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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Két kopjafa a téli temetõben, 
emlékeinket szeli iramló szán, 
Karácsonyfát díszítünk, múlt idõben
Jelenünk túlfut minden napi hajszán.

Simogatom két földbe ásott oszlop
Faragott, deres, örök néma testét,
Minden, ami orvul szertefoszlott
Kicsiny gyertyákkal tölti be az estét.

S látom árván, túl minden reményen
Fát aprít egy apró öregember,
Alvadt vér a madárnyi mellényen,
Apám testén vak föld, idõ-tenger.

Tort ülünk, karácsonyi ebédet,
Ezüst csillag nõ élõ smaragd fán, 
Az égi úton elmennék elébed
Visszatérhetetlen jó anyám!

Két kopjafa a téli temetõben,
Négy gyermekünk nézi az élõ fát,
Sír a szán a fölfagyott idõben,
Giccsfény zúzza karácsony ablakát.

Várjuk mégis az illatos kalácsot,
Szorítjuk egymás megriadt kezét,
Keressük az atomkori ácsot,
A szûz anyát és tiszta kisdedét!

Tomka Mihály

Karácsonyi elégia

 
Szegényen, szabadon, szeretetben

Vasárnap délután meggyújtottuk az elsõ adven-
ti gyertyát. A lelkünk tele van várakozással, a leve-

gõ mézeskalács illattal…a városra mégis, mintha
rászállt volna a keserûség, rossz hangulat. Csengey
Dénes 1989. december 23.-án írta ezeket a sorokat:
"Nehezen adtuk oda magunkat az ünnep elõtti
várakozásnak. Több volt közöttünk a gyûlölet, mint a
remény, több a kétségbeesés, mint a nyugodt önbiza-
lom. Összeomlásunkat, erkölcsi összeroppanásunkat,
végsõ elnyomorodásunkat és egymás ellen vadulá-
sunkat könnyebb volt elképzelni, mint azt, hogy fele-
gyenesedünk szegénységben, szabadságban és sze-
retetben, megosztozunk a sovány, mégis súlyos örök-
ségen, és aztán megalapítjuk a magunk új, európai
hazáját.
Itt voltak közöttünk, most is itt vannak az ember és
nemzet legjobb tulajdonságai is. Nem némult el józan
mérlegelés, a felülemelkedõ belátás, a lehetetlennel
szembeforduló szelíd dac és a végsõ egymásrautalt-
ság felismerése. De a tulajdonságok csendes színre-
lépése valahogy idõszerûtlennek tûnt, mint a decem-
ber végi rügyfakadás. Könnyebben teremtettek köz-
figyelmet a harc, a kegyetlenség, a gyûlölet me-
tafórái. Igazoltató éberséggel környékeztük egymást,
nem tiszta, belátó érdeklõdéssel.
És ingerült tülekvés volt mindenütt. A politikában, az
aranyvasárnap nyitva tartó üzletekben, a meg-megál-
ló mozgólépcsõn. Az idegrendszerekben. Ajzott két-
ségbeesés. 
Az angyal pedig megrökönyödve nézett minket, neki-

szorítva valahol egy nedves falnak. 

Tûnõdve állok az ablaknál karácsony
elõestéjén."

A helyzet és az érzés nagyon ismerõs. Akár ma is
írhatta volna… pedig a légkört, ami körülvesz ben-
nünket, mi hozzuk létre, emberek. Aki nem látja meg a
másik emberben a jót, az nem érzi önmagában sem.
Állandó haraggal és gyûlölettel a szívünkben nem
találhatjuk meg saját belsõ békénket. E nélkül pedig
másokkal sem tudunk békében élni.

"Mit mondhatok erre? Körülnézünk, és amit látunk az
a mienk. Az ünnep nem hazugság, nem kibúvó, nem
felülkerekedés. Kilábalás a mocsárból, kibontakozás
mindennapi ügyeink hínárszövedékébõl, csendes és
megilletõdött találkozó néhány végtelenül nagy és
határtalanul egyszerû érzéssel.
És az lesz majd a gyertyagyújtás pillanata. Akkor
ablakot nyitunk, bebocsátjuk és magunk közé fogad-
juk a vacogó angyalt. Megmelengetjük a kezét, szép
haját a fenyõ ágaira terítjük óvatosan.
Aztán eloltjuk a villanyt.
A politika görögtüzei után nyugtatni fogja szemünket
a csillagszórók apró, ezüstös fénye.
Aztán átölelhetjük egymást, térdig állva a reményte-
lenségben, de érezve egymás homlokának a melegét.
Aztán azt mondhatjuk egymásnak tiszta, könnyû
szívvel:

Boldog karácsonyt, kedveseim!"

Onody Gyuláné
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Október 28-án Cservenák Pál Miklós pol-
gármester Burai Csaba – a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt. kijelölt dolgozója – elõtt
aláírta a mezõberényi önkormányzat és a
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. közötti szin-
dikátusi szerzõdést. E szerint önkormány-
zatunk a jövõben is a Vízmûvek Zrt. tagja
kíván maradni. A szindikátusi szerzõdéssel
egyidejûleg aláírásra került az üzemeltetési
szerzõdés is.

?

Október 29-én Szegeden az Ivóvízminõség-
javító Program Projekt Ellenõrzõ Szer-
vezet ülése zajlott, mely ülés fõ napirendje-
ként a Projekt Ellenõrzõ Szervezetben köz-
remûködõ önkormányzatok társulási kér-
dése szerepelt, amelyrõl november hónap-
ban egyeztetõ tárgyalások történnek meg.

?

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Kht. Békéscsabai Területi
Irodája a "Bölcsõdei férõhelyszám növe-
lése Mezõberényben" címû pályázattal
kapcsolatban október 30-án helyszíni szem-
lét tartott a régi bölcsõde épületében a
Munkácsy úton, valamint az újonnan létesí-
tendõ bölcsõde helyszínén, a Puskin utcában.
A helyszíni szemle a projekt megvalósít-
hatóságának, a jogosultság megalapozott-
ságának, és a pályázattal kapcsolatos egyéb
információk helytállóságának vizsgálatára
terjedt ki. A vizsgálat megállapította, hogy a
régi bölcsõde épülete alkalmatlan a bõví-
tésre, az új helyszín viszont alkalmas egy új
bölcsõde létesítésére.

?

November 3-án a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt-nél a Felügyelõ Bizottság ülésén vett
részt a polgármester. Az ülésen a 2009. évi
ivóvízdíjak megállapítása és a 2009. évi
szennyvízdíjak megállapításának felügyelõ
bizottsági ellenõrzése történt meg. Az ellen-
õrzött és javasolt díjak megállapítása kap-
csán a Vízmûvek Zrt. hamarosan megkeresi
önkormányzatunkat. Az említett ülésen napi-
renden szerepelt még a Vízmûvek Zrt. által
kötött egyéni szerzõdések vizsgálata is. A
Felügyelõ Bizottság olyan döntést fogalma-
zott meg, mely szerint tartózkodni kell az
egyéni szerzõdések kötésétõl, mindenkivel
szemben azonos tartalmú és formájú szer-
zõdések megkötését kell biztosítani.

?

Dr. Jakucs Péter a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád megyei
Kirendeltségének dolgozója, valamint
Debreceni Lajos a Körösök Völgye

LEADER Akciócsoport vezetõje tett láto-
gatást Mezõberényben. A november 30-ig
beadásra kerülõ pályázattal kapcsolatos
problémáikat, illetve javaslataikat tárták a
polgármester, a jegyzõ és a mûszaki iroda
dolgozója elé. Tisztázódott a pályázati lehe-
tõség mikéntje a 100 m2/fõ lakosságszám
alatti esetben, így egyes pályázatoknál csak
külterületi ingatlanok esetében élhetnénk
pályázati lehetõséggel a védett ingatlanok
tekintetében. Az idegenforgalmi fejleszté-
seknél van lehetõség a megtervezett és a ko-
rábbiakban már eldöntött hosszú tó pályáza-
tának benyújtására.

?

November 8-9-én a polgármester a Berény
Utónevû Települések Szövetségében való
részvétellel vállalt kötelezettségnek tett
eleget. A szövetségben vállalt kötelezettsé-
günk, hogy támogatjuk a Berény utónevû te-
lepülések minden résztvevõjét az írásba fog-
lalt elvek szerint. Vörösberényben – mint a
Berény utónevû települések alapító és
kezdeményezõ tagjánál – a 2009. évi
részvétel lehetõségeinek megtárgyalására
került sor, továbbá információcsere történt a
településüzemeltetés számos kérdésében.

?

November 11-én Borgula Péter, a Pol-
gármesteri Hivatal dolgozója vett részt azon
a megbeszélésen, amelyet a békéscsabai
Közútkezelõ Kht. a téli hómentesítési és
úttisztítási feladatokról tartott.

?

A debreceni Colas Kft. október 31-i határ-
idõvel készre jelentette a mezõberényi
Puskin utca, Madách utca és Deák utca,
valamint a Sas utca, Óvoda köz és Hattyú
utca útépítési munkálatainak befejezését.
Az említett munkák elvégzésének átadás-
átvétele november 12-én történt meg.

?

A 2008. évi aszfaltozási munkálatok befe-
jezéseként – vállalkozói hozzájárulással
fûszerezve – megtörtént az Ókert utca asz-
faltozása. Az említett utcában jó minõség-
ben mintegy 800 m2 útfelület aszfaltozása
történt meg.

?

November 12-én ülésezett a településünk
várossá nyilvánítása 20. évfordulójának
megünneplését elõkészítõ ad hoc bizottság.
A bizottsági ülésen részt vettek Onody
Gyuláné és T. Wagner Márton bizottsági
elnökök, Harmati László alpolgármester és
Dr. Hegedûs Pál.

?

November 18-án a Békési Kistérségi Tár-
sulás ülésén vett részt Harmati László

alpolgármester és Dr. Baji Mihály jegyzõ.
Az ülésen tájékoztató hangzott el a széles-
sávú internethálózat üzemeltetésérõl, és
döntés született a 2008. évi téli köz-
munkapályázat beadásáról.

?

November 20-án Dr. Baji Mihály jegyzõ és
Borgula Péter, a Polgármesteri Hivatal dol-
gozója vettek rész azon a megbeszélésen,
amelyet az Ivóvízminõség-javító Prog-
ramot végzõ szervezet szervezett Békés-
csabán a Közigazgatási Hivatal tárgya-
lójában. Az Ivóvízminõség-javító Program
által szervezett feladatokat, beleértve bizo-
nyos rekonstrukciós munkálatokat is, a
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. által végzett
területen 2 társulásba való tömörülésben kí-
vánnák megvalósítani. E társulásba való be-
lépés körülményeinek tisztázása volt a meg-
beszélés feladata. Amennyiben a társulás-
ban való közremûködést választjuk, úgy azt
testületi határozattal is meg kell erõsíteni.

?

A Kisvárosi Érdekszövetség november 21-
én Hévízen tartotta soron következõ ülését.
A szövetség õszi ülése mindenkor a követ-
kezõ évi költségvetés témakörének lehetõ-
ségeit tárja a Kisvárosi Érdekszövetség tag-
jai elé. Az ülésen a pénzügyminiszter, a
pénzügyminiszter képviselõi, továbbá az
önkormányzati miniszter tájékoztatta a
jelenlévõket a költségvetés aktuális kérdé-
seirõl.

?

November 21-én a Békés Megyei Vízmû-
vek Zrt. a tulajdonosi önkormányzatok ré-
szére víziközmû konferenciát tartott Békés-
csabán a Garzon Szállóban. A konferencián
Borgula Péter, a Polgármesteri Hivatal dol-
gozója képviselte önkormányzatunkat. A
konferencián a víziközmû fejlesztési pályá-
zatról hangzott el beszámoló, KEOP pályá-
zat keretében a szennyvíztisztító telepek
fejlesztési lehetõségeirõl hallhattak elõ-
adást, valamint a víziközmûvön elvégzett
beruházásokkal kapcsolatban tájékozódtak
a megjelentek.

Mirõl tárgyalt 
a képviselõ-testület?

2008. november 24-én tartotta soron követ-
kezõ ülését Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete.
Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a jelen-
lévõket, valamint a kábeltelevízió nézõit a
képviselõ-testület október 27-én tartott zárt
ülésén hozott döntéseirõl, majd ezt követõ-
en Cservenák Pál Miklós polgármester tá-
vollétében Harmati László alpolgármester

Ez történt 
a két ülés között
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tartott beszámolót a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

?

A képviselõ-testület egyetértett azzal, hogy
a városi fúvószenekar vezetõjének meg-
bízásáról a decemberi testületi ülésen tör-
ténjen döntés, miután az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság átdolgozta a meg-
bízási szerzõdést.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-
testülete az "Altató lövedékes puska be-
szerzését, használatát" anyagi eszközök
hiányában nem támogatta, de egyben felkérte
Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy foly-
tasson tárgyalásokat a kistérségi szinten történõ
megvalósítására. Megbízták a polgármestert,
hogy Krcsmarik Tamás vadásszal és Gyurkó
Csabával, a Tappe Kft. ügyvezetõjével foly-
tasson tárgyalást arról, hogy a kábító fúvó-
csõ használatát hogyan tudnák a kóbor ebek
befogása érdekében Mezõberényben megva-
lósítani. A tárgyalás eredményérõl a polgár-
mester a decemberi testületi ülésen  számol be.

?

A képviselõk egyetértettek azzal, hogy
Mezõberény várossá nyilvánításának 20.
évfordulójának megünneplése a Berényi
Napokhoz kapcsolódjon. Emiatt a Berényi
Napok rendezvény 3 napos lesz (augusztus 20-
22.), melybõl 1 nap a várossá nyilvánítás
megünneplését célozza meg. Döntés született
arról, hogy a rendezvény részleteinek kidolgo-
zására készüljön egy ütemterv az OPS Kul-
turális Központ koordinálásában, melynek rész-
leteirõl az illetékes bizottságok és a képviselõ-
testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.

A képviselõ-testület elfogadta az Oktatási és
Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint a
könyvtári könyvek törlésére az újbóli könyv-
tári leltározás és  a késedelmes olvasók felszó-
lításának eredményét megvárva kerüljön sor. 

?

Módosításra került Mezõberény Város Ön-
kormányzatának 2008. évi költségveté-
sérõl szóló rendelete. A testület a 2008. évi
költségvetés bevételeit 3.074.613.000,- Ft
elõirányzattal, 2.376.948.000,- Ft teljesítés-
sel, kiadásait  3.074.613.000,- Ft elõirány-
zattal 1.714.138.000,- Ft teljesítéssel, az egyen-
leget 662.810.000,- Ft-tal jóváhagyta, és a
2008. évi költségvetés alapján a 2008. I-III.
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót
elfogadta. Ezt követõen elfogadták a 2009.
évi költségvetési koncepciót is.

?

Módosították a gyermekvédelem rendsze-
rérõl szóló, az önkormányzat vagyonáról
szóló, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások helyi rendszerérõl szóló ren-
deletet. Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete rendeletet alkotott a
zajvédelem helyi szabályozásáról.

?

A képviselõ-testület az állattartási rendelet-
tel kapcsolatos javaslat – ebtartásra vonat-
kozó helyi állattartási szabályozás – meg-
tárgyalását elhalasztotta azzal, hogy az a rá
vonatkozó Alkotmánybírósági állásfoglalás
megtörténte után kerüljön tárgyalásra.

?

A testület tudomásul vette, hogy a Szlováki-
ából érkezõ kulturális csoportok fogadásá-

nál a Mezõberényi Szlovákok Szervezete
nem használta fel a számára támogatásként
biztosított összeget. A támogatásként megítélt
és fel nem használt 80.000,-Ft összeggel a
2008. évi költségvetése általános tartalék-
alapját megemelte.

?

A képviselõ-testület a 2009. évi nemzetközi
kapcsolatok támogatására, valamint a 2009.
évi városi rendezvények és kulturális ér-
tékek támogatására pályázatot ír ki. Meg-
bízta az Oktatási és Kulturális Bizottságot,
hogy a pályázati elõkészítõ munkálatokat a
támogatási keretösszeg meghatározása nél-
kül végezze el addig is, amíg a testületi dön-
tés meg nem születik a hatáskör átruhá-
zásáról, a benyújtott pályázati kiírásokat jó-
váhagyta.

?

A testület az ivóvízellátási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatás díjainak megál-
lapításáról a Vízmûvek Zrt. tájékoztatását
tudomásul vette, és tanulmányozásra alkal-
masnak tartotta. A napirend tárgyalását
elhalasztotta a decemberi testületi ülésre,
hogy pontos adatok ismeretében lehessen
meghatározni a jövõ évi díjakat.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület, melyen
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket
érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor. 

A következõ testületi ülés idõpontja:
december 22.

Jakab Krisztina

Tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy 2003-ban Csatornamû hozzájárulás cí-
mén kötött OTP-LTP vízi-közmû szerzõdé-
seket folyamatosan szünteti meg a helyi OTP.

A megszüntetések dátuma függ a lakos be-
fizetésétõl is, hogy rendszeresen, havonta,
havi díjban fizette-e az összeget.  (62 hó ×
2.183 Ft = 135.346 Ft + állami támogatás +
kamat = 185.000 Ft, mely összeget az
Önkormányzat javára írja jóvá az OTP.) 
Ezen felüli túlfizetéseket és kamatokat az
OTP visszafizeti a szerzõdõknek. 
A 15% közmûfejlesztési hozzájárulást a
Polgármesteri Hivatalnak kell az államtól
megigényelnie és visszafizetnie, várhatóan
a  2009-es év elsõ felében, melyrõl levél-
ben tájékoztatjuk az OTP-LTP szerzõdõket.

A K&H e-sziget egyik nagy népszerûségre
számot tartó pontja a K&H e-zóna terminál.
A K&H Bank alig egy hónappal ezelõtt
ezzel az egyedi megoldásával nyerte el a
"Az év Bankja 2008" versenyen "Az év
leginnovatívabb bankja" kategória elsõ
díját.
A K&H e-zóna terminál egy bankau-
tomatára emlékeztetõ érintõképernyõs
számítógép, amelyen az e-banki hoz-
záféréssel rendelkezõ K&H ügyfelek azon-
nal indíthatnak utalásokat, átvezethetnek
törlesztõ részleteket vagy ellenõrizhetik a
számlainformációikat. Ha az ügyfelek
elakadnak az elektronikus ügyintézésben, a
K&H e-sziget munkatársai segítik õket a
továbblépésben. A K&H e-zóna terminál
része egy csekkolvasó is, amelynek segít-
ségével a sárga postai csekkeket is átutal-
hatják a K&H ügyfelek.

"Magyarországon nagy hagyományokra
tekint vissza és csak lassan veszít elterjedt-
ségébõl a postai készpénzes befizetések rend-
szere, annak ellenére, hogy a postai sorban
állásokról szinte mindenkinek vannak negatív
élményei.  A K&H e-zóna terminál segít-
ségével egy fejlettebb pénzügyi kultúrát
szeretnénk megismertetni a bankfiókba
betérõ ügyfeleinkkel. A csekkek ily módon
történõ átutalása – azon túl, hogy kényelmes
és gyors megoldást biztosít – egy fontos lépés
abba az irányba, hogy az innovatív banki
megoldásokat mind többen használják maga-
biztosan és rendszeresen." – mondta el dr.
Bába Ágnes.   

A K&H e-zóna terminálok ebben az évben
még 17 K&H bankfiókban lesznek
elérhetõk szerte az országban.

K&H HÍREK
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KULTÚRHÁBORÚ, AHOGYAN ÉN LÁTOM

KEDVES MEZÕBERÉNYIEK!

Reméltem, hogy bemutatkozásom kereté-
ben a kultúra iránti elkötelezettségemrõl,
az ilyen irányú tevékenységemrõl, az intéz-
ménnyel kapcsolatos terveimrõl beszél-
hetek.
Mivel azonban néhány ember – akik valószí-
nûleg nem is ismernek – interneten, külön-
bözõ újságokban megjelenõ mocskolódó,
személyemet súlyosan sértõ vádaskodása
olyan helyzetet teremtett, hogy kénytelen va-
gyok a Hírmondóban reagálni ezekre.
Bár nekem nincs miért magyarázkodnom,
bevezetõként néhány tényt szeretnék meg-
osztani Önökkel.
sIskolai végzettségem, és ilyen irányú te-
vékenységem megfelel a pályázati kiírás-
nak. Ha ez nem így lenne, meg sem pályáz-
tam volna az állást.
sPályafutásom alatt több olyan végzettséget,
szakmai ismeretet szereztem, melyet a köz-
mûvelõdési munkában, az OPSKK veze-
tésével kapcsolatos tevékenység során ka-
matoztatni tudok.
sBár elõzetes terveim között nem szerepelt
az intézmény igazgatói székének megszer-
zése, a pályázat megírása és benyújtása –
baráti biztatásokra és megerõsítésekre ugyan
– alapos megfontolás után saját elhatározá-
somból történt.
sA képviselõi munkámat próbálom korrekt
módon, megfelelõ szakértelemmel, politi-
kától függetlenül végezni. Úgy érzem a
képviselõ-testület minden tagjával sikerült
megfelelõ munkakapcsolatot kialakítanom,
talán ezért kaptam bizalmat tõlük.
sA "kézivezérlés" egy demokratikusan meg-
választott testületben – bármennyire nehéz
ezt tudomásul venni azoknak, akik errõl
írogatnak – nem mûködik! (A korbács, a
börtön és a fegyver már letûnt politikai for-
mációk eszköze volt.)
sSzakmai beszélgetésre a város kulturális
életével, saját elképzeléseimmel kapcsolat-
ban bármikor, bárkivel készen állok, termé-
szetesen, ha az demokratikusan, egymás vé-

leményének tiszteletben tartásával történik.
A kialakult helyzet számomra felvet néhány
kérdést – amit én önmagamnak nagyon köny-
nyen meg tudok válaszolni – kérem Önöket,
gondolkodjanak el ezeken! Lehet, hogy
hasonló következtetésre fogunk jutni!?
sVajon ki lehet az a néhány ember, akiknek
csak addig fontos a kultúra kérdése, amíg a
képviselõ-testületet lehet ostorozni, ócsá-
rolni emiatt? Attól a pillanattól, hogy vala-
ki az intézmény élére áll, beindul a bátor
kommentelõk álarcos kórusa, és megpró-
bálják lehetetlenné tenni, megnehezíteni a
munkáját, felõrölni idegrendszerét.
sEzek a személyek mivel, és hogyan segí-
tették, támogatták az intézményben dolgo-
zók munkáját?
sJelezték-e építõ kritikájukat, használható
észrevételeiket a képviselõ-testület felé?
sFel tudnák-e tényszerûen sorolni, hogy
mit tettek eddig városunkért?
sMilyen lelkületû, mennyire hiteles embe-
rek azok, akik a kultúráért folytatott harcu-
kat a kulturálatlanság, a mocskolódás, a rá-
galmazás eszközével teszik?
sLátogatják-e az intézmény rendezvé-
nyeit?

Végezetül néhány jó tanács: 
sMeg kellene becsülni, és meg kellene
õrizni azokat az értékeinket – a város jó
hírét, az emberek közötti összetartást és
együttmûködést, egymás tiszteletben tar-
tását, a jó kisvárosi hangulatot – melyekre
mindeddig büszke lehetett Mezõberény.
Szerintem ez az igazi lokálpatriotizmus!
sA különbözõ blogokon megjelenõ, a
WC-s falfirkáknál is obszcénebb, közön-
ségesebb irományok alkotóinak azt java-
solnám, hogy látogatni kellene az intéz-
mény rendezvényeit, be kellene iratkozni a
könyvtárba, és elolvasni néhány könyvet.
Szókincsbõvítésnek, a kulturált kifejezések
eszközszerû használatának fejlesztésére
megfelelõ teret találhatnának. (Azonban az
is elgondolkodtató számomra, hogy az az
"érett" hozzászóló, aki tõlem félti a kul-

túrát, miért buzdítja ennek olvasgatására a
mezõberényieket?)

Kedves Mezõberényiek!
Szeretném azt is elmondani, hogy nem
jelentettem fel 18 kommentelõt! – ahogy
ez egy helyi sajtótermékben és az internet bi-
zonyos blogjain megjelent. Ismeretlen
tettes ellen valóban tettem feljelentést, (ez
18 álnév mögé rejtõzött személy vagy
személyek, hogy hányan vannak és kik õk,
nem tudom). Szerintem ugyanis, aki a bolt-
ba, postára, bankba tiszta szándékkal lép,
nem vesz fel símaszkot!
Nekem nincs rejtegetni valóm. Egész éle-
temben dolgoztam, tanultam és neveltem a
gyermekeimet, akiknek nagyon nehéz fel-
dolgozni azt a sok trágárságot, melyet az
utóbbi pár hétben kaptam. Egyetlen célom
van, szeretném, ha ezek a "bátor" emberek
leülnének velem, szemtõl-szembe, és a
helyi nyilvánosság elõtt vállalnák fel véle-
ményüket, alátámasztva szakmai érvekkel,
melyeket rólam írtak.
Egyébként az intézmény vezetése nem köny-
nyû feladat, ahogy a pályázatomban is leír-
tam, nagy kihívásnak tekintem. Soha nem
hittem magamról, hogy én vagyok az a sze-
mély, aki elhinti a varázsport, és egyszerre
megoldódik minden. Akik ismernek, és dol-
goztak együtt velem, azoknak tudniuk kell,
hogy a vállalt feladataimat mindig igye-
keztem becsülettel elvégezni, a dolgoknak
alaposan utánajárni, döntéseimbe be szok-
tam vonni a kollégáimat is. Az OPSKK-
ban is így szeretnék dolgozni, és higgyék
el, itt van az a tettrekész csapat, aki
szívvel-lélekkel dolgozik Mezõberényért!

Szerencsére sok támogató szót, jókívánsá-
got is kapok, ezúton szeretném megkö-
szönni azoknak, akik lelkiekben erõ-
sítenek, és szurkolnak nekem. A többiektõl
pedig azt kérem, hagyjanak engem és a
munkatársaimat dolgozni!

Onody Gyuláné

Tisztelt mezõberényi Polgárok!

Mezõberény 2009. március 1-jén ünnepli
várossá nyilvánításának 20. évfordulóját.
Ennek értelmében született az a képviselõ-
testületi határozat, hogy a "Berényi napok"
rendezvénysorozat ennek jegyében szerve-
zõdjön, és az ünnepség keretében kerüljön
sor a városban élõ, Mezõberénybõl elszár-
mazott, a városhoz kötõdõ tekintélyes szak-
emberek találkozójára.
A rendezvény – a 2000-ben megrendezett Vá-
rosházi beszélgetések mintájára – várhatóan
négy szekcióban teremtene alkalmat a szemé-
lyes, illetve szakmai jellegû találkozókra.

Ehhez kérjük az Önök segítségét! 
Kérjük, jelezzék számunkra, hogy kik azok a
személyek, akik jelenlétükkel emelhetnék a
rendezvény szakmai színvonalát, illetve
Önök szívesen találkoznának velük, esetleg
vendégül is látnák õket.
A szakmai találkozó – ismerve a jelenlegi
gazdasági helyzet alakulását – városunk szá-
mára elengedhetetlenül fontos és hasznos
lenne.Ez azonban a városhoz kötõdõ, váro-
sunkat szeretõ emberek összefogása nélkül
nem lehet sikeres.
Javaslataikat telefonon, vagy interneten
jelezhetik az OPSKK-ban. Tel: 515-553,
e-mail: opskk@mezobereny.hu

A CUKORBETEGEK
MEZÕBERÉNYI EGYESÜLETE 

köszönetet mond mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 

1%-át az alapítvány számára 
ajánlották fel.

2007. évben a SZJA 1%-ból 
befolyt összeg 

28.700,- Ft volt,
melyet eszközök beszerzésére 

használtunk fel.
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A VASÚT 150 ÉVE 

A vasútvonal építésének terve, amely
Mezõberényt is érintette, már 1851-ben
elkészült. Az építés közeledtével a mezõ-
berényi elõjáróság 1857. május 8-án értekez-
letet hívott össze a Mezõberényt érintõ
vasútvonal tárgyában. Az értekezleten részt
vevõk jól látták a vasút által nyújtott jövõ-
beni elõnyöket, de – miután már korábban
eldõlt, hogy a vasutat Mezõberényt érintõen
kell megépíteni – a magas adóra, és az el-
múlt évi silány termésre hivatkozva semmit
sem ajánlottak fel a vasútépítésre: sem in-
gyen földet, sem pedig építõanyagot. Ennek
ellenére a "Tiszántúli Vasút Társaság" hoz-
záfogott az elõkészítéshez és az építéshez. 

A vasút a kisajátításra került területekért
1858-ban fizette ki a vételárat, mintegy 180
érintettnek. Az állomás területét érintõ
kisajátítások – a korabeli német nyelvû
helyszínrajz szerint – a következõ tulajdo-
nosokat érintették: Hajtmann Ádám, Winter
Jakabné, Savolt Sámuelné, Nigrini György,
Bene Vilmos, Hoffmann Mihályné, Wagner
Mártonné, Weigert Mihály, Kovács Imre,
Kolozsi P. István és Ferenc, Berg Mihály,
Krumaher Mártonné, Wagner Imréné.
Ezeknek a tulajdonosoknak a földjét érin-
tette az állomás Budapest felõli oldalának a
Szarvasi útig terjedõ része (Békéscsabai
Levéltár 3805. sz. helyszínrajza). Az
állomás területének Békéscsaba felõli része
– az elõbb idézett helyszínrajz alapján –
átvágta a mezõberényi református temetõt.
1858 tavaszán az érintett területekrõl kihan-
tolták a koporsókat és a csontokat, majd

újra eltemették azokat.
A mezõberényi állomás épülete favázas
szerkezettel épült meg a jelenlegi formá-
jában. Ez a szerkezet még mindig csodá-
latos technikai megoldást jelent, 150 év

után is üzemképes állapotban van. Az épít-
kezés során figyelembe tudták venni azt a
körülményt is, hogy az áthaladó, nagy ter-
het szállító vonatok súlya alatt megremegõ
föld hatását az épület kár nélkül ellensú-
lyozza. 
Az állomás épületének ellenkezõ oldalán
építettek egy emeletes, lakással is ellátott
víztornyot a gõzmozdonyok vízellátásának
biztosítására. A víznek a gõzmozdonyhoz
való eljuttatásához a vágányok között egy
vízdaru állt, ami a víztoronnyal csõ-
vezetéken volt összekötve. A víztoronyba a
vizet gõznyomással nyomták fel. Víz-
vételkor a vízdaru kiömlõ csövét a mellette
álló gõzmozdony víztartálya felé fordítot-
ták. A víz vételezésének befejezése után a
vízdarut el kellett zárni, a csövet a vágány-
nyal párhuzamosan kellett állítani és lakat-
tal le kellett zárni. Ma már a víztorony és a
daru megszûnt, a víztorony helyén szol-
gálati lakás áll.
A vasúthoz jutott Mezõberény vonzás-
körzete megnövekedett, bekerült Békés
megye északi része és Bihar délnyugati
része is. Az utasforgalom 1869 és 1883 kö-
zött elérte a békéscsabainak a felét, a szolno-
kinak a negyedét. A teherforgalomból való
bevétel pedig a békéscsabainak a 35 %-át
tette ki.
A Mezõberény vonzáskörzetéhez tartozó

Körös-menti és azon túli települések vasúti
szállítási, utazási igényei is jelentõsen meg-
nõttek, így a vasúttal nem rendelkezõ
Békés, Körösladány, Vésztõ igénye is. Ez-
zel kapcsolatban erõsödött meg Mezõbe-
rényben korábban kevésbé jelentõs átkelõ-
hely szerepe a néhány kilométerre fekvõ
Kettõs-Körösön. A kibõvült átkelõ forgal-
mat (naponta több száz szekeret) a község
tulajdonában levõ, és 1864-ben nagyobbra
cserélt révhajóval bonyolították le. A már
említett túlzsúfolt révhajó mellett 1865-ben
és 1867-ben szorgalmazták egy új fahíd
megépítését, de ehhez a Wenckheim család
ekkor nem járult hozzá. A tervezett fahidat
1879-ben mégis sikerült felépíteni úgy,
hogy az építési költség felét a község állta.
Ezt követõen 1901-ben állami és megyei
költségen megépült a vashíd.
Tervezett, de meg nem épült vasútvonalak:
–1868-ban született meg a Békéstõl
Mezõberényig építendõ lóvasút terve 
–1969-ben tervezték a Karcag-Dévaványa-
Mezõberény keskeny nyomtávú vasút
építését, mely összekötötte volna az aradi és
debreceni vonalakat
–1877-ben tervezték a Pankota-Gyula-
Békés-Mezõberény közötti vasútvonal
építését
Mezõberény képviselõ-testülete egyik terv
megvalósítása érdekében sem vállalt anyagi
áldozatot.
–1905-ben tervezték a Kunszentmárton-
Szarvas-Kondoros-Mezõberény-Körösla-
dány vasútvonalat
Ennek a vasútvonalnak a megépítésére
Öcsöd, Békésszentandrás, Köröstarcsa
egyenként 160-190 ezer koronát vállaltak.
Mezõberény képviselõ-testülete – elég szûk
látókörûen – nem szavazta meg a ráesõ 270
ezer koronát. Ha az említett tervek közül
akármelyik is megvalósult volna, Mezõ-
berény a közlekedésközpontú Gyomához
vagy Mezõtúrhoz hasonló település lehetett
volna.

Gurmai Sándor
ny.állomásfõnök

A vasútállomás és a Szolnok-Arad vasút-
vonal megépítésének 150. évfordulója alkal-
mából az OPSKK Mûvelõdési Központ-

jában kiállítást tekinthettek meg az érdek-
lõdõk. A tárlaton az 1800-as évektõl az
1900-as évek közepéig tartó idõszakban
használatos munkaeszközök, ruhák, köz-
lekedési eszközök, jármûvek voltak lát-
hatók. Nagy sikert aratott a méretarányos
terepasztal is.
A kiállítást közel hatszázan látták. Ezúton
mondok köszönetet a segítõknek, támo-
gatóknak: az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ munkatársainak, az önkormányzat
dolgozóinak, Komócsin Imre és Kósa
Mihály terepasztal- és makettkészítõknek,

Éber Mihálynak, Tóth Jánosnak, Wagner
Mártonnak és Nagy Ferencnek.

Gurmai Sándor

Vasúttörténeti kiállítás
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PROGRAMAJÁNLÓ

Meghívó

A Mezõberényi Szlovákok
Szervezete és a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat –

hagyományteremtõ szándékkal – felkérve
a mezõberényi négy történelmi egyházat
adventi gyertyagyújtásra hívja és várja a
város lakóit a Kossuth térre (a Berény
Szálló elõtt).
2008. november 30. 16.00 órától a Refor-
mátus Egyházközség szolgálatával
2008. december 7. 16.00 órától az I. ker.
Evangélikus  Egyházközség szolgálatával
2008. december 14. 16.00 órától a Római
Katolikus Egyházközség szolgálatával
2008. december 21. 16.00 órától a II. ker.
Evangélikus Egyházközség szolgálatával

Az ünnephez közeledve az adventi koszo-
rún gyertyát gyújtunk, mely az összetarto-
zást és az egymás iránti szeretetet hangsú-
lyozza, a gyertyaláng melege pedig a
szeretetre utal. A négy hét várakozás,
reménykedés, lelki felkészülés Jézus
születésére és a karácsonyra.
Mindenkit nagy szeretettel hívunk és
várunk az adventi gyertyagyújtásra. 

A rendezõk

 A "Leg a láb" AMI

TÉLAPÓ ÜNNEPSÉGET 
rendez, ahol a táncházban

talán még a Télapó is táncra perdül, 
mikor éppen nem kézmûveskedik.

Ideje: 2008. december 12. 15.00 óra
Helye:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Zenél: Csaba Band Zenekar

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklõdõ gyermeket 
és felnõttet!

A belépés díjtalan

 

 

Kedves Óvodások!
A "Leg a láb" AMI

TÉLAPÓ ÜNNEPSÉGET
rendez, ahol a táncházban talán még a

Télapó is táncra perdül, 
mikor éppen nem kézmûveskedik…

Ideje: 2008. december 6. 9.00 óra 
Helye:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Zenél: a Dávid Zenekar

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõ gyermeket 
és felnõttet!

A belépés díjtalan

 

 

MEGHÍVÓ

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és
Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézményének 
növendékei és tanárai szerettel meghívják 

a kedves érdeklõdõket 
2008. december 13-án 15.00 órakor tartandó

KARÁCSONYI HANGVERSENYÜKRE

Az elõadás helye: 
OPSKK Mûvelõdési Központja

MEGHÍVÓ 
IDÕSEK KARÁCSONYÁRA

Szeretettel meghívjuk a város idõskorú lakosságát 
a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, 

valamint az OPS Kulturális Központ szervezésében 
2008. december 18-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel 

megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepségre
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja

Ingyenes buszjárat indul 13 órakor a Szénáskert-Belencéresi út keresztezõdésétõl.
Megáll a következõ utcák keresztezõdésében: 
Belencéresi-Martinovics; Belencéresi-Vésztõi; Vésztõi-Kinizsi; Kinizsi-Köröstarcsai; Kinizsi-Zrínyi
sgt.; Zrínyi sgt.-Jeszenszky; Zrínyi sgt.-Gyomai; Gyomai-Madarász
Tervezett érkezés az OPS Kulturális Központ elé: 13 óra 25 perc
Innen kiszállás után az autóbusz továbbindul: Békési-József A.; József A.-Teleki; József A.-Belentai;
Kálvin tér (Magyar bolt); Rákóczi-Vasút u.; Szabó Á.-Gutenberg; Gutenberg-Oltványkert; Oltvány-
kert-Mátyás kir.; Luther u.-Árpád; Luther u.-Puskin utca útvonalon és visszatér az OPS Kulturális
Központhoz.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

 

 

Érdeklõdni: 30/938-8982 vagy
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!

 

TANFOLYAM INDUL FOLYAMATOSAN MEZÕBERÉNYBEN!
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– Valóban eladósította a Képviselõ-testület a várost a kötvény kibo-
csátással?
– Á, dehogy! Errõl szó sincs! Aki ezt terjeszti az vagy nincs
tisztában a kötvénykibocsátás lényegével – ez nem baj, s õket
szeretném az alábbiakban felvilágosítani errõl – vagy szándékosan
gerjeszt pánikot, szándékosan szeretné rossz színben feltüntetni a
Képviselõ-testületet. Ez sem baj, csak nem túl fair dolog alaptalanul
vádaskodni.
– Mi indokolta ezt a lépést?
– Nem Mezõberény az elsõ és nem is az utolsó település az ország-
ban, amely kötvény kibocsátásával próbál plusz forráshoz jutni.
Több száz település élt már eddig ezzel a lehetõséggel. Békés
megyében is – a médiából tudhatjuk – számuk meghaladja a
huszat.
Sajnos a kormány évek óta tartó megszorító intézkedéseinek nem
csak a lakosság, a vállalkozások, a munkaadók és munkavállalók
isszák meg a levét, hanem ezek igen érzékenyen érintik az önkor-
mányzatokat is. Az évek óta egyre csökkenõ állami finanszírozás,
csökkenõ normatívák következtében a település saját bevételébõl
kell finanszírozni a kötelezõen ellátandó feladatokat is, pedig ezek
ellátásához az államnak kellene a megfelelõ forrást biztosítani.
Mezõberénynek vannak olyan önként vállalt feladatai is – szép
számmal –, amelyeket ugyan folyamatosan felülvizsgál a
Képviselõ-testület, de ezekrõl sem kíván lemondani, s ezek
mûködtetése is százmilliós forráselvonást igényel más területrõl
(fejlesztés, beruházás, felújítás).  Ilyen önként vállalt feladat, hogy
csak nagyobb példákat említsek a gimnázium, az idõsek otthona és
a muzeális gyûjtemény.
Még mielõtt valaki felkapná a fejét, gyorsan leszögezem, egyik
intézmény mûködét sem kívánja megszüntetni ez a Képviselõ-
testület. S remélem, hogy egy késõbbi sem!
Azért, hogy tisztán lásson a lakosság is, nem árt, ha tudomására
hozom, hogy az OPSKK éves mûködési költsége kb. 75 millió Ft.
Ennek csak mintegy 20%-át (!) fedezi az állam, körülbelül 6-7 mil-
lió az intézmény saját bevétele, így könnyû kiszámolni, hogy a kul-
turális központ mûködése évente 52-55 millió forintjába kerül a
városnak. Ennyi megközelítõleg a lakossági kommunális adó
bevétele is. 
Mezõberény még mûködési hitelt – sok más településsel ellentét-
ben – nem vett fel, mert a bérek, a rezsiszámlák kifizetésére felvett
hitellel valóban eladósodna a város.
Ebben a forráshiányos helyzetben , amikor gyakorlatilag minden
saját bevételre szükség van az intézmények mûködtetéséhez az
állam csökkenõ finanszírozása miatt, nem marad a településeknek
fejlesztésre likvid pénzeszköze. Amennyiben egy település mégis
fejlõdni akar, a lakosság kényelmét, közérzetét javító beruházá-
sokat szándékozik végrehajtani,  pályázatokról nem akar önerõ
híján  lemaradni, akkor forrás után kell nézni. 
Ennek egy praktikus, legolcsóbb, még hozamot is hozható lehetõ-
sége a kötvénykibocsátás.
Ezzel a megoldással politikai hovatartozás nélkül, mint már koráb-
ban mondtam, nagyon sok település él.                                          
– Miért nem hitelfelvételben gondolkodik a város az esetleges
beruházások esetén? 
– Valóban a kötvényszkeptikusok mondják, hogy amennyiben fej-
leszteni kívánunk, ott a hitelfelvétel lehetõsége.
– Miért jobb a kötvény, mint a hitel?
– Egyszerûen azért, mert  sokkal olcsóbb, a forrás gyorsabban a
rendelkezésre áll és rugalmasabb!
Összehasonlításként a két konstrukció jellemzõi:

Hitel: 
- a forrás meghatározott célra hívható le 
- a forrás nem befektethetõ     
- elõre meghatározott futamidõ     
- a szerzõdés módosítása bonyolultabb   
- járulékos költségei(hitelelbírálat, rendelkezésre tartás) drágábbak
- felvételhez önkormányzati  fedezet szükséges 
Kötvény:
- a forrás azonnal rendelkezésre áll
- hozamok érhetõk el a forrás befektetésével
- változtatható futamidõ
- egyszerû visszaváltás
- járulékos költségei olcsóbbak      
- kibocsátásához önkormányzati fedezet nem szükséges
Persze a kötvény kibocsátásának vannak veszélyei. Egyik legna-
gyobb "veszély", hogy a számlára került nagy mennyiségû pénz
"könnyelmûségre" csábít, ezért a Képviselõ-testület felelõssége
nagy. Valóban csak értéknövelõ, megtérülõ beruházásokra érdemes
felhasználni.
Amely önkormányzat a mûködését próbálja ebbõl finanszírozni, az
valóban eladósodik. Mi nem ezt akarjuk! 
A devizában történõ kibocsátás során az árfolyam változása koc-
kázatot jelent. Ebbõl lehet nagy haszonra is szert tenni rövid idõ
alatt, de sokat lehet bukni is rajta. Mi nem kívánunk az
árfolyamváltozásból profitálni, ebbe nem "mentünk bele". 
– Hallhatnánk valami konkrétabbat is a város által kibocsátott
kötvényrõl?
– Október 8-án lett az 1 milliárd Ft értékû kötvény kibocsátással
kapcsolatos szerzõdés aláírva. A kötvény húsz éves futamidõre
három év türelmi idõvel lett kibocsátva, ami értelemszerûen azt
jelenti, hogy három évig csak a kamatot kell fizetni. Még aznap
megjelent a város számláján az összeg, ami azonnal konvertálva
lett  CHF-ra. A svájci frankot akkor – ha jól emlékszem – 160 Ft-
os árfolyamon jegyezték. Azóta az 1 milliárd Ft svájci frankban áll
a számlán és kamatozik. Banktitkot nem szeretnék sérteni, de
annyit elárulhatok, hogy a betéti kamat magasabb, mint a kötvény
kamata. Egy kis matematika: 1% kamatkülönbözet ilyen összegnél
már évi 10 millió Ft hozamot jelent.
A CHF árfolyama ma 171 Ft, tehát amennyiben ma visszavál-
tanánk forintra a tõkét, akkor mintegy 70 millió Ft árfolyamvál-
tozásból eredõ "haszonra" tehetne szert a város, de ezzel nem akar
a város élni, mert a forint ma annyira instabil, árfolyama
kiszámíthatatlan, hogy ezen a késõbbiekben még veszíteni is
lehetne. Mint ahogy a tõkéhez sem kíván egyelõre a város vezetése
hozzányúlni.
– Végezetül mit üzen az érdeklõdõknek? 
– Egy szóval tehát azt mondhatom az érdeklõdõknek, hogy a
Mezõberény által kibocsátott kötvény jól van, az utolsó forintig
megvan, annak felhasználásáról a mindenkori Képviselõ-testület
dönt. Ez a testület, hasonlóan elõdeihez, nem felelõtlen (ez a vád
igazán nem érheti), hisz a város gazdálkodása az évek óta tartó
megszorítások ellenére stabil. A kötvényt csak akkor veszi igénybe
a város, ha abból valóban értéknövelõ, a lakosság igényeinek
megfelelõ, esetleg pont munkahely teremtõ beruházás valósul meg.
Kisebb, pályázatokból megvalósuló beruházások önerejéhez lehet,
hogy a hozama is elegendõ lesz.
S még valami. A kötvény bármikor visszaváltható. Amennyiben
valamely testület nem kíván vele élni, visszaválthatja.
– Köszönöm a beszélgetést! 

Onody Gyuláné

KÖZÜGYEINK

Manapság napirenden lévõ téma, szóbeszéd tárgya a város kötvénykibocsátása. Mi is az igazság ezzel kapcsolatban?
Errõl kérdeztük Harmati László alpolgármestert.
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Márton napi 
hagyományok

Hosszú évek óta már õsszel kérdezgetik
városunk lakói, hogy lesz-e megint lámpi-
onos felvonulás és mikor. Válaszunk, hogy
ez csak természetes – csak ne essen az esõ!
Nagy örömmel mondjuk mindig a fel-
vonulás idõpontját az érdeklõdõknek.

Nagyon jó érzés, hogy ennyire számon
tartják a rendezvényünket, amit – a  kevés
jellegzetes helyi német hagyomány hi-
ányában – mi teremtettünk városunkban. Az
ötletet a gyulai németvárosi óvodától vettük
át és úgy gondoljuk – az évek óta egyre
bõvülõ résztvevõk számát látva –, hogy jó
döntésnek bizonyult. Igazolta a rendezvény
sikerét az is, hogy rövid idõn belül csat-
lakozott óvodánkhoz az Német Hagyo-
mányápoló Egyesület, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, az Iskola és a Kulturális
Központ. Így közösen szerveztük a fel-
vonulást, a feladatokat pedig megosztottuk.
Rendezvényünk sikere érdekében mind a
négy szervezõnek megvolt a maga – nem
kis – feladata. Ahhoz, hogy ez a program
maradandó élmény lehessen a felvonulók
apraja-nagyja számára, nagy szerepet vál-
laltak a szervezõk mellett sokan mások is.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítségünkre voltak az
elõkészületekben, szervezésben és lebo-
nyolításban.
Köszönjük óvodásaink szüleinek, akik a meg-
vendégeléshez szükséges – nem kevés –

süteményt megsütötték, vagy alapanyaggal
hozzájárultak. S hogy ne induljanak fázva a
vendégek a hosszú útra, forralt borral és teá-
val kínáltuk õket, amit szintén szülõi támo-
gatással tehettünk.
Miután felmelegedtünk vidáman, jókedv-
vel, zeneszó mellett vonulhattunk a Ligetbe.
A dalok Schön András autójából szóltak,
hogy mindenki jól hallhassa, köszönjük
neki!
Ahhoz, hogy a szebbnél szebb világító lám-
pások még jobban érvényesüljenek, Földesi
Tamás "sötétítette" el az utcát, úticélunk
biztonságos elérésében pedig a Rendõrség
és a Polgárõrség segített, köszönjük a köz-
remûködésüket!
Mire kiértünk a Ligetbe, a forró italok
hatása elmúlt, így fáztunk és éheztünk! A
mûvelõdési ház dolgozói által felállított
sátrakban meg is találtuk az utánpótlást, a

forró teát és a libazsíros kenyeret, melyet az
iskola konyháján dolgozók szorgos keze
készített. Köszönjük, finom volt, jól esett! A
kenyeret Sziráczki Dani ajánlotta fel, már
nem elõször, nagyon hálásak vagyunk érte!
A Szent Mártonról szóló történetet az
iskolában készült film segítségével ismer-
hették meg az érdeklõdõk és a nemzetiségi
osztályokban folyó Márton napi elõkészü-
letekbe is betekintést nyerhettünk. A Kul-
turális Központ és Fábián Martin jóvoltából
mindezt "nagyban" láthattuk, nekik is
köszönjük!
S hogy a tûz mellett tudtunk melegedni, a
Vadász Társaságnak köszönhettük és a

Tûzoltóság képviselõinek.
A lámpások és a tábortûz pénteken este
kialudtak, de a négy szervezõ csoport még
égett a láztól a szombati Márton napi bál
sikere érdekében. Ez a rendezvény is egyre
népszerûbb és sikeresebb. A négy szervezõ
mindent megtesz annak érdekében, hogy a
vendégek jól érezzék magukat. A vendégek
fogadásáról és az emlékbe elvihetõ
"libasütirõl"  – mint minden évben – az
NHE és az NKÖ gondoskodott. Az asz-
talokon lévõ finom pogácsát Szikora János
ajánlotta fel az óvoda részérõl szülõként, a
sütéssel pedig Szabó László vállalkozó tá-
mogatta a rendezvényt. Köszönjük!
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak is,
akik részvételükkel és tombola tárgyakkal
támogatták rendezvényünket.
Hatalmas köszönet jár az NHE és NKÖ-
nek, valamint a Kulturális Központnak,
amiért minden évben felajánlják a bevétel
rájuk esõ részét óvodánknak és az iskolá-
nak! A felajánlott összeget természetesen a
gyermekek érdekében fogjuk felhasználni.
Még egyszer mindenkinek szeretnénk kö-
szönetet mondani a segítségért!
Reméljük, hogy 2009-ben is találkozunk a –
már hagyományos – Márton napi rendez-
vényeken. Õsszel újra várjuk a kérdéseket,
hogy lesz-e és mikor…?

A Széchenyi István Német Nemzetiségi
Tagóvoda nevelõtestülete

Karcag László
1955-2008

Ma is elõttem van, ahogy
kerékpárján ülve, szótlanul néz
tiszta kék szemével. Mintha
kérdezni szeretett volna
valamit…
Laci 1955. május 5-én

született Mezõberényben. Itt járt iskolába,
majd Békésen villanyszerelõnek tanult.
Egyszerû emberként, elõbb az építõipari
ktsz-ben, majd a költségvetési üzemben
dolgozott. A katonaságnál a híradósokhoz
került, megismerkedett a hangtechnikai

dolgokkal, ettõl kezdve ez töltötte be az
életét.
Egyik elindítója volt a  Berényi Kábel TV-
nek. Saját felszerelésével indult, melyet
most adományozott – videó és hangkazetta
gyûjteményével együtt – a helyi tv-nek.
Szerény, csendes, visszahúzódó ember volt.
Bár egyedül élt, sokan ismerték, akinek
tudott, segített.
Utóbbi idõben a betegség – amirõl nem
akart tudomást venni – egyre inkább
elhatalmasodott rajta, ennek ellenére a tech-
nika iránti érdeklõdése végig megmaradt.
Rövid élete során azt csinálta, amit
szeretett. 
Halála mindenkit megrendített.

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a
Mezõberényi Hírmondóval

kapcsolatban 
szívesen fogadjuk észrevételeiket, 

javaslataikat. 

Felmerülõ kérdéseikre 
igyekszünk a válaszokat megkeresni, 

azokra korrekt módon reagálni.
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Önálló hangverseny

A Mezõberényi Ifjúsági Fúvószenekar ez
évben is megrendezte a már hagyománynak
számító önálló hangversenyét. Mint minden
évben, így most is az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ színháztermében került
sor a jeles eseményre. A rendezvény szín-
vonalát mutatja, hogy a zenekar tagjait most
is teltházas nézõtér fogadta.
Az idei hangverseny kicsiben eltért az eddig
megszokottaktól, mert az este folyamán fel-
léptek – az Ifjúsági Fúvószenekar meghí-
vását elfogadva – az MG Brass Band
Münsingen fúvószenekar tagjai is, akik
színvonalas svájci népzenét játszottak.
Elõadásukat hosszas taps jutalmazta. Ezt kö-
vetõen meglepetésként a két zenekar közös
elõadásában hallhattak két számot a hang-
versenyen megjelentek. 
A svájci zenekar vezetõjének köszöntése
után következett a Mezõberényi Városi
Ifjúsági Fúvószenekar elõadása, mely két
felvonásban volt hallható. Az est folyamán
9-9 zenei darabot szólaltattak meg külön-
bözõ zeneszerzõktõl, kölünbözõ mûfajban.
Így hallható volt többek között Johan
Strauss Éljen a Magyar címû gyorspolkája,
a Queen együttes Bohém rapszódia címû
nagy slágere, Ted Huggens 3 részbõl álló
New Baroque Suite darabja, a minden kon-
cert fináléjául szolgáló Lother Gottlöber
Tiger Rag, és a mindenki kedvence Steve
McMillian Holiday in Rió címû darabja,

mely sosem marad ismétlés nélkül. Az elõ-
adás sikerét mutatja, hogy a nézõk állva tap-
solták meg a produkciót. 

Ez év júniusában a zenekarunk papírgyûj-
tést szervezett és az abból befolyt összeget,
valamint adományokat egyenruha vásár-
lására fordítottuk. Inget, nyakkendõt és map-
pát vásároltunk, melyeket örömmel avattunk
fel a koncerten. Támogatásaikért ezúton is
köszönetet mondunk!

 

Emberségbõl példát…

Az emberséges hozzáállás, a segítség-
nyújtás szép példájával szolgáltak néhá-
nyan, akik 2008.november 3-án Kissné
Tóth Magdolna segítségére siettek.
Magdika régóta súlyos beteg, ezen a hétfõi
napon A Rh+ vérre lett volna szüksége.
Schaffer Mártonné Marika gyors szervezé-
sének köszönhetõen még aznap, a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat kis-
buszával 8 fõ Gyulára utazott, és azonnal
kész volt vért adni. Bálint Annának, Boldis
Mónikának, Cservenák Györgynének, Dombi
Évának, Eszenyi Pálnénak, Fekete Imrénének,
Zsíros Jánosnak és Zsíros Jánosnénak ezúton
szeretnénk – Magdika nevében is – megkö-
szönni áldozatkészségüket.                          

Onody Gyuláné  

vvvvvvvvvv

A tordai pogácsától 
a tükrös szívig

Emlékkiállítás nyílt Szikszay Sándor békési
aranykoszorús mézeskalácsos mester halá-
lának 60. évfordulója alkalmából a mezõbe-
rényi muzeális gyûjteményben. A kiállításon
számos ma is alkotó mézeskalácsos, bábos,
mézesbábos mester alkotása is látható.

Mézeskalácsos, bábos, mézesbábos! Így ne-
vezi a néprajztudomány azokat a mesterem-
bereket, akik lisztbõl, mézbõl, cukorszirupból
készítették, illetve még ma is készítik – több-
nyire díszített süteményüket.
Mézeskalácsot már a rómaiak is készítettek,
de nálunk csak a 17. század elején terjedt el.
Magyarországon nagy mézeskalácsos céhek
Pozsonyban, Besztercebányán, Lõcsén, Nagy-

szombaton, Bártfán alakultak meg.
Az Alföldön elsõsorban Debrecenben és
részben Erdélyben a mesterségnek magya-
rosodott formája fejezõdött ki.
A huszárok, angyalok, és a nagy tükrös szívek
sok-sok kilométert utaztak az ekhós szekerek
saroglyájában, amíg eljutottak a kis falvak
piacaira, a búcsúkra, és vásárokra – mert a mé-
zeskalácsosok elsõsorban itt árusították készít-
ményeiket a hûvös sátrak árnyékában. Ezek
a huszárok, angyalok és tükrös szívek elsõ-
sorban a falusi fiatalok szerelmi ajándékai
voltak. A rajtuk lévõ versikék elmúlt
évszázadok alkalmi költészeti stílusát
õrizték.
És íme, 2008. decemberében egy kiállítás,
amely az évszázados népi mézeskalács figu-
rák stílusából merítve megmutatja azt a vilá-
got – mely körülöleli a kiállítás látogatóit –
zajos, harsogó hétköznapjainkban békessé-
get, nyugalmat árasztva.
Kell-e nekünk mézeskalács most, a 21. szá-
zad elején? Kell-e nekünk mézeshuszár,
mézesszív, mézesangyal – égi és földi háborúk
idején? Amikor az igazi huszár sem igazi már,
igazi angyalt egyre ritkábban látni, a szívünk
meg  lassan-lassan azt sem tudja mibõl is van
igazán?
Kell-e nekünk mézeskalács? Aki el akar szá-

molni a kaláccsal, vagy el kell számolnia
vele – meglehet –, annak tényleg nem túl
kapós a kalács.
Talán csak nem vagyunk mindannyian eny-
nyire kiszolgáltatva lelkünkben a mai idõnek!
Köszönjük az alkotóknak ezt a világteremtést!
Legjobb dolog valami olyat alkotni, amivel má-
sok számára örömet lehet szerezni. Hiszem,
hogy ezen a kiállításon most ez megtörtént.

A kiállítás 2009. január 17-ig megtekint-
hetõ. 

"Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak"

(Ady Endre)
Balogh Ferenc

A zenekar jövõbeni tervei között szerepel
egyenpóló vásárlása is, mely az összetar-
tozást jelképezi.  
Együttesünk jövõre ünnepli megalakulásá-
nak 10. évfordulóját, melyet augusztusban
zenekari fesztivállal szeretnének megünne-
pelni. Terveink szerint több zenekart is
meghívnánk, hogy elõadásukkal színesebbé
tegyék fesztiválunkat.
Reményeink szerint a jövõ évi Önálló
Hangversenyen újra találkozunk. 

Elek Mónika, zenekari tag
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Álmodtunk egy világot…

Nagy örömmel tudatja a "Fogjunk Össze"
Közhasznú Egyesület mindenkivel, aki mun-
kájával, anyagi vagy emberi segítségével
hozzájárult az Egyesület eddigi tevékeny-
ségéhez, hogy egyik fontos célunkat sikerült
elérni!

2008. december 1-én megnyitjuk 
nappali intézményünket!

A "Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület
2004-ben alakult Mezõberényben 14 fõvel
gyógypedagógusok, szülõk, segítõk részvé-
telével. Ma taglétszámunk 29. Alapszabály-
zatban megfogalmazott legfontosabb célki-
tûzéseink:
–Mezõberény városban élõ speciális nevelési
igényû gyermekek, fiatalok, felnõttek és
családjaik felkutatása, összefogása, közös-
séggé formálása, segítése.
–Fogyatékosok nappali ellátása feltéte-
leinek megteremtése, nappali intézmény
mûködtetése.
Rendszeres találkozásaink jó lehetõséget

biztosítanak a családok elszigeteltségének
oldására, csökkentésére. Sérült fiataljaink
számára kapcsolódási pontokat keresünk az
épek társadalma felé. Közös programok
szervezésével (kirándulások, strandolás,
lovaglás, szalonnasütés, közös Mikulás,
farsang stb.) igyekszünk kitágítani fiatal-
jaink számára a világot.

Az egyesület saját erõbõl alakított át egy
önkormányzattól tartós használatra kapott
épületet (a volt Luther utcai iskolát), amely-
nek munkálatai a nyáron elkészültek. A nor-
matíva mellett az adó egy százalékából,
adományokból és pályázati támogatásokból

áll rendelkezésre az az összeg, amivel
elindíthatjuk a nappali intézményt.
A most induló nappali intézmény a
következõ szolgáltatásokat nyújtja azok-
nak a mezõberényi fogyatékos fiataloknak,
akik igénybe veszik:
üA sérült, iskolarendszerbõl kikerülõ fiata-
lok napközbeni gondozása, segítése.
üMunkatevékenységhez szükséges kész-
ségek kialakítása, munkára nevelés, védett
munkahely létesítése.
üÉletvitelre vonatkozó tanácsadás.
üÖnállóság, önellátás erõsítése, segítése.
üSzocializáció, társadalmi beilleszkedés
elõsegítése.
Reméljük nagy segítséget jelent majd az in-
tézmény mûködése a fogyatékos fiatalok-
nak és szüleiknek abban, hogy társadalmunk-
nak hasznos tagjaivá váljanak és esélyük
legyen az emberibb életre!
Köszönjük azoknak a segítségét, akik eddig
támogattak minket és szeretnénk, ha a továb-
biakban is számíthatnánk rájuk, mert össze-
fogással valóra válhatnak még az álmaink is!

Omega Centrum

A Mezõberényi Omega Gyülekezet három
éve alakult azzal a céllal, hogy az evangélium
örömüzenetét minden ember számára érthe-
tõvé és elérhetõvé tegye.
Gyülekezetünk elõször a Gimnázium kollé-
giumában jött össze, akkor még 15-20 fõs tag-
létszámmal.

2007 júliusában költöztünk át a Deák Fe-
renc utcai volt iskolaépületbe. Akkor kez-
dõdött el az épület rekonstrukciója. A fel-
újítás három ütemben történik, a hátsó sport-
rész felújítása megtörtént, a középsõ rész-
ben az irodák és a vizesblokk kialakítása
most van folyamatban. A fõépület pedig –
ahol egy százötven fõs konferenciaterem
kerül kialakításra – még hátravan. Az udvar
rendbetételét és parkosítását elkezdtük,
tavasszal szeretnénk egy játszóteret kialakí-
tani, illetve egy gördeszka pályát, nemcsak
gördeszkásoknak, hanem bringásoknak is.
Mindez persze rengeteg pénzbe kerül, de
úgy gondoljuk, hogy megéri. 
Szeretnénk a fiataloknak, és a családoknak
is olyan tartalmas szabadidõs programokat
nyújtani, ami alternatívát jelenthet ennek a
generációnak, hogy ne a bûnözésben, dro-
gokban, és más devianciákban találják meg

a kikapcsolódást, hanem olyan dolgokban,
amik valódi értékkel bírnak.
Gyülekezetünk taglétszáma jelenleg 80 fõ,
akik társadalmi munkában aktívan kiveszik a
részüket a felújításban. Az Istentiszteleteinket
látogatják Gyomaendrõdrõl, Békéscsabáról,
Dobozról és Mezõhegyesrõl is.
Az épületben végzi munkáját gyülekeze-
tünk alapítványa is. A Tízváros alapítvány
célja, hogy a társadalomból bármilyen
okból kiszorult embereket visszasegítse a
társadalomba. Ennek érdekében együtt-
mûködünk a Munkaügyi Központtal az
Igazságügyi Hivatallal, és más civil szer-
vezetekkel is. Programjaink és Isten-
tiszteleteink mindenki számára nyitottak és
ingyenesek, azokra mindenkit szeretettel
várunk.                                                       

Süveges Szabolcs
Omega gyülekezet lelkipásztora

Mécses Egyesület

A Deák utcai ingatlant a Mécses Egyesület
kapta bérbe az Önkormányzattól. Az ingat-
lanon jelentõs felújításokat végzett és mind
külsõ, mind belsõ formájában megújult,
megszépült és korszerû, mai feltételeknek
megfelelõvé vált. 
Az Egyesület által mûködtetett Napsugár
Gondozási Központ egyik intézménye lett.
Ennek az intézményrésznek a  vezetõje Kiss
József.  A Gondozási Központ problémával
küzdõ, valamint sérült embereknek nyújt

ellátásokat és fejlesztõ-felkészítõ foglalkoz-
tatást. A Deák utcai épületben 50 fõ részére
tudjuk ezt biztosítani. Itt alapellátásokat
nyújtunk: közösségi ellátást és nappali
ellátást, valamint a foglalkoztatást. A
foglalkoztatás keretében szövés, ajándék-
tárgyak készítése és varrodai tevékenység
folyik. 
Az itt dolgozó emberek örömmel jönnek
ide, mert  érzik, hogy segítséget és támo-
gatást kapnak.

Nelhübel Henriette

A három épület néhány éve még gyerekzsivajtól volt hangos, aztán üresen maradtak. Mára ismét élet költözött a falak közé, és a
megújult épületek külleme a városképet gazdagítja.

 

 

 



Babinszki Györgyné Faragó Mária
(1933, Mb. Kálvin tér 8.) ;Balogh
Lajosné Madarász Eszter (1915,

Mb. Kálvin tér 8.); Hegedûs Pálné Zolnai
Zsuzsánna (1926, Mb. Vésztõi út 47.);
Horváth László István (1955, Mb. Puskin
u. 1.); Hudák Jánosné Paulik Mária (1925,
Mb. Dózs Gy. u. 24.) Kótai András Lajos
(1936, Mb. Dózsa Gy. u. 6.); Szalai Károly
(1930, Mb. Szabó Á. u. 10.)

Rác László (Mb., Szivárvány u.
14.) és Rádai Cintia (Békés,
Vadvirág u. 16.)

Mezõberényi Hírmondó 2008. december 11.

HITÉLETA VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

ANYAKÖNYVI HÍREK

C-vitamin – Szent-Györgyi Albert

Beköszöntött a tél, szervezetünket próbára teszi
a hideg, a rövid nappalok. Ez a tény ad különös
aktualitást annak, hogy néhány sort írjak az
emberi szervezet számára igen fontos C-vitamin-
ról és egy magyar tudósról, aki elõször állította azt
elõ mesterséges úton.
A C-vitamin (aszkorbinsav) fontos alkotóeleme
a sejten belüli anyagcsere-reakcióknak. Nagy
jelentõsége van a normál szövetregeneráció és
az immunvédelem területén.Véd a korai örege-
déstõl, gondoskodik az egészséges idegekrõl, segít
a fogyásban, fontos a vas felszívódásában. Ez a vi-
tamin fontos antioxidáns. 
A kezdõdõ C-vitamin hiány jelei: megfázásra
való hajlam, gyakori nyálkahártyagyulladás, fá-
radtság, koncentrációs zavarok, alvászavarok,
fogínyvérzés, vénák gyengesége.
A C-vitaminra a legnagyobb mennyiségben van
szükségünk, amit a szervezetünk sem elõállítani,
sem tárolni nem tud. Mikor nagyobb mennyiség
jut belõle a szervezetbe, mint amennyire azonnal
szükség van, a felesleg gyorsan kiürül.
A legtöbb C-vitamin például a citrusfélékben,
paprikában, paradicsomban, csipkebogyóban, fe-
kete ribiszkében, almában, bodzabogyóban van.
Pótolhatjuk a vitaminhiányt már olyan kapszulá-
val is, amely egy speciális eljárásnak köszön-
hetõen biztosítja a fokozatos C-vitamin felsza-
badulást.
A XVII-XVIII. században igen gyakran elõfor-
dult, hogy a hatalmas rakománnyal megrakott
hajókon egy másik földrészre induló ten-
gerészek egymás után haltak meg egy rettegett
betegségben, a skorbutban. Csak nehezen jöttek
rá a tudósok, hogy egy vitamin, fõként a C-vita-
min hiánya okozza. Azt felismerték, hogy a friss
gyümölcsök, zöldségek, a savanyú káposzta se-
gítenek megelõzni a betegség kialakulását, de csak
évszádok múltán egy magyar tudósnak, Szent-
Györgyi Albertnek sikerült mesterséges úton a
zöldpaprikából elõállítani az ascorbinsavat, vagyis
a C-vitamint.
Szent-Györgyi Albert 1893.szeptember 16-án
született Budapesten, ott szerez orvosi oklevelet.
Katonaorvosként részt vesz az I. világháború-
ban. A biokémia vonzza, több külföldi egyetemen
gyarapítja ez irányú ismereteit. 1931-41 között a
Szegedi Tudományegyetem orvosi vegyészeti
intézményének professzora. A szegedi paradicsom-
paprika présnedvébõl hexuronsavat állított elõ, ami
azonos a C-vitaminnal.
1937-ben élettani-orvosi Nobel díjat kapott a C-vi-
taminnal kapcsolatos kutatásaiért és felfedezéseiért.
Õ az egyetlen olyan magyar tudós, aki itthon dol-
gozva éri el ezt a legmagasabb tudományos kitün-
tetést. Tíz évvel késõbb elhagyja az országot, majd
1986-ban az Egyesült Államokban hal meg.

Kedves Olvasóim! 
Már advent van, közeledik a karácsony. Kívánok
Önöknek boldog készülõdést, sok szeretet és jó
egészséget! 

Puskelné Ollé Ilona

Advent

"A halál nem Isten akarata. Az ördög irigy-
ségbõl jött a földre." Ezt olvassuk a Szent-
írásban. A végtelenül jó Isten nem akarta,
hogy elvesszen az emberiség. Ezért kijelen-
tette: Megváltót küld a világra. A Megváltó
jóvá tesz minden bûnt, és így mindenki
üdvözülhet. Ehhez a mi részünkrõl õszinte
bûnbánat szükséges.
Az embereknek évezredeken keresztül
készülni kellett a Megváltó jövetelére. Ezt
az idõszakot nevezzük Adventnek, magya-
rul az Úr érkezésének.

Húsvétkor történt a megváltás. Hogy a
megváltást bûnbánó lélekkel átéljük,
nekünk is szükségünk van adventre. 
Számunkra az advent azt jelenti, a Megváltó
Jézussal akarunk együtt dolgozni. Ezért
advent folyamán számot vetünk az egész
életünkkel. A hibáinkért bocsánatot kérünk
és Isten kegyelmével azokat a jövõben elke-
rülni igyekszünk. 
A jól eltöltött advent után a karácsony
megérteti velünk Isten végtelen szeretetét
és örömmel tölt el a megbocsátó Isten
jóságáért.

Marosi Endre 

Winter Ádám és Nagy Margit 
november 24-én ünnepelte 

60. 
házassági évfordulóját.

Ebbõl az alkalomból köszönti õket 3 gyer-
mekük, 6 unokájuk és 3 dédunokájuk.

Kokavecz Mihály és felesége 
2008. november 30-án ünnepelte 

60.
házassági évfordulóját 

két fia, menyei, lánya, veje, hat unokája, egy
dédunokája, rokonai és ismerõsei körében.

Vári Mária és Kürti László 
november 27-én ünnepelte 

65. 
házassági évfordulóját. 

Ebbõl az alkalomból köszöntik õket gyer-
mekeik, unokáik és dédunokáik.

ÚJ LEHETÕSÉG 

A CSÁVÁS FOTÓBAN

1 ÓRÁS
digitális képkidolgozás
50 darabos rendelésnél 
jelentõs kedvezmény!

Szombaton is várom önöket 
9-12 óráig a Fõ út 10 sz. alatt. 
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"A toronyból messzebb lehet látni"

– Lokálpatrióta vagyok – kezdi dr. Kovács
József a beszélgetést.
– Bár Pesten születtem, édesanyám mezõ-
berényi. A háború alatt menekültünk vissza.
Nagynénémék befogadtak, aztán itt ragad-
tunk. 1944-ben a Deák Ferenc utcai iskolá-
ba jártam, akkor ott volt a polgári iskola.
1948-1952 között a békéscsabai gimnázium
következett. Érettségi után kerültem a szege-
di egyetemre. 1958-ban, 50 évvel ezelõtt
kaptam meg a diplomámat. Rövid ideig
Szegeden maradtam, mert anatómia-szövet-
tan-fejlõdéstan tárgyakból nagyon jó ered-
ményt értem el.
– Miért nem maradt az egyetemen? 
– 760 Ft volt a fizetésem! Családalapításhoz
nagyon kevés. Ekkor pályáztam meg Bél-
megyeren a körzeti orvosi állást, amit dr.

Hanzély Ferenc és Szabó Miklós támo-
gatásának köszönhetõen kaptam meg. 
9 évig dolgoztam ott… Néha nagyon nehéz
volt. Nem számíthattam segítségre, 16 óra
után már telefon sem volt. Olykor esténként
a könyvekbõl ellenõriztem: jót mondtam-e,
jól csináltam-e?
– Mikor került vissza Mezõberénybe?
– 1967-ben, dr. Schõn Magdolna körzetébe.
A gyermekeinket jó iskolába szerettük vol-
na járatni. Az emberek aranyosak voltak, az
idõs bácsik kölyökként kezeltek, a kol-
légáktól sokat tanultam... Aztán kialakult a
baráti kör. A kezdeti években a közlekedés
nagyon nehéz volt. Akkor még egy hétig
ügyeltünk egyfolytában. Emlékszem, egy-
szer a Kereki hídnál, szakadó esõben elsza-
kadt a láncom, hazáig toltam a motort.
Késõbb Bak Miska bácsi rám bízta a szü-
lõotthont. Akármikor mentem be, mindig
ezt hallottam: "Bak doktor már volt
itt!"…egy vasárnap hajnalban rosszul lett,
beküldtem a kórházba…akkor láttam
utoljára.
– Az orvosi hivatás terén is elengedhetetlen
a folyamatos megújulás, az állandó tovább-
képzés. Össze lehetett ezt egyeztetni az
orvosi szolgálattal?
– Igen. 1974-ben általános orvostanból,

1988-ban házi orvostanból szakvizsgáztam.
A Magyar Vöröskeresztnek is aktív tagja
voltam és vagyok. Az országos szervezet
vezetésében 8 éven keresztül vettem részt, a
helyi szervezetnek jelenleg is elnöke va-
gyok. A IV. kongresszuson küldöttként vet-
tem részt. Megkaptam a Magyar Vörös-
kereszt Kiváló Dolgozója címet, illetve
Minisztériumi Dicséretben is részesültem.
– A pályájára visszatekintve, mit üzenne a
fiataloknak?
– Dolgozzanak, örüljenek az életnek, vigyáz-
zanak az egészségükre! A rosszon változtas-
sanak, de ne bántsák egymást, nem szabad
gyûlölködni! Csodálatos tartalom van az
életben!
– Mire emlékszik szívesen vissza?
– Sok szép volt, sok rossz volt – néha fel-
büf-fen valami. Ha írni tudnék, megírnám.
Voltak konfliktusaim, de mindig megoldot-
tam. Szándékosan soha nem ártottam sen-
kinek.
Aztán mesél a gyermekeirõl, és közben
ragyog az arca. – Négy unokám van, és
mindegyik sikeres! Hát kell ennél több?
Búcsúzóul még annyit mond: 
– Ha bármiben segíteni tudok, mindig szí-
vesen teszem!

Onody Gyuláné

MEZÕBERÉNY SZOLGÁLATÁBAN

"Az idõ és távolság csak az erõtlen
szálakat szakíthatja szét"

Nádházi Jánosné Csepregi Julianna
1953-tól a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerész szakán folytatta ta-
nulmányait, és 1958-ban szerzett diplomát.
Mezõberényben kezdte hivatását, elõször
beosztott gyógyszerészként, majd vezetõ-
helyettesként dolgozott nyugdíjba vo-
nulásáig, 1991-ig. Még ma is gyakran vállal
munkát. Gyógyszerellátási és gyógyszer-
ügyi szervezésbõl szakgyógyszerésznek mi-
nõsítették és több posztgraduális képzésen is
részt vett. 
Munkája elismeréseként nyolc vállalati
"Kiváló Dolgozó" oklevelet, illetve jelvényt
kapott, majd az Egészségügyi Minisztéri-
umtól is átvehette Az "Egészségügy Kiváló
Dolgozója" elismerõ oklevelet. A Magyar

Gyógyszerészeti Kamarának is tagja volt.
1956. július 8-án, még az egyetemi évek
alatt kötöttek házasságot Nádházi Jánossal,
aki akkor már Berényben dolgozott. Így
Juliska néni is idekerülhetett.
Két lányuk van, Ágnes matematika-fizika
szakos szaktanár, fizikából doktorált,
Julianna szintén gyógyszerész. Az öt unoka
közül négy egyetemista, egy középiskolás.
– Pályája Mezõberényhez köti. Hogy emlék-
szik az elsõ évekre?
– Nehéz volt megszokni. Tiszta magyar fa-
luból, Kiszomborból érkeztem ide, még a ki-
ejtésem is más volt. Késõbb azonban már
nem jelentett gondot. Az embereknek nem a
nevét tudtam, hanem azt, hogy kinek mi a
baja. Kialakult a baráti kör, a jó szomszé-
dok.
– Rengeteget kellett dolgozni, gyakran új
kollégákkal. Más feltételekkel dolgoztunk
akkor, a régi orvosok rengeteg munkát adtak
sok készítményt magunknak kellett összeállí-
tani.
– Mára sok minden megváltozott. Hogyan
látja ezt Ön a gyógyszerész szakma szem-
pontjából?
– Valóban a gyógyszerészpálya nem a régi.
Egész más a gyógyszerész - beteg kapcso-
lat. Az üzleti szemlélet, a felelõtlen reklá-
mok sokat rontottak ezen. Sok a gyógyha-
tású készítmény, melyet az emberek a rek-

lámok hatására vásárolnak, nem mindig ké-
rik ki a szakember véleményét. Sokkal kisebb
a gyógyszerbiztonság, a dobozok könnyen
összecserélhetõk, ez fõleg idõs betegek szá-
mára jelenthet problémát.
– Nem vágyott el Mezõberénybõl?
– Többször el akartak csábítani bennünket,
hiszen a férjem országosan elismert szak-
ember volt. Mégis maradtunk, bár a férjem
sokirányú elfoglaltsága miatt nekem kellett
biztosítani a hátteret, itthon helytállni a
munkában.
– Mennyire elégedett  a pályájával? 
– Amit csináltam, szívvel-lélekkel tettem,
de lehet, hogy nem kezdeném újra…A ren-
geteg ügyelet, nem volt ünnepnap, hétvége.
Bár, sohasem volt nehéz a munka, ha in-
dokolt volt, de az embert sokszor ki is hasz-
nálták. Nagyon szerettem a gyógyszerké-
szítést. Rengeteg orvos megfordult nálunk,
az új orvosokat mi segítettük. Úgy érzem
mindenkivel jól együtt tudtunk dolgozni.
– Mit üzenne a mai fiataloknak?
– Az unokámat ezzel a jó tanáccsal enged-
tem el: az egyetemen az elsõ naptól tanuljon!
Mindenkinek azt üzenem, bármilyen pályát
választ az ember, vegye nagyon komolyan!
Csak szívvel-lélekkel lehet csinálni valamit,
e nélkül nem érdemes.!

Onody Gyuláné

Nádházi Jánosné és dr. Kovács József 2008. november 14-én Szegeden vette át aranydiplomáját. Ebbõl az alkalomból ke-
restem fel õket.
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Várakozáson felüli szereplés NB II-ben

A mezõberényi utánpótlás-nevelés történetében elõször a
2008/2009-es bajnoki szezonban NB II-ben  neveztük a Berényi
Gyermek FC U15 és U13 csapatait.
A Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírása alapján minden
egyesület kötelezõ módon két korosztállyal nevezhet. Csapatainkat a
délkeleti csoportba sorolták, ahol négy megye 13 együttese alkot
erõs mezõnyt.
Eleinte sokan féltették labdarúgóinkat a neves utánpótlásközpontok-
kal szembeni megmérettetésen. Az õszi szezon befejeztével állít-
hatjuk: az eredmény azokat igazolja, akik vállalták a kihívást.
U13-as csapatunknak gyengébben sikerült a bemutatkozás, a 13.
helyen várja a tavaszi folytatást. Ez a csapat elsõ bajnoksága nagypá-
lyán, sok türelem és idõ kell a jobb eredmények eléréséhez. Ebben a
korosztályban is számítanak az eredmények, de a lényeg a képzésen
van, hogy jövõre zökkenõmentesen illeszkedjenek be az  U15-ös
nagyobb korosztályba. A keretet tehetséges játékosok alkotják, akik
Oláh Zsolt edzõ vezetésével bíznak a jobb tavaszi folytatásban.
Várakozáson felül szerepelt azonban U15-ös csapatunk! A hetedik
hely önmagáért beszél! Tizenkét mérkõzésen hat gyõzelem, egy dön-
tetlen és öt vereség, 19 pont, 46:36-os gólkülönbség.
A csapat szereplése minden várakozást felülmúlt, mert az elsõ NB II-
es szezonban a tisztes helytállást tûztük ki célul. Az "étvágy" bajnok-
ság közben jött meg. Néhány mérkõzésen kimagasló teljesítményt
nyújtva szerzett kellemes meglepetést csapatunk, legyõzve többek
között Hódmezõvásárhely, Karcag, Kiskunmajsa, Makó, Orosháza
együtteseit. Az utolsó fordulóban, mintegy megpecsételve az õszi
szereplést, 4:0-ás gyõzelmet arattunk a második helyezett Tisza
Volán Szeged ellen. 

Ha így folytatja tavasszal a csapat, akkor nagyon sok örömet
szereznek még Kajlik Péter tanítványai a mezõberényi futballra-
jongóknak.
Az edzõ mellett dicséretet érdemel a 21 tagú keret minden tagja.

A fényképen balról jobbra: Balogh Csaba, Csipke Martin, Kéki
Dániel, Lakatos Krisztián, Machó Attila, Mészáros Dávid, Balogh
Dávid, Kovács Dávid, Bárdi Dániel, Burai Dávid, Juhász István,
Burai Márk, Boczonádi László, Bereczki Zoltán, Balogh Norbert,
Szabó László, Balogh Gergõ, Csákó Gergõ, Mezei Zsolt, Liska
Tibor, Papp Zsolt 

Berényi Gyermek FC

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletérõl szóló 245/2005.(XI. 8.) Korm rendelet-
tel módosított 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradék-
talan betartására.  
E jogszabály értelmében magánszemély nem vásárolhat, nem bir-
tokolhat és nem használhat fel petárdát. 
Petárdát csak pirotechnikusi vizsgával rendelkezõ személy vásárol-
hat, birtokolhat és használhat fel. 
Továbbra is engedélyezett magánszemély részére december 28-tól
31-ig II-es kategóriájú (kis tüzijáték) pirotechnikai termék vásárlása,
birtoklása és annak december 31-én 18.00 órától január 1-jén 06.00
óra közötti idõben történõ felhasználása.

A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése céljából kér-
jük, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, mérje fel a
felhasználással együtt járó hátrányos következményeket, és csak
fokozott óvatossággal, a termékeken látható felhasználási szabályok
maradéktalan betartásával tegye azt.      

Tisztelt Mezõberényiek!

A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét fejezi ki a város lakóinak a
2008. évben végrehajtott feladatainak ellátásához nyújtott támo-
gatásért. 
Mezõberény lakosságának kellemes karácsonyi ünnepeket, jó
egészséget és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk !

Mezõberényi Rendõrõrs 

A mezõberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 

felvételre keres munkatársakat

1 fõ gazdaságvezetõ munkakörbe
Munkakörbe tartozó feladatok: 
önkormányzati intézmény költségvetési gazdálkodás vezetése
Pályázati feltételek:  
közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli fõiskola 
-költségvetési szervnél eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat
-felhasználói szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret
-magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

1 fõ ügyviteli munkatárs munkakörbe
Munkakörbe tartozó feladatok: adminisztrációs teendõk
Pályázati feltételek: - középfokú végzettség
-felhasználói szintû MS Office szoftverismeret
-magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
-Elõnyt jelent: - német nyelvbõl alapszintû nyelvtudás
- jó kommunikációs képesség

Pályázatok mellékletei:
- fényképes önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2008 december 22.
A pályázatokat az OPS Kulturális Központ, 

5650 Mezõberény, Fõ út 6. címre lehet benyújtani
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 

8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 5,25%-tól!
Pl.: 1 millió forint lakásépítési célú hitel esetén (HUF) induló alacsony tör-
lesztéssel – az elsõ 5 évben – 10 évre 10.630,- Ft/hó, 15 évre 8.320 Ft/hó, 20
évre 7.240,- Ft/hó, 25 évre 6.610,- Ft/hó
Pl.: 1 millió forint lakásvásárlási célú hitel esetén (HUF) induló alacsony tör-
lesztéssel – 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 ÁRFOLYAM-
GARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS, SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS, 
HITELKIVÁLTÁS, GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG) ,
LAKÁS FELÚJÍTÁS, SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS, LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
LAKÁSBÕVÍTÉS, GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK, 
VÁLLALKOZÓI HITELEK, TERHELT INGATLANRA IS 

PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,              BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFAPÁLYÁZATRA)

Több bank ajánlata közül választhat!
FOLYAMATOS AKCIÓ!

Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk 
IDÕPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!

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

JELZÁLOGHITELEK ÜGYINTÉZÉSE SORON KÍVÜLAKÁR 1 HÉT ALATT IS

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
BAR, végrehajtás és APEH tartozás és magánhitel kiváltása

megoldható! (Egyedi feltételek mellett)
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)


