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SZÜLÕFÖLDÜNK BÉKÉS MEGYE
GÁLAMÛSOR BERÉNYI RÉSZTVEVÕVEL
Több, mint 300 fellépõ vett részt a SZÜLÕFÖLDÜNK BÉKÉS
MEGYE Amatõr Mûvészeti Fesztivál gáláján. A Magyar Kultúra
Napja tiszteletére 2007. január 20-án Békésen megrendezett ünnepi
eseményt hét elõdöntõ elõzte meg, melyek egyikének intézményünk
volt a házigazdája.
Öröm számunkra, hogy a mi elõdöntõnkbõl hét produkció kapott
meghívást a sokszínû, kiemelkedõen színvonalas gálára. A hét produkció között ott volt a mezõberényi Szilágyi Ida, aki Stradella: Pieta
Signore (Irgalmazz Istenem) címû mûvét adta elõ. Zongorán kísért
Vozár M. Krisztián. Ida nemcsak a közönség, hanem Békés város polgármesterének elismerését is kivívta, aki "Nem tudtam, hogy
Mezõberénynek ilyen értékei is vannak" szavakkal nyújtotta át az
oklevelet és a megyénket bemutató ajándékkönyvet a sikeres szereplésért.
(folytatás a 6. oldalon)

NEKIK IS ADHATJUK!
Mint már néhány éve, ezúttal is közöljük azoknak a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak a nevét és adószámát, amelyek városunkban mûködnek és eljuttatták hozzánk adataikat.
Kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 2x1%-áról.
Kedvezményezettek:
Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola DSE
Alföld Turista Egyesület Mezõberény
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület
Cukorbetegek Egyesülete
Erõs Vár Alapítvány I. ker. Evangélikus
Egyház
Könyvtárpártoló Alapítvány
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége
Mezõberényi Erdélyi Kör
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
Mb-i Német Hagyományápoló Egyesület
Mezõberényi Horgászok Egyesülete
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány
Mezõberényi Szlovákok Szervezete
Mb-i Városszépítõ és Városvédõ Egyesület
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete

Adószám
19058582-1-04
19052256-1-04
18386114-1-04
19052593-1-04
18376830-1-04
18376438-1-04
19054564-1-04
19002464-2-42
18370212-1-04
18379981-1-04
19059741-1-04
19977946-1-04
18383159-1-04
18377178-1-04
18373947-1-04
19052500-1-04

MEGHÍVÁS MÜNSINGENBÕL
Egyik németországi testvérvárosunk, Münsingen 2007-ben ünnepli franciaországi barátaikkal való 20 éves testvérvárosi kapcsolatukat.
Ebbõl az alkalomból mindkét érintett város várja és hívja további
testvérvárosait, hogy megjelenésükkel és közremûködésükkel színesítsék az
ünnepi rendezvényeket. Így összesen 5 ország városai vesznek részt a
jubileumon. Mint Mike Münzing polgármester meghívó levelében írja,
a kulturális és mûvészeti csoportok mellett szívesen fogadnának városuk és rendezvényük iránt érdeklõdõ mezõberényieket is. A kiutazás
meg-szervezése céljából várjuk azok jelentkezését, akik az utazási költség vállalásával részt vennének testvérvárosunk jeles ünnepségén. Akiutazás autóbuszokkal történik, az elhelyezést - a mûvészeti csoportok
kivételével - vendéglátóink családoknál oldják meg.
Jelentkezés és bõvebb információ a Mûvelõdési Központban Õszi
Andreánál, valamint az 515-552-es telefonszámon kérhetõ.
Oktatási és Kulturális Bizottság
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Mezõberényi Általános Iskolás Tanulókért
Alapítvány
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Mezõberény
Petõfi és Goethe Alapítvány
(Petõfi Sándor Gimnázium Mezõberény)
Petõfi Sándor Gimnázium DSE
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Mezõberény
Spektrum Alapítvány
(Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
Mezõberény)
Sportcsarnok Sportegyesület
Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület
Mezõberényi Polgárõr Egyesület
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület
Egyházak:
Evangélikus Egyház
R. Katolikus Egyház
Református Egyház
Kiemelt elõirányzat:
Társadalmi bûnmegelõzés
Parlagfû mentesítés
Egészségjavítást célzó sporttevékenység
Szülõföld Alap
Erdõterület közjóléti célú védelmének
és bõvítésének feladatai

18376050-1-04
18378935-1-04
19061522-1-04
18380606-1-04
15345400-2-04

18380747-1-04
18382756-1-04
18384253-1-04
18375815-1-04
18388491-1-04
Technikai szám
0035
0011
0066

1294
1153
1304
1311
1445
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT
A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Cservenák Pál Miklós polgármester támogatási szerzõdést kötött
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságával a Wenckheim-Fejérváry kúria tetõszerkezetének felújítása tárgyában. A szerzõdés alapján
a Kulturális Alap a tetõszerkezet
felújításához 8.000.000 Ft összegû
vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A felújítás befejezési határideje 2007. október 31.
Január 5-én egyeztetõ tárgyalás
folyt a kúria tervezési feladatainak
beindításáról Paksi Csaba kecskeméti tervezõvel. Megtárgyalásra és
pontosításra kerültek a tervezés fõ
irányvonalai. A tervek elkészítésének határideje 2007. március 31.
December 20-án az Államkincstár szervezésében került megrendezésre Békéscsabán a 2007.
évi költségvetés elkészítéséhez
támpontot nyújtó értekezés, amelyet a Pénzügyminisztérium részérõl Dr. Szelényi György osztályvezetõ-helyettes tartott. Ismertette a
parlamentben már megtárgyalt normatívák alakulását, ezen felül számos instrukciót adott a 2007. évi
költségvetés összeállításához. Elmondása alapján is megállapítható,
hogy a korábbi évek szoros költségvetési pozícióihoz képest még
feszítettebb költségvetés elkészítése és elfogadása várható.
December 26-án a polgármester
a békési Torony Rádió vendége
volt. Karácsonykor a Torony Rádió
minden évben meghívja Békés és
Mezõberény polgármesterét, ahol
aktuális kérdéseket beszélnek meg.
Jelen esetben a karácsony megünneplése és ajándékozási szokások
szerepeltek elsõdleges kérdésként,
valamint a kistérségi társulásban
rejlõ lehetõségekrõl esett szó. A
települések egymásrautaltsága ma
sokkal nagyobb hangsúlyt kap, és
ezen együttmûködések nélkül hatékony munkálkodás nem képzelhetõ
el. A polgármester bízik abban,
hogy Izsó Gábor jelenlegi polgármesterrel kapcsolatuk sokkal sokrétûbb és gyümölcsözõbb lesz a korábbinál.
Vállalkozói szerzõdést kötött a
polgármester Musitz László úrral a
mezõberényi Kálmán Fürdõ vízjogi létesítési engedélyének módosításához szükséges dokumentáció
összeállítására, a monitoring kutak
létesítési és üzemeltetési engedélyének beszerzése érdekében. E

munkálatokért a vállalkozónak
1.416.667 Ft + 283.333 Ft Áfa,
összesen 1.700.000 Ft-ot tartozik
megfizetni.
A polgármester január 1-én Rákóczi utcai lakásában köszöntötte
özv. Oláh Imrénét, Mezõberény
város harmadik, 100. évét betöltõ
lakóját. E naptól kezdõdõen - az
ünnepelt, valamint Rau Józsefné és
Vezsenyi Laci bácsi - hárman alkotják Mezõberényben a 100 évesek
klubját. Oláh néni jó egészségnek
és erõnek örvend, népes rokonsága
körében zajlott az ünnepélyes megemlékezés.
Folyószámla hitelkeret szerzõdést kötött a polgármester az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel 200.000.000 Ft
összegû folyószámla hitelkeret rendelkezésre bocsátásáról. Ilyen
összegû hitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére elõre nem
látható likviditási gondok enyhítésére. Igénybevételét, amennyiben
csak lehet, mellõzni kívánja.
A Békési Kistérségi Társulás
január 4-én tartotta ülését, ahol
megtárgyalásra került a szociális
intézményi társulások sorsa. Úgy
néz ki, hogy a jelzõrendszeres szociális szolgálat, a házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás és családsegítés tekintetében január 1-jétõl
igényelhetjük a normatívát, ha
addig minden kötelezettségünknek
eleget teszünk. Az idõs korúak nappali ellátása tekintetében az
igénylés valószínûleg csak március
1-jétõl történhet meg.
A DAOP keretében a nemzeti
fejlesztési tervhez igazodó benyújtásra kerülõ pályázatok egyeztetésre kerültek. Az önkormányzat részérõl három pályázat prioritása lett
megjelölve: a városon belüli belvízelvezetõ rendszer kiépítése, kerékpárút építése és a Wenckheim
kastély rekonstrukciója.
A Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz január 4-én került beadásra a városháza akadálymentesítési pályázata. A 4.630.000 Ft
összegû munkához 1.630.000 Ft
saját erõt kíván az önkormányzat
biztosítani, így e munkához
3.000.000 Ft összegû támogatást
kér.
Január 5-én bemutatkozó látogatást tett a polgármesternél Kovács Edina, a békéscsabai Munkaügyi Központ vezetõje. Az újonnan
kinevezett vezetõvel remélhetõleg
gyümölcsözõ és hasznos kapcsolat
alakulhat ki. Munkaügyi kér-

désekrõl és kiírásra kerülõ pályázatokról is folyt eszmecsere.
Január 8-án Miklósik Béláné, a
mezõberényi Fogjunk Össze Egyesület elnöke és az egyik vezetõségi
tag jelent meg a polgármesternél. A
Luther utcai ingatlan használatával
kapcsolatosan elmondták, hogy
nem mondtak le azon törekvésükrõl, miszerint lakóotthont szeretnének kialakítani a mezõberényi fogyatékosok érdekében.
Tárgyalásokat folytatott a polgármester a békési Iratselejtezõ és
Rendezõ Kft. ügyvezetõjével, Takács Gábor úrral, a polgármesteri
hivatal irattárában lévõ anyag selejtezésérõl. Az említett munka elvégzése nem tûr halasztást, mivel az
iratanyagok ömlesztett formában
való tárolása a visszakeresést nehezíti, egyes esetekben lehetetlenné
teszi. Bruttó 2.000.000 Ft összegû
térítés ellenében a cég ellátja e feladatokkal kapcsolatos összes teendõket, az iratselejtezés, a visszamaradt iratok átadását a levéltár részére. A legutóbbi selejtezés 1988ban volt.
Január 12-én a gyulai Körösi
Vízgazdálkodási Társulat Gyulán
tartott értekezést a Csárdavölgyicsatorna kiépítésével kapcsolatosan. A társulat pályázatot kíván benyújtani e csatorna létesítésére,
mely csatorna Hunya és Kamut, valamint Mezõberény közigazgatási
területén haladna, és esetünkben
megoldaná a Szarvasi úttól délre
esõ területeknél az utóbbi években
jelentkezõ pangó vizek levezetését.
A terveket a Kóti István által vezetett Békés Planum Kft. készíti Virág Mihály tervezõ közremûködésével.
Január 19-én a Mezõberényi
Szlovákok Szervezete és a Német
Pékség tartott közös összejövetelt a
szlovákok Jeszenszky utcai idõsek
otthonában. Az ülésen illetve összejövetelre a régi szlovák sütési szokások és ízek kerültek bemutatásra,
amelyekbõl a késõbbiekben a cég
profitálni kíván.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2007. január 22-én tartotta idei
elsõ ülését Mezõberény Város
Képviselõ-testülete.
A napirendi pontokat Harmati
László alpolgármester ismertette,
majd Dr. Hantos Katalin jegyzõnõ
adott tájékoztatást az elõzõ zárt
ülésen hozott döntésekrõl.

A testület elfogadta a lejárt
határidejû határozatokról, valamint
az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl szóló beszámolót.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Városi Könyvtár kérelmének megfelelõen a Nemzeti Kulturális Alapprogram „Könyvtári dokumentumok köttetése” pályázathoz a
korábban meghatározott 170 e Ft
összegû saját forrást biztosítja
annak ellenére, hogy a pályázaton
nyert támogatás a tervezett 400 e
Ft-ról 300 e Ft-ra változott.
A képviselõk elfogadták Szilágyi Tibornak, a Petõfi Sándor Gimnázium igazgatójának beszámolóját a gimnázium hosszú távú mûködésérõl, és döntöttek arról, hogy a
város önként vállalt feladatként,
továbbra is vállalja a Petõfi Sándor
Gimnázium mûködtetését.
Harmati László alpolgármester
ismertette az önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó elképzeléseket. Kiemelve azt a tényt,
hogy a képviselõ-testületnek nem
célja az, hogy a város vagyonát a
mûködõképessége érdekében kiárusítsa. Néhány kihasználatlan ingatlantól nyugodt szívvel megválhat, hiszen a leghaszontalanabb
ingatlan a kihasználatlan, üresen
álló ingatlan.
Elfogadásra került a költségvetési törvény által meghatározott
adatok alapján elkészített, az önkormányzat, valamint a képviselõtestület döntéseit figyelembe vevõ,
az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét megalapozó
tervezet.
A képviselõ-testület kiegészítésekkel elfogadta Cservenák Pál
Miklós két ülés közötti beszámolóját.
A szociális törvény módosítása
szükségessé tette a pénzbeli- és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet módosítását, melyben a szociális törvény változása
miatt a hatáskörök módosultak, valamint a képviselõ-testület a közgyógyellátási igazolványra való
jogosultság feltételeit újból szabályozta a szociális törvény rendelkezései szerint:
"közgyógyellátásra jogosult
az a személy, akinek
a) a családjában az egy fõre
számított havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
(2007. február 15-tõl 27.130,Ft) 150%-nál, egyedül élõ esetén
200 %-nál nem magasabb,
továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító
ellátás költsége meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át."
Szintén a szociális törvény módosítása miatt a személyes gondos-

kodást nyújtó szociális ellátások
helyi rendszerérõl szóló, többször
módosított rendelet is módosításra
került. A házi segítségnyújtás, a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, valamint a szociális intézménybõl az
étel helyszínre való szállításának
térítési díjairól rendelkezik. Ez a
rendelet differenciál rászorultság
szerint a díjfizetéseknél.
A képviselõ-testület hozzájárult
olyan tartalmú nyilvános pályázat

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs eljárást folytat testi sértés elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt M.M. mezõberényi lakos ellen. M.M.
2007. január 23-án 17.00 óra körüli idõben családi házának konyhájában szóváltásba került feleségével, valamint felesége testvérével,
aminek során a kezében lévõ késsel egy alkalommal sógora hasába
szúrt, aki ennek következtében nyolc napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett. A bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt az
intézkedõ rendõrök a cselekmény elkövetésének helyszínérõl elõállították a Mezõberényi Rendõrõrsre, majd sor került a gyanúsítottkénti
kihallgatására is.

kiírásához - lóverseny és bukmékeri fogadás szervezésére -,
melynek keretében lehetõség nyílik
fogadóiroda kialakítására Mezõberény területén.
A képviselõ-testület ezt követõen zárt ülésen folytatta munkáját,
ahol személyiségi jogot, illetve üzleti érdekeket érintõ vagyoni ügyeket tárgyaltak.
A következõ testületi ülés
idõpontja 2007. február 19.,
amikor Mezõberény Város Önkor-

mányzatának 2007. évi költségvetése kerül elfogadásra.
Helyesbítés: az elõzõ számban
tévesen jelent meg az Idõsek
Otthonában fizetendõ térítési díj
emelkedésének mértéke. Helyesen: a szociális étkeztetés térítési
díja, és az Idõsek Otthonában fizetendõ térítési díj 2007. január
1-jétõl átlagosan 15%-kal emelkedik. Az elírás miatt szíves
elnézésüket kérem.
Miklós Ágnes

HIRDETÉS
NORBI UPDATE
Egészséges táplálkozás házhoz szállítva!
Ha fogyni kíván, ha cukorbeteg,
ha kilóit tartani szeretné,
napi 20 féle ételbõl választhat. Menü 600 Ft-tól
Érdeklõdni: Dunai Éva 30/6358184

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
nyomozást rendeltünk el L.T.-vel, B.J.-vel, valamint R.Gy.-vel szemben, akik 2007. január 19-e és január 22-e közötti idõben a
Mezõberény külterületén található egyik ház bekerített udvarának
kerítését letaposták. Az udvarban magukhoz vettek egy darab vasból
készült kerekes kutat, két darab ekét, valamint egy darab láncos
boronát, melyet távozáskor eltulajdonítottak.
A nyomozás során az eltulajdonított tárgyak egy mezõberényi
lakosnál lefoglalásra kerültek, majd azokat a sértettnek visszaadtuk.
A három gyanúsított a cselekmény elkövetésekor még nem töltötte
be a 18. életévét, ezért velük szemben a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések szerint folytatjuk le a büntetõeljárást.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy továbbra is számítani
kell utazó bûnözõk megjelenésével, akik elsõsorban idõs, vagy
egyedül álló személyek lakásába közvetlen, hízelgõ magatartással
bejutva elterelik az ott lakók figyelmét, majd pénzt, vagy más értéket
tulajdonítanak el.
Az utazó bûnözõk kedvelt megjelenési helyei a különbözõ
áruházak, bevásárló helyek, és a heti piacok területe is. Ezért kérjük,
hogy bevásárlások során ne hagyják értékeiket õrízetlenül!
A bûncselekmények megelõzése érdekében, illetve értékeik
megóvása céljából fordítsanak fokozott figyelmet a bûncselekmények
megelõzésére.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben gyanús személyt vagy körülményt észlelnek, soron kívûl tegyenek bejelentést
a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a
107-es segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

Felhívjuk Kedves Vásárlóink
figyelmét, hogy PAPÍRBOLTUNK-ba
megérkeztek a következõ újdonságok:
- FARSANGI KELLÉKEK: álarcok (mesés, rémséges),
parókák, bohóccipõk, bohócorr, kalapok, koronák, indián
díszek, varázspálcák, banyafog, vámpírfog, és még sok
érdekesség
- PARTY KELLÉKEK:
Barbies, Hercegnõk, WITCH, WINX, verdás, spongyabob
mintával poharak, tányérok, szívószál, party meghívó,
kalap, korona, szerpentin, díszzacskó, zenélõ gyertya, asztali könyöklõ, díszpárna, kulcstartó stb.
- VALENTIN-NAPI AJÁNDÉKÖTLETEK:
szív gyertya, gyertyatartó, szív-ajándéktasak többféle, szív
dobozok, hûtõmágnesek, kulcstartók
Valamint (70X140) HÍMZETT TÖRÖLKÖZÕRE rendelést
folyamatosan felveszünk. Egyedi, saját elképzelésû szöveggel,
mintával

Sok szeretettel várunk minden Kedves Vásárlót!

Cím: Mb. Fortuna tér 20.
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SZABADIDÕ - HÁZI KEDVENCEK
Nagy Ildikó kedvesen invitál otthonába, miután hitetlenkedve, de
ugyanakkor ámulva hallgattam, amikor madarairól mesélt.
Szoktuk mondani: tükrözi tulajdonosának egyéniségét lakásának
belseje. Ízlésesen berendezett, hangulatos az otthona, amit a madarak
különlegessé varázsolnak. Az ajtón belépve már megakad a szemem
két különlegesen szép, színes, a zöld szín több árnyalatában pompázó
papagájon. Mint megtudtam, kecskepapagájok, õk karácsonyi
ajándékként kerültek hozzá. Nem gyõzöm kapkodni a fejem, melyiket
nézzem meg elõbb? Tényleg, egyik szebb, mint a másik.
- Ez már szenvedély? Hány darab madarad van?
- 71 db. Én úgy mondanám - ahogy sokan mondják is -, ez már
betegség. Ezt úgy kell elképzelni,
hogy amíg más például butikokban vásárol, én a madár-kereskedéseket járom. Rosszabb vagyok,
mint egy gyerek. Ha nem tudom
megvenni, amit kinéztem, .....
- Milyen madaraid vannak?
- Van énekes papagáj, rózsáshasú papagáj, fény papagáj, jákópapagáj, nimfapapagáj.
Egy röpdében van például koronás kanári, kanári, szürkenyakú
csicsörke - aminek gyönyörû
énekhangja van, mozambik csicsörke, atlasz pinty, gyémánt
pinty, kiskuba pinty, koronás japán sirályka, kékfejû papagáj
amandina, kanári tûzpinty hibrid,
stiglic.
Többféle van már párban is:
tûzpinty, koronás zebrapinty,
szürkenyakú csicsörke, mozambik csicsörke, sima albino zebrapinty, szakálas amandina, barnahátú aranyveréb, stanley-papagáj, rosellapapagáj, kecskepapagáj, hullámos papagáj, kanári.
- Melyik a legkülönlegesebb?
- Nem is tudom. Talán a verébpapagájok, amik pici zöld madarak
és állandóan szerelmesek, nagyon aranyosak.
- Van vagy vannak kedvenceid?
- Igen. Zeusz (a felvételen), a timneh jákópapagáj. Õ beszél is.
Csucsuka, õ is timneh jákópapagáj. Monita, õ törzsalakú jákópapagáj.
Alex, õ kékhomlokú amazonpapagáj. És a nimfapár, Dzsoni és Dzsuli.
- És felsoroltad még szinte valamennyit. 4 beszélõ papagájod is
van. Mitõl függ, hogy mennyire tanulnak meg beszélni?
- Attól, mennyit foglalkozok velük. Persze, azért vannak olyan
fajok, amelyek könyebben, és amelyek nehezebben, és kevesebbet
tudnak megtanulni.
- Zeusz nemcsak szavakat, de mondatokat is ismétel.
- Amiket hall, megjegyzi. Például amikor én súrolok, õ jajgat. Vagy

mondja, hogy: Mit akarsz? Daloljál! Alukáljál! Nem hallom. Ha
csörög a telefon, mondja, hogy: hallo, ........
A legérdekesebb, amikor nyáron az udvaron van, és utánozza a
kutya ugatását. Sokszor nem tudjuk megkülönböztetni, hogy a kutya,
vagy Zeusz ugat.
- Milyen gondozást igényelnek? Mivel eteted õket?
- Hetente kétszer nagytakarítok, ez azt jelenti, hogy az összes
kalitkát átpucolom. Napi feladat az etetés. Elsõsorban különféle
magokat esznek, de szeretek nekik minden jót megvenni. Például
megeszik a salátát, zöldségféléket, gyümölcsöket, a kedvencük a mandarin. Esznek a sültkrumpliból, fõtt tojásból, sajtból, a szaloncukorból.
Ha észreveszik, hogy evéshez
készülõdünk, rögtön elkezdenek
zörögni a kalitkával, így jelzik,
hogy igényt tartanak az ennivalóból õk is.
- Márpedig észreveszik, hiszen itt élnek köztetek a nappaliban. Ezek szerint a férjed, a
gyerekeid elfogadják a hobbidat.
- Igen. Mi így érezzük jól magunkat. Szeretik õket. Sõt, szoktam kapni tõlük ajándékba is.
- Mikor jöttél rá, hogy
ennyire szereted a madarakat?
- Azt nem tudom. Az elsõ hullámos papagájomat még gyerekkoromban kaptam az apukámtól.
Azt tudom, hogy a madárcsicsergést imádom.
- Nem csak madarak, hanem
más házi kedvencek is élnek
veletek.
- A madarakon kívül Endi, a
vörös mókus, két kutya, Fifike,
aki palotapincsi és Bobi, a si-cu, három cica, Szimona, Hercegnõ,
Leóka. Az udvaron a tóban pedig kb. 20 aranyhal él velünk.
- Hogy jutott eszedbe például az, hogy mókust vegyél?
- Ez régebbi történet. A nagyapám - még annak idején - vett
apukámnak egy mókust. Amikor gyerek voltam, nagyon sokszor
odaültetett a térdére és mesélt arról a mókusról. Mindig arra gondoltam: de jó volt neki, hogy volt egy igazi mókusa! Mindig is
vágyakoztam rá. Ez az álmom teljesült. Nagyon szeretjük õt is!
Családtag.
- Van még valami vágyad?
- Igen. Egy napmadár (kínai fülemüle). Ha igaz, márciusban ez
valóra válik. Ezen kívül szeretnék egy jákó- vagy egy arapapagájt,
amelyik szinte születésétól kezdve az enyém.
- Teljesüljön ez a vágyad is! Nálad biztosan jól fogják érezni
magukat.
Mezeiné Bátori Valéria

KÖZLEMÉNY - SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉSI TÁMOGATÁSÁRÓL
A szociálisan rászorultak, az alacsony jövedelemmel rendelkezõ nyugdíjasok, fogyatékkal élõk, nagycsaládosok 2007-ben is számíthatnak a társadalmi összefogás révén kedvezményes üdülési csekk formájában támogatásra. Az alapítvány kuratóriuma a pályázati feltételekrõl, az igénylés módjáról,
a támogatás mértékérõl 2007. február elején dönt.
Az érintettek a 2007. évi pályázati feltételekrõl a szakszervezeteken, a civil szervezeteken, a helyi Tourinform irodákon, az alapítvány ügyfélszolgálati
irodáin, az önkormányzati ügyfélszolgálati irodákon, a különbözõ elektronikus portálokon valamint az alapítvány honlapján (www.udulesicsekk.hu)
keresztül tájékozódhatnak, illetve juthatnak hozzá a kérelem benyújtásához szükséges adatlaphoz.
Karácsony Mihály
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
Elnök
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KISVÁROSI KAVICSOK
A WWW.IDOKEP.HU IDÕJÁRÁSI PORTÁL BEMUTATÁSA
Napjaink technológiai fejlõdésének köszönhetõen az egyre nagyobb
teljesítményû és kapacitású számítógépek, illetve az egyre szélesebb körben elterjedt Internet lehetõvé teszi olyan interaktív oldalak létrejöttét, mint
amilyen maga az Idõkép is.
Az oldal fõ célja a pillanatnyi idõjárási helyzetrõl való tájékoztatás,
melyet közel húsz, egyénileg kifejlesztett térképes vizualizációkon keresztül nyújt. Így többek között tíz percenkénti frissítésben láthatjuk Magyarország Hõtérképét, Felhõzeti térképét, Széltérképét, illetve a télre való
tekintettel említeném meg külön a Hótérképet. A térképek az óránként érkezõ hivatalos méréseken túl az amatõr idõjárási észlelõket hívják segítségül, akik mûszerezettségüktõl függõen tudják gazdagítani a térképek adatainak részletességét. Az arra alkalmas mûszereket közvetlenül
csatlakoztathatják a rendszerhez, így azok éjjel-nappal friss adatot nyújthatnak a látogatók felé. E dinamikus rendszer lehetõvé teszi, hogy egy nyári
zivatart, vagy egy téli nagy havazás érkeztét nyomon követhessük,
valamint rövid távú (néhány órás) elõrejelzést készíthessünk. Az adatok
közzétételénél mindig a letisztult, egyszerû felület kialakítására törekszünk,
hogy a tájékozódás senki számára se legyen nehézség.
A rendszert lelkes amatõrök csapata fejleszti, illetve támogatja észlelésekkel, mely így az év minden napján egy naprakész közösségi oldalként
szolgálja ki látogatóit.
Az Idõkép portál területi képviselõje: Valnerovicz Rajmund, akihez
bátran fordulhatnak idõjárással kapcsolatos kérdésekkel.
Helyi észlelési adatok: http://komfortabc.hu/ido/adatok.php
Személyes elérhetõség: raymund@idokep.hu vagy Mb. Kodály Z. u. 2.

NE NYÍRD KI MAGAD! címmel
nyílt kiállítás a Petõfi Sándor
Gimnázium kollégiumának aulájában. Boros Béla grafikusmûvész vándorkiállítása - amely a
DADA programon belül mûködik - a drog, az AIDS, a dohányzás és az alkoholizmus témaköröket foglalja magába. A 44
grafikából álló kiállítás január 26ig a kollégiumban, január 29-tõl
február 2-ig az általános iskola
Orlai tagintézetében volt látható.
A programot Puskelné Ollé
Ilona és Hõgye Ildikó védõnõk
koordinálták.
Megkérdeztünk néhány gimnazista tanulót, mi a véleménye errõl a kiállításról, a témáról.
Erdei Gabriella Eszter: "Boros Béla nem mindennapi, mégis közérthetõ rajzai magávalragadóak. A téma sajnos aktuális, a kivitelezés egyszerû, mégis szemléletes. A grafikus sajátos látásmódja a témában izgalmassá teszi az egész kiállítást."
Gyihor László: "Ez a kiállítás sokkal maradandóbb élményekkel szolgál, és hatásosabb információ közvetítõ, mint a szokásos drogprevenciós
elõadások."
Köteles Krisztina: "Véleményem szerint nagyon jó dolog, hogy ilyen
képeket éppen egy kollégiumban állítanak ki, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztály a 14-20 éveseké, akik nem veszik elég komolyan az
életet és annak fontosságát. Egy ilyen kiállítás nagyon jó eszköze lehet a
drogprevenciónak."

FOTÓKIÁLLÍTÁS

Bugyi Anikó: "Úgy gondolom, hogy e kiállítás megtekintése mindenki
számára hasznos lehet, hiszen fontos információkat tartalmaz. Felszólít
minket az óvatosságra és persze arra is, hogy a boldog élethez nincs szükségünk ezekre a szerekre."
A mezõberényi POLGÁRÕRÖK - közel 100 fõ (ebbõl 19 fõ Köröstarcsán,
9 fõ Csárdaszálláson) - egyre sûrûbben és eredményesen végzik
munkájukat. Az utóbbi idõben például tettenértek színesfém tolvajokat,
kerékpár tolvajokat. Tervezik kerékpárok, elektromos kerékpárok
gravírozását, mellyel ún. „forgalmi engedélyt” kap, így nagyobb a
valószínûsége az azonosításuknak.
Kérik a lakosságot, hogy bármilyen észrevételük, igényük van,
Mezõberényben a Fõ u. 5. szám alatti irodájukban jelezzék. Ezt megtehetik
munkanapokon 8-11 óráig. Telefonon: 06/30/3374215, 06/30/6216673.
A Magyar Kultúra Napja - 2007 rendezvénysorozat nyitányaként "Turista utakon" címmel népes közönség jelenlétében nyílt meg január 16-án
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban az Alföld Turista Egyesület fotókiállítása. A közösség tagjaiból kikerült szerzõk társaikkal közel negyedszázada járják hazánk, és a környezõ országok turista ösvényeit.
Szándékaik szerint a vándorlások során szerzett - képek formájában és
lélekben magukkal vitt - élményeiket szeretnék ily módon megosztani a
látogatókkal. A kiállított több mint 60 kép zömmel az utóbbi 10 év
anyagából állt össze, híven tükrözve az egyesület tevékenységét. A turistacsapat történetében elsõ ilyen jellegû eseményen az amatõr fotósok a
gyalogos, kerékpáros és futóesemények bemutatása mellett nagy teret
szenteltek a természet alkotta szépségek egyéni látásmódú megjelenítésének.
A kiállítás február 11-ig tekinthetõ meg a Mûvelõdési Központ nyitvatartási idejében.
Az elmúlt hétvégén Kondoroson megrendezett Kondor-kupa

TEREM-

LABDARÚGÓ-TORNÁN Mezõberény együttese szerezte meg az ELSÕ HELYet.

A legjobb kapusnak járó díjat a mezõberényi Barabás István kapta.

MEGHÍVÓ!
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete
2007. február 17-én, szombaton SZLOVÁK-NAP-ot
rendez, melyre szeretettel meghívja Önt.
A nap programja:
15.00

Vendégek érkezése
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba

16.00

Hagyományõrzõ együttesek fellépése
a Mûvelõdési Központban

18.00
Bál a Tópart Vendéglõben (Vacsora: 1400 Ft/fõ)
Menü: berényi becsinált leves, rántott, töltött hús, burgonya,
párolt rizs és zöldség.
Zenét szolgáltat: Lustyik István és zenekara
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IPARTESTÜLET (3.)
Az 1938. február 17-én megalakult
Mezõberény-Köröstarcsai Ipartestület
március 11-én tartotta elsõ közös elõljárósági ülését. Az akkori elnök, Rück József a
következõ gondolatokkal nyitotta meg az
összejövetelt: "Mezõberény-Köröstarcsai
Ipartestület elõljárósága elsõ ülését tartja,
kéri a tagokat, hogy úgy, mint a múltban
is, a jövõben az iparosság egyetemes
érdekében, és minden iparost érintõ
ügyekben az összetartás és a legmesszebbmenõ iparostársi megértést tartsa mindenki szem elõtt, s tartsa kötelességének mindenki az iparosság boldogulásának elõbbre vitelét. ..."
Az ipartestület mellett mûködött a Mezõberényi Iparos Ifjúsági Egyesület és a
Mezõberényi Ifjúsági Zenekedvelõ Egyesület.
Tíz évvel késõbb 1948-ban bejelentették a KIOSZ (Kisiparosok Országos
Szervezete) megalakulásának lehetõségét.
Az ezzel szembeni ellenállás okai a
következõk voltak: az ipartestületi hagyományok féltése, az ellenzéki politikai erõk
befolyása, gazdasági bizonytalanság.
Ebben a nehéz politikai helyzetben is
foglalkoztak a kultúra terjesztésével. Az
Iparos Ifjúsági Osztály Vigadalmi Bizottsága 1948. szeptember 30-ra hívta össze
évi rendes közgyûlését. Ezt bizonyítja a
képen látható meghívó.
1948. december 19-én Szilágyi Gábor
(szabómester) elnök bejelenti az ipartestületi kényszertagság megszü\nését, amely
1949. január 1-jén meg is szûnik.
Beszédében felhívja a figyelmet arra,
hogy Mezõberényben komoly ipari
értékek vannak, ..... és kéri, hogy az új
vezetõség úgy lássa el feladatát, hogy a
kisiparosság is megtalálja helyét az új társadalmi rendben. Sok szerencsét és
boldogulást kívánt a további mûködéshez.
(Köröstarcsa iparosai is megalakítják a
KIOSZ-t Boros Imre elnökletével.)
1949. április 9-én tartották az elsõ taggyûlést, zárszámadást és vagyonkimutatásokat vesznek tudomásul. 1949.
májusában megválasztják a Mezõberényi KIOSZ vezetõségét. Elnöknek
Balogh Lajost, titkárnak Berényi Józsefet, Raspotnik Rudolfot oktatási
felelõsnek, Valnerovicz Kálmánt propagandistának, Fülöp Ignácot
szervezési felelõsnek, Domokos Bélát és Berényi Mártont ellenõrnek,
Gerle Mihályt munkaszerzõnek, Ujhelyi Lajosnét csoportvezetõnek, Mérai
Józsefet jegyzõkönyvvezetõnek. Mintegy 140 kisiparos vett részt a
gyûlésen.
1949. december 31-én a taglétszám 217 fõ.
1950. május 30-án már 224 tagja van a KIOSZ-nak, az iparosok 80%a tag.
1950. július 21-én Valnerovicz Kálmán szobafestõ-mázolót titkárrá,
Bayer Mihályt propagandistává választották meg.
1950. december 31-én a taglétszám 215 fõ.
Feljegyzések szerint ekkor szünt meg a Kisiparos újság, helyette az Új
Kisipar címû lapra van lehetõség elõfizetni. Korlátozott számban,
papírhiány miatt csak 65-en kaphatnak újságot.
1951-ben kezdik szervezni a Kisipari Termelõ Szövetkezetet. Az állami
rendelkezésen túl a helyi kisiparnak is szüksége volt valamilyen új formájú
vállalkozásra. Anyaghiány miatt nem volt meg a feltétele az árutermelés-

nek. Mezõberényben csak szolgáltatásból már ez idõ tájt nem lehetett
megélni.
Az anyagi és technikai erõk összpontosítása szükségszerûvé vált.
Az állami beruházásokat, valamint a karbantartásokat elsõsorban az
úgynevezett szocialista szektor kapta meg elõször.
Településünkön kiváló asztalos, kõmûves, festõ, fémiparos, fodrász,
takács mesterek voltak. Felkészültségük, valamint a helyi manufaktúra
hagyományai alkalmassá tette õket KTSZ-ek mûködtetésére. Ezek késõbb
gyárszerûvé nõtték ki magukat, több, mint 100 fõt foglalkoztattak. Ebbõl a
szempontból a megyében az egyik legjobban ellátott település volt
Mezõberény.
1951. szeptember 17-én a Köröstarcsai KIOSZ-t feloszlatták, és tagjait
a berényi alapszervezethez csatolták. Ekkor lett a mezõberényi KTSZ
kultúrháza ismét a mezõberényi alapszervezet székháza. Korábban az
állam használatba adta a KTSZ-eknek az épület elsõ, nagyobb részét, míg
az iparosok a hátsó épületrészben kaptak elhelyezést. (Véglegesen, papíron
is csak a rendszerváltás után került az iparosok tulajdonába az épület).
1951. december 31-én a taglétszám 137 fõ. Elnök: Székely Frigyes,
titkár Schäffer József. (folytatjuk)
Mezeiné Bátori Valéria
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HIRDETÉS
Amíg a készlet tart
Cerbona Norbi tészták 500 g 49,Hey-ho alma, narancslé 1 l 95,Diópótló Pa-comp 250 g 109,Csemege uborka üveges 720 ml 139,Mustár Globus üveges 400 g 149,Arany kakaópor 250 g 379,Cherry Queen desszert 2 íz 132 g 439,Edami sajt kg 999,Trappista sajt kg 999,Omnia kávé triopack 3x250 g 1099,Nyereményjáték
Vásároljon február hónapban alkalmanként 3000 Ft
felett a KOMFORT ABC-ben, blokkját dobja be a
kihelyezett gyûjtõládába.
A hó végén kisorsolunk 1db Darts-játékot.
Ezt ismételje meg március hónapban is.
Március végén pedig 1db DVD-lejátszót sorsolunk
ki.
A nyeretlen blokkok minden egyes hónapban újra
sorsolásra kerülnek, így 1 blokk esetén is már
kétszeres eséllyel pályázhatnak a nyereményre.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget!
Játsszon velünk, mert nyerhet!

Tisztelt Vállalkozók! Igaz, még van idõ az adóbevallásig, de
mi, már most szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy
egyesületünk sérült fiataljai számára felnõtt nappali otthont
akarunk kialakítani az Önkormányzat által tartós
használatba kapott ingatlanból. A felújítási munkákhoz kérjük az Önök adójának 1%-át!
FONTOS a kitöltéshez! Adószámunk:18388491-1-04
Nevünk: "Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület
MEZÕBERÉNYI VÁROSI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET
(adószám: 18378935-1-04) köszönetet mond mindazoknak,
akik 2005. évi adójuk 1 %-ával hozzájárultak tûzvédelmi
tevékenységünk zavartalan ellátásához.
A 2006. évben befolyt 191963 Ft-ot kiegészítve 194678 Ft-ra,
az újonnan belépett fiatal tûzoltóink részére 2-2 db védõsisakot
és mászó övet, valamint Stihl fûrészünkhöz láncot vásároltunk.
Köszönjük támogatóinknak
és a jövõben is számítunk segítségükre.
Halász József elnök

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok
(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését, elektronikus adóbevallását. Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig
Békéscsaba, Mikszáth u. 47.

Bankkártyás fizetési lehetõség

Tel.: 06/30/413-1049

Elfogadjuk: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, OTP Bank Pont és American Express bankkártyákat!
MEZÕBERÉNY BÉKÉSI ÚT 6. SZÁM ALATT ÉPÜLÕ

Utalványos fizetési lehetõség

TÁRSASHÁZBAN LAKÁSOK ÉS GARÁZSOK

Elfogadjuk: Sodexho Pass, ENNI-KÉK, Ticket
Restaurant, Chéque Déjeuner, Önkormányzati, CBA
és KOMFORT ABC étkezési utalványokat!

ELADÓK. ÉRDEKLÕDNI LEHET:

KIADÓ!

AKCIÓ! MINDEN LAKÁSHOZ INGYEN KLÍMA!

Üzlethelységek, irodák, raktárak, garázsok és zárt
udvar kiadó a mezõberényi Hõsök u. 5. szám (volt
Kalász Gazdaszövetkezet) alatt.
Érdeklõdni: tel/fax: 352-207.

KOMFORT ABC
Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu

NAGYNÉ PERJÉSI ANIKÓ
T. 30/525-3367, WWW.INSULABAU.ATW.HU
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KULTÚRA
A HÓNAP MÛTÁRGYA

A KÖNYV HANGJA
avagy hangoskönyvek a Városi Könyvtárban

Jeney István Mezõberény díszpolgára, nyugalmazott rajztanár hagyatékából sok értékes képzõmûvészeti alkotás került a gyûjtemény
birtokába. Munkásságából egy kisméretû, égetett agyagszobrot
mutatunk be. A "kaszát kalapáló" az 50-es években készült realista
felfogásban. A szobor hitelesen mutatja be a tevékenységére koncentráló, munkáját nagy odaadással végzõ parasztembert. Jeney
Istvánt, a tanárt sokan ismerték, a mûalkotásokat létrehozó mûvészt
kevesen. Ránk hagyott életmûvének jobb megismeréséhez az itt
bemutatott alkotásával szeretnénk hozzájárulni.
Csete Gyula

MEGHÍVÓ!

A vakok és gyengénlátók számára az 1960-as évektõl készültek elsõsorban hangkazetta hordozókon - szöveghû felolvasások teljes irodalmi mûvekrõl.
Az elsõ igazi hangoskönyvek a 2000-es évek elején jelentek meg
hazánkban a kereskedelmi forgalomban. Ezek, bár mûfajukban a
felolvasott könyvekhez hasonlóak, azoknál mégis többek: rendezõ és
dramaturg közremûködésével, neves színészek játékával felvett kiadványok. A hordozók sokfélék: hangkazetta, CD, DVD, de letölthetõk
MP3-ban is. A gyengénlátók is szeretik ezeket a dokumentumokat, s a
Hangoskönyv Kiadók Egyesülete gyakran ajándékoz is a Vakok
Intézetének ezekbõl, annak ellenére, hogy nem kifejezetten nekik
készülnek kiadványaik.
Kinek is készülnek?
Könyvvel a kézben elképzelhetetlen pl. a mosogatás, a takarítás, a
vasalás, az autóvezetés, holott a fülünk, értelmünk nyitott, készek
lehetünk irodalmi mûvek befogadására egy-egy hosszú autóút vagy
házimunka közben. Idõsebb korban a fáradékony szemet is megkíméli
ez a fajta "olvasás". Gyermekeinkkel - régi meselemezeinkhez hasonlóan - igényes gyermekirodalmat ismertethetünk meg ezek által is.
Egyenlõre a kiadványok jelentõs része szépirodalom, sok
klasszikus gyerekkönyvvel, de már kaphatók pl. szakácskönyvek,
útikönyvek is.
Ma már szerte a világon, fõleg Európában óriási piacuk van a hangoskönyveknek. Ha megjelenik egy új könyv, szinte azonnal kiadják
ilyen formában is.
Újdonság, s mint ilyen, félni szoktunk tõle. Mint ahogyan az internet sem pusztította el a könyveket, s azóta is olvasnak az emberek.
Valószínûleg ez a mûfaj sem fogja elsorvasztani az emberek olvasási
igényét, csak a lehetõségeket bõvíti.
Könyvtárunk 2003-ban egy pályázat jóvoltából kezdte el hangoskönyvek beszerzését, elsõsorban vakok és gyengénlátók
részére, biztosítva számukra a lejátszáshoz szükséges eszközök
kölcsönzését is. A pályázati program után is gyarapítottuk ezt az
állományrészt, ma közel 50 hangoskönyv van a könyvtárban.

A Mezõberényi Erdélyi Kör szeretettel meghívja Önt
és kedves családját 2007. február 3-án 19 órára
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban tartandó
BATYUS FARSANGI MULATSÁGRA
Mûsor: „Leg a láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola
Berényke táncegyüttes bemutatója
Énekel: Feyér Zsuzsa
Zene: Berény Sixtet
„Édes Erdély” tippverseny Sütõ András emlékére
Erdélyi ételek és italok, büfé, gazdag italválasztékkal
Tombola értékes nyereményekkel!
Belépõdíj: 1500 Ft/fõ
Jegyvásárlás, asztalfoglalás csak elõvételben Kajlik Péternél
február 2-ig az alábbi telefonszámokon: otthon: 66/423-593,
Mobil: 30/280-2393 (A helyszínen nem árusítunk jegyet!)
A rendezvény bevételét a mezõberényi Erdélyi Kör
alapításának 15. évfordulója alkalmából
2007. augusztus 20-án felállítandó székelykapu
költségeire fordítjuk.
Jelenlétével, felajánlásával kérjük támogassa Ön is célunkat!
Köszönettel: Mezõberényi Erdélyi Kör

Kedvcsinálóként egy kis ajánló a kínálatból:
Csukás István: Mirr-Murr kalandjai (ea.: Rudolf Péter)
Fielding, H.: Bridget Jones naplója (ea.: Udvaros Dorottya)
Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai (ea.: Zsigmond Tamara)
Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék! (ea.: Für Anikó)
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (ea.: Széles Anna)
Karinthy Frigyes: Így írtok ti (ea.: Haumann Péter)
Kosztolányi Dezsõ: A léggömb elrepül és más novellák
(ea.: Máté Gábor)
Lázár Ervin: A hétfejû tündér (ea.: Csákányi Eszter)
Márai Sándor: Szindbád hazamegy (ea.: Mácsai Pál)
Romhányi József: Rímhányó (ea.: Geszti Péter)
Rowling, J. K.: Harry Potter és a bölcsek köve (ea.: Tóth Barnabás)
Sasson, J.: A fátyol mögött (ea.: Korompai Vali)
Shakespeare: Szonettek (ea.: Mácsai Pál)
Szerb Antal: Utas és holdvilág (ea.: Kulka János)
Wass Albert: A funtineli boszorkány (ea.: Bodor Tibor)
Závada Pál: Jadviga párnája (ea.: Romoda Klára)
Pallagi Mária
Figyelem!
A Petõfi bérletesek következõ elõadása a Jókai Színházban
február 24-én Edvard Albee: Nem félünk a farkastól címû
drámája. A busz 18 órakor a buszmegállóból indul.
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HITÉLET - ANYAKÖNYVI HÍREK
"Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bûneitek
bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!"
Olvasandó: Apostolok Cselekedeteirõl írott könyv 2. rész 37-41 vers
Jézus megérkezése ebbe a világba, az Õ mûködése sok újat hozott. Pedig igazából csak
annyi történt, hogy Õ komolyan vette mindazt, amit az embereknek addig is komolyan kellett
volna venni. Megmutatta, milyen lenne az ember, ha nem követné a bûnt. Megmutatta, hogy
annak, aki ráfigyel, aki hajlandó elfogadni az Õ segítségét, milyen lehet az élete.
Sokszor hangoztatja, hogy azok az emberek, akik ennek a láttán sem térnek meg Hozzá,
nagyobb bajban vannak, mint Jézus megjelenése elõtt. De a haláluk napjáig, ill. a világ
végezetéig, ha az haláluk elõtt következne be, még meg lehet térni. Lehet Istenhez méltó
gyümölcsöket teremni.
A pünkösdi csoda egy tömeges megtérés. Isten Lelke ihleti az apostolokat, Péter prédikációja nyomán pedig mintegy háromezren megtérnek. Ezek olyan emberek, akik eddig nem
ismerték, nem követték Krisztust, csak most hallották, mi az igazság Vele kapcsolatban, és el
is fogadták ezt. Boldog kisebbség volt ez a kor összevisszaságában. A többiek, akik nem
akarták elhinni, hogy valóban Jézus a Messiás, szegények maradtak.
Annyira védték a szokásaik helyességét a zsidó vezetõk, hogy elmentek a Megmentõjük
mellett. Viszont azoknak, akik elfogadták Jézust Megváltónak, új világ kezdõdött, õk
újjászülettek. "Szabaduljatok meg végre ettõl az elfajult nemzedéktõl!" - mondja nekik
buzdításul Péter. Látszik, mekkora a különbség, ha Jézus életét, és a farizeusok, vezetõk
hazugságait egymás mellé tesszük. És a Krisztusban szívbõl hívõknek is ennyivel kell
különbnek lenniük a vallásos szokások rabjainál.
Ez elengedhetetlenül fontos! Hiszen Jézus nem új törvényt hozott, hanem a régit töltötte be.
Tehát, aki csak beszél Jézusról, az nem különb a törvényt csak kihirdetõ, de be nem tartó korabeli vezetõknél. Aki úgy él, olyan hûségesen, Isten akaratát követve, mint Jézus, az az igazi
krisztuskövetõ. És így természetszerûleg el is szakad az Istentõl elfajult nemzedéktõl.
De úgy kell tõlük elszakadni, hogy közben értük szolgálsz! Mert Istennek az az akarata,
hogy minden ember meggyõzõen hallja Jézus evangéliumát. Ha tehát elszakadsz csak beszélõ,
istentelen kortársaid világától, és Krisztust követed, ne feledd el, hogy ez az elszakadás valahol értük is történik. Az õ megtérésükért, hogy lássák Jézus igéjét mûködés közben. Mert Isten
szeretetet ad a szívünkbe Lelke által a Tõle most még távol élõk felé. Ámen.
Árvavölgyi Béla ref. helyettes lelkész

Édesapánkat
Hajdú Antalt
és
édesanyánkat
Sandrika Erzsébetet
50.
házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntjük:
10 gyermekük, vejeik,
menyeik,
28 unokájuk,
8 dédunokájuk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Szász Antalné (Kmetykó Eszter)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
valamint azoknak, akik részvétüket egyéb módon fejezték ki,
ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek
a gyászoló család

JANUÁR HÓNAPBAN
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Dr. Szekeres István és Sárközi
Emília Békéscsaba, Bojtorján u. 4.,
Lakatos László és Burai Renáta Mb.
Gyomai u. 10. szám alatti lakosok.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk
Szûcs Józsefre,
aki 1 éve távozott közülünk
szeretõ felesége és családja

VÉRADÁS A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
FEBRUÁR 20-án (kedden) 8-11 ÓRÁIG!

JANUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK
KÖZÜLÜNK:

Ábelovszki Jánosné Plavecz Erzsébet (1921) Mb. Árpád u. 30., Kobzos Andrásné Kovács Rozália
(1923) Mb. Kálvin J. tér 8., Szadai
János (1958) Mb. Erkel F. u. 4. szám
alatti lakosok.
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KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ

(folytatás az elsõ oldalról)
Visszatérve a elõdöntõkhöz, az utazó zsûrinek
nem volt könnyû dolga, hiszen nagyon sok színvonalas bemutatkozást, megerõsítendõ értéket láthatott. A
gálára érdemeseket oklevéllel jutalmazták - köztük
Szilágyi Idát, a Berényi Népdalkört és a Berény triót
is -, majd a jutalmazottak közül, sokszínûségre
törekedve válogatták össze a gála mûsorszámait. Így
fúvószene, népdal, néptánc, vers, mese, népzene,
modern és társastánc, színjáték, komolyzene és modern zenei irányzatok, fiú- és leány kórusok, az
unokáktól a Fánki nagymamákig minden irányzat és
minden korosztály képviseltette magát. A gáláról a
Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója 50 perces összeállítást készített.
Ennek köszönhetõen a televízió képernyõjén viszont láthattuk Szilágyi Idát,
akinek a Mezõberényi Hírmondón keresztül is tiszta szívbõl gratulálunk! Idának és zongorakísérõjének, Vozár M. Krisztiánnak további sikereket kívánunk.

Túra: Téli túra az Alföldi kéken február 10-én az Alföld Turista
Egyesület szervezésében. Indulás 6.45 órakor Mezõberénybõl az egri
busszal. A túra kiinduló pontja: Körösladány, Piactér.
Elõadás: A Békés Megyei Agrárkamara „Új gazdálkodási napló
kitöltése, adózás, tb változásai” címmel tart elõadást mezõberényi
gazdálkodók részére február 12-én 10 órától a Mûvelõdési Központ 1.sz.
klubtermében.
Hangverseny: Ifjúsági bérleti hangverseny következõ elõadása - a
Békéscsabai Filharmónia Kht. szervezésében - február 14-én 12 órától a
Mûvelõdési Központ színháztermében: Barangolás az európai zenében.
Közremûködik: Juhász Edit cselló, Székács Csilla oboa, Farkas Pál zongora. Mûsorvezetõ: Szilágyi György.
Kiállítás: Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a Révkomáromi
Helios Fotóklub kiállítására, mely megtekinthetõ február 14-tõl március 2ig a Mûvelõdési Központ nyitvatartási idejében.
Hüllõkiállítás és ásványbörze február 27-tõl március 4-ig a Mûvelõdési
Központ aulájában.

Szûcsné Sziklai Éva

MEGHÍVÓ
A Magyar Kultúra Napja

A mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
mint kiemelkedõen közhasznú szervezet tisztelettel meghívja
Ön(öke)t a 2007. február 10-én 15 órai
kezdettel tartandó nyilvános közgyûlésére.
A közgyûlés helye: a Petõfi Sándor Gimnázium Kollégiuma
Napirend: 1. Parancsnoki beszámoló 2. Pénzügyi-gazdasági beszámoló 3. Közhasznúsági jelentés 4. 2007. évi munkaterv
5. 2007. évi költségvetés 6. Tagfelvétel, kilépések 7. Bejelentések
Tisztelettel: Halász József elnök

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
184 éve, 1823. január 22-én írta Kölcsey Ferenc a magyar nép nemzeti
énekét: a himnuszt, s lett e nap 1989-tõl egyben a Magyar Kultúra Napja is.
Ilyenkor nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények országszerte.
Mezõberényben ebben az évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2
fotókiállításra és ünnepi mûsorra vártuk a közönséget. A két kiállításból az
egyik egy 24 éves múltra visszatekintõ csoport, az Alföld Turista Egyesület
bemutatkozó kiállítása, míg a másik kiállítás - erre a napra különösen aktuális-,
a békéscsabai Márvány Fotómûhely a Himnusz soraira készült képei.
Január 26-án ünnepi mûsor keretében elõször a Köröstarcsai Pedagógus
Kamarakórus elõadásában, három szólamban énekelve a Himnuszt hallhattuk.
Ezt követõen Onody Gyuláné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke tartott
ünnepi beszédet. Köszöntõje végén Márai Sándort idézte: "Ne múljon el
egyetlen napod, hogy nem olvastál néhány sort. Mindennap hallgass néhány
ütem zenét. Ne múljon el nap, hogy nem nézegetted Dürer, vagy Michelangelo
valamelyik festményét, vagy rajzát. Mindezt oly könnyû megszerezni, s oly
könnyû megtalálni a félórát, mely a remekmûvekhez szükséges! S oly könnyû
megtölteni lelked az emberi tökéletesség boldog összhangjával!" Ünnepi
mûsort az est folyamán az 1999-ben alakult Városi Ifjúsági Fúvószenekar adott.
Repertoárjukban indulókat, komoly- és könnyûzenei átiratokat hallhattunk. Az
est végén a közönség felállva, szûnni nem akaró tapssal köszönte meg a
csodálatos estét a zenekarnak.
A kultúrát közvetítõ rendezvényeink sora itt nem ért véget. Várjuk Önöket
egész évben programjainkra, csoportjainkba a kultúra befogadói, közvetítõi
közé.
Fábián Zsolt

(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)
ÚJ ÉV, ÚJ AKCIÓK!
IDEI ÚJDONSÁGAINK:

- Exkluzív lakásvilágítási felszerelések
- Csillárok, konyhai függesztékek, asztali dekor lámpák,
íróasztalra lámpák
- Ajándéktárgyak
FÜRDÕSZOBA FELSZERELÉSEK:
DIGITÁLIS MÉRLEGEK, KILÉPÕK, SZANITEREK
VÁSÁROLJON TÖBBET KEVESEBBÉRT!
Zuhanykabinok 15.900 Ft-tól
Márvány fürdõszoba szekrény 60 cm-es
most 65.900 Ft helyett 49.900 Ft
Gõzkabin 499.000 Ft helyett 399.000 Ft
I. oszt. padlólapok: 1290 Ft/m2-tõl
II. oszt. falicsempék: 1150 Ft/m2-tõl
(áraink a készlet erejéig érvényesek)
Árukínálatunkat folyamatosan bõvítjük,
hogy lépést tarthassunk a változó világgal.
Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig.
Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647
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SPORT
KOSÁRLABDA
EREDMÉNYEK

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕBEN
A MEZÕBERÉNYI PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM TEREMLABDARÚGÓ CSAPATA

Férfiak:
Nagykõrös-Mezõberény SSE
113-101
L.d. Gál (47/12), Ignácz (25/6),
Bálint (10)
Mezõberény SSE-Békéscsaba
KK. 80-102
L.d. Gál (23/9), Ignácz J. (22/6),
Ignácz T. (17), Balta (14/3)
SZEDEÁK-Mezõberény SSE
110-66
L.d. Balta (22), Gál (21), Ignácz
T. (12)
Nõk:
Mezõberény SSE-Nyíregyházi
Fõiskola 53-40
L.d. Balogh (17/15), Taba (12),
Jónás (10)
Újfehértó-Mezõberény SSE
42-86
L.d. Szenteszki (22/3), Jónás
(12/3), Balogh (11/9), Móricz
(10)
Nyíregyházi FõiskolaMezõberény SSE 67-93
L.d. Taba (26), Balogh (17/15),
Kondé (13), Móricz(12), Jónás
(11)
Mezõberény SSE-Békési
ÁFÉSZ SE 103-62
L.d. Szenteszki (31), Balogh
(16/12), Liska (10)

Január 18-án Békéscsabán, a Tessedik Sámuel Tanítóképzõ Fõiskola tornatermében bonyolították le a
teremlabdarúgó diákolimpia V-VI. korcsoportos megyei döntõjét. A négy csapat körmérkõzéses rendszerben döntötte el a végeredményt. A gyõzelmet a Mezõberényi P. S. G. csapata szerezte meg, és egyben a
jogot is arra, hogy Békés megyét képviselje a február 10-11-én Békéscsabán rendezendõ országos döntõn.
A berényi gimnázium történetében elsõ alkalommal került országos döntõbe labdarúgó csapat!
Végeredmény: 1. Mezõberény 2. Szarvas 3. Békéscsaba 4. Orosháza
A gyõztes csapat tagjai: Csige Sándor, Csige Zoltán, Dede Sándor, Kajlik Alpár, Kiss Attila, Laudisz Péter,
Molnár Dániel, Ramos Miron, Tóth János. Testnevelõ: Hidasi László. Edzõ: Kajlik Péter.

Gurmai Sándor
MEGHÍVÓ

1 % A TURISZTIKÁÉRT
TISZTELT MEZÕBERÉNYIEK!

A Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2007. február 17-én 19 órára
a Berény Szállóban tartandó
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA
Zene: Bibuczi Együttes

Megkérjük Önöket, hogy az SZJA 1 %-át ajánlják fel
egyesületünk javára!
A részünkre érkezõ felajánlásokat túrarendezvények szervezésére,
az alföldi túrázás, gyalogos, kerékpáros túrázás és a futás népszerûsítésére, szabadidõs tevékenységeink lehetõségének
növelésére szeretnénk fordítani.
Alföld Turista Egyesület Mezõberény
ADÓSZÁM: 18386114-1-04

Vacsora: Alapítvány-tál
Mûsor: meglepetésekkel
Tombola: értékes nyereményekkel
Belépõ: 2500 Ft/fõ
Amennyiben rendezvényünkön nem tud részt venni, 1000 forintos
támogatói jegy vásárlásával segítheti alapítványunk tevékenységét.
Jegyvásárlás, asztalfoglalás Kajlik Péternél és Buzás Józsefnél
február 15-ig az alábbi telefonszámokon: 66/423-593,
30/280-2393, 30/7464-076

KEDVES MEZÕBERÉNYIEK!
Tûzoltó Egyesületünk tagsága
Ö n ö k é r t, Ö n k é n t, Ö n z e t l e n ü l végzi vállalt feladatait.
Ebben az évben is kérjük az Önök segítségét,
hogy segíthessünk a bajbajutottakon!
Szja. 1 % felajánlható: Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Mezõberény Liget tér 2/a.
Adószám: 18378935-1-04
Pénzbeni támogatás befizethetõ az OTP-ben vezetett
11733144-20016186 számlaszámunkra.
Köszönjük.

Halász József elnök
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HIRDETÉS-HIRDETMÉNY
A Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások, Gazdasági és Társadalmi Szervezetek, Alapítványok Vezetõinek figyelmét 2007. januárban kiírt alábbi pályázati lehetõségekre:
Kiíró szervezet

Pályázat azonosítója

Pályázat címe

Beadási határidõ

Kiíró szervezet
honlapja

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

AVOP 3.1

Vidéki jövedelemszerzési
lehetõségek bõvítése

2007. 12. 31.

www.mvh.gov.hu

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

AVOP 3.2

A mezõgazdasághoz kötõdõ
infrastruktúra fejlesztése

2007.12.31.

www.mvh.gov.hu

Önálló projektek
2007. 03. 31.,
2007.09.30.,
2008.03.31.

www.nfh.hu

Új lakóotthonok létesítése
fogyatékossággal élõ
emberek részére

2007. 02. 15.
2007.06. 30.,

www.foka.hu

A halászati ágazat strukturális
támogatása

2007.12.31.

www.mvh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok program

P26/2

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

AVOP 3.1

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Felsõoktatásban mûködõ
társadalmi szervezetek költségvetési
támogatása 2006.

2007. 03. 31.

www.omai.hu

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

Pályázati felhívás mezõgazdasági
termékek harmadik országba
irányuló tájékoztató és promóciós
programjainak támogatására

2007. 03. 31.

www.mvh.gov.hu

Magyar Innovációs Alapítvány

2006. évi Magyar Innovációs
Nagydíj Pályázat

2007. 02. 13.

www.innovacio.hu

A társadalmi befogadás elõsegítése
a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével

2007. 02. 28.

www.fmm.gov.hu

Szociális és Munkaügyi
Minisztérium

HEFOP/2.2.1-06/1

Pályázati felhívások részletesen a pályázati feltételekkel megtekinthetõk és letölthetõk a kiíró szervezetek táblázatban megjelölt honlapjáról.
Dr. Hantos Katalin Mezõberény Önkormányzat Jegyzõje
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