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5 éves a Református Idõsek Otthona
2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református
Idõsek Otthona. Ajtai Ferencnét, az intézmény vezetõjét arra kértem, összegezze az elmúlt 5 év történéseit.

– 2007 áprilisában egy szakmai szemmel
nagyon jól – Kmetykó János tervezõ által –
megálmodott épületet vettem át, amely akkor már három éve Szabó Endre irányításával mûködött. Fontosnak tartom, hogy megköszönjem azt a hatalmas munkát, amit
Szabó Endre és a református egyház végzett
azért, hogy Mezõberényben létrejöhessen
egy emelt szintû ellátást biztosító egyházi
intézmény. Köszönettel tartozunk Cservenák
Pál Miklós polgármesternek is a támogatásért, s mindazoknak, akik a pályázat írásában, majd az otthon kialakításában közremûködtek.

Az intézmény gazdasági helyzetét meghatározta az, hogy mire az otthon elkészült,
jóval magasabbak lettek az építõiparban az
árak, így a bekerülési költség is megnövekedett. A mûködéshez a püspöki hivatal
60 millió forintos hitelt folyósított öt évre,
kedvezõ feltételekkel. Az állami támogatás
csökkenése miatt 2006-ban megtörtént az
otthon átminõsítése emelt szintûrõl átlagosra.
Erre azért volt szükség, mert kevesebb lett a

normatív támogatás, így a lakóknak többet
kellett volna fizetniük az ellátásért. Az elõzõ
vezetés nagyon helyesen felmérte ennek jelentõségét, és bár a minõsítés változott, az ellátás színvonala a régi maradt. Az átminõsítéstõl a lakók megijedtek, s ekkor volt
egy nagyobb arányú kiköltözés. Érdeklõdõk
ebben az idõszakban is voltak, de a potenciális igény kisebb volt, mint a befogadóképesség, így az intézmény gazdaságilag kihasználatlan maradt. Ekkor született meg az
a döntés, hogy gazdasági szakemberre bízzák
a vezetést. Az elsõ idõszak nem volt könnyû,
de a dolgozók és a lakók is bizalmat szavaztak nekem, így közös erõvel, csapatmunkában sikerült leküzdenünk a nehézségeket. A
felvett hitel visszafizetésében is nagyot lép-

tünk elõre: tavaly novemberben 2005/2006
évre visszamenõleg megkaptuk az állami
támogatást, s ezt teljes egészében a törlesztésre fordítottuk. Most úgy gondolom,
hogy három év alatt kifizetjük a még fennálló tartozást.
Amikor ideérkeztem, ötvenkét lakó élt az
otthonban. A mûködési engedélyünk módosításával ezt megnöveltük ötvennyolcra.
Tavaly novemberben kezdeményeztük a
mûködési engedély újbóli módosítását, így
most hetvenöt fõt fogadhat az intézmény. Ma
hatvanheten laknak itt, s nyolc, kilenc a várakozók száma. Ez az elõny véleményem
szerint abból kovácsolódott, hogy megnövekedtek a rendezvények: havonta két-három
programot szervezünk. Minden hónapban
megtartjuk az aktuális születés- és névnapokat, az ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, de volt már egészségnap,
gyümölcsnap, jó idõ esetén pedig rendszeresek az udvari szalonnasütések. Kirándulásokat is szervezünk: legutóbb Gyomaend-

rõdön jártunk, ahol meglátogattuk a társintézményt, majd a fürdõbe is elmentünk. A
klubunkat harmincöten veszik igénybe, és a
házi gondozottakkal, étkezõkkel együtt õk is
részt vesznek a programjainkon. Úgy látom,

hogy intézményvezetõként a családias hangulat kialakítása mellett feladatom menedzselni is az intézményt, ami csak úgy valósítható meg, ha a munkatársaim partnerek
ebben. Szépen összeszoktunk, szerintem egy
nagyon jó hangulatú munkahelyi gárda alakult ki. Az elõrelépéshez csapatmunka kell,
amiben a lakók is aktívan részt vesznek,
például segítenek a közös fõzéseknél, gondozzák a kertet.
Körbejárva a gyönyörû, barátságos intézményt benézhettem néhány lakrészbe, beszélgethettem az ott lakókkal. Vannak, akik
már több éve élnek itt, és olyanok is, akik

csak néhány hónapja. A frissen beköltözött
kerekesszékes fiatalember édesanyjával
érkezett, és nagyon meg vannak elégedve a
lakótérrel, az ellátással. Mindent úgy alakítottak ki, hogy a mozgásukban korlátozottak
is jól érezhessék magukat. Minden bentlakó a
legnagyobb elismeréssel szólt az otthonról, a
szolgáltatásokról és a személyzet kiváló
munkájáról.
Karakasné Ágoston Anikó
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Ez történt
a két ülés között
Október 6-án befejezõdtek a Sas utca és
Óvodaköz útépítési és aszfaltozási munkálatai. Az említett utcákban a padkarendezés maradt hátra.

?

Kátyúzási munkák elvégzésére került sor a
város nagy részén, többek között a Nyárfa,
Kérhalom, Szent János, Rózsa, Gárdonyi,
Körgát, Újtelep, Tulipán, Nádas, Szél, Bajcsy Zs., Martinovics, Báthory, Táncsics,
Tessedik utca, Tessedik tér, Kereki, Sport,
Áchim, Belentai, Árpád, Mátyás kir., Gutenberg, Oltványkert, Gyár, Eötvös utcákon,
valamint a Fõ utcai parkolóban.

?

Nyári Krisztián, békéscsabai kistérségi
koordinátor, a Regionális Fejlesztési Ügynökség Békéscsabai Kistérségi Irodájától
meginterjúvolta Dr. Baji Mihály jegyzõt és
Borgula Pétert, a polgármesteri hivatal dolgozóját. A késõbbiekben a polgármester is
közremûködött vizsgálódásának kiterjesztésében. A Norvég Alaphoz benyújtott
pályázatot érintõen a Telemark Egyetemmel
felvett kapcsolat mibenléte iránt fejtette ki
érdeklõdését, továbbá a megvalósítandó projekt civil szervezetekre vonatkozó bõvebb
kifejtését kérte. A vizsgálódás kapcsolatos az
október végéig magyar részrõl a norvég
részhez továbbítandó pályázat elbírálásával.

?

Október 8-án Budapesten a K&H Banknál
jelent meg Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Baji Mihály jegyzõ, valamint
Hidasi Zoltán, a polgármesteri hivatal dolgozója. Ekkor történt meg az 1 milliárd Ft
kötvény kibocsátásával kapcsolatos szerzõdés megkötése. Még aznap átutalásra került az önkormányzat számlájára az 1 milliárd Ft összegû kötvény értéke. A forintalapú kötvény ezek után azonnal svájci alapúvá lett konvertálva.

?

Levél fogalmazódott Mike Münzing Münsingen város polgármestere részére. A levél
témája a mezõberényi építészeti örökség
kapcsán felvetett kérdésére vonatkozik, mely
egy mérnöki iroda felállítását szorgalmazta.
Városunk polgármestere megírta, hogy várja
Münzing polgármester úr további elképzeléseit, továbbá megküldte neki azt a listát,
amelyen védettséget élvezõ épületeink szerepelnek.

?

Október 14-én a Békési Kistérségi Társulás
ülésének megtartására került sor. Az ülésen a

kistérségi oktatási terv koordinálása történt
meg, továbbá a szélessávú internet hálózat
mûködésével kapcsolatban tartott elõadást
Egyed Antal, az Antenna Hungária Zrt.
részérõl.

?

Október 14-én a DÉMÁSZ Zrt. tartott
összejövetelt a békéscsabai Andrássy úti
székházában. A villamos energia privatizációja annyit jelentett, hogy az önkormányzatoknak több vállalkozó közül kell a
jövõben kiválasztani azt, hogy kitõl kívánják az áramszolgáltatást igénybe venni. E
kérdéskörben jelentkezõ problémák kerültek megvilágításra, valamint a karácsonyi
díszkivilágítási eljárások is megfogalmazódtak.

?

A NEPTUN-IL Kft. jelentkezett a Kálmán
fürdõ beruházással kapcsolatos elképzeléseivel. A kft. Kmetykó Jánost, a Csabaterv
Bt.-tõl bízta meg a fürdõ területére vonatkozó elképzelések felvázolásával. A
jövõt illetõ terv elkészült, amelyet a polgármester meg is kapott. Október 17-én a
leadott terv mûszaki értékelése is
megtörtént a tervezõ részérõl.

?

Október 20-án a Szociális és Egészségügyi,
valamint az Oktatási és Kulturális
Bizottságok üléseinek megtartására került
sor. Az ülésen került meghallgatásra az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
igazgatói székére pályázó három jelölt.

?

Október 21-én Muronyban, a kultúrházban
került megtartásra a LEADER Akciócsoport következõ ülése. Az ülésen részt vett
Pásztói András, a Magyar Nemzeti Vidékhálózat fõtitkára, aki a hamarosan megjelenõ LEADER pályázatokról tartott elõadást. A polgármesteren kívül részt vett a
hivatalból Borgula Péter munkatárs,
valamint Lajkó Roland pályázatíró is.

?

Október 22-én az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság újabb ülést tartott. Ezen az ülésen került meghallgatásra
az aljegyzõi állásra pályázatot benyújtott 6
jelölt.

?

Október 23-án a szokásoknak megfelelõen
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra
került sor a Köztemetõben lévõ 1956-os
Hõsi Emlékmûnél.

?

Október 26-án bejelentett rendezvényként a
Jobbik Magyarország Mozgalom mezõ-

berényi szervezete Mezõberény – 1956
címmel tartott nagygyûlést, melynek szónoka Murányi Levente, alelnök volt.

?

A Városi Közszolgáltató Intézménynél
közmunkásokat alkalmaztak. A közmunkások foglakoztatásánál a csapadékvíz elvezetéssel döntõen érintett fõcsatornák
kitisztítása szerepelt. Ennek folyamán
megtisztultak a csatornák a Gyomai utca
mindkét oldalán, a Kinizsi utca mindkét
oldalán, a Belencéresi utca területén. Ezek a
munkálatok tovább folytatódnak.

?

Jó ütemben halad a Puskin utca útszélesítési munkálata, a Deák utca útszélesítési munkálata pedig befejezõdõtt. E
munkák befejezését követõen hamarosan
megtörténik az aszfaltozás is.

Mirõl tárgyalt
a képviselõ-testület?
Mezõberény
Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete 2008. október 27-én
tartotta soron következõ ülését.
Elsõ napirendi pontként tájékoztató hangzott el Dr. Baji Mihály jegyzõ tolmácsolásában a képviselõ-testület szeptember
29-én tartott zárt ülésén hozott döntéseirõl.
Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester tartott beszámolót a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.

?

A képviselõ-testület 2009-ben is a három
nemzeti ünnephez (március 15, augusztus
20. és október 23.), és a május 1-jéhez kapcsolódó rendezvényeket tekinti "nagy rendezvényeknek". A Berényi napok rendezvényei 2009-ben 2 nap idõtartamban
kerülnek lebonyolításra, augusztus 20-án és
21-én (csütörtök és péntek), figyelembe
véve, hogy a munkanapok átrendezése miatt
augusztus 21-e munkaszüneti nap lesz.

?

Mezõberény várossá nyilvánításának 20.
évfordulójához kapcsolódó rendezvényrõl a
novemberi ülésen döntenek.

?

A testület elfogadta a szociális pénzbeli
ellátásokról szóló beszámolót.

?

Mezõberény
Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete pénzügyi fedezet hiányában a TAPPE Kft-vel érvényben lévõ
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hulladékkezelésre vonatkozó szerzõdését
nem bontja fel.

?

A képviselõk jóváhagyták a MezõberényBélmegyer Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási
Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, továbbá az intézmény Házirendjét is.

?

A
városi
ifjúsági
fúvószenekar
vezetõjének megbízásáról a novemberi
ülésen hoz döntést a testület.

?

A képviselõ-testület elfogadta az állattartási rendelet módosítását az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslatai
szerint: a Laposi Kertekben 2009. január 1.
napjától engedélyezték a méhek tartását,
maximum 100 méhcsaládig.

?

Kinevezésre került Mezõberény Város aljegyzõje Dr. Szabados János személyében.
A Dr. Baji Mihály jegyzõ által javasolt
pályázót a képviselõk titkos szavazással
választották meg.

?

Elfogadták az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ tevékenységérõl szóló
beszámolót. Sor került az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ igazgatójának
megválasztására. A testület titkos szavazással Onody Gyulánét választotta meg.

?

A képviselõ-testület a jelenlegi önkormányzati adónemek – Helyi iparûzési adó,

Ideiglenes tevékenység utáni iparûzési adó,
Gépjármûadó, Magánszemélyek kommunális adója, Vállalkozók kommunális
adója, Idegenforgalmi adó, Építményadó,
Telekadó – összegén nem kíván változtatni,
illetve 2009. január 1-jétõl nem kívánja
bevezetni az ingatlanadót.

?

A képviselõ-testület emelte a bérleti, a
helypénz, a parkolási valamint a hirdetési
díjakat. Ezen felül szintén emelték a temetõi
díjakat, az önkormányzati lakások lakbérét,
valamint a közterülethasználati díjakat.
A fent említett díjak emelésének mértéke
Mezõberény Város honlapján hamarosan
megtekinthetõ lesz.

?

Elfogadásra került Mezõberény Város
Önkormányzatának 2009. évi éves ellenõrzési terve.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzati
intézményvezetõk vagyonnyilatkozatkezelési szabályzatát.

?

A testület a Körös-Ökotrend Kft., mint szakértõ által elõkészített zajvédelmi rendelettervezetet további tárgyalásra elfogadta, és
felkérte Dr. Baji Mihály jegyzõt a rendelet
novemberi testületi ülésre való elkészítésére.

?

Elfogadták az Önkéntes Tûzoltó Egyesület pályázati elszámolását a Határon túli
testvértûzoltók találkozója rendezvényrõl.
A támogatásként megítélt és fel nem
használt 25.000 Ft összeggel a költségvetés
általános tartalékát megemelték.

A testület módosította és egységes
szerkezetbe foglalta a Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratát.

?

Mezõberény
Város
Önkormányzati
Képviselõ-testülete a Városi Közszolgáltató
Intézmény többfunkciós kommunális
gépjármû beszerzéséhez önkormányzati
támogatás biztosítása iránti kérelmét 2008.
évben fedezethiány miatt nem támogatta, de
azt a 2009. évi költségvetésben támogatni
fogja, és a szükséges közbeszerzési eljárás
folyamatát elindítja.

?

A testület a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola maximális
osztálylétszámairól szóló tájékoztatót,
valamint az Összevont Óvodák maximális
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót
tudomásul vette. Az ún. számított maximális létszámnál magasabb létszámtól való
eltérést (az érintett szervezetek véleményét
figyelembe véve) támogatja (engedélyezi),
de szükségesnek tartja ezen engedély
jóváhagyását az OKM Oktatási Hivatalánál.

?

A képviselõ-testület egyetértett azzal, hogy
a
Petõfi
Sándor
Gimnázium
a
közétkeztetési központjában 2009. január 1tõl alkalmazandó étkezési térítési díjakat a
novemberi testületi ülésre terjessze elõ.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület.
A következõ testületi ülés idõpontja
november 24.
Jakab Krisztina

BEMUTATJUK
A képviselõ-testület legutóbbi ülésén
megválasztotta a város új aljegyzõjét.
Ebbõl az alkalomból kérdeztem a pályázat nyertesét, Dr. Szabados Jánost.
– Kérem, mondjon néhány szót magáról a
mezõberényi olvasóknak!
– Nõs vagyok, van egy csodálatos feleségem és egy gyönyörû pici lányom, aki jelenleg másfél hónapos. Békéscsabán születtem és is ott élek. Szegeden végeztem
jogászként. 2004 óta dolgozom a közigazgatásban. Elõször Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalánál voltam titkársági jogász, ahol fõként a testület munkájának jogi támogatása, a regulációs folyamat jogi ellenõrzése és az önkormányzat

perbeli képviselete volt a fõ feladatköröm.
Ezt követõen gyámhivatali ügyintézõként
és városi gyámhivatal-vezetõként dolgoztam, majd Békéscsabáról elkerülve rövid
idõre jegyzõi tapasztalatokra is szert tettem.
– Mi motiválta a pályázat beadásakor?
– Egy városi aljegyzõi poszt számomra szakmai kihívást és elõrelépést egyaránt jelent,
ezért pályáztam meg az állást.
– Van mezõberényi kötõdése?
– Mezõberényhez elsõsorban barátok, ismerõsök személyén keresztül kötõdöm. Jó néhány egyetemi évfolyamtársam, kollégiumi
barátom volt mezõberényi. Másodsorban,
mint kultúrát tisztelõ ember, Mezõberénynek a magyar kultúrában betöltött
szerepén keresztül kötõdöm a városhoz.

– Mik a szakmai elképzelései?
– Elsõsorban mint a jegyzõ irányítása alá
tartozó beosztott a felettesemnek kívánok
szakmailag megfelelni, szakmai elképzeléseimet az õ jóváhagyásával kívánom
érvényre juttatni. Rendkívül fontosnak tartom továbbá az irányításom alá tartózó kollégákkal a harmonikus munkakapcsolat
kialakítását, mert tapasztalataim szerint ez a
hatékony munka titka. Mivel a felügyeletem
alá kerülõ terület elsõdlegesen hatósági, így
jogszabályi elõírások betartása és betartatása mellett elsõsorban egy hatékony,
gyors és ügyfélbarát munkamentet kívánok
megvalósítani.
– Köszönöm a beszélgetést, munkájához sok
sikert kívánok!
Karakasné Ágoston Anikó
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SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ
Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ legutóbbi parlamenti felszólalásában egy
sokakat érintõ kérdéssel foglalkozott. Egy
nyugdíjas otthon emelt szintû ellátásban
részesülõ lakói keresték meg a problémájukkal, de a gondjuk az ország minden
hasonló helyzetben élõ nyugdíjasát érinti.
Amikor ezek az idõs emberek beköltöztek
ezekbe az intézményekbe, eladták egy élet
munkájával felépített otthonaikat, hogy
befizessék a szükséges hozzájárulást, és
ezzel gyakorlatilag felégettek maguk
mögött mindent. Az általános ellátású
nyugdíjas otthonok lakóival szemben az õ
ellátásuk alacsonyabb normatívát kap, így
mintegy 25 ezer forinttal fizetnek többet az
ellátásért. Jogosan szeretnék tudni, hogy
miért érdemelnek õk ennyivel kevesebb
támogatást, mint a társaik. A magyar kormánynak alkotmányos kötelezettsége, hogy
a szociális ellátás rendszerében gondoskodjék az ellátás anyagi fedezetérõl. Meggyõzõdésük, hogy a költségvetési törvény
megkülönböztetése sérti a szociális bizton-

sághoz való jogukat, ráadásul a törvényi
szabályozás változása már egy megszerzett
jogot
korlátozott. A jogbiztonság
érvényesülésének elve azt követeli meg a
jogalkotóktól, hogy a jogszabályokban kifejezett állami magatartás kiszámítható
legyen. Számukra mégsem volt az. Mára jó
részük a térítési díjat sem tudja kifizetni.
Ezek az idõs emberek nem ezt érdemelték.
Ez a szabályozás nem csupán alkotmánysértõ, hanem diszkriminatív is, mivel
õk semmiben sem különböznek azoktól a
nyugdíjasoktól, akik az általános szintû
ellátási intézményekbe költöztek.
Erre a problémafelvetésre a következõ
kérdéseket intézte a miniszterasszonyt
helyettesítõ államtitkárhoz: Szándékukban
áll-e megváltoztatni ezt az értelmetlen, diszkriminatív és alkotmánysértõ szabályozást?
Mint mondhatok az engem megkeresõ
nyugdíjasoknak, mikor rendezik a
helyzetüket, hogy õk is nyugodtan
tölthessék azt az öregkort, amelyet a hosszú

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Idõsek otthona
ápoló, gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 1 évig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezõberény, Puskin u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: idõs
emberek egyéni szükségleteihez igazodó gondozása, ápolása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az SZMSZ
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ápoló, általános betegápoló, gerontológiai gondozó, szociális gondozó, ápoló; büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent: középiskola/gimnázium; hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. november 21. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Galó Jánosné nyújt, a
66/352-046-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat címére történõ megküldésével (5650
Mezõberény, Juhász Gy. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 3, valamint a munkakör megnevezését:
ápoló, gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes pályázatot benyújtókat
meghallgatja a pályázatot elõkészítõ bizottság, - a pályázatok értékelése, valamint
a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó személyérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, - a pályázókat a pályázat eredményérõl írásban
tájékoztatjuk.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20.

évek munkája alapján méltán kiérdemeltek?
Az államtitkár nem tudott a kérdésekre kielégítõ választ adni, bár ígéretet tett arra,
hogy megvizsgálják a kérdést.

MEGHÍVÓ

Erdõs Norbert,
Mezõberény és térsége országgyûlési
képviselõje és vendége,
Dr. Matolcsy György,
volt gazdasági miniszter
fórumot tartanak
“Válságból válságba?!”
címmel.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
Idõpont: 2008. november 7. 18.00 óra

A MEZÕBERÉNYI ÓVODÁSOKÉRT
ALAPÍTVÁNY
köszönetet mond mindazoknak,
akik személyi jövedelmadójuk 1%-át
alapítványunk számára ajánlották fel.
2007. évben a SZJA 1%-ból befolyt
összeg 423.847,- Ft volt,
melyet a gyermekek játékainak,
eszközeinek bõvítésére használtunk fel.

Az alapítvány kuratóriuma

A MÛVÉSZET AZ OKTATÁSBAN
ALAPÍTVÁNY
az 1996. évi CXXVI. törvény 6.§ (3)
bekezdés rendelkezésének megfelelõen
ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és
értesíti támogatóit, hogy a 2006. évi személyi jövedeladó civil szervezeteknek felajánlott 1%-aiból az adóhatóság 202.925,- Ft-ot
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
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A VASÚT 150 ÉVE
A Szolnok-Békéscsaba-Arad
vasútvonal építésének
története
A vasútvonal megépítése elõtt Békés, Szolnok és Arad megyében a mocsaras, lápos
területeken a közlekedés az évnek csak
bizonyos hónapjaiban volt lehetséges. Korabeli feljegyzések szerint Csabától Váradig
az utat tavasszal csak ladikon lehetett
megtenni.
A tiszántúli országrész elsõ vasútépítésének
története 1856. november 10-én kezdõdött a
Császári és Királyi Szabadalmazott Tiszavidéki Vasúttársaság megalakulásával. Az
elsõ ülést 1857. április 20-án tartották
Bécsben.
A vasúttársaság elnöke
Gróf Andrássy György
volt, aki bölcs elõrelátásával, szervezõképességével
próbálta a lehetõ legrövidebb idõn belül megvalósítani Széchenyi István
közlekedéspolitikáját.
Ugyan a nemesi réteg tagjai nem akartak
fizetni, a vasúttársaság felhívását bizalommal fogadták, s a városok lakosainak többsége – valamint egyes földbirtokosok –
felajánlották birtokaik egy részét, s hozzájárultak, hogy a területet használhassák,
sõt, az építkezéshez szükséges anyagokat is
állták. Ezt követõen a Tisza-vidéki Vasúttársaság a pálya építésének megkezdésekor
Nürnbergbõl 800 db személykocsit rendelt,
melybõl 200 már 1857-ben megérkezett.
A Pest-Szolnok vonal folytatását 1847.
szeptember 1-jén kezdték kialakítani.

A vonal tervezése
Szajolon át Mezõtúrra, majd Szarvason,
Mezõberényen, Békésen és Gyulán vezetett
volna az út Aradig. A békéscsabaiak 1847.
április 10-én kérték, hogy Gyula helyett az
õ városukat érintse a vaspálya. Vállalták az
építkezéshez szükséges területek átadását, a
földmunkák elvégzését, a hidak felállítását,
illetve az állomás felépítéséhez szükséges
500 000 téglát is biztosították. Ez óriási
áldozat volt, tekintve, hogy mindössze egy
esztendõvel korábban váltották ki magukat
az úrbéri terhek alól. A terv végül módosult,
s ennek az is oka volt, hogy a szarvasi és a
békési gazdák tulajdonképpen vasvillákkal
kergették el a munkához látó mérnököket,
de a gyulaiak sem vették jó néven a szakemberek érkezését.
A Budapesti Hírlap 103. számából (1857.
augusztus 26.)
Újságcikk Gyuláról
A vasútépítésben még fõmunkaidõben is kb.
1500 napszámos dolgozik. A város és a
vasútépítõ társaság megegyezése szerint a
Gyula határát érintõ területeken a szántóföld ára 160, a legelõé 50 pengõforint,
1600 öles holdanként. “Az építkezés során
csak egyet sajnálunk városunk jövõ sorsát
illetõen: majdan megépülõ vasútnak, bár
határunkat érinti, mi, gyulaiak a vonat
robogását is csak a távolból halljuk."
Az építés elsõ jelentõsebb eseménye a Szolnok-Szajol közti Tisza-híd megépítése volt.
Ezt a nyolc évre tervezett vörösfenyõ faszerkezettel ellátott hidat 1857. október 17én avatták fel a Mezõtúr elnevezésû gõzmozdonnyal vontatott szerelvénnyel. A
korabeli publikáció szerint "a pályaépítési

munka örvendetes, hisz gyorsan haladt
elõre, különösen a Gyoma-Arad részen,
ahol az út csaknem teljes egészében elkészült, akárcsak az õrházak, valamint az
állomásépületek nagy része, többek közt a
csabai, a mezõberényi, illetve a kétegyházi.
A Gyomától Szolnokig terjedõ pályarészen
több akadállyal kellett megküzdeni, de
gyorsan halad a vonal két legjelentõsebb
hídjának építése is. A Berettyóé Mezõtúr
alatt, a másik, ennél sokkal nagyobb Köröshídé Gyománál. Utóbbi a szolnoki állandó
híd mintájára készül 12 ívezettel, melynek
összes belsõ világa 100 folyóöbölnél többre
terjed."
Az építkezés 1858 októberének elején befejezõdött, a mûszaki átadást pedig október
23-án tartották. Ez alkalomból Aradra külön
vonat érkezett 15 óra 30 perckor, melyet
Hauch Károly Ferdinánd helyhatósági
tanácsos, megyei elnök, illetve Kuthy Lajos
és Horváth Ádám polgármesterek fogadtak.
A csabai tudósítás így szólt: "Visszatérve
annyi áldozat és küzdelem után végre 1858.
október 25-én volt átadható a forgalomnak a
Császár és Király Tisza-vidéki vasút. A
forró õszi napon robogott be az elsõ személyvonat. A község apraja-nagyja, mind kint
tolongott a most is meglevõ emeletes nagy
állomás elõtt."
A menetrendet elkészítették, amely szerint a
menetidõ Bécstõl Aradig 21 óra 43 perc
volt.
A vasút óriási fejlõdését úgy érzékelhetjük
igazán, ha az akkori menetidõt összehasonlítjuk a maival.
Gurmai Sándor
ny. állomásfõnök

A SZÍNJÁTSZÁS MÚLTJA ÉS JÖVÕJE MEZÕBERÉNYBEN
Vegyünk részt egy idõutazáson, és elevenítsük fel a színjátszás emlékképeit a régmúlttól egészen mostanáig. Megsárgult, porlepte
hirdetésekbõl tudjuk, hogy már a 19. század
végén a mezõberényi iparos-ifjúság önképzõ egylete színi elõadásokat tartott táncmulatsággal egybekötve a "Magyar Király"
szálló termében.
Újabb emlékek kerülnek elõ már az 1950-es
évekbõl: a fekete-fehér fotókról mosolygó,
jelmezbe öltözött fiatalok néznek vissza: õk a
mezõberényi színjátszósok. Szabados Márton, aki 1955-tõl 1965-ig volt a rendezõjük,
így mesél errõl az idõszakról:
– A csoport minden második héten egy, a
Megyei Tanács által kijelölt színdarabot
mutatott be egy környezõ faluban, ahová a
Jókai Színház által küldött busszal mentünk. A falvaknak általában 200 fõ körüli
lakosa volt (például Csárdaszállás, Pusztaottlaka, Kötegyán). A bevétel 20%-a a

falunak maradt, 40%-a a Jókai Színháznak,
40%-a a csoportnak. A tiszteletdíjat vacsorára – ahogy akkor nevezték ripacsvacsorára – vagy kirándulásra fordítottuk.
Mezõberényben egyszer, kétszer adtunk elõ
egy évben a Kultúrotthonban vagy az
Ipartestület udvarán. A repertoáron szerepelt: Ez a falu eladó, Párosan szép az élet,
Bolond vasárnap, Disznótor, Állami áruház,
Bikaviadal címû elõadás. A legemlékezetesebb a Három a kislány zenés, táncos darab
bemutatója volt, ahol a színészeken kívül az
elõadáson részt vettek a dalárda tagjai,
vonósnégyes és zongorista is.
A színjátszás a fiatalok számára szórakozás
volt. Több barátság és szerelem is
szövõdött. Sajnos 1961-tõl csökkent az
érdeklõdés a színjátszás iránt, mert megjelent a televízió.
Színjátszási lehetõség újra 1978-ban adódott a fiatalok számára, a Petõfi Sándor

Mûvelõdési Központban, Irodalmi Színpad
majd QQCS Színjátszó Kör néven.

Gálné Kiszely Piroska a Színjátszó Kör
vezetõje a fellépésekrõl, fesztiválokról és
próbákról így emlékezik:
– A békéscsabai Mûvelõdési Központ abban
az idõben minden évben rendezett egy színjátszó versenyt a Békés megyei és környezõ
megyék színjátszó csoportjai között.
Ezeken mindig részt vettünk. Játszottuk
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PROGRAMAJÁNLÓ
Biblia a XXI. században

TÉLAPÓSZOLGÁLAT
A nagyszakállú télapó értesít
mindenkit, hogy 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 egy-egy versike és dal
eléneklésével bizonyítják, hogy a legjobb
télapók és krampuszok lennének ezen az
estén.
Meghallgatás: december 1. 15.00 óra
OPSKK Mûvelõdési Központja

KARÁCSONYI ALKOTÓI PÁLYÁZAT
Amennyiben a karácsonyi hangulat megihletett és
alkotásaidat (vers, esszé, novella, naplórészlet)
szeretnéd közkinccsé tenni,
maximum 1 oldal terjedelemben:
ne habozz, mûveidet küldd, vagy hozd be
az OPSKK Mûvelõdési Központjába november 25-ig.
A legjobbakat a Mezõberényi Hírmondóban
megjelentetjük.
A beküldött mûvekhez kérjük csatoljátok a
következõket: név, életkor, mû keletkezési ideje.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni:
Kovács Anettnél az 515-552-es számon.

BORIÁN TIBOR
nyugalmazott piarista igazgató elõadása a
Biblia éve alkalmából
2008. november 28-án,
pénteken 17.00 órai kezdettel
az OPSKK Könyvtára olvasótermében.
Minden érdeklõdõt tisztelettel várnak
a szervezõk

Felhívás
Kézmûves és iparmûvészeti portékákat,
karácsonyi ajándéktárgyakat, díszeket,
ételeket árusító vásározók jelentkezését
várjuk a négy adventi vasárnapon megrendezésre kerülõ karácsonyi vásárra.
A jelentkezéseket november 21-ig várjuk
az OPSKK Mûvelõdési Központjában vagy
az 515-552-es telefonszámon.

FELHÍVÁS!
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
betlehemkészítõ pályázatot hirdet általános
iskolás tanulók részére.
*

MÁRTON-NAPI HAGYOMÁNYOK
MEZÕBERÉNY 2008.

A pályázat témája: betlehemi jelenetet
ábrázoló alkotás,amely elsõsorban
természetes alapanyag
felhasználásával készülhet.
(ezen belül nincs semmiféle megkötésünk)
*

A Mezõberényi Német Önkormányzat, a
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, a Német Hagyományápoló
Egyesület, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Széchenyi István
Német Nemzetiségi Tagóvoda
tisztelettel meghívja

*

A beérkezett pályázatok kiállításra kerülnek
az OPSKK Muzeális Gyûjteményében,
a legszebb alkotások pedig
díjazásban részesülnek.
*

Beadási határidõ: december 10.
OPSKK Mûvelõdési Központja
Eredményhirdetés: december 19. 14 óra

Önt és kedves ismerõseit
két hagyományõrzõ programjára.
Márton-napi lampionos felvonulás
2008. november 14. 17.00 óra
Gyülekezõ helye: Széchenyi István Német
Nemzetiségi Tagóvoda
Útvonal: Luther u. - Puskin u. - Kossuth tér
- Hõsök útja - Városi Liget
Márton-napi mulatság
2008. november 15-én 19.00 óra
a Berény Szállóban
Fõvédnök: Barna Márton
Zene: Torony Band Zenekar

Ha szeretnéd
fejleszteni
beszédkészségedet,
fantáziádat,
önbizalmadat
és már elmúltál
7, de nemvagy még 19,
gyere, játssz, nevess!
Indul
a

SZÍNJÁTSZÓ KÖR

Jelentkezni lehet az
OPSKK Információs Pultjánál
vagy Kovács Anettnél az 515-552-es számon.

KÉZMÛVES MÛHELY
Az OPSKK “Madarak Háza” látogatóközpontja havonta változó mûhelymunkára és ehhez kapcsolódó kiállítással
várja az érdeklõdõket szombat
délutánonként 14-17 óráig.
Novemberben 15-én, 22-én és 29-én
várjuk az érdeklõdõket.

150 éves a mezõberényi vasútállomás
és a Szolnok-Békéscsaba-Arad
vasútvonal

KIÁLLÍTÁS
a Vasúttörténeti Alapítvány
gyûjteményébõl az
OPSKK Mûvelõdési Központjában
Megtekinthetõ:
november 14-ig nyitvatartási idõben
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KISVÁROSI KAVICSOK
Szlovák Anyanyelvi Nap
Mezõberényben
Békés megyében élõ szlovákok látogattak
el Mezõberénybe 2008. október 19-én a
XVII. alkalommal megrendezésre kerülõ
Anyanyelvi Napra.

A rendezvénynek az OPSKK Mûvelõdési
Központja adott helyet. Köszöntõt mondott
Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Tolnai Péter, a Békés
megyei Közgyûlés Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi, Vallásügyi és Ifjúsági
Bizottságának elnöke. A beszédek
elhangzása
után
kulturális
mûsor
következett, ahol a mezõberényi szlovák
csoportok – a Kodály Zoltán úti óvodások,
a Leg a láb AMI Berényke néptánccsoportja és a Szlovák pávakör – mûsorát nézhették
meg az érdeklõdõk. A vendégek is színpadra álltak, így a közönség ízelítõt kaphatott a szlovák kultúra gazdagságából. A
Kolárovóból érkezettek kórusmûveket
adtak elõ, a tótkomlósi Szlovák Színház

pedig egy humoros darabbal szórakoztatta
az egybegyûlteket.
E jeles rendezvényen köszöntük meg a
Mezõberénybe kihelyezett Polny Berincok
helységnévtáblákat Cservenák Pál Mikló
polgármesternek, a képviselõ-testületnek és
István Annának, a Szlovák Kultúra Háza
igazgatójának.
A rendezvény zárása a II. kerületi evangélikus templomban történt, ahol az egyházi
énekek mellett szlovákul is elhangzott a Mi
Atyánk, majd zárszót mondott Dr. Csicsely
Ilona, a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke.
A rendezvényt anyagi hozzájárulásukkal
támogatták: Mezõberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Békés Megyei Szlovák
Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat és Békés Megye Képviselõtestülete.

KÖNYVTÁRI NAPOK KÉPEKBEN

Mesetarisznya

Ép testben...

Könyvbemutató
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tevékenységükkel segítették a rendezvény megvalósulását.
Borgula Györgyné
elnök

Koszorúzás
MEGHÍVÓ
Az 1956-os forradalom 52. évfordulója
alkalmából a megemlékezés koszorúinak
elhelyezésére került sor a mezõberényi
Városi Köztemetõben 2008. október 23-án.

A Petõfi Sándor Gimnázium
szeretettel vár minden érdeklõdõt

Bolgár est

DANI PÁL

történész
“A honegyesítés és elõzményei” –
korszerû és újszerû szemléletek a
történelemben
(ami a történelemkönyvekbõl kimaradt)
címû elõadására.
Író-olvasó találkozó
Idõpont: 2008. november 19. 17.00 óra
Helyszín:Petõfi Sándor Gimnázium
Kollégiumának aulája
Dani Pál Hódmezõvásárhelyen élõ tör-ténész,
aki Londonból nemrég települt haza szülõföldjére. Fõ kutatási területe a kalandozásoknak
nevezett hadjáratok és az Árpád-kor. A Zürichi
Magyar Történelmi Egyesület tagjaként számos
konferencia és találkozó szereplõje.

Könyves vasárnap
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KISVÁROSI KAVICSOK
Befejezõdött a 2007. november 1. és 2008.
október 31. között mûködõ OFA - Kapu
Önkéntes Program

Az, hogy milyen érzést jelent az "adni jobb,
mint kapni", az tudja igazán, aki önzetlenül
segített már valakin.
Mezõberényben Kapu önkéntesként már
sokan átélhették ezt az érzést, amikor nem
vártak fizetséget, s pusztán az a tudat
boldoggá tette õket, hogy – ha pillanatokra
is, de – szebbé varázsolták valaki másnak az
életét.
Városunkban 2002-ben az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával a Humánsegítõ Szolgálat tevékenységi körében indulhatott el a Kapu Program, melynek keretében 32 önkéntes képzése történt meg. A támogatás megszûnése
után az aktív önkénteseknek köszönhetõen
tovább mûködött a program, de újult erõvel
2007. novemberétõl kapott szárnyra,
amikor az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 7.416.000 Ft-tal támogatta
az önkéntesség terjesztését.
Az OFA – Kapu program immár két
helyszínen, Mezõberényben és Békésen, a
Kapu Program "szülõhazájában" is mûködhetett, ahol négy csoportban, összesen hat-

vanhárom önkéntes vehetett részt a negyven
órás tréningeken Taraczközi Katalin kaputréner vezetésével.
Az OFA program célja – az elsõ programtól
egy kicsit eltérõen – a foglalkoztatás
bõvítése, a munkaerõpiaci szempontból
hátrányos helyzetû csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelése volt, s a célcsoporton belül hangsúlyosan szerepeltek a
tartósan munkanélküliek, a pályakezdõ
álláskeresõk, a 40 év feletti inaktív nõk, a
GYES-en, GYED-en lévõ kismamák, de
diákok, nyugdíjasok is helyet kaptak benne.
A programban újdonságként jelent meg, az
eddig hagyományosan szociális intézményekben mûködõ Kapu önkéntes tevékenység bevezetése az oktatási, kulturális
intézményekben, a közigazgatásban, valamint rehabilitációs szervezetekben.
Mezõberényben az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, a Petõfi Sándor
Gimnázium, a Polgármesteri Hivatal, az I.
Kerületi Német Evangélikus Egyház, a
Mezõberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete fogadott a Humánsegítõ és Szociális Szolgálaton kívül
önkénteseket, de természetesen voltak
egyéni felhasználói is a programnak.
Mit nyújtott a program?
* Elõsegítette a pályaválasztás elõtt álló
fiatalok pályaorientációját.
* Az önkéntes munkát vállaló pályakezdõ
fiatalok szakmai tapasztalatokat szereztek, s
ezáltal növekedtek elhelyezkedési esélyeik.
* A tartósan álláskeresõk társadalmi kapcsolatai bõvültek, önbizalmuk, önismeretük, kommunikációs készségük erõsödött.
A program hozzájárult a társadalmi

ÓRIÁSI
KABÁT és ÖLTÖNY
CSEREAKCIÓ!
Megunt kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
- Nõi, férfi télikabátok (gyapjú) 36-62-es méretig
- Fiatalos és mama fazonok
- Eredeti szõrmés kabátok
- Öltönyök 42-70-es méretig (9.900 Ft-tól)

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK - MAGYAR TERMÉK
Mezõberény, OPSKK Mûvelõdési Központja
2008. november 21. (péntek) 9-17 óráig

kirekesztõdés csökkentéséhez, a helyi
kötõdések és a szolidaritás erõsítéséhez.
Az eltelt egy év alatt az önkéntesek összesen 9600 önkéntes órát teljesítettek, melynek értéke 4.800.000 Ft-nak felel meg.
Nagy eredménynek mondható, hogy a programnak köszönhetõen tizennégyen találtak
álláshelyet.
Az egy évig finanszírozott program tapasztalatait, eredményeit a 2008. október 31-én
megtartott zárórendezvényen Kovács Edina, a
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
igazgatója mutatta be. Köszönetet mondott
az önkénteseknek, a felhasználó szervezeteknek a programban való aktív részvételért és együttmûködésért, a program
koordinátorainak Dancs Ildikónak, Kondász
Gabriellának és Schäffer Mártonnénak a
szervezõtevékenységért, a mezõberényi
Postahivatalnak a szponzorálásért, valamint
Mezõberény Város Önkormányzata Képviselõtestületének az erkölcsi támogatásért. Gratulált az "Év Kapu Önkéntese Díjazottainak": Gáncsa Melindának és Hõgye
Andrásnénak. Ezt követõen az önkéntesek
és a felhasználó szervezetek beszéltek arról,
hogy mit jelentett számukra a programban
való részvétel.
Az önkéntes munka lényegét az egyik
önkéntestõl származó idézettel lehet a
legjobban kifejezni:
"Nem várok érte semmit, mégis kapok
szeretetet, ragaszkodást, mosolyt, és ezek a
dolgok pénzzel nem fizethetõk meg. Önzetlenül, önkéntesen tenni valamit nemes
feladat!"
Kovács Edina
igazgató

Mezõberényi Hírmondó

A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
"Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja,
hogy nálad szebb baba a körzetében nem
akad.
Tanítja mamádat, hogyan gondozzon téged,
mit egyél, hogy egészséges legyen élted …
S tán csak kevés ember sejti,
de az országot a betegségektõl a védõnõ is
menti."
Kedves olvasóim!
Egy kolléganõ szép gondolatával kezdem a
mai írásomat, amely most kiváltképp
aktuálisnak
tûnik.
Szeretném,
ha
megõriznék saját és gyermekeik egészségét
egy súlyos, gyakran szövõdményekkel társuló betegségtõl.
Néhány sorban egy olyan kórokozó elleni
oltóanyagról tájékoztatom Önöket, amely
egyaránt igen veszélyes a csecsemõkre,
kisgyermekekre és az 50 évnél idõsebb
emberekre.
A Streptococcus pneumoniae baktériumot
– amit csak röviden Pneumococcus-nak
hívunk – már az 1800-as évek vége óta
ismerik. A baktériumnak több, mint 90
típusa ismert, de közülük csak néhány okoz
súlyos, akár halálos kimenetelû megbetegedést. Ez a kórokozó kizárólag csak az
embert betegíti meg, így az ember csak
másik em-bertõl kaphatja meg a fertõzést.
Cseppfertõzés útján terjed, köhögéssel,
tüsszentéssel, a nyál közvetítésével jut át a
baktérium.
Az egészséges emberek orrüregében és
garatjában természetes körülmények között
kimutathatók a különbözõ baktériumok
anélkül, hogy bármiféle betegséget okoznának.
(Különösen a 2 hónapos csecsemõk és a 2
éves korú kisgyermekek a baktérium-hor-
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dozók. Az életkor elõrehaladásával ez az
arány rohamosan csökken, s idõsebbekben
szinte meg is szûnik.)
Súlyos, életveszélyes a pneumococcus
betegség. Miért?
Azért, mert az orrüregben és a garatban
lévõ, addig tüneteket nem okozó kórokozók
áttörik a szervezet védelmi vonalát (nyálkahártyát)és közvetlenül bejutnak a véráramba. Igazából pontosan még nem ismerjük,
hogy egy ártalmatlannak tûnõ kórokozó
miért válik egy csapásra ilyen gonosszá. Azt
viszont biztosan tudjuk, hogy több
körülmény elõsegítheti ezen átalakulást: pl.
zárt közösségek, bölcsõ-de, óvoda, ill.
dohányzás, megelõzõ fertõzés.
Miután a baktériumok bejutottak a véráramba, ott tovább szaporodhatnak, vérmérgezést okoznak. A véráramból az ott felszaporodott kórokozók eljuthatnak a test
különbözõ részeibe. Így okozhatnak sú-lyos
agyhártyagyulladást,
tüdõgyulladást,
középfülgyulladást.
Már több ország bevezette a csecsemõkori
pneumococcus elleni oltást a nemzeti oltási
programjukba. Egyes országok egészségbiztosítói anyagilag támogatják a gyermekek ilyen típusú védõoltását is.
Örömmel írom le, hogy Magyarország is
elmozdult ez irányban Ez év október
hónapjától a két év alatti gyermekek ingyen
megkaphatja ezt az oltási sorozatot.
Minden ezzel kapcsolatos kérdéssel forduljanak gyermekorvosukhoz felvilágosításért!
Kérem, éljenek a lehetõséggel.
Ne feledjék, közeledik az influenzás fertõzés idõszaka.Védõoltás!
Jó egészséget kívánok!
Puskelné Ollé Ilona

GYÁSZJELENTÉS

November
Már igazi õszi hónap, a fák levelei lehullanak, s csupasz karokként emelkednek az
ég felé.
Egyre több a sötét óra, a hûvös hideg idõ. Véget érnek a kinti munkák, sok ember ilyenkor elkeseredik, depresszióssá lesz, mások
egykedvûen élik a hétköznapokat: iskola,
munka és az este egyformasága (vacsora,
televízió, számítógép, alvás). Közben a
legtöbben sóhajtoznak, mikor jön már el a
tavasz?
Ha a régieket kérdezzük, az elõttünk járó
nemzedékeket õk tudtak mit kezdeni a hideg õszi-téli estékkel is. Nem keseredtek el:
voltak feladatok, munkák és közös esték.
Ezek jó alkalmat jelentettek az oldott beszélgetésre, együttlétre, gyermekeknek a
közös játékra.
Ma olyan sokat panaszkodunk, hogy nincs
idõnk egymásra, barátokra, közösségi életre.
Próbáljuk meg a hosszú, õszi-téli estéket jól
kihasználni. Adjunk idõt a gépek mellett/
helyett az embereknek: családnak, barátoknak, gyülekezeti közösségnek, hobbinknak.
A hideg õszben kihûlõ szíveket az emberi
kapcsolatok, a szeretet megélése melegítheti fel. Bezárt, õszi-téli estéink alkalmasak
arra is, hogy könyveinket elõvegyük, és egy
csésze tea mellett elmélyedjünk azokban. A
könyvek között vár minket a Biblia is. A
Biblia évében nyissuk fel ezt a könyvet,olvassuk el valamelyik Evangéliumot az
Adventre, Karácsonyra készülve, vagy bármelyik könyvet a Könyvek Könyvébõl. Megtapasztalhatjuk, ha nyitott szívvel olvassuk,
hogy az emberek mellett az Istenszeretetet is
közel jön hozzánk, és megszólít minket,
hogy átmelegítse szíveinket!
Kedves Olvasó: " Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta"
(Zsoltárok 134,3)
Szabó Klára Antónia
református lelkipásztor

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
KARCAGI LÁSZLÓ
hosszan tartó, súlyos betegség után
53 éves korában elhunyt.
A gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK
Balogh János és Bontovics Ágnes
Margit (Kamut, Iskola u. 2); Pecze
Attila (Mb, Nagymester u. 3/a) és
Vámos Csilla Katalin (Mb., Hunyadi u. 42.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sashalmi Ádám és Tóth Erzsébet
november 29-én ünnepli

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

50.

SZÉKELY ERNÕ

házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból köszöntik õket
gyermekeik és unokáik.

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Balog Dániel (1939, Mb. Belentai u.
4/a); Dombi Istvánné Nagy Julianna
(1923, Mb. Budai N. A. u.17.); Galló
Györgyné Kósa Anna (1924, Mb. Eötvös
u.6.); Komiszár Jánosné Tímár Ilona (1933,
Mb. Juhász Gy. u. 1.); Nagy László Ferenc
(1954, Mb. Liget u.1/a); Székely Ernõ (1924,
Mb. Kálvin J. tér 8.)
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A SZÍNJÁTSZÁS MÚLTJA ÉS JÖVÕJE MEZÕBERÉNYBEN
Csokonai: Kocsonya Mihály házassága,
Lüzisztrate, Lónak vélt menyasszony címû
darabokat.
A legemlékezetesebb fesztivál Kisszálláson
volt, ahol ezüst minõsítést kaptunk. De
emlékezetesek voltak azok az elõadások is,
amelyeket kis közönség elõtt adtunk
Békésen, Békéscsabán, Köröstarcsán. Mindenhova elmentünk, ahova hívtak. A próbák
mindig jó hangulatban teltek. Mindenki
azért jött, hogy a mindennapi tanulás,
munka után jó társaságban, vidáman teljenek a napok. Volt a Mûvelõdési Központnak is egy különös hangulata, a tagok barátok voltak, együtt jártak iskolába, együtt
dolgoztak. Szinte sosem volt vita közöttünk. A Mûvelõdési Központ dolgozói is –
Nagy Ferencné, Márkus Zsuzsa, Sziklai
Éva – minden segítséget megadtak a
munkához.
Szabó Melinda, aki a QQCS Színjátszó
Kör egyik tagja volt, hasonlóképpen pozitívan nyilatkozik a körrõl:
– Ez egy olyan hely volt, ahol mindig vártuk egymást. A próbákon rengeteget nevet-

tünk, nagyon családias volt a hangulat. A
helyzetgyakorlatokkal szerzett tapasztalatoknak még ma is hasznát veszem. Kedvenc
vezetõm Gálné Kiszely Piroska jó rendezõ
volt, imádtam. Még mindig szívesen járnék
színjátszó foglalkozásokra.
A QQCS Színjátszó Kör a rendszerváltásig
létezett, utána 2006-ban volt újabb kezdeményezés színjátszócsoport létrehozására Stefanovits Péter és Patai Bori vezetésével. Elsõ és egyben utolsó elõadásuk
2007-ben Orbisz Káktusz címmel sikert
aratott.
A színjátszási hagyományok felélesztése
céljából Boldis Julianna drámapedagógus
vezetésével újra indul a Színjátszó Kör
Mezõberényben. Ez alkalomból beszélgettem vele:
– Ezt a lehetõséget 8-12, illetve 13-18
évesek számára hirdetjük meg. A foglalkozások heti egy alkalommal másfél órás
keretben lesznek megtartva a Mûvelõdési
Központ színpadán. Rengeteg játék, szituációs feladat, beszédmûvelési gyakorlat és
mozgásgyakorlat lesz és persze móka,

jókedv, kacagás. Ezáltal a gyerekek magabiztosak lesznek, képesek lesznek társaikkal kapcsolatot teremteni, közösségben
együttmûködni, szókincsük, nyelvi kifejezõképességük és kreativitásuk fejlõdik.
A tanév végén egy színpadi produkcióval
mutatkoznak be a gyerekek közönség elõtt.
Természetesen idõvel szeretnénk több
helyen szerepelni: színjátszó fesztiválokon,
városi ünnepségeken, illetve ahová
meghívást kapunk.
A diákoknak azt üzenem hogy: ha egy jó
csapat tagja szeretnél lenni; ha ki szeretnéd
próbálni magad különbözõ helyzetekben;
ha meg szeretnéd mutatni, hogy mit tudsz;
ha szeretnél színpadra állni, akkor jelentkezz a Színjátszó körbe a Mûvelõdési
Központban! Gyere és próbáld ki magad!
Várlak Benneteket szeretettel!
Az elmúlt években sok változás történt,
ennek ellenére elmondható, hogy a színjátszás múltja, jelene, jövõje összefonódik,
hisz
"színház
az
egész
világ".
Kovács Anett

OLVASÓI LEVÉL
VARNUS XAVÉR ÚJRA
ELBÛVÖLTE BÉKÉS MEGYÉT
Neves orgonamûvészünk
október 11-én tartotta
Szarvason az evangélikus
ótemplomban országjáró
körútjának soron következõ hangversenyét Mindörökké Bach címmel.
Johann Sebastian Bach munkásságát, zene
iránti elhivatottságát mutatta be a mûvész
úr. Akár egy tanórán is érezhette volna
magát a hallgatóság: mind elbeszélésben,
mind zeneileg lenyûgözõ volt az elõadás.
Bepillantást engedett Bach életútjának
néhány állomásába is, ami hol mosolygásra
késztette a hallgatóságot, hol pedig szomorúsággal töltötte meg a szíveket, rádöbbenve, hogy sokan mennyire nem be-

csülik és nem ismerik fel a tehetséget
(némely esetben csak a haláluk után értékelik és ismerik el õket).
Bach csodálatos mûvei megszólaltak a templom orgonáján, amit még színesebbé varázsolt a budapesti Tomkins Énekegyüttes
bekapcsolódása is egy-egy zenemûbe.
Bátran állíthatom, a közönséget elbûvölte
Varnus Xavér közel két órás mûsora, többször vissza is tapsolták.
Fergeteges hangulatot teremtett a hangverseny végén, "megdolgoztatta" a tisztelt
publikumot. Közkedvelt slágereket játszott
az orgonán, éneklésre és ritmusra tapsolásra késztetve az arra vállalkozókat.
Lelki megtisztulással léphettünk ki a templom kapuján azon a csodálatos õszi estén.
A szarvasi Ótemplomot 1786-ban kezdték
el építeni Tessedik Sámuel evangélikus

TANFOLYAM

INDUL FOLYAMATOSAN
MEZÕBERÉNYBEN!

Érdeklõdni: 30/938-8982 v. helyi ügyvezetõnknél 30/402-1010
Kezdjen az áremelkedés és a korhatáremelés elõtt!
– Számítógépes felkészítés
– Ingyen CD-k, tesztek
– Fizetés 5 részletben
– 50% elméleti díjkedvezmény
– vezetési óradíj 2.300 Ft
– választási lehetõség 12 gépkocsiból
– 6 hónapos fix ár a képzés befejezéséig
Színvonalas képzés, olcsó ár THERMÁL AUTÓSISKOLA!

lelkész kezdeményezésére, majd 1788-ban
szentelték fel. A templom 3500 ülõhellyel
rendelkezik, az orgonát – Herótek József
orgonaépítõ munkáját – az elsõ emeleti
karzaton helyezték el.
Mezõberény is rendelkezik több, a múlt
században épült templommal, amely alkalmas lehetne hasonló horderejû hangversenyek lebonyolítására.
Jó lenne szélesebb körben is megismertetni
a közönséggel helyi nevezetességeinket.
Felemelõ kulturális élményben lehetne
részünk, ha Varnus Xavér a mi kis városunkban is megszólaltatná valamely templomunk orgonáját.
A II. ker. evangélikus templom már helyt
adott néhány hangversenynek, de a
mûvész interpretálásában teljesen más
élményben lenne része a hallgatóságnak.
Boldi Ildikó
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat csoportosan elkövetett rablás bûntettének megalapozott gyanúja miatt két
mezõberényi fiatalkorú és két mezõberényi
felnõttkorú ellen, akik 2007. szeptember
27-én 21.00 óra körüli idõben értékeinek
elvétele céljából tettleg bántalmaztak egy
mezõberényi lakost. A bántalmazott személy azonban nem tartott magánál értéket.
Ugyanezen a napon 22.00 óra körüli idõben
Mezõberény belterületén tettleg bántalmaztak egy másik mezõberényi lakost, mely
során elvették táskáját a benne lévõ
készpénzzel és személyes irataival együtt.
A sértettek a cselekmények során nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.
A bejelentéseket követõen néhány óra
múlva elfogásra kerültek a fenti bûncselekmény elkövetõi.
Az eljárás eddigi szakaszában megállapítást
nyert, hogy az elfogott személyek korábban
több hasonló jellegû, illetve más vagyon
elleni bûncselekményt követtek el.
Az elkövetõk az elfogás után alkalmazott
õrizetbe vételt követõen sem kerültek
szabadlábra, mivel a Mezõberényi
Rendõrõrs által tett elõterjesztés alapján a
bíróság elrendelte mind a négy személy
elõzetes letartóztatását.
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást ren-

delt el rablás bûntett miatt, mert ismeretlen
tettesek 2008. október 13-án 22.00 óra
körüli idõben Mezõberény egyik családi
házának utcai kerítésén keresztül a házhoz
tartozó udvarba bemásztak, a záratlan
bejárati ajtón keresztül a családi házba
mentek, ahol az ott lakó, egyedül élõ idõs
személyt bántalmazták, tõle pénzt követeltek.
A lakásban kutatást végeztek, majd az ott
talált 29.000,-Ft készpénzt, személyes iratokat, különbözõ hústerméket, valamint egy
mobiltelefont távozáskor eltulajdonítottak.
A sértett a bántalmazás következtében nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A
bûncselekmény során okozott kár: 45.000,Ft.
A bejelentést követõ nyomozás során
megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt
két felnõttkorú mezõberényi lakos követte
el. Az elkövetõk elõállítását, valamint
õrizetbe vételét követõen a Mezõberényi
Rendõrõrs elõterjesztése alapján a bíróság
elrendelte mindkét személy elõzetes
letartóztatását.
**********
A megelõzés jegyében a Mezõberényi
Rendõrõrs is csatlakozott az ún. "iskola
rendõre" elnevezésû országos programhoz,
melynek lényege, hogy a Mezõberényi

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉS
A Mezõberényi Petõfi és
Goethe Alapítvány
közhasznúsági jelentése
2007. évrõl
– Az alapítvány 2007. évben a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett
pályázatán 300.000,- Ft mûködési célú költségvetési támogatásban részesült.
– Az adózók 1%-ából 2007. évben 523.000,-Ft
folyt be az alapítvány számlájára.
– A mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium
akkreditált ÖSD nyelvvizsgahely és a
Mezõberényi Petõfi és Goethe Alapítvány
között együttmûködési megállapodás alapján
az alapítvány a vizsgázók által számlájára
befizetett vizsgadíjak terhére alapító okiratának 2.1 pontja alapján vállalja, hogy a nyelvvizsgáztatással kapcsolatosan felmerülõ költségeket számla ellenében megfizeti.
Az alapítvány a vizsgáztatásból haszonra nem
tesz szert.
A gimnáziumban 2007. évben 4 alkalommal
volt nyelvvizsgáztatás.
Mezõberény, 2008. október 20.
Egeresiné Vas Ildikó
kuratórium elnök

Rendõrõrs képviselõje a városban lévõ
Általános Iskola igazgatója, tantestülete, és
nem utolsó sorban a tanulói közötti szoros
együttmûködést alakítson ki a közbiztonság
és a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében. A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola rendõre a 2008/2009-es
tanévben Márta Zoltán r.hadnagy.
Tevékenysége elsõsorban a balesetmegelõzést szolgáló rendezvények, pályázatok
népszerûsítése, illetve közlekedésbiztonsági
és bûnmegelõzési elõadások megtartására
irányul.
**********
A Mezõberényi Rendõrõrs tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy a közlekedési balesetek megelõzése, valamint a közlekedés
rendjének fenntartása érdekében 2008.
október 1. és november 30. közötti idõben a
gyalogosok és kerékpárosok fokozott
ellenõrzésére kerül sor.
Ennek során kiemelt figyelmet fordítunk a
gyalogosátkelõhelyek ellenõrzésére, illetve
a gyalogosok és a kerékpárral közlekedõk
által elkövetett szabálysértések megelõzésére, kiszûrésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Mezõberényi Rendõrõrs

SPORT
Csodálatos október
Remek hónapot tudhat maga mögött a Mezõberényi FC, miután négy októberi mérkõzésébõl hármat megnyert, egyet pedig döntetlenre hozott. A futballcsapat ezzel a megyei
élvonal tabellájának hetedik helyét foglalja
el, azonos pontszámmal rendelkezik mint a
hatodik Csabacsûd SE, s mindössze egyetlen
egység választja el az ötödik pozíciótól,
melyben a Sarkadkeresztúr tanyázik.
Valóságos rangadóval kezdõdött az október a
mezõberényiek számára, hisz a hónap elsõ
fordulójában – mely az idény kilencedik játéknapja volt – a csapat Szarvasra látogatott.
A két fél párharcát a bajnokságban tavaly –
nüanszokkal ugyan, de – a szarvasiak
nyerték. Október 4-én nagy reményekkel
utaztak a mieink, és teljesítették is a küldetésüket: a vártnál nagyobb arányú, 3-0-s
gyõzelmet arattak. Buczkó Balázs kétszer,
Molnár Dániel egyszer volt eredményes.
A következõ ellenfél az újonc Csabacsûd volt,
ráadásul hazai pályán, így kötelezõ volt a
berényiekre nézve a három pont begyûjtése. Az
emelkedõn elindult gárda ezt a próbát is sikerrel abszolválta a 2-0-val. A gólokat Wagner
József, illetve Benyovszki János jegyezték.
Ezzel, a tizedik fordulót követõen a csapat már
a kilencedik helyen állt a táblázaton.

Nem érdemelnek feddést a játékosok, talán
mégis elvárható lett volna jobb eredmény a
mezõkovácsházi szereplés után. A megyei
elsõ osztályba szintén frissen feljutó hazaiak
2-2-s döntetlent harcoltak ki a tizenegyedik
fordulóban, igazán elégedetlenek azonban
így sem lehetünk. A berényiek két gólja
Bokor Zsolt, valamint – újfent – Benyovszki
János nevéhez fûzõdik.
Az utolsó októberi körben aztán a
Mezõberényi FC játékosai korrigálták az egy
héttel azelõtti apró botlást. A mezõnyben
elfoglalt hely alapján mindenképp erõsebb
játékerõt képviselõ Jamina SE-t hazai pályán
sikerült 1-0-ra legyõzni Wagner József
találatának köszönhetõen, ami igen komoly
fegyverténynek számít, tekintve, hogy ezzel
a csapat a hetedik helyre kúszott fel a tabellán. Az elmúlt hónap eredményeit figyelembe véve tehát jóformán maradéktalanul
elégedettek lehetünk a labdarúgók teljesítményével. Reméljük, november 1-jén Békésrõl is sikerül majd hazahozni mindhárom
pontot. Aligha lesz sétagalopp, hisz hiába áll
ellenfelünk az utolsó helyen, talán épp ez válhat a békésiek elõnyére, a papírforma azonban a mieink mellett szól. Szurkoljunk
együtt!
Szurovecz Illés
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL,
8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 4,95%-tól!
Pl.: 1 millió forint lakásépítési célú hitel esetén (HUF) induló alacsony törlesztéssel – az elsõ 5 évben – 10 évre 10.630,- Ft/hó, 15 évre 8.320 Ft/hó, 20
évre 7.240,- Ft/hó
Pl.: 1 millió forint lakásvásárlási célú hitel esetén (HUF) induló alacsony törlesztéssel – az elsõ 5 évben – 10 évre 11.810,- Ft/hó, 15 évre 9.460,- Ft/hó, 20
évre 8.330,- Ft/hó, 25 évre 7.700,- Ft/hó
SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK-HITELEK-HITELEK
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁS FELÚJÍTÁS,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS,
LAKÁSBÕVÍTÉS,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,
VÁLLALKOZÓI HITELEK,
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,

ADÓSSÁGRENDEZÉS,
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZTISZTVISELÕI HITELEK,
TERHELT INGATLANRA IS
PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFAPÁLYÁZATRA)

Több bank ajánlata közül választhat!
FOLYAMATOS AKCIÓ!
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk

IDÕPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!
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RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!

?

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN (HUF, CHF, JPY, EUR)

LAKÁSCÉLÚ HITELEK ESETÉN (HUF, CHF, JPY, EUR)
(ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ - ÉS HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, FÉSZEKRAKÓ HITEL,
GYORSHITEL, KÖZALKALMAZOTTI-, KÖZTISZTVISELÕI HITEL, FELÚJÍTÁS, KORSZERÛSÍTÉS, LAKÁSLÍZING)
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK ESETÉN (HUF, CHF, JPY, EUR)
HITELKIVÁLTÁS ESETÉN (HUF, CHF, JPY, EUR)

?
?

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KÍVÜL AKÁR 1 HÉT ALATT IS

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértõl is igényelhetõek!
FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerûen!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpont egyeztetéssel!
Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, ingatlanközvetítõ,
értékbecslõ, 06/20-937-6738,
TÓTH JÁNOS irodavezetõ, 06/20-922-0990,
BOROS KRISZTINA iroda/ügyviteli asszisztens
06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
Tel./fax: 66/424-314

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
(Lottózó mellett)
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