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Csatlakozzon Ön is az ünnephez!
Berényi fiatalok és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
2004. április 30 - án
fáklyás felvonulást és utcabált szerveznek,
melyre szeretettel várják a város minden lakóját.
Gyülekezõ 20 órától a Széchenyi utcában.
A fáklyás felvonulás útvonala:
Széchenyi út-Kossuth tér-Fõ út-Szent István
utca-Piac tér
Az indulás idõpontja: 20.30 óra.
A Piac téren 21 órai kezdettel fellép:
a DOMINO együttes.
ÉJFÉLKOR TÛZIJÁTÉK!!!
A rendezvény mezõberényi vállalkozások, intézmények, magánszemélyek,
valamint a Baráti Egylet Mezõberényért
Egyesület és a Városi Önkéntes Tûzoltó
egyesület támogatásával valósul meg.

A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ
Egyesület, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ,
az Orlai Petrics Gyûjtemény, a Viola Szabadidõs és
Kulturális Egyesület, a Városi Önkéntes Tûzoltóegyesület és a Városi Közszolgáltató Intézmény szeretettel
meghívja Önt és kedves ismerõseit a kastély udvarán
2004. május 1-jén 10 órától megrendezésre kerülõ

EURÓPA-MAJÁLISRA
Programok:
Délelõtt
- 7.00
- 10.00
- 10.30
- 11.30

A Városi Ifjúsági Fúvószenekar zenés ébresztõje a város utcáin
Mezõberény régészeti értékeit bemutató kiállítás
Hagyományõrzõ íjászati bemutató
Kötélhúzás
(Nevezés 10 fõs csapatok részére a helyszínen 11 óráig)
- “Európai ételek magyar fakanállal - szabadtéri fõzõshow”
Délután
- 13.45 A Városi Fúvószenekar fellépése
- 15.15 Európai népek dalai - játszik Hevesi Imre és zenekara
- 17.00 Sakk- szimultán Nagy Sándor mesterjelölttel
(Nevezés 16 óráig a helyszínen)

- 17.45

Mûvészeti és sportcsoportok fellépése: Hastánc, Kick-boksz ,
Fashion Dance, Jazztánc, Mazsorett

Az egész nap folyamán
- Népi játszóházi foglalkozások: szövés, bõrdíszmûvesség, csuhétárgyak és
fajátékok készítése, fazekasság
- Európai népek játékai - vidám összecsapás a legjobb európai játékokban:
kugli, szerencsekerék, sörhorgászat
A rendezvényt támogatja Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ – testülete, vállalkozók és magánszemélyek.
A rendezvény fõvédnöke: Cservenák Pál Miklós polgármester
Rossz idõ esetén a rendezvény a Piaci csarnokban és a Piac téren
kerül megrendezésre.
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KISVÁROSI KAVICSOK
n „Körösök lágy ölén” címmel olyan pályázati projektet állított össze
a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, amely segíti természeti
értékeinek megõrzését, megmutatását, népszerûsítését.
A most beadott pályázat Mezõberényt érintõ célja a Vésztõi úti szikes
tavak rendbehozatala, magasles építése.
Akinek szívügye a természetvédelem, a szûkebb táj védelme és másokkal
való megismertetése, maga is támogatója lehet a fenti törekvéseknek, oly
módon, hogy belép a Naturpark Egyesületbe. Különösen is szeretnénk biztatni erre a civil szervezeteket!

n „Mezõberény 2003 - fotós szemmel” címmel nyílt kiállítás a Mûvelõdési Központban. A fotókat a 2003. júniusában Mezõberényben táborozó PÜFOTA fotósklub tagjai készítették. A kiállítás május 7-éig megtekinthetõ, nyitvatartási idõben.
(Felvételünk a megnyitót követõ szakmai beszélgetésen készült).

A mezõberényi szikestó madárvilágáról
Részletek Széll Antal természetvédelmi õrkerület-vezetõ írásából
Talaját az erõsen meszes-szódás szoloncsák szikesek típusába soroljuk,
amelynek elõfordulása a Tiszántúl ezen részén meglehetõsen
szórványos. Állapota azt mutatja, hogy évtizedekkel ezelõtt a felszíni
mélyedéseket vályogkészítés miatti talajkinyerés alakította ki, mely a
késõbbiekben természetesnek tûnõ partszegélyt hozott létre.
….
Természetvédelmi szempontból az északi rész az értékesebb, mivel
alacsony vízállásnál ott értékes sziki fészkelõközösség telepszik meg.
Így a kiálló szigeteken fészkelve találtam a gulipánt, a gólyatöcsöt, a
széki lilét és a kis lilét is.
…..
2001-ben a tó kémiai és biológiai paraméterei alapján ex lege védett
területnek nyilvánították, melyet a vonatkozó törvény helyrajzi szám
szerint taxatíva felsorol,
….
Tekintettel arra, hogy számos védett és fokozott védett madárfaj
vonulási gyülekezõhelye, alkalmi elõfordulóhelye vagy szaporodóhelye, természetvédelmi szempontból különösen értékes területnek számít

n
Lelkésziktatás: Beiktatták Lázárné Skorka Katalint, az I. ker.
Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét.
Az iktatást Kondor Péter, a Kelet-Békési Egyházmegye esperese
végezte, igét hirdetett Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke.

Az írás teljes terjedelmében olvasható az Interneten: http://mezobereny.matavcom.hu/publikalas/index?lap=35

n Hársfák lesznek az Árpád utcán: Az Árpád utcán elkészültek a
csatornázással, hamarosan megkezdik az út felújítását. Ezzel egy idõben
kivágták a fákat – a balesetveszélyes tuják, az elöregedett gömbakácok
helyére õsszel egységes hársfasort telepítenek.
Sajnos, a gömbakácok 70 százaléka – bár kívülrõl egészségesnek látszik
– belülrõl el van korhadva. (Képünkön).
A témában lakossági fórumot tartott Cservenák Pál Miklós polgármester
és Csávás István, a térség önkormányzati képviselõje.

n Gyurcsány Ferenc, gyermek-, ifjúsági-, és sportminiszter jelen volt
április 2-án a Molnár Miklós Kosárlabda Tornán, beszélgetett az iskola
vezetõivel, majd a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban tartott fórumot
az Európai Unióhoz való csatlakozásról.
n Mezõberényi diáksiker: Csikós Gábor, a Tessedik Sámuel Fõiskola Köztársasági ösztöndíjas hallgatója III. helyezést ért el az április 15-én,
Besztercebányán megrendezett Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencián. Témája: A fogyatékkal élõk munkalehetõségei Békés
megyében.

n Lehet, hogy Csantavér is testvérváros lesz? Cservenák Pál Miklós
polgármester tárgyalásokat folytatott a kapcsolatok felvételének
lehetõségérõl a csantavéri Forgó Józseffel.

n
VI. Országos Mazsorett Fesztivál - Vác: A Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ Mazsorett Együttese 2004. március 27-én újabb sikereket könyvelhetett el. A Váci Városi Sportcsarnokban 14 település 22
csoportja mutatkozott be, két korcsoportban, 3 kategóriában. A zsûri a
mezõberényi Szivárvány (6-10 évesek) és a Junior (10-14 évesek korcsoportjában) csapatok bemutatóját is arany minõsítéssel értékelte.
Gratulálunk az elért eredményhez és további sok sikert az elkövetkezõ
fellépésekhez!

Mezõberényi Hírmondó
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MIT SZÓL HOZZÁ?
KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A GYOMAI ÚTON
Zámbori Mária (Gyomai út): Munkatársaim (a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. dolgozói) és szomszédaim nevében is mondhatom, hogy
örömmel szereztünk tudomást a Gyomai úti kerékpárútépítésrõl és
felújításról. A már meglévõ útszakaszra régóta ráfér a felújítás, hiszen
több, mint 10 éve épült és azóta nagyon megrongálódott. A sok gödröt
szinte lehetetlen kikerülni. Azon túl, hogy szétrázódik a kerékpárjainkra
szerelt világítás, vagy elszóródik az úton a csiptethetõ villogó, sötétedés
után bizonyos helyeken már-már balesetveszélyessé vált az út. Ez ellen
pillanatnyilag úgy lehet védekezni, hogy nappal igyekszik megjegyezni
az ember a gödrök helyét, hogy sötétedés után emlékezetbõl is ki tudja
kerülni õket.
Kiss János (Gyomai út): Kerékpárút lesz, de én ezzel nem nagyon értek
egyet! A kerékpárosok biztonságával igen, de ez a kérdés nem errõl szól.
Kár okozás történik, de a probléma ezzel nem lesz megoldva. Kivágnak
számos fát, amely városképileg is rongálás, melyek egyébként szûrték a
zajt, a port. Jelentõs összeg lesz beleinvesztálva a kerékpár útba – nagy
kiadás – de az alapprobléma marad! A nagy kamionok – több esetben
egymás után 4-5-6 – 12 cm vastag kipufogó csövön ontják a mérgezõ
gázt. A házak repedeznek, a zaj lassan már elviselhetetlen.
Én a magam eszétõl már évek óta gyûjtöttem volna erre a pénzt – no
meg a támogatókat is – az elkerülõ szakasz építéséhez.
Lassan már nem érzem jól magam saját lakhelyemen! A nyugati világban – ahol több esetben volt szerencsém állításaimat tanulmányozni – a
településekrõl vezették el a nagy forgalmat, ezáltal bizonyos nyugalmat
adva a településnek. S ebben a helyzetben már nem kérdés a kerékpárút – az a néhány helyi autó jól elfér a kerékpárosokkal.
Váradi László (Alföld Turista Egyesület): A kerékpárút általában nagyon jó dolog, ez a Gyomai úti is! Az autóúton nagy a forgalom, a
környék lakói számára így sokkal biztonságosabb lesz. A kerékpáros
turisták közül azok fogják használni, akik egyedül kerékpároznak.
Nagyon fontos a jó minõség, a késõbbi gondos karbantartás, mert a
biciklis addig használja a kerékpárutat, amíg ugyan olyan vagy jobb
minõségû, mint az autóút.

n 1000 vers egy nap alatt: Az Örömforrás Média Alapítvány felhívására közel 60 helyszínen, 1000 vers hangzott április 6-án a városban.
A „100 vers egy nap alatt”.. pályázat teljesítésével 500 illetve 300 kötetes
könyvtárra tehet szert a Cigány Közösségi Ház. A vers-ünnep szervezõje
Döméné Geszti Piroska romamenedzser volt.
(Felvételünk a Juhász Gyula úti Szociális Otthonban készült).

n eMagyarország pont és használóképzés a Városi Könyvtárban:
Május harmadikán indítja útjára a Városi könyvtár eMagyarország pont
pro- jektjét. E program keretében újra ingyenesen használhatják a
számítógépeket a könyvtár olvasói. Folyamatosan követik egymást a
használói tanfolyamok. Képünkön nyugdíjasok, nagymama és nagypapa
korúak ismerkednek az Internettel.

Bélmegyer-Mezõberény között autóbuszjárat indul május elsejétõl.
A járatok a Budapestre 5.42-kor induló és onnan 18.56-kor érkezõ vonatokhoz csatlakoznak. Az autóbuszok a Szénáskert úttól minden helyi
megállóhelyen igénybe vehetõk. A járatok 3 hónapig kísérleti jelleggel
közlekednek.
AZ ÚJ JÁRATOK BEINDÍTÁSA MIATT MÓDOSULNAK
EGYES HELYI JÁRATOK.
A 2004. MÁJUS 1-JÉTÕL ÉRVÉNYES MENETREND
A KÖVETKEZÕ:
I. Szénáskert u. - Kinizsi út - Luther u. - Liget út - Vasút u.
- Vasútállomás
SZÉNÁSKERTTÕL INDUL:
Vasútállomáshoz: munkanapokon: 4.30, 6.00, id. 7.15, t 7.20, H 8.15, H
9.30, 10.20, 15.25, 17.05
szabad és munkaszüneti napokon: O 6.05, H 8.15, 10.20, T 15.05, 16.55,
19.10
Temetõhöz: munkanapokon: V 12.25, 13.40, V 14.20
szabad és munkaszüneti napokon: V 12.30, N 15.05
Vágóhídhoz: munkanapokon: 16.20, 18.35
SZÉNÁSKERTHEZ INDUL:
Vasútállomásról: munkanapokon: 5.25, 7.05, H 7.55, 9.00, H 9.50,
11.05, id 13.10, t 13.10, 16.00, H 17.50, 19.55
szabad és munkaszüneti napokon: H 7.50, H 9.00, 12.00, T A 16.35,
jv 17.15, 18.15, 19.55
Temetõtõl: munkanapokon: id 14.10, t 14.10
szabad és munkaszüneti napokon: V 14.45, N 16.30
II. Gázfogadó - Mónus I. út - Liget út - Vasút u. - Vasútállomás
GÁZFOGADÓTÓL INDUL:
Vasútállomáshoz és Szénáskerthez: munkanapokon: 7.20, 13.10,
14.05, V 16.20
GÁZFOGADÓHOZ INDUL:
Vasútállomástól és Temetõtõl: munkanapokon: 12.55, 13.50, V 16.05
Jelmagyarázat: d=Dózsa Gy. u. érintésével közlekedik, i=iskolaidõben,
t=tanszünetben, jv=hetek elsõ iskolai napját megelõzõ munkaszüneti
napokon Mezõberény, Petõfi u-ig, H=Vágóhíd érintésével közlekedik,
N=VI.01.-VII.31. között szabad és munkaszüneti napokon, T=VI. 01VIII.31. kivételével szabad és munkaszüneti napokon, O=szabadnapokon, V=vasútállomás érintésével közlekedik.
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

OKTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a közúti közlekedési elõéleti
pontrendszerrõl szóló 2000.évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott
236/2000(XII.23).Korm. rendelet az ennek módosítására kiadott
8/2004.(I.22.) Korm. rendelet alapján 2004. április 01-étõl az alábbiak
szerint változott.
A közúti közlekedési elõéleti pontrendszer hatálya alá tartozó
szabálysértések
Sebességkorlátozás jelentõs túllépése
3 pont
Az elsõbbség és elõzés szabályainak megsértése
3 pont
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése
3 pont
Engedély nélküli vezetés
3 pont
(közúti forgalomban gépi meghajtású jármû engedély nélküli vezetése)
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármû vezetése
3 pont
(üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén)
A megengedett sebességhatár
legalább negyedével történõ túllépése
2 pont
Megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése
autópályán, autóúton
3 pont
Megállás kijelölt gyalogos-átkelõhelyen,
valamint gyalogos-átkelõhely elõtt
3 pont
A forgalomirányító fényjelzõ készülék tilos jelzésén való áthaladás 3 pont
A rendõr jelzésének figyelmen kívül hagyása
3 pont
Megállás vasúti átjáróban, valamint vasúti átjáró elõtt
3 pont
Gyalogosok elsõbbségére vonatkozó szabályok megsértése
kijelölt gyalogos-átkelõhelyen
3 pont
A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a biztonsági gyermekülés
használatának elmulasztása
1 pont
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben
1 pont
Egyes tilalmi jelzõtáblák utasításának megszegése
(„Elõzni tilos”, „Tehergépkocsival elõzni tilos”)
3 pont
Ittas vezetés
(kizárólag Határõrség alkalmazottja a közúti határátkelõhelyen) 3 pont
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot továbbá, hogy a pontszámokat nyilvántartó hatóság értesíti a jármûvezetõt, ha pontjainak száma a 14-et elérte, a
pontok csökkentését eredményezõ önkéntes utánképzés lehetõségeirõl,
továbbá figyelmezteti a felsõ pontérték elérésének következményeire.
Ha a jármûvezetõ nyilvántartott pontjainak száma eléri, vagy meghaladja a
18-at, vezetõi engedélyét a Nyilvántartó határozattal visszavonja, és az
addig nyilvántartott pontokat nullára csökkenti.
Kérjük, hogy a közlekedés során saját maguk és egymás testi épségük
megóvása érdekében figyelmesen és körültekintõen vezessenek!
* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek ellen,
akik a Mezõberény külterületén lévõ un. ”Rókás” külterületi részen folytatólagosan elkövetve nagyméretû fákat vágtak ki, melyet a helyszínrõl
eltulajdonítottak. A lopással okozott kár: kb. 150.000.-forint
* A Mezõberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzõje a Belentai utcán
illegálisan szemétlerakók felderítésében kérte a Mezõberényi Rendõrõrs
segítségét.
Az eljárás során öt Mezõberényi lakossal szemben tettünk feljenlentést
„Köztisztasági szabálysértés” elkövetése miatt. Mezõberényi Rendõrõrs

Kortársoktatókká váltunk?!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Április hónapban házasságot kötöttek: Markos Csaba Mb. Deák F. u.
10. és Dr. Kreisz Ágnes Mb. Bajcsy u. 12. szám alatti lakosok.
Április hónapban eltávoztak közülünk: Nagy Lászlóné Schön Magdolna (1929) Deák F. u. 56., Mizsik Mihályné Prorok Mária (1925)
Madarász 67/1., Gurmai Sándorné Szántó Eszter (1908) Zrínyi M. u. 13.,
Gézárt Istvánné Fábián Julianna (1921) Juhász Gy. u. 1., Komlódi Albertné Börner Magdolna (1949) Kereki u. 61., Varga Károlyné Fekete Julianna (1938) Juhász Gy. u. 1. szám alatti lakosok.

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat szervezésében a Petõfi Sándor Gimnázium 9–10–es tanulóinak részvételével sikeresen lezárult a
Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium által támogatott
KORTÁRSSEGÍTÕ-KÉPZÉS.
A 4 hétvége alatt 4 témában – DROG, ALKOHOL, DOHÁNYZÁS,
AIDS – szereztek a diákok hasznos ismereteket.
Az alkalmanként 2-2 orvostanhallgató irányításával, együtt, egymás
között kaptak értékes információkat a káros szenvedélyek megelõzésével
kapcsolatban.
A diákok visszajelzései arra engednek következtetni, hogy jónak
találták a képzés formáját, menetét.
Összegzésükbõl is ez tûnik ki:
„A kurzus ráébresztett minket arra, hogy ne lépjünk kapcsolatba semmilyen káros anyaggal és védekezzünk, hiszen ezeknek a szereknek a
használatával sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy betegségeket
kapjunk el, mint általában. A képzés során több társunkkal is megismerkedtünk és jó csapattá is váltunk.
A megszerzett tudásunkat minél több kortársunknak szeretnénk átadni,
így osztálytársainknak már tartottunk elõadást. Az oktatást –iskolán kívülKöröstarcsán, az Általános Iskolában kezdtük, 5. osztályosokkal beszélgettünk a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros hatásairól.
Minél fiatalabb korban szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét a
különbözõ veszélyforrásokra. Jó lenne, ha több információval rendelkeznének a mai diákok a drogokról, nemi betegségekrõl, és meg tudnák
különböztetni a jót és a rosszat.”
Szabados Kata 9. D, Zsilák Dorottya 10. A
Az iskolák pedagógusai, ifjúságvédelmi felelõsei is örömmel fogadták
a kezdeményezést, mivel osztályfõnöki órákon, megelõzõ jellegû
tevékenységeknél, egyéb rendezvényeken számíthatnak a kortársak segítségére.
Olejné Mertz Judit családgondozó

Matematika versenyek
az 1. Sz. Általános Iskolában
* Február hónapban került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematika
Verseny területi fordulója az 1. Sz. Általános Iskolában. Az iskola tanulói
igen szép eredményeket értek el: Csíbor László 6. osztályos tanuló IV.
helyezést ért el, felkészítõ tanára Vrbovszki Jánosné. A 3-4. osztályosok
közül: Gézárt Fanni IV., Jenei Bence V., a 4. osztályosok csapata II.
helyezést ért el: Jenei Bence, Hoffmann Flóra, Zuba Viktor. Felkészítõ
tanár: Zubáné Gál Márta.
* Babinszki Bence (7. osztályos) bejutott a Varga Tamás Matematika
Verseny megyei fordulójába, ahol igen szép helyezést ért el, 4. lett.
Felkészítõ tanára: Bátori Lászlóné. Kis Éva 8. osztályos tanuló is bejutott a
megyei fordulóba. Felkészítõ tanára: Litvai Györgyné.
* Április elején került sor – ebben az évben 4. alkalommal – a Nemzetközi
Matematika Verseny megrendezésére. A résztvevõk: Poprad( Szlovákia),
Csantavér (Szerbia-Montenegro), a magyar résztvevõk: Törökszentmiklós
(Bethlen Gábor Ált. Isk.), Köröstarcsa, Körösladány, Bélmegyer, Orlai P.
S. Ált. Isk. Mezõberény, Kétsoprony, Hunya-Örménykút, 1. Sz. Ált. Isk.
Mezõberény. A verseny igen színvonalas volt. Iskolánként 4-4 tanuló vett
részt évfolyamonként. Helyezések: 7.o.: I. hely: Babinszki Bence (1. Sz.
Ált. Isk.), 2. Masárová Michaela Poprad, III. Török Gergely Törökszentmiklós, 8.o.: I. hely: Pál Tamás Törökszentmiklós, II. Kertész Katinka
Törökszentmiklós, III. Dobrovolny Damián Poprad.
Az iskolák közötti verseny I. helyezettje Törökszentmiklós lett. Õk vitték
el a kupát. Az 1. Sz. Ált. Iskola tanulói a II. helyezést szerezték meg.
Reméljük,hogy ez a sikeres sorozat folytatódik!
Bátori Lászlóné munkaköz. vez.

Mezõberényi Hírmondó

5.

2004. május

KISVÁROSI KAVICSOK
A DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI
NÉPZENEI TALÁLKOZÓ

BOR-, SZÁRAZKOLBÁSZ ÉS
SAVANYÚSÁG A JAVÁBÓL

alkalmából április 3-án hét település fiataljai töltötték meg a mezõberényi
Mûvelõdési Központ helyiségeit. A 100 résztvevõ Mezõberényen kívül
Köröstarcsáról, Bélmegyerrõl, Gyuláról, Csorvásról, Mindszentrõl és
Kunszentmártonról érkezett városunkba. A programot a Köröstarcsai
Általános Iskola Szabóné Uhrmann Zsuzsanna által vezetett Énekkara nyitotta meg népdalok és népdalcsokrok bemutatásával.
Ezután megkezdõdött a Területi Ifjúsági Népdaléneklõ Verseny. A
vetélkedõ három helyszínen zajlott, mindenütt két fõs zsûri elõtt mutatták
be produkcióikat az általános iskolások és gimnazisták. A térség
népzenészeinek kinevelése céljából igyekeztünk minél több népzenei
szakembert meghívni rendezvényünkre. A zsûri tagjai: János Hajnalka
népdal énekes, a Gyulai Alapfokú Mûvészeti Iskola népi ének tanszakának
oktatója, Majorosi Tímea, a Gyomai Néptánc-csoport énekese és táncosa,
Csüllög Edina népzeneoktató, népdalkörök, citera együttesek vezetõje,
Szilágyi Ida (ált. iskolai ének tanár), Hanó Krisztina (néptáncoktató),
Márkus Zsuzsa (népmûvelõ).
A díjazottak a következõk: Alsó tagozat: Szóló kategóriában kiemelt
minõsítést kapott Molnár Tímea (1. Sz. Ált. Iskola), 1. helyezett: Darócz
Ildikó (1. Sz. Ált. Iskola), 2. Valestyán Tímea (1. Sz. Ált. Iskola) 3. Kurucsó Irén (Köröstarcsa). Duo kategóriában: 1. Földesi Ágnes, Frankó
Zsanna (1. Sz. Ált. Iskola), 2. Fábián Alexandra, Mendel Henrietta (1. Sz.
Ált. Iskola), 3. Kovács Krisztina, Nagy Dóra (Bélmegyer). Különdíjat
kaptak énekes-táncos produkciójukért Ábelovszky Tamara, Beinschródt
Alexa, Bereczki Réka, Szugyiczki Julietta, Taba Adrienn és Czerovszki
Veronika („Leg a Láb” Alapfokú Mûvészeti Iskola).
5-6. osztály: Helyezettek: 1. Vajuch Roland (Bélmegyer), 2. Bokor Anna
(Köröstarcsa), 3. Szûcs Judit (Orlai P. S. Ált. Iskola). Különdíjban
részesültek: Bajkai Anett, Balázs Noémi, Szõke Bettina (Köröstarcsa),
Kertész Dávid (Petõfi S. Mûv. Közp.), valamint az énekes-táncos lányok –
Hõgyes Zsuzsanna, Balogh Csilla, Széplaki Petra, Herter Éva,– és az
énekes-táncos fiúk – Dinya Péter, Szekeres Ákos, Számfira Máté.
7-12.osztály: Helyezettek: 1. Tomka Anna (Petõfi Sándor Gimnázium), 2.
Homoki Éva és Szémán Diána (1. Sz. Ált. Iskola), 3. Kiss Éva (1. Sz. Ált.
Iskola) és Kopányi Márta (Köröstarcsa). Különdíjazottak a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat citerásai:
Schäffer Gergõ, Móricz András és Wieszner Péter.
Míg a zsûri meghozta döntését, a dél-alföldi régió fiatal népzenészei, népdalénekesei tartottak bemutatót. Színpadra lépett a mindszenti Sanda banda
(vonósok), Balla Tibor Kunszentmártonról(tekerõlantos), a gyulai és a
békéscsabai alapfokú mûvészeti iskolák népdalénekesei, valamint a
csorvási Hérics Citerazenekar. A legnagyobb sikere a tekerõlantnak volt,
mivel térségünk fiataljai ezt a hangszert még nem
látták, nem hallották élõben. Az elõadást hallgatva reméljük a verseny résztvevõi sokat tanultak,
és megerõsítést, kedvet kaptak népzenei tanulmányaik folytatására.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ köszöni a
Nemzeti Kulturális Alap Népzenei Szakkollégiumának és a Városi Önkormányzatnak a
rendezvény megvalósításához nyújtott támogatását.
OcsI

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 2004. április 16-án, pénteken BorSzárazkolbász és Savanyúságversenyre várta a mezõberényi és a szomszéd
városok, községek gazdáit, akik szép számmal meg is érkeztek. A jó hangulatban zajló eseményen, a nevezõkön kívül igen sok érdeklõdõ vendég is
jelen volt.
A bor zsûri, melynek tagjai (Szabó Sándor, Fekete László, Fekete József
és Károlyi Márton) a vörösbor kategóriában az elsõ helyet Hudák János
(Mezõberény) borkészítõnek ítélte, a második helyezést Braun Péterné
(Mezõberény), a harmadik helyezést pedig a szintén mezõberényi
Valastyán Tibor kapta.
Fehérbor kategóriában: az elsõ helyet szintén Hudák Jánosnak ítélte
a zsûri, míg a második helyet ifj. Bereczki Dénes köröstarcsai, a harmadik
helyezést pedig Szokola János mezõberényi gazda kapta.
Desszert és gyümölcsbor kategóriában különdíjat Adamik Jánosné
meggybõl készült bora nyerte, rose kategóriában a különdíjat ebben az
évben is Hudák János vihette haza.
A kolbászverseny zsûrijének is akadt dolga bõven, hiszen húsz szál
gyönyörû mintát kellett végig kóstolnia ahhoz, hogy meghozhassa igazságos döntését. A zsûri tagjai: Cservenák Pál Miklós Mezõberény polgármestere, Uhrin Zoltán a békéscsabai kolbászklub elnöke, Kovács István
a békéscsabai kolbászfesztivál 2002. évi gyõztese, valamint Tánczos Imre
szakács, a Tópart Vendéglõ tulajdonosa.
Vékonykolbász kategóriában elsõ helyezést Dinya Ferenc
(Mezõberény) II. helyezést Hoffmann Márton (Hunya), III. helyezést
Károlyi Mártonnak (Mezõberény) ítélte a zsûri.
Vastagkolbász kategóriában I. helyezést id. Balázs Mihály a 2003. évi
békéscsabai kolbászfesztivál gyõztese (Mezõberény), II. helyezést Dr. Kis
János (Mezõberény), III. helyezést pedig a békéscsabai Péli István nyerte.
A békéscsabai kolbászklub által felajánlott különdíjat Braun Péterné
és Valastyán László által készített szalámi kapta.
A savanyúság zsûrije sem panaszkodhatott, mert akadt dolga bõven. A
zsûri tagjai Hoffmann László, Kis Sándor savanyúság készítõ kisiparosok
és Adamcsok György a Berény Étterem szakácsa.
Igen nehéz döntés elé állította Õket a sok finom savanyúság, bizonyítja a két második és két harmadik helyezés kiadása is. Az elsõ helyezést
köröstarcsai asszony kapta, ifj. Bereczkiné Kónya Mária, a második
helyezést Kovács Imréné és Hidasi Józsefné, míg a harmadik helyezést
Nagyné Kolláth Mária és Valastyán Lászlóné mezõberényi készítõ nyerte.
A jó hangulatot a Mûvelõdési Központ Népdalköre biztosította bordalok éneklésével, köszönet érte.
Fábián Zsolt ig. h. pedig a borivás kultúrájáról, a szalámi és savanyúság
készítés fortélyairól tartott ismertetõt addig, amíg a zsûrik meghozták döntésüket.
Hálás köszönet illeti Kovácsné Ágit, aki a sok szép szalámit szakszerûen felszeletelte és kiszolgálta a zsûrit.
Az eredményhirdetés után a vendégek és versenyzõk megkóstolhatták
a díjazott nedüket, szalámikat, és a finom savanyúságokat, majd baráti
beszélgetéssel zárult az est.
Csókné

n

Gimnáziumi versenyeredmények:
- 2004. április 03-án területi népdaléneklõ versenyen Tomka Anna 9. b.
osztályos tanuló saját korosztályában I. helyezést ért el. Felkészítõ tanára:
Baloghné Bozsik Katalin.
- Orosházán rendezték meg az Angol Nyelvi Verseny középiskolás
megyei fordulóját, ahol a mezõberényi gimnázium csapata (Erdei Júlia 12.
c, Mellau Anita 12 .c, Kovács Enikõ 12. b) I. helyezést ért el.
Felkészítõ tanáruk: dr. Kovács Gáborné.

n A viszonylag hûvös idõ ellenére is szép számú közönség gyûlt össze a
szlovák evangélikus templomban 2004. április 17 – én (szombaton), hogy
meghallgassa Kalocsay Károly tavaszi orgonahangversenyét, melyet
ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
n
Tavaszköszöntõ címmel nyugdíjas szórakoztató mûsor volt a
Mûvelõdési Központban, ahol számos megyei nyugdíjas kör mellett fellépett a Mûvelõdési Központ nyugdíjas kórusa és a Szlovák Pávakör is.
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KISVÁROSI KAVICSOK
n Ebben az évben is nagy sikerrel és népszerûséggel zajlottak le
2004. április 23 – án és 24 – én a Mûvelõdési Központban megrendezett táncvizsga – bemutatók. Természetesen ebben az évben is sor
került a bálkirálynõ – és bálkirályválasztásra a 8. osztályos tanulók
közül.
A képen láthatók: balról Felczán Béla táncpedagógus. Bálkirálynõk
(balról): Kígyósi Márta, Szûcs Gerda, Szûcs Flóra. Bálkirályok (balról): Petrovszki Csaba, Farkas János, Jenei István.

HIRDETMÉNY
Az egészségügyrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet
19. §-ának értelmében

Mezõberény Város területén
2004. év május hó 04. napjától, 2004. év május hó 27. napjáig
a Fõ út 4-6. sz. alatti Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
Hétfõtõl - Csütörtökig 8.00 - 13.00 óráig,
Pénteken és május 27-én 8.00 - 12.00 óráig
(Szombaton szûrés nincs)

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÕ
VIZSGÁLATOT TARTUNK
A szûrésen való megjelenés - 30 éves kortól mindenkire nézve kötelezõ.
A vizsgálaton átesett személyek szûrõvizsgálati lapot kapnak,
mely egy évig minden vonatkozásban érvényes (munkába lépés,
sportorvosi vizsgálat, üdülés, továbbtanulás stb.).
Ezt az igazolást csak az illetékes tüdõgondozó vonhatja be,
más hatóság el nem veszi.
Ezért a szûrõvizsgálati lapot meg kell õrizni
és minden orvosi vizsgálaton fel kell mutatni !
A SZÛRÕVIZSGÁLATON
KÖTELEZÕ A TAJ KÁRTYA FELMUTATÁSA !!!
A szûrésen való megjelenés a betegség megelõzését szolgálja.
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Városlakók!
Mezõberény Város mindig igényességérõl és rendszeretetérõl volt ismert.
Sajnos, az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy elszaporodtak az illegális szemétlerakó helyek, közterületre és magánterületre
ürítik ki a gondatlan, másokra nem figyelõ emberek a háztartási szemetet, építési törmeléket, de még állati tetemet is. Az önkormányzat évek óta
mindent megtett annak érdekében, hogy a közterületek rendezettek
legyenek, az árkok, zöldterületek gondozottakká váljanak. Arra kérjük a
lakosságot, hogy legyenek partnerek városszépítõ munkánkban, és segítsenek abban, hogy megszûnjenek ezek a nem engedélyezett szemétlerakó
helyek, közterületre kirakott anyagokat hordják el. Jelezzék a Polgármesteri Hivatalban az esetleges szemétkihordókat, (név és idõ megjelöléssel)
hiszen csak így tudjuk idõben megakadályozni azok kiterjedését.
A Polgármesteri Hivatal ellenõrizni fogja a közterületek, házak
környékének rendjét, és azokkal szemben, akik a felhívásban foglaltaknak nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást indít. A kiszabható bírság
összege 30.000 Ft is lehet.
Arra kérem a város lakóit, segítsenek abban, hogy újból kellemes és rendezett körülmények között élhessünk, vegyenek részt továbbra is az
utcák, közterületek rendbetételében, és a gondatlan, környezetünket
károsító lakóink felderítésében, hiszen – mindenkinek érdeke az, hogy
rendezett, egészséges körülmények között, egymással békében éljünk.
Köszönöm a segítséget!
Dr. Hantos Katalin jegyzõ

EGYESÜLETI HÍREK
n Ismét nagy sikere volt a Szekszárdi Német Színház német-magyar
nyelvû gyermekmûsorának a mezõberényi általános iskolák alsó tagozatos
diákjai és a „német” óvodások körében. Összesen több, mint 500 gyermek
nézte meg a „Musikclowns” címû elõadást, mely nem valósulhatott volna
meg a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Mezõberény Önkormányzat
Oktatási és Kulturális Bizottsága és a Német Kisebbségi Önkormányzat
segítõ, közremûködõ támogatása nélkül.
Köszönjük: Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület.
n A Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület – alapszabályának
megfelelõen – 2004. március 8-án tartotta beszámoló és tisztújító közgyûlését. Szabó Sándor alelnök terjesztette elõ az elnökség beszámolóját,
amely kitért a civil szervezeteknek a helyi településpolitikában betöltött
szerepére is. A pénzügyi beszámoló a tagi támogatás fontosságát és az
SZJA 1%-a felajánlásának örvendetes növekedését hangsúlyozta.
A közgyûlés tiszteletbeli elnökké megválasztotta Ignácz István alapító
tagot, elnökké Nagy Ferencet, alelnökké Szabó Sándort, az elnökség
tagjává pedig Boros Károlynét, Csók Imrénét, Hoffmann Dánielt, Kolozsi
Tamást, Nagy Lászlónét, Orosz Istvánt, Püski Lajosnét, Püski Tibort,
Schäferné Zolnai Magdolnát és Vrbovszki Lászlónét.
Az új elnökség nevében Nagy Ferenc köszönte meg a bizalmat és kérte a
tagság segítségét a további munkában.
n
Baráti találkozó Budapesten: Március 27-én tartotta a
Mezõberényiek Budapesti Baráti Köre szokásos évnyitó összejövetelét. A
hangulatos baráti találkozó keretében Varga János elnök aktuális
kérdésekrõl adott tájékoztatót, köszöntötte a BEM képviseletében megjelent mezõberényieket és sajnálkozását fejezte ki a város vezetésének távolmaradása miatt. A szülõföld vonzása nem szûnik meg az elköltözéssel, sõtaz idõ múlásával az csak növekszik – hangsúlyozta.
A Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület elnökségének üdvözletét az
egyesület elnöke adta át a budapestieknek. Rövid tájékoztatóját követõen a
hagyományos augusztusi találkozóra szóló meghívást tolmácsolta a Baráti
Kör tagjainak. (A BEM elnökségét a találkozón Nagy Ferenc, Nagyné Kolláth Mária és Schäfer Andrea képviselte.)
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AKTUÁLIS

TÉMA

MEGÉRKEZTÜNK
2004. május 1. vitathatatlanul történelmi jelentõségû nap Magyarországon.
Másfél évtized erõfeszítései, a mindannyiunk életét érintõ, átfogó, sokszor
drámai átalakulás után hazánk az Európai Unió tagja lett.
Azt is mondhatom, hogy megérkeztünk oda, ahová
annyira vágytunk. Május elseje óta újra otthon vagyunk.
Magam ugyan közvetlenül nem vettem részt a Brüsszellel folyó tárgyalásokon, de nagykövetként, fõosztályvezetõként az elmúlt
években feladatom volt, hogy közremûködjek Magyarországnak a KözelKelet, Afrika országaihoz, Kínához és a Koreai Népi Demokratikus
Köztársasághoz fûzõdõ kapcsolatainak az EU kapcsolatrendszerével való
harmonizálásában, álláspontjainknak, nemzetközi szerzõdés-rendszerünknek az EU közös kül- és biztonságpolitikával való össze
hangolásában. 2003. április 17-étõl, a csatlakozási szerzõdés athéni
aláírásának másnapjától pedig Pekingben is bekapcsolódtunk az EU tagállamok közötti rendszeres, igen intenzív egyeztetésekbe, a közös kínai
tevékenységgel összefüggõ mindennapi munkába.
A teljes jogú tagsággal szinte minden megváltozik, bár az egyes
emberek a változásokat valószínûleg csak lassan, fokozatosan érzékelik
majd. Az integrálódás folyamata folytatódni fog s naponta kell majd alkalmazkodnunk hozzá. Hiszen az EU maga is naponta változik, a tagállamok együttmûködése folyamatosan bõvül és elmélyül.
Az EU tagsággal Magyarország egy kiemelkedõ világpolitikai és
világgazdasági szereppel bíró, nagyon sikeres családnak lett teljes jogú
tagja, amelyben a szolidaritás mellett talán a versenyképesség a legfontosabb követelmény. S a versenyképesség követelménye nem csak a
tagállamokra, hanem a kisebb közösségekre, sõt az egyénekre is
vonatkozik. Partnereink, barátaink, akik hazájuk jobb történelmi sorsa

okán
évek, évtizedek óta
élvezhetik az EU nyújtotta
elõnyöket, már jól megta-nulhatták, hogy mûködik az EU,
hogyan lehet valaki eredményes ebben a közegben. A
szükséges ismereteket, tapasztalatokat, a
sokkal szélesebb kitekintést igénylõ hozzáállást
néhány év alatt mi is elsajátíthatjuk majd. Tehetségünk,
képességeink elegendõek lesznek arra, hogy a siker reményével szálljunk
be a gyorsabb fejlõdésért, a forrásokért folyó ádáz versenybe. A sikerhez
ugyanakkor sok más is szükségeltetik. Leginkább talán eltökéltség, magas
szintû felkészültség és nyelvtudás, következetesség, kitartás. És megalapozott önbizalom: erõsen hinnünk kell abban, hogy tudunk annyit, képesek
vagyunk mindarra, amit az EU-ban nálunk járatosabbak, a gazdagabbak
tudnak, tesznek és elérnek.
Széleskörû nemzetközi vélekedés szerint Magyarország jól felkészült a
tagságra, gazdaságunk integráltságának foka kiemelkedõ. Eljött az ideje,
hogy magunk is (a közösségek, egyének) „integrálódjunk”. Biztos vagyok
abban, hogy ez a világra mindig nyitott, környezetének annyi kimûvelt fõt
adó Mezõberénynek, a mezõberényieknek kitûnõen fog sikerülni.
Bayer Mihály,
a Magyar Köztársaság pekingi nagykövete

MEZÕBERÉNY ÉS AZ UNIÓ
- Európa messze van ... - mondja rezignáltan X, és hazai hiányainkat
emlegeti.
- Mindig is Európában éltünk! - vallja öntudatosan Y.
- Európa ...? Természetesen ... Z. már lélekben uniós polgár.
Milyen változások, remények, követelmények, távlatok várhatók és
láthatók innen, Mezõberénybõl?
Valentinyi Károly (gazdasági szakember, önkormányzati képviselõ): A
feltett kérdésre nem lehet egyszerû választ adni. Nemcsak az élet és az
emberi test bonyolult “szerkezet”, hanem a minket körülvevõ környezet, és
benne a gazdaság is rendkívül összetett folyamatokból áll, különösen, ha
“béka” perspektívából nézzük. Bonyolult összefüggések láncolata a gazdaság, egyes jelenségek erõsítik, mások kioltják egymást. Többen megfogalmazták, hogy a magyar ember pesszimistán látja a világot és különösen
önmaga helyét. Ez alól természetesen környezetünk sem kivétel és magunk
sem. Ugyanakkor a gyökerek, az õsök hagyatéka, a több nemzetiségû
kisvárosunk lakóiban rejlõ többre vágyás, az egészséges versenyszellem
ellent mond ennek az általánosításnak és ezt a megvalósított fejlõdés is
bizonyítja. Remélem, a jövõben is így lesz, elõdeinkért, unokáinkért és
nem utolsósorban önmagunkért.
Az uniós változások elérnek bennünket. Ez lassabban fog haladni, mint
azt egyesek gondolják. Földrajzilag nyugatról halad keletre a Dunáig, majd
eléri a Tiszát és végig hömpölyög a Körösök völgyén egészen a határig.
A változások nem hirtelen történnek, bekúsznak az életünkbe, mint a
valóságsók, elsõként a gondolkodást kívánják kiirtani oly módon, hogy az
érintettek azt szinte észre sem veszik. Ez nem tudja áthatni a gazdaságot,
mely a maga kis stiklijeivel, törvényszerûségeivel mûködik. A piac , a tel-

jesítménykényszer hatására köszöni jól van, amíg a politika nem akar
beleavatkozni.
Az Európai Unió elsõsorban kiszámíthatóságot jelent. A mezõgazdaságban jelenleg hét éves ciklusokban gondolkodnak, míg Magyarországon
jelenleg éven belül is változnak a feltételek. A szerzõdéses fegyelem
megszilárdulása is elõnyére válik a magyar gazdaságnak. Sokak szerint
szerzõdés csak azért kell, hogy legyen mit megszegni. Az Unióban ennek
komoly következménye van, akár tönkre is mehet ezért egy vállalkozás.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek jó lesz. Sajnos, nem
így van. Meggyõzõdésem, hogy Magyarországon a vállalkozások 20-30 %a tönkre fog menni, nem tudja felvenni a versenyt a vetélytársakkal. A szolgáltatási szektorra ez nem ilyen kritikus, hiszen ki jön ide Mezõberénybe
Spanyolországból TV szerelõnek, vagy Angliából fodrásznak.
A külföldi vállalkozások fejlettebb technológiával rendelkeznek,
lehetõvé teszi számukra az alacsonyabb áron történõ értékesítést. A magyar vállalkozások tõkehiányosak, így nem tudják a fejlett technológiát
beszerezni a versenyképességük javításához, „az életben maradásukhoz”.
Fontos a hosszú távú partnerkapcsolat, a tolerancia és megértés. A vadkapitalizmus kora lejárt, ezt többen nem így gondolják. Lehet, hogy rövid
távon bejön a számításuk, de hosszabb távon alulmaradnak. A vállalkozások egy részének az is a problémája, hogy a saját jólétükrõl nem hajlandók
lemondani, így a hosszú távú jövõjüket teszik tönkre a pillanatnyi “édes
életért”. Jó példa, hogy az induló vállalkozó a Ladáját Mercédeszre cseréli
és legalább három mobiltelefonnal jár ahelyett, hogy visszaforgatná a vállalkozás nyereségét fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra.
(folytatás a 8. oldalon)
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A nyelvtudás ma már pont olyan fontos, mint a szakma elsajátítása.
Kommunikáció, megbeszélés nélkül nem lehet üzletet kötni.
Mezõberény fejlõdése szempontjából fontos volna a környezõ kisebb
településekkel a jó kapcsolat ápolása viszonossági alapon. Az önkormányzat az adópolitikájával, infrastruktúra fejlesztésével elõ tudja segíteni
a vállalkozások fejlõdését, újak alakulását, megtelepedését.
Ehhez természetesen pénzre és nem is kevés forrásra van szükség.
Ezeket mindenkinek saját magának kell elõteremteni, meg pályázatok
segítségével. A pályázatok uniós rendszerben történõ bírálata kizárja a
pénzosztogatás lehetõségét, nagyon szigorú és egyértelmû rendszerben
történik a döntés. Ez is pozitívum az én szememben, de a nyeréshez jó
pályázatot kell írni.
Összességében úgy gondolom, hogy minden
kellemetlensége,
nehézsége
ellenére
a
kiszámíthatóság és a teljesítmény elismerése
kapcsán gyarapodni fog a város és az itt élõ
lakosság az uniós csatlakozással. Nagyon
sok tehetséges ember él Mezõberényben,
akik rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, képességekkel, melyekkel gond
nélkül meg tudják valósítani elképzeléseiket a változó környezetben.
Dr. Zuberecz Zoltán: Mint minden
ágazat, az egészségügy is várakozással tekint
az EU csatlakozás elé.
Talán a legfontosabb következménye a csatlakozásnak, hogy a kapcsolatok úgy személyesen, mint
hivatalosan szabadabban épülhetnek, számuk, erõsségük nõ. A kapcsolatok épülése magával hozza az információ intenzívebb áramlását. Az
egészségügyben felgyorsul az új kutatási eredményeknek gyakorlatba való
átültetése, az eddig nehezebben vagy nem gyógyítható betegségek nagyobb eséllyel történõ kezelése. Gondoljunk csak a fejlettebb diagnosztikai
eszközök és terápiás lehetõségek eddig médiából ismert alkalmazására (új
gépek, gyógyszerek, szervcserék). Remélhetõleg bizonyos anyagi források
segítik az infrastrukturális háttér fejlesztését, rendelõk, kórházak felújítását.
Az EU-s jogrendszer változást hozhat a beteg tájékoztatási ill. ellátási
jogában. Az egészségügyi dolgozók kötelessége és joga szabályozottabbá
válik. Az üzem-egészségügyi ellátás fokozottabban felügyeli a munkavállalók egészségügyi károsodásának elkerülését.
A járványügyi elõírások betartása és betartatása várhatóan szigorúbban
lesz ellenõrizve. Persze bármilyen rendszer is van, az emberi szervezet és
annak gyógyítása az egyik legfüggetlenebb dolog, de a feltételek javulása
mindenki közérzetét és életminõségét pozitív irányba befolyásolja. Az
egészség a teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapota, ami mindig
javítható és reméljük, hogy a csatlakozással javul is.
Az ellátás valószínûleg mindenkit fokozottabban igénybe vesz, legyen
az beteg, orvos, de a cél elõretekintõ a fejlõdés szempontjából.
Valnerovicz Raymund (KOMFORT ABC kereskedelmi menedzsere):
A kereskedelemben a HACCP minõségbiztosítás kötelezõvé tétele jelenti
a legnagyobb változást. Az áru útja -a gyártótól a fogyasztóig- folyamatosan nyomon követhetõ. A gyártás technológiától a higéniás szabályok
betartásáig minden dokumentálva van. Ennek nyertese a fogyasztó.
Ugyanakkor jelentõs terheket jelent a vállalkozások számára. Az áruellátás,
választékelem, kiszolgálás színvonala már európai szintû.
Sokan azt tartják, hogy egy hosszú folyamat végére értünk, amikor
belépünk az Európai Unióba.
Én azt vallom és hiszem is, hogy ez csak a Kezdet.
Azért gondolom így, mert ugyan jogszabályokban és rendeletekben
már teljesen kompatibilisek vagyunk, de az emberek tudatának átalakítása,
gondolkodásuk megváltozása nem egy-két évben mérhetõ, hanem
évtizedekben.
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Meg kell értenünk, hogy egyedül nem jut elõre az ember, csak ha
közösségben gondolkodik.
Tudni kell azt is, hogy nem a másik ellen kell dolgozni, hanem a másik
mellett. „Élni, és élni hagyni!”
Mai globalizálódó világunkban a helyi közösségeknek a szerepe
felértékelõdik. Azaz magyarul: én egy mezõberényi vállalkozó vagyok,
tehát amiben lehet, más területen mûködõ mezõberényieknek adok munkát.
Pl.: helyi autószerelõt, autómosót, villanyszerelõt, burkolót, vízvezeték
szerelõt stb. alkalmazok. A helyi gyártó cégektõl vásárolok árut: tésztagyár,
puszedli üzem, szikvízüzem stb. Helyi vendéglátóshoz megyek vacsorázni.
Ezek a szolgáltatók és gyártók hozzám járnak viszontvásárolni.
Én támogatom Õket, Õk támogatnak engem. És ez a legfontosabb.
Tudni kell, hogy nem azzal változik meg életünk, hogy belépünk az
Európai Unióba. Hanem azzal, hogy hogyan viszonyulunk
egymáshoz.
Ugyanígy ha a mezõberényi lakosság a helyi
(itt lakó-adózó) vállalkozásokat támogatja, és
nem más település iparát, kereskedelmét,
akkor több munkahely létesülhet és többet
is lehet megtartani.
Remélem egymást segítve, elõrébb
tudunk jutni, bízva a fejlõdés sikerében.
Tánczos Imre (Tópart Vendéglõ
Mezõberény): Mezõberény a Viharsarok
egyik szépen fejlõdõ kisvárosa. Az itt élõ
emberek is reménykedve várják az uniós államokhoz való csatlakozást. Várják a változást, és
reménykednek, hogy mindez pozitív hatással lesz
életükre. A vendéglátásból élõ emberek is az elõrelépésben,
fejlõdésben bíznak. Tudjuk, hogy mindennek ára van – még a fejlõdésnek
is -, de bízunk abban, hogy ez az ár majd valamikor kamatozni fog.
Nagyok az uniós elvárások, követelmények, a HACCP rendszer
(minõségbiztosítás) elõírásai az anyagi források hiánya miatt szinte teljesíthetetlenek, de ha mindezeket sikerül teljesítenünk, akkor talán nem csak
az idõpont, a május 1-je lesz a csatlakozásunk bizonyítéka, hanem a
vendéglátás színvonalának javulása is.
Az igényes vendéglátás igényes vendégkört teremt. Bízunk abban,
hogy a mezõberényi emberek igényét nem fogja az anyagi helyzetük
nehezíteni, és így komolyabb elvárásoknak tehet eleget a helybeli
vendéglátás.
Az idegenforgalmunk ma még szerény, de a javuló körülmények és
remélhetõleg a termálvizes strand – esetleg gyógyfürdõ – kiépítése ide csalogatja a három nemzetiségû kisvárosból elszármazott berényieket, akik
szívesen jönnének barátaikkal, ismerõseikkel a szépen fejlõdõ kisvárosba,
és így az idegenforgalom kitermelheti majd azt a sok befektetést és
munkát, amit az uniós igények támasztottak a vendéglátás felé.
Szilágyi Tibor (tanár, a Petõfi Sándor Gimnázium igazgatója): A
nálunk fejlettebb közösséghez való csatlakozás mindenekelõtt modernizációs lehetõségeket tár fel számunkra. A fejlettebb országokkal való kapcsolatépítés, illetve az intézményeikkel való mindennapos gyakorlati
együttmûködés olyan technikák, módszerek és megközelítések megismerését és átvételét teszi lehetõvé, amelyekhez egyébként sokkal
nehezebben lehetne hozzájutni. Ez egyfelõl az oktatás közvetlen tartalmi,
módszertani vonatkozásait érintheti, jelentheti például sajátos oktatási
módszerek, intézményszervezési technikák, intézményi szintû problémakezelési formák, új pedagógiai megközelítések, modern informatikai és
multimédiás eszközök alkalmazására épülõ módszerek átvételét. Másfelõl
viszont érintheti a rendszer menedzselésének a területét.
A csatlakozással járó másik közvetett elõny az lehet, hogy az oktatás
területére irányuló ágazati politika várhatóan kiszámíthatóbbá és pragmatikusabbá válik. Ennek az a legfõbb oka, hogy a közösségi
(folytatás a 9. oldalon)
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környezetben a hazai döntések is egy viszonylag stabil és sokkal inkább a
közös problémamegoldási kényszerek, mintsem az ideológiák által
vezérelt módon születhetnek. Itt kell megemlíteni, hogy az EU nem szabályozza az egyes tagállamok oktatási rendszerét, ezen a területen szuverén
döntések születnek.
Az EU-csatlakozás természetesen anyagi természetû elõnyökkel is jár.
Komolyabb fejlesztési forrásokhoz az oktatás elsõsorban az olyan átfogó
infrastrukturális vagy területi fejlesztési programok keretein belül
juthat, amelyek az EU strukturális alapjaiból kapnak támogatást. A strukturális alapokból történõ fejlesztések döntõ részben a közép- és felsõfokú
szakképzést és a felnõtt munkaerõ átképzését érintik, de lehet pénzt fordítani az iskoláskorú fiatalokat érintõ programokra is. Elsõsorban olyanokra,
amelyek a hátrányos helyzetû, leszakadó csoportokat, etnikai kisebbségeket és más társadalmi újraintegrációt igénylõ ifjúsági csoportokat érintenek.
Az átlagos nyugat-európai iskola és a magyar iskolák szervezeti
kultúrája és pedagógiai megközelítései között az elmúlt évek változásai
ellenére még mindig jelentõs eltérések figyelhetõk meg. A magyar iskolákban a nyugat-európai iskolákhoz képest gyengébb hagyományai vannak a
tanulók aktivizálásának, a csoport- és projektmódszerek alkalmazásának,
az egyéni kreativitást támogató pedagógiai megközelítéseknek. Fontos
ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ebben a tekintetben az unió messze nem
egységes: a dél-európai országokra ma is sokkal jellemzõbb a hagyományos, tekintélyelvû megközelítés, mint az észak-európai országokra.
Az Unió egyértelmûen elkötelezett bizonyos modern liberális nevelési
és kulturális értékek iránt, mint amilyen például az etnikai és nemzeti
kisebbségek irányában történõ pozitív diszkrimináció, a
nemek közötti egyenlõség, a speciális igényû tanulók
integrált oktatása, a multikulturalitás, a másság
iránti tolerancia és a kommunikatív kompromisszumkeresés. Ezek olyan értékek, amelyek vitán felül állnak, és amelyek elfogadása az uniós együttmûködés alapvetõ
feltétele.
Szabó Zsolt (projektmenedzser): Az
Európai Unióba immár hivatalosan
belépve sokunkban felvetõdik/felvetõdött a
kérdés, miként lehetne a csatlakozásból származó elõnyöket minél hatékonyabban
kihasználni, a ránk váró feladatokat minél
gördülékenyebben megoldani, az Uniós forrásokból
mind nagyobb részt szerezni városunk további fejlõdése
érdekében.
Ezek a feladatok természetesen nem olyan egyszerûek, hogy egy jól
bevált recept szerint mindenki (a már csatlakozott országok településeihez
hasonlóan) a lehetõ legrövidebb idõn belül elérje az Európai normákat,
megfeleljen az uniós elvárásoknak mind társadalmi, mind gazdasági téren,
akár egy kisebb településre is levetítve ezt. Az uniós források megszerzését
segítõ intézmény és pályázati rendszer már kiépült hazánkban és az egyes
régiók, megyék, kistérségek és települések fejlesztési törekvéseinek megvalósítására még talán nem volt ekkora lehetõség és ezzel összhangban
még nem múlott rajtunk ennyire saját lakóhelyünk fejlõdési eredményessége, érdekeink érvényesítése, mint most.
Hogy mit tehet településünk ezen célok elérése érdekében? Az Uniós
pályázati rendszerek megismerésén kívül és ezzel összhangban szükség
van a térség és település reális adottságain alapuló fejlesztési ötletek, majd
projektek kidolgozására, a környezõ települések programjainak minél
szélesebb körû megismerésére és összehangolására, mivel az uniós
pályázatokhoz kapcsolódó beruházások nagy része igen magas fejlesztési
összköltséget igényel. Mezõberény ilyen szempontból a közelmúltban
megtette a megfelelõ lépéseket. Lehetõségeink szerint két új, hasonló
adottságú és (elõre láthatóan) fejlõdési pályájú települési együttesbe is csat-
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lakoztunk. Január 1-tõl részévé váltunk Békés megye két új statisztikai
kistérsége közül a Békési statisztikai kistérségnek, amely a Kormány rendelete szerint kedvezményezett besorolást kapott és így Mezõberény
elõször használhatja ki az ebbõl fakadó többletpályázásra nyíló
lehetõségeket elsõsorban régiós és megyei szinten. Ezen a tavaszon csatlakoztunk a Békési Kistérség Területfejlesztési Társuláshoz is, amely
együttmûködés és ennek jelenleg készülõ Agrár- és vidékfejlesztési Operatív Programja jó alapot képezhet a hazai és európai pályázatok minél
szélesebb körû kihasználására. Ezt a programot már együtt dolgozzuk ki.
De, hogy ne csak a külsõ, hanem a belsõ kapcsolatokról is szó essék,
egyre fontosabbá válik városunk szereplõinek összefogása és
együttmûködése is. Önkormányzatunk, civil szervezeteink és vállalkozásaink együttgondolkodása, fejlesztési ötleteik és céljaik összehangolása
még jobb pályázati munkát eredményezhet. Véleményem szerint ezen
kapcsolatok minél jobb kiépítésében Képviselõ-testületünknek is nagy
szerepe lehet, mivel az Európai Uniós források számos lehetõséget nyújtanak a civil és a vállalkozói szféra részére egyaránt. A teendõk, feladatok
koordinálását a jövõben - a Testületi ülésekhez hasonlóan - egy idõszakonkénti egyeztetõ fórum keretében is el tudnám képzelni, ahol a Testület
és az Önkormányzat delegáltjai valamint a civil és a vállalkozói
szervezetek vezetõi vennének részt, elõtérbe helyezve a hazai és uniós
pályázati lehetõségeket és a kistérségi fejlesztési irányokat.
A pályázati kiírások és az ezeket tartalmazó honlapok címei a
www.bekestt.hu címen érhetõek el, ahol egy új EU-os Pályázati Információs Szolgálat tevékenységével is megismerkedhetnek az érdeklõdõk.
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Operatív Programjainak különbözõ
prioritásait, célkitûzéseit egymásra építve és ezzel erõsítve célszerû kidolgozni közép- és hosszútávon a környezetvédelem, az infrastruktúra, a
mezõgazdaság és az idegenforgalom együttes fejlesztését. Az
uniós pályázatok prioritásai szerint szeretném kiemelni
azokat a fejlesztési irányokat amelyekre a legcélszerûbben lehetne elkezdeni projekteket kidolgozni
akár
más
településekkel
együttmûködve is. A Regionális Op. Pr.on belül a turisztikai fogadóképesség
javítása céljaira helyezném a hangsúlyt,
amelyhez illeszkedhet a kis-és középvállalkozások mûszaki-technológiai hátterének
fejlesztése
(Gazdasági
Versenyképesség Op. Pr.) és szélessávú
távközlési infrastruktúra (GVOP) pályázati
céljainak támogatása. A Környezetvédelem és
Infrastruktúra Op. Pr.-on belül a hulladékgazdálkodás fejlesztése és a fõúthálózat mûszaki
színvonalának emelése címû kiírás több településsel együtt
szintén átgondolásra érdemes. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Op. Pr. többek
között lehetõséget biztosít a mezõgazdasági beruházások támogatására és
a mezõgazdasághoz kötõdõ infrastruktúra fejlesztésére. A Humánerõforrás-fejlesztési Op. Pr. kiemelten kezeli a hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítását. Az EU-os forrásokhoz való hozzáférés nem
igényel különleges tudást, a támogatásokra egy megalapozott projekt ötlet
és megfelelõ szakmai elõkészítettség esetén nagy eséllyel lehet támogatást
nyerni.
Csatlakozásunk természetesen hosszú folyamat és most érhettünk az út
feléhez. Mezõberény, az utóbbi évtizedben infrastrukturális fejlesztéseit és
népességmegtartó képességét megerõsítve, a városodás (mennyiségi fejl.)
után elindult a városiasodás (minõségi fejl.) útján is és további tudatos, a
fenntarthatóság és a környezetgazdálkodás alapelveit is figyelembe vevõ
fejlesztésekkel térségünk meghatározó településévé válhat. Fontosnak tartom, hogy az európai országok egymáshoz közeledésével városunk
megõrizve értékeit, hagyományait, helyi társadalmunk kiszélesítve
ismereteit, vállalkozásaink növelve innovatív képességeit, minél befogadóképesebbek legyünk az új dolgok iránt. Kívánom, hogy városunk minden
lakója megtalálja számítását az Európai Unióban is.
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TÉMA

MEZÕGAZDASÁGI MOZAIK - UNIÓBA MENET
Mezõberény életében mindig jelentõs szerepe volt a mezõgazdaságnak.
Hogy látják most a helyzetüket azok, akik a mezõgazdasággal foglalkoznak? Milyen volt az elmúlt évük? Hogyan reagálnak a változásokra?
Lestyán Ádám: 2004. május 1-jével csatlakozunk az EU-hoz. A mi
szakmánk a mezõgazdaságnak egy speciális ágazatát, a hajtatott zöldségtermesztést képviseli. Évek során kemény, fáradságos munkával értük
el, hogy ma már kõzetgyapoton, hydrokultúrás termesztést folytathatunk,
ami az EU szabványoknak is megfelel, és ott is elfogadott.
A mi ágazatunk nem kap különösebb támogatást, mint pl. a szántóföldi
növénytermesztés /földalapú támogatás/, itt az elért jövedelembõl lehet és
szabad fejlesztéseket eszközölni. Gazdaságunkat ezzel a szemlélettel
építettük fel és üzemeltetjük. Rendelkezésünkre állnak a legkorszerûbb
technikai berendezések, eszközök, emellé társul családunknak az
állandóan bõvülõ szakmai tudása.
Az elmúlt év a korai zöldséghajtatásnak nem kedvezett, mert a tél
nagyok kihúzódott, ezért sokat kellett fûteni. Kevés volt a napfény, s így a
növények
nem
megfelelõen
fejlõdtek. Májusban ez a folyamat
megfordult, és a késõbbi ültetésû
növények szinte egyszerre jelentek
meg a piacon a mi termékeinkkel.
Ennek ellenére egy közepes évet
hagytunk magunk mögött.
Szerintünk az EU csatlakozás
számunkra nagy változásokat nem
fog hozni, mivel a mi termékeinknek
állandóan meg kell küzdeni az
import termékekkel - igaz, hogy
azoknak minõsége sok esetben
gyengébb a mienknél, mégis azoknak az ára a meghatározó.
Jövedelmezõségünk rosszabb, mint
a leendõ EU tagtársaké, mivel az õk
költségeik sokkal alacsonyabbak,
mint nálunk. Ideértve a fóliát, az
energiát, a mûtrágyát.
Összességében: a csatlakozástól nagy csodákat nem várunk, de
reméljük, hogy nem leszünk e folyamatnak a vesztesei sem.
Kmellár Zoltán: Az elmúlt évben kilencféle növényt termeltem. Az
aszályos év ellenére nincs panaszra okom. A búza, a kukorica, az olajnapraforgó, az olajtök, a paradicsom és az étkezési napraforgó azt az eredményt hozta, amit csak elvárni lehetett a csapadék hiánya miatt.
A fénymag, a tavaszi árpa, sajnos a szója is gyengén sikerült, ennek
ellenére összességében az elmúlt év növénytermesztése jónak mondható.
Hozzá kell tennem azt, hogy mindent elkövettem annak érdekében, hogy a
talaj kevés nedvességét megõrizzem, a megfelelõ gyomirtást és tápanyagellátást biztosítsam, valamint ahol öntözni kellett, azt megtettem. A termést
sikerült megfelelõ áron értékesíteni.
A mezõgazdasági gépi szolgáltatás igénye csökkent, hiszen az elmúlt
években sok termelõ szerzett be eszközöket, gépeket.
Az Európai Unióhoz való csatlakozástól egyenlõre félek, de egyben
bizakodó vagyok. Úgy gondolom, az elsõ évek számunkra nagy feladatok
lesznek, hiszen óriási követelményeknek kell folyamatosan megfelelnünk.
Egyenlõre a legnagyobb gond a bizonytalanság, elõre látni, gondolkodni nagyon nehéz. Igyekszem - mint eddig is - az elõírásoknak megfelelni,
betartani, az információkat begyûjteni. Hogy jobb lesz-e vagy sem, nem
tudom, de ha kérni lehetne, csak annyit kérnék, mint minden év január 1jén: „ettõl rosszabb ne legyen”!

Gál Imre: A 2003-as év aszályos volt. Száraz tavaszt hõségnapokban
bõvelkedõ nyár követett. Az õszi és tavaszi kalászosok, valamint a kukorica jelentõs aszálykárt szenvedett. A mi esetünkben a nyári betakarítás
után éppen „aszálykáros” kategóriába estünk, ami azt jelenti, hogy az itt
kapott gyorssegélyt az õsz folyamán visszafizettük. A viszonylag magas
gabona árak, a jó napraforgó termés és az öntözött kultúrák az aszály
hatását tompították. Így gazdaságilag stabil lett az év, szerény, de pozitív
eredmény született. Kihasználva a 25%-os gépvásárlási támogatást egy 30
milliós gépberuházást indítottunk, ami a meglévõ gépeink egy részének a
cseréjét jelentette, ami némi kapacitás bõvülést is okozott.
Az õszi idõjárás kedvezõ volt a talajmunkákra és õszi vetésekre, így a
2004-es évre jól elõkészített, nagyrészt elmunkált talajokkal és jó õszi
vetésekkel készültünk. Az idei tavasz nagyon jól indult, a csapadékból mármár elég is. A tavaszi munkák jobbak, mint az elmúlt év tavaszán voltak.
Az õszi vetések is nagyon fejlettek.
Mit várunk a csatlakozástól? Én személy szerint azt várom, hogy végre
lenne már egy stabil, kiszámítható mezõgazdaság. Azt várom, hogy a
mezõgazdaság ne a politikusok játszótere legyen. Végre hagyják a parasztot dolgozni, tenni a dolgát. Várom,
hogy a sokat emlegetett uniós támogatás hozzánk is eljusson, ne csak
halljunk róla, hanem a zsebünkön érezzük. Várom, hogy az uniós árak a terményeink felhasználási árában is megvalósuljanak, hiszen a költségeink
uniós szinten vannak.
Összességében jót várok, remélem,
hogy az ígéretek nem csupán ígéretek
maradnak, s hogy május elseje után
sem kell megbánnunk, hogy Európa
jobbik feléhez tartozunk.
Kõszegi Ádám: Mezõberényben
gazdálkodom 1993-óta, amikor
elkezdõdött a parasztgazdaságok
kialakítása. Az elmúlt tíz évben kormányok jöttek, mentek, mi parasztok maradtunk a föld közelében és örök
optimisták vagyunk, közöttük én is. Az elmúlt év rosszabb volt, mint az
elõzõ, de jobb, mint ami következik, a 2004-es év. 1993-óta minden év
nehezebb, olyan árveszteségeink voltak, vannak, melyet a költség oldalon
képtelenek vagyunk kigazdálkodni. A tavalyi évben hiába emelkedett a
növénytermesztési termények ára, ha az aszály miatt kevesebb volt az
egységnyi termés. Egy hektár földre ugyanannyi árbevételt kaptunk, mint
az elõzõ évben vagy kevesebbet. Az állattenyésztési ágazatnál még súlyosabb a helyzet. Költségeinknek pl. a sertéstartásnál majdnem csak a felét
kaptuk vissza az árbevétel oldalon. 2003-ban bizonyos idõszakokban 150
Ft/kg egységáron voltunk kénytelenek eladni az élõ sertést, a költség pedig
elérhette a 280 Ft-ot. A tejtermelésnél 1l tejért kapott a termelõ 72 Ft, ami
10% árbevétel csökkenés az elõzõ évhez képest.
Optimizmus 2004. évtõl. Május 1-jétõl egy óriási piachoz csatlakozik
az ország. Ehhez hasonló lehetõsége a mezõgazdaságnak a történelem
folyamán kétszer volt. 1867 és 1920-as évek, a béke idõszak. Ezekben az
években a mi országunk látta el élelmiszerrel Európát. A másik 1970 és
1985, amikor a KGST piaca biztosított számunkra fellendülést. Várhatóan
10 éven belül a mezõgazdasági vállalkozások száma csökken, a gazdaságok mérete pedig nõ. A gazdaságok eltartóképessége csökken, kevesebb
ember fog megélni a földbõl. Bízom benne, hogy a családom gazdasága nõ
és olyan megélhetést biztosít számunkra a mezõgazdaság, hogy európai
polgárként, emelt fõvel lehetünk magyarok és mezõberényiek.
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Néhány szóban a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtásról
Új szolgáltatással bõvült 2004. februárjától a Humánsegítõ Szociális Szolgálat tevékenységi köre. Azok a saját otthonukban élõ idõs emberek, akik
házi segítségnyújtásban részesülnek, kiegészítõ szolgáltatásként igénybe
vehetik a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. Ez a gondozási forma biztonságot nyújt a nap 24 órájában arra az idõszakra is, amikor a gondozónõ
nem tartózkodik az idõs otthonában. Mûködése egy központi rádió adó –
vevõ rendszeren alapszik, melyen keresztül az idõs nyakában hordozható
hívókészülékrõl leadott vészjelzés megjelenik a diszpécser központ
kijelzõjén. A mûszakban lévõ nõvér fogadja a segélyhívást, s mobiltelefonon továbbítja azt az ügyeletes gondozónõnek, aki haladéktalanul megjelenik a helyszínen, s intézkedik a hívás okául szolgáló probléma
megoldásáról. Ez lehet akár egy megnyugtató beszélgetés, orvos vagy a
rendõrség értesítése is.
A hívókészüléket elsõsorban olyan egyedül élõ idõsek, vagy házaspárok kaphatják, akik egészségi állapotuk miatt ágyhoz kötöttek, vagy
mozgásukban akadályoztatva vannak. Rosszullétük, vagy biztonságuk
veszélyeztetettsége esetén gyors segítségre számíthatnak.
A program az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
pályázati támogatásával került bevezetésre. A diszpécser központ összesen
35 készülékkel történõ mûködtetésére 7.140.000 Ft. összegû támogatást
nyert az intézmény. Mezõberényben 16 készülék került kihelyezésre, a
többi - önkormányzati társulás keretében – Bélmegyer, Csárdaszállás,
Kamut, Kétsoprony és Köröstarcsa községekben lett betelepítve.
Az új szolgáltatás célja,- az otthoni betegápoláshoz hasonlóan - az idõs
emberek önellátó képességének saját lakókörnyezetükben minél hosszabb
ideig történõ megõrzése, az estleges intézményi elhelyezés késleltetése,
illetve elkerülése. Hiszen úgy érezheti biztonságban magát a szolgáltatást
igénybe vevõ -, hogy közben megtarthatja önálló életvitelét -, nem kell
elhagynia megszokott lakókörnyezetét. Ezzel a szolgáltatással az
intézmény a felmerülõ szükségletekre igyekezett reagálni, s az általa nyújtott szociális ellátások körét még teljesebbé tenni. Kovács Edina, igazgató
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A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN!

MÁGNESES TERÁPIA OTTHON
A vér áramlása felgyorsítható a mágnesek alkalmazásával, ezáltal a
beteg testrészhez az oxigén jóval rövidebb idõ alatt, és nagyobb
mennyiségben jut el, ennek következtében lényegesen lerövidíti a
gyógyulás idejét.
A felgyorsult véráramlás az ereket a lerakódástól megtisztítja, és az
oxigénellátást megnöveli a szervezetünkben. Ezáltal a beteg testrész
gyorsabban regenerálódik, a gyógyulási idõ lerövidül.
Mágneses lepedõ: 100%-os pamut-anyagra 5 db mágnescsík van
rávarrva. Méret: 90x200 cm. Ára: 14.900 Ft
A teljes testben csökkenti a reumatikus , izületi, gerinc, háti, nyaki fájdalmakat.
Oldja a meszesedést, alvászavart, fejfájást, migrént. Kiküszöböli a
visszér negatív hatását, valamint az idõjárásváltozás okozta problémákat.
Egyaránt javítható az alacsony és a magas vérnyomás. Folyamatos
használata javasolt. Teljes testre hat, más mágneses termék használata nem szükséges.
Nemcsak a betegségeknél, hanem az egészség megõrzésében,
betegségek megelõzésében is használható. Mellékhatástól nem kell
tartani.
Mágneses lepedõ megvásárolható:
Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66442-967.
Békéscsaba, TESCO Áruház, az üzletsoron. Tel.: 66/453-943

GYAPJÚ ÁGYNEMÛ GARNITÚRA

LEVEGÕVEL TÖLTÖTT VÁKUMMATRAC

Merinói gyapjúból készült bõrnyugtató, fájdalomcsillapító,
stresszoldó.
Kiváló nedvszívó és páraáteresztõ képességgel rendelkezik. Azáltal,
hogy felszívja a keletkezõ verejtéket, nyáron a test hûtését biztosítja,
télen pedig a termelt hõmennyiség egy részének tárolásával az egyenletes testhõmérsékletrõl gondoskodik. Nedvszívó hatásának köszönhetõen a bõrön keresztül lezajló méregkiválasztódás hatékony és
intenzív.
Csak a gyapjúágynemûk biztosítanak hõmérséklet kiegyenlítõ hatást.
Télen elzárja testünk elõl a hûvösebb hõmérsékletû levegõt, nyáron
elzárja a melegebb hõmérsékletet, és használója számára száraz és
optimális (általában 36 C körül) klímát biztosít. A gyapjúágynemûk
lanolint tartalmaznak. Bõrrel érintkezve fejtik ki a gyógyító hatást.
Elõsegítik a reumatikus izületi betegségek gyógyulását. Különösen
ajánljuk allergiás, léguti megbetegedésben szenvedõknek. Porra,
atkára, tollra érzékenyeknek. Mindenkinek, aki egészséges, és az is
akar maradni.
Birka garnitúra: 42.900 Ft
Takaró: 130x299 cm 19.900 Ft
Derékalj: 90x200 cm 17.400 Ft
Párna: 80x40 cm 8600 Ft
Megyénkben a legalacsonyabb áron, a legjobb minõségben, a
legszélesebb választékot találja a mintaboltokban:
Békéscsaba Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
Békéscsaba, TESCO Áruház az üzletsoron Tel.: 66/453-943

Formatartó Ellocsi-betét, 1 cm vastag Ellocsi gumiréteg, huzata:
átlósan steppelt tiszta pamut és gyapjúszövet.
Az egészséges alvás fontos eleme a bioágybetét. Vannak jó és jobb
matracok, de a vákum matrac hosszú élettartamú, segíti a gerinc harmónikus csontfejlõdését, biztosítja a helyes fekvéshelyzetet,
megakadályozza a gerincferdülés kialakulását.
A vákummatrac tökéletesen igazodik a kontúrjához és különbözõ
testrészek súlyához. Maximálisan alátámasztja és tehermentesíti a
gerincoszlopot.
A vákummatrac pontrugalmassága miatt a testsúly egyenletesen oszlik el a matrac teljes felületén.
A bioágyakhoz vagy akár külön is ajánljuk a vákummatracot 30x200,
90x200 és 90x190-es általános méretben, amely egyedi méretben is
megrendelhetõ.
1 db általános méretû matrac 57.000 Ft.
Termékünkre 12 év garanciát vállalunk.
A vákum matrac használatához ajánljuk a fa alapanyagból készült
rugalmas ágyrács megvételét.
A stresszmentes alváshoz szükséges
teljes termékskála megtalálható a mintaboltokban:
Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
Békéscsaba, TESCO Áruház, az üzletsoron. Tel.: 66/453-943
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SPORT
Május 14-15.
BARÁTSÁG KUPA
nemzetközi kispályás
labdarúgó torna
VENDÉGEK:
Székelyudvarhely (Románia),
Myslenice (Lengyelország)
valamint környékbeli és a
mezõberényi iskolák csapatai.

DIÁKOLIMPIA
IV. KORCSOPORT (7-8. oszt.)
LEÁNY-FIÚ KOSÁRLABDA
ORSZÁGOS DÖNTÕ,
május 29-31.
Sporttörténelmi esemény városunkban a rendezvény, Békés
megyét az 1. Sz. Általános Iskola csapatai képviselik. A lányok
mérkõzéseinek helyszíne a Petõfi Sándor Gimnázium, a fiúké a
Molnár Miklós Sportcsarnok.
Várunk minden sportbarátot,
szurkolót!

DOBOGÓS HELYEN
A BERÉNYIEK
A közelmúltban negyedik alkalommal került megrendezésre
Mezõberényben az Orlai Petrics
Soma Általános Iskolában a
NYUSZI-KUPA FIÚ ZSINÓRLABDA TORNA.
Babinszkiné Ignácz Ágnes
elmondta, a versenyt megyénk
valamennyi sajátos nevelési
igényû
tanulók
oktatását,
nevelését ellátó általános iskola
tanulói részére hirdették meg.
Sportszerû,
izgalmas
mérkõzéseket
játszottak
a
gyerekek, mindenki jutalomban
részesült.
A verseny fõ támogatója:
Mezõberény Önkormányzata.
A torna végeredménye:
1. Orosháza I., 2. Gyula, 3.
Mezõberény, 4. Békés, 5. Tarhos,
6. Orosháza II., 7. Battonya,
8. Békéscsaba, 9. Elek.
Harmati Erzsébet

DIÁKOLIMPIAI EREDMÉNYEK - PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM:
* Úszás: „B” kategóriás országos döntõ, Székesfehérvár: V-VI. korcsoport
100 m-es gyors és 100 m-es hátúszásban Novák Ágnes 12.c osztályos tanuló IV. helyezett lett. Felkészítõ tanára: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa.

XV. MOLNÁR MIKLÓS
NEMZETKÖZI EMLÉKTORNA
Mezõberény 2004.
Az egykori nagytiszteletû
testnevelõ tanárnak, Molnár
Miklósnak,
a
mezõberényi kosárlabdasport megteremtõjének állítanak évrõl-évre emléket
Mezõberényben a róla elnevezett nemzetközi kosárlabdatornával. A serdülõ és
gyermek korosztálynak
játéklehetõséget biztosító
viadal
kisebbfajta
jubileumához
érkezett,
hiszen a magyar, német,
szlovák és szerb-montenegrói csapatok tizenötödszörre küzdhettek a serlegért. A németek Wurzenbõl érkezett küldöttsége igazán eredményesen
zárta a háromnapos tornát, a lányok és a fiúk serdülõ egysége is elhódította az elsõséget. Végeredmény-gyermek: Lányok: 1. Poprád, 2. Karcag, 3.
Békés, 4. Mezõberény. Fiúk: 1. Nyíregyháza, 2. Mezõberény, 3. Poprád, 4.
Békéscsaba. Különdíjak: legeredményesebb játékos (lányok): Horvathova Katarina-Poprad 61 pont, Virostková Alexandra-Poprad, Andrási
Tünde–Karcag, Szatmári Bettina-Békés, Ács Dóra-Mezõberény.
(fiúk): Baranyai Richárd-Nyíregyháza 68 pont, Birosik Erik-Poprad,
Csempesz Balázs-Nyíregyháza, Vágvölgyi Ádám-Békéscsaba, Frey
Patrik-Mezõberény.
Végeredmény-serdülõ: lányok: 1. Wurzen, 2. Mezõberény, 3. Békés, 4.
Csantavér. Fiúk: 1. Wurzen, 2. Mezõberény, 3. Békés, 4. Székesfehérvár.
Különdíjak: legeredményesebb játékos: (lányok): Pátrik Anikó-Csantavér
42 pont, (fiúk): Kis Gergõ-Mezõberény 55 pont, Stefán Henze-Wurzen.
Legjobb játékos: (lányok): Stephani Weijen-Wurzen, Horák DanielaCsantavér, Kállai Gyöngyi-Békés, Valentinyi Fruzsina-Mezõberény,
(Fiúk): Franz Heller-Wurzen, Gurgel István-Székesfehérvár, Szalay
Krisztián-Békés, Bondár Gergely-Mezõberény.
Támogatók: Wesselényi Közalapítvány, Mezõberény Város Önkormányzata, Penta Drink Minipol Kft., Békés Megyei Kosárlabdázók Szövetsége, Városi Közszolgáltató Intézmény, Szikora János, Tánczos Imre, Kis
Sándor, Szabó László, Frey Tibor, Frey Péter, Gergely István, Tóthné Máté
Katalin, Furtai Mária vállalkozók.

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN az 1. Sz. Általános Iskola 5-6. osztályos

* Mezei futás: Országos döntõ, Gödöllõ: V. korcsoportos leány 3000
méteres távon 30 csapatból a PSG együttese a 12. helyen végzett, a
felvételen: a csapat tagjai: Korcsok Kitti 9.b, Zolnai Nóra 10.c, Marton
Katalin 9.a, Taba Henriett 9.c, Varró Kata 9.a, felkészítõ: Szekeresné
Szilágyi Zsuzsa.
* Az Arany János Tehetséggondozó Program Iskoláinak IV. Országos
Sporttalálkozóján, Bonyhádon, a PSG fiú labdarúgó csapata III.
helyezett lett. Csapattagok: Beregi Gábor, Csige Sándor, Dede Sándor,
Goron Róbert, Sándor József, Szeip Attila 9.e osztályos tanulók.
Felkészítõ: Hidasi László.

fiú kosárlabda csapata mindkét ellenfelét magabiztos játékkal legyõzve
megnyerte a megyei bajnokságot, ezzel kivívta a jogot, hogy Békés megyét
és Mezõberényt képviselje az országos döntõn. A csapat tagjai: Kardos
Zsolt, Stéfán Zoltán,Tóth László, Kis Sándor, Hoffmann Dániel, Ilyés Máté,
Gulyás Viktor, Szentkúti Márk, Bertalan Szabolcs, Jenei Gergõ, Korcsok
Zoltán, Frey Patrik, Zuba Tamás, Olej Bálint. Edzõ: Pipis István.
Sok sikert kívánunk az országos döntõre, melyet Szolnokon rendez a Magyar Diáksport Szövetség június 16-19-ig.
Henger Péter DSE elnök
LIMA-DARTS HÍREK: EREDMÉNYEK: április 3. Mezõberény, Megyei
Bajnokság, egyéni Steel, II. forduló: 1. Urbancsek Zoltán (Mezõberény), 2.
Frey Péter (Mezõberény), 3. Mári Sándor (Szarvas), 4. Bárdi Mihály
(Mezõberény), 5. Kovács László (Mezõberény).
Április 4. Mezõberény, Megyei Bajnokság, egyéni Soft, II. forduló: 1.
Bárdi Mihály (Mezõberény), 2. Urbancsek Zoltán (Mezõberény), 3. Mári
Sándor (Szarvas), 4. Jelen Tibor (Szarvas), 5. Bobály Lajos (Mezõberény).
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Coriolanus - Egy festmény üzenete
Rövid hír tudatta az olvasóval, restaurálás után visszakerült a
Városháza dísztermébe Orlai Petrics Soma Coriolanus címû mûve,
melyet 1869-ben alkotott a mester. A monumentális alkotás (140x260
cm) méltó helyre került a díszterembe. A termet nemzetünk, városunk jelképei díszítik. Jelképes üzenetet hordoz maga a festmény is.
Elsõ pillantásra látjuk a képen szereplõ alakok öltözetébõl, hogy a
festmény az ókort idézi. Marcona fegyveresek fognak közre kétségbeesett nõket, gyermekeket. A háttérben egy várost, annak ellenpontjaként a festmény másik oldalán
sátrakat láthatunk. A középpontból egy szigorú tekintetû fekete
ruhás nõalak emelkedik ki, jobb
kezével a városra mutat, baljával
figyelmeztetõ mozdulatot tesz egy
elõtte ülõ fegyveres felé, aki nem
mer a szemébe nézni. A rendíthetetlenséget tükrözõ nõalakot
az elõtérben fehér ruhás, térdeplõ,
hozzá hajoló, benne támaszt
keresõ nõk, gyermekek fognak
közre. Szemükben félelemmel,
kétségbeesetten tekintenek az
elõttük ülõ hatalmat, erõt sugárzó
fegyveresre, egyikük térdre
borult, kezét imára kulcsolja. A
többi fegyveres arca, mozdulata,
gesztusa az azonnali harcot, a támadást sürgeti a bizonytalannak látszó
vezérétõl. A harcosai körében kétségtelenül nagy tekintélynek
örvendõ, hatalmának tudatában levõ embert azonban most egy az
övénél is nagyobb erõ megadásra készteti. Az ellentétek határozzák
meg a festményt, ellentét a színekben, tárgyakban, az emberek mozdulataiban, tekintetében, de a legnagyobb ellentét az egymásnak feszülõ érzelmek, akaratok, indulatok ellentétében rejlik.
A képet ihletõ történet viszonylag rövid és egyszerû.
Gaius Marcius a római elõkelõ család ifjú sarja a volkszok lakta
Corioli város elfoglalása, elpusztítása során (Kr.e. 493-ban) tanúsított
bátorságáért kapta a Coriolanus nevet. Mást nem is fogadott el dicsõ
tettéért. Ezután még a legelõkelõbbek közül is kitûnt büszkeségével.
Népével szemben is igen gõgös volt. Consulságra pályázott, de azt
elnyerni nem tudta. A fiaskóért a római népet okolta, ezért el akarta
venni tõlük a népképviseleti jogot. Bosszúja nem érte be ennyivel, egy

éhínség idején megakadályozta, hogy a szegények gabonához jussanak. Ezért bevádolták és elítélték. Korábbi ellenségeihez, a volszkusokhoz menekült, hogy azok segítségével a közembereket
megfenyítse. Szövetségeseivel eljutott Róma kapui elé, sorban pusztítva a szegények birtokait, megkímélve a gazdagokét. A gazdag patríciusok ezért nem kívántak hadba vonulni Coriolánus ellen, mígnem a
nép elégületlensége annyira fokozódott, hogy kénytelenek voltak a
szenátorok küldöttséget meneszteni Coriolánushoz. Küldöttségük,
mint korábban a papok
küldöttsége
is,
dolgavégezetlenül tért vissza
Rómába. A városra a pusztulás
várt, hisz nem teljesíthették
Coriolánus követelését, hogy a
volszkoktól elvett földet
visszaadják. Végül a római
nõk mentették meg városukat.
A küldöttséget Vetúria, Coriolánus anyja vezette, tagja volt
még elhagyott felesége Volumnia, valamint árván hagyott két
kisgyermeke is. Az anya
kérése megtörte a dacos fiút,
aki állítólag e szavakkal adta
meg a visszavonulási parancsot: “Rómát megmentetted
anyám, de elvesztetted fiadat.” A festmény az önzés, a zsarnokság, az
embertõl elrugaszkodott nagyravágyás elítélésének jelképe. Orlai így
fogalmazott: “S nem ez uralkodik-e most, nem ez uralkodott ezredek
elõtt, s ha az ember nem vetkezheti le természettül adott ördögi tulajdonait (tulajdonságait), mit vár mégis jobbat a jövõben.”
A téma írókat, zeneszerzõket, festõket is megihletett. Shakespeare
Coriolanus címmel írt tragédiát, Petõfi Sándor 1848-ban, Eörsi István
1994-ben fordította magyarra. H. J. von Collin az 1700-as évek végén
Coriolan címmel drámát írt. A Katona József Színház 1987-ben
Berlinben is elõadta Schakespeare tragédiáját. A zenemûvek közül
Beethoven Coriolan nyitányát kell kiemelni, melyet a közelmúltban
tûzte mûsorára a MATÁV Szimfonikus Zenekara Ligeti András
vezetésével.
Körösi Mihály

Petõfi versmondó verseny a Városi Könyvtárban
Április 26-án és 27-én került megrendezésre a Petõfi versmondó verseny városi fordulója általanos iskolás tanulók részére. Az iskolai selejtezõk után 31
tanuló 4 kategóriában mutatkozhatott be a zsûri és a könyvtár közönsége elõtt.
A VERSENY EREDMÉNYEI:
1-2. osztályosok:
I. Kajlik Réka, Orlai P. S. Ált. Iskola 2. b
II. Madarász Balázs, 1. Sz. Ált. Iskola 2. b
II. Szõcs Viktória, Orlai P. S. Ált. Iskola 2.b
III. Ráksi Dániel, 1. Sz. Ált. Iskola 2. b
3-4. osztályosok:
I. Jenei Bence, 1. Sz. Ált. Iskola 4. b
II. Mendel Henrietta, 1. Sz. Ált. Iskola 3. b
III. Benke Dóra, Orlai P. S. Ált. Iskola 4. c
III. Rónai Norbert, Orlai P. S. Ált. Iskola 3. a

5-6. osztályosok:
I. Hoffmann Nóra, Orlai P. S. Ált. Iskola 6. b
II. Gyurkó Brigitta, 1. Sz. Ált. Iskola 5. b
III. Plavecz Péter, 1. Sz. Ált. Iskola 5. b
7-8. osztályosok:
I. Dóczy Balázs, Orlai P. S. Ált. Iskola 7. b
II. Hegyesi Klára, Orlai P. S. Ált. Iskola 7. b
III. Kiss Éva, 1. Sz. Ált Iskola 8. b
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PROGRAM AJÁNLÓ:

GYEREKEK!
Május 30-án várunk benneteket
a gyermeknapi programjainkra
DÉLELÕTT 10 ÓRÁTÓL A PIACTÉREN:
- aszfalt rajzverseny
- kerékpáros ügyességi verseny
(a Mb-i Rendõrõrs szervezésében)
óvodásoknak külön ovis pályával
- görkorisok, gördeszkások, rollerosok versenye

* Össztánc a Mûvelõdési Központban 2004. május 8 – án és május
22 – én 19 órától.
* NOSZTALGIA EST, nemcsak fiataloknak! 2004. május 15-én
19 órától a Mûvelõdési Központ aulájában tánc élõzenére!
Belépõ = a jó kedved, és akik még felelõsek ezért: Mátyás László,
Rácz József és Plesovszki Tamás. Itt a helyed, ne feledd!
* Színházbusz indul Békéscsabára a Jókai Színházba május 22-én
(szombaton) 18 órakor a Mûvelõdési Központ parkolójából. Bemutatásra kerül: Neil Simon: Pletyka c. vígjátéka
* Bemutatkoznak Mezõberény óvodái: Kiállítás a Mûvelõdési
Központban városunk óvodásainak munkáiból. A kiállítást megnyitja:
Siklósi István, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, május 26-án
15 órakor. Szeretettel várjuk a múlt, a jelen és a jövõ óvodásait 2004.
május 26 – június 7-ig nyitvatartási idõben.
* Orgona-hangverseny: Kalocsay Károly pünkösdi orgonahangversenyére várjuk az érdeklõdõket a szlovák evangélikus templomba
2004. május 30 – án (vasárnap) 17 órától.
* Évadzáró! Kedves Mezõberényiek! Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt a Mûvelõdési Központ amatõr mûvészeti csoportjainak
évadzáró mûsorára 2004. június 4-én 18 órától. A belépés díjtalan.

DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL A MÚZEUM
(KASTÉLY PARK) UDVARÁN:
Felnõttek a gyermekekért:
- sok-sok játék, verseny, vetélkedõ
- finom falatok, hûsítõ italok
- óriás csúzda, póniló
- vásári forgatag
- szuper koncert a színpadon
(A programokat, helyszíneket esõ esetén
a Mûvelõdési Központban találod!)
A liget elõtt Zoli bácsi vidámparkja vár egész nap!
Kicsik, nagyok, fiúk, lányok, vár a móka, kacagás!
Ne késlekedj, gyere hát!

A TÁRSASTÁNC KORTALAN!
Ezt jelzi az a tény is, hogy nagy népszerûségnek örvendett a
mûvelõdési központ által szervezett felnõtt társastánc tanfolyam. A
résztvevõk korosztályos összetétele változatos volt, a 2 X-et és a
6 X-et írók között majd minden évjárat képviseltette magát. Az elsõ
mezõberényi felnõtt tánciskolán 23 pár, 9 tánc (standard és latinamerikai) alaplépéseit sajátította el a rendkívül jó hangulatú órákon. A
felnõtt tánciskolások azonban nem elégedtek meg az alaplépésekkel,
ezért úgy döntöttek, hogy októberben haladó tanfolyamon folytatják
megkezdett “tanulmányaikat”. Akik a mostani kezdõ tanfolyamról
lemaradtak, azoknak sem kell elkeserednie, hiszen megfelelõ számú
jelentkezõ esetén, nagyon szívesen indít újra kezdõ felnõtt társastánc
tanfolyamot a mûvelõdési központ.
Szûcsné Sziklai Éva

OLVASÓNK ÍRTA
„Rákóczi nyomában”
Másodikos korom óta jár a Szivárvány címû újság. Sok érdekes olvasnivaló, kobaktörõ hasznos tudnivaló van benne. Az elmúlt év szeptemberében az újság szerkesztõsége tanulmányi versenyt hirdetett a
Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója jegyében. Hat tantárgyat
foglalt magába, mint magyar irodalom, nyelvtan, matematika,
történelem, ének és rajz. A szervezõk célja az volt, hogy a pályázaton
részt vevõ diákok átfogó ismereteket kapnak a kor történelmérõl,
néprajzáról, kultúrájáról, a kuruc kor dalairól. Az osztályból tanító
néninek – Hegyiné Serfõzõ Mária – ösztönzésére többen neveztünk a
versenyre. Szorgalmasan töltögettük a pályázati lapokat, melyek
helyes megoldásában tanító néni és szüleink is sokat segítettek.
Könyvtárba jártunk, búvárkodtunk, kutattunk, telefonálgattunk. Az
elõ- és középdöntõn szerencsésen túljutottunk az osztályból négyen:

Gézárt Fanni, Kohári Nikolett, Sztyasznyi Gina és én. Engem ért a
megtiszteltetés, hogy képviseljem iskolánkat és városunkat az országos
döntõn. Március 26-án, a kora reggeli órákban indultunk Budapestre.
Anyukámnak nincs nagy helyismerete, ezért elég sokat gyalogoltunk,
mire megtaláltuk az Apáczay Csere János Könyvkiadó Budapesti
központját. A meleg fogadtatás után szüleinktõl búcsút vettünk, minket
Kati néni gondjaira bíztak (Lengyel Katalin, az újság felelõs
szerkesztõje). A zsûri ismertette a verseny feltételeit, majd hozzáfogtunk az igazi munkához. Minden feladat a Rákóczi szabadságharccal
volt kapcsolatos. 7. helyezést értem el (57 harmadik osztályos
versenyzõ volt, tíz helyezést osztottak ki). Nagyon boldog voltam. Az
ajándék könyveket már hazafelé a vonaton átolvastam. Sokmindent
tanultam, tapasztaltam, például azt, hogy az idõ is számít egy
versenyen. Köszönöm Tanító néni! Köszönöm Anya!
Zuba Zita 3.b 1. Sz. Ált. Isk.
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HIRDETÉS
MEZÕBERÉNYI DÍSZFAISKOLA AJÁNLATAI
- egynyári virágok

- kúszó borokák

- sziklakerti évelõk

- díszfák

- cserjék, díszfüvek

- gyümölcsfák

- oszlopos tuják és borókák

- bogyósok

- gömb tuják, hamis ciprusok

- mûkõ edények

- fenyõk

- virágföld

NÖVÉNYEK ÁRUSÍTÁSA KIS- ÉS NAGY TÉTELBEN

Telefon: 06/30/302-2061, 06/30/9255-124
Szeretettel várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Cím: Mezõberény, Gyomai út

„ A sikereinkben való részvétel
nem az egyetlen általunk kínált ösztönzés.”
A Lear Corporation 30 ország 280 gyártó telephelyén több mint
110.000 munkatársat foglalkoztat. Cégünk a világ egyik legnagyobb gépjármûülés-, belsõ felszerelési rendszerek, és autóvillamossági berendezések gyártójának magyar vállalataként az autóipar
elismert partnere.
Mezõberényi alvállalkozásunkhoz keresünk mielõbbi belépéssel:

1 FÕ TERMELÉSPROGRAMOZÓT
Feladatok:
- vevõi hosszú-, és rövidtávú igényelemzés, ABC-analízis,
- termelési program meghatározása az egyes gyártósorokra,
kapacitástervek készítése,
- jelentések készítése a termelési program teljesülésérõl,
állásidõ nyilvántartás és elemzés,
- hétvégi mûszak és túlmunka ütemezések, felfutási termelési tervek
készítése.
Elvárásaink:
- mûszaki vagy közgazdasági fõiskolai/egyetemi végzettség
(lehetõleg logisztikai szakirányon),
- az Excel program magasfokú ismerete.
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- B-kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi,
- önálló munkavégzés, nagy munkabírás, rugalmasság,
elkötelezettség,
- kommunikációs szintû angol nyelvtudás,
- mezõberényi vagy Mezõberény környéki lakóhely.
A betanulási idõszak (kb. 3-4 hónap) alatt a munkavégzés
a gyöngyösi telephelyünkön történik,
ezt követõen heti 1 nap gyöngyösi munkavégzés várható.
Ha szeretne tagja lenni egy sikeres csapatnak és részt venni
a 21. század kihívásaiban, akkor küldje be címünkre géppel írt,
fényképes magyar nyelvû, kísérõlevéllel ellátott önéletrajzát!
AZ ÖNÉLATRAJZON KÉRJÜK TÜNTESSE FEL
A MEGPÁLYÁZOTT MUNKAKÖRT!
* Lear Corporation Hungary Kft. * 2100 Gödöllõ, Haraszti út 4.
* emberi erõforrásosztály * Tel: 28/520-381
* E-mail: toborzas@lear.com * Web: www.lear.com

20 éves
a Hõsök úti DROGÉRIA!
EBBÕL AZ ALKALOMBÓL
NYEREMÉNYJÁTÉKOT HIRDETÜNK,
amely 20 napig tart: 2004. május 1-tõl 20-ig.
Ez idõ alatt minden kedves vásárlónk egy sorsjegyet kap,
a vásárlás értékétõl függetlenül.
Sorsolás 2004. Május 21-én de. 9 órakor az üzletben.
A nyereményjáték mellett kedvezményekkel és a
megszokott választékkal várjuk a kedves vásárlókat!

BÉKÉSEN ÉS MEZÕBERÉNYBEN

BERILL ÉKSZERÜZLET
Ajándékozzon arany és ezüst ékszert,
drágaköves ékszert, aranyórát üzleteinkbõl
még mindig a legkedvezõbb áron.
(Ballagásra fiatalos, modern ékszereket kínálunk!)

A házasulandók az AURARIUS jegygyûrûk
24-féle igényes mintadarabjából választhatnak.
BÉKÉSEN ZÁLOGFIÓKUNK
ARANYÉKSZEREKRE
AZONNALI ZÁLOGHITELT NYÚJT.

CÍM: BÉKÉS KOSSUTH ÚT 4. PAVILON
MEZÕBERÉNY, KOSSUTH TÉR 13.

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban
2004. május 28-án (pénteken) 9-16 óráig!

MAGDI TEXTIL - „LUCA 13” LOTTÓZÓ
Mb. Fõ út 33.
FILMELÕHÍVÁS IGEN KEDVEZÕ ÁRON!
DIGITÁLIS KÉPELÕHÍVÁS!
WESTEL, PANNON, VODAFONE
TELEFONKÁRTYÁK ÁRUSÍTÁSA!

Új!
Új!

