MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ
INGYENES

Közéleti információs lap

Békés, áldott
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KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD,
AKI IGAZ ÉS DIADALMAS
(Zakariás 9,9)
Évekkel ezelõtt Norvégiában jártam.
Egyik este tájékoztattak bennünket arról,
hogy a királytól egy telefax üzenet érkezett,
melyet szeretnének felolvasni. Az egész közösség magától értetõdõ módon, felszólítás
nélkül fejezte ki tiszteletét: a királyi üdvözletet helyérõl felállva hallgatta végig. Azon a
napon beleéreztem abba, mit jelentett századokkal ezelõtt találkozni a királlyal. Sokkal
többet, mint híres emberekkel, akár politikusokkal is kezet fogni, egy asztalhoz telepedni. A király emblematikus alakja egy nemzetnek, országnak. Egész viselkedése posztjához

illõ, s ezt a különleges életmódot és viszonyulást bizony az ifjabb királyi sarjaknak is magukévá kell tenni, bármily nagy kötöttséggel,
felelõsséggel jár is.
Ugyanakkor amikor királyságról van szó
gazdagságra, gyarmatokra gondolunk, hatalomra és merev protokollra.
Zakariás és sok más ószövetségi próféta
egy olyan királyról jövendölt, aki igaz, diadalmas, ugyanakkor szelíd. Uralmának jellemzõi jogosság és békesség. Nem nehéz
mostani társadalmi helyzetünkben megérteni
a próféták korát.
(Folytatás a 4. oldalon)

BEMUTATJUK

CSABAY KÁROLY LETT AZ OPSKK
IGAZGATÓJA

Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozás gesztusának is ez az
értelme: önmagunkat, önmagunknak egy
"részét" ajándékozzuk, adjuk oda másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem marad puszta jelkép. Azaz, ha
minél teljesebb az odaadásunk, s ha teljes
emberségünk, minden képességünk, s
minél tudatosabban vesz részt benne.
Csak így kerülhetjük el a csodálatosan
harmonikus ünnep nemegyszer zavaró
kísérõit, azt, hogy a három nap pillanatra
se váljék terhessé vagy akár unalmassá.
Mert a szórakozás természete, hogy kiapad, egyedül a szeretet találékonysága
kifogyhatatlan.
Pilinszky János
(Új Ember, 1963. december 22.)

Mezõberény Város Önkormányzatának képviselõ-testülete november
26-ai ülésén megválasztotta az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ igazgatóját. Egy
korábbi döntés szerint a
Képviselõ-testület 2008. január 1-jétõl három
kulturális intézményét (könyvtár, mûvelõdési
központ, muzeális gyûjtemény) összevonja, és
egy intézményként mûködteti. Az OPSKK vezetõi állására hárman adtak be pályázatot. A
képviselõk Csabay Károlynak, a Városi
Könyvtár munkatársának szavaztak bizalmat.
A pályázat az alábbi internetes oldalon olvasható:
http://konyvtar.mezobereny.hu/csabay/igp/igp.htm

- Elõször is szeretnék gratulálni abból az
alkalomból, hogy a testület téged választott
meg az OPSKK igazgatójának! Bár már nyolc
éve élsz Mezõberényben, mégis arra kérlek,
mondj néhány szót magadról!

- 1958-ban születtem Budapesten. Az ELTÉ-n
szereztem programtervezõ matematikusi diplomát. A könyvtárszakot a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem el, jelenleg pedig a
Debreceni Egyetem doktori iskolájának PhD-hallgatója vagyok. Dolgoztam az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban mint osztályvezetõ, az
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központja igazgatójaként, az
ELTE BTK Központi Könyvtárának vezetõjeként.
Ezeken a munkahelyeken olyan kiváló kollegák
keze alatt dolgozhattam, mint Horváth Tibor és
Szelle Béla. Rengeteget tanultam tõlük, nem csak
a könyvtárosszakmát, hanem világlátást, emberekkel való bánást, mindent. A legfontosabb, amire
emlékszem: szerettek engem. Arra törekszem,
hogy vezetõként méltó lehessek erre az örökségre.
2002-tõl a szarvasi Tessedik Sámuel Fõiskola adjunktusa voltam. Ez év januárjától végre itt dolgozhatok Mezõberényben, a Városi Könyvtárban.
- Vezetõi pályázatodnak mik voltak legfõbb mondandói? Mi lehetett az, ami miatt
a képviselõk rád szavaztak?
(Folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A Dél-alföldi Regionális Tanács döntése
alapján a 4052 sorszám alatt nyilvántartott út pályázat 786.795 Ft-os maradványát, valamint a
4051-es sorszám alatt lévõ 282.608 Ft maradványt, összesen 1.069.403 Ft maradványt engedélyezett elszámolni a 4053 sorszám alatt jegyzett és tartaléklistán szereplõ Galilei, Pipa utcai
burkolatmegerõsítési munkálatok elvégzésére
olyan feltételekkel, hogy a szükséges támogatás
többi részét az önkormányzat magára vállalja.
November 2-án került sor a TESCO-Global
Áruház mezõberényi szupermarketjének megnyitására.
A polgármester szerzõdést kötött a gyulai
Erbo Plan Mérnöki Szolgáltató Kft.-vel a 242 és
fél millió Ft értékû csapadékvíz elvezetési projekt B variánsának elkészítésére.
November 5-én a Borgula-Ép Kft. megkezdte a Jeszenszky utcában a 2. kerületi Evangélikus
Egyház elõtti részen a járdakészítést, valamint
ezen és az ezt megelõzõ árokszakaszon a járdalappal bélelt árok készítését a testületi döntésnek
megfelelõen.
Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Hatósági Osztálya Mezõberény Város belterületi
vízrendezésének elvi vízjogi engedélyét megadta, amely szükséges volt a csapadékvíz elvezetési pályázat benyújtásához.
Október 30-án a Belügyi Közlöny szerkesztõségéhez a nyugdíjazás miatt megüresedõ jegyzõi munkakör betöltésére meghirdetett pályázat az elõzõ napi testületi döntésnek megfelelõen megküldésre került. A közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül van lehetõsége az érdeklõdõknek pályázatot benyújtaniuk.
A Hungarotel vezetõsége értesítette a polgármestert, hogy folytatja a tartósan veszteséges üzletághoz tartozó nyilvános telefonfülkék
megszüntetésének folyamatát, mivel a veszteségesen mûködõ telefonfülkék támogatása
megszûnt. Fenn kívánják tartani azon nyilvános telefonfülkéket amelyek egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben
vannak elhelyezve. Mezõberény vonatkozásában a Kossuth tér 1. sz. alatti, a Fõ u. 2. sz. alatt
a Postán levõ, a Petõfi u. 29. sz. alatti, valamint
a József Attila 2. sz. alatti nyilvános fülkéket
kívánják megszüntetni.
Tervezési szerzõdés jött létre a mezõberényi
Körös Road ügyvezetõjével, Károlyi Lászlóval
az alábbi tervezési feladatokra: Puskin utca, Madách utca, Sport utca, Táncsics u., Laposikert u.
Vásártér, Zrínyi és Mátyás kir. u., a külterületi
0295 és 0301, a 0366 és 0381, valamint a 0357
és 0383 hrsz alatt fekvõ külterületi utak tervezésére.
November 9-én a K&H Bank megkezdte
mûködését Mezõberényben a Kossuth tér 13. sz.
alatti épületben.
November 12-én rendkívüli testületi-ülés
megtartására került sor, melyen a BékésMezõberény kerékpárút menedzselésével kapcsolatos szerzõdés került megtárgyalásra, döntés

született a téli közmunka programban való részvételrõl, a városháza belsõ részének ablakcseréjérõl, vakolási és festési munkálatairól. Az útépítéssel kapcsolatos beadandó pályázatok ügyében
született képviselõ-testületi döntés, és a testület
támogatását adta a Békés Megyei Rendõrfõkapitányság közlése szerint a mezõberényi
rendõrõrsparancsnok kinevezéséhez.
November 13-án a Debmut Rt. megkezdte a
járdafelújítási munkálatok végzését. Elsõ ütemben a Kölcsey utcai járdakészítés szerepel a
munkálatok között a Hõsök útjától a Liget utcáig a garázssorhoz tartozó felhajtókkal együtt.
Felkérés történt a továbbiakban a Teleki utcán
járdaépítésre a Petõfi utcától a Gyóni Géza utcáig, a Madách utcán a Petõfi utcától a Puskin utcáig, és a Vadász utcán a Petõfi utcától a Tavasz
utcáig. Az idõjárás függvényében november
utolsó napjaiban elkészülhet még a Jeszenszky
utcán a Madarász utcai, Jókai utcai és Zrínyi sugárutcai átjárókkal kapcsolatos aszfaltozási
munka, amely még a Jeszenszky utcai útépítés
idõszakából maradt elvégzendõ feladatként, valamint az Eötvös utca Kossuth tér és Gyomai út
közötti szakaszának megépítése is tervbe van véve.
A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására együttmûködési megállapodást írt alá a polgármester a Mezõberényi Polgárõr Egyesület kérésére. Az említett együttmûködés alapján a civil egyesület 2.000.000 Ft támogatásra nyújt be pályázatot. A támogatók között szerepel a továbbiakban a Mezõberényi
Rendõrõrs, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is.
November 15-én a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. összehívására egyeztetõ tárgyalás
folyt a Gyomanedrõd-Békéscsaba vasúti vonalszakasz Mezõberény állomásánál a 688+27 szelvénynél megépítendõ felüljáróról és az ahhoz
kapcsolódó létesítményekrõl. Bemutatásra került a felüljáró nyomvonala, tisztázásra kerültek
a kerékpárút elvezetésének lehetõségei, és tisztázódott a felüljáró kapcsán az érintett épületek
megközelítésének lehetõsége. Az említett tervek
leadási határideje november 30., és folyamatban
van a Gyomaendrõd-Békéscsaba közötti vonalszakasz tenderének kiírása is, amely 2008. december végéig rendezõdik, úgy hogy 2009-ben
valósulhat meg az eltervezett fejlesztés.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium részérõl dr. Lampert Mónika miniszter értesítette a
polgármestert, hogy az Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítõ támogatásaként a
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás mûködtetése tárgyában benyújtott pályázat 353.000 Ft-os
támogatásban részesült.
Tervezési szerzõdés jött létre a Körös Road
Kft. ügyvezetõjével, Károlyi Lászlóval, a Belentai utca belterületi és külterületi útszakaszainak,
valamint az Illyés Gyula utca belterületi és annak
folytatásaként menõ külterületi útszakasz tervezési munkálatainak elkészítésére. A munkálatokra a DAOP pályázatok benyújtása miatt volt
szükség.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium részérõl dr. Lampert Mónika miniszter értesítette a
polgármestert, hogy az Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítõ támogatása címen a
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás norma kiegészítésére benyújtott pályázat 420.000 Ft támogatásban részesült.
Látogatást tett a polgármesternél Ottmár
László a DÉMÁSZ Területi Igazgatóságának új
önkormányzati összekötõje. A polgármester kérései között szerepelt a közvilágítással kapcsolatos részletes lámpahelyeket tartalmazó kimutatás
megküldése, az önkormányzat és a DÉMÁSZ
közötti mindennemû szerzõdéses kapcsolat bemutatása az átvizsgálás és esetleges módosítás
érdekében, továbbá a városközpontban lévõ felszín feletti villanyvezetékek föld alá helyezésének lehetõségei.
November 20-án Gyulán a Körös Vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága tartotta ülését, amelyen részt vett önkormányzatunk részérõl Valentinyi Károly alpolgármester, és a mûszaki iroda részérõl Borgula Péter. A részvétel a csaknem 300 milliós nagyságrendû csapadékvíz programban való közremûködésünk miatt volt szükséges.
November 21-én a polgármester Szegeden az
ivóvízminõség javító program projekt ellenõrzõ
szervezete ülésén vett részt. Az ülés a november
28-án Kiskunfélegyházán megtartásra kerülõ
közgyûlés napirendi pontjainak megtárgyalását,
továbbá a mûködõ 3-as és 5-ös vízminõségi
program jelenlegi helyzetének problémás kérdéseinek megvitatását tartalmazta.
November 22-én tartotta ülését a Közbeszerzési Bizottság Wagner Márton bizottsági elnök
vezetésével. Az ülésen a Galilei, Pipa utcák
burkolatmegerõsítési munkálatainak elvégzésére
tett ajánlatok kerültek megtárgyalásra, mely
ajánlatokat a Swietelsky Kft., a Hódút Kft. és a
Wiener Center Kft. tették. A bizottság a Swietelsky Kft. ajánlatát találta a legjobbnak.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz benyújtott, a Kapu Program továbbfejlesztését célzó pályázat az értesítés alapján 7.415.900
Ft-os támogatást kapott.
A polgármester tárgyalást folytatott a Tappe
csoportvezetõjével, Gyurkó Csabával és Bondár
Lajos társtulajdonossal a 2008. évi szemétszállítási díj, valamint az állati hullák ártalmatlanításának díjáról szóló témakörben.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 2007. október 26-án megtartott
ülésén elsõ napirendi pontként beszámoló hangzott el dr. Hantos Katalin tolmácsolásában az
elõzõ zárt ülésen hozott döntésekrõl, valamint a
november 12-én megtartott rendkívüli ülésen
hozott határozatokról, melyet Cservenák Pál
Miklós polgármester úr beszámolója követett a
két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
Ezt követõen a testület jóváhagyta 11 lejárt
határidejû határozat végrehajtását.

Mezõberényi Hírmondó
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VÁROSHÁZI HÍREK
Döntés született arról, hogy az Európai Bizottság testvérvárosi pályázatán való részvétellel
kapcsolatban a pályázati esély növelése érdekében minél elõbb fel kell venni ez ügyben a kapcsolatot 5 testvérvárosunkkal, jelezve feléjük pályázati szándékunkat az Európai Bizottsághoz
(kérve, hogy erre az idõpontra õk ne adjanak
be pályázatot ebben a témában), meghívásunkat (idõtartam, dátum, létszám), kérve együttmûködésüket és javaslataikat.
A képviselõ-testület megállapította az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói bérét, majd sor került az intézmény igazgatójának megválasztására A képviselõk titkos szavazással választottak a két pályázó - Csabay
Károly és Szûcsné Sziklai Éva - közül. A testület Csabay Károlyt (Mezõberény, Madarász
u. 4. szám alatti lakost) választotta meg igazgatónak, és az intézmény igazgatói állására 2008.
január 1-jétõl 2012. december 31-ig kinevezte.
A képviselõ-testület elfogadta az Önkormányzat 2007. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosítását, az Önkormányzat 2007. évi IIII. negyedéves költségvetésrõl szóló beszámolóját, valamint Mezõberény Város 2008.
évi költségvetési koncepcióját.
Módosították az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló
rendeletet. A pedagógiai szakszolgálat intézményegységének térítési díjai az alábbiak lettek:

- Logopédiai szolgáltatás: 1010- Ft/óra
- Gyógytestnevelés: 1010- Ft/óra
- Fejlesztõpedagógiai szakellátás: 1010Ft/óra
- Pszichológiai szakellátás: 2500- Ft/óra
- Nevelési tanácsadás: 2500- Ft/óra
Elfogadták, hogy a Petõfi Sándor Gimnázium Élelmezési Központban az élelmezési norma, illetve rezsi költség emelését várhatóan 2008
szeptember 1-ig nem kívánják módosítani.
A képviselõ-testület a korábbi határozata
alapján - mely szerint a 2007. évre alkalmazott
szolgáltatási díjak 2008. február 29. napjáig érvényben maradnak - elfogadta az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló rendelet módosítását.
A képviselõk jóváhagyták a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázatot, valamint a 2008. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatására kiírt pályázatot.
A testület elfogadta a hatósági árformába
tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítását. A helyi járatú autóbusz közlekedési díjai a következõképpen alakultak:
- menetjegy: 110-Ft/db
- összvonalas /teljes árú/ bérlet ára: 3150Ft/db/hó
- tanuló/nyugdíjas kedvezményes bérlet
ára: 975- Ft/hó

Módosításra került a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendelet.
A képviselõ-testület köszönetét fejezte ki
Gronau polgármesterének a 2008. június 30 július 5. között megrendezésre kerülõ ifjúsági
táborukba való meghívásért. Tájékoztatta a
meghívó felet arról, hogy az önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani az Európai Bizottsághoz a 2008. augusztus 20-23. között
Mezõberényben megrendezésre kerülõ testvérvárosi találkozóra. Kérte testvérvárosunk
tájékoztatását arról, hogy a jelzett idõszakban
testvérvárosokkal kapcsolatos témában az
Európai Bizottságtól kívánnak-e támogatást
igénybe venni.
A képviselõk tudomásul vették a
Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ
Egyesület elnökségének 2007. november 20án kelt bejelentését a ligeti bejárati kapu újjáépítésére kapott támogatás lemondásáról,
és a fel nem használt 47.000 Ft-összeggel a
2008. évi városi rendezvények és kulturális
értékek teremtésének pályázati alapját megemelte.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a testület, melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja december 17.
Jakab Krisztina

CSABAY KÁROLY LETT AZ OPSKK IGAZGATÓJA
(Folytatás az 1. oldalról)
- Úgy érzem, hogy az a kétharmados többség, amivel megválasztott a testület az új intézmény vezetõjévé, nagyon erõs legitimációt
jelent. Nagy megtiszteltetés ez, s egyben azt is
jelzi, hogy a szakmaiság döntött. Az Oktatási
és Kulturális Bizottság elõtti meghallgatás
egy órán keresztül zajlott, s ez azt mutatta,
hogy pályázatomat áttekintették; átgondolták
azokat az ötleteket, célkitûzéseket, amelyeket
leírtam. Röviden összefoglalva: az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatójaként
feladatomnak tekintem a profiltisztítást, a
munkaidõ-gazdálkodás optimalizálását, a mecenatúra elõmozdítását, az infrastruktúra javítását, a szervezeti és mûködési koncepció kialakítását.
- Rengeteg elvárás fogalmazódik meg
most az új vezetõvel szemben. Három, eddig önállóan mûködõ, saját hagyományokkal rendelkezõ intézménybõl kell egyet kovácsolni. Hogyan fogod ezt megvalósítani?
- Az OPSKK létrehozása alkalmat ad a város kulturális tevékenységeinek egyértelmû
körülhatárolására, az egyes feladatokhoz a
legmegfelelõbb szakmai apparátus hozzárendelésére, ugyanakkor kibontakoztatja olyan, a
kulturális tevékenységek közötti mélyebb
együttmûködés lehetõségét, amelyet eddig a
különálló szervezeti forma nem tett lehetõvé.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ami
eddig volt, azt most teljesen átformáljuk, lecseréljük valami másra! A munkatársak most
egy más szervezeti keretben alakítják a város
kulturális életét, megõrizve hagyományainkat. Tudom, hogy egy új vezetõnek nagy a kísértés - de nem szabad abba a hibába esni -,
hogy most én vagyok az új seprû és mindent
új felfogásban, új köntösben, meg új keretek
között akarok! A kultúrában egyébként is különösen fontosnak tartom a megõrzést, a
konzervativitást.
- A pályázatodban nagy hangsúlyt fektettél a profiltisztításra. Mit jelent ez?
- Nem mondanék példákat, hiszen egy-egy
kiragadott elem könnyen szimbólummá, a vezetõi program helyettesítõjévé nõheti ki magát, és az megtévesztõ lehet. A lényeg, hogy a
profiltisztítás révén világossá válnak a kompetenciák és a felelõsségek.
- Hogyan lehetne növelni az intézmények kihasználtságát, a kulturális rendezvények látogatottságát?
- Egy rendezvénycentrumtól nem várható
el, hogy mindig tele legyen. Teljesen természetes dolog, hogy ha vannak produkciók, akkor megtelik a ház, ha meg nincsenek ilyen
rendezvények, akkor az elõadóterem üres.
Fontosnak tartom a már meglévõ kiscsoportos
foglalkozási lehetõségeket, ezeket továbbra is

szeretném fenntartani. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy programjainkkal a lakosság minél szélesebb rétegeit csalogassuk
be intézményünkbe.
- Mit tekintesz most a legsürgõsebb feladatodnak?
- A leendõ igazgatónak elsõ nekifutásra
az a feladata, hogy ennek az összevonással
létrejött kollektívának a belsõ együttmunkálkodását tegye zökkenõmentessé. Ezek
nem csak szakmai kérdések, hanem a mindennapi élethez kapcsolódnak. Az elsõ és
legfontosabb feladat most a belsõ kapcsolatépítés.
- Hogy érzed magad Mezõberényben?
- A fõvárosban éltem 41 évet. Életemben
meghatározó volt az a felismerés, hogy sokkal
jobb helyek is vannak a világon! Ezt akkor
éreztem, amikor elõször érkeztem Mezõberénybe. Azóta azt is tudom, hogy sokkal
jobb itt élni, az élet minõsége számtalan
szempontból más. Itt lehet gépkocsival közlekedni, meg tudok állni a házam elõtt, kinézhetek az ablakon, láthatok fákat, virágokat…
ezek apróságoknak tûnnek, de nagyon fontosak. Szóval jól érzem itt magam, és soha nem
költöznék vissza Budapestre.
- Köszönöm a beszélgetést. Munkádhoz
sok sikert kívánok!
Karakasné Ágoston Anikó
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KISVÁROSI KAVICSOK
SZERETETOTTHONUNK SZÜLETÉSNAPJÁRÓL

ÚJ PARANCSNOK A
RENDÕRÕRS ÉLÉN
Jakusovszki Zoltán rendõrõrnagyot nevezte ki 2007. december 1-jétõl a Békés Megyei
Rendõrfõkapitányság a Mezõberényi Rendõrõrs élére. A személyi változásra Kádas
László, korábbi parancsnok nyugdíjazása miatt került sor.

ELINDULT A MEZÕBERÉNYI TENISZ CLUB
HONLAPJA

November 13-án volt 4 éve annak, hogy hivatalosan megkezdte mûködését a református
szeretetotthon. Erre emlékezve ünnepeltek otthonunk lakói, illetve mindazok, akik az ellátottak, vagy gyülekezeti tagok közül elfogadták a
meghívásunkat. Az ünnep Ajtai Ferencné, intézményvezetõ köszöntõ szavai után áhítattal
folytatódott, melyet a gyülekezet lelkipásztora
Szabó Klára tartott és aminek végén énektanulás volt: a" Jézus, te égi szép…" kezdetû énekkel, ezután az intézményvezetõ vetített képek-

kel kísért emlékeztetõjét hallhattuk az intézmény múltjáról, egészen a jelen idõkig. Az ünnepi tortán, amelyet az otthon konyhásai készítettek, 4 tûzijátékot gyújtottunk meg, de mielõtt
elfogyasztottuk volna, még egy vetélkedõ következett az egészséges életmódról, melyet
Kocsis Lászlóné és Lánczi Annamária munkatársak állítottak össze, majd Bukor Csaba
örvendeztette meg dalaival az idõseket. Az
ünnepi torta elfogyasztásával zárult ez a szép
ünnepség.

KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD,
AKI IGAZ ÉS DIADALMAS
(Folytatás az 1. oldalról)
Õk is arra vártak, hogy egyéni és közösségi életük majd egyszer felvirágzik. Egy nehéz
helyzetben lévõ ország arra áhítozik, hogy jóra fordul a sorsa egy igazi király, egy kiváló
vezetõ által.
Az advent szó nem várakozást, hanem eljövetelt jelent. Ígéretet arra, hogy megérkezik
az, akire már régóta vártunk. A Karácsonyra
nem csak csillogó szemû gyermekek várnak.
Mi, felnõttek is szeretnénk, ha csak egy kis
idõre is harmónia, szeretet és megértés uralná
otthonainkat. De ez csak a naptár állása miatt
nem lesz így. Illúzió lenne ezt gondolni
ugyanúgy, mint azt is, hogy csak magától
rendbe tud jönni minden, ami elromlott a közösségben. Sem kicsiben, sem nagyban nem
lesz magától béke, nem terem magától szeretet. Nem lesz egy karikacsapásra sehol sem,
sem településen, sem országban, sem családban aranykor. Nem az idõ hozza el a javulást,
hanem az a Király mûködésének következménye.
Igaz, Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük, de nem Jézuska hozza rendbe

a világot, hanem Jézus, aki Úr és Király. A keresztyének sokáig csak a húsvétot, a feltámadás tényét ünnepelték. Ez ugyanis egyértelmûen a Gyõztesrõl, a bûnt, a halált leigázó Jézusról szól. Születésének napja csak mûködésének, életének és feltámadásának fényében
lett fontossá és ünnepnappá.
Tehát, ha most az ünnepre gondolunk, ne
csak a pihenésre, meghitt pillanatokra gondoljunk, hanem arra is, aki miatt eredetileg létrejött ez az ünnep. Jézusra, aki nem maradt kisded, hanem felnõtt és értünk élt, értünk halt.
Bebizonyította, hogy számára népe, az övéi a
legfontosabbak. Áldozatot vállalt értünk, hogy
rájöjjünk, méltó a bizalmunkra. Ezért ne féljünk hinni, hogy Õ Urunk és Királyunk, életünk egyetlen jó vezetõje. Õ nem csap be, nem
használ ki. Csak ajándékoz. Élettel, ünneppel,
szép pillanatokkal, szeretteinkkel. Megbocsátást ad és az örök élet reménységét. Õ bõkezû
és gazdag Király, aki nekünk akarja adni azt,
ami az övé. Királyod érkezik hozzád! Készülj,
mert ha befogadod, igazi fénnyel telik meg az
életed! Örülj emiatt!
Lázárné Skorka Katalin

A klub fennállásának 35. évfordulóját egy
hivatalos weboldal elindításával ünnepli a Mezõberényi Tenisz Club. Elérhetõ a www.mtclub.hu címen. Az oldal áttekintést ad a klub
történetérõl, emellett friss információkkal, hírekkel is szolgál. Látogasson el Ön is honlapjukra!

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Mezõberény Város Képviselõ-testülete
pályázatot írt ki 2008. évi városi rendezvények, kulturális értékek teremtésének és a város nemzetközi kapcsolatainak támogatására.
A pályázati felhívás és adatlap megtalálható a
város honlapján (www.mezobereny.hu).

ÚJABB
MAZSORETTSIKEREK
Október elején, a Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekmûvészeti Fesztivál döntõjén
a Szivárvány mazsorettcsoport csoportos kategóriában II. helyezést ért el, míg Szõcs Viktória 1. korcsoportban, Molnár Zsuzsanna 3.
korcsoportban lett I. helyezett. A csoport felkérést kapott a gálamûsoron való fellépésre az
"Amerikai kapcsolatok" címû koreográfiával
és meghívást kapott a budapesti Stefánia Palotában való bemutatkozásra.

AJÁNDÉKMÛSOR
A Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
kultúrcsoportja ebben az évben több meghívást is kapott. Az Idõsek Otthonában és a Juhász Gyula Szociális Otthonban vidám mûsorral: versekkel, jelenetekkel és dalokkal
kedveskedtünk a lakóknak. Örömmel vettünk
részt ezeken a rendezvényeken. Köszönjük a
szervezõknek!
Hajkó Jánosné, a csoport vezetõje

Mezõberényi Hírmondó

KISVÁROSI KAVICSOK
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
AZ ORLAI
GYÛJTEMÉNYBEN
2007. november 22-én nyílt meg "A karácsonyi ünnepkör szokásai Makón és környékén" c. néprajzi kiállítás, melyet dr. Markos
Gyöngyi néprajzkutató nyitott meg.
A megnyitón közremûködtek a mezõberényi citerás gyerekek és Bagi István, akik karácsonyi dalokat adtak elõ. A kiállítást Börcsök Attila néprajzi gyûjtõ rendezte. A bemutatott tárgyakat Börcsök Attila magángyûjteményébõl, a makói József Attila Múzeum és
az Orlai Petrics Soma Gyûjtemény anyagából
válogatták a rendezõk.
A kiállítást - mely 2008. január 18-ig látogatható - Mezõberény Város Önkormányzata
és a József Attila Múzeum (Makó) támogatta.

MEGJELENT
a Mezõberényi Ki Kicsoda néven köztudatba került kiadvány MEZÕBERÉNYI ALMANACH címmel. A könyv megvásárolható, megrendelhetõ a Városi Könyvtárban.

A FÚVÓSOKÉRT
Örömmel értesítjük a város lakosságát,
hogy megalakult a Mezõberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület. A civil szervezetet a Békés Megyei Bíróság 2007. október
27-én jogerõre emelkedett végzésével jegyezték be. Az Egyesület elnöke: Matajsz János.
Székhelye: Zeneiskola, Mezõberény, Tessedik tér 1. Várunk tagjaink sorába mindenkit, aki szereti a zenét és tagként vagy pártoló tagként szeretne részt venni a Mezõberényi
Fúvószenekar mûködését segítõ munkánkban. Jelentkezni lehet Matajsz Jánosnál vagy
Balázs Györgynénél.
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KIEMELT ARANY
MINÕSÍTÉS

A III. Makói Országos Ifjúsági Mazsorett
Fesztiválon a mezõberényi lányok, a MiniManók mazsorettcsoport és a Szivárvány csoport
tagjai nemcsak a közönség és a versenytársak elismerését vívták ki, hanem a szakmai zsûriét is.
Ezért a zsûri mindkét csoport bemutatkozását kiemelt arany minõsítésû oklevéllel jutalmazta.
A Mini-Manók csoport tagjai voltak:
Szõcs Viktória, Gyurkó Beatrix, Benyó Regina, Ilyés Gerda, Balán Valéria, Hoffmann Anna, Tóth Lilla, Hajdú Zita, Harmati Szabina,
Guth Réka, Komlódi Katalin, Lédig Laura,
Mazán Zóra, Mester Afrodité
A Szivárvány csoport tagjai voltak: Molnár Zsuzsanna, Gyurkó Brigitta, Hoffmann
Nikoletta, Petrics Tünde, Braun Krisztina,
Bán Zsanett, Balán Viktória, Latyák Brigitta,
Varga Anita, Kótai Éva, Mezei Gréta, Rück
Noémi, Valastyán Tímea
A csoportokat felkészítette és vezeti:
Mezeiné Szegedi Erzsébet

SOMA
2007. december 4-én Soma volt a Városi
Könyvtár vendége. Elõadásának témája a
megváltozott nõi/férfi szerepminták - siker,
hivatás, család, nõiesség - volt.
A rendezvényt a Külügyminisztérium
Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály
Közkönyvtárak uniós programjának 2007.
évi pályázata és a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatta.

PROGRAMAJÁNLÓ
MEGHÍVÓ AZ IDÕSEK
KARÁCSONYÁRA
Szeretettel hívjuk városunk idõs korú lakóit a Városi Humánsegítõ és Szociális
Szolgálat, valamint a Mûvelõdési Központ
szervezésében a 2007. december 18-án
(kedden) 14 órakor kezdõdõ karácsonyi ünnepségre.
Helye: Mûvelõdési Központ (Mb. Fõ út 46.)
INGYENES BUSZJÁRAT INDUL 13
ÓRAKOR A Szénáskert - Belencéresi út keresztezõdésétõl.
Megáll a következõ utcák keresztezõdésében: Belencéresi - Martinovics; Belencéresi Vésztõi; Vésztõi - Kinizsi; Kinizsi Köröstarcsai, Kinizsi - Zrínyi sgt.; Zrínyi sgt.
- Jeszenszky; Zrínyi sgt. - Gyomai; Gyomai Madarász u.
Tervezett érkezés a Mûvelõdési Központ
elé 13 óra 25 perc.
Innen kiszállás után az autóbusz tovább
indul: Békési - József A.; József A. - Teleki;
József A. - Belentai; Kálvin tér (Magyar Bolt)
- Rákóczi - Vasút u.; Szabó Á.- Gutenberg;
Gutenberg - Oltványkert; Oltványkert - Mátyás kir. - Luther u. - Árpád; Luther u. - Puskin utca útvonalon és visszatér a Mûvelõdési
Központhoz.
Minden idõskorút szeretettel várunk!

KÉZMÛVES MÛHELY
Havonta változó mûhelymunkára és ehhez
kapcsolódó kiállítással várjuk az érdeklõdõket szombat délutánonként 14-17 óráig (a hónap 2., 3. és 4. szombatján) a "Madarak házába".
December hava: a karácsonyvárás mûhelye az advent jegyében.
December 8. - A "szeretet-küldés" napja.
Képeslapokat, üdvözlõ- és ajándékkártyákat
készítünk, különféle papírtechnikákkal ismerkedünk.
December 15. - A gyertya napja. Gyertyákat készítünk mártás, öntés, tekeréses technikákkal. Gyertyát gyújtunk és karácsonyi dalokat tanulunk.
December 22. - Mézes nap. Mézes süteményeket készítünk, különbözõ díszítési módokat tanulunk.

"SZÉP KARÁCSONY SZÉP
ZÖLD FÁJA, MONDSZA
CSAK, HONNAN JÖVEL?"
Karácsonyfa-történeti kiállítás a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ aulájában. Régi
idõk díszeibõl, a karácsonyfa-állítás szokásainak elõzménye, története.
Megtekinthetõ: december 10-19-ig, nyitva
tartási idõben.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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HAT NAP ÓTA SZÓL A NÓTA

ADVENTI
ORGONAHANGVERSENY
2007. december 8-án 16 órakor a szlovák
evangélikus templomban Réz Lóránt orgonamûvésszel.

MEGHÍVÓ
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és
Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium
és Pedagógiai Szakszolgálat
ZENE- ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK
növendékei és tanárai szeretettel
meghívják a kedves érdeklõdõket
2007. december 15-én 16 órakor tartandó

KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜKRE
Az elõadás helye: Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ

A "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Télapó Ünnepséget rendez, ahol a táncházban talán még a Télapó is táncra perdül,
mikor éppen nem kézmûveskedik.
Ideje: 2007. december 14.
(péntek), 15.30 óra,
helye: Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ,
Mezõberény.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõ gyermeket és felnõttet!
A belépés díjtalan.
A "Leg a láb" A.M.I. Berény
Táncegyüttese Berény Folkbált
rendez, melynek ideje 2007. december 14. (péntek) 19 óra, helye:
Berény Szálló.
A talpalávalót a Csaba Band szolgáltatja.
Ugyanide várjuk 18.30-ra a
Berény Egyesület tagjait, leendõ
tagjait éves közgyûlésünkre.
Szeretettel várunk mindenkit!
A belépés díjtalan.

Egészen pontosan október 12-e óta szól a
nóta a Hálózat televízió mûsorán. A
Mezõberényi Hírmondó kedves olvasói az
adások során megismerkedhettek azzal a 28
versenyzõvel, akik a magyar nóta elhivatott
tolmácsolói.
Nagy szüksége van a mûfajnak erre, hiszen egyre kevesebb nótát hallani a rádióban,
és mûsort lehet látni a televízióban. A mai fiatalok egyszerûen nem ismerik a szép nótákat. Pedig mulatni igazán ezekre a dallamokra lehet. Senki nem vitatja, hogy egy jó cigányzenekar, bizony meg tudja hozni a hangulatot. Híres íróink, költõink múlatták az
idõt a nótával. Ady Endre imigyen köszöntötte muzsikusát: "Magyar Dankó Pista, áldjon
meg az Isten! Hogyne szeretnélek, hogyne
szeretnélek!" De sorolhatnám Arany Jánost,
Juhász Gyulát, Móra Ferencet. Aztán gondoljunk csak Csokonaira, Kölcseyre, Vörösmartyra, Petõfire, Aranyra, sõt Erkelre, akik célul
tûzték ki, hogy õk is írjanak nótákat. És ne
hagyjuk ki Egressy Bénit sem! Még sorolhatnám a többi nótaszerzõt, híres cigányprímásokat, de most nem errõl szeretnék írni. Csupán arra szerettem volna utalni, hogy a magyar nóta háttérbe szorítása megmagyarázhatatlan. Bárcsak azok, akik elutasítják, egy kis
idõt szánnának arra, hogy meghallgassanak
egy gyönyörû hallgatót, vagy andalgót. Éreznék azt, hogy mennyi emberi érzést fejez ki,
ami bennük is megtalálható, amit õk is átélnek, de nem tudják kifejezni azt. Lám itt a nóta, amit ha elénekelünk, talán általa kimondhatjuk azokat az érzéseket, amelyeket egyébként nem tudunk. Ajánlom mindenkinek,
hogy próbálja ki!
Ezt az ûrt érezve, gondolt egyet egy lelkes
csapat a Nivokomplex Kft. vezetõi és megálmodták a Nefelejcs produkciót. Nem tudunk
elég hálásak lenni érte, csak úgy, hogy álmukat igyekszünk megvalósítani.
Szerény kis hirdetés ütötte meg a szemem
az egyik reklámújságban. Jelentkeztem! Izgalommal vártam a válogatás napját, majd annak az eredményét. És sikerült! Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek egy nagyszerû csapatnak, akik egy közös célért küzdenek, a nótáért. Az ország minden részébõl érkeztünk. (Itt jegyzem meg, hogy Békés megyébõl ketten vagyunk.) A korhatár a 25 (!)
évestõl a 72 évesig, mégis nagyon jól megértjük egymást. Kifejezetten jó a kapcsolatunk a
producerektõl kezdve a zsûritagokig. Azok
kedvéért, akik ezután kapcsolódnak be a Nefelejcs nótashow adásaiba, elmondom, hogy a
zsûri soraiban ül:

Berkes János - érdemes mûvész, Kállay
Bori - érdemes mûvész, Madarász Katalin énekmûvész, Lengyelfi Miklós - Erkel Ferenc-díjas szerkesztõ, Szeredi Krisztina - operaénekes, Tarnai Kiss László - nótaénekes,
oktató, a Magyar Rádió fõmunkatársa és a
Megasztárból jól ismert Nagy Edmond. Õ
képviseli a fiatalságot, aki bizonyította számunkra is, hogy az ifjú lélekben jól megfér
egymás mellett Tom Jones és a magyar nóta.
A verseny 12 millió forint összdíjazású, és
ennek a sorsa a döntõben dõl el. A zsûri adásonként egy versenyzõt juttat tovább. A nézõk szavazatai alapján egy-egy nótaénekes
kerül a vigaszági döntõbe, ahonnan továbbjuthat valamelyikük a zsûri által kiválasztottakhoz. Két elõdöntõ során fog kikerülni az a
négy versenyzõ, aki a döntõbe jut.
A döntõk lezajlása után egy fantasztikus
Gálamûsort adunk a kedves nézõknek, ahol
mind a 28-an szerepelni fogunk.
A közönség által beszavazottak a közeljövõben láthatóak lesznek a Hálózat televízió
mûsorában a megszokott idõben.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki
támogatta szavazatával a továbbjutásomat.
Igyekszem sok szép magyar nótával meghálálni. Számomra azt jelenti, hogy a vigaszági
döntõben ezt megtehetem, és minden kedves
mezõberényinek és Hírmondó-olvasónak fogom küldeni a nótákat.
Amiben a produkció sikerét - azt, hogy
egyre több emberhez eljuttathassuk a magyar
nótát - látom, hogy az ország egész területére szeretnénk eljutni, és élõ mûsorokkal kedveskedni az ott élõ embereknek. Az új arcok
a palettán új nótakedvelõket toborozhat. Ez
már érezhetõ, hiszen sok emberrel találkoztam én magam is, akik szinte ismeretlenül is
megszólítanak és elismerésüket, illetve köszönetüket fejezik ki a szép nótákért. Egyre
több fiatal is van közöttük. Ez a legnagyobb
ajándék számomra. Már ezért megérte.
Aki kedvet kapott a nótázáshoz, az ajtó
nyitva áll. Már lehet jelentkezni az újabb válogatásra. Bõvebbet a www.nefelejcsnota.hu
weboldalon lehet olvasni.
Szilágyi Ida
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ANYAKÖNYVI HÍREK
November hónapban házasságot
kötöttek: Musztafa Achmed
Oszmán Mb. Hunyadi u. 20. és
Csollár Mária Köröstarcsa Ady E.
u. 36., Meizner László és Fülöp
Irén Mb. Zrínyi sgt. 71. szám alatti
lakosok.
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OLVASÓINK ÍRTÁK
MEGEMLÉKEZÉS
A 2007-es évben számos településen megemlékeztek a felvidéki magyarság egyik legsötétebb korszakáról, a hontalanság koráról.
Edvard Benes megtorló rendeletei alapján
a csallóközi Nagymegyerrõl 1948. májusában-júniusában összesen 90 család, ebbõl

November hónapban eltávoztak
közülünk: Pardi Mihály (1938) Mb.
Szénáskert u. 97., Gazda József
(1956) Mb. József A. u. 16., Pásztor
Pálné Kis Mária (1914) Mb. Bajcsy
Zs. u. 11., Sotus Lajos (1945) Mb.
Kossuth L. tér 2. 2. em. 17/a, Lázók
István (1951) Mb. Vörösmarty u. 15.
szám alatti lakosok.

Mezõberénybe 6 család lett kényszer-kitelepítve.
2007. november 17-én Nagymegyer önkormányzata a Csemadok helyi szervezete
megemlékezést tartott "Hazahív a harangszó"
mottóval. Mezõberénybõl Kocsis László feleségével vett részt a programon, ahol Varga
László történész "Amikor elindult A VONAT" címû, a deportálás és kitelepítésrõl szóló könyvét mutatták be, majd az emlékmûnél
Duray Miklós az MKP alelnöke beszédét követõen koszorúzás történt. Este a meghívottak részére a színházteremben nagyszabású
mûsorral és azt követõen vacsorával kedveskedtek a nagymegyeriek. Elbúcsúzva
egymástól, és bízva abban, hogy "a magyar
kérdés vagonkérdés" nem ismétlõdhet meg,
és el kell jönni a bocsánat idejének is.
Kocsis László

JÓKAI ANNA VOLT A VENDÉGÜNK

Virág Ádám és Smíri Zsuzsanna
november 29-én ünnepelték 60. házassági évfordulójukat.
Ezúton is gratulálnak nekik: fiaik,
menyeik, unokáik, és dédunokáik.

Csók Ferenc és Köpe Eszter
novemberben ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat.
Ezúton is szeretettel köszöntik õket
gyermekeik és unokájuk.

November elsõ vasárnapján a Kossuth-díjas Jókai Anna írónõt látta vendégül a Mezõberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség.
Töredelmesen bevallom, hogy sajnos nem
volt még alkalmam az írónõ regényeit elolvasni, inkább csak nyilatkozataiból, nyilvános szerepléseibõl ismerhettem. Ismét beigazolódott számomra, hogy a személyes találkozást nem pótolhatja semmi. Rendhagyó
író-olvasó találkozó volt ez. Az írónõ korát
meghazudtoló lendülettel – 75. születésnapja
alkalmából éppen most köszöntötték Budapesten egy kis ünnepség keretében –, kisugárzással, szenvedéllyel beszélt a gyülekezeti teremben megjelentekhez. Megjelenésével
nyugalmat, erõt és szépséget sugárzott felénk.
Szavai, mondatai mint a patak vize zubog le
hegyrõl úgy követték egymást és mindehhez
járult kellemes orgánuma; azt hiszem akik ott
voltunk ittuk a szavait és csodáltuk egész lényét.
Hogy mirõl beszélt? Arról, amit mi is érzünk, csak nekünk nem adatott olyan tehetség, mint Jókai Annának, aki viszont elmondja és leírja helyettünk. És ez így van jól! Beszélt az "írástudók" felelõsségérõl, amelyet õ
valóban küldetésnek és feladatnak tekint.
Gondolataival útmutatást adott ahhoz, hogy a
mostani kaotikus világban mi segíthet bennünket az eligazodásban, miként maradhatunk emberek. Az eligazodási pont pedig nem
más, mint az, amelyet az Úristen mutathat

meg nekünk! Tartanunk kell magunkat a tíz
parancsolatban megfogalmazott erkölcsi normákhoz, hinnünk kell a jó Isten kegyelmében; a krisztusi szeretetet el kell fogadnunk és
továbbítanunk kell embertársaink felé. A
minket körülvevõ globális masszából csak azt
szabad be- és elfogadnunk, amelyek az elõbb
leírtakhoz idomulnak. Továbbá hinnünk kell
a családban, mint összetartó erõben, még
hogyha egyesek azt sugallják is számunkra,
hogy ez a közösségi forma elavult, nem mûködõképes. Megfogalmazta azt is, hogy a mi
földi létünk nem véletlen, az Úristen küldöttei vagyunk. Õt kell szolgálnunk, bíznunk
kell megtartó erejében, el kell viselnünk az
esetlegesen ránk mért terheket, nehézségeket,
amelyekbõl megerõsödve kerülhetünk ki az
Úr kegyelme által. Azt gondolom, s bizonyára a jelenlévõk is egyetértenek velem abban,
hogy az írónõ reménységet, optimizmust
árasztott szavaival, lényével felénk, akik néha
elcsüggedünk, pesszimistákká válunk.
Sikerkönyvének – emblematikus mûvének
– címe is egy üzenet: "Ne féljetek!" Kedves
Jókai Anna! Köszönjük Önnek ezt a felejthetetlen, felemelõ hangulatú délutánt! A további élethez erõt, egészséget kívánunk! A jó Isten áldja meg Önt és Családját!
Tisztelt Olvasók! A karácsonyfa alá, ha lehetõségük van, tegyenek egy Jókai Anna kötetet, mint ahogy én is teszem!
Békés adventi heteket kívánok!
Falatyné Berkesi Márta

Könyvajánló Jókai Anna mûveibõl: Godot megjött (2007), A mérleg nyelve (2003), Ne
féljetek (1998), Töve és a gallya (1991), Szegény Sudár Anna (1989), Az együttlét (1987),
Mindhalálig(1974), Tartozik és követel (1970), Kötél nélkül (1969)
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
a mezõberényi köztemetõben lévõ sírhely használati ideje a váltástól ill. a temetéstõl számított 25
év, az urnafülkéé 10 év. Amegjelölt használati idõ
lejárta után ugyanazon idõtartamra díjfizetés mellett a megváltás meghosszabbítható. Amennyiben
újra kívánják váltani hozzátartozójuk sírhelyét ill.
urnafalban lévõ helyét, azt a Városi Közszolgáltató Intézmény Mezõberény, Békési u. 3. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában megtehetik. Tel.:
66/515-545, 66/515-546. Sírhelyek és temetõi
szolgáltatási díjak: Mezõberény városban az önkormányzat által üzemeltetett köztemetõben a temetõi szolgáltatások és sírhelyek díjai (Ft):
1. Sírbolthelyek díja: (60 évre): a., 3 személyes sírbolthely 78.500, b., 6 személyes sírbolthely 89.500, c., 9 személyes sírbolthely 106.900
2. Sírhely díja (25 évre):
a., A-8-as, B-7-es és a H-9-es parcella sírhelyei, aa., út menti soraiban és sírhelyein 50.700,
ab., minden más helyen 14.600,
b., H-8-as parcella sírhelyei, ba., út menti soraiban és sírhelyein 22.200, bb., minden más helyen 14.600,
c., H-7-es és B-4-es parcella sírhelyei, ca., út
menti soraiban és sírhelyein 13.500, cb., minden
más helyen 10.100,
d., H-10-es parcella sírhelyei, da., út menti soraiban és sírhelyein 13.500, dd., minden más helyen 10.100,
e., R11-R12-R13-as parcella sírhelyei, ea., út
menti soraiban és sírhelyein, eb., minden más
helyen 10.100,
f., közköltségen temethetõ sírhely 6.900,
g., gyermeksírhely A-4-es parcellában 0,
h., urnasírhely B-es parcella 1-2. soraiban
6.100,
i., minden további sírhely, ia., út menti soraiban és sírhelyein 12.600, ib., minden más helyen
8.800,
j., elõre megváltott sírhely díja a mindenkori
sírhely ár kétszerese,
k., mélyített sírhely díja (kizárólag A-8-as, B7-es, H-9-es, a H-10-es és R-11-es, R-12, R-13as parcellán domborzati fekvése miatt) a mindenkori sírhely ár másfélszerese,
l., újra megváltás díja a mindenkori sírhely árral azonos,
m., megváltott sírhelyre urna rátemetés,
mellyel nem hosszabbodik meg a sírhely használati ideje 5.100
3. Urnafülke használati díja (10 éves használat), a., elsõ alkalommal 27.400, b., újraváltási díj
10 évre a mindenkori urnafülke árral azonosan
27.400
4. Vállalkozók által végzett tevékenységek:
a., Síremlék-állítási munkákhoz igényelt terület
használati díja alkalmanként (3 nap) - behajtással
együtt 5.300, b., síremlék-takarítási, -mosási
munkálatokhoz alkalmanként (1 nap) behajtással
együtt 2.100
5. Halotthûtési díj 1-4 napig (elhaltanként)
3.800, 4 napon túl naponta további (elhaltanként)
1.100
6. Ravatalozóhasználati díj (elhaltanként)
5.700. A sírhelyek és temetõhasználat díjai az
ÁFÁ-t is tartalmazzák.

AZ ÖNKÉNTESSÉG
– MINT LEHETÕSÉG
"Nem kapsz munkát tapasztalat nélkül, tapasztalatot pedig nem szerezhetsz munka nélkül. ÖNKÉNTESKÉNT mindezt megkaphatod"
Az önkéntesség olyan személyes akaratból
végzett – a közösség egésze számára hasznos
tevékenység –, amiért közvetlen anyagi ellenszolgáltatás nem jár. Az önkéntes tevékenység
segít környezetünk és társadalmunk jobbá tételében, segíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesztõdés
csökkenéséhez. Az önkéntesek saját erejüket
adják társadalmi környezetük megváltoztatásához.
Mezõberényben az önkéntes szervezet, az
úgynevezett "Kapu-program" 2003 óta mûködik a meglévõ szociális ellátó rendszer mellett,
annak szolgáltatásait kiegészítve. Ahhoz, hogy
valaki önkéntes segítõ lehessen, elhatározás
szükséges és egy 40 órás alaptréning elvégzése.
Kiképzett önkénteseink között megtalálhatóak általános iskolai diákok, gimnáziumi tanulók, fõiskolai hallgatók, tartós munkanélküliek,
fõállással rendelkezõk továbbá nyugdíjasok is.
Az eddig kiképzett 33 fõ önkéntesbõl jelenleg
16-an a mai napig is aktívan tevékenykednek.
Az induló résztvevõk közül 9 önkéntesünknek
sikerült azóta munkát is találnia.
Az önkéntes tevékenység beilleszkedett városunk szociális ellátórendszerébe, jól kiegészíti a házi segítségnyújtást, az otthoni betegápolás
szolgáltatásait, valamint az idõsek otthonaiban
élõk mentális gondozását. A következõ segítõ
tevékenységeket végeztük az arra rászorulóknak: takarítás, felolvasás, sétánál kísérés, felügyelet, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése,
ház körüli munkálatok, orvoshoz kísérés,
gyógyszerkiváltás, rendezvényszervezés, korrepetálás, véradás megszervezése, stb.
Az önkéntesek munkálkodása hozzáadott
értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében, ezért is tartjuk jelentõsnek, hogy intézményünknek 2007. november 1-tõl az Országos
Foglalkoztatási Alap pályázati támogatásával a
Kapu-program továbbmûködtetésére nyílt lehetõsége. Ezzel a felhasználói kör is kibõvült, a
szociális ellátáson kívül az oktatási, kulturális
intézmények, ipari és szolgáltató szervezetek is
igényelhetik az önkéntes tevékenységet.
Reméljük, hogy a programmal hozzájárulhatunk az önkéntesség kultúrájának magyarországi terjesztéséhez. Nyugat-Európában és
az Amerikai Egyesült Államokban nagy hagyománya van az önkéntes munkavégzésnek,
olyannyira, hogy egy állásinterjúnál elõnyként jelentkezik az, ha valaki önkéntes tevékenységet végzett a köz javára.
Reméljük sokakban sikerült felkeltenünk
az érdeklõdést a program iránt. További információkkal szívesen állunk rendelkezésére!
Elérhetõségeink: Városi Humánsegítõ és
Szociális Szolgálat, Mezõberény, Juhász Gy.
utca 1. Telefon : 66/515-536
E-mail: human@mezobereny.hu
Schäffer Mártonné koordinátor (06-20/
559-3393), Kondász Gabriella koordinátor
(06-30/687-5772)
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Védekezzünk
az influenza és
a tüdõgyulladás ellen!
Kedves Olvasóim!
Megállíthatatlanul közeledik, sõt már itt
is van a tél. Hideg van, sokat kell fûteni, melegen kell öltözni. De van egy betegség, ami
minden évben hívatlanul megérkezik hozzánk, ez az influenza. A nagy járványok fõleg a mérsékelt klímájú területeket sújtják, az
északi féltekén december-március között alakulnak ki, a déli félgömbön áprilistól szeptemberig tart az influenzaszezon. Az influenza korunk egyik leggyakoribb fertõzõ betegsége, mely cseppfertõzés útján terjed, és
nemtõl, kortól függetlenül mindenkit megtámad.
A betegségrõl már az ókorból vannak feljegyzések. A XX. század elsõ nagy járványa a "spanyolnátha" volt, amely az elsõ világháborút követõen tört ki, becslések szerint közel 20 millió
ember halálát okozta. Nagyobb járvány volt
1947-ben, 1957-ben (Ázsiai influenza), 1968ban (Hongkongi influenza) és 1977-1978-ban is.
Jellegzetes tünetei a magas láz, fejfájás,
izomfájdalom, fáradtság, gyengeség, mellkasi
fájdalmak, teljes elesettség, esetleg köhögés. A
betegség kórokozói az A, B illetve C típusú
influenza vírusok, amelyek közül az A és a B
felelõs a járványok kialakulásáért. Az influenza ellen évente kell védõoltást adni. Erre azért
van szükség, mert az influenzavírusok felszíni
antigénjei spontán változásra képesek és elõfordulhat, hogy akár évente más-más vírussal
találkozunk.
Az influenza elleni vakcina azért javasolt,
hogy segítsen a megbetegedés elleni védekezésben. Az oltás a beadás után 2-3 héttel fejti
ki védekezõ hatását.
Az influenza veszélyességét elsõsorban
szövõdményei adják, melyek közül leggyakoribb a tüdõgyulladás, fõleg az idõsebbek
között, akiknél már halállal is végzõdhet a
betegség. Van egy baktérium, a streptococcus pneumoniae, amely a tüdõgyulladás
leggyakoribb kórokozója, de felelõs még a
gennyes középfülgyulladás és a mellhártyagyulladás kialakulásáért is. Az ép immunrendszerû embereket is megbetegítheti, de
az immunrendszer csökkent mûködése, szív
és tüdõbetegség, anyagcsere-betegség esetén különösen veszélyes. Mivel a tüdõgyulladás a csecsemõk, kisgyermekek és az idõsebbek között a kor elõrehaladtával egyre
gyakoribb és súlyosabb (különösen 50 év
után), a pneumococcus elleni védõoltás az
említett korcsoportoknak mindenképpen indokolt.
Kedves Olvasóim! Keressék meg háziorvosukat, kérjék ki véleményét, és ezután döntsenek belátásuk szerint!
Jó egészséget kívánok!
Puskelné Ollé Ilona védõnõ
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SPORT
Kick-box utánpótlás EB, Portugália
Az idei versenyévad fontosságát a portugáliai EB-re való kijutás jellemezte. A feltétel a saját korosztály súlycsoportjának elsõsége volt, ami magába foglalta az országos
bajnokságok, diákolimpiák, valamint egy
nemzetközi kupa eredményét. A helyezések
alapján elért pontszámok összesítése adta
meg a végsõ sorrendet. Így sikerült nekem a
junior +89 kg-ban és Kovács János barátomnak a kadet II. korosztály -69 kg-os súlycsoportjában kijutnunk Portugáliába.
Vegyes érzelmekkel kezdtük el Janival
szeptemberben a felkészülést Feyér Sanyi
bácsinál az edzõteremben: vajon helyt tudunk-e állni, meg tudunk-e felelni az elvárásoknak. A Barna Márton által ránk szabott
edzésprogram alaposan kifárasztott minket,
így ezek a kételyek hamar eloszlottak, feledésbe merültek az aggodalmak.
November 5-én végre eljött a nagy nap.
Délután 4 órakor indultunk el repülõvel Ferihegyrõl. A repülõ egy kisebb, körülbelül
százszemélyes gép volt. Este 7-kor szálltunk
le Lisszabonban, ahonnan fél 11 körül repültünk tovább Faróba. Ez a város Portugália déli részén fekszik, az óceán és a spanyol határ közelében.
Faróból busszal mentünk tovább a szállásra, Monte Gordóba, ahová éjszaka érkeztünk meg.
A szállás egy 3 csillagos szálloda volt, minden versenyzõ itt volt elszállásolva. Kedden és szerdán alkalmunk nyílt szétnézni a környéken, fürödni a tengerben, megismerni az ott élõ embereket, valamint kultúrájukat és kipihenhettük az út fáradalmait. Szerencsére az idõ és a tenger
is kellemes hõmérsékletû volt.
A verseny csütörtökön kezdõdött a szállástól kb. 20 perces autóútra lévõ Castro Marimban,
ezen a napon voltak a selejtezõk. Szép meccseket láthattunk a magyar versenyzõgárdától, sokan jutottak tovább a 37 magyar indulóból, többek között Kovács János is, semi contact szabályrendszerben.
A pénteki nap az elõdöntõk napja volt. Kovács János itt kikapott egy ír harcostól, ezért õ
egy bronzéremmel térhetett haza. Én light contacton megvertem ír ellenfelem, így esélyt kaptam a másnapi döntõre. Semi contact szabályrendszerben sajnos nem sikerült a továbbjutás,
ezért itt a 3. hely maradt számomra.
A szombati napon a formagyakorlatok után a döntõk következtek. Itt egy szlovák ellenféllel küzdöttem, de kikaptam, ezért egy második helyezéssel térhettem haza.
Vasárnap is a döntõk folytak, de mivel nekünk már nem volt meccsünk, így meglátogattuk
a városban lévõ középkori kastélyt.
Castro Marim régi kereskedelmi központ a spanyol határ és az óceán közelében. A tájképet
egyedivé teszi a sólepárlók látványa.
Vasárnap este egy sayonara-partival zárult a rendezvény a szálláson, majd hajnal fél 3kor indultunk a repülõtérre, Faróba. A repülõ reggel 6-kor szállt fel Lisszabonból. Az 5 órás
repülõút után délután negyed 4-kor érkeztünk meg Budapestre, és onnan autóval jöttünk haza.
A magyar válogatott a 37 versenyzõjével összesítésben az elõkelõ 2. helyezést tudhatja magáénak, egyedül az oroszok elõztek meg minket, a maguk 120-as létszámával.
Úgy érzem, a felkészülésre fordított idõ és a kemény munka mindkettõnk számára meghozta gyümölcsét, kellemes élményekkel tértem haza.
Mindez nem sikerült volna edzõink, támogatóink, szüleink segítsége nélkül, ezért ezúton is
szeretnék nekik köszönetet mondani!
Schäffer Gergõ
A Mezõberényi Horgászok Egyesülete tagsága tisztelettel köszöni mindazok segítségét, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották, melynek összege 95.462,- Ft. A befolyt
összeget a Petõfi út 8. szám alatti székházunk üzemeltetésére, fenntartására és rendezvények
(horgászversenyek) költségeire fordítottuk. Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra
is várjuk szíves támogatásukat. Adószám: 19977946-1-04
Köszönettel: Mezõberényi Horgászok Egyesülete vezetõsége és tagsága

A BERÉNYI GYERMEK
FC HÍREI
Nemrég tartotta éves közgyûlését a Berényi
Gyermek FC Utánpótlás Nevelõ Egyesület.
Az elnöki beszámoló csupa jó hírt közölt a
jelenlévõ egyesületi tagokkal.
2007-ben jelentõsen nõtt létszámunk, meghaladva a 100 fõt. Örömünkre már nemcsak
Mezõberénybõl, hanem a környezõ településekrõl is látogatják edzéseinket.
Jelenleg hat korosztályt foglalkoztatunk 6 16 éves kor között, óvodásoktól serdülõig.
Együttmûködési megállapodást kötöttünk a
Mezõberényi Football Clubbal, miszerint az õsz
folyamán részt vettünk az országos utánpótlás
nevelési programban U7, U9 és U11 éves korosztályokkal.
Egyesületünkben zajló kiemelkedõ utánpótlás-nevelõ munka elismeréseként kiemelt támogatásban részesültünk a Nemzeti Utánpótlás
Nevelési Intézet (NUPI) részérõl.
Európai Uniós pályázat keretében egyedülálló lehetõségként Békés megyei és romániai
csapatokkal az Interliga bajnokságban szerepeltünk négy korosztállyal. Az õszi szezon befejeztével a középmezõnyben foglalunk helyet.
Serdülõ csapatunk elsõ helyen, három pont
elõnnyel várja a tavaszi folytatást a Békés megyei bajnokság szeghalmi csoportjában.
Másik büszkeségünk az U13-as csapat,
mely szintén csoportelsõ a Békés megyei korosztályos bajnokság B csoportjában.
Imponáló eredménysorozatot produkálva,
pontveszteség nélkül, 70 (!) lõtt és 8 kapott gól
öt mérkõzésen!
Ezúton gratulálunk csapataink és az edzõk
(Kajlik Péter, Oláh Zsolt, Tóth Olivér) kitûnõ
munkájához.
2008-as terveink között szerepel a további
sikeres szereplés a fent említett bajnokságokban, a tavaszi szezonban.
Nyáron tervezzük az Italy Cup elnevezésû
nemzetközi Gyermeklabdarúgó Tornán való
részvételt Riminiben (Olaszországban) serdülõ
csapatunkkal.
Augusztus 20-án, a Berényi Napok alkalmából rendezendõ nemzetközi tornán, a
Mezõberény-Bélmegyer Általános Iskolával és
a Gyermekfoci Alapítvánnyal együtt Gronau
(Németország), Marosvásárhely és Székelyudvarhely (Románia) csapatait látjuk vendégül.
Eredményekrõl, csapatainkról a néhány napja mûködõ honlapunkon olvashatnak:
www.gyermekfc.hu
Megjelent 2008-as falinaptárunk, mely kapható a mezõberényi papírboltokban.
A közgyûlés megelégedéssel nyugtázta az
elnökség munkáját, további bizalmat szavazva
az alábbi személyeknek: Vrbovszki Zoltán - elnök, Buzás József - technikai vezetõ, Kajlik Péter - szakmai vezetõ, Koncsag Ferenc és Rónai
Ádám tagok.
Berényi Gyermek FC
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Rendõrségi felhívás

SPORT
KICK BOX-SIKEREK
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON
Portugáliában a hétvégén került sor a junior és kadét kick-box Európa-bajnokság döntõjére, ahol a mezõberényiek egy arany-, egy
ezüst- és három bronzérmet szereztek.
A mezõberényi, de Békéscsabán versenyzõ Kádas Adrienn (kadét I. korcsoport, 47 kg)
light-contactban Európa-bajnok lett, semikontactban III. helyezést ért el.

Schäffer Gergõ (junior, nehézsúly) a
light-contact döntõben II., semi-contactban
III. helyezést ért el. Kovács János szintén III.
helyezést szerzett (kadét II. korcsoport 69 kg)
a semi-contact döntõben.
Sikeres szereplésükhöz mind a versenyzõknek, mind felkészítõiknek gratulálunk!

Labdarúgás
Az MFC 2007. december 3-án megtartotta közgyûlését. Az ülésnek egy napirendi
pontja volt: a személyi ügyek megtárgyalása.
Mint ismeretes, az elnökség 5 tagja közül a
közelmúltban három fõ lemondott (Kukely
János elnök, Borgula János edzõ, Krcsmarik
Tibor elnökségi tag). Az alapszabály szerint a
testület mûködéséhez minimum 5 fõ szükséges. Ha nincs elnökség, akkor nincs Mezõberényben sem felnõtt, sem ifjúsági csapat - azaz az MFC megszûnik.
A jelölõbizottság ajánlása alapján a közgyûlés elnökségi taggá választotta Harmati

László alpolgármestert, Debreceni Gábor önkormányzati tagot és Vrbovszki János tanárt.
Az MFC új elnökségének tagjai a következõk lettek:
Elnök: Zolnai György
Tagok: Debreceni Gábor, Harmati László,
Pántya Sándor, Vrbovszki János.
Az elnökség a tisztség betöltését a
2007/2008 évad végéig vállalta. Az edzõ személyérõl késõbb születik döntés.
Gurmai Sándor

A Cukorbetegek Mezõberényi Egyesülete megköszöni mindazoknak
akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával egyesületünket támogatták.
A felajánlott 24.796 Ft-ot fenntartási
költségeink fedezésére használjuk
fel.
Kérjük, hogy felajánlásukkal továbbra is támogassák egyesületünk
munkáját.
Adószámunk: 18376830-1-04

SPORTGÁLA
A 25. ÉVFORDULÓN

A MÉRLEG
KÖNYVELÕIRODA
teljeskörû ügyintézéssel vállalja
társaságok (Bt., Kft., Kkt. ...)
könyvelését,
elektronikus adóbevallását.

2007. december 1-jén a Molnár Miklós
Sportcsarnok mûködésének 25. évfordulója alkalmából a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola és Diáksport
Egyesülete Gyermek Sportgálát rendezett
a sportcsarnokban. Torna-, zenés gimnasztika- és labdajáték-bemutatókkal, nosztalgiamérkõzésekkel ünnepeltek a résztvevõk.

A közelgõ év végi ünnepek miatt felhívjuk
a lakosság figyelmét a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló
245/2005.(XI.8.) Korm. rendelettel módosított 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására.
E rendelet értelmében magánszemély nem
vásárolhat, nem birtokolhat, és nem használhat fel petárdát.
Petárdát csak pirotechnikusi vizsgával
rendelkezõ személy vásárolhat, birtokolhat és
használhat fel.
A kormányrendelet engedélyezi magánszemély részére december 28-ától 31-éig IIes kategóriájú /kis tûzijáték/ pirotechnikai
termék vásárlását, birtoklását és a termékek
december 31-én 18.00 órától január 1-jén
06.00 óra közötti idõben történõ felhasználását.
A kormányrendeletben foglaltak be nem
tartása esetén a Mezõberényi Rendõrõrs minden esetben szabálysértési eljárást fog kezdeményezni.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, mérje
fel a felhasználással együtt járó esetleges következmények súlyát, és csak fokozott óvatossággal, a pirotechnikai termékeken látható
felhasználási szabályok maradéktalan betartásával alkalmazza azokat!
A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét fejezi ki Mezõberény város lakosságának a feladataink ellátásához 2007. évben nyújtott
együttmûködõ segítségéért.
Kérjük, hogy a közbiztonság és a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében a jövõben
is hasonló aktivitással támogassák munkánkat.

A város minden lakója számára kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet kíván a
Mezõberényi Rendõrõrs

Ili Virágház
A városban a legnagyobb vágott és cserepesvirág
választék. Igényes ajándéktárgyak széles skálája.
Karácsonyi dekorációk minden méretben és
árkategóriában. Adventi koszorúk, asztaldíszek,
ajtó és ablakdekoráció egyedi kivitelezésben

Érdeklõdni:

Petõfi út 6. szám alatt (a Fõnix Orvosi Centrummal szemben)

munkanapokon 8-16 óráig

NYITVA: HÉTFÕ-PÉNTEK: 9-12, 14-18, SZOMBAT: 9-12, VASÁRNAP: 9-11 ÓRÁIG

Békéscsaba, Mikszáth u. 47.

Tel.: 424-455, Mobil: 06/30/205-38-86

Tel.: 06/30/413-1049

Rendelését telefonon is fogadom!
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 1,75%-tól!!!
ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL (CHF),
5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK:
 ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
 ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS, SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS, HITELKIVÁLTÁS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
 HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES
KORIG) ,
 FELÚJÍTÁS, SZEMÉLYI HITELEK,
 KORSZERÛSÍTÉS, LAKÁSLÍZING,
 BÕVÍTÉS, VISSZLÍZING,
 IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, ÉLETJÁRADÉK,
 KÖZALKALMAZOTTI HITELEK, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK,
 VÁLLALKOZÓI HITELEK, TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ
HITELLEHETÕSÉG,
 FÖLDVÁSÁRLÁSRA, BIRTOKHITEL (NFA PÁLYÁZATRA) stb.

KARÁCSONYI VÁSÁR

december 1-23-ig!
CSEMPECENTRUM ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1
(a mezõberényi úton a helységtábla után 200 m-re)
Szenzációs áron kínálunk:

 ajándéktárgyakat
 lakásvilágítási felszereléseket
 gyermeklámpákat
 sólámpákat (2-3 kg-os): 2990,- Ft helyett 2390,Ft
 párásítókat (zöld, kék, narancs, sárga színben)
5490,- Ft helyett 4790,- Ft
 asztali dekorlámpákat most 2290,- Ft-tól
 spotlámpákat, ufólámpákat
 fürdõszobai kiegészítõket
 hidromasszázs-kabinokat
 minõségi fali- és padlóburkoló lapokat
 mediterrán burkolóköveket
 fürdõszobai szekrényeket

ÚJ A K C I Ó ! ! ! Ú J A K C I Ó ! ! ! Ú J A K C I Ó ! ! !
2007. december 1. - 2008.02.15. -ig !!!
 FORINT ALAPÚ HITELEK ESETÉN (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE ÉS ÚJ
LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
 LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA (CHF ALAPÚ)
HITELEK BENYÚJTÁSA ESETÉN
 VILÁGHITELEK (használtlakás-lízing, visszlízing, illetve világlízing benyújtása esetén)
NINCS ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ (megtakarítás: 25.000,- Ft)
Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN
TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!
(akár 100.000,- Ft megtakarítás!)
Hitelek minimálbérrel, vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõk!

FONTOS!!! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése
nem szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan,
szakszerûen!
INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpontegyeztetéssel!

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

Irodánk címe:
5650 MEZÕBERÉNY,
FORTUNA TÉR 5.
(SPAR áruház mögött)

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
A Melis Pékség új, egészséges kenyereit az alábbi
mintaboltjainkban vásárolhatják meg:
 Békésszentandrás, Toldi u. 12.
 Szarvas, Szabadság u. 41-43.
 Mezõberény, Fõ u. 2.
 Mezõtúr, Földvári u. 2.
 Mezõtúr, Piactér
 Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 1
Élesztõ nélküli kenyér: cukorbetegeknek, diétázóknak,
fogyókúrázóknak, candida betegségben szenvedõknek
GLYX kenyér: cukorbetegeknek, diétázóknak, fogyni vágyóknak
Búzacsírás kenyér: koleszterinszint csökkentõ, méregtelenítõ,
csonterõsítõ
Tiroli rozskenyér: rusztikus rozskenyér golyvában
szenvedõknek
Nordlander kenyér: klasszikus rozskenyér, a koleszterinszint
csökkentésére
Erdei vitális kenyér: magas vitamin és ásványi anyag tartalom
Alpesi lepény: puffadásgátló, vértisztító hatású, asztmás
betegség kezelésére
Karácsonyi termékeinkkel: beiglikkel, kuglófokkal, kalácsfélékkel
folyamatosan várjuk Önöket!

Minden héten más-más akció!
Minden pénteken ajándéksüteményekkel kedveskedünk!
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KOMFORT ABC

A mezõberényi Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ

Amíg a készlet tart…
Ráma kocka margarin
250 g
Liga csészés margarin
500 g
Delma multivit. csészés margarin
500 g
Delma joghurtos margarin
500 g
Ráma csészés margarin
500 g
Ráma harmónia csészés margarin
500 g
Flóra csészés margarin
500 g
Sertészsír
500 g
Ász Parasztkolbász
kg
Fõtt-fst. császárszalonna
kg
Fõtt-fst. darabolt lapocka
kg
Fõtt-fst. tarja
kg
Pápai darált sertéshús
500 g
Tchibo Family õrölt kávé
250 g
Omnia õrölt kávé
250 g
Finomliszt BL-55
1 kg
Rétesliszt BFF-55
1 kg
Vénusz étolaj
1L
Floriol étolaj
1L
Classimo nugát
85 g
Americana táblás csokoládék 6-íz
100 g
Francia drazsé, Dunakavics
70 g
Marika ét, tej tortabevonó
100 g
Gardina zselé
100 g
Tibi táblás csokoládék 12-íz
100 g
Mademoiselle, Signorina desszert
120 g
Konyakmeggy Cherry Queen 2-féle
132 g
Nesquik instant kakaópor
800 g
Szalakáli Váncza
20 g
Váncza pudingpor több íz
40 g
Élesztõpor instant Haas
11 g
Váncza habpor
42 g
Szója kocka, szója granulátum Szilas 200 g
Knorr Alföldi Gulyásleves
66 g
Knorr Tyúkhúsleves kocka
60 g
Arany kakaópor
75 g
Knorr májgombócleves csigatészt.
tasak
Knorr Rafinéria alapok 10-féle
tasak
Vajbab Globus üveges
720 ml
Szójás fasírtpor 3-íz Szilas
170 g
Étkezési keményítõ Haas
400 g
Étkezési szõlõcukor Haas
330 g
Bolognai, Milánói mártás Globus
400 g
Completa kávéízesítõ utántöltõ
200 g
Cremo kávéfehérítõ utt.
400 g
Knorr mézes-mustáros szósz
525 g
Glukonon édesítõszer Haas
250 g
Knorr mártás bolognai marhahússal
410 g
Lucullus Mix fûszersók 4-féle
40 g
Delikát 8 ételízesítõ
75 g
Mustár tubusos Univer
180 g
Ketchup tubusos Univer
170 g
Fokhagymakrém tubusos Univer
160 g
Gulyáskrém csemege, csípõs Univer 180 g
Majonéz tubusos Univer
180 g
Pizzakrém tubusos Univer
170 g
Piros Arany csemege, csípõs Univer
170 g
Erõs Pista Univer
210 g
Ételízesítõ Vicato Szilas
1 kg

99,119,179,179,225,225,265,139,599,699,799,899,119,299,399,99,99,329,389,49,75,85,89,89,145,239,449,599,15,25,39,49,99,119,129,139,149,159,165,199,249,269,269,279,299,319,329,349,59,99,129,149,179,189,189,189,209,269,349,-

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

felvesz azonnali belépéssel

K

gazdaságvezetõt

O

ELVÁRÁSOK
 szakirányú felsõfokú (közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli) végzettség vagy felsõfokú végzettség és mérlegképes könyvelõi képesítés
 Word-, Excel- és internetismeret használói készség
szintjén
 legalább 2 éves, költségvetési szervnél szerzett
gyakorlat
 magyar állampolgárság
 büntetlen elõélet
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A pályázat beadási határideje
2007. december 28.
A pályázatot kérjük a Városi Könyvtárba (5650 Mezõberény, Fõ út 4.) Csabay Károly nevére eljuttatni.
További információ és jelentkezés
Csabay Károlynál: 06/30/93-26-159
vagy csabay@mezobereny.hu
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BERÉNY-SHOP

PAPÍRBOLTUNKBAN!
Kreatív termékek:
 formalyukasztók, gyöngycsillagok, nyomdák, hópihék, angyalkák
 mécsesek, organza ajándéktasakok, fényvarázs formák, gipszkiöntõk, flitterek
 gyertyatüskék, díszmasnik, díszzacskók, szalvéták, szalmadíszek,
gömbök
 csengõk, kartonok, girlandok, famatricák, facsipeszek,
akrillfestékek,
 hullámosítók, viaszpor, parafin - gyertyaöntéshez

Ajándékozási ötletek: Hercegnõs, WITCH-es, Verdás,
Barbies törölközõk, kéztörlõk, valamint ágynemûk
amíg a készlet tart!

Hímzett törölközõk folyamatosan rendelhetõk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendõt kívánunk!

Mezõberény, Fortuna tér 20.
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