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SZEKTORLABDA MEZÕBERÉNYBEN IS
A Mezõberényi Szektorlabda Egyesület elnökével, Hicz Andrással beszélgettem - az egyetlen magyar eredetû sportágról - a szektorlabdáról.
Bevallom, amikor elõször hallottam a szót, szektorlabda, nem tudtam, mit jelent. Ma már tudom,
a gombfoci hivatalos elnevezése. Nem lepõdtem meg, hogy András nevéhez fûzõdik a sportág népszerûsítése. Gyerekkori emlékeim között ott vannak a szomszéd fiú - Hicz Andris - gombfoci csapatai, gombfoci csatái is.
- Hogy is indult ?
- Gyerekkoromban sokat gombfociztam,
mint minden más gyerek. Majd felnõttként el
is felejtettem. 2004-ben hallottam, hogy létezik a sportág, szektorlabda néven. A 2004-es
világbajnokságról láttam egy összefoglalót a
tévében. Akkor arra gondoltam, miért ne ûzhetném én is ezt a sportot. Meg is kerestem a
szövetség vezetõjét, aki arra buzdított, alapítsunk egy egyesületet. 2005 márciusától bejegyzett szervezet - Békés megyében egyetlen
- a Mezõberényi Szektorlabda Egyesület. Ma
12 fõ a taglétszámunk. (A felvételen Szekeres
Szilárd, az egyesület tagja).
- Mit kell tudni a sportágról?
- A gombfoci magyar eredetû, társasági,
taktikai-ügyességi játék. Amellett, hogy nagy
örömöt jelent, nemcsak a társas készséget, a logikát növeli, de a kezek finom mozgását, az
irányok megismerését, a térlátást, a szem-kéz koordinációt is fejleszti, ezáltal a szenzomotoros
képességekre is pozitívan hat. Ma már nem kabátgombok, vagy a gyerekkoromban használt
nevesített bábuk a focisták, hanem esztergált bábukkal játszunk, méretpontos - 120x180 cm-es
- asztalon, a labda 1,3 milliméter. A játékosok „lyukasak”, és nem körömmel, hanem ún. nyomópálcával kell õket mozgatni.
Az elnevezés a passzolási szabályból ered. A sportágban lehet passzolgatni is, ha az egyik
játékos egy bizonyos távolságon, szektoron belülre továbbítja a másikhoz a labdát.
Három sportág ötvözése, hiszen a szabályok miatt a foci, az elõre gondolkodás miatt a sakk,
illetve a billiárd is valamilyen szinten megjelenik benne.
- Kinek ajánlod?
- Bárkinek, korosztálytól függetlenül. Minden korosztályt szívesen látunk, várunk! Minden
héten csütörtökön vagy pénteken találkozunk a Mûvelõdési Központban. (Akár személyesen
is lehet érdeklõdni a 70/7751030-as telefonszámomon).
- Milyen terveitek vannak?
- Évente 3-4 alkalommal járunk versenyekre. „B” kategóriában már vannak arany- és bronz
émeink is. Szeretnénk tovább lépni. Hétvégén volt Tiszavasváriban a IV. Szektorlabda Világbajnokság, ott még nem voltunk, de talán egy következõn ott lehetnénk. Tervezünk bemutatókat a sportág népszerûsítésére. Június 3-án Kisújszállásra megyünk egy versenyre, cél a jó
szereplés. Késõbbi terv egy országos verseny szervezése, itt Mezõberényben.
- Nem csak aszfalton, hanem asztalon is lehet focizni! Akinek kedve van hozzá, bátran
csatlakozzon a lelkes csapathoz!
Mezeiné Bátori Valéria
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Kinyitott a strand!
Ez már a nyarat juttatja eszünkbe!
A Városi Közszolgáltató Intézmény felkészítette a strandot - az elõzetes terveknek megfelelõen - a nyitás idõpontjára. Feltûnõ, hogy
a korábbi évekhez képest még több a virág, a
pad. A strand területére behordott termõföld
kiegyenlítette az eddig néhol egyenetlen talajt. A röplabdapálya homokkal lett feltöltve.
A nagy medencét és a pancsoló medencét is
birtokba vehették a fürdõzõk.

Mucsi Gáborné, a strand vezetõje elmondta, reményeik szerint az ülõpados
medence is hamarosan - az illetékes hatóságok engedélyezése függvényében - használható lesz. Mint ismeretes, az ülõpados medence a jelenkor jogszabályainak, elõírásainak és mûszaki paramétereinek nem tesz eleget, felújítása esedékessé vált. Az unióba lépéssel, az egyre szigorodó jogszabályokkal
csak úgy lehet lépést tartani, ha ez a medence
is felújításra kerül. Ez folyamatban van,
megvalósítása a város erre biztosítható forrásainak függvénye.
A strand szolgáltatásait - a tavalyi évhez
képest is - szeretnék tovább bõvíteni. Például
újság, fõtt- és pattogatott kukorica árusításra
lesz lehetõség, illetve a büfé is nyitásra kész.
Látszik, hogy nagy erõkkel készültek a
nyitásra. Csak az idõjárás is kedvezzen a fürdõzõknek!
A Kálmán-fürdõ 10-tõl 19 óráig tart nyitva. Reggel 6-tól 7.30 óráig és este 19-tõl 20
óráig úszási lehetõséget biztosítanak.
(folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT
A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A Békési Kistérségi Társulás április 27-én Mezõberényben tartotta ülését, melynek témája a széles sávú internet pályázat nyertesének megállapítása volt. A budapesti SCI-Network
Zrt. lett a gyõztes, az általa megajánlott 299.990 e Ft-os bruttó ár, valamint
a 60 hónapos garanciavállalás mellett.
Adás-vételi szerzõdést kötött a
polgármester Lõvei Ferenc Mihály
Orosháza, Nyárfa u. 7. szám alatti lakossal a mezõberényi 083/37 hrsz.
alatt lévõ, a Boldisháti holtágnál fekvõ 862 m2, 2,7 AK értékû szántó mûvelési ágú földterület eladásáról. Avevõ a már kifizetett 40.000 Ft-os foglaló mellett egy éven belül a még fennmaradó 511.680 Ft-ot az önkormányzat számlájára befizeti.
Adás-vételi szerzõdést kötött a
polgármester Lõvei Ferenc Mihályné
Orosháza, Nyárfa u. 7. sz. alatti lakossal 083/36 hrsz. alatt lévõ, a Boldisháti
holtágnál 896 m2, 2,8 AK értékû
szántó mûvelési ágú földterület eladásáról. A vevõnek a már kifizetett 40 e
Ft-os foglalón túl, egy éven belül kell,
kifizetnie az 533.440 Ft-os összeget.
Május 2-án megtörtént a Fõ u. 13. szám alatt lévõ WenckheimFeyérvári kastély tetõszerkezete felújítási munkálatainak tárgyában a
munkaterület átadás, így ezen idõtõl
kezdõdõen folyhat e területen a
munka.
Megbízási szerzõdés jött létre a
mezõberényi önkormányzat és a Békés-Mérnök Kft. ügyvezetõje Mochnács Pál között a Fõ u. 1-3. szám alatt
lévõ Wenckheim-Feyérvári Kastély
fõépület tetõszerkezetének felújítása
miatt mûszaki ellenõri feladatainak
ellátására. A vállalkozónak e
munkáért 300 e Ft + 60 e Ft ÁFA,
összesen 360 e Ft-ot tartozik az önkormányzat megfizetni.
Adás-vételi szerzõdést kötött a
polgármester Vladár Pál Mezõberény,
Köröstarcsai 36. szám alatti lakossal a
mezõberényi 083/122 hrsz. alatt lévõ,
a Boldisháti holtágnál 736 m2 szántó
mûvelési ágú földterület eladásáról. A
vevõ a már kifizetett 40 e Ft-os
foglalón túl, egy éven belül 416.320
Ft-ot kell, hogy megfizessen.
A Gyermekétkeztetési Alapítványtól értesítést kapott az önkormányzat, hogy az EU Intervenciós
Programra benyújtott pályázatát kedvezõen bírálták el. A legszegényebb
24 fõ részére kell majd a segélyanyagot átadni.
Május 5-én a Petõfi Sándor Gim-

názium 124 végzõs diákja, valamint 4
osztályfõnöke a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban találkozott a polgármesterrel, itt búcsúztak el a diákok
a várostól, amely számukra 4-5 éven
keresztül otthont adott. A polgármester egy-egy mezõberényi fotóalbummal indította útjukra a diákokat és az
osztályfõnököket. Az átnyújtott fotóalbum lehetõséget kínál arra, hogy
majdan visszaemlékezzenek az itt
eltöltött idõkre.
552.320 Ft- os áron eladásra került
az önkormányzati tulajdonú, Boldisháti holtágnál lévõ 863 m2 szántó
mûvelési ágú földterület. A vevõ Kis
Pálné, Mezõberény, Újtelep u. 20. sz.
alatti lakos.
A Békési Kistérségi Társulás által
benyújtott
közmunkapályázat
- amelyben 7 fõvel veszünk részt nyertes lett, így hamarosan sor kerülhet munkába állításukra.
Május 7-én a német kitelepítésre
emlékezve koszorúzási ünnepség volt
a Kitelepítettek Emlékoszlopnál. Az
önkormányzat részérõl Cservenák
Pál Miklós polgármester, Onody
Gyuláné az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke, valamint Szekeres
Józsefné képviselõ koszorúztak.
Megállapodást kötött a polgármester a hátrányos helyzetû tanulók
Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének feltételeirõl az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közoktatási Szakállamtitkárával. A három oldalú megállapodást aláírta Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója is.
Adás-vételi szerzõdést kötött a
polgármester Lõvei Róbert Békés,
Csallóköz 5/1. szám alatti lakossal a
mezõberényi 083/42 hrsz. alatti, a
Boldisháti holtágnál lévõ 881 m2 2.76
AK értékû szántó-mûvelés ágú földterület eladásról. A vevõ a már kifizetett a 40 e Ft-os foglalón túl, egy éven
belül további 523.840 Ft-ot kell hogy
megfizessen.
A Mécses Szolgáltató Közösség
Egyesület május 8-án tartotta a Napsugár fogyatékosokkal élõ gondozási
központ épületeinek átadási ünnepségét. A Petõfi u. 52-54. sz. alatt lévõ
épületek jól szolgálják a felvállalt feladat teljesítését. A Mécses Szolgáltató
Közösség Egyesület jelentõs erõfeszítéseket tesz a fogyatékossággal élõ
emberek megsegítése érdekében.
Tervezési szerzõdés megkötésére
került sor a Fõ u. 1-3. sz. alatt lévõ
kastély udvar kertépítészeti engedélyezési terv munkálatainak elvégzésére a Békéscsabai Szász-kert Bt. képviselõjével, Szász Pál üzletvezetõvel. Az

említett munkálatokért 385 eFt + 77 e
Ft ÁFA, összesen 462 e Ft-ot kell az
önkormányzatnak kifizetni.
Eladásra került 486.400 Ft-os vételáron Machó Róbert Mezõberény,
József A. u. 43. sz. alatti lakos részére
az önkormányzat tulajdonában lévõ
Boldisháti holtágnál fekvõ 760 m2
szántó mûvelési ágú földterület.
Május 10-én rendkívüli testületi
ülés megtartására került sor. Az ülésen
határozat született a játszótéri önerõ
rész 30%-ra való felemelése mellett,
valamint a tekintetben is, hogy a
Gyomaendrõd-Mezõberény kerékpárút tervezéséhez benyújtandó pályázathoz önkormányzatunk a rá esõ
önrészt biztosítja. Felhatalmazást kapott a polgármester a mezõberényi
Vésztõi úton, a Köröstarcsai úttól a
Körös-hídig esõ, 4,3 km hosszú
kerékpárút tervezési munkálatainak
beindítására. Állást foglalt a testület,
hogy a parlagfû-mentesítési programban is vegyünk részt. Döntött a
testület egy megüresedett mezõõri állás betöltésérõl is, melyet Rau Zsolttal
old meg.
Panaszos levél ügyében tett a polgármester lépéseket. Mezõberény
lakossága, annak egy része erõsen nehezményezte azt a körülményt, hogy
a postai befizetéseknél minden nap
hosszú sorok kígyóznak, az embereknek jelentõs idõt kell eltölteniük a
postán. A Postaigazgatóság részére a
polgármester levelet fogalmazott
meg, és kérte ennek az áldatlan helyzetnek a megoldását.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2007. május 22-én ülésezett Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Aképviselõ-testület a napirendi pontok megszavazása után elfogadta az április 23-i és május 10-i
zárt üléseken hozott 21 határozatról
szóló tájékoztatót, valamint a polgármester beszámolóját a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl.
Aképviselõk megtárgyalták, majd
elfogadták az Ügyrendi- Jogi- és Közbiztonsági Bizottság elõterjesztését a
testület szervezeti- és mûködési szabályzatának átfogó felülvizsgálatáról.
Megállapodás született arról is, hogy a
bizottság az októberi testületi ülésre
egy, a képviselõ tagokra vonatkozó
Etikai kódex tervezetet dolgozzon ki.
A képviselõ-testület a már korábban elfogadott, 2008-ig szóló városi
közoktatási intézkedési tervét felülvizsgálta és kiegészítésekkel együtt
elfogadta.
(A város honlapján részletesen

olvasható: www.mezobereny.hu)
Megszavazták az önkormányzat
Közkincs pályázaton való részvételét.
Atámogatás elnyerése esetén a mûvelõdési központ színháztermi mozgatható székeinek cseréje, valamint a
hozzá kapcsolódó színháztermi fénytechnika cseréje valósulna meg.
A képviselõ-testület tudomásul
vette a közoktatási- és nevelési programjainak felülvizsgálatáról szóló
tájékoztatót. A programok nyilvános
elérhetõsége érdekében az elõzõ határozatot kiegészítette azzal, hogy mindhárom nevelési-oktatási intézménye a
teljes anyagot tegye elérhetõvé a városi
honlapon, és gondoskodjon azok
naprakész állapotban tartásáról.
Jóváhagyták a Kálmán-fürdõ
2007. évi belépõjegy árait.
Mezõberény város képviselõtestülete úgy döntött, hogy a város kezelésében lévõ közterületi utak jelzõtábláinak pótlására, illetve a megrongáltak felújítására - ami jelenleg 250
db táblát érintene, és összegben több
mint 3 és fél millió Ft-ba kerülne - jelenleg nem biztosítja a költségeket.
Rövid vita után a polgármester javasolta a város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatát és kérte annak a
szeptemberi testületi ülésre való
elõterjesztését.
Határoztak a Laposi - kertek bejáróinak közterületként való elnevezésérõl, amely az ott lakók megújult személyi adat- és lakcím nyilvántartási
rendszerbe való bejelentéshez szükséges.
Módosították a pénzbeli- és
természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendeletet. A rendelkezés
szerint: "egyszeri alkalommal vagy ismétlõdõen vizitdíj és kórházi napidíj
támogatásban részesíthetõ az a vizitdíj, kórházi napi díj fizetésére
kötelezett személy, akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegét (jelenleg
27.130,- Ft), egyedülálló esetén 120
%-át.
A képviselõ-testület ezután zárt
ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti érdekeket érintõ
vagyoni ügyekben hozott döntést.
A következõ testületi ülés idõpontja 2007. június 18-a, ahol beszámolóra kerül sor Mezõberény város
szociális feladatainak ellátásáról, a
város szociális szolgáltatás tervezési
koncepciójának felülvizsgálatáról,
valamint a kistérségi szociális feladatellátás eredményeirõl és jövõjérõl.
Miklós Ágnes
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BERÉNYI NAPOK 2007
BERÉNYI NAPOK, EBBEN AZ ÉVBEN A TÉRSÉG JEGYÉBEN!
Sokan érdeklõdtek szerkesztõségünknél, hogy ebben az évben mikor kerül
megrendezésre a Berényi Napok rendezvénysorozat. Mint azt a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ munkatársaitól megtudtuk, egy nyertes pályázatnak köszönhetõen az ismét négy napos rendezvény augusztus 17-18-19-20-án igyekszik kellemes kikapcsolódást nyújtani számunkra.
Az események és a rendezvények közös jellemzõje lesz, hogy nem csak városunk, hanem a térségünk más településén mûködõ vállalkozásoknak, mezõgazdasági termelõknek, alkotóknak, amatõr mûvészeknek és mûvészeti, nemzetiségi csoportoknak is igyekszik bemutatkozási lehetõséget biztosítani.
Atervek szerint ipari-, kereskedelmi-, mezõgazdasági kiállítás és vásár, lovas
találkozó, lószerszámokból rendezett kiállítás, terápiás lovaglás, halászati kiállítás és mûvészeti kiállítások várják az érdeklõdõket. A közös pörköltfõzésen a
szervezõk szeretnék, ha a civilszervezetek, baráti társaságok, munkahelyi
közösségek a tájegységünk jellegzetes ételeit készítenék el. Az eddigiek mellett
idén külön figyelmet kap a természeti értékek bemutatása. Ezért elektromos
kisvasút viszi majd az érdeklõdõket a Városi Ligettõl a Medvefejes tóhoz,
érintve közben a rendezvénysorozat további helyszíneit (Sportpálya, Orlai
Gyûjtemény, Mûvelõdési Központ Piaci Csarnok, Kálmán fürdõ) is.
Természetesen a szabadtéri szórakoztató programok sem maradhatnak el,
csakúgy, mint az egyéb kulturális és sportrendezvények, melyek szervezése
szintén megkezdõdött.
A rendezvénysorozat központi helyszíne a "Madarak háza" Látogatóközpont (liget) lesz.

A Közszolgáltató Intézmény 2007-ben a strandbelépõ jegyek árát nem
változtatja. A tervezett bevételt a forgalom és a szolgáltatási színvonal növekedésével kívánja elérni. A strandbelépõ jegyek választéka ez évben kiegészült a 10 úszási alkalomra szóló univerzális úszóbérlettel.
A Közszolgáltató Intézmény más szakterüteken is komolyabb karbantartási és felújítási munkálatokat végzett. Láthatjuk ezt, ha a város
központjában járunk, de feltûnhetett a köztemetõben járóknak is. Az
intézmény igazgatóját, Fekete Józsefet arra kértem, hogy a köztemetõben végzett tevékenységeikrõl adjon tájékoztatást.

PÁLYÁZAT BERÉNYI NAPOK
VENDÉGLÁTÓI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA
MEZÕBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 17-20.
között ismételten megrendezi a BERÉNYI NAPOK Ipari-, mezõgazdasági-,
kereskedelmi kiállítást és vásárt. A négy napos rendezvényt színvonalas kulturális programok kísérik. Helyszínek: Városi Liget, Piaci Csarnok, Medvefejes tó.
A rendezvénysorozat idejére a rendezvény szervezésével megbízott Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ a vendéglátói szolgáltatást pályázat útján meghirdeti.
Pályázhatnak: vendéglátóipari szolgáltatók, akik szívesen vennének részt a
BERÉNYI NAPOK vendégeinek kulturált és színvonalas ellátásában.
A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó milyen szolgáltatásban tudja
részesíteni a vendégeket (étel-, italkínálat), - a felépíteni kívánt sátor esztétikai
megjelenése, ülõhelyek, asztalok száma, - hány fõ ellátását tudja biztonsággal
megoldani gyors, udvarias kiszolgálással (nemcsak ülõvendégekre gondolunk)
- kapcsolatai révén mennyire tudja segíteni a rendezvénysorozatot (szponzorok,
támogatók szerzése, reklámtevékenység ellátása), - referenciák, - a pályázatban
meg kell jelölni azt az összeget, amit a pályázat megnyerése estén a rendezvény
támogatására felajánl. Apályázatot írásban, zárt borítékban a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ címére (5650 Mezõberény, Fõ út 4-6.) kell benyújtani
2007. június 20-ig. Abeérkezett pályázatokat 2007. június 30-ig bíráljuk el,
melynek eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk.

Az elmúlt idõszakban - a tavalyi évet is beleértve - a lakosság részérõl többször elhangzott az a kívánalom, hogy a mezõberényi köztemetõ ravatalozóját, illetve berendezését a kor követelményeihez igazítva fel kellene újítani. A Közszolgáltató Intézmény - a rendelkezésére
álló lehetõségekhez képest - saját költségvetésébõl, a Képviselõ-testület egyetértésével elkezdte a ravatalozó berendezéseinek korszerûsítését. Új drapériát vásároltak, a régi, kopott székeket lecserélték egyforma, párnázott székekre. A ravatalozó helyiségét kifestették, a kinti, elõtérben lévõ padokat lefestették. Kegytárgy (gyertyakandelláber) került
beszerzésre. Megtörtént a ravatalozó környékének teljes takarítása is.
Ezentúl különös gondot fordítanak a temetõben lévõ padok, utak állapotának megõrzésére, a temetõ tisztán tartására.
További tervek: a kiszolgáló szerszámos és tûzifatároló felújítása,
valamint a ravatalozó aljzatának újra burkolása, és a lehetõségeikhez
mérten egy külsõ épületfestés.
Mezeiné Bátori Valéria

ARCOK A VÁROSBÓL
Czinkóczki Pálné Erzsike ebben az évben, 38 év munkában töltött év után ment nyugdíjba a Mezõberényi Postahivatalból. Nem sokan
mondhatják el magukról, hogy ugyanarról a munkahelyõl mennek nyugdíjba, ahol dolgozni kezdtek. Erzsike nekünk berényieknek ismerõs, hiszen a postán mindannyian sokszor megfordultunk. Az ott dolgozók kedves ismerõseinkké válnak az évek során.
1968-ban - amikor a posta még a Petõfi úton volt -, ott kezdett el dolgozni. Elõször pénztárosként, majd leszámolóként, hivatali
helyettesként, 1990-tõl fõpénztárosként. Talán egy kicsit mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy vagy, hogy telnek a napjaid?
- Szerettem a postán dolgozni. Az emberekkel való viszonyom - miután már mindent megtanultam - rutinszerûvé vált. Most úgy érzem,
hamar eltelt a 38 év. Még szokatlan az, hogy reggel nem kell idõre mennem, hiányzik a postai légkör, az emberek, a zsibongás.
Ha visszagondolok, pénzzel bánni soha nem volt könnyû, odafigyelést, pontosságot követelt, de a munkám része volt, szívesen csináltam. A forgalom az évek alatt sokszorosa lett, de hozzászoktunk. A számítógép bevezetése egyszerûbbé tette a munkánkat. A folyóirat
részleg mindig is mûködött, sok volt az elõfizetõ, ma már inkább naponta veszik meg az emberek az újságot. Egyre több a szolgáltatás,
például biztosításokat kötünk, befektetéseket kínál a posta is ....
Egy nagyon szép élmény volt, hogy a március 15-i központi ünnepségen - a posta vezérigazgatójától - vehettem át a 40 éves törzsgárda oklevelet és a vezérigazgatói kitüntetést munkám lezárásaként, elismeréseként.
Mezeiné Bátori Valéria
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V ERSENYEREDMÉNYEK
- matematika, fizika, számítástechnika Matematika, fizika. Ezek azok a tantárgyak, amelyekkel kapcsolatban minden
valamire való rock sztár büszkén meséli, hogy hányszor bukott meg belõle. Mi
viszont azokról a gyerekekrõl szeretnénk írni, akik kimagaslóan jó eredményeket értek el ebben a tanévben.

Ennek kialakításáért az elmúlt években sokat dolgozott óvodánk
nevelõtestülete a szülõk segítségével.
Tágas, nagy udvarunk bõven ad lehetõséget a gyermekeknek
szabad mozgásra, játékra.
30 évvel ezelõtt egy patronáló szocialista brigád szombatonként
készítette el azokat a fém játékokat, amelyeken még ma is örömmel
játszanak gyermekeink.
Ezek kicserélése a mai kor követelményeinek megfelelõ, szabványos, fából készült játszótéri játékokra a legtöbb intézménynek, így
nekünk is, nem kis feladat. A mindennapi nehézségek mellett erõt adó
öröm, hogy most is vannak segítõkész emberek, mecénások, támogatók.
Ilyen támogatónk volt az elmúlt évben a békéscsabai Kontirex Kft,
akitõl óvodánk "Mászóház csúszdával" játszótéri játékot kapott.
KÖSZÖNJÜK!!
Óvodánk történetében többször volt felújítás, bõvítés, átalakítás.
Felújításunk során a 30 éve ideiglenesen itt maradt drótkerítés kicserélése a balesetmentesség miatt már igen idõszerû volt. Az anyagi
és emberi erõforrás megteremtése pedig igen nehéz.
Azt, hogy ma elmondhatjuk, az óvodánkat új kerítés veszi körbe,
köszönjük Balta Ádám mezõberényi magánvállalkozónak, aki a
kerítés oszlopait és elemeit elkészítette, munkájával támogatva
óvodánkat.
A régi kerítés elbontásában, az új felállításában nagy segítséget
nyújtott Fekete József, a mezõberényi Városi Közszolgáltató vezetõje,
Mezei Tibor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõje, aki négy
munkatársát küldte segítségünkre.

MATEMATIKA:
Poprádi Nemzetközi Matematika Verseny ( Szlovákia)
Egyéni: I. hely: Zuba Viktor (7.c). Csapat: II. hely, tagjai: Jenei Bence, Csibor
Erzsébet, Hoffmann Flóra, Zuba Viktor (7.c), Olej Bálint, Székely Dávid, Szugyiczki Zsuzsanna (8.c), Jó Ervin (8.a)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny - megyei forduló
Egyéni: III. hely: Jenei Bence (7.c); õ iskolánk legjobb eredményét érte el,
VIII.hely: Babinszki Mátyás (5.a)
A 7. osztályos csapat I. helyezett lett; tagjai: Jenei Bence, Sás Valentin ( 7.c) és
Zsibrita Dávid (7.a)
"Sárrét Kis Matematikusa" Verseny ( Körösladány)
Egyéni: II. hely: Varga László (5.f), I. hely: Zuba Zita (6.c). Csapat: I. hely; tagjai: Babinszki Mátyás, Matuska Máté ( 5.a), Zahorán Kitti (5.c), Varga László
(5.f), Balogh Gergõ, Zahorán Bertold, Zuba Zita (6.c), Zsibrita Vera (6.a)
Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny:
Megyei eredmények: 5. osztály: 4. Varga László ( 5.f), 11. Babinszki Mátyás
(5.a), 13. Zahorán Kitti (5.c), 6.osztály: 8. Csirmaz Gáspár (6.f), 12. Zahorán
Bertold (6.c), 7. osztály: 2. Zuba Viktor (7.c), aki az orzágos összesítésben a 75.
lett a 2363 indulóból, 12. Jenei Bence (7.c), 8. osztály: 13. Olej Bálint (8.c)
VII. Nemzetközi Matematika Verseny ( Mezõberény)
Egyéni: I. hely: Zuba Viktor (7.c), II. hely: Jenei Bence (7.c)
Csapat: I. hely, tagjai: Jenei Bence, Bagita Ákos, Hoffmann Flóra, Zuba Viktor
(7.c), Olej Bálint, Székely Dávid, Tóth Anita (8.c), Jó Ervin (8.a)
Varga Tamás Matematika Verseny
A megyei fordulóba 8 tanuló (Rása Roland, Zsibrita Dávid, Bagita Ákos, Hoffmann Flóra, Jenei Bence, Sás Valentin, Zuba Viktor és Olej Bálint) jutott be
iskolánkból, akik közül ketten, Jenei Bence és Zuba Viktor az országos fordulóba is bekerült.
Eredményeik még nem ismertek.
Felkészítõ tanárok: Hrabovszky Jánosné, Jozaf Csaba, Litvai Györgyné,
Zubáné Gál Márta
FIZIKA:
A Jedlik Ányos fizikaversenyre iskolánkból 5 tanuló nevezett. Az elõzetesen
megoldott 50 feladat alapján a megyei versenyre mind az öt tanulót behívták. A
verseny Békésen volt, ahol 22 tanuló mérte össze tudását egy feladatlap önálló
megoldásával.
Eredmények: III. helyezést ért el Rása Roland (7.a), V. helyezett Zuba Viktor
(7.c), VI. helyezett Csibor Erzsébet, VII. helyezett Sás Valentin ( 7.c)
Felkészítõ tanár: Csibor Lászlóné
SZÁMÍTÁSTECHNIKA:
E tanévben a X. Békés Megyei Számítástechnika Versenyen az általános iskolások a megye gimnáziumaival és szakközépiskoláival együtt versenyeztek.
Weblap-csoportban Kiss Brigitta (8.f) IV., Szóth Nikoletta (8.f) V. helyezést ért
el. Elõttük csak középiskolások végeztek!
A Kozma László Országos Tanulmányi Versenyre három tanulónk nevezett be.
A területi fordulón 525 tanuló vett részt, ahol Fábián Tamás(8.d) IV., Székely
Dávid (8.c) XVIII., Csibor Erzsébet(7.c) XIX. helyezést ért el.
A fiúk a regionális fordulóban képviselték iskolánkat. Fábián Tamás(8.d) továbbjutott az országos döntõbe, amely május 26-án Budapesten, az Atalanta
Üzleti Szakközépiskolában került megrendezésre. Fábián Tamás (8. d) országos
4. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Barna Hajnalka

A magam és a Kinizsi úti óvoda minden dolgozója és óvodása
nevében köszönetet mondok Gazsó Géza, Csortos Péter, Fábián Pál,
Kertész Béla, Boldis Róbert, Szekeres Lajos apukáknak, és nem utolsó sorban Dombi Imrének, intézményünk karbantartójának.
Földesi Lajosné

Gratulálunk a szép eredményekhez iskolánk diákjainak, további
sikereket kívánunk!
a Reál Munkaközösség
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Tapsoltunk Nektek!
Május 18-án a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban a helyi általános
iskola alsó tagozatos munkaközössége ismét megrendezte „Tapsolj Nekünk!” c. mûsoros délutánját.
Sokszínû, változatos programmal
várták a szülõket, rokonokat a város
kisiskolásai.
A mûsorszámokat összeállító
nevelõk figyelembe vették az osztályok érdeklõdését, a gyerekek adottságait.
Hallottunk szépen szavaló kisdiákokat, tapsolhattunk a néptáncosoknak, nevethettünk a népszerû kabaré,
a Macskafogó megjelenítésén. Nosztalgiáztunk a 70-es, 80-as évek zenéjére. A testnevelést kedvelõk tornabemutatót tartottak a színpadon. Az
egyik német nemzetiségi osztály német nyelven adta elõ történetét. Néhány zeneiskolás növendék is bemutatta tudását. Voltak különleges technikával, lézerfénnyel megvilágított
mozgásos produkciók is.
Egy személyes élmény is eszembe jutott a Répa mese láttán: 30 évvel
ezelõtt egy kulturális seregszemlén
ebben a történetben én alakítottam a
nagyanyó szerepét.
A rendezvény színvonalát emelte
a jó szervezés.
A mûsorszámok élvezhetõ
hosszúságúak voltak.
A fellépõ gyerekek felügyeletét a nevelõk vállalták, így mi
vendégek nyugodtan végignézhettünk minden elõadást.
A programot tombolahúzás
zárta.
Köszönjük szépen az alsó tagozatos
munkaközösségnek,
hogy az év végi hajrá, a dolgozatírások elõtt egy kellemes, színvonalas délutánt szereztek gyerekeknek, felnõtteknek egyaránt.
A Szülõi Munkaközösség
nevében
Sáli Ilona

1947
"Sodró szélnek, forgószélnek elállom az útját,
Könnyes szemem megkeresi kicsi falum tornyát.
Búcsút int a fehér kereszt és az akácosok,
Istenáldás szálljon Rátok költözõ magyarok"
Ezt az éneket énekelték édesanyámék 1947. június 17-én.
Fontos dátum volt sok gútai ember számára. Pozsonyból érkezett ugyan egy levél, de azt senki nem hitte el. Nem hitték, hogy saját házukból kitoloncolhatják a magyarokat, nem hitték, csak reménykedtek, hogy õk maradhatnak, hiszen egy
egész falu népét nem lehet kiköltöztetni. Három nappal elõtte még nem sejtett reggel senki semmit, majd délelõtt, kihirdették a kitelepítendõ emberek névsorát. Három nap, csak három nap. Vajmi kevés idõ még egy rövid látogatás megszervezéséhez is, nemhogy lakóhely változtatás elfogadására; felkészülni a nagy útra és az ingóságok összeszedésére. Bár
õk még szerencsések voltak, és nem egy húsz kilós bõrönddel hagytak mindent maguk mögött. A nagyobb családoknak
még az összetartása is nagy feladat volt, nehogy a testvérek elszakadjanak egymástól.
Három nap!!! Az elsõ a döbbeneté, a második a felocsúdásé, a harmadik a tetteké!
Szüleim mindketten Gútáról kerültek el a határ innensõ oldalára. Ott még nem ismerték egymást. Kaptak a családok
üres vagonokat, abban gyûjthették össze a mozdítható tárgyaikat, értékeiket. Amit sikerült összeszedni, az maradt az övék,
a többi a "lakosságcsere" áldozataié.
"Bevagoníroztak bennünket és vitt minket a vonat, azt sem tudtuk hová! - mesélte nagyapám.
Az elsõ gyûjtõközpont Érsekújvár volt. Onnan irányították a szerelvényeket.
Három települést ismerek, ahova gútaiakat telepítették: Mezõberény, Pitvaros és Medgyesegyháza. A közös sors
mindig könnyeket fakasztott az említett településeken, ha két gútai összetalálkozott. A szegrõl-végrõl rokonok mindig
összeborultak és hálát adtak a Jóistennek, hogy még az életben találkozhattak.
Csak el ne kanyarodjak attól a bizonyos június 17-étõl! Befutott egy szerelvény a mezõberényi vasútállomásra. Avonat
megállt és az utasok bátortalanul szálltak le az öreg tölgyfa szomszédságában. Már várták õket! Nem mint a "gyüttmenteket", hanem mint betelepülõ magyarokat. Fánkkal és borral kínálták az új hazát nyert magyarokat. Kivonult a község
apraja -nagyja az ünnepélyes fogadtatásra, aminek a fényét még egy zenekar is emelte. Édesanyám sorolta a neveket, hogy
kikkel is találkozott, és kikkel kötött utána barátságot, de sajnos, vagy szerencsére nekünk gyerekeknek, mindenki már csak
berényi maradt.
Voltak azonban kellemetlenségek is. Az édesanyámék konyhakredence kinn éjszakázott, mert nem fért be a kis alacsony házacskába. Mivel népes családban éltek, két kicsi parasztházat kaptak egymás mellett. Hát hogy lehet két fedél alatt
lakni egy családnak!?
Apai nagyapámék egy új házat hagytak odaát, és itt csak egy hosszúgangos régi építmény várta õket, amibe a villany
sem volt bevezetve. Nagyapám bele is fáradt a szélmalomharcba, nem tudta elfogadni a nagy változást. Három fiával és
nagymamámmal jöttek a Madarász utcára lakni.
Teltek, múltak az évek, sok ismerõsük lett az évek során, de nagyon sokszor emlegették az elhagyott szülõföldet.
Látogatóba elment édesapám Gútára. A templomkert bejáratánál mindenki megtalálta a nevét gránitba vésve, hogy
valaha egyszer régen, 1947-ben a lakosságcsere folytán innen távozott el sok magyar család.
Már nagyfiammal mentünk, amikor Párkánynál újjáépült a Mária Valéria híd, ami Esztergomot köti össze és átvittük
édesanyámat is. Érdekes és sírós emlékezésbe folyt a régi iskolatárssal való találkozás. A leányiskola, ahova járt, még
mindig ellátja feladatát. A régi temetõ fejfái, amiket kõbõl faragtak, félkörben vették körbe a kicsi templomot.
Márpedig innen addig el nem megyünk, míg a koszorúkat elõdeink síremlékére rá nem tesszük. Négyen négyfelé…
egymás után kerültek a kõbe vésett síremlékekre a koszorúk. Lassan sötétedett. Azon az úton indultunk haza, amin 1947.
június 17-én, a magyar vonatok…
Elkerültem szülõföldemrõl Mezõberénybõl. Amikor este közeledünk a fõúton, már messzirõl keresi a szemem a "tót"
templom tornyát, ami tíz kilométerre is látszik jó idõben. Olyankor örülök, hogy milyen szép is ez a kisváros, az Alföld.
A templomtorony fehér fénye, no meg a víztorony mutatja hova is kell mennem. Mert itt vagyok itthon igazán, akárhány
hazám is van, ez az igazi, az elsõ. Itt figyelemmel kísérik az ember lépteit az ismerõsök és örömmel üdvözlik a hazalátogatót. Hálát adok a Jóistennek , hogy idevezérelt bennünket, itt ötvözõdött a három nemzetiség jó tulajdonsága, eggyé forradt és egymást átsegítve a nehézségeken, így váltam én is mezõberényivé és a lelkemben is ez él. Mindenkinek, aki
eltávozik, de a szíve visszavárja a szülõföldjére, emlékezzen Katona József szavaira: "A levél lehullhat, az ág letörhet, /
Csak a gyökerek maradjanak épek"
Patakyné Forró Márta

Emléktábla
1947/48-ban a magyar-csehszlovák lakosságcsere keretében mintegy kétszáz, szülõföldjérõl kitelepített felvidéki magyar család került
Mezõberénybe. Õk és leszármazottaik, az isteni gondviselésnek hála, az elmúlt évtizedek során otthonra találtak városunkban. A hatvan évvel
ezelõtti eseményekrõl szeretne megemlékezni a Mezõberényi Római Katolikus Egyházközség egy emléktábla állításával, amit a templom
külsõ falán helyeznénk el, és felszentelésére az idei Szent István napi ökumenikus istentisztelet után kerülne sor. Az emléktáblán az említett
esemény megörökítésén túl feltüntetnénk azt a 10-12 felvidéki települést is, ahonnan a családok érkeztek. (A betelepített felvidékiek néhány
református család kivételével katolikusok voltak, a tervezett emléktábla természetesen felekezeti különbség nélkül kíván minden érintettnek
emléket állítani). Az emléktábla adományokból készül, ehhez támogatást adni az alábbi számlaszámra történõ befizetéssel lehet: OTP Bank
Rt. Mezõberényi Fiók 11773339-00477242. További felvilágosítás kérhetõ Szekeres Józsefnétõl a 06/20/4297988-as telefonszámon.
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KISVÁROSI KAVICSOK
Dr. Csernus Imre Mezõberényben

6. Drogmentes Magyarországért Maraton
A 289 településen áthaladó országos futás - a gyermekek jövõjéért az
"Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom" szervezésében Mezõberényen május 18-án haladt át.
Csatlakoztak a futáshoz mezõberényiek is.
A Drogmentes Magyarországért Maraton egy 42 napos rendezvénysorozat, amely az ország összes megyéjén áthaladva, több ezer
km lefutásával 6. éve hívja fel a figyelmet a drogok veszélyeire.
További részletek a www.drogmentes.hu weboldalon olvashatóak.

Eredményes az ÖTE utánpótlás

2007. május 10-én a Petõfi Sándor Gimnázium meghívására
Mezõberényben vendégeskedett és elõadást tartott Dr. Csernus Imre
pszichiáter a gimnázium kollégiumában. Az elõadó sajátos stílusában
közelítette meg a függõségek kialakulásához vezetõ gyenge pontokat.

Ballagás
A Petõfi Sándor Gimnázium végzõs tanulói
május 5-én búcsúztak iskolájuktól.
Ezen a napon jutalmaztuk meg Petõfi- és
Arany-díjjal azokat a tanulókat, akik az 5 év
alatt kiemelkedõ
tanulmányi eredményt értek el, valamint megyei-, országos- és határon
túli versenyeken
öregbítették
az
iskola hírnevét.
A Petõfi-díjat ebDékány Anna
ben a tanévben
Dékány Anna 13.
C osztályos tanuló, míg az Arany-díjat Goron
Rita
13.D osztályos tanuló érdemelte ki.
Goron Rita
Gratulálunk és köszönjük nekik!

A Magyar Diáktûzoltó Szövetség május 5-én Velencén rendezte a
XVIII. Gróf Széchenyi Ödön nemzetközi ifjúsági tûzoltó versenyt. A
versenyen részt vett, és igen jól szerepelt a mezõberényi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület ifjúsági csapata. Versenyzõink a több kategóriában
lebonyolított versenyen két elsõ és egy második helyezést értek el,
ezen kívül egy vándorserleggel is jutalmazták teljesítményüket. A
csapat tagjai voltak: Gyarmati Sándor, Kéki Gergõ, Kéki Dániel Mihály, Edömér Zoltán, Kaszányi György, Somlyai Márió, Szemenyei
Gábor, Marsi Kinga, Váradi Miklós, Cservenák Dávid, Gyarmati
Szilárd. A csapat vezetõje Várhalmi József, felkészítõje Marsi János
volt.

Kõvári Ildikó
Országos 8. helyezett a Petõfi Sándor Gimnázium leány kosárlabda csapata
Mezõberényben április 14-én rendezték meg a VI. kcs-os Leány Kosárlabda
Diákolimpia Országos Elõdöntõjét (ebben a bajnokságban már a "profik" is játszanak). A PSG csapata az elsõ mérkõzésen 68:55-re verte meg a nyíregyházi
Kölcsey Gimnázium csapatát. A második mérkõzésen a szegedi Radnóti Gimnázium gyõzött Nyíregyháza ellen. Atovábbjutásért a PSG a Szeged ellen nagy
csatában 75:64-re diadalmaskodott, így bejutott a 8 csapatos, április 29. és május
1. között Debrecenben megrendezésre került országos döntõbe.
AVI. kcs-os, 14-19 évesek nyolcas fináléjában a 7. helyért a házigazda Csokonai
Vitéz Mihály Gimnáziummal játszottak, de a jó játék ellenére is alulmaradtak.
Acsapat tagjai voltak: Bánfalvi Szabina, Bálint Ágota, Hoffmann Dóra, Zolnai
Nóra, Botyánszki Nóra, Révész Dóra, Valentinyi Fruzsina, Liska Judit, Paraj
Réka és Szûcs Flóra. Edzõk: Kecskeméti Gizella és Szugyiczki János
A csapat és az edzõk köszönik azoknak a támogatását, akik anyagilag és lelkileg segítségükre voltak abban, hogy két éven belül harmadik alkalommal is bejutottak a lányok az ország 8 legjobb középiskolás csapata közé.

Május 19-21-e között a Medve tó 132. születésnapját ünnepelte az
erdélyi Szováta lakossága. Ezen a rendezvényen önkormányzatunk
küldöttsége is jelen volt. Cservenák Pál Miklós polgármester, Fekete
József önkormányzati képviselõ, Hoffmann Dániel az Ügyrendi-, Jogiés Közbiztonsági Bizottság elnöke és T. Wagner Márton önkormányzati képviselõ.

Mezõberényi Hírmondó

2007. június

7.

KISVÁROSI KAVICSOK
Az Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet alapításának 50. évfordulója alkalmából - ünnepi rendezvénysorozat keretében - került átadásra a mezõberényi
kirendeltség új épülete a Békési út 6. sz. alatt.

A mezõberényi kirendeltség rövid története:
1957. május 18. a Takarékszövetkezet alapításának idõpontja.
A mezõberényiek az 1960-as évek elején a Köröstarcsai Takarékszövetkezetbe
léptek be tagnak, itt helyezték el megtakarításaikat és vettek fel hitelt mindennapos pénzügyi gondjaik megoldására.
1972. október 1-jével Mezõberény hivatalosan a Köröstarcsai Takarékszövetkezet mûködési területéhez tartozott. Ekkor mintegy 160 mezõberényi
lakosból álló tagsága volt.
1974. január 5-én kezdte meg mûködését Mezõberényben a betétgyûjtõ és
kifizetõ pénztár.
1975. március 3-tól kirendeltség mûködik Mezõberényben. Ekkor már 541
mezõberényi tagja van a Köröstarcsai Takarékszövetkezetnek.
1977. év végén a Köröstarcsai Takarékszövetkezet egyesült az Endrõd és
Vidéke Takarékszövetkezettel.
Az önálló kirendeltség bérelt helyiségben a Kossuth tér 5. szám alatt kezdte meg
mûködését.
1981. augusztus 20-tól napjainkig a Fõ u. 8. szám alatt, a mai naptól új, modern,
szép épületben a Békési u. 6. szám alatt mûködik.
Az elsõ kirendeltség vezetõje Zoltán Gyuláné, aki 1973. november 4-tõl kezdte
meg a munkát, elõbb pénztárosként, 1975. március 3-tól 2000. december 15-ig
pedig a kirendeltség vezetõjeként.
2002. december 1-jétõl napjainkig is Balta Ádámné a kirendeltség vezetõje, aki
1979. április 16-tól a Takarékszövetkezet dolgozója.
Az épületben a kirendeltség mellett 11 lakás és 9 garázs található.
Aktuális és archivált idõjárási adatok
Valnerovicz Rajmund és idõjárással foglalkozó csapata egy komoly adatbázist
készített Mezõberény idõjárási adatairól.
A rendszer percenkénti mérésekbõl épül föl, a nap 24 óráját, az év 365 napját
magába foglalja. Ez az igen részletes - aktuális és az archívumot is tartalmazó
adatbázis éjjel-nappal elérhetõ az alábbi webcímen:
http://komfortabc.hu/ido/adatok/index.php
„Aktuális adatok mellett az archívumban napi, napon belüli részletességû, órán
belüli bontású adathalmazok találhatóak. A mért értékeket grafikonokon jelentetjük meg, illetve piktogramokat is használunk a jobb áttekinthetõség
érdekében. A grafikonok jól olvashatóak, mert nemcsak a tendenciák, hanem a
pontos értékek is kiírásra kerülnek.
További különlegesség a napi minimum és maximum értékek megadása.
Igazi ínyencség a szélirány gyakoriság oszlopdiagramos megjelenítése,
meghatározva az adott idõszakra vonatkozó uralkodó szélirányt.
Az aktuális adatok esetén az elmúlt 1 óra összes adata kerül feltüntetésre. Az
archívumban vagy napi órás bontásban (0-24 h), vagy 1 órán belüli (pl. 08:0009:00) mért adatok tekinthetõek meg.”
Valnerovicz Raymund

Egy kis, de annál lelkesebb csapat alakult itt Berényben Varga István gyomaendrõdi judoedzõ irányitásával tavaly novemberben.Teltek a hónapok, és a
fehéröv után a sárgaövet is megszerezték a fiúk. (A kép a sárgaöv vizsga után
készült.) A srácok már túl vannak elsõ versenyükön is, amit Gyomaendrõdõn
rendeztek május 12-én. Edzéseikre minden érdeklõdõt szeretettel várnak kortól
és nemtõl függetlenül, mindenki megnézheti, hogy mit jelent a JUDO.
Edzések minden kedden és csütörtökön 15 órától a Luther úti óvoda tornatermében (Csendes-köz).
Képen: Fehér Ádám, Varga István edzõ, Kovács Dávid, térdelnek: Fabó Attila,
Borgula Viktor, Gazda Bálint
BERÉNYI KOLBÁSZ IS NYERT
A Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, valamint a mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
által megrendezett Bor- és Szárazkolbász versenyen a vörös- és a fehérborok
kategóriájában a gyulai Kosdi testvérek gyõztek, a roseboroknál Hornok János,
a gyümölcsborok között az orosházi Deák Ferenc. A legjobb vékonykolbászt a
békéscsabai Péli István, a legjobb vastagot a mezõberényi Balázs
Mihály készítette.
Elfogultan a "Tapsolj Nekünk!" iskolai elõadásról
Bizonyára az elfogultság adta kezembe a tollat, hogy néhány értékelõ
mondatot írjak a május 18-án a Mûvelõdési Központban megrendezett "Tapsolj
Nekünk!" alsó tagozatos bemutatkozó elõadásról. Az iskola összevonást követõ
elsõ ilyen alkalomnak lehettek tanúi a jelenlevõk, akiknek sikerült belépõhöz jutniuk erre az eseményre. (Csak zárójelben jegyzem meg, tanultunk a nagyszámú
érdeklõdésbõl, és a jövõben igyekszünk bõvíteni - na nem a színházterem kapacitását, hanem - a lehetõséget az elõadás megtekintésére.)
Hogy miért az elfogultságot említettem írásom címében? Azért, mert nem
tudok - meg nem is akarok - kívülállóként értékelni. Bevallom tehát, igenis
elfogult vagyok. Ami úgy gondolom, érthetõ is a részemrõl, hiszen a felkészülés,
a szervezés, a fellépés minden mozzanatát figyelemmel kísérhettem; részese
lehettem annak. Tudom, hogy e mögött milyen sok MUNKA van a tanító vagy
tanár és a gyermekek részérõl. Ebbõl a munkából születik a színpadi PRODUKCIÓ, ami jó esetben élménnyé válik a gyermek, a pedagógus és a
nézõtéren ülõ számára is. Nekem ÉLMÉNY volt. Remélem, hogy a nézõtéren
is csupa elfogult ember ült, aki hasonlóképpen vélekedett. Aki számára az izgalomtól csillogó, mosolygó gyermekszemek ugyanazt sugallták, mint nekem:
"Tapsolj nekünk!". És mi tapsoltunk. Hangosan, ütemesen. Néha fütyültünk és
kiabáltunk is. No, nem rosszaságból vagy a nemtetszés jeleként. Ellenkezõleg.
Biztatóan, tetszésünk kinyilvánításaként, lelkesen. Csupán azért, mert tetszett,
mert jó volt. Köszönjük, gyerekek! Köszönöm, kollégák!
Schõn Anna
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Gyermeknap, 2007. május 27.
Kora reggeli zápor - izgalom a szervezõk részérõl -, majd rekkenõ
hõség, - boldog gyermekarcok: az ez évi Városi Gyermeknap.

Gyerekek!
Szeretettel meghívunk benneteket a Városi Könyvtárba
2007. június 4-én du. 3 órára az ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS
GYERMEKKÖNYVNAPOK programjára: KISS OTTÓ költõ,
író olvas fel könyveibõl, beszélget az érdeklõdõ gyerekekkel.
A költõ legismertebb gyerekkönyvei: Csillagszedõ Márió (2002),
Emese almája (2006), A terepasztal lovagjai (2007).
AJÁNLÓ A KÖNYVTÁR ANGOL NYELVÛ KÖNYVEIBÕL:
ALCOTT, LOUISA M.: Little Women
AUSTEN, JANE: Emma
BAUM, L. FRANK: The Wizard of Oz
BRONTË, EMILY: Wuthering Heights
BURNETT, HODGSON FRANCES: The Secret Garden
CABOT, MEG: The Princess Diaries
CARROLL, LEWIS: Alice's Adventures in Wonderland and Through
the Looking-Glass
DEFOE, DANIEL: Robinson Crusoe
DICKENS, CHARLES: A Christmas Carol
HARDY, THOMAS: Tess of the D'Urbervilles
KIPLING, RUDYARD: The Best Short Stories
KIPLING, RUDYARD: The Jungle Book
LEWIS, C. S.: The Chronicles of Narnia 1 - The Magician's Nephew
LONDON, JACK: White Fang
ROWLING, J. K.: Harry Potter and the Philosopher's Stone - Children's PB Edition
SEWELL, ANNA: Black Beauty
STOKER, BRAM: Dracula

VERESPATAK
MÚLTJA-JELENE-JÖVÕJE
KÉPEKBEN
ORSZÁGOS VÁNDORKIÁLLÍTÁS

Délelõtt az óvodás és általános iskolás gyerekek versenyeztek a számukra kialakított kerékpáros akadálypályán. Az általános iskolások
versenyét a Mezõberényi Rendõrörs rendõrei vezették. Az alkotni vágyók
az aszfaltrajz verseny zsûrijét (Nagy Ferenc és Papp Zoltán) állították
nehéz döntés elé szebbnél-szebb alkotásaikkal.
A gyermekrajz versenyen díjazottak az óvodások közül Kajtor Veronika, Budai Tamara, Prorok Magdika, az alsós korosztály körében Farkas
Mercédesz, Hajdú Zita, Magyar Bálint és a felsõs korcsoportban Rück
Noémi, Gazda Mihály Bálint, Pázmándi Mariann. A kerékpárosok
versenyén helyezettek az alsósok körében Benyó Regina, Csákó Imola
Laura és Burai Antal, a felsõ tagozatosoknál Gazda Mihály Bálint, Tímár
Attila és Harmati Zoltán.

MOZI A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Délután a Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesülettel közösen vártuk a
gyerekeket és felnõtteket a Városi Ligetbe. A liget egyik részében a nyerni
vágyókat régi majálisok hangulatát idézõ Pünkösdi Tûzoltó Majális
keretében 8 helyszínen várták a tûzoltók. Volt ott lengõteke, sörhalászat,
gúladobás, szerencsekerék, zsákbamacska, kapura lövés - rengeteg
nyereménnyel. Máshol a békéscsabai Kézmûves Szakiskola növendékei
segítettek az ügyes kezûeknek: az agyagozásban, a madzagfonás és egy
egyszerû szövés alapjainak elsajátításában, gyöngyfûzésben, bõrkarkötõ és
fémékszer készítésében. Harmadik helyszínen szabadtéri játékokra vártuk
a gyerekeket: horgászat, "Mókus a fán", pelota, célba dobás, akadálypályán
versenyezhettek háromlábú nadrágban és ugráló labdával. Nagy sikere volt
a galamb sárkány készítésnek. A színpadon kicsik és nagyok, gyerekek és
felnõttek örömére egy régi vásári, Kemény Henrik féle bábjáték
elevenedett meg: A vitéz László és a többiek címmel, a Madzag színház
elõadásában.

A NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum - a magyar nemzeti
mûsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum. Gyûjtõkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésû televíziók és rádiók magyar gyártású vagy magyar
vonatkozású mûsorai. A NAVA olyan az elektronikus mûsorok számára, mint
pl. az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok számára. A
NAVA feladata, hogy gyûjteményéhez online hozzáférést biztosítson az úgynevezett NAVA-pontokon.
A megfelelõ adminisztratív teendõk lebonyolítása után könyvtárunk NAVApont lett, ezáltal a könyvtárban lehetõvé vált a NAVA anyagának nemcsak
keresése, hanem megtekintése / meghallgatása is. Afilmek illetve televíziós produkciók képernyõ és fejhallgató segítségével élvezhetõk.
A NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.
A NAVA webes oldalán (http://www.nava.hu) az érdeklõdõk további információhoz juthatnak. (Az oldal bárhonnan látható, a keresés bárhonnan igénybe
vehetõ, csak a mûsorok megtekintése / meghallgatása kötõdik NAVA-pontokhoz.)
Csabay Károly, informatikus könyvtáros

A rekkenõ hõségben gyermek és felnõtt arcán a különleges élmény és a
játék öröme sugárzott ezen a napon. A Mûvelõdési Központ segítõ kezek
nélkül nem tudta volna ezt a napot így megvalósítani. A rendezvény megvalósítását segítették a Városi Önkormányzat, a Mezõberényi Rendõrörs,
a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Mezõberényi Összevont Óvodák,
Furtai Mária, Szabó László, Zuba Magdolna vállalkozók, a Vereckei Patika, a Dr. Hegyi és Tsa. Bt., a Dr. Sziráczki és Tsa. Bt., Marton Mihály, Winter Zoltán vállalkozók, a TAPPE Kft., a Berényi Téglaipari Kft., az AXETRONIC Kft., a Csemege Match Rt., a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft., a
Mûszaki és Kerékpár Szaküzlet, a Fábafém Bt, a SPAR Szupermarket
Mezõberény, a Fatime Cukrászda, a Gazda-Partner Kft., a Posta Rt.
Mezõberény, Hoffmann Dániel, Hajkó Zoltán, a Német Finompékáru
Gyártó és Forgalmazó Kft., a Berény - Color Bt., a Kiszely Papír Kft., a
BHK - KKT és a lebonyolításban segítõ fiatalok, szülõk és pedagógusok.
A rendezvényen résztvevõ gyerekek nevében is köszönjük támogatásukat
- jövõre reméljük újra találkozunk!
Fábián Zsolt

Mezõberényben a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
2007. június 5-tõl 14-ig
Filmvetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött megnyitó
2007. június 5-én 18 órakor
A kiállítást megnyitja:
Kajlik Péter, a Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke
Várjuk Önöket!
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HITÉLET
MENNYEI PÁRTFOGÓ
"A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya,
õ tanít majd meg titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek" János evangéliuma 14,26
A mindennapi életben sokat jelent az, ha valakinek van hivatalos
helyen ismeretsége, ha valamit el kell intézni, egy munkahelyen, ahová pályázik egy olyan ismerõs, aki beavatja a dolgokba. Különösen az
új helyzetekben, vagy éppen pályakezdéskor jó, ha van az embernek
egy pártfogója, aki segíti, terelgeti, egyengeti az útját.
A tanítványok új helyzet elõtt álltak, amit még maguk sem értettek
pontosan. Jézus közelgõ elmenetelérõl beszélt nekik. Arról az idõrõl,
amikor már nem lesz fizikai módon velük. Ez félelemmel tölthette
volna el a tanítványokat. De Jézus azt ígéri, nem maradnak egyedül,
árván, hanem elküld egy pártfogót hozzájuk, aki segíti az õ életüket,
bizonyságtételüket.
De az egyik legnagyobb ajándék a Szentlélek eljövetelében az,
hogy eszükbe juttatja a tanítványoknak Jézus szavait. Az adott idõben
és az adódó helyzetnek megfelelõen a legjobb tanácsot adja nekik
ezzel. Ha hatóság elé kell állniuk hitük védelmében, vagy Krisztust
nem ismerõ embereknek kell Õt bemutatni, megkapják a szavakat,
amit mondani kell.
Minden élethelyzetben jól jön egy ilyen Pártfogó! Hányszor éljük
át, hogy tanácstalanok vagyunk, hogy nem találjuk a kiutat, nem találunk vigasztalást, vagy éppen erõforrást a továbblépéshez. Istenben hívõ emberként gyakran átélhetjük, hogy amikor Istenhez kiáltunk segítségért, egyszer csak eszünkbe jut egy Ige, vagy egy régen énekelt
ének, vagy talán egy igehirdetés egyik mondata, amit régebben hallottunk, vagy olvastunk.
Ilyenkor a Szentlélek szeretne kiutat mutatni nekünk, máskor pedig
zaklatottságunkat szeretné lecsendesíteni és békességet adni, de ha
kell a bûneinkre is figyelmeztet, hogy bánjuk meg és hagyjuk el
azokat. Amikor a Bibliánk fölé hajolunk, hogy olvassunk belõle, szintén a Szentlélek teheti azt érthetõvé és személlyé számunkra. Valóban
egy csodálatosan tanácsoló Pártfogója Õ a Krisztusban hívõknek!
A Szentlélek elsõ eljövetelét, kitöltetését Pünkösdkor ünnepeljük.
De, amikor valaki átadja az életét Krisztusnak, szintén átélheti a csodát: lehet, nem lát lángnyelveket, nem hall zúgást, mint a tanítványok
az elsõ pünkösdkor, de átéli és átérzi a hit békességét, amit szintén
Isten Szentlelke munkál a benne hívõk lelkében.
A Szentlélek ünnepén adjon nekünk az Úr békességet, erõt, hitet és
Rá figyelõ szívet, lelket!
Szabó Klára református lelkész

ANYAKÖNYVI HÍREK
MÁJUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Hajdú István és Fülöp Ildikó Margit Mb. Orlai u. 5., Kelenföldi
Gábor és Papp Andrea Dorog, Kakuk Ferenc és Andrejsi Klaudia
Köröstarcsa Deák F. u. 33. szám alatti lakosok.

MÁJUS HÓNAPBAN ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK:

Süveges Gáborné Wagner Erzsébet (1951) Mb. Szent J. u. 8.,
Lakatos Zsigmondné Dósai Mária (1930) Mb. Rózsa u. 23.,
Winter Ádámné Hoffmann Zsuzsanna (1913) Mb. Puskin u. 13.,
Gazsó György (1953) Mb. Táncsics u. 63. szám alatti alksok.

BEMUTATJUK
Szabó Klára Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, Tyukod nevû faluban nõtt fel.
A gimnáziumot és a teológiát Debrecenben végezte. Jelenleg õ a Református gyülekezet helyettes lelkésze.
Kértem, mutatkozzon be az újság olvasóinak, a mezõberényieknek.
- Mikor jön rá az ember arra, hogy
neki ezt a hivatást kell választania?
- Én a hittel már gyerekkoromban találkoztam, de a gimnáziumi évek alatt tudatosodott bennem, hogy Isten a lelkészi
pályára hív.
- Mezõberény?
- A tanulmányaim utolsó, 6. évében Vésztõre kerültem segédlelkésznek. Az ottani gyülekezet marasztalt, beosztott lelkész lettem. Sokat tanultam Juhász Sándor ottani lelkésztõl és feleségétõl.
Mivel a berényi gyülekezet lelkész nélkül maradt, kaptam egy felkérést
az Esperes úrtól, hogy vállaljam el a gyülekezeti szolgálatot.
A döntést imádság elõzte meg, akkor tudatosult bennem, hogy el kell
vállalnom. Jelenleg helyettes lelkész vagyok itt Mezõberényben május 1jétõl. Ez röviden azt jelenti, hogy egy évig én vagyok itt a lelkész teljes
jogkörrel, és egy év után meglátjuk, mit mutat Isten a gyülekezetnek,
illetve nekem.
- Mik a lelkész legfontosabb feladatai?
- A szó: lelkipásztor, azt jelenti, a lelkek pásztorolása a feladatunk. Jézus
mondta magáról: "Én vagyok a jó pásztor", és Õ az életét adta az emberekért. A feladatom az, hogy akik elfogadják Jézusnak ezt az áldozatát, és a
mi református közösségünkhöz tartoznak, vagy szeretnének tartozni, azokat próbáljam pásztorolni, lelkigondozni. Nem is lehet más célom: szeretném a gyülekezet lelki életét felpezsdíteni. Ennek az egyik módja családokat látogatni, fiatalokat megszólítani. A hitoktatás végzése mellett a fiatalok számára szeretném megszervezni ismét a cserkészcsapatot, aminek
volt hagyománya itt Mezõberényben. A felnõttek számára is szeretnénk
minél több lehetõséget biztosítani az Istennel való találkozásra, illetve a
közösségi élmény megélésére.
- Mi is a lényege a cserkészetnek?
- A cserkészetben a közösségi élmény mellett fontos a természet szeretete, védelme, a hagyományok ápolása és a fiatalok erkölcsi nevelése. A
cserkészet tartást ad, segít jobban megismerni önmagunkat és a teremtett
világot, valamint annak Teremtõjét; múltunk ismeretével, hagyományaink
ápolásával erõsíti a gyökereket, hogy fejlõdhessünk és célt találjunk az
életben.
- Mi férhet még bele a munkába?
- A lelki életen kívül a több, mint 200 éves mûemlék templom felújítása
szerepel a gyülekezet terveiben. Önerõnk kevés, de pályázati lehetõségeket
keresve és támogatók segítségével szeretnénk elkezdeni a felújítást.
Nagyon fontos azt is látni, megélni, hogy testvérek között vagyunk, és
a többi történelmi felekezettel együttmûködve szeretnénk megélni a hitünket ebben a városban a város javára és épülésére is. Én ezt fontosnak tartom, talán mert jó példákat láttam erre másutt is, és itt szolgatársaim valamennyien nyitottan, szívesen fogadtak.
- Lelkésznek lenni inkább hivatás, mint munka?
- Igen. Lelkésznek lenni egy életforma. Istentõl való elhívás. A hivatali
idõn túl is, a nap 24 órájában lelkész vagyok. Bár minden keresztyénre igaz
az, hogy a hit maga életforma és életformáló erõ. Nekem, mint lelkésznek
tudnom kell, hogy kinek tartozom számadással az idõmmel, erõmmel, a
kapott lehetõségekkel. Mindenek elõtt a legfontosabb Isten, az Isten
igéjének szolgálata.
- És mi férhet bele a szabadidõbe?
- Természetjárás, kerékpározás - ebben partnerek a gyülekezet fiataljai
is -, szeretem a zenét, a népzenét, a népdalt. Szeretek olvasni a szakirodalmon kívül is. Jelenleg Wass Albertet olvasok. Szeretem.
- Kívánom Szabó Klárának, hogy találja meg a számítását
Mezõberényben, legyen "jó pásztor"!
Mezeiné Bátori Valéria
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
Miért menjek el a tüdõszûrésre?
A tuberculósis már régóta ismert betegség az emberiség számára. A múlt
század elsõ évtizedeiben a magyar lakosságot megtizedelõ betegséget elnevezték morbus hungaricusnak. A korszerû antibiotikumok, a tömeges
védõoltás elterjedésével a 60-as években a tbc-s esetek száma jelentõsen
csökkent világszerte. Az AIDS, a túlzsúfoltság, a rossz higiénés körülmények
hatására az egykor hatásos antibiotikumokkal szemben ellenállóvá vált baktériumtörzsek megjelenésével a betegség az 1980-as évek közepétõl ismét
közegészségügyi problémává vált. Az EVSZ jelentése szerint nagy
valószínûséggel a fejlõdõ országokból bevándoroltak hozták magukkal a fertõzést, és a fejlett országok lakossága is veszélybe került.
A gümõkór kórokozói fertõzõ váladékkal, gennyel, vizelettel, széklettel
kerülnek a környezetbe, ahol a külsõ behatásokkal szemben igen ellenállók.
Hûvös, nedves helyen, illetve a beszáradt köpetben hónapokig is fertõzõképesek maradnak, a hõt is jól bírják. Leggyakrabban a nem kezelt beteg cseppfertõzéssel fertõz közvetlenül emberrõl emberre. Minél fiatalabb a fertõzésnek
kitett személy, annál nagyobb a fogékonyság. Az idejében felismert fertõzés,
valamint betegség hatékonyan, akár maradéktalanul is kezelhetõ, ami
hosszadalmas, hónapokig eltartó antibiotikus kezelés.
A betegség terjedését befolyásoló tényezõk: alkoholizmus, kábítószer
fogyasztás, HIV fertõzés, leromlott fizikai állapot, helytelen táplálkozás, stressz,
rossz szociális körülmények.
Megelõzés: újszülöttek BCG oltása, tüdõszûrés.
A tuberculozis elsõ jelei már a betegség korai szakaszában mellkasi röntgenfelvétellel kimutathatók.
AKözponti Statisztikai Hivatal adatai alapján az utóbbi tíz évben a tüdõrákban megbetegedettek száma férfiak és nõk esetében egyaránt fokozatosan
emelkedik. A hazai gyakorlatban a tüdõrákos betegek zömét a tüdõgondozó
intézetek fedezik fel ernyõképszûrés vagy panaszok alapján.
Kedves Olvasóim! Köszönöm, hogy elolvasták rövid figyelemfelkeltõ írásomat. Figyelmeztessék családtagjaikat, barátaikat, még pár nap rendelkezésükre áll, hogy elmenjenek az ingyenes tüdõszûrésre.
Szép napot, jó egészséget kívánok!
Puskelné Ollé Ilona védõnõ

Dr. Tóth Attila
szülész-nõgyógyász és klinikai onkológus
keddenként 15.30-tól
a Luther u. 1. szám alatt
magánrendelést tart.
Nõgyógyászati rákszûrés és komplex

Mezõberényi Hírmondó

EGYESÜLETI HÍREK
Mi, a "Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - amely 2004 óta mûködik
Mezõberényben azzal a céllal, hogy a városban családjukkal élõ fogyatékos
gyerekeket, fiatalokat és felnõtteket segítse, érdekeiket képviselje -, meghívtuk Erdõs Norbert képviselõ urat egyesületi gyûlésünkre. A megbeszélés
végén három kérdést fogalmaztunk meg közösen, amelyeket a képviselõ úr
az illetékeseknek: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter úrnak és az
akkor megbízott Dr. Kóka János egészségügyi miniszter úrnak írásban elõterjesztett.
2007. május 10-én Erdõs Norbert képviselõ úr egyesületünk nyilvános
megbeszélésén vett részt, melyre a sajtó képviselõit is meghívtuk. Itt
ismertette a miniszteri válaszokat, melyek a következõk:
Hogyan származhat ma súlyos anyagi hátránya abból egy magyar családnak, ha fogyatékkal élõ, sérült gyermekét a törvény szerint igyekszik ellátni?
Válasz: A kötelezõ egészségbiztosításról szóló törvény utazási költségtérítésre vonatkozó módosítása nem a sérült gyermekeket nevelõ családok
ellen irányuló intézkedés volt.
Az intézkedés célja a visszaélések elkerülése.
Javaslatot teszünk olyan módosításra, amely méltányos hozzájárulás az
igen nehéz helyzetben lévõ családok számára.
A kedves újságolvasónak tudnia kell ezzel kapcsolatban a következõ dologról: eddig azoknak a fogyatékos gyerekeknek, fiataloknak, akik nem képesek tömegközlekedési eszközön közlekedni, személygépkocsival történõ
szállításához a TB jelentõsen hozzájárult. Azért volt erre szükség, mert városunkban nincsenek oktatási intézmények, ahol ezek a sérültek a nekik járó
fejlesztéseket igénybe tudták volna venni. Van, akit Budapestre kell hetente
szállítani, nincs közelebb megfelelõ hely számára. Az új módosítás olyan
minimális összegûre csökkentette ezt a támogatást, hogy vannak családok,
akik elszegényedés elõtt állnak, mert nem akarnak lemondani arról, hogy
gyermekük az egyetlen lehetséges szolgáltatást igénybe vegye.
Hova fordulhatnak a sérült gyermeket nevelõk problémáikkal? Milyen
szakmai szervezetekkel állnak kapcsolatban a döntéshozók?
A helyi önkormányzatokhoz, a szociális információs szolgálatokhoz, a
helyi civil szervezetekhez /saját magunkhoz/ fordulhatunk a problémáinkkal.
A fogyatékos emberek ügyének legfõbb tanácsadó szerve a Fogyatékosügyi Tanács, amely a kormányzati szerveket segíti. Ebben a különbözõ fogyatékossággal élõk országos szervezetei képviseltetik magukat.
Ezek után nehezen érthetõ az elõbbi törvénymódosítás bevezetése, ha azt
egyeztették a Fogyatékosügyi Tanáccsal.
Hogyan oldható meg a nem tanköteles értelmileg középsúlyosan sérült
fiatalok nappali foglalkoztatása, illetve bentlakásos ellátása Békés
megyében?
Válaszában a miniszter úr felsorolta a megye intézményeit és megállapította, hogy a nappali ellátás nem teljes körûen megoldott. A fejlesztési célok
között szerepel ilyen jellegû intézmények létrehozása és a meglévõk bõvítése.
Egyesületünk fontos célkitûzése egy napközi otthon létrehozása, ahol a
helyi családban nevelt fogyatékos fiatalok, felnõttek tartalmasan tölthetnék
napjaikat. Ehhez az önkormányzattól kapott iskolaépület felújítására, átalakítására volna szükség. Anyagi erõinket mozgósítva dolgozunk 3 éve ezzel
a céllal. Szívesen fogadunk mindenféle segítséget.
Erdõs Norbert képviselõ úr ígéretet tett arra, hogy minden további
kérdésünkkel kapcsolatban lehetõsége szerint segítségünkre lesz. Köszönjük!

ultrahang diagnosztika helyben.
NYÁRI ÉS ÕSZI

ANGOL
NYELVTANFOLYAMOK
Mezõberényben részletfizetéssel!
Bõvebb információ:
Kecskeméti Gizella 30/304-8870

Balázsné Dankó Hédi

ÚSZÁSOKTATÁS
Mezõberényben
CSAK FELNÕTTEKNEK!
Érdeklõdni lehet: Szugyiczki Jánosnál

30/582-6282
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K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S - „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület
Tartalmi beszámoló:
Közösségünk az alapszabályzatban megfogalmazott célok és a munkatervben meghatározott feladatok figyelembevételével végezte munkáját. 4 alkalommal hívtunk össze
vezetõségi ülést, havonta tartottunk összejövetelt és 5 alkalommal egyéb közös együttléten vettünk részt.
Taglétszámunk alakulása: 3 taggal bõvült egyesületünk.
Közhasznúsági tevékenységeink:
- részt vettünk az "Aranymasni" Kulturális bemutatón
- megrendeztük kistérségi szinten a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napját, melyen lehetõséget biztosítottunk fogyatékos közösségek számára a megmutatkozásra.
Vendégül láttuk a Parafónia zenekart. Rendezvényünk esélyegyenlõséget biztosított jelenlévõk számára
- sérült fiataljaink számára lehetõséget biztosítottunk közös játékra, képességfejlesztõ foglalkozásokra. Közös találkozásaink lehetõséget biztosítottak a közösséghez tartozás
érzésének erõsödéséhez (farsang, szalonnasütés, cuháré)
- a nyár folyamán sérült tagjaink számára lovaglási lehetõséget teremtettünk
- részt vettünk a Pacsi Alapítvány elõadásán
- közös társadalmi munka a Luther utca 7. szám alatt
- hulladékgyûjtést szerveztünk fiataljainkkal együtt
- szabadidõs programokon való közös részvétel: palacsintasütés, közös fõzés, szalonnasütés. Az alapszabályzatban megfogalmazott nappali otthon munkálataihoz
megkezdtük az anyagok megvásárlását. Ebben az évben nagy erõvel hozzá kell kezdeni a felújításhoz, meg kell szereznünk az engedélyeket, mert csak így nyújthatunk be
igényt mûködésre
Kapcsolataink alakulása: felvettük a kapcsolatot Weincheim grófnõvel, aki erkölcsileg támogat bennünket. Kapcsolatba léptünk a Békés Megyei Értelmi Fogyatékosok
és Szüleik Érdekvédelmi Szövetségének elnökével. Rendszeres kapcsolatot tartunk az "Együtt könnyebb" Segítõ Egyesülettel. A Lovas Barátok Egyesülete vezetõje rendszeres lovaglási lehetõséget biztosított. Egy alkalommal ott tartottunk összejövetelt.
Felvettük a kapcsolatot a térség országgyûlési képviselõjével, Erdõs Norberttel.
Pályázati tevékenység: Ebben az évben 2 pályázatot nyújtottunk be, illetve egy pályázat megvalósítása áthúzódott erre az évre (Maholnap Alapítvány pályázata). Az Önkormányzattól 50 ezer forintot kaptunk, melyet a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja szervezésére költöttük, míg az NCA-tól mûködési költségre 200 ezer forintot kaptunk, ezt a pénzt a napközi kialakításának anyagbeszerzésére, illetve mûködési költségre fordítottuk. Mindkét pályázattal elszámoltunk.
Összegzés: A közösség mûködése szabályos volt. A következõ évben nagyobb gondot kell fordítanunk fiataljaink szabadidõs tevékenységére, még több találkozási
lehetõséget kell számukra biztosítani.
Számviteli beszámoló:
Bevételek:
I. Mûködési költségek fedezetére kapott tagdíjak, támogatások, adományok:
-befizetett tagdíjak: 12.000 Ft.
-tagi adományok: 570.630 Ft.
-támogatás a Körös Volántól: 30.000 Ft.
-támogatás a Szerencsejáték RT-tõl: 150.000 Ft.
-Pályázatból befolyt összegek: -NCA: 200.000 Ft.
-Maholnap Alapítvány: 212.875 Ft.
Önkormányzat: 50.000 Ft.
II. Eszközök befektetésébõl származó bevétel:
-kamat: 6122 Ft.
III. Egyéb:
- telefonköltség 20 %-ának befizetése: 2.180 Ft.
Összesen: 1.233.807 Ft.

Kiadások:
I. A tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek:
a. Szakmai költségek:
- FENN megrendezésének költsége: 93.290 Ft.
- kulturális bemutatón való részvétel: 3.500 Ft.
- farsang költségei: 11.305 Ft.
- hangosítás költsége: 9.000 Ft.
II. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 0Ft.
III. A tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek:
a. fenntartási jellegû kiadások: 43.729 Ft.
b. kiadványok, folyóiratok beszerzése: 12.930 Ft.
c. személyi jellegû ráfordítások: 0 Ft.
d. anyag jellegû ráfordítások: 282.043 Ft.
e. imm. Javak és tárgyi eszköz beszerzés: 10.002 Ft.
egyéb dologi kiadások: 87.051 Ft.
Kiadások összesen: 552.850 Ft.
EGYENLEG: 806.375 Ft.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

GYERMEK KÉZMÛVES
ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBORT
szervez Mezõberényben a "Madarak Háza" Látogatóközpontban
(Városi Liget).
Cél: új kreatív technikák megtanítása a gyerekeknek, a "Madarak háza"
feldíszítése, lakályossá alakítása. További célunk a Körösök völgye különleges, védett növény- és állatvilágának, természeti értékeinek, kultúrtörténeti
emlékeinek megismertetése a gyerekekkel. Tervezett idõpont június
második fele. Költsége elbírálás alatt lévõ pályázat függvénye.
További információ és elõjelentkezés Fábián Zsolt és Patai Borbála népmûvelõknél a 66/515-552-es telefonszámon, valamint a Mûvelõdési Központ
információs pultjánál (tel.: 66/515-553).

REMÉNYI ZSOLT
Tisztelettel kérjük az Ön/Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz képest Reményi Zsolt gyógykezelése költségeihez járuljanak hozzá,
ezzel segítve gyógyulását. Befizetésüket megtehetik folyamatosan
bankszámlaszámra, készpénzátutalási megbízáson (csekk), vagy
városban elhelyezett gyûjtõurnákba.
Az SOS Alapítvány Bankszámlaszáma:
11600006 - 00000000 - 07010055
Reményi Zsolt Bankszámlaszáma: 11773339 - 00468866
Készpénzátutalási megbízás (csekk) kérhetõ:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mb., Petõfi u. 27.
Polgármesteri Hivatal (porta) Mezõberény, Kossuth tér 1.

FELVÉTELI A ZENE- ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNYBEN!
AZene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény ebben az évben is felvételt hirdet a 2007/2008-as tanítási évre,
alábbi meglévõ szakokra ill. hangszerekre: Rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba. Zongora. Fafúvós:
furulya, klarinét, fuvola, szaxofon. Hegedû. Cselló. Elõképzõ. Grafika. Festészet.
A felvételi beiratkozás helye: a mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény, Tessedik tér 1.
sz. (volt Úttörõház). Ideje: 2007. június 11-én (hétfõn) 14-18 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

Öreg István igazgató
Matajsz János tagintézmény-vezetõ

A Mezõberényi Tenisz Club tájékoztatja
Mezõberény lakosságát, hogy 1.000 Ft tagdíj megfizetése mellett a 2007. évi szabadtéri teniszszezonban is biztosítja a játéklehetõséget a mezõberényi gyermekeknek,
diákoknak (általános iskolától-egyetemig).
A tagsággal járó jogokról és kötelezettségekrõl a klub "Pályarendje" és egyéb hirdetményei adnak útmutatást.
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ÚSZÓTANFOLYAMOK

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertõl Mezõberényben

a mezõberényi Kálmán-fürdõben

egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi garanciát
és Áfa mentességet is jelent.

A tanfolyam díja változatlanul
a tavalyi áron 650 Ft/óra
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
80-90 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

A tanfolyamok kezdési idõpontjai:
Jelentkezni lehet a tanfolyamok kezdési idõpontjában a helyszínen.
2007. június 18. (hétfõ) de. 7.30 óra
Vezeti: Szentkúti Csaba
2007. június 23. (szombat) de. 9.30
Vezeti: Szugyiczki János
2007. június 30. (szombat) de. 7.30
Vezeti: Szászné Sziklai Cili
2007. július 7. (szombat) 9.30
Vezeti: Szugyiczki János
2007. július 16. (hétfõ) de. 7.30 óra
Vezeti: Leczkésiné Hõgye Katalin
Tandíj: 5000 Ft + belépõ ára
Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezési határidõ 2007. június 15.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap
a Mûvelõdési Házban
Õszi Andreánál személyesen vagy a 66/515-552
telefonszámon, vagy
a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON

06-30/931-87-74

5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

MINÕSÉGI FALICSEMPÉK, PADLÓLAPOK, KÁDAK,
ZUHANYKABINOK ELÉRHETÕ ÁRON!

LÁZÁR ÚJRUHA

HIDROMASSZÁZS FÜRDÕKÁDAK: 127.900 FT-TÓL

ÉS APRÓCIKK VÁSÁR

HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK: 99.000 FT-TÓL

június 19-én (kedden)
9-16 óráig.

FÜRDÕSZOBAI KIEGÉSZÍTÕK, SZEKRÉNYEK,
ZUHANYPANELEK, SZANITEREK, CSAPTELEPEK,
RAGASZTÓK, FUGÁZÓK, KENHETÕ SZIGETELÉSEK,
ALAPOZÓK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
MEDITERRÁN BURKOLÓ KÖVEK
UTÓLAGOS HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok
(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását.
Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig
Békéscsaba, Mikszáth u. 47. Tel.: 06/30/413-1049

LAKÁSVILÁGÍTÁSI FELSZERELÉSEK

(SPOT LÁMPÁK, KONYHAI FÜGGESZTÉKEK,
ÁLLÓLÁMPÁK, CSILLÁROK)
Ne feledje, nálunk a minõség az elsõ!
Ingyenes házhozszállítás Békés megyében
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig.
Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõ bizottság
v Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Fõ u. 4. v Telefon: 66/515-559 v E-mail: ujsag@mezobereny.hu v Lapzárta: minden hónap 25-e
v Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ: Mezeiné Bátori Valéria v Kiadja: Mezõberény Város Önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár
v Felelõs kiadó: Pallagi Mária v Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban v Cégt.: Hegyi Márton v HU ISSN 1215-0266
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CSODÁLATOS TERMÉSZET
kiállítás - eredményhirdetés

HIRDETMÉNY

Május 25-én a megszépült liget impozáns
Madárházában került sor a Csodálatos természet c. pályázat legjobb pályamûveibõl
rendezett kiállítás megnyitójára, és az azt
követõ ünnepélyes eredményhirdetésre.
A tisztelt vendégeket, szülõket, gyerekeket Petõfi versének sorai köszöntötték:
„Oh természet, oh csodálatos természet! /
Mely nyelv merne versenyezni véled? /
Mily nagy vagy te!”
A természet szépségét, nyugalmát, az iránta érzett mélységes szeretetet, tiszteletet
Szõcs Viktória 5.d osztályos tanuló Fekete
István versével mutatta be a közönségnek.
A nívós kiállítást Kovács Lászlóné önkormányzati képviselõ, a mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület elnöke
nyitotta meg. Az igen szép számú irodalmi- és képzõmûvészeti alkotásokat szakemberekbõl álló zsûri
értékelte, majd kialakította a végleges sorrendet. A díjakat Öreg István, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója adta át.
Helyezettek:
Irodalmi kategóriában:
7. évfolyam:. Hoffmann Flóra 7.c, II. Zsibrita Dávid 7.a, III. Borgula Tekla 7.a , IV. Zuba Viktor 7.c
Különdíjat kapott:: Weigert Judit 7.a
8. évfolyam: I. Szentkuti Márk 8.c, II. Kósa György 8.c, III. Plavecz Péter 8.c, IV. Olej Bálint 8.c
A 6. évfolyamon csak különdíjat adott ki a zsûri: Zsibrita Vera 6.a, Hirják Bence 6.b,
Németi Gábor 6.b, Varga Tibor 6.b
Festészet, grafika kategóriában:
1-2. évfolyam: I. Farkas Dávid 1.f, II. Oczot Zsuzsanna 1.h, II. Jenei Marcell 2.a, III. Komiszár Gréta 1.f,
III. Varga Károly Dániel 1.f

Mezõberény Városi
Önkormányzati
Képviselõ-testület
Polgármesteri Hivatala
értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy az évente

KÖTELEZÕ
EBOLTÁS-t
az alábbi idõpontokban és
helyeken tartja :
2007. június 02. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig
Teleki u. - József A u. sarok
2007. június 09. /szombat/
de. 8 órától 10 óráig
Liget bejárat
2007. június 23. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig
Thököly u.
2007. június 30. /szombat/ de.
8 órától 12 óráig
Vásártér (Vésztõi út)
PÓTOLTÁS IDÕPONTJA:
2007. július 07. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig
Thököly u.

3-4. évfolyam: I. Burai Ildikó 4. d, II. Tímár Patricia 3.a
5-6. évfolyam: I. Bordás Renáta 5.c, II. Kohári Nikolett 6.c, III. Hajzer Alexandra 5.a, III. Styaszni Gina 6.c
7-8. évfolyam: I. Andreyka Krisztina 8.a, I. Tóth Eszter 8.a, II. Kiss Brigitta 8.f, III. Oláh Vivien 7.a,
III. Bregyán Nóra 7.g
A képzõmûvészeti kategóriában különdíjat kapott: Weigert Timót 4.a, Haczk Barnabás 4.a, Csipke Sándor 7.c
Fotó kategóriában: I. Reményi Zsolt 7.a, II. Kovács Péter 4.a, III. Gazda Mihály Dávid 5.d
Makett, termésbáb kategóriában: I. Gyõri Gabriella 7.d, I. Gyõri Anita 7.d, II. Speciális tagozat 7.g, 8g
Igazgató úr - a díjátadás után - gratulált a helyezetteknek, hasznos nyári idõtöltést, jó pihenést kívánt
mindannyiuknak.
Megköszönte az iskola természettudományi munkaközösségének munkáját, a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ, a Városszépítõ és Városvédõ Egyesület közremûködését a pályázat megvalósításában.
Köszönetet mondott Mezõberény Város Önkormányzatának, a Városszépítõ és Városvédõ Egyesületnek a
díjazás feltételeinek biztosításáért.
A kiállítás megtekinthetõ június 12-ig 14-18 óra között, csoportoknak a délelõtti órákban is.
Kmetykó Istvánné
tagintézmény-vezetõ

FELHÍVÁS! MÜNSINGENBE UTAZÓK FIGYELEM!
A júliusban Münsingenbe utazó hivatalos, kulturális delegáció tagjai, valamint az egyéni kiutazók 2007. június 10-ig fizethetik be utazási költségüket a Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál (támogatott kiutazók esetén 8.000 Ft, nem támogatott kiutazók esetén
16.000 Ft).

Az eboltásért térítési díjat kell
fizetni, a szervezett oltáson
ebenként 2.000 Ft-ot.
Az oltással egy idõben a tulajdonos költségére az ebek féregtelenítését is kötelezõen el
kell végezni, melynek térítési
díja 100 Ft/tabletta/10 kg.
Az oltásra az eboltási bizonyítványt mindenki vigye magával!
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy minden három hónaposnál idõsebb ebet évente egy
alkalommal veszettség ellen be
kell oltani.
Fentiek betartását az önkormányzat az illetékes hatóságok
közremûködésével ellenõrizni
fogja.
A mulasztókkal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ, melynek eredményeként 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírság szabható ki, valamint az
eb kártalanítás nélkül, a tulajdonos költségére leölethetõ.
Mezõberény város
jegyzõje
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
* AMezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el M.A., M. Zs., valamint M.L.
mezõberényi lakosok ellen, akik 2007. május 12-én 15.00 óra körüli idõben a
mezõberényi Közszolgáltató Intézmény egyik telephelyének utcai bejárati
kiskapuját befeszítették, s onnan távozáskor különbözõ fémtárgyakat tulajdonítottak el. A bûncselekmény elkövetésével magalapozottan gyanúsítható személyeket a helyszín közelében elfogtuk, majd a Mezõberényi Rendõrõrsre elõállítottuk. Kihallgatásuk során a bûncselekmény elkövetését elismerték. A lefoglalt
tárgyakat a sértett képviselõjének visszaadtuk. A lopással okozott kár 70.000.Ft, a rongálási kár pedig 30.000.-Ft volt.
* Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hetekben több családi házban történt megtévesztéssel elkövetett trükkös lopás, amely során az
elkövetõk különbözõ, hihetõnek tûnõ "legendákkal" kísérelnek meg elsõsorban
idõs és egyedül lakó személyek lakásába bejutni. Cselekményük lényege, hogy
simulékony, hízelgõ magatartással a lakásba jutva az egyedül lakó idõs személy figyelmét elterelik, majd eltulajdonítják az otthon tartott készpénzt, vagy
más értéket. Az ilyen jellegû bûncselekmények megelõzése érdekében kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy idegen személyt ne engedjenek be lakásaikba!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben gyanús személyt, vagy
körülményt észlelnek, soron kívül tegyenek bejelentést a Mezõberényi
Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
* 2007. április 29-én 13.00 óra körüli idõben Mezõberény lakott területén kívül,
a 47-es számú fõútvonal 112 km + 811 m szelvényénél közlekedési baleset
történt, amely során egy békéscsabai lakos személygépkocsijával a fõútvonal
melletti árokba hajtott, ahol gépkocsijával felborult. A baleset következtében a
gépjármû vezetõje nyolc napon belül gyógyuló könnyû sérülést szenvedett. A
baleset miatt szükségessé váló intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépkocsi vezetõje szeszesitaltól befolyásolt állapotban vezette a gépkocsit.
Az eljárást szakértõk bevonásával folytatjuk.
* Magyarország szabadvizekben gazdag, s ezáltal kimeríthetetlen lehetõségeket
nyújt a kikapcsolódásra, a fürdõzésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidõ
egyéb módon történõ eltöltésére.
A vízparton pihenõknek gondolniuk kell az elõre nem kiszámítható veszélyhelyzetekre: a vizek és az idõjárás veszélyeire is.
Avíz jó barát, de meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé is válhat!
Fontos tudnivalók:
- Természetes fürdõvízben fürödni csak a kijelölt fürdõhelyen, illetõleg ott lehet,
ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
- Tilos fürödni hajóútban, illetve annak közelében!
- Tilos fürödni örvény, vagy örvényveszélyes hely közelében (pl. hídpillér, vagy
folyamkanyar)!
- Magyarországon a szabadvizek nem átláthatóak, ezért ismeretlen helyen senki
ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és nem látható kövek,
oszlopok súlyos sérülést okozhatnak!
- Felhevült testtel soha ne menjen vízbe!
- Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac)!
- Tizenkét éven aluli gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabadvizekben!
- Az úszni nem tudó gyermekek használjanak mentõmellényt, vagy mentõgallért!
- Szabadvízen történõ fürdõzés esetén minden esetben vegyék figyelembe a
viharjelzéseket!
- Ne fürödjenek egészségre ártalmas vizekben!
- Ne fürödjenek közvetlenül étkezés után, illetve tele gyomorral!
Mezõberényi Rendõrõrs
A Képviselõ-testület felhívja intézményei és a helyi szervezetek
figyelmét a Kulturális Örökség Napjai 2007 c. rendezvénysorozatra. A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: 2007. június
22. A részletes felhívás és a jelentkezési lap az alábbi linken (is)
elérhetõ: www.oroksegnapok.hu/index
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KOMFORT ABC
Júniusi akció…
Húsáru:
Baromfi párizsi rúd Her-Csi-Hús kg 279,Kenõmájas Surjány-Hús kg 399,Füstölt csemege szalonna Surjány-H. kg 599,Fõtt-fst. császárszalonna Pápa-Hús kg 799,Fõtt-fst. comb-lapocka Ász-Kolbász kg 899,Tejtermék:
Tejszínes tömlõs sajt Hajdúsági 100 g 99,Friss dobozos Alföldi 2,8% 1 l 119,Teavaj Alföldi 100 g 129,Tejföl Alföldi 16% 350 g 139,Túró félzsíros fóliás Jásztej 250 g 185,Oké natúr tehéntúró Friesland 500 g 395,Trappista sajt Hajdúsági kg 1099,Mirelit:
Natúr vagdalt Ripp-Ropp 500 g 329,Pulyka fasírt Gallicoop 1 kg 469,Aranytallér Ripp-Ropp 1 kg 599,Miklósi sajttal sonkával tölt. Pu.medál 1 kg 899,Tengeri halfilé Jégtrade 1 kg 899,Élelmiszer:
Vanílincukor, sütõpor CBA 8-12 g 9,Vanília- és csokoládéízû pudingpor 40-44 g 27,Marhamájkrám Szepa 63 g 29,Classimo nugát 85 g 49,Family star üdítõ narancs Pet 2 l 55,Háztartási keksz "CBA" 200 g 75,Falcotrade löncshús 400 g 115,Ringa löncshús 400 g 115,Lindenhof dobozos sör 0,5 l 119,Csemege uborka üveges 720 ml 139,Éden napraforgó étolaj 1 l 209,Lipton gyümölcsteák 3-féle 20 filt. 219,Csokoládé gabonagolyó "CBA" 250 g 229,Paloma õrölt kávé 250 g 299,Arany kakaópor 250 g 379,Instant kakaó "CBA" 800 g 439,Omnia õrölt kávé 2x250 g 899,Vegyi áru:
Papírzsebkendõ "Megéri az árát" 100 db 59,Bip mosogató utt. 4-illat 500 ml 145,Crepto WC-papír 8 tekercs 239,Silán öblítõ 12-illat 1 l 349,Chemotox Super légyírtó spray 200+50 ml 429,Cillit vízkõoldó 450+300 ml 559,Tomi Kristály mosógél 2-féle 1,5 l 779,Bonux mosópor 3-féle 2 kg 799,Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!
Bankkártyás fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa,
Visa Electron, OTP Bank Pont és American Express bankkártyákat!
Utalványos fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: Sodexho Pass ENNI-KÉK, Ticket Restaurant, Chéque
Déjeuner, Önkormányzati, CBA és KOMFORT ABC étkezési
utalványokat!
Nyereményjáték
Vásároljon június hónapban alkalmanként 3000 Ft felett a KOMFORT ABC-ben, blokkját dobja be a kihelyezett gyûjtõládába.
A hó végén kisorsolunk 1db Disney Pan Peter Lego-szettet.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget! Játsszon velünk, mert
nyerhet!
www.komfortabc.hu

