eddig ismeretlen Orlai festmények kerültek
bemutatásra a berényi Muzeális Gyûjteményben. A Bécsben élõ tulajdonos
nagylelkû felajánlásának köszönhetõen, elõször Mezõberényben állíthattuk ki
a mûalkotásokat. A Petrics Soma családját ábrázoló portrékról eddig a mûvészettörténészeknek sem volt tudomásuk. Az olajfestmények eredetiségét dr. Keserü Katalin mûvészettörténész állapította meg. A
képeken Orlai felesége,
Névery Anna (a felvételen), fiatalon meghalt leánya, orvostanhallgató fia,
idõs édesanyja és egy kisgyermek látható. A tárlatot
dr. Keserü Katalin nyitotta
meg és méltatta Orlai Petrics Soma munkásságát.
A kiállítást január végéig
tekintheti meg a közönség.
Támogatók: Tópart Vendéglõ, Berény Nyomda,
Berényi Téglaipari Kft.,
Vereckei Patika, Katica Virágbolt. Nélkülük nem valósulhatott volna meg a tárlat.
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KISVÁROSI KAVICSOK
ÚJ
JA

HELYEN a Mezõberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat IRODÁGyomai út 4. szám alatt. Ügyfélfogadás: hétköznap 8-14 óráig.

Mezei Tibor CKÖ elnök
MESETARISZNYA AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN A NÉPMESE NAPJÁN

MEGEMLÉKEZÉSSEL

ÉS KOSZORÚZÁSSAL ünnepelt városunk az 1956-os forradalom 53. évfordulóján a Városi Köztemetõ 56os emlékmûvénél. (Foto: Pappné Kõszegi Ilona)
(Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ ünnepi beszéde teljes terjedelmében elolvasható a www.mezobereny.hu oldalon).

Jeles évfordulóra emlékezett 2009 szeptemberének utolsó napján a világ magyarsága. 150 éve, 1859. szeptember 30-án Kisbaconban született Benedek Elek mesegyûjtõ, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtõje.
Könyvtárunk immár 13. alkalommal rendezte meg Mesetarisznya
programját, amelyen a résztvevõ gyerekeket nem a versenyzés, az
eredményszerzés vágya, hanem a mesélés öröme hozza évrõl évre
össze. Idei rendezvényünkre 20 kisiskolás hozta el kedvenc meséjét,
hogy megoszthassa azt a könyvtár közönségével. A résztvevõk között
többen visszatérõk, volt olyan 4. osztályos is, aki már ovis kora óta
mond nálunk mesét a Népmese Napján. Köszönetet mondunk valamennyi részvevõnek és az õket ösztönzõ szülõknek, tanító néniknek,
hogy az elmondott meséket ezen a napon ismét tarisznyánkba tehettük
okulásul, vigasztalásul, örömforrásként.
Tóth Csabáné

GAZDAGODOTT A GYÛJTEMÉNY
Frey Ádám emlékére
kopjafát állított a város
a Városi Köztemetõben, a
Frey leszármazottak kezdeményezésére.
(Foto: Károlyi András)
A német egyház anyakönyve szerint: "Frey
Ádám feleséges földmûvelõ 27 éves" mezõberényi lakos. "Halálának oka: Békésen kötélre ítéltetett." 1848.
október 21-én hajtották
végre az ítéletet. A
mezõberényi földfoglaló
mozgalom egyik vezetõje,
Csabán fogták el, lázított
a földesurakkal szemben
és a katonaállítás ellen,
földet követelve cserében.

Szabados Márton ezúton
is megköszöni Cservenák
Pál Miklós polgármesternek, a képviselõ-testület
tagjainak, a Fidesz mezõberényi szervezetének, a
Városszépítõ és Városvédõ Egyesület nek, a Közszolgáltató Intézmény
igazgatójának és munkatársainak, a Maczkó Kftnek és a koszorúzóknak a
támogatást.

A sokak által ismert és nagyrabecsült vitéz Mogyoróssy Gyula, Nemzetes Úr, a Vitézi Rend tagja a muzeális gyûjteménynek adományozott
tárgyakat, saját kezûleg készített kanapét és díványt, könyveket és az
alábbiakban felsorolt dokumentumokat, érmeket. Az 1698. évben I.
Lipót osztrák császár, Magyarország királya által az Egri Római Katolikus Fõkáptalan Egyházi Levéltár által 1944. évi szeptember hó 20-án
35748. lapszám alatt kiadott közjegyzõi hitelesítéssel igazolt nemesi
származású családi lapját, és a báró hegyháti mogyorósi Mogyoróssy
család nemesi címerét, valamint a második világháborúban katonai esküjéhez híven a haza védelmében az ellenség elõtt tanusított vitéz magatartásáért kapott kitüntetéseit: Nagy Ezüst vitézségi, Kis Ezüst vitézségi, Bronz vitézségi érmet és a Tûzkereszt I. fokozatú érmeit.
Az intézmény köszöni a felajánlását.
Csete Gyula

GYALOGLÁS VILÁGNAPJA ... KICSIT MÁSKÉPP
2009. október 10-én, a Gyaloglás Világnapja alkalmából, Leczkésiné
Hõgye Katalin szervezésében megrendezésre kerülõ túrák közül, mi a
"Templomtúrát" választottuk. Sportoltunk, és gazdagodtunk is, mert
meglátogattuk Mezõberény 4 templomát, ahol szeretettel, és egy kis
tájékoztatóval vártak a templom lelkészei. Ritkán sétál így a városban
az ember, hogy közben megcsodálhatja értékeit, és egy szép délelõttöt
eltölthet akár Mezõberényben, mert itt is van mit látni. Köszönjük a
szervezést, és reméljük, hogy jövõre is részt vehetünk egy hasonló
ilyen túrán.
Dévényi Beáta

A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL szárazkolbászversenyén a mezõberényi
Kovács István idén már harmadszor nyerte meg a FÕDÍJat készítményével.
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HITÉLET
Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia Júdáról és
Jeruzsálemrõl:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a
hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják:Jöjjetek, menjünk föl az
Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy
az õ ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje
Jeruzsálembõl. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet.
Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszõkéseket. Nép a
népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!
Ézs 2,1-5
LÁTOMÁS AZ EGYHÁZRÓL
Areformáció hónapjának elsõ vasárnapján Ézsaiás próféta látomása nagyon
alkalmas ara, hogy felvessünk, és tisztázzunk néhány olyan kérdést, mely az
anyaszentegyházzal kapcsolatos.
Mit hiszünk mi az egyház felõl? Egészen mást, mint amit a világ tanít. Az
egyházon kívüli és az egyháztól független tudomány azt hirdeti a maga politikai,
lelki vagy világnézeti beállítottsága szerint, hogy az egyház a gazdasági viszonyok produktuma vagy a társadalmi erõk létesítménye, vagy legjobb esetben
azt, hogy emberek szabad társulása vallásos igényeik kielégítése végett. Mi azt
hisszük, amit Ézsaiás látott: az egyház az Úrnak háza, az Úrnak hegye, az Úrnak
temploma. Õ alapította Krisztus szegeletkövén, a próféták és apostolok fundamentumán, a benne hívõ szívek élõ tégláiból õ építi ezen a fundamentumon
nemzedékrõl nemzedékre az idõk végeztéig. Az egyház népe olyan nyáj, melyet
Isten hívott egybe a jó Pásztor köré. Olyan menedékváros, melynek falai között
oltalmat találnak a gond, halál és kárhozat elõl a menekülõk. Olyan bárka,
melyet az Ararát felé hajt a Lélek titokzatos fuvallata a pusztító özönvíz áradata
felett. Nem egységes ez az egyház. A történelem folyamán különféle nevû,
hitvallású, szertartású és tanítású részegyházak ezreire bomlott agy egyház. Falai
sokszor omladoznak, mert megfogyatkozik, vagy kiszárad a hit és szeretet
kötõanyaga. A nyájban a bárányok között ott vannak a farkasszívûek is, s a
bárkába beszivárog a világ vize. Hívei és papjai bûnösök, engedetlenek, képmutatók és torzsalkodók. És mégis, mindennek ellenére az egyház az Úrnak
háza, azaz az Isten ügye ebben a világban, az Istennek nemzedékrõl nemzedékre
megújuló irgalmas cselekedete a mi megmentésünk céljából.
Mit várunk mi az egyháztól? Voltak olyan idõszakok, mikor a minden
mûvelõdési lehetõségtõl megfosztott nép számára az egyház volt az egyetlen
alkalom a tiszta és világos ismeretek megszerzésére, s nekünk nem szabad elítélnünk minden egyes mentség nélkül azokat a papokat, akik a szószéket ilyen
idõkben a kultúra világosságának terjesztésére is használták. Voltak olyan
idõszakok, mikor az elnyomottak számára egyedül az egyház követelt jogot és
szabadságot, s a mi emlékezésünkben legyen mindig megbecsülés is, ha a szociális apostolokra, az emberi egyenlõség hirdetõire gondolunk. Voltak olyan idõszakok is - minden missziónak ilyen volt a hõskora - , mikor az egyház az élet
és a világ kivetett szegényeinek felkarolásában látta elsõrendû feladatát, s
nekünk tisztelettel kell emlegetnünk a lepratelepek orvos-misszionáriusainak
némán prédikáló szeretetét. De mi mindennek ellenére mégis azt várjuk az egyháztól, amit Ézsaiás látomása szerint várnunk kell: igét, az Úrnak beszédét. Jönnek a népek, és így szólnak: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére, hogy megtanítson minket az õ utaira, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálembõl az
Úrnak beszéde. Mindennapi ismeretek terjesztésére, a szociális kérdések
megoldására vannak a világban az egyháznál hivatottabb szervek és
intézmények is, de az egyházon kívül nincsen senki, aki választ tudna adni az
örökkévaló kérdésekre, az emberi lét és sors titkaira, mert ezek a kérések

egyedül abban az igében világosodnak meg, melynek hirdetését Isten az egyházra bízta. A templomban ne új ismeretet várjunk, ne földi álmok és emberi
vágyak rózsaszínû ködét, ne is hétköznapi dolgainkban való gyakorlati
eligazítást, hanem ítélõ és békéltetõ igét. Mert az ige ezt a kettõt cselekszi velünk.
Mint törvény ítél a bûnök felett, emberek és közösségek bûnei felett, ítél személy szerint felettünk is, és mint evangélium megbékéltet minket az irgalom Istenével, megbékéltet önmagunkkal, és megbékéltet emberekkel. Ézsaiás látja azt
a boldog korszakot, amikor nép népre nem támad, mikor kapa lesz a kardból, és
metszõkés a dárdából, de nem kétséges, hogy az õ látomása szerint és az évezredes történelem keserû tapasztalatai szerint is ez a boldog béke csak úgy jöhet el,
ha a népek és emberek bûnbánattal fogadják el Isten ítéletét bûneik felett, és hittel térnek hozzá bûneikbõl. Isten a térítésnek és békítésnek ezt a szolgálatát bízta
az egyházra, és engedetlen az az egyház, mely ezt nem vállalja, hanem más utat
választ, és engedetlenek azok a hívek, akik nem ezt várják, hanem mást.
Mit reméljünk az egyház sorsa felõl? Bizony, egészen mást, mint amit a
világ jósol. Azt tanítják nekünk, hogy kezdetben a természet és a sors ismeretlen
erõitõl való félelem tömörítette az embereket az egyházba, az Isten köré, de
amint az ember mindinkább urává válik a természet erõinek, és irányítójává a
saját sorsának, úgy szabadul meg szorongattatásai alól, és úgy szabadul fel az
egyház tekintélye alól. Az egyház tehát lassanként elveszíti a befolyását, elnéptelenedik, magára marad, elsorvad. Az új nemzedék messzire elkerüli a templomot, az öregek pedig lassan elfogynak. Vannak jelek, melyek mintha ennek a
félelmetes jóslatnak az igazságát mutatnák, de mi minden látszat ellenére
reménykedünk az egyház diadalában. Túl az üres templomokon, kiszikkadt
szívek ezrein, túl a morzsolódó gyülekezetek szomorú látványán elõttünk fénylik Ézsaiás látomása: Érõsen áll az Úr házának hegye, magasabb lesz minden
más hegynél, és özönleni fognak hozzá a pogányok. Számunkra nem
meglepetés az egyház úgynevezett kudarca, nem újság megaláztatása, és nem
kétségbeejtõ sors a gúny és gyalázat, mert az egyházat maga Isten küldte a véres
harcok ködös történelmi útjára, és egyházának dicsõségét maga Isten rejtette el
a kereszt fekete leple alá. Itt a világban, amíg tart a történelem ideje, az egyház
csak küzdõ és szenvedõ egyház lehet, mikor tehát azt mondjuk, hogy
reménykedünk az egyház diadalában, akkor ez nem politikai jóslat, és nem
történelmi optimizmus, mert mi nem azt hisszük, hogy évek, évtizedek vagy
évszázadok múlva jön el ennek a diadalnak az ideje, hanem azt, amit Ézsaiás
hirdetett: a történelem végén, az utolsó idõkben. Az egyház földi léte hullámhegyek és hullámvölgyek szakadatlan láncolata, nem azért, mert emberek így
akarják, hanem azért, mert Isten Szentlelke, az a titokzatos lehelet néha
észrevétlenül, csendesen fúj, s ilyenkor parányi lánggal pislákol a hit kicsi gyülekezetekben, magányos lelkekben, máskor azonban vihar erejével támad a világra, és a hit máglyáit gyújtja fel, de függetlenül ezektõl az Istentõl függõ
történelmi változásoktól, az idõk végén az egyház mindennél magasabb lesz,
diadala nyilvánvalóvá válik, mert egyetlen és örök közösségévé lesz azoknak a
népeknek és embereknek, akik megbékéltek magukkal, egymással és Istennel.
Mit tegyünk addig, amíg el nem jön ez az utolsó idõ? Apróféta erre is választ
ad. Semmiképpen nem hagyjuk ott hûtlenül az Isten egyházát, csak azért, mert
történelmi útja kudarcok és kereszthordozások szakadékán vezet keresztül.
Semmiképpen nem esünk kétségbe sorsa felett, és nem csatlakozunk azokhoz,
akik letûnt korok elöregedett és pusztulásra ítélt intézményének tartják. Azt
tesszük, amire Isten szólít fel a próféta által: Az Úr világosságában járunk!
Abban a világosságban, mely áthatol az idõk zord sötétségén, és velünk, az Úr.
Házának népével szüntelenül láttatja azokat az utolsó idõket, mikor mindnyájunkat magába ölel majd a mennyei Sion örök dicsõsége és örök békessége.
Ámen"
Feyér Sándor István
lelkész

Október hónapban eltávoztak közülünk: Házi Benjáminné Barkász Julianna (1922) Mb. Kereki u. 35/2., Kajla
Jánosné Gschwindt Magdolna (1925) Mb. Juhász Gy. u. 1., Szabó Mihály (1929) Mb. Bajcsy Zs. u. 39., Horváth
Zoltán Elemér (1953) Mb. Gárdonyi G. u. 9., Nazsa János (1944) Mb. Rákóczi sgt. 57. szám alatti lakosok.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gulyás Lajos
Plavecz György
és

és
Porubcsanszki Jolán

Plavecz Györgyné
Garai Mária
november 5-én

2009. november 29-én
ünneplik

ünnepelték

60.
60.

házassági évfordulójukat

házassági évfordulójukat.
Sok szeretettel gratulál
és jó egészséget kíván
nekik
az egész család.

Nagyon sok szeretettel
köszönti õket
két lányuk, vejeik,
unokáik és dédunokáik

Október hónapban házasságot kötöttek:
Balta Tamás Mb. Belencéresi u. 12. és Ökrös Krisztina Katalin Békés Karacs T. u. 3., Makra Péter Békéscsaba Bem u. 20. és Takács Szilvia Mb.
Luther u. 1., Víg Attila Békés Drága u. 5. és Dr. Baji Rita Köröstarcsa Kisér u. 7. szám alati lakosok.

A Mûvészet az Oktatásban Alapítvány az 1996. évi CXXVI. Törvény
6. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelõen ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti támogatóit, hogy a 2007. évi személyi jövedelemadó
civil szervezeteknek felajánlott 1 %-aiból az adóhatóság 108.821 Ft összeget
utalt át. Ezt a bevételt jelmeztárunk bõvítésére fordítottuk.
A Mûvészet az Oktatásban Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel.
Kukla Ferenc
elnök, képviselõ

MAROSI ATYA EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA
Ez év februárjában elhunyt dr. Marosi Endre apátplébánosának
tiszteletére emléktáblát avatott a Római Katolikus Egyházközség november 1-jén a mezõberényi katolikus templomban.
A táblaállítást Kugler József kezdeményezte, közadakozásból
valósult meg, és a táblát dr. Kovács József kanonok,
provikárius, szemináriumi rektor avatta fel.

A Mezõberényi Horgászok Egyesülete és tagsága tisztelettel köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A 2007. évi SZJA felajánlásból befolyt összeg 100.373,- Ft volt, mely
összeget az egyesület Mezõberény, Petõfi út 8. szám alatti székházunk
üzemeltetésére, fenntartására és rendezvények (horgászversenyek) költségeire fordítottunk. Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra is várjuk szives támogatásukat.
Adószámunk: 19977946-1-04
Mezõberényi Horgászok Egyesülete vezetõsége és tagsága
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Az idén 22-en kapaszkodtak …
"Minden gyermekben ott a vágy,
hogy elfogadást kapjon és szeretetet;
aki beteljesíti ezt, az boldognak érzi magát."
(Douglas Pagels)
Vakáció után beülni az iskolapadba - ez minden tanulónak nehéz. Különösen
próbára teszi azokat a gyerekeket, akik figyelmi, magatartási, koncentrációs,
koordinációs problémákkal küzdenek. Az õ megsegítésükre rendezték meg az
elsõ KAPASZKODÓ tábort 15 évvel ezelõtt. A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálatának szakemberei az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ és a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
munkatársainak közremûködésével az idén is vállalták ezeknek a problémás
gyerekeknek a felkészítését, ráhangolását a tanévre. Konyecsni-Sziklai Cili
gyógytestnevelõ, Miklósik Béláné gyógypedagógus, Sebõk Márta pszichológus, Szilágyiné Molnár Ildikó és Durkó Éva logopédusok augusztus utolsó
hetében várták a gyerekeket. A négy nap során a tanulók csoportokban gyakorolhatták az együttmûködést, átélhették az egymásra figyelés örömét:
mozgásos koreográfiákat tanultak meg, mesét dramatizáltak, közös rajzot
készítettek, csoportformáló, memóriafejlesztõ, koncentrációt erõsítõ játékokban vettek részt. Puskelné Ollé Ilona védõnõvel beszélgettek a tisztálkodás
praktikáiról, papírt hajtogattak Fábián Zsolt népmûvelõvel.
A támogatók jóvoltából minden nap finom uzsonna került az asztalra, a
gyerekek vendéglátásában Mészáros Gáborné segítkezett.
A táborzáró ünnepségre a szülõk, testvérek is eljöhettek. A csoportok
összemérték tudásukat, elõadták a tanult mûsoraikat. Mûveikbõl egy kis kiállítást is összeállítottak a pedagógusok.
Az eredményhirdetés után a zsûri elnökének, Bodrogközy Rita békéscsabai elõadómûvésznek zenéjére táncolhattak a táborban résztvevõk. A legügyesebben mozgók fejére lufikorona került. Az elõzõ évekhez hasonlóan senki
sem távozott üres kézzel, ajándékcsomagot kaptak a gyerekek a tábort rend-

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

Mezõberényi Hírmondó

szeresen támogató Berényi Téglaipari Kft-tõl.
De nem csak a kezükbe, a szívükbe is kaptak "ajándékcsomagot" a gyerekek. Egymástól, és a velük foglalkozó felnõttektõl. Elfogadás, idõ, figyelem, dicséret volt ebben a pakkban.
Reméljük, megkönnyíti a gyerekeknek a tanévkezdést, vagy talán tovább is
kitart: jövõ augusztusig, a következõ KAPASZKODÓ táborig!
Szponzoraink: Valentinyi Károlyné gyógyszerész, Tóth János vállakozó,
Német-Finompékáru Kft. , Varga Bálint vállakozó, Berény-Color Papír
Kereskedelmi Kft. , Berényi Téglaipari Kft. , Tópart vendéglõ - Tánczos Imre,
Nagy Istvánné zöldség-kereskedõ, Szilágyi Sándor vállalkozó
(Köröstarcsa), Bodrogközy Rita elõadómûvész (Békéscsaba).
A szakszolgálat dolgozói

ÓRIÁSI
KABÁT ÉS ÖLTÖNY
CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
- nõi, férfi télikabátok (EXTRA méretben is)!
- fiatalos és mama fazon!
- eredeti szörmés kabátok!
- öltönyök (9.900 Ft-tól), EXTRA méret is!
- kosztümök, zakók, dzsekik!

MEGRENDELÉS UTÁN EGY NAPON BELÜL.

NAPSZEMÜVEG:

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!

UV VÉDÕS POLARIZÁLT NAPSZEMÜVEGEK.
SZEMÜVEGKERETEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.
SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE:
EGY, KÉT ÉS TÖBBFÓKUSZÚ LENCSÉKKEL.

Mezõberény OPS Kulturális Központ
Mûvelõdési Háza
2009. november 20. (péntek) 9-16 óráig.

Mezõberényi Hírmondó
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(folytatás az elsõ oldalról:
Ismét Kádas Adriennek játszották a magyar himnuszt)

- Az eddigi legnehezebb versenyem volt. Fantasztikus volt a
hangulat és évrõl évre nagyobb a rivalizáció, egyre magasabb a szinvonal. Már a négyközé jutásért is meg kellett kûzdenem, az Olaszok
55 kg-os Világbajnokával. Szerencsére jól ment a lábam, így fejrugásaimmal jelentõs elõnyt szereztem, így a második menet végén 9 pontos elõny birtokában hirdettek ki gyõztesnek. A döntõben a Belgák
tavalyi 50 kg-ban Világbajnoki címet szerzett versenyzõjét vertem
meg és szereztem meg második Európa-bakjnoki címem.
- A karatéban rendeznek csapat versenyt is?
- Igen egy válogatott csapatot 3 fiú és 1 lány versenyzõ alkot. A
magyar válogatottban három csepeti fiú mellett én szerepeltem. A
selejtezõk során a fiúk jelentõs elõnnyel hozták a meccseiket, így ott
rám nem sok feladat hárult, csak tartanom kellett az eredményt. Az
elõdöntõben és a döntõben viszont a három fiú mérkõzése után döntetlen volt az eredmény, így a lányok kûzdelme döntötte el, hogy
melyik nemzet válogatottja kerül Európa csúcsára.Kimondhatatlanul
fáradt voltam, és érezetem a hatalmas felelõsséget-hogy minden rajtam múlik- de a többszáz magyar szurkoló "ria ria Hungária" biztatásától szinte önkívületi állapotba kerültem és magabiztosan
nyertem, így a magyar válogatott is Európa-bajnok lett.
- Hogyan készültél a versenyre?
- Ha röviden kellene válaszolnom azt mondanám, hogy "sokat
edzettem". Ha bõvebben kellene válaszolni, akkor csak anyit tudnék
mondani, hogy nagyon nagyon sokat edzettem.Csak úgy lehet Európa
vagy Világbajnokságot nyerni, ha az ember minden évben meg tud
újulni, ha egy lépéssel mindíg a többiek elõtt jár.
- Kik támogatták a felkészülésedet és a versenyen való
részvételedet?
- Talán azzal kezdeném, hogy egy világversenyre való felkészülés
és részvétel nem olcsó mulatság. Én mezõberényben lakom,
mezõberényben tanulok, és itt keztem sportolni is. A szüleim finanszírozzák a felkészülést és a versenyzést is. Ennek ellenére szeretném
megköszönni, mindenkinek a sok gratulációt, valamint a berényi
motoros klubbnak, hogy gyõzelmemet azonnal hírül adták.
- Hol lehet mégtöbb információhoz jutni a sportággal és veled
kapcsolatban?
- A sportág honlapján www.bekesiharcmuvesz.extra.hu vagy a
kick-box.hu-n "
- Gratulálunk a szép eredményekhez! n

KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ TEREMKUPA
A Sportcsarnok Sportegyesület ez év novemberétõl 28. alkalommal rendezi meg a Teremkupát.
A hagyományoknak megfelelõen ismét három kategóriában
nevezhetnek a csapatok:
Szenior (35 évesek és idõsebbek)
Amatõr
Nyílt
A LEBONYOLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELSÕ MEGBESZÉLÉST NOVEMBER 9-ÉN (HÉTFÕN) 18 ÓRÁTÓL TARTJUK A MOLNÁR MIKLÓS
SPORTCSARNOKBAN.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõ csapatok jelentkezését!
Henger Péter
elnök

(folytatás az elsõ oldalról: Kitüntetés)

- Tudom, hogy közhelynek tûnhet, de mégis hadd kérdezzem meg: milyen
érzéssel vetted át a kitüntetést?
- Miért tagadnám, örültem. Noha nem a kitüntetésért dolgozik az ember, örül
a jó szónak, az elismerésnek. Sokan megállítanak, gratulálnak.
Azt gondoltam, hogy majd úgy „csendben” nyugdíjba megyek, ezzel ellentétben elég nagy lett a nyüzsgés körülöttem.
- Mi alapján ítélik oda ezt a díjat?
- Elõször is a felterjesztést kell kiérdemelni. Szakmai kitételeknek kell megfelelni, úgynevezett pontrendszer szerint kell teljesíteni, és szavazás alapján.
- Örömmel tudattad, hogy két kollégád is kapott kitüntetést – Czirbuly
Zoltán vezérigazgatói dicséretet, Stein Erzsébet 45 éves törzsgárda jutalmat.
Egyértelmûnek tûnik a válasz, de mégis: milyen a kapcsolatod a kollégáiddal?
- Úgy gondolom, nagyon jó. Két fõnököm volt. Mindkettõvel korrekt volt a
kapcsolatom. Az elõzõ fõnökömtõl, Kovács Jánostól szakmailag sokat tanulhattam, tulajdonképpen õ szerettette meg velem a szakmát.
- Hogyan emlékszel vissza az elsõ munkában töltött napodra?
- Mondhatom, az életem a postán töltöttem el. 42 évet dolgoztam. A mezõberényi posta volt az egyetlen munkahelyem. Édesapám kézbesítõként dolgozott ott, így kerültem kapcsolatba a postával. Elõször, 1967-tõl, mint kezelõgyakornok dolgoztam, majd késõbb lettem kézbesítõ.
Emlékszem, kezdetben az is az feladatom volt, hogy a telefonos kisasszonyoknak vettem minden nap a kávét a közeli csemegébõl, 10 dkg darált
kávét 16 forint 50 fillérért.
1975 óta vagyok kézbesítõ ugyanazon a területen. Szinte mindenkit ismerek,
jó a kapcsolatom az ügyfelekkel. Tudomásom szerint nincs haragosom, azt a néhány kutyát leszámítva!
Úgy 450 címhely tartozik hozzám. Napi 15 km-t biciklizek. Az egyenlítõt
már biztos többször megkerültem. Majd, ha nyugdíjas leszek és egyszer ráérek,
kíváncsiságból ki fogom számolni, hányszor.
- A modern posta már nem elégedhet meg a hagyományos szolgáltatásokkal, alkalmazkodnia kell a világban bekövetkezett kihívásokhoz. Milyen
változásokon ment keresztül?
- Sok változás történt. Például, amíg régebben minden házba több húsvéti,
karácsonyi képeslapot vittünk, ma már alig-alig. Távirat is nagyon ritkán van.
Hírlapot sem mi kézbesítjük, de sok szórólapot viszünk ki. Sorsjegy árusítással
is foglalkozunk. Anyugdíjak nagyobb részét már nem készpénzben kapják meg
a nyugdíjasok, így kevesebb a nyugdíj kifizetés is.
- Aki ismer, összeköti a neved a focival is.
- Igen, a foci! Minden évben a telet végig fociztam a teremfocin. És
amíg bírom, a jövõben is szeretném.
- Jó volt hallani, s egyben bizonyítékként látni, hogy a befektetett
munka eredményt és jutalmat szerez. Gratulálok neked, és még soksok színes és mozgalmas évet kívánok!
Mezeiné Bátori Valéria
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2009. november 7, 14, 21, 28-án Kézmûves kör: családi foglalkozások a "Madarak Háza" Látogató - és Szabadidõ Központban. "Tanuljunk együtt, egymástól."
7-én 20 órai kezdettel ismét Nosztalgia disco a Mûvelõdési Központban! Mûsorvezetõk: Bene D. János, Kóta László, Roósz Ádám és
Somodi György. Belépõjegy: 500 Ft.
12-én 11 órától Gyermekszínházi elõadás: A várkastély titka címmel az OPS Kulturális Központ szervezésében. Helyszín: Mûvelõdési
Központ. Jegyár: 400 Ft.
13-án 17 óra Márton-napi lampionos felvonulás. Gyülekezõ:
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda. Útvonal: Luther u. Puskin u. - Kossuth tér - Hõsök útja - Városi Liget
14-én 19 óra Márton-napi mulatság a Berény Szálló Étteremben.
15-én 9-15 óráig Baba - és gyermekruha börze az OPS Kulturális
Központ rendezésében. További információ kérhetõ: Bartó Róbertné
(66/515-552, 06/20-4342-944)
25-én 15 óra Az OPS Kulturális Központ Díszítõmûvészeti szakkörének kiállítása adventi hangulatban. Helyszín: Mûvelõdési
Központ. Látogatható: december 18.
Adventi gyertyagyújtás a Berény Szálló elõtti
téren.
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete és a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat – hagyományteremtõ szándékkal, második alkalommal – felkérve a mezõberényi
négy történelmi egyházat adventi gyertyagyújtásra hívja
és várja a város lakóit a Kossuth térre (a Berény Szálló elõtt).
2009. november 29. 16.00 órától a I. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával
december 6. 16.00 órától a Református Egyházközség szolgálatával
december 13. 16.00 órától a Római Katolikus Egyházközség szolgálatával
december 20. 16.00 órától a II. ker. Evangélikus Egyházközség szolgálatával
Az ünnephez közeledve az adventi koszorún gyertyát gyújtunk, mely az összetartozást és az egymás iránti szeretetet hangsúlyozza, a gyertyaláng melege pedig
a szeretetre utal. A négy hét várakozás, reménykedés, lelki felkészülés Jézus
születésére és a karácsonyra. Mindenkit nagy szeretettel hívnak és várnak az
adventi gyertyagyújtásra a rendezõk.
Problémát okoz a karácsonyi nagybevásárlás? Ha igen, akkor jöjjön velünk 2009. december 14-én 6.00 órakor a budapesti IKEA-ba!
Részvételi díj: útiköltség (2.900 Ft). Jelentkezni lehet december 4-ig
az OPS Kulturális Központ Mûvelõdési Központjában.
Tel.: 66/515-552
SZÍNHÁZI ESTEK az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központban!
Karácsonyra lepje meg szeretteit színházbérlettel!
1. Ray Cooney: A miniszter félrelép /Vígjáték 2 felvonásban/. Rendezõ: Korcsmáros György (Jászaidíjas). Fõbb szerepekben: Korcsmáros György,
Turpinszky Béla, Egyházi Géza
Elõadás várható ideje: 2010. január 22. vagy 24.
2. Nóti - Zágon - Eisemann: Hyppolit, a lakáj /Zenés komédia 2 felvonásban/. Rendezõ: Straub Dezsõ. Fõbb szerepekben: Benkóczy Zoltán,
Csík Csaba, Egyházi Géza.
Elõadás várható ideje: 2010. március 5. vagy 7.
3. Kálmán Imre: Csárdáskirálynõ (Nagyoperett 2 felvonásban). Rendezõ: Turpinszky Béla. Fõbb szerepekben: Mádi Piroska, Egyházi
Géza, Benkóczy Zoltán, Jankovits József, Maronka Csilla
Elõadás várható ideje: 2010. április 30. vagy május 2.
Az elõadásokra bérletek válhatók 6000.-Ft-os egységáron.
20 db bérlet megvásárlása esetén 1 db bérletet adunk ajándékba.
Tel: 66/515-552
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Mezõberényi Hírmondó
Meghívó

Pozvánka

A Mezõberényi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat és a Mezõberényi
Szlovákok Szervezete szeretettel
meghívja Önt Disznótoros vacsorára 2009. november 14-én (szombat)
18.00-ra a Tópart vendéglõbe (Gyomai út).
Menü: ital, húsleves cérnametélttel,
párolt káposzta, hurka, kolbász,
krumpli, kenyér,
Részvételi díj: 1.400 forint
Zene,Tombola, Jó hangulat!

Slovenská menšinová samospráva a Organizácia Slovákov v
Po¾nom Berinèoku Vás srdeène
pozýva na zabíjaèkovú veèeru,
ktorá sa uskutoèní 14.-ho novembra 2009. o 18,00 hod. v Reštaurácii Tópart /na ulici Gyomai/
Menu: nápoj, mäsová polievka s
cestovinou, dusená kapusta, jaternica, klobása, zemiaky, chlieb,
Vecera: 1.400 forint/ osoba
Hudba, Tombola, Dobrá nálada!

Jelentkezési határidõ: 2009. november 11. (szerda)
Jelentkezni lehet: Borgula Györgyné Mezõberény, Jókai u. 64.
Tel: 66 / 423 - 289; 06 / 20 / 2222 - 435
Zolnai János Mezõberény, Vésztõi u. 6. Tel: 66/ 352-407
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A rendezvényt támogatta az Országos Szlovák Önkormányzat
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TÉLAPÓSZOLGÁLAT! A nagyszakállú télapó értesít mindenkit arról, hogy
2009. december 5-én 15 órától elmegy minden gyermekhez, akinek a szülei ezt
december 3-ig az OPSKK Mûvelõdési Központjában a csomagok leadásával
megrendelik. Ebbõl az alkalomból várjuk lányok és fiúk jelentkezését, akik egyegy versike és dal eléneklésével bizonyítják, hogy a legjobb télapók és krampuszok lennének ezen az estén.
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PÉNTEK ESTI LÁZ
Szikrázó fények gyúlnak ki, a függöny lassan húzódik szét és vidám, sziporkázóan virtuóz melódia csendül fel, s a lelkek ritmusra önfeledt táncot kezdenek, december 11-én (pénteken) 18 órától a táncgálán az OPSKK Mûvelõdési
Központjában.
Számos versenytáncos pár, kicsiktõl a nagyokig mutatják be tehetségüket a
közönségnek, akik magyar bajnokságokon, nemzetközi versenyeken értek el
elismerést érdemlõ eredményeket. Itt lesz például Molnár Andrea, aki a szombat
esti láz gyõztese, Katus Attila párja és Hajas Tibor táncpedagógus, párjával,
Farsang Emesével.
Aklasszikus táncokra jellemzõ táncruhák és apró, élénk színben, csillogó-villogó latin táncoknál divatos öltözetek lesznek láthatóak. Afellépõk ruháinak egyegy darabját külföldrõl szerzik be, és a szebb, egyedi elképzelések alapján tervezett ruhák több tízezer forintba kerülnek. Amegjelenés, a speciális tánccipõvel
válik teljessé, amelyek elég hajlékonyak, rugalmasak ahhoz, hogy a finomabb,
bonyolultabb mozdulatok is kivitelezhetõek legyenek. Lesznek ismerõs dallamok, amelyeken generációk nõttek fel, tanulva a táncok lépéseit: nagypapáknagymamák, szülõk és gyerekek, egészen a modern, manapság divatos zenéig.
Számos különféle nemzeti eredetû táncstílusok jelennek meg a táncgálán,
melyek a különbözõ népek lelkét jelenítik meg, és olyan érzéseket tükröznek,
amelyek nemzetiségtõl függetlenül is jellemzõek ránk. A kubai eredetû csábító
tánc a rumba, a spanyol bikaviadal - pantomim a passo doble. Az argentin
néplélekrõl a tangó tanúskodik, az afrikai eredetû brazil szamba a könnyed,
gondtalan, kirobbanó életöröm tánca. A bálok klasszikus táncai a bécsi és angol
keringõ, melyekre az elegáns, visszafogott szárnyalás jellemzõ. A lendület és a
lüktetõ ritmus magával ragad táncost és közönséget egyaránt. Az érzés, amit a
tánc vált ki nézõbõl és táncosból egyaránt lebilincselõ, hisz "a tánc a lélek rejtett
nyelve".
Mindezekben részünk lehet a Kner és Nyíri Lajos TSE versenytáncosainak
showmûsorán december 11-én (pénteken) 18 órától, és az azt követõ össztáncon, ahol a közönség is táncra perdülhet az OPSKK Mûvelõdési Központjában.
A péntek esti láz táncestre jegyek még kaphatóak a Mûvelõdési Központban.
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