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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ

Fiatalok. 
Alig néhány évvel fiatalabbak azoknál, akik 1848-ban forradalmat
csináltak. Iskolájuk Petõfi Sándor nevét viseli. 
Mit jelent nekik most, 2004-ben március 15-e?

Az örökké forrongó fiatalság sosem változik! Mi is

lenne akkor, ha nem mernénk kinyilvánítani véle-

ményünket? Ki szólna az igazság nevében? Hisz
bennünk van meg a tûz, ami a változtatáshoz
kell. Közülünk kerülnek ki azok, akik mernek,
nem félnek. A bátor cselekvésre példát a már-
ciusi ifjak adtak. Az örökké forrongó fiatalság
sosem változik!  Elek Szabolcs

Ha meghallom azt a szót,
hogy szabadság, a lélekre gon-

dolok. A gondolat szárnyalására, s arra, hogy
nincs mitõl félnünk. Vállalni kell az ismeretlent,
mert eljön a szép s a jó, csak küzdeni kell, s úgy
élni a napokat, hogy az utókor szabadon és bé-
kében élhessen. Ezt érzem akkor, ha március
15-én meghallom a Nemzeti dalt. Eszembe jut
1848-49 véres harca, hallom Petõfi szavát.
Átélem az áldozatot, mit õk hoztak, a lázadó sok
életet, a szenvedést. Elmerengek a múlton, hall-
gatom a jelent, s a jövõbe tekintek. Iván Réka

Szabadságot és bátorságot. Mindazt, ami egy fiatal-
nak fontos lehet: kiállni a céljainkért, harcolni az
igazunkért, beteljesíteni az álmainkat. Olyan -
sajnos ma-napság egyre ritkábban tapasztalt
dolgokat - amelyek emberré tesznek bennünket. 

Fazekas Mariann

A nagy közös Európa
határa felé robogva is

meg kell állnunk
legalább egy pillanatra,

hogy emlékezzünk a hõs már-
ciusi ifjakra. Kortársaink mertek cselekedni.
Ez a néhány ifjú megijesztette az erõs császá-
riakat. Nemzeti ünnepünkhöz közeledve már
a legkisebbek is lelkesen készítik a zászlókat,
kokárdákat, tudják mit jelent. Én Petõfi és Jókai
azon mûveit idézem fel emlékezetemben, amelyek-
ben a szent szabadság eszméit hirdetik. Álljanak meg
tehát egy percre és tisztelegjünk! Furár Szabina

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK 

AZ 1848-49-ES 

FORRADALOM ÉS SZABAD-

SÁGHARC 

156. ÉVFORDULÓJÁN, 

melyre szeretettel várjuk 

városunk minden lakóját:

MÁRCIUS 12.

11.30 Petõfi Napok gálamûsora
a Petõfi Sándor Gimnázium
szervezésében, 
a gimnázium tornacsarnokában

MÁRCIUS 14.

18.00 Gyertyagyújtás és közös éneklés
a Mûvelõdési Központ parkjában a Petõfi szobornál

MÁRCIUS 15. 

9.00 Az 1848-49-es emlékhelyek koszorúzása kötetlen formában

9.00 Petõfi emléktúra indul a Körös-partra 
a SPAR áruház parkolójából az Alföld Turista Egyesület szervezésében

9.30 Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 
a Mûvelõdési Központban:

Ökumenikus Istentisztelet
Ünnepi mûsor, melyben ünnepi beszédet mond: 
Kugler József történész
Közremûködnek: az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
7. évfolyamos tanulói
és a Városi Ifjúsági Fúvószenekar 

10.30 Koszorúzás a Petõfi szobornál

11.30 Koszorúzás a Körös-parti emlékmûnél 
a Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület szervezésében  
(Az emlékmûhöz autóbusz indul a Mûvelõdési Központtól)

A rendezvények ideje alatt a Mûvelõdési Központban Szõke Péter termé-
szetfotós kiállítása tekinthetõ meg.

Mezõberény Város Képviselõ-testülete
és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

A Református Idõsek Otthonáról 7-8-9-10. old. Bemutatjuk az új gyermekorvost 6. old.
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Mezõberény város levelet kapott Gronauból, testvérvárosunkból. Huwe
asszony, gronaui képviselõ arról írt, hogy a Gronau - Losse 2003 Kertbe-
mutatóra létesített testvérvárosi kerteket - a nagy sikerre való tekintettel -
megnyitották a látogatók számára. A gronaui Városi Egyesület magára vál-
lalta a kertek gondozását, így ezek fennmaradnak az utókor számára.

A bélmegyeri polgármesterrel, Dán Mártonnal folytatott tárgyalásokon
arról esett szó, hogy a Mezõberény - Bélmegyer összekötõ utat a Békés
Megyei Közútkezelõ Kht. részére adják át. 

AVédõnõi Szolgálat köszönetét fejezte ki a Képviselõ-testületnek azért
a felújításért, amely alapján a város védõnõi kulturált, egészséges környe-
zetben végezhetik munkájukat.

Dr. Joó Jenõ a Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõr-
zõ Állomás igazgató fõállatorvosa köszönetét fejezte ki az eddigi együtt-
mûködésért. A földmûvelési és vidékfejlesztési miniszter a fõállatorvost
nyugállományba helyezte.

Cservenák Pál Miklós polgármester január 26-án a Körös Natúrpark
közgyûlésén vett részt, ahol a Pályázat Elõkészítõ Alapon Natúrpark által
nyert  990 millió Ft-os pályázati pénz hozzájutási lehetõségeirõl tárgyaltak.
Polgármester Úr megbeszélést tartott Simon Ágnessel valamint Salamon
Anikóval, akik a Natúrpark keretében Mezõberény kapcsolódási pontjairól
érdeklõdtek. Általánosságban kijelentette, hogy amennyiben területünkön
valósulnak meg fejlesztések, önkormányzatunk a saját erõrészt vállalni
fogja.

Az Országos Környezetvédelmi Intézet munkatársa, Csutakné Kassai
Magdolna február 11-én vízmintát vett a B55-ös valamint a B95-ös szám-
mal elnevezett mezõberényi régi és új melegvizes strandkutakról. Az
említett vízminta-vétel a gyógyvízzé minõsítéshez szükséges, minden
egyes vizsgálatot jegyzõkönyvezni kell. 

Cservenák Pál Miklós polgármester a mezõberényi ligeti pavilon bér-
beadásáról folytatott tárgyalásokat Szabados Tamással, és 2004. április
1-jétõl 2006. március 31-ig a megkötött szerzõdés szerint a ligeti pavilon
bérlõje Szabados Tamás lesz.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

Napirend elõtt az ügyrendi bizottság elnöke, Hoffmann  Dániel tájékoz-
tatta a képviselõ-testületet arról, hogy január 31-ig a polgármester, az alpol-
gármester és a képviselõ-testület tagjai vagyonnyilatkozatot tettek, így
mindenki eleget tett a törvényben elõírt kötelezettségének.

A képviselõ-testület megkapta Cservenák Pál Miklós polgármester
jelentését arról, hogy Orlai Petrics Soma: Coriolanus c. festménye restau-
rálás után visszakerült a Nagyterem falára.

AVízmû Rt. külsõ szervezetet bíz meg az illegális víz- és szennyvízbe-
kötések felderítésére. Kéri a lakosságot, hogy az, aki illegális módon hasz-
nálja a vizet ill. szennyvizet, sürgõsen legalizálja a bekötését, mert az
illegális vízhasználatot szigorúan büntetik.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtása során 37 db határozat vég-
rehajtásáról szóló beszámolót vettek tudomásul.

Két hónappal ezelõtt magánkezdeményezésre vetõdött fel a város köza-
lapítványának létrehozása. A gazdasági megszorító intézkedések miatt
ennek tárgyalását a márciusi testületi ülésre halasztották. Szóba került még,
hogy ne közalapítványt hozzanak létre, illetve más célokat fogalmazzanak
meg.

Megszavazták a nevelési és oktatási intézmények Önkormányzati
Minõségirányítási Programját (ÖMIP). Az intézményeknek június 30-ig
kell elkészíteni saját programjaikat.

A Petõfi Sándor Gimnázium kérelmet nyújtott be adminisztrációs lét-
számának bõvítésére, melyet a költségvetés elfogadása után, elõzetes vizs-
gálat alapján tárgyalnak.

A képviselõ-testület egyhangú szavazással hatályon kívül helyezte a
helyben befizetett gépjármûadóról szóló korábbi határozatát, így 2004-ben
nem a teljes összeget fordítják az utak és járdák felújítására.

Döntés született a Berényi Napok rendezvénysorozatról: ebben az
évben augusztus 19-21. között rendezik meg. Az ipari kiállítás megren-
dezésérõl a márciusi testületi ülésen döntenek. A képviselõ-testület
megszavazta, hogy a jövõben az elõzõ év októberében döntsenek a városi
nagyrendezvényekrõl, mivel így lehet az országos rendezvénynaptárba
megjelentetni a Berényi Napok programját.

A képviselõ-testület elfogadta azt a határozati javaslatot, hogy a
Mezõberény Monográfia III. kötetének fõszerkesztõje Dr. Erdész Ádám, a
Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese legyen. A kötet elõkészítési
munkáihoz 500 000 Ft-os forrást biztosítanak 2004. évre.

Elfogadták az egészségügyi közszolgáltatókkal kötött és felülvizsgált
szerzõdések tervezeteit, és a képviselõ-testület döntött arról, hogy az
egészségügyi ellátási szerzõdéseket azok alapján a polgármester az érintet-
tekkel kösse meg.

Döntés született arról, hogy Mezõberény Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a márciusi ülésen
tárgyalják. A képviselõk március 10-ig írásban tehetik meg észrevételeiket
az SZMSZ-szel kapcsolatban az Ügyrendi Bizottságnak.

Elfogadták a 2004. évi költségvetést. Ebben az évben rekord-költségve-
tés született, a város 2 milliárd 873 millió 547 ezer forinttal gazdálkodhat.

Megtörtént a nevelési és oktatási intézmények alapító okiratainak
felülvizsgálata. Az intézményvezetõkkel való egyeztetés után az Összevont
Óvodák, az 1. Sz. Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola,
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, a Petõfi Sándor Gimnázium, Kol-
légium és Közétkeztetési Központ valamint a Városi Alapfokú Zene- és
Mûvészeti Iskola alapító okiratai jogilag megfelelnek, azokat a képviselõ-
testület elfogadta.

Felülvizsgálták a közoktatási törvényben elõírt intézkedési tervet. A
terv összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, így a képvi-
selõ-testület egyhangúlag elfogadta.

Az uniós pályázatok figyelésével és írásával kapcsolatban 5 cég küldte
el ajánlatát a képviselõ-testület részére, de jelen helyzetben nem kívánnak
élni a lehetõségekkel.

A Magyar Szabadidõsport Szövetség felhívásáról úgy döntött a
képviselõ-testület, hogy a város nem vesz részt a Kihívás Napja sportren-
dezvényen.

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat létszám-átcsoportosítási
kérését felülvizsgálják, majd márciusban tárgyalják újra.

A képviselõ-testület tárgyalta Az OTP Rt. Egészségpénztár ajánlatát, de
anyagi fedezet hiányában nem él a felajánlott lehetõséggel.

A képviselõ-testület megvizsgálta a Hungarotel Távközlési Rt.
kérelmét, és mint tulajdonos hozzájárult a Laposikert utcán 2 db  telefon
légkábelt tartó oszlop elhelyezéséhez.

Tudomásul vették a 2004. évi városi szintû rendezvények tervezetét.
Elfogadták a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ elõirányzat ren-

dezésére vonatkozó kérelmét a Mezõberény címû fotóalbum térítés nélküli
átadásával kapcsolatban.

A képviselõ-testület támogatja, hogy Magyarország Európai Unióhoz
történõ csatlakozását méltó módon ünnepeljék meg 2004. május 1-én. A
rendezvény szervezésére a Mûvelõdési Központ nyújt be pályázatot. A ter-
vezett ünnepség az Orlai Petrics Soma Gyûjteménnyel, valamint helyi civil
szervezetekkel együtt kerül megvalósításra.

Fekete József képviselõ interpellációjában a Belentai utcai illegális
szemétlerakás ügyében arra kérte a képviselõ-testületet, hogy vizsgálják ki
az ügyet.

Dr. Andor László a Puskin utca – Luther utca keresztezõdés gyalogjár-
dájának tarthatatlan állapotára hívta fel a figyelmet interpellációjában. Az
ügy kivizsgálásra kerül.

Dr. Andor László javaslatot nyújtott be, hogy a városban a Spar áruház
elõtt, illetve a Fõ úton lévõ áruházak elõtt legyen kijelölve mozgáskorláto-
zottak gépkocsija számára parkolóhely. Mivel a terület a Közútkezelõ Kht.
tulajdonában van, további tárgyalásokra van szükség.

VÁROSHÁZI  OLDALAK

(folytatás a 3. oldalon)
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A képviselõ-testület a nyílt ülést követõen zárt ülésen folytatta munká-
ját, ahol az Antenna Távközlési Rt. antenna-felállítási kérelmérõl, ingat-
lan-értékesítésekrõl, üzleti érdekeket érintõ vagyoni ügyekrõl, pályázatok
céltámogatás 2005. évre történõ benyújtásáról, valamint a Gyomai úti
kerékpárút-építés bonyolítója kijelölésérõl tárgyaltak.

Következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja: 2004. március 26.

VÁROSHÁZI  OLDALAK ANYAKÖNYVI HÍREK

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

(folytatás a 2. oldalról)

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Mezõberényi Rendõrõrs a
2003. évben 186 büntetõügyben folytatott nyomozást, amely a 2002. évben
elrendelt 336 büntetõügyek számához képest 45 % csökkenést jelent. 

2003. évben emberölés, vagy más egyéb élet elleni bûncselekmény
nem történt. 

Az elrendelt nyomozások jelentõs többségét a vagyon elleni bûncse-
lekmények alkotják. 

A vagyon elleni bûncselekmények közül 2 esetben “rablás” büntett
elkövetése miatt vált szükségessé büntetõeljárás megindítása, azonban az
elkövetõ kiléte mindkét esetben felderítésre került, és vádemelési javaslat-
tal az ügyészség felé továbbítva lett.

“Ittas jármûvezetés” miatt 24 esetben, míg “visszaélés kábítószerrel”
bûncselekmény miatt 2 esetben rendeltünk el nyomozást.   

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a Mezõberényi Ren-
dõrõrs Közrendvédelmi állománya a “Látható Rendõrség” elvét szem elõtt
tartva a közterületen eltöltött órák számát 61.3 %-al növelte, amely az ér-
demi intézkedések számának alakulásának növekedését is eredményezte.

2003. évben 116 fõvel szemben került sor bûncselekmény elkövetésé-
nek gyanúja miatt személyes szabadságot korlátozó intézkedések /elfogás,
elõállítás/ foganatosítására. 580 fõvel szemben szabálysértési feljelentést
kezdeményeztünk, és az elõzõ évhez képest 58,4 %-al több, összesen 3092
fõvel szemben összesen 8.015.000.-forint összegû helyszíni bírságot alkal-
maztunk. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy a helyszíni bírság személyenként
átlagosan 2.592.-forint, annak ellenére, hogy az intézkedõ rendõr 1.000.-
forinttól 10.000.-forintig terjedõ helyszíni bírságot alkalmazhat. Ez azt
mutatja, hogy a Mezõberényi Rendõrõrs nem a büntetõ rendõr elméletre,
hanem a következetes és humánus rendõri intézkedésre törekedett, és fog
törekedni a jövõben is. 

A végrehajtott gépjármû ellenõrzése során összesen 12467 jármûvet és
annak vezetõjét vontuk ellenõrzés alá, amely során 147 esetben került sor
forgalmi engedély, valamint 66 esetben vezetõi engedély elvételére. Ezen
ellenõrzések során 143 esetben vált szükségessé intézkedés ittas jármû-
vezetés miatt.

A közterületi szolgálat megerõsítése, valamint a korábbi tapasztalatok
alapján történõ célirányos rendõri jelenlét következtében 2002. évhez
viszonyítva 2003. évben 30%-al csökkent a balesetek száma.

2003. évben nem történt halálos kimenetelû baleset. A bekövetkezett

balesetek közül 8 esetben súlyos, 10 esetben könnyû sérüléssel végzõdött.
12 esetben nem történt sérülés.

Ezúton hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy a téli idõjárási viszonyok
fokozott veszélyt jelentenek a közúti közlekedésben résztvevõk számára.

A balesetek, illetve a balesetveszélyes szituációk elkerülése céljából,
valamint saját testi épségük megóvása érdekében kérjük a tisztelt lakossá-
got, hogy maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat. 

Atéli idõszakban minden évben jellemzõen balesetveszélyt jelent, hogy
a gyalogosok jelentõs számban nem a járdán, hanem az úttesten közleked-
nek. Ebbõl a szempontból fokozottan veszélyeztetettek azok a gyermekek,
akik az iskolába, vagy tanítás után lakásuk felé csoportosan az úttesten köz-
lekednek. Kérjük a szülõket, nevelõket, hogy fokozott figyelmet fordítsa-
nak a gyerekek közlekedésére.

Továbbra is balesetet elõidézõ okok között szerepel a kerékpárosok ki-
világítatlansága, ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy kerékpárjaikat sö-
tétben és korlátozott látási viszonyok között minden esetben világítsák ki.
A Mezõberényi Rendõrõrs továbbra is kiemelt figyelmet fog fordítani a
gyalogosok és kerékpárosok közlekedésrendészeti szempontból ellenõrzé-
sére, a szabálysértések megszüntetésére, és a szabálysértõkkel szembeni
következetes szankcionálására. 

Akerékpárosokkal kapcsolatos fokozott intézkedések eredménye, hogy
2003. évben csak 1 fõ kerékpáros okozott, és egy 1 kerékpáros szenvedett
balesetet.      

A Mezõberényi Rendõrõrs 2003. évben 12 alkalommal végzett láto-
gatást a tanyán élõ és potenciálisan veszélyeztetett személyek lakásán,
amely intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy 2003. évben tanyán lakó
sérelmére nem követtek el bûncselekményt. A tanyán lakó személyek biz-
tonságérzetének növelése érdekében ezen tevékenységünket tovább fogjuk
folytatni.

A Rendõrõrs kiemelt figyelmet fordított a családon belüli erõszak miatt
szükségessé vált intézkedések végrehajtására, és az emiatt szükséges egyéb
intézkedések megtételére.   

Tisztelt Mezõberényiek!
A Mezõberényi Rendõrõrs tisztelettel köszöni a 2003. évben részünkre

a lakosság által nyújtott segítséget, és kérjük, hogy munkánkat a közös cél
- a közrend, valamint a közlekedés rendjének fenntartása - érdekében
továbbra is segítsék.                                             Mezõberényi Rendõrõrs

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Székely Julianna (Mb. Vadász u. 18.)

temetésén megjelentek, részvétüket nyilvánították, 

sírjára virágot, csokrot, koszorút helyeztek.

Gyászoló testvérei: Székely József és Soós Ferencné

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Szász Antal
temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek, sírjára virágot,koszorút helyeztek.

A gyászoló család

Február hónapban eltávoztak közülünk:

Simonfalvi József (1958) Mb. Szent J. u. 43., Nagy István
Károly (1939) Mb. Puskin u. 6., Szász Antal (1923) Mb.
Gyomai u. 21., Nagy Sándor (1924) Mb. Luther u. 19.,
Krasztina Sándor (1933) Mb. Rákóczi sgt. 50. szám alatti
lakosok.
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GAZDASÁG

AXE-TRONIC Kft. A 2003. augusztusi lapszámunkban már bemutattuk az AXE-
TRONIC Kft. - t.

A tulajdonos-cégvezetõkkel – Balta Rolanddal és Balta Tamással –
az azóta történt változásokról beszélgettem. 

A Mezõberényben ma már 360 embernek munkát adó gyár 2500
m2 területen mûködik. Jelenleg a dolgozók 60%-a mezõberényi, a
vidékiek bejárását – Muronyból, Kondorosról, Békésrõl, Köröstar-
csáról, Gyomaendrõdrõl – két saját autóbusz biztosítja.

A cél, európai színvonalú munkahely megteremtése volt. Most, a
gyárat körbejárva úgy tûnik, mára ez valóság. Tiszta és rendezett
munkakörülmények között folyik a termelés. A szociális helyiségek
igényesen kialakítottak. Minden dolgozónak zárható öltözõszekrénye
van. Elkészült egy úgynevezett „étkezõ”, ahol a pihenõidõ kulturált
körülmények között tölthetik el. A szoros munkaidõ miatt öt kávé és
üdítõ automata segít a dolgozók igényeinek kiszolgálásában.

Október óta már két üzemcsarnokban, egy gépsoron három mû-
szakban, két gépsoron két mûszakban készülnek az autókábel-korbá-
csok. Az indulás óta nagy változás, hogy egy külön részlegen már az
elõkészítõ mûveleteket is helyben végzik.

Terveikben szerepel a további bõvítés, például a FORD FOCUS
mellett a FORD FOCUS C-MAX elektronikai fõalkatrészének a
gyártása is.                                                 Mezeiné Bátori Valéria

PROGRAMAJÁNLÓ

Gyerekek, fiatalok! Játsszunk egyet! Vagy inkább kettõt! Márciusban
is várunk benneteket a Mûvelõdési Központ aulájában a következõ
versenyekre: 2004. március 11 - én 15 órától csocsóban mérhetitek össze
a tudásotokat, március 25 - én 15 órától pedig ping - pong versenyt ren-
dezünk. Egy kis játék, egy kis ajándék, nagy élmény! A szervezõk: Andi és
Zsolt.

Össztánc! Szeretettel várunk minden táncolni vágyó fiatalt a Mûve-

lõdési Központba március 13 - án és március 27 - én 18 órától. A standard,
latin - amerikai és modern táncokat tovább gyakorolhatjátok, az elfelejtett
lépéseket feleleveníthetitek!

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Nyugdíjas Klubja tisztelettel

meghívja Önöket 2004. március 27-én (szombaton) 10 órára
“TAVASZKÖSZÖNTÕ” kulturális, mûsoros nyugdíjas találkozójára.
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színházterme.

Meghívó! A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ tisztelettel meghívja

Önt, családját és barátait Szalay Kriszta festõmûvész kiállításának megny-
itójára 2004. március 23-án, kedden 18 órára. A kiállítást megnyitja:
Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész. A kiállítás megtekinthetõ:
2004. április 10-ig, nyitva tartási idõben.

GYERMEKSZÍNHÁZ: Ördög a zsákban, mesejáték a Jókai Szín-

ház mûvészeinek elõadásában a mezõberényi Mûvelõdési Központban.
Várunk minden óvodást és iskolást március 22-én 9 és 11 órakor.
Belépõdíj: 350.-Ft.

MEGHÍVÓ! A Petõfi Sándor Gimnázium harmadik osztályos
tanulói szeretettel várják az iskola egykori diákjait az idei SÁNDOR
- BÁLRA! Idõpont: 2004. március 20. 19 óra. Helye: Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ. Jegyváltás és asztalfoglalás az iskola
titkárságán 2004. március 11-17-ig. Belépõk ára (mûsor + bál): 800
Ft. Ülõhely nélküli báli belépõ: 400 Ft. (A helyszínen is
megváltható.)

FELHÍVÁS 

TERÜLETI IFJÚSÁGI 

NÉPDALÉNEKLÕ VERSENYRE
A mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ népdaléneklõ ver-
senyt hirdet Mezõberény város és körzete (Kamut, Murony, Csárdaszál-
lás, Köröstarcsa, Bélmegyer) általános és mûvészeti iskoláinak diákjai
számára. Célunk az ének-zene tanításának segítése, a tehetséges éneke-
sek felmérése seregszemle jelleggel.

A verseny ideje: 2004. április 3. szombat, 14 óra
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Mezõberény, Fõ u. 4-6.

Jelentkezni lehet egy magyar vagy nemzetiségi népdalcsokorral (2-3
népdal), illetve játékfûzéssel, karikázóval. A jelentkezõket korcsoporton-
ként várjuk szóló, duo, trio és csoport kategóriákban. Hangszerkíséretes
és népi hangszeres (pl. furulya, doromb, citera stb.), valamint énekes-tán-
cos (pl. énekes játékok, karikázók) produkciókat is örömmel fogadunk.
Korcsoportok: 1. alsó tagozat (elsõsorban 3-4. osztály), 2. 5-6. osztály,
3. 7-8- osztály, 4. 9-12. osztály.
A benevezéseket 2004. március 13-ig várjuk a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Központba. (5650 Mezõberény, Fõ u. 4-6.)
A nap tervezett programja: 
14 óra Megnyitó, 
14,10 Területi Ifjúsági Népdaléneklõ Verse-
ny, 15,30 Folklórmûsor ifjú népdalénekesek,
népzenészek közremûködésével, 
16,30 Eredményhirdetés, 
16,45 Közös éneklés, daltanítás, Szakmai
értékelés.

A rendezvény támogatója a Nemzeti Kul-
turális Alap Népmûvészeti Szakkollégiuma.
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* RUZSOMBEROKBAN SÍELTÜNK (a felvételen): 2004. február 14-
én az 1. Sz. Általános Iskola és a Petõfi Sándor Gimnázium síelni vágyó
csoportja izgatottan készülõdött az egy hetes kirándulásra. A hosszúnak
tûnõ oda úton a gyerekek vidáman gondoltak a másnapi síelésre.
Megérkezésünkkor a sítábor szervezõje, Henger Péter bácsi elmondta,
hogy ki, melyik szobában fog lakni, majd becipeltük nehéz csomagjainkat.
Másnap reggel már alig vártuk, hogy kiérjünk a sípályára és kezdõdjék a
móka. Nagy havunk és kissé szeles, de napos idõnk volt. Csoportokra oszt-
va csúszkáltunk, élveztük a havat. Délután visszaindultunk a szállásra.
Esténként elmentünk vásárolni a közeli boltba, sétáltunk és a szálláson
sokat játszottunk. Így teltek napjaink. A hét közepén hamarabb abbahagy-
tuk a síelést és bementünk a városba egy nagyobb pénzköltésre. 
Az utolsó napokban a haladók és a középhaladók a sípálya legmagasabb
pontjáról, az 1209 m-es Malino-ról gyönyörködhettek a panorámában.
Körbepillantva innen láthattuk a Kis-Fátra, a Nyugati, a Magas-, valamint
az Alacsony-Tátra távoli, hófedte csúcsait. (Reméljük, mindezt majd a
városi tv-ben, egy összefoglaló keretében - újra átélhetjük.).
Az utóbbi évek leghavasabb sítáborában minden kezdõ szépen megtanult
síelni, a haladók fejleszthették tudásukat. Köszönet érte Plavecz Erzsike
néninek és Hidasi Laci bácsinak. (Bereczki Anna és Kiss Éva)

* Február hónapban került lebonyolításra az alsó tagozatosok részére
a helyesírási verseny, az 1. Sz. Ált. Iskolában. A nagy számú - 61
gyermek - résztvevõ bizonyította, hogy nem volt hiábavaló Falatyné
Berkesi Márta tanító néni és Schõn Anna igazgatóhelyettes szervezõ
munkája.
A legjobbak: 2. osztály: I. Dézsán Tamás 2/c, II. Béres Dávid 2/b,
III. Csapó Arabella 2/a, 
3. osztály: I. Gézárt Fanni 3/b, II. Zuba Zita 3/b, III. Styaszni Gina
3/b, Liska Tibor 3/b, 
4. osztály: I. Szurovecz Illés 4/b, II. Jenei Bence 4/b, III. Szugyiczki
Vera 4/b.

* Február 24-én, kedden az 1. Sz. Ált. Iskola 10 tanulója, 4 fiú és 6 lány,
Nagy Fe-rencné kíséretében Budapestre utazott. Nem akármilyen út volt
ez! Az ország egyes iskolái lehetõséget kaptak arra, hogy a Budapest Sport
Arénában(!) váltófutásban versenyezzenek gyerekeik. Az idõpont sem
mindennapi, hiszen jelenleg a felnõtt fedett-pályás Országos Bajnokság
folyik. De kedden délelõtt minden a gyerekeké volt! A lelátó, a küzdõtér. A
világbajnokság fõpróbájának számító versenyen kiváló volt a szervezés, a
pontosságot és a precizitást mutatta, hogy minden elektromos idõmérõ
ugyanúgy mûködött, mint majd a világversenyen fog.
A gyerekek részére a váltófutás délelõtt folyt. 432 induló, 72 csapat
színeiben versenyzett. Iskolánk diákjai jól szerepeltek, csapatban a közép-
mezõnyben végeztek. 
Délután beletekinthettek a felnõttek versenyébe is. Láthatták a rúdugrókat,
a hármasugrókat. És az élmény? Mindent felülmúlt! 

* GIMIS FARSANG (a felvételen):

Az idei álarcosbál kissé másabb volt, mint az eddig megszokott. A
kilencedik évfolyam osztályai mellett az idén a Socrates-Comenius 1
projekt résztvevõi is közremûködtek a szervezésben. 
Már hetekkel a rendezvény elõtt álarcokat készítettünk, jelmezeket
terveztünk. A mûsorral régi hagyományokat próbáltunk feleleveníteni;
így volt például kongózás, álesküvõt rendeztünk, kisze bábot égettünk
és busó maszkokban riogattuk a telet.
Természetesen diákjaink jelmezes felvonulása sem maradt el, - a
legjobbakat és legötletesebbeket díjaztuk – és a tanárok spanyol tán-
cos produkciója is sikert aratott.

Megáldott az Édesapám
Mikor Jákobnak menekülnie kellett bátyjának, Ézsaunak jogos haragja
elöl, nem csak a félelem siettette. Kínozta a bûntudat is. Remélheti az Isten
oltalmát, mikor szántszándékkal becsapta vak édesapját. Kétségbeejtõ
helyzetében eszébe jutott: MEGÁLDOTTA ÕT ÉDESAPJA, márpedig az
áldás nagy dolog. Az minden bajtól megoltalmaz. Azért rábízlak a jó
Istenre. Melletted lesz és külön gondot visel rád. Ez a tudat adott erõt a
menekülõ Jákobnak. Mire beesteledik és pihenõt kell tartania, ágya föld,
párnája egy kõ, takarója a csillagos ég. A fáradtságtól hamarosan elalszik.
Álmában egy létrát lát. A létrán angyalok járnak. És a létra tetejérõl rá
mosolyog a jó Isten. Megnyugodva ébred. Biztos benne, álma azt jelenti,
édesapja áldása miatt Isten gondot visel reá. Meg is fogadja, ha egyszer baj
nélkül hazakerül, itt oltárt épít és áldozatot mutat be rajta. Húsz év telik el,
mire hazamehet, családosan, jó módban, egészségesen. 
Ám, amikor álma helyére érkezik, elfogja a félelem. Csaknem visszafordul.
És akkor parancsot kap õrangyalától – induljon haza. Csak akkor, ha
megáldasz engem. Az angyal vonakodik. Hiszen apja áldása most is
érvényben van. Végül megáldja az angyal, de nevét megváltoztatja. Eddig
Jákob volt. Ezentúl Izraelnek fogják hívni. Ennek jelentése Istennel küzdõ,
vagyis tudatában van, húsz évig az idegenben édesapja áldása örízte meg
minden bajtól. És most úgy akar hazatérni, felújuljon ez az áldás és örökös
maradjon.
Biztos benne, a mai édesapák sok jót és szépet adnak gyermekeiknek, de
ne feledjék, a legnagyobb, amit adhatnak, édesapai áldásuk, mert ezzel arra
kérik a jó Istent, ahol õk már nem lehetnek gyermekeik mellett és nem
tudnak segíteni, ott ISTEN különös gondviselése segítsen.                           

Dr. Marosi Endre

OKTATÁS,  NEVELÉS

HITÉLET
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BEMUTATJUK ...
DR. SALAI ILDIKÓ CSECSEMÕ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZ

1957. november 15-én született Szovátán. 
Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi Orvostudományi Egye-
temen végezte. A Csecsemõ és Gyermekgyógyász szakvizsgáját Szege-
den, az Orvostudományi Egyetemen szerezte meg.
Dolgozott Mezõtúron a kórházban a Gyermek és újszülött osztályon
szakorvosként, majd Kengyel községben volt házi gyermekorvos.

2003. október elsejével kezdett el dolgozni Mezõberényben.
Sokan már ismerjük, de biztosan vannak olyanok, akik még nem. Arra
kértem, a Hírmondó hasábjain is mutatkozzon be rö-viden a
mezõberényieknek.
Dr. Hegyi Ibolya volt az, akitõl elõször hallottam, hogy gyermekorvost
keresnek Mezõberényben.
Eljöttem, megnéztem a várost, tetszett. Különösen tetszett, hogy asz-
faltosak az utak. A korábbi kellemetlen tapasztalataimmal ellentétben,
hiszen az elõzõ munkahelyemen sokszor elakadtam a sáros utakon,
amikor beteghez hívtak. Fontos volt számomra, hogy a polgármester,
a képviselõ-testület bizalommal fogadott. Megteremtõdött a lehetõség
lakás és rendelõ vásárlására is. Júniusra talán kész is lesz az új ren-
delõm. 
Nagyon sokat segített Dr. Kovács Eszter abban, hogy el tudjam kez-
deni a munkámat. A védõnõk is elfogadtak.
Azzal, hogy ideköltöztem Mezõberénybe, a bizalom is erõsödik irán-
tam, hiszen bármikor elérhetõ vagyok. Hosszú távra tervezek. 
Persze nagy volt a kihívás - egy szakmailag jól képzett, elfogadott
orvos után, aki 20 évet dolgozott a városban.
Már meghívást kaptam az Erdélyi Körbe. 
Szeretnék a kollégákkal, az óvodákkal, iskolákkal is jobban megis-
merkedni.
Nem változott a rendelési idõ, a tanácsadás idõpontja és a csárdaszál-
lási rendelésem idõpontja sem. 
Rendelõ: Mb. Luther út 1. Tel.: 424-127
Lakás: Mb. Békési út 35. Tel.: 424-337 Mobil: 06-20-3884645
Rendelési idõ: hétfõ: 8-11 óráig, kedd: 10-14 óráig, Szerda: 8-12
óráig, Csütörtök: 8-12 óráig, éntek: 10-14 óráig.
A Hírmondó olvasói március 11-én 15 és 16 óra között ismerkedõ
kérdéseket tehetnek fel Dr. Salai Ildikónak személyesen a Városi
Könyvtárban vagy a 423-905-ös telefonon.

EGÉSZSÉGÜGY

Véradók megbecsülése
„A véradás kapcsolat két ismeretlen között
És óriási segítség van mindezek mögött.”

A Mezõberényi Vöröskereszt Alapszervezet 2004. február 21-én 10
órakor tartotta a VÉRADÓ KITÜNTETÉSI ÜNNEPSÉGET a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Központban.

A 10, 20, 25, 50, 75-szörös véradók átvehették az elismerõ emlék-
lapokat, ezüst plaketteket, tárgyjutalmakat. Közülük álljon itt Plavecz
János (Bajcsy u. 25.) neve, aki hetvenötször adott már vért. 

Az ünnepi hangulat mûsorral folytatódott. Itt szeretném megköszönni
minden önkéntes segítõnek. Csapó Arabella 2. osztályos tanulónak a szép
szavalatát. A Berényke Táncegyüttes minden tagjának a Morzsoló címû
hangulatos táncukat - továbbá Mátyás László, Rácz József, Plesovszki
Tamás valamint Bukor Csaba szórakoztató dalait. Plavecz József technikai
közremûködését, és mások segítségét is.

Márkus Zsuzsanna

MÉCSES SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉG

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT MEZÕBERÉNYBEN

Ez a szolgálat a fogyatékos emberek életvitelének segítésére jött

létre, mint pl. Látás, hallás, mozgásszervi, értelmi fogyatékosok

részére. Szolgáltatásaink: személyi gondozás, segítés, szállító szol-

gálat.

Gondozás: gyógyszer feliratás, kiváltás, bevásárlás, takarítás,

fürdetés, étkeztetés, ügyintézés.

A gondozás díja: 100 Ft/óra

Szállítási szolgáltatás: orvoshoz, kezelésekre, szükség szerint

eljuttatni a céljához. Más városban lévõ szakorvoshoz eljutás,

bevásárlás, temetõlátogatás. 

A szállítás díja: 50 Ft/km/fõ

Várjuk igénybejelentésüket, mely történhet személyesen, 

levélben vagy telefonon: Mezõberény, Petõfi u. 54., 

Tel.: 06/66/421-814

Tisztelt Olvasók!

A Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete ezúton is kéri,
hogy jövedelemadójuk 1% -át egyesületünk javára
ajánlják fel!
Adószámunk: 18382828-1-04
Fontos!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyilatkoza-
ton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT,
LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

Tisztelt Olvasók!

A MEZÕBERÉNYI 

MAGYARORSZÁGI BIBLIA SZÓL

technikai száma: 0097
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ÚJ KERÉKPÁRÚT: Dr. Kovács Ferenc a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium helyettes államtitkára közlése alapján a 2003. II. félévi
kerékpárutak és járdák építésére kiírt pályázatra beérkezett igényeket a Tár-
caközi Bíráló Bizottság 2004. január 29-én elbírálta. 106 pályázat került
benyújtásra, amelybõl 14 db kerékpárút- és 16 db járdaépítési pályázat
került támogatásra. Örömmel nyugtázzuk, hogy ezek között szerepel a
Mezõberény által benyújtott Gyomai úti kerékpárút is, így a Fõ utcai lám-
pás keresztezõdéstõl a Mátyás király utcáig 889 folyóméter hosszan az
idén megépülhet ez a kerékpárút, melyre 19.645 eFt támogatást biztosít a
minisztérium. 

TÉLI JÁTÉKOK SZOVÁTÁN: Öt karikás olimpia helyett “ötrom-
buszos” Állatok Olimpiáját rendeztek Szovátán január 31-én. Sítalpas
medvék, óriásnyulak, macskák, majmok “állati” megmérettetése ter-
mészetesen  igazi téli, játékos bolondozás volt, ahol a 9 másik testvérváros
mellett Mezõberény is kiállította csapatát. Balázs Tibor, Szûcs Milán, Smíri
Orsolya, Pátkai Nóra derekasan helyt álltak, a városi delegáció (Cservenák
Pál Miklós, Halász József, Magyar Pál, Wagner József), valamint az ott
lévõ Orlaisok pedig derekasan szurkoltak.

SZABÓ ÁRPÁDRA EMLÉKEZVE: Erdõs Norbert országgyûlési
képviselõ parlamenti felszólalásában méltatta Szabó Árpád, volt mezõbe-
rényi polgári iskolai igazgatót, politikust, egykori földmûvelésügyi mi-
nisztert.

ILYEN VOLT - ILYEN LESZ: Páfrányfenyõ (Ginkgo biloba) a neve
annak a fácskának, amely védõkorlátok közt várja a Fõ úton, hogy cseme-
tébõl árnyat adó, lombos fává váljék. Dokumentáció készült a teljes fásítási
tervrõl, amely a Városi Könyvtárban mindenki számára megtekinthetõ.

ALÁÍRÁSGYÛJTÕ AKCIÓ: Az 1. Sz. Általános Iskola szülõi
szervezetei “Felhívás gyermekeink jogaiért” címmel felhívást tettek közzé,
melyet elküldtek a megye minden általános iskolájába.  A szülõk a kirívó
magatartást tanúsító tanulókkal szembeni tehetetlenség miatt kezdtek
aláírásgyûjtõ akcióba.

A felhívás szövege megtekinthetõ az iskolában és az iskola honlapján.
www. mzb.hu/pedprog/1isk/index.html

MUNKANÉLKÜLIEK: A Békéscsabai Munkaügyi Központ jelen-
tése szerint 2004. január 31.én a regisztrált munkanélküliek száma
Mezõberényben  457 fõ volt.

OLVASÓ-BÍZTATÓ: Ez az újság az Önöké, olvasóké, Önökért van!
Érdeklõdéssel várjuk észrevételeiket, ötleteiket, híreiket, leveleiket a
Városi Könyvtár címén (Fõ út 4.) és telefonszámán (66/352-830) vagy E-
mail-ben  (ujsag@mezobereny.hu).

KISVÁROSI  KAVICSOK

ARCOK  A VÁROSBÓL

Zsemlye Katalin
1913. május 15. Tanítónõ. 
Iskolái: Gúta, Komárom, Pozsony
Munkahelyei:
1932-1947. Gúta-Pacsírok
tanyai iskola, Csicsó, 
Nagymegyer iskolái
1947. Protestáns Általános
Iskola Mezõberény
1948-nyugdíjazásáig: 2. sz.
Általános Iskola Mezõberény

ARCOK A VÁROSBÓL

Vajon hányan tanultak tõle írni olvasni?
A Gútáról érkezett, már gyakorlott, de még fiatal
pedagógus rövid ideig tanított nagyobb gyerekeket, aztán egészen nyugdí-
jas koráig, elsõsöket. Elõször az általános iskolában, azután a kisegítõ
iskolában.
Micsoda türelem kell ahhoz, rávenni a zabolátlan emberpalántákat, hogy
egyhelyben ülve betûket kerekítsenek! Neki volt!
Saját gyermeke nem született, helyette több százat nevelt. Szépeket,
okosakat, butácskákat, jól nevelteket, nehéz sorsúakat. Mindegyiket tudta
dédelgetni, szeretgetni, de tudott szigorú is lenni.
37 év szolgálati idõvel ment nyugdíjba.
Legfõbb vagyona a tanítványai szeretete.
Más becses értéktárgyakat õriz, õ tanítványai füzetlapjait. Gondosan
kötegelve, osztályok és névsor szerint. Egy idõ óta osztogat. Nem tudom,
kaptam-e valaha kedvesebb  ajándékot, mint azt a füzetlapot, amelyen VE.
elsõ oszt. tan.1956-ban kicsit még görcsös betûkkel papírra vetette: “ Dol-
gozni csak pontosan, szépen…”
Az õ írása ma is gyönyörû. Álmélkodva nézem gyöngybetûs jegyzeteit,
tudom róla, hogy kiterjedt levelezést folytat. A Juhász Gyula Idõsek
Otthonában, ahol él, sosincs látogatók nélkül.
90 éves elmúlt, és még mindig tud adni! Nem csak füzetlapot. Derût,
szeretetet, példát arra, hol vannak az igazi értékek, és hogyan kell szépen
megöregedni.
Rubindiplomás tanítónõ. Zsemlye Kató néninek hívják.

Várfalvi Erzsébet
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AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ

K O M F O R T A B C
MÁRCIUSI ÁRZUHANÁS!!!

Deko különleges vagdalthús 130g 99,-
Vegeta ételízesítõ 75g 99,-
Linco light margarin 500g 119,-
Bonduelle csemege kukorica 340g 119,-
Ananász konzerv darabolt 565g 129,-
Maggi Ízvarázs ételízesítõ 120g 149,-
Boci táblás csokoládé 100g 159,-
Nesquik kakaópor 200g 179,-
Tejszínhab Spray CBA 250ml 199,-
Õszibarackbefõtt Mátra 720ml 239,-
Magozott meggybefõtt 720ml 249,-   
Õszibarack konzerv Taipai 820g 299,-
Completta kávékrémpor utt. 200g 299,-
Completta kávékrémpor utt. 400g 499,-
Sertésmájkrém Körösi 65g 32,-
Detki Háztartási keksz  250g 79,-
Csemege uborka 6-9cm 720ml 129,-
Wiener Extra õrölt kávé 250g 279,-
Paloma õrölt kávé 250g 299,-
Eduscho Dupla õrölt kávé 250g 309,-
Tchibo Family õrölt kávé 250g 339,-
Karaván õrölt kávé 250g+10% 339,-
Tchibo Exclusive õrölt kávé 250g 429,-
Omnia õrölt kávé 250g 449,-
Merido Mokka õrölt kávé 500g+10% 629,-
Paloma õrölt 500g + Omnia õrölt 125g 629,- 
Karaván õrölt 500g + Karaván 125g 679,-
Suzy almaital 1,5 l 119,-
Beatrix gyöngyözõbor 0,75 l 239,-+ü.
BB édes pezsgõ 0,75 l 399,-+ü.
Crepto 2 tek. E.Ü.-papír 69,-
Bip öblítõ 3-féle 500ml 139,-
Blend-a-med fogkrém 3-féle 75ml 199,-
Colgate Triple Action fogkrém 75ml 199,- 
Aquafresh fogkrém családi 75ml 199,-
Ultra Viola mosópor 600g+120g 199,-
Biopon Economy mosópor 600g 199,-
Ultra Derm tisztítószer 400g 199,-
Biopon áztatópor 600g 229,-
Cillit folyékony súroló 450ml 239,-
Ultra mosogatópor 500g 259,-
Colgate Total fogkrém 3-féle 100ml 299,-
Quanto öblítõk 7-féle illat 750ml 299,-
Always Ultra night 7 betét 339,-
Always Ultra super+ 8 betét 339,-
Silán Amazonia öblítõkonc. 1l 379,-
Cillit WC-tisztító 2-féle 500+250ml 399,-
Wu-2 sampon 1l 439,-
Ász mosópor 3kg 599,-
Dove sampon 5-féle 250ml+50ml 599,-
Vanish folyékony mosóadalék 1l 769,-
Dosia mosópor 3-féle 5kg 1299,- 
Vanish Oxy Action por 500g                              1349,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

KOMFORT ABC Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.

HIRDETÉS

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban
március 26-án (pénteken) 

8.30 - tól 16 óráig.

Mezõberényben és Békésen 

A BERILL ÉKSZERÜZLETBÕL
ajándékozzon szeretteinek!

NÕNAPRA, HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓRA, 
SZÜLETÉS ÉS NÉVNAPRA

ARANY ÉS EZÜST ÉKSZER KÍNÁLATUNKBÓL

4000 Ft/g-tól, még mindig a legkedvezõbb áron!

SZOLG`LTAT`SAINK: 

Új ékszervásárlás esetén törtarany beszámítás.
Cím: Mezõberény, Kossuth tér 13.

Békési üzletünkben 
az exkluzív AURARIUS jegygyûrûk 24 új mintadarabjából

választhat

Zálogfiókunk aranyékszerre azonnali záloghitelt nyújt

INTERNET-HASZNÁLATI TANFOLYAM 
A KÖNYVTÁRBAN

A Városi Könyvtár az Internet és elektronikus szolgáltatások
ismereteinek elsajátítására tanfolyamot szervez a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Igazgatósága támogatásával az alábbi korosztályok-
nak:
1. 13-15 évesek részére: A tanfolyam célja: az alapfokú
számítástechnikai ismeretek birtokában lévõ gyerekek   informá-
ciókeresõ technikájának elmélyítése 
2. Fiatal felnõttek részére: Cél: középiskolai tanulók, felsõoktatási
intézmények hallgatói v. aktív dolgozók egy életen át tartó tanulásá-
nak, munkavállalásának, stb. támogatása az információszerzés új
eszközeinek megismertetésével
3. Idõsebbek részére (NagyiNet):
Cél: megmutatni az Internet lehetõségeit, bátorságot adni és meg-
tanítani annyit, amennyit lehet.
A tanfolyamok 20-20 órában, egy hét alatt kerülnek lebonyo-
lításra (hétköznaponként du. 5 órától, ill. szombat    délelõtti
elfoglaltsággal).
A jelentõs pályázati támogatásnak köszönhetõen a tanfolyam ára:
1.500 Ft/fõ
Jelentkezni március 19-ig lehet a könyvtárban személyesen v.
telefonon (352-830).

- ékszerkészítés
- javítás
- tisztítás
- kõfoglalás

- törtaranyfelvásárlás
- gravírozás
- fotógravírozás
- vésés
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MÚLTUNK

BÉKÉSI BÉKÉTLENSÉG
1848-as forradalmi megmozdulások Mezõberényben és környékén

„Nagyapáink és apáink Míg egy század elhaladt
Nem tevének annyit, mint mink huszonnégyóra alatt”

Petõfi Sándor: 15-dik március 1848

„Jöhet idõ, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni” - írta Illyés
Gyula, a Haza a magasban költõje. Az emlékezés táplálék nélkül üres for-
malitássá válik. Sokféleképpen lehet ünnepelni, emlékezni, szónoklattal,
katonai díszszemlével, utcabállal, stb. Nálunk a március 15-i ünnepet azok
a papírból készült apró nemzeti zászlócskák hirdetik, melyek minden már-
cius 15-én megjelennek az utcán, az ablakokban, és a kokárdák minden
évben a szív fölött. 1848. március 15-én Petõfin és legközvetlenebb fegy-
vertársain kívül alig akadt valaki, aki tudná, hogy majdan mint az újkori
magyar történelem legnevezetesebb fordulópontjáról fognak megemlé-
kezni Magyarország évkönyveiben. Azt, hogy e nevezetes idõben mi tör-
tént Pesten és Budán, történészek sora szinte óráról órára leírja. Hogyan ra-
gadják meg az elsõ kínálkozó alkalmat forradalmi céljaik elérésére a már-
ciusi fiatalok. Hogyan igyekeznek keresztezni törekvéseiket a hatalom bir-
tokosai, hogyan szegülnek szembe a forradalommal a liberális nemzeti el-
lenzék, a polgárság egyes csoportjai, hogyan tör fel a pesti tömegekbõl
Petõfiék színreléptekor a forradalmi lelkesedés. A pesti forradalom azon-
ban az ország forradalma is volt. A forradalmi hangulat nem kerülte el sem
Békés megyét, sem Mezõberényt. 
„A Pesten történtek hírét március 19-én hozta le két polgár Békéscsabára.
Az elsõ alispán az egész megye népét március 22-re Gyulára hívja köz-
tanácskozásra, mi mindenütt lelkesedéssel fogadtatott. A pesti 12 pont hit-
szónokai lelkesen magyarázták a követeléseket, amit a népgyûlés sorra el-
fogadott. Csaba városából Gyulára menõ szarvasi, komlósi, gyomai, tarc-
sai, berényi küldöttek a Kaszinó épületében gyûltek össze. Vacsora felett
poharat ürítettek, Kossuth az elsõ magyar miniszterelnök, gróf Batthyány
Lajos és a békési birtokokkal rendelkezõ báró Eötvös József egészségéért.
Omaszta Zsigmond Csaba városának elsõ embere Petõfi Nemzeti dalára
alkalmi dallamot is szerezett, hogy a lelkes honfiak elénekelhessék.” (Pesti
Hírtlap 1848 április 2.)
A magyar örökváltság márciusi törvényeinek nem megnyugtató ren-
dezésével azonban Békés megye, Mezõberény adalékot ad a forradalmak
lélektanához is. Megjelenik elõttünk az egész magyar társadalom, melyet
az ellentétes érdekek százfelé tagoltak. Békésben már a márciusi forradal-
mat megelõzõen voltak erõszakos mozgalmak, s már akkor állítottak fel
rögtönítélõ bíróságokat. Most a pesti események híre egymagában ele-
gendõ volt, hogy lángra lobbantsa a békési falvak és mezõvárosok népét.
Békés megye követei Pozsonyban még a konzervatív áramlathoz csat-
lakoztak. Viszont idõközben a Békésbe is lejuttatott radikális lapok meg-
mozdulásokat okoztak. Már április elsõ napjaiban teljes forrongásban ta-
láljuk az egész megye népét. Békésben gróf Weinckheim Józseffel a
közlegelõrõl kötött egyezség feloszlatását s a szegények részére földet, a
házatlanok részére házhelyet követlenek. Mezõberényben báró Weinck-
heim László földjeit, legelõjét elfoglalták, de ugyanezek történtek a szom-
szédos Csongrád és Csanád vármegyében is. A népnek mindenütt meg-
voltak a saját elméletei eljárásuk indoklására. Ahhoz, hogy ezek a meg-
mozdulások bekövetkeztek, az alábbi okokra vezethetõ vissza. A paraszt-
ság századokon át elszenvedett jogsérelme, foglalások, igazságtalan bir-
tokrendezések, legelõelkülönítési perek. Amozgalom gócpontjai a liberális
Weinckheim család jobbágyközségei voltak, Mezõberény, Gyula és
Orosháza.
Mezõberényben már az év elején voltak nagyobb mérvû zavargások.
Októberben, amikor a honvéd toborzás folyt, a berényiek rátörtek az
uradalmi földekre, felosztani kezdték azokat, hangoztatták, hogy „ha az
ország védelme igénybeveszi a nép vérét, akkor az urak vagyona is a népet
illeti”. A fõszolgabíró és az alispán hiába kísérelték meg a nép lec-
sendesítését. Erre a vármegye választmánya október 19-én futárok által
kereste meg a szomszéd megyéket, hogy a lázadás elfolytására fegyveres
erõt küldjenek és a honvédelmi bizodmányt is értesítette a történtekrõl.

Tragikus fordulata a dolognak, hogy a rendeletet, amellyel kormánybiztost
küldtek Mezõberénybe, maga Nyári Pál Pest másodalispánja, megyei
táblabíró írta alá, aki egyébként a forradalmi napokban a tõle megszokott
elmeéllel gúnyt és nevetséget ûz a „forradalmárosdit játszó Petõfiékbõl”.
Kossuthot nagyszájú prókátornak nevezi, aki sehonnai létére nem csak a
megyei, hanem immáron az országos ellenzék vezetését is bitorolni
merészkedik. Mezõberényben a kormánybiztos sem tudott rendet csinálni.
A lázadás egyik fõ vezérének, Frey Ádámnak elfogása és október 30-án
kivégeztetése és nyolcvanhat egyéb elítélt közül 57-nek elítélése sem
használt. A lázadás még november végén is tartott. Az állandó bizottság
egy kisebb ágyút és legalább 500-600 lõfegyveres katonát kért Szegedrõl.
Hasonló vádak alapján végezték ki december 17-én Orosházán Oláh István
„históriást”.
Az erõszakos megmozdulásokat bizonyára el lehetett volna kerülni a hû-
béri viszonyok maradványainak teljes eltörlésével. Az egész volt jobbágy-
ság a telkes gazdákat is beleszámítva, még épp úgy adózott a földesurak-
nak, mint március 15 elõtt. Az örökváltság megnyugtató rendezése a for-
radalom végéig nem történt meg. Erre az sem mentség, hogy a reform igazi
harcosai, köztük Petõfi már március végén kibuktak a Nemzetgyûlésbõl.
De, hogy Petõfi megbukott, úgy a radikálisok közül is alig jutott be olyan
a Nemzetgyûlésbe, aki elõbbrevalónak tartotta volna a szociális reformot a
nemzeti követeléseknél. Miként Kossuth elõre látta, a régi tekintélyek
gyõztek mindenfelé. A bécsi udvar és hadvezérei jól tudták, hogy semmi-
vel sem nyerhetik meg inkább a népet és semmivel sem erõsíthetik meg
inkább királyhûségéhez, mintha a gazdasági sérelmei dolgában biztosítják. 
Jellasics, Windischgrätz a király nevében számos kiáltványban biztosította
a földmûves népességet, hogy a robottól, dézsmától ezentúl is föl lesz
mentve. Ezek azonban üres és rosszhiszemû ígéretek maradtak. Kossuth a
haza megmentése után kívánta a parasztok törekvéseit orvosolni és ezt
csupán az úrbéri viszonyokra értette. A kormány és az országgyûlés azt
hitte, hogy az izgató lapok eltiltása, a békési nép közt röpiratokkal ke-
reskedõ „históriás” kivégeztetése, le fogja csendesíteni a népet és új lángra
lobbantja a forradalmi lelkesedét. Tény, hogy a hûbéri viszonyok marad-
ványainak rendezése a Nemzetgyûlésben a szabadságharc végéig szóba
sem került többé. 
Az 1848-49-i forradalomban a szabadságukért felkelt népek egyikének
sem kellett akkora túlerõvel megküzdeni, mint a magyarnak. A végsõ
összeomlást azonban nemcsak az ellenség túlereje, hanem a belsõ viszájok,
szakadások is okozták. Ezt híven tükrözik a 156 évvel ezelõtt történt békési
radikális reformmozgalmak is. Az ünneplés mellett emlékezzünk kegyelet-
tel e mozgalom akkori áldozataira is.                               Rédai Sándor

... aki 1848. augusztusában vállalta, hogy elkíséri a mezõberényi
nemzetõröket dél-magyarországi táborozásukra.

TÚRI DÁNIEL REFORMÁTUS LELKÉSZ SÍRKÖVE, ...
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MEGYEI SAKK

DIÁKOLIMPIA
A korábbi évekhez hasonlóan, az idei évben is jól szerepeltek városunk
fiatal sakkozói a megyei diákolimpia küzdelmein. Versenyzõink több
országos döntõs helyet szereztek, de a további értékes helyezések is azt
mutatják, hogy Mezõberény az egyik legfontosabb utánpótlás bázisa
megyénknek.
Eredmények: I. Helyezettek: Nagy Róbert (Vásárhelyi P. Bcs. VI. korcso-
port), Petõfi S. Gimnázium fiú csapata (Zsíros György, Babinszki János,
Harmati Gábor, Répási Csaba), Komlódi Ivett (Békéscsaba Belvárosi Ált.
Isk. felsõs leány csapatának tagja) – valamennyien országos döntõbe jutot-
tak. II. Helyezettek: Zsíros György (Petõfi S. Gimn. V. korcs.) - õ is dön-
tõs, mivel a tavalyi országos bajnok végzett elõtte. Babinszki János (Petõ-
fi S. Gimn. VI. korcs.), Váradi József (Orlai P. S. Ált. Isk. IV. korcs.), 1. Sz.
Általános Isk. alsós fiú csapata (Bagita Ákos, Zahorán Bertold, Balogh
Gergõ). III. Helyezett: Perei Zsolt (Farkas Gy. Békés, V. korcs.), Petõfi S.
Gimn. leány csapata (Tóth Ágnes, Hlásznyik Emese, Szokola Tímea).
Eredményeikhez gratulálunk, az országos döntõsöknek pedig sok sikert
kívánunk!                                                                              Jozaf Csaba

KICK-BOX HÍREK
A 2003. évi versenyeredmények alapján a mezõberényi kick-box szak-
osztály sportolói közül négy versenyzõnek sikerült minõsítést szereznie: 
46 pont: Barna Nikolett junior „Aranyjelvényes ifjúsági sportoló”.
40 pont: Szabó Anikó junior „Aranyjelvényes ifjúsági sportoló”
58 pont: Bartó Róbert ifjúsági „Aranyjelvényes ifjúsági sportoló”
105 pont: Göblyös Tibor junior „Kiváló ifjúsági sportoló”
36 pont: Göblyös Tibor a felnõtt versenyeken elért eredményei alapján 
„I. Osztályú sportoló” minõsítést kapott.
Kunszent Kupa utánpótlás kick-box verseny (Kunszentmárton) ered-
ményei: fiú 32 kg Schupkégel Miklós III., Fiú + 32 kg Komlódi Balázs II.,
Fiú 52 kg Kovács János I., Schupkégel János II., Ifjúsági 57 kg Bartó
Róbert I. Leány + 52 kg Kiss Brigitta II. n

LIMA - DARTS HÍREK

LEGFRISSEBB EREDMÉNYEINK:
Területi Soft OB. I. forduló - Január 31. Gyula, Sörpatika, 25 induló.
Egyéni: 1. Urbán Gábor (Makó), 2. Nyíri István (Gyula), 7. Nagy (Piry)
István, 9. Frey Péter, 15. Bárdi Mihály (Mezõberény).
Páros: 1. Urbán-Blagoje (Makó), 2. Frey-Bárdi (Mezõberény).
Területi Steel OB. I. forduló - Február 14. Gyula, Sörpatika, 39 induló.
Egyéni: 1. Bezzegh Arnold (Jászladány), 2. Bárdi Mihály (Mezõberény),
9. Kovács (Panda) László, Frey Péter, Urbancsek Zoltán (Mezõberény), 17.
Nagy (Piry) István (Mezõberény). 
Páros: 1. Bezzegh-Makai (Jászladány), 2. Frey-Urbancsek (Mezõberény),
9. Bárdi-Kovács (Mezõberény).
Steel OB II. osztályú csapatverseny, I. forduló - Február 21. Jászladány. 
1. Mezõberény 6 pont, 2. Jászladány 4 pont, 3. Gyula II. 1 pont, 4. Szarvas
1 pont.
LEGKÖZELEBBI FONTOS VERSENYEK:
Március 7. Gyula, Megyei Bajnokság, egyéni Steel-Soft, I. forduló
Március 27. Mezõberény, Steel OB II. osztályú csapatverseny, II. forduló
DARTS ISKOLA (www.darts.lap.hu)
A soft darts: Köznyelven gépes. Maximum 18 gr-os, kizárólag mûanyag
hegyû nyilakkal játszható.
A steel darts: Klasszikus tábla. Szizalkender táblán játszák, a nyilak acél
hegyûek, felsõ súlyhatár 50 gr.
A tábla elhelyezése: 173 cm magasan van a tábla középpontja (Bull: „a bika
szeme”), 237 cm távolságra a dobóvonal. 
Szerdánként az Iparban este 7 órától edzést tartunk, minden érdeklõdõt
szeretettel várunk. 
Mezõberény városának nevét már 7 éve öregbítjük, és komoly erõt képvi-
selünk, mint megyei, úgy országos szinten is. Klubunk a tagok önfinanszí-
rozásából tartja fenn magát, így egyre kevesebben tudják vállalni a vidéki
versenyeket. Nekünk a fillérek is számítanak, szponzorok, támogatók
segítségét várjuk a 30/9-380-186 - os telefonszámon, vagy a szerdai edzé-
seinken személyesen. 
Szeretnénk köszönetet mondani múlt évben nyújtott segítségükért:
Berény Color Kft, Ipar Discó (Mezõberény), I-Point Kft (Békéscsaba),
Klasschem Kft (Szeged). (UZO)

SPORT

Klubunk a Magyar Darts Szövetségnél hivatalosan
1996-tól van bejegyezve, jelenleg 8 igazolt és 10 ama-
tõr játékosunk van. A 2004. évben már az Országos
Csapatbajnokság II. osztályában indulhatunk. Célunk
a bennmaradás, de jó esélyünk van az I. osztályba
jutásra is. Egyéniben, steel, és soft szakágban is
képviseltetjük magunkat.

Kispályás labdarúgó Teremkupa
Mezõberény 2003-2004.

Végeredmény: Szenior: 1. Netzita, 2. Csárda-Tex, 3. Asszonybosszantó,
4. Fábafém. Amatõr: 1. Csárd-Tex, 2. FC Speculátor, 3. Koccintó, 4. Tóth
Mûhely. Profi: 1. Meteor, 2. Ipar, 3. Gergely BT., 4. Origo.
Különdíjak: Senior: gólkirály - Hajdú Sándor (Csárda-Tex 15 gól), 
Amatõr: gólkirály - Benyovszki János (Koccintó 32 gól), Profi: gólkirá-
ly - Szûcs Zsolt (Gergely BT 23 gól).
Legjobb kapus: senior - Czirbuly Zoltán (VAD-ÁSZ), amatõr: Havasi
Szabolcs (FC Speculátor), profi: Rau Zsolt (Meteor).
Legjobb mezõnyjátékos: senior - Nagy Attila (Netzita), Barna István
(Asszonybosszantó), amatõr: Lajkó Roland (Tóth Mûhely), Burai Károly
(FC Speculátor), profi: Kreisz Zsolt (Origo), Farkas Gyula (Ipar).

NÕNAPALKALMÁBÓL

A N A P S U G Á R   A J Á N D É K B O L T
Mb. Fortuna tér 13. (Lottózó mellett)

SZERETETTEL VÁRJA VÁSÁRLÓIT!

Kedvezmények és akciós árak!

Természetes anyagokból (fonott, szõtt, varrott) ajándéktárgyak!

LAZARUS MINTABOLT
(Mezõberényben a Piac Csarnok mellett)

Függönyök, sötételõk minden színben és méretben, minden igényt
kielégítõ választékban! Igény szerint felmérés, méretre varrás, felrakás!
Gyerekszobába Walt Disney figurákkal díszített függönyök széles
választéka! 
Kínálatunkból: ovis ágynemûk, ágynemûk, lepedõk, szivacspárnák
(allergiásoknak is), franciaágy - takarók, törölközõk, abroszok, konyha-
kendõk, asztalterítõk,  SZÕNYEGEK, VESSZÕÁRU nagy választék-
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* ZALAKERÁMIÁS falicsempék és burkolólapok
20-50 % kedvezménnyel.
* 41x41 cm kõporcelán lapok 5.200 Ft/m2 - 2.690 Ft/m2!
* MASSIVE LÁMPÁK - 20-40%
* CSAPTELEPEK -20%
* MOSDÓ CSAPTELEP 3.490 Ft - 2.490 Ft

Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Békés megye területén 40.000 Ft feletti vásárlás esetén

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!

Nyitva tartás:

hétköznap: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig. 

Tel/fax.: 06/66/284-528, Rd.: 06/20/966-7647

CSEMPECENTRUM ÉS CSILLÁRSZALON

5500 GYOMAENDRÕD, TOLDI U. 1/1.
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Vízszintes: 1. A megf. 1. része.14. Mozi. 15. A megf.
9. része. 16. Egy angolul. 17. Minden zene kezdete! 18.
Fagyizik. 19. Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum. 20.
Rádiusz. 21. A megf. 10. része. 24. A hegedû tartója. 25.
Állóvíz. 27. Nitrogén vegyjele. 28. Mûhiba hangzói! 29.
Füzesgyarmat centruma! 31. Osztrák autójel. 32. Utca
röviden. 33. A megf. 4. része. 35. Kígyó keverve!37.
Lovat felszerszámoz. 39. A rozsda is teszi. 41. Végtelen
tufa!42. ... kultúra (földmûvelés, mezõg.). 43. Gõrkori
eleje! 45. ... helyben (rögtön ott). 47. Idõ jele a fizikában.
48. Szántóeszközök. 50. Hajdú-Bihar megyei település.
52. Fejetlen Seat! 53. Kevert béka! 55. ...-halnak. 57.
Szövetség, egyesülés. 58. Egész hányada. 59. Hátlan Cse-
hov! 60. Kevert Csád! 61. Lécvég! 62. Enyém, ..., övé.
64. Kézi tûzfegyver zárszerkezete. 66. Üti. 68. Olasz
autójel. 69. Liter. 70. A megf. 8. része. 72. Szekér belse-
je! 73. Tasak a ruhán. 76. T.Y.L.T. 77. Csendben
rárakodik! 79. Rezsó belseje! 80. Legelõ. 81. A megf. 6.
része. 83. Kérdõszócska. 84. Néma nóta! 85. Az egyik
alapíz. 86. Csalatkozik. 

Függõleges: 1. Minutum röviden. 2. Héber „A” betû.
3. Néma téma!4. Ruszli belseje! 5. A megf. 3. része. 6. Be
ellentéte. 7. Amennyien. 8. Fejetlenül lohad! 9. Szerzetes-
rend. 10. Csendben tûz! 11. A legvékonyabb betû. 12. A
megf. 5. része. 13. Kicsi. 14. A megf. 2. része. 19. Római
egyes. 22. Cselszövés, ármánykodás. 23. Magát kito-
mboló. 26. Hóvég! 30. Y.Y. 33. A megf. 7. része. 34. Kilo-
gramm. 36. Szlovákiai magyar település lakosa. 38.
Fordított kétjegyû betû. 40. Kén vegyjele. 44. Épületet
felújít. 46. Luxemburg autójele. 49. Bélbél! 51. EEEEE!
54. Csibéi egyik fele! 56. Nem fiút. 57. Fiúbarátot. 59.
Szén vegyjele. 60. Darabonként. 63. Átmérõ jele. 65.
Rádium vegyjele. 67. Vörös angolul. 70. Ékvég! 71.
Fõvárosi közlekedési eszköz. 74. Száz oroszul. 75. Láb-
vég! 78. Belsõ rázkódások! 80. Fedd. 82. Pavlov egyik
fele. 85. Szkandium vegyjele. 86. Céjé! 87. Kötõszó. 88.
Egyel! 89. Secundum röv.

FIGYELEM!! 

Minimum 70m2 nagyságú

ÜZLETHELYSÉGET KERESEK 
bérlet vagy vétel céljából 

a város központjában, forgalmas helyen.

Továbbá keresek megvételre központi helyen

található CSALÁDI HÁZAT, nem baj ha

felújításra szorul.

Várom jelentkezésüket a 

06-30-978-8544-es mobil számon.       



MÛVELÕDÉS

PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
Egy közmûvelõdési intézményben

folyó tevékenységrõl leginkább a prog-
ramok beszélnek. Éves rendezvény-
tervünk elkészült, most helyszûke
miatt, mégsem errõl (kiállítások, hang-
versenyek, irodalmi kávéház, korosztá-
lyok napjai stb.) írnék, hanem olyan szolgáltatásainkról, tevékeny-
ségünkrõl, amelyek kevésbé ismertek, vagy újdonsággal szolgálhatnak.

Az elsõ ilyen, hogy nyertes pályázat eredményeként, az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium támogatásával bõvül az Internet hozzáférési
lehetõség intézményünkben. A továbbiakban eMagyarország Pontként
mûködik majd ez a szolgáltatásunk, melyet egyszerre hárman vehetnek
majd igénybe.

A másik, hogy növelni szeretnénk a civil szervezetekkel fenntartott
partneri kapcsolatainkat, melynek során célunk, hogy minél több szerve-
zet találja meg helyét és szerepét a város kulturális életében, rendezvé-
nyeinek sorában. Intézmények, szervezetek összefogásával a kevésbõl
is többet lehet kihozni. Ennek az összefogásnak eredménye volt a Már-
ton napi mulatság, és a következõ, bízunk benne sikeres városi szintû ese-
ménye lesz az EURÓPA-MAJÁLIS, melyet május 1-jén a kastély kert-
ben tervezünk a partner szervezetekkel megrendezni.

Még nagyobb összefogást eredményezhet, és a lehetõségek további
bõvítésével járhat a kistérségi kapcsolatok szélesítése. Ennek révén
nemcsak több amatõr mûvészeti csoport érkezhet hozzánk, s a berényiek
több helyen léphetnek fel, hanem többet tudhatunk meg a környezõ tele-
pülésekrõl, szorosabb kapcsolatot építhetünk ki, közös érdekünkben, az
ott élõkkel.

Intézményünk adottságai az elmúlt években szûkültek. Alapterü-
letünk és klubtermeink száma jelentõsen, a dolgozói létszám kisebb mér-
tékben csökkent. A nehéz gazdasági helyzet sem kedvez a közérzetünk,
elõrehaladásunk szempontjából ugyan fontos, de a mindennapi létfenntar-
tásunkban nélkülözhetõ tevékenységeknek. Ennek ellenére igyekszünk
meglévõ adottságainkkal jól gazdálkodni. Célunk, hogy az intézmény
továbbra is minél teljesebb mértékben segítse Mezõberény lakóinak
közösségi közmûvelõdési tevékenységét.

Szûcsné Sziklai Éva 

Kazinczy-verseny 
a Városi Könyvtárban

A Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép Magyar Beszéd városi fordulója
általános iskolai tanulók részére 2004. február 12-én került megrendezésre
a Városi Könyvtárban.
A helyezettek felsorolása elõtt a verseny kapcsán egy gondolatomat
szeretném megosztani az Olvasókkal: sokszor hallunk, olvasunk ma olyan
felmérésekrõl, olvasáskutatások eredményeirõl, melyek a gyerekek
olvasástanulási nehézségeirõl, a különbözõ korú tanulók szövegértési
problémáiról számolnak be.  Sajnos tényleg komoly gondok vannak ezen
a téren! S talán éppen ezért kell még inkább örülnünk, hogy ezen a
délutánon a résztvevõ 18 tanuló  szép kiejtésérõl,  értõ olvasásáról is  szá-
mot adott a szabadon választott és a nem könnyû kötelezõ szöveg bemu-
tatásakor, s hogy  õk már tudják, hogy "…anyanyelvünk erejével minden
szellemi érték birtokba vehetõ és továbbadható, hogy benne és általa
megújulhatunk és felemelkedhetünk." (Gál Sándor: Vallomás az
anyanyelvrõl)
A verseny eredménye: 5-6. osztályosok: I. Kiss Brigitta - 1. Sz. Ált. Isko-
la 5. c osztály; felkészítõ tanára Kesztyûs Zsuzsa. II. Széplaki Petra - Orlai
P. S. Ált. Iskola 6. a osztály; felkészítõ tanára Dr. Zubereczné Miklya
Ibolya. III. Szugyiczki Zsuzsanna - 1. Sz. Ált. Iskola 5. b osztály; felkészítõ
tanára Schupkégel Sándorné. IV. Hoffmann Nóra - Orlai P. S. Ált. Iskola
6. b osztály; felkészítõ tanára Kmetykó Istvánné.
7-8. osztályosok: I. Dóczy Balázs - Orlai P. S. Ált. Iskola 7. b osztály;
felkészítõ tanára Kmetykó Istvánné. II. Edömér Krisztina - Orlai P. S. Ált.
Iskola 8. b osztály; felkészítõ tanára Körösi Mihály. II. Hegyesi Klára -
Orlai P. S. Ált. Iskola 7.b osztály; felkészítõ tanára Kmetykó Istvánné. III.
Vidó Judit - 1. Sz. Ált. Iskola 7.a osztály; felkészítõ tanára Schupkégel Sán-
dorné.
Városunkat a 7-8. osztályosok kategóriájának I. helyezettje, Dóczy
Balázs (felvételünkön) képviseli majd a Kisújszálláson megrendezésre
kerülõ regionális fordulóban.                                  Pallagi Mária

KÉSZÍTSÜNK JÁTÉKOT KÖZÖSEN A GYERMEKNAPRA!

A Mûvelõdési Központ 1994 óta, 10 éve szervezi, rendezi a Városi
Gyermeknapot. Az évek során sok szabadtéri játékot találtunk ki,
valósítottunk meg, de ötletünk még nagyon sok van. Keressük azok
segítségét, akik szívesen megalkotnának, vagy részt vennének egy-
egy játék elkészítésében. A játékok anyaga fa, fém, vászon,
melyeken elkészültük után feltüntetnénk alkotójuk, alkotóik nevét. 
A Mûvelõdési Központban Fábián Zsolt várja az alkotni és segíteni
vágyók jelentkezését. 

2004. január elsejétõl újabb öt évre nevezték ki a város kulturális
intézményeinek vezetõit. Ebbõl az alkalomból kérdeztük meg õket
intézményünk jelenlegi állapotáról és terveikrõl, márciusi lapszá-
munkban Szûcsné Sziklai Évát, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
igazgatóját.

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ DIAKÉPES ELÕADÁSA

Kunkovács László etnofotográfus volt a Mûvelõdési Központ vendége
2004. február 17-én 17 órától az Orlai Petrics Soma Gyûjtemény és a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ közös szervezésében megtartott
diaképes elõadáson. Kunkovács László egyedi tolmácsolásában nemcsak
az elõadás címében foglalt belsõ - ázsiai kõemberekrõl, sziklarajzokról és
áldozó oltárokról tudhattunk meg sok érdekességet, hanem az ott élõ mai
emberek mindennapjairól és a velük élõ hagyományokról is. A bemutató
külön értéke volt, hogy nagyrészt még kiadatlan fotókat ismerhettek meg
az érdeklõdõk az emberek életét tükrözõ sziklarajzokról. Így láthattunk
például síelve hátrafelé nyilazó harcosokat, megtekinthettük azokat a kõbe
vésett embereket is, amelyeket a temetési szertartásokra készítettek el. Íze-
lítõt kaphattunk a kutatás folyamatából is, az elutazástól kezdve egészen a
nyelvi és utazási nehézségek leküzdéséig. Nem csoda, hogy ilyen érdekfe-
szítõ elõadásra igen sokan érkeztek - nemcsak Mezõberénybõl - hanem vi-
dékrõl is. A közönség - bár igen vegyes összetételû volt az általános isko-
lástól kezdve a fotómûvészig - lenyûgözve hallgatta az elõadót és nézte a
diákat.                                                                                       Õszike

Mezõberényi Hírmondó 2004. március                                                            12.



Külsõre is szép intézménnyel gazdagodott a város!
A mezõberényi REFORMÁTUS IDÕSEK OTTHONA a Kálvin téren a
Széchenyi terv támogatásával  2002-2003-ban épült fel,  mûködését  2003.
november közepén kezdte meg.
Hatvan személy ellátására alkalmas az otthon, 2535 m-en 28 egyszemélyes
egyszobás, 10 kétszemélyes egyszobás és 6 kétszemélyes, másfélszobás lak-
rész várta a beköltözõket.

KÍVÜLRÕL BEFELÉ….

Az otthon nem csak kívülrõl,
belülrõl is barátságos.

Nagy elõnye az átlagosnál na-
gyobb  személyes tér, az, hogy
módja van mindenkinek visszavo-
nulni - vagy társaságban lenni, ven-
déget fogadni. Senkinek nem kell
idegennel laknia, ugyanakkor  min-
denki biztonságban van. Történjen
bármi - rosszullét, legyengülés - az
idõs embert  a saját lakrészében
gondozzák.

Mindenkinek saját hûtõszekré-
nye van, fõzhet a beépített konyha-
pultján vagy a vendégkonyhában. A beköltözõk - az ágyat kivéve - hozhat-
ták  bútoraikat, személyes tárgyaikat. Külön zuhanyfülke, WC tartozik va-
lamennyi lakrészhez. Telefon (házon belüli ingyenes hívással és nõvérhívó
funkcióval), kábeltévé és Internet csatlakozási lehetõség teszi még kom-
fortosabbá a mindennapokat.

És természetesen háromszori étkezés - diéta is -, torna, egészségügyi
ellátás (beleértve a gyógyszereket), programok, lehetõség szellemi és lelki
táplálékra.

Emberhez méltó környezet az öregséghez! (Hivatalosan emelt szintû
ellátásnak hívják). Olyan életfeltételek, amely minden idõs embernek
kijárna!

Elõször azokat a lakókat kerestük meg, akik régi, kedves ismerõseink
voltak. Valamennyi lakástípusban jártunk.

Mindannyian dicsérték az otthon kényelmét, szépségét, az õket körül-
vevõ szeretetteljes gondoskodást. De nem lehetett nem észrevenni,
mennyire nem könnyû megválni a korábbi otthontól, szokásoktól, életfor-
mától! Odavetett félmondatok voltak ezek („ott kellett hagyni a cicá-
mat…” „haszontalanná lettem…” „El kellett fogadnom, hogy ebben az
ágyban fogok meghalni…”), szívet szorítóak és tiszteletet parancsolóak!

Talán azoknak könnyebb egy picit, akik a párjukkal jöttek, vagy akinek
az életében nem volt akkora az életmódváltás, mint a családi házból ott-
honba költözötteknek.

Késõbb másokat is megkérdeztünk a lakók közül, olyanokat is, akikrõl
azt hallottuk, vannak kifogásaik. (A véleményekbõl egy rövid összeállítást
olvashatnak, keretben.)

SZOCIÁLIS LÉTESÍTMÉNY, EGYHÁZI INTÉZMÉNY, 
GAZDASÁGI EGYSÉG

A lakók után az otthon vezetõivel, Polonkay Zsuzsanna  intézményve-
zetõvel, Hornokné Braun Edit ápolásvezetõvel, Perdi Anna gazdasági ve-
zetõvel beszélgettünk az útról, amely ide vezetett, mostani érzéseikrõl, ter-
veikrõl és természetesen az otthon körüli szóbeszédekrõl is.

Polonkay Zsuzsanna diakónus-szociális munkás 15 éves szeretetszol-
gálati múlttal érkezett Budapestrõl. Hornokné Braun Edit a gyermek-
pszichiátriai munkát cserélte fel az otthonnal, s hozta magával a pszicho-
lógia és a személyre szabott gondoskodás iránti elkötelezettségét. Perdi

Anna egy pénzintézet osztályvezetõi állásából váltott át az otthon gazda-
ságvezetõjévé.

- Önök egy teljesen új intézmény indulásánál bábáskodtak. Mi
határozta meg az indulást?

Polonkay Zsuzsanna: - Csodálatos érzés egy háznak a szellemiségét
megalapozni, ugyanakkor hatalmas kihívás is.

Az én korábbi munkaviszonyom is egyházi intézményhez kötött, a
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonban tanultam meg szeretni az
elesetteket. Jó mestereim voltak - ha az ott tanultakat viszem tovább, már
nem lehet rossz az irány…  Csak a szeretet parancsát kell követni…. Javí-
tani a részleteken, a hibáinkon kell. Ami nem is olyan egyszerû….

Perdi Anna: - Nekünk, gazdasági szakembereknek az a feladatunk,
hogy a háttérben maradjunk, ugyanakkor minden eszközt és feltételt biz-
tosítsunk. A számvitel, a könyvelés másutt is ugyanaz, de a környezet más.
Itt minden azért történik, hogy a lakóknak jobb legyen. Ez határozza meg
a munkánkat.

Hornokné, Braun Edit: - Elsõ perctõl fogva nagyon fontosnak tartom
az egyéni, személyes gondozást, a továbbiakban is nagy súlyt szeretnék
erre helyezni. Minden ember más életet élt, mindenki másképpen reagál
dolgokra.  Most, a beköltözés után  különösen is érezni, hogy nagyon is
igényük van a lakóknak a személyes beszélgetésre. Ha bíznak bennünk,
csak akkor fognak nyugodt szívvel hozzánk fordulni, akár egészségügyi,
akár lelki gondjaik vannak.

A továbbiakban  közös beszélgetésünk összefoglalását olvashatják. A
válaszadó általában az intézmény vezetõje volt, de munkatársai
kiegészítették, árnyalták, színesítették azt.

- Hogyan határoznák meg az otthon legfõbb jellemzõit, viszonyítva
más, hasonló jellegû intézményekhez.

- Gyülekezeti fenntartású, emelt szintû ellátást nyújtó intézmény, teljes
körû ellátást, ápolást, gondozást nyújt, önálló lakrészekben. Az emelt szin-
tû ellátást elsõsorban a külön lakás lehetõsége és az egyéb, kapcsolódó
szolgáltatások jelentik.

Készítettünk egy rövid tájékoztatót, amelyben az  érdeklõdõ megtalál-
hatja az ellátás jellemzõit,  a lakrészek adatait, a jelenleg érvényben lévõ
árakat, a jelentkezés módját. (Ebbõl idézünk keretes részünkben)

- Hányan laknak most az otthonban?
- Az otthon megtelt, jelenleg 54 lakónk van (02. 26.). Ez nem ellent-

mondás a 60 férõhelyhez képest, hiszen egy személy is igényelhetett két-
személyes lakrészt, illetve a megözvegyültet sem költöztetjük el  és nem
költöztetünk hozzá mást.

„Az õsz ember elõtt kelj fel és becsüld meg az öreg embert”
/3.Móz.19,32/
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- Egy - erejéhez mérten - aktív létbõl átkerülõ idõs ember, ha teljes
passzivitásba kerül, életveszélyes lehet számára. Milyen lehetõségek van-
nak az aktivitás megõrzésére?

- Mindenki szabadon és aktívan élheti az életét, bármikor kimehet a
városba, vendégeket, családtagokat fogadhat, akikkel anélkül, hogy mások
zavarnák, a saját lakrészében beszélgethet. De kiülhet a társalgóba is, részt
vehet közös programokon. Naponta van torna, rendszeresen dalkör, közös
sütések folynak a vendégkonyhán. 

Bensõséges karácsonyt és vidám farsangot rendeztünk. Vannak játékok,
van olvasási lehetõség, és tavasszal majd kertészkedni is lehet. Mindenki
gyakorolhatja hitéletét, akár  gyülekezeti alkalmainkon, akár saját
gyülekezetében.

- Feltétel-e akár a beköltözõknél akár a munkavállalóknál a vallás-
gyakorlás?

- Nem feltétel. A beköltözõknél a jelentkezõk rászorultsága a fontos, a
munkatársaktól csak annyit kérünk, tartsák tiszteletben az otthon keresz-
tyén szellemiségét. Természetesen mi úgy érezzük, az ember életének
fontos része az, kiben hisz, kitõl vár segítséget. A ház mindenkinek fela-
jánlja a vallásgyakorlás lehetõségét áhítatokon, bibliaórákon, istentisztele-
teken. Minden ünnepünket és minden alkalmunkat egy-egy imádsággal
kezdjük, egyszerûen azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy van
lehetõség ilyen módon is élni, és ilyen módon segítséget kérni. Ezek az al-
kalmak - mint ahogyan az összes többi alkalom - nem kötelezõek, 

BESZÉDTÉMA

Egyszemélyes egyszobás lakások Kétszemélyes egyszobás lakások, Kétszemélyes másfélszobás lakrészek
a földszinten és az emeleten elõkerttel sorházszerû elrendezésben

lakószoba 12,14 m2 lakószoba, 
két beépített szekrénnyel 18,17 m2 lakószoba 16,65 m2

hálószoba 9,17 m2

fürdõszoba 2,69 m2 fürdõszoba 3,06 m2 fürdõszoba mosógép-
-csatlakozással 3,95 m2

elõszoba 2,83 m2 WC
közlekedõvel 1,61 m2

elõtér beépített szekrénnyel, teakonyha konyha fõzõpulttal 6,45 m2

minikonyha 3, 94 m2 mini konyhaszekrénnyel 3,0 m2 kamrával 1,02 m2

elõtér beépített
szekrénnyel 2,96 m2

levegõzõ-sétáló közös burkolt terasz 11,03 m2 fedett terasz 7,63 m2

Egyszeri használatbavételi díj 2003. november 15-2004. december 31-ig.
földszinten: 1.150.000 Ft házaspárnak is, házaspárnak is,
emeleten: 1.000.000 Ft egyedülállónak is 2.200.000 Ft egyedülállónak is 2.600.000 Ft

Havi gondozási díj 2003. II. félév - 2004. I. félévig garantált.

egy fõnek havi 50.000 Ft házaspárnak személyenként 50.000 Ft házaspárnak személyenként 60.000 Ft
egyedülállónak havi 60.000 Ft egyedülállónak havi 70.000 Ft

(folytatÆs a 15. oldalon)
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mindenki szabadon dönti el, hogyan tölti a napját.
- Hány munkatársa van az intézménynek?
- A szeretetszolgálat egyéb munkaágait is figyelembe véve (Idõsek

Klubja, házi segítségnyújtás) negyven, közöttük csökkent munkaképessé-
gûek is. 

A fõállású dolgozókon kívül részmunkaidõben orvos, gyógytornász,
mentálhigiénés szakember, dietetikus egészíti ki a munkatársi csapatot.

FÉLREÉRTÉSEK, FÉLREHALLÁSOK, KIKÖLTÖZÉSEK, 
SZÓBESZÉDEK

A városban sokfélét beszélnek. Polonkay Zsuzsanna maga is fontosnak
tartja ezeket a kérdéseket, hiszen csak a hozzájuk  eljutó hírekre tudnak
választ adni. Ezért is kérnek mindenkit, jöjjön, nézzen körül, érdeklõdjön
náluk, kérdezzen! Nemrégiben nyílt napot rendeztek az érdeklõdõknek,
amelyet késõbb megismételnek.

- Vannak, akik sokallják a gondozási díjat, illetve nem értik, miért kell
a saját vagyonukból vagy másból pótolni, hiszen arról volt szó, hogy
nyugdíjnak csak 80 %-át fogják igénybe venni…?

- Mindenkit részletesen tájékoztattunk a feltételekrõl. A nyugdíj 80 %-
át lehet gondozási díjra fordítani, 20 %-a meg kell, hogy maradjon költõ-
pénzként a lakónak. De a megállapított gondozási díjat fizetni kell, ennek
egyik módja lehet a külön vagyonból történõ fizetés. Hogy ennek mértéke
sok vagy kevés, megítélés kérdése. Érdemes összehasonlítani a különbözõ
feltételeket és a költségeket.

Megváltozott a világ, megváltozott az idõsek ellátásának módja. Egész
korábbi gondolkodásunknak kell megváltoznia ahhoz, hogy belássuk,
elõre el kell terveznünk saját idõskori ellátásunkat. 

- Hallottuk, hogy már többen kiköltöztek.
- Egy házaspár és egy egyedülálló költözött ki. Mindhármuktól barát-

ságosan, - akár a visszaköltözés lehetõségével - váltunk el. Arányában, a
beköltözöttek számához viszonyítva ez nem sok, és várható volt!

Arra, hogy valaki idõs otthonban lakik majd, nem tud a saját lakásában
teljesen felkészülni. Nem tudja kipróbálni! Jön,  elvárásokkal és elképzelé-
sekkel, a döntés fájdalmával és nehézségével, egész elmúlt életével, termé-
szetével, gondolkodásával. Beköltözik, s lehet, hogy szembesül azzal, más
az otthon ahhoz képest, amit elképzelt! 

Vagy egyszerûen még nem elég idõs a teljes körû ellátáshoz… Ha talál
valamit, ami neki megfelelõbb, akkor az a jó, ha mer dönteni, mer mást
keresni!

- Visszakapja a befizetett pénzét?
- Éppen ezért, hogy kezdhessen újat, törvényben meghatározott vissza-

fizetési kötelezettségünk van. Ez korábban 10 évre terjedt, a most érvény-
ben lévõ jogszabály szerint 5 évre esõ arányos résznek megfelelõ.

- Miért kellett megválni a saját lakástól?
- Az otthon a Széchenyi Terv lakásszám növelõ és minõségfejlesztõ

programjának keretében épült, a terv egyik célja az volt, hogy az otthonba
beköltözöttek lakásai mások számára felszabaduljanak. 

Ezért nem lehetett a nevükön ingatlan, vagy tartós önkormányzati
lakásbérlet.

- Vannak-e az otthonon belül konfliktusok? Igaz-e, hogy verekedés
volt?

- Nem, az nem volt, de konfliktusok természetesen vannak. Mint min-
den emberi közösségben.

Egész eddigi életformájától kellett megválnia annak, aki beköltözött. 
Meg tudjuk érteni, ha valaki úgy reagál erre a helyzetre, hogy dühös,

kiabál, akár velünk is….Ha így tudja megharcolni a saját döntését, akkor
ezzel együtt kell elfogadni.

- Munkaügyi vitákról is hallottunk. Nevezetesen arról, hogy kevesebb
bért kaptak itt a dolgozók, mint korábbi, állami munkahelyükön.

- A béreket szigorúan a közalkalmazottakra vonatkozó jogszabályok és
bértábla alapján állapítottuk meg. A kifizetés azonos, a nyilvántartás eltérõ.

EGY CSOKORNYI VÉLEMÉNY A LAKÓKTÓL:

Vágvölgyi Mihály és felesége: Minden igényt kielégít, amit  ilyen
otthonnal szemben támaszthat az ember. Azért jöttünk be, hogy öreg
korunkra legyen, aki ápoljon bennünket. Nagyon jól érezzük
magunkat, még tudunk mozogni, élni a korábbi életünket, mégis gon-
doskodnak rólunk.

Reményi Zsuzsanna: Jó itt, nagy szeretettel törõdnek velünk.

Kõfalvi Jánosné: Viszontagságos, fájdalmas volt a beköltözés, a fér-
jem már súlyos betegen, mindössze egy hetet tölthetett itt. Kétség-
beesett voltam, de mindenki segített - annyira, hogy végén még  -
akaratlanul - kis félreértésbe keveredtem. Lassan megnyugszom, s ez
azoknak is köszönhetõ, akik mellettem vannak. Szeretem a társaságot,
úgy érzem, megtalálom itt  a helyem.

Gyaraki Imre és felesége: Ha tudom, hogy ennyit kell fizetni, nem
jöttem volna be…Igazságtalannak tartom, hogy nem egyforma térítési
díjat fizetünk. Igaz, hogy én az emeletiekkel szemben egy másfél
szobás lakásban lakom, de az egyszeri befizetésem is több volt!

Perjés Andrásné: Én akartam bejönni, és jó nekem itt! A testvérem-
mel együtt költöztünk be, de mint mindenki, mi is külön szobában
lakuk. Természetesen ugyanannyit vagyunk együtt, mint korábban.

Fekete Istvánné: Minden szép és jó, nagyon örülök, hogy ilyen szom-
szédaim vannak. Szeretnék alkalmazkodni, bár nem tagadom, nagyon
érzékeny vagyok. A lányom örül, hogy jó helyen tud engem.

Salamon Anna: Én tudatosan készültem arra, hogy egyszer majd egy
ilyen otthonba költözöm. Hasonlóan élek, mint korábban, de bizton-
ságban érzem magam, s ez nagyon fontos nekem.

Hoffmann Magdolna: Nehéz volt elhagyni az otthonomat, de majd
csak megszokom! Itt nagyon kedvesek és igazán szép minden.

Takács Gábor: Békéscsabáról költöztem ide, nem tudtam már fizetni
a lakásom rezsijét.
Az itteni tapasztalatiam vegyesek.  Itt mindenki mindenbe most
tanul bele! A doktornõnk négy órás, de az lenne a jó, ha mindig itt
lenne. Nem vagyok megelégedve a koszttal, cukorbeteg vagyok,
nekem túl sok a rizs meg a tészta. Azért nem akarok elmenni
innen!

(folytatÆs a 14. oldalról)
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Mi egy teljesen új bérprogrammal dolgozunk. Mindig a tárgyhavi bért
számoljuk ellenõrizhetõ módon, részletezve: alapilletmény, túlóra, mûsza-
kpótlékok, stb. Ezeket kell összeadni ahhoz, hogy láthatóvá váljék a teljes
illetmény. Meg kellett szokni a dolgozóknak az új formát, mára, azt gon-
doljuk, mindenki számára áttekinthetõ.

A FENNTARTÓ GYÜLEKEZET

Az otthon fenntartója a Református Egyházközség. Szabó Endre refor-
mátus lelkipásztorral beszélgettünk a fenntartó szerepérõl, a gazdasági
háttérrõl, a gyülekezeti szeretetszolgálatról.

- A gyülekezeti szeretetszolgálat nem csak az Idõsek Otthonából áll,
hanem a korábban létrehozott Idõsek Klubjából és a házi segít-
ségnyújtás valamint a szociális étkeztetés megszervezésébõl is. A
gyülekezet egésze hogyan viszonyul mindehhez?

- Különbözõ módon. Van egy réteg, aki az elmúlt 10 év alatt
megértette, hogy  ennek a szociális munkának van értelme, haszna, áldása.
Van, aki úgy érzi, idegen test az egyházban. Én magam azt vallom, hogy
az egyház alapvetõ tevékenysége szólni és cselekedni a szeretetet, s ennek
a része ez a szolgálat. Ugyanakkor be kell vallani, hogy ez csak annyiban
egyházi tevékenység, hogy az egyház vállalja fel az állami pénzek
megfelelõ hasznosítását és nem a gyülekezet saját anyagi hátterébõl jött
létre az otthon.

- A gazdasági hátteret az állami normatíva, a befizetések és az egy-
házi támogatás biztosítja?

- Az egyszeri befizetési díj felhasználást az állam szigorúan szabályoz-
za. 10 %-ot letétben kell tartani az esetleges kiköltözéskor visszajáró kifi-
zetésekre. 30 %-ot kifejezetten és kimutathatóan fejlesztésre kell fordítani,
a fennmaradó 60 %-ot saját döntése szerint használja fel a fenntartó.

Jelen esetben természetesen félre kellett tennünk a 10 %-ot, 30 % eleve
fejlesztésre, az építkezésre fordítódott, és a presbitérium úgy döntött,
hogy a saját anyagi erején felül a 60 %-ot is az építkezésre fordítja.

A mûködéshez most - miután beépítettük az egyszeri befizetés 60
százalékát - a következõk állnak rendelkezésre: az önkormányzati ottho-
nokkal azonos feltételekkel adott állami normatíva, az egyházi támogatás,
amely olyan mértékben jut minden intézménynek, amilyen mértékben az
elmúlt naptári évben az önkormányzatok támogatták saját otthonukat,
valamint a lakók térítési díja. A gyülekezet céladományokkal támogatja az
intézményt.

- Hogyan gyakorolják a lakók hitéletüket?
- Szabad akaratuk és meggyõzõdésük szerint. Az intézet lelkésze Kiss-

né Fábián Zsuzsanna jelenleg kisgyermekével otthon van, helyettesítésé-
rõl gondoskodunk. Vasárnap délelõttönként és esténként, hétfõn délután
van istentisztelet, szerdán bibliaóra. Hét közben 11 órakor áhítatot tartunk.

A hónap elsõ és harmadik vasárnapján délután az önkormányzat egyik, il-
letve másik szociális otthonában szolgáló református lelkészt elkíséri a la-
kók küldöttsége, a hónap második vasárnapjának délutánján az otthon ét-
termében van énekes istentisztelet. A negyedik vasárnapon délelõtt a nem
református lakókat gépkocsival segítjük el az evangélikus és katolikus gyü-
lekezet istentiszteletére.

- Eltelt három hónap… Mi most a legnagyobb öröm és a legnagyobb
gond?

- A legnagyobb öröm az, hogy lassan megszokják a lakók az otthont,
túlestek a beköltözés krízisén, az elfogadás, a megnyugvás vette át a koráb-
bi feszültségek helyét.

A legnagyobb gond az, hogy megtelt az otthon, azok pedig, akik most
érdeklõdnek, jelentkeznek, felvételt nyernek, hosszabb ideig kell, hogy
várjanak a beköltözésre.

A CÍMADÓ BIBLIAI IDÉZET

Polonkay Zsuzsanna szájából hangzott el, mint az otthon egyik alapelve
és mint továbbadható üzenet. “Az õsz  ember elõtt kelj fel és becsüld meg
az öreg embert ...” Becsüld meg, ha mosolyog, becsüld meg  akkor is, ha
éppen nem barátságos, ha nyûgös és morózus, ha testi kínjai és lelki bána-
ta úgy elborítják, hogy a maga számára is teher. Ha haragszik rád - lehet,
hogy csak a világgal vagy önmagával van baja!

Tiszteld és szeresd!
Úgy legyen!

Mezeiné Bátori Valéria - Várfalvi Erzsébet
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