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2012. augusztus 18-19-20.
Tisztelt Városlakók!
Tisztelt városunkba látogatók,
Mezőberényből elszármazottak!

Ízelítő a programokból:

Mezőberény Város Önkormányzata nevében tisztelettel és
szeretettel meghívom Önöket a 2012. augusztus 18-a és 20-a
között megrendezésre kerülő
Hevesi Happy Band augusztus 18-án

XVI. BERÉNYI NAPOKRA.
Kérem, keressék fel a programok helyszíneit, tekintsék meg városunk régi
és új értékeit, látogassák meg épített örökségeinket és legyenek
személyesen is részesei az ünnepi eseményeknek.
Intézményeink, civil szervezeteink sokat tesznek, tettek azért, hogy a város
egyik leglátványosabb ünnepi megnyilvánulása maradandó élményt és
kikapcsolódást jelentsen Önöknek. Államalapító Szent István ünnepén
örüljünk együtt eredményeinknek, melyek a helybeliek tenni akarását is
mutatják. A közelmúltban kapott Befektetőbarát Település elismerés és a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete által megítélt Családbarát
Önkormányzat 2012. díj is ezt erősítik.
Kívánom, hogy érezzék jól magukat, és a három nap alatt – feledve a
mindennapi rohanó világot – találkozzanak, beszélgessenek régi kedves
ismerőseikkel!
Siklósi István
polgármester
A részletes program az újság mellékleteként és a városi honlapon
(www.mezobereny.hu) olvasható.

Berényi Nagy Péter gyermekműsora
augusztus 19-én

Gschwindt András előadása
a Masat-1-ről augusztus 19-én

augusztus 19-én
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2012. augusztus
Bemutatjuk Mezőberény új jegyzőjét

A megüresedett jegyzői álláshelyre kiírt pályázat eredményeként
városunk képviselő-testülete dr. Földesi Szabolcsot választotta
meg áprilisi ülésén Mezőberény jegyzőjévé. A jegyző úr nem
mezőberényi, ezért is kértük tőle a lehetőséget, hogy a
Mezőberényi Hírmondó hasábjain keresztül bemutathassuk őt az
itt élőknek.
– 1969-ben születtem, Bucsáról származom, ahol egy kisebb kunkort
követően jelenleg is élek. Középfokú tanulmányaimat Szeghalmon a
Péter András Gimnáziumban végeztem, az egyetemre pedig Szegeden
jártam, ahol előbb matematikatanári, majd jogi diplomát szereztem.
– Hogyan alakult a további pályafutása?
– A jogi végzettség megszerzése után Budapestre költöztem. Több
ügyvédi irodában szereztem különböző szakirányú tapasztalatokat,
amelyeket sikeresen lehetett kamatoztatni a testvéremmel alapított
közös irodában is. Ezzel párhuzamosan üzleti vállalkozásba kezdtem
Szeghalomban, amely a kezdeti nehézségek után olyan méretűre nőtt,
amely már egész embert kívánt. Ekkor valós választási lehetőség
hiányában ismét sárréti ember lettem. A 2008-ban beköszöntő
gazdasági válság ismét átszabta az életemet azáltal, hogy a sikeresen
működtetett és mintegy húsz embert foglalkoztató kisvállalkozásunk
tőkehiány következtében a nagy halak martaléka lett. Ezt követően
gondolkodtam el azon, hogy a közigazgatásban is kipróbálom magam.
Tetszik nekem ez a pálya, úgy érzem jó váltás, jó döntés volt. 2009-től
Csárdaszálláson dolgozom, ez év májusától pedig Mezőberény Város
Képviselő-testülete szavazott nekem bizalmat, amit ezúton is
tisztelettel megköszönök és igyekszem munkámmal meghálálni. Az
érintett képviselő-testületek megállapodása alapján december végéig
a saját szabadságom terhére Csárdaszálláson is ellátom a jegyzői
teendőket.
– Kihívást látott abban, hogy egy nagyobb településen próbálja ki
magát jegyzőként?
– Természetesen. Egy megyei szinten is jelentős méretű település
hivatalát irányítani szép feladat, annak összes nehézségével együtt.
Másrészről reformidők vannak, a közigazgatás jelentős átalakulás
előtt áll. Megítélésem szerint a jövő a menedzserszemléletű
önkormányzatok számára hoz könnyebb boldogulást, amit
természetesen a helybeni hivatali struktúrának is le kell követnie.
– Nem helyben él, mennyit autózik naponta?
– Amikor a fővárosban éltem 2-3 órát is kénytelen voltam utazni a
munkahelyem és a lakásom között. Ehhez képest ez a másfél órás
autózás nem megterhelés főleg annak tudatában, hogy útközben még
sok dolog elintézhető telefonon.
– Tervezi Mezőberénybe költözését?
– Érthetően fontos ez a kérdés a helybeliek számára, számomra is.
Mivel azonban a kinevezésem többek között a próbaidőre
vonatkozóan is tartalmaz rendelkezést, erre korai volna még
válaszolni.
– Milyen benyomásai vannak városunkról az első hónapok után?
– Az első, ami megragadott, hogy Mezőberényben rendkívül gazdag a
kulturális élet. Az óvodai rendezvényektől a nemzetiségi
programokon át a városi nagyrendezvényekig igen sokszínű a paletta.
Büszke lehet rá a város! A 100 éves mezőberényi sport
rendezvénysorozat révén rácsodálkoztam a helybeli sportélet
sokszínűségére és értékeire. Aki Mezőberénybe látogat, vagy csupán
átutazik rajta, egy jómódú, rendezett város képe tárul elé.
Barátságosak az emberek, a képviselő-testület egy irányba halad, úgy
érzékelem, nem osztják meg őket politikai nézeteik. Személyesen is
sok ügyfél megkeres, igyekszem mindenkinek segítségére lenni, ami
például egy vitás szomszédjogi kérdésben nem könnyű feladat. Igen
fontos a mi szakmánkban is a személyes kontaktus. Sokszor egy
empatikus beszélgetéssel több eredmény érhető el az ügyfél ügyében,
mint a hivatalos eljárás során.
– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Fiatalabb koromban szinte minden labdajátékban kipróbáltam
magam, megszállottan rajongtam a sportért. Az utóbbi néhány évben
leginkább a vadászat jelenti számomra az aktív sportot,
kikapcsolódást. Ezen kívül szeretek olvasni, sajnos kevés idő jut rá.
Szeretem a szépirodalmat, szeretem a vadászirodalmat. Fekete István
zsenialitása pedig kapu ehhez a különleges világhoz.
– Sok sikert kívánok munkájához, érezze jól magát itt,
Mezőberényben!
Pallagi Mária

Mezőberényi Hírmondó

Mezőberény
a „Családbarát Önkormányzat 2012” díjazottja

Örömteli eseményen vett részt Siklósi István polgármester 2012.
július 12-én Lakitelken, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
VIII. Családkongresszusán. Itt került sor a Családbarát Önkormányzat
2012. díjának átadására, melyet városunk polgármestere, Siklósi
István is átvehetett.
A kitüntető címet Székely Hajnalka, az egyesület elnöke adta át Orbán
Viktor miniszterelnök kongresszust köszöntő szavainak felolvasása
után.
Jelenlétével tisztelte meg az ünnepséget és köszöntötte a
megjelenteket, a díjazottakat Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős
államtitkára, Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola
vezetője és Hans Kaiser volt miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány
magyarországi irodavezetője is.
A „Családbarát Önkormányzat” díjat 2006 óta a Népesedés
Világnapja alkalmával ítéli a Nagycsaládosok Országos Egyesülete az
arra érdemes önkormányzatoknak, hiszen ahogy megfogalmazták
honlapjukon, „a családok jóléte nem csupán az anyagiaktól függ,
hanem attól is, hogy milyen a közérzetük abban a lakókörnyezetben,
azon a településen, ahol mindennapjaikat élik. A demográfiai helyzet
miatt kiemelkedően fontos minden olyan program, szándék,
intézkedés, amely a családok biztonságérzetét növeli annak
érdekében, hogy merjenek gyermekeket vállalni. Sok mindent lehet
tenni a családok érdekében, ha van rá akarat, megfelelő szemlélet, és
igazán fontos a település vezetőinek az ott élő családok sorsa,
közérzete, a szó nemes értelmében vett jól-léte. Gyakran nem is
anyagiakról, hanem mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről
van szó. És persze arról is, hogy a település vezetése ne hivatalként,
hatóságként, hanem ténylegesen a települést szolgáló testületként
tevékenykedjen”.
Városunkban az Önkormányzat figyelembe veszi a családok igényeit,
életfeltételeik javítását, a gyermekvállalás és gyermeknevelés
könnyítését (fecskeházak, ifjúságvédelmi rendszer, civil szervezetek
számára új támogatási forma, a vállalkozói adó 1+1%-a felajánlása,
táborok gyerekeknek, helyi buszbérlet a diákoknak, új bölcsőde,
nagycsaládosoknak kedvezményes strandbelépő és még
sorolhatnánk). Ezeket a törekvéseket, amelyek mind a családok
segítésére irányulnak, vették figyelembe a díj odaítélésénél, és méltán
adományozták 2012. évben Mezőberénynek.
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete
(Az eseményről készült képek megtekinthetők a www. mezobereny.hu, és a
www.noe.hu honlapon)

FELHÍVÁS
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadómentesség feltételei a 2012. évben hatályos jogszabályok alapján
megváltoztak. A változásról az érintettek levél formájában értesítést
kaptak.
Fentiekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a városháza 8. számú
irodájában (adócsoportnál) kérhető.
Mezőberény, 2012. július 24.
Dr. Földesi Szabolcs jegyző megbízásából
Frey Mihály aljegyző
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A piros cserepes tanya
Emlékezés Bereznai László szőlőnemesítőre
A szakmai körökben itthon és külföldön jól ismert Bereznai László
szőlőnemesítő nevének hallatán nem is gondolnánk, hogy egyike
azon mezőberényieknek, akik tudásukkal, munkásságukkal örök
értéket hoztak létre.
Bereznai László 1932. május 5-én született Brücher László néven.
Ősei a 18. század elején – Mezőberény újratelepítésekor – érkeztek
Hessenből. Felesége a békési születésű Földessi Zsuzsanna volt, aki
korán elhunyt. Lányuk dr. Bereznai Zsuzsanna Kecskeméten él.
1955. januárjától dolgozott az egri Szőlészeti Kutató Intézet Kísérleti
Telepén – nyugdíjazásáig. 2002. április 30-án Egerben halt meg.
Az elemi és polgári iskolai tanulmányainak befejezte után a békési
kertészeti középiskolába került dísznövénykertész szeretett volna
lenni. – Arról álmodozott, hogy lesz egy piros cserepes tanyája, ahol
gazdálkodhat kedvére. Időközben a békési iskolát átszervezték,
áthelyezték Szegedre, kertészeti technikumként működött tovább.
Kiemelkedő tanulmányi eredményei ellenére 1952. májusában –
kevéssel az érettségi előtt – fegyelmi határozattal az ország összes
középiskolájából kizárták, vélhetően valamely politikai színezetű
megnyilvánulása miatt. A Hosszúhegyi Állami Gazdaságban eltöltött
néhány hónapi munka után három év katonaság következett.
Leszerelése után, 1955-ben egykori tanára, Bárkány Blanka
segítségével került Egerbe, ahol dr. Csizmadia D. József munkatársa
lett. 1966-ban a Gyöngyösi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum
Szőlészeti Szakán szőlőtermesztési szaktechnikusi oklevelet szerzett.
A piros cserepes alföldi tanya helyett lett Andornaktálya határában egy
kis mintakert, ahol gyakran fogadta a különböző kertbarát körök
látogatásait. A dísznövénykertészet helyébe pedig az egész életét
kitöltő szőlőnemesítés és az azzal összefüggő kutatás, kísérletezés
lépett.
Az indíttatás? Annak ellenére, hogy a rokonság főleg iparos
családokból állt, Bereznai Lászlót a paraszti gazdálkodás ragadta
meg. Mindössze egyetlen, tanyán gazdálkodó család volt a népes
rokonságban, ahová szeretett eljárni. Kisfiúként ott tapasztalhatta
meg, hogy a tanyagazda hogyan szervezi és irányítja a
parasztgazdálkodás mindennapi munkáját. A Weidmann-tanyán
gyakran vett részt a különféle munkákban, s már ekkor elhatározta: ő
is kertészkedni fog. Szülei modern nevelési elveket vallottak, és
amikor azt látták, hogy minden, az iparos szakma valamelyikének
elsajátíttatására irányuló törekvésük kudarcot vallott, nem erőltették
tovább a dolgot, beíratták a már említett békési iskolába. Az Árpád
utcai családi házhoz tartozó kert ettől kezdve „szakszerű” kezelésbe
került. A már általa korábban is szépen művelt konyhakertet
tervszerűen alakította, minden zöldséget, gyümölcsöt megtermelt,
amire a családnak szüksége volt. Iskolai tanulmányait, és a tanyán
látottakat, kreatívan alkalmazta – pl. egyszerű oltásokkal, beporzási
kísérletekkel próbálkozott.
Az egri intézetben a kutatásainak eredményeiről már ismert
Csizmadia D. József munkatársa lett. Nevük szakmai körökben
legtöbbször együtt kerül említésre, amikor a szőlőfélék
rezisztenciájáról, nemesítéséről, hibridek előállításáról esik szó.
Szőlész-borász olvasóinknak is mondhat újat az a részleges felsorolás,
amely az általuk nemesített fajtákat tartalmazza: Zalagyöngye – fehér
csemege- és borszőlő, Bianca – interspecifikus fehér borszőlő, Medve
Noir – vörös borszőlő, Medina – vörös borszőlő, Turin – festő
borszőlő, Cabernet France – vörös borszőlő. És egy kiemelkedő: a
Nerv, mint új Hungarikum. 1994-ben állami elismerést kapott a fajta
és bejegyzésre került az EU Szőlészeti Szakbizottságnál, fajtaoltalmat
kapott Svájcban és Brüsszelben.
Bereznai László munkásságának elismeréseként három ízben kapott
kiváló dolgozó kitüntetést. 1984-ben Kocsis Pál emlékplakettel,
1988-ban Mathiász János emlékéremmel, 1999-ben Eger szőlő- és
borkultúrájáért emlékplakettel jutalmazták.
Lánya 2009-ben azon a napon, amikor Bereznai László emlékére az
egri Vincellér parkban a szőlész-borász társadalom képviselői
emlékfát ültettek, ezeket mondta:
„Kemény ember volt, öntörvényű, ugyanakkor érzékeny lelkületű…
A szakmai szempontok és a becsület elsődleges dolgok voltak
számára.”
Egyik rokona az egyik egri pincében bort vásárolt, … „közben
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eldicsekedett azzal, hogy az ő nagybátyja, Bereznai László itt
szőlőnemesítő volt. Megkérdezte, emlékeznek-e még rá. A
pincemester azt válaszolta: az ő nevét Egerben ma is levett kalappal
említik az emberek.”
Tesszük ezt mi is, mai berényiek: ezzel az írással emlékezünk
Bereznai Lászlóra.
Köszönettel tartozom dr. Bereznai Zsuzsannának, valamint Kovács
Gábornak és Tóth Györgynek – Bereznai László egykori
iskolatársainak az emlékezéshez nyújtott segítségért.
Nagy Ferenc

90 éves köszöntése
Berg Ádám 2012. július 16-án ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Orbán
Viktor miniszterelnök emléklappal
köszöntötte.
Ezúton kívánok neki a magam és a
városvezetés nevében hosszú, egészségben
és boldogságban töltött éveket.
Siklósi István polgármester

Testnevelés-érettségi gimnáziumunkban
Sokan nem tudják, hogy „tesiből” is lehet
érettségizni. Örvendetes tény, hogy az
oktatási tárca a többi tantárgy rangjára
emelve elismerte a testnevelés
fontosságát. Gimnáziumunkban öt éve
folyamatosan van jelentkező testnevelésérettségire, de ebben a tanévben tizenhat
diák – hat lány és tíz fiú – gondolta úgy,
hogy ezt a „mozgalmas” tantárgyat választja.
Sokan nem is gondolják, hogy milyen összetett követelményrendszernek kell megfelelni. A vizsga két részből áll:
Gyakorlati követelmény: kötélmászás illetve függeszkedés, 48 ütemű
gimnasztikai gyakorlat, talajtorna, szekrényugrás és még egy
választott tornaszer, 60 vagy 2000 méteres síkfutás, távol- vagy
magasugrás, súlylökés vagy kislabdahajítás, egy labdajáték három
gyakorlatsora, úszás két úszásnemben, vagy grundbirkózás és judogurulás. A gyakorlati vizsgán lehetőséget kapnak tanulóink választani
az egyes sportágak közül, – mivel a város és iskolánk
sportinfrastruktúrája igen jónak mondható – mindenki a számára
jobban teljesíthető sportágat választhatja.
Elméleti vizsga: sporttörténeti, sportágismereti, szabálytani,
anatómiai, élettani, szabadidős sport, egészséges életmód és
edzéselméleti témakörökben.
A követelmény egyáltalán nem könnyű, de több év áll rendelkezésre a
felkészülésre.
A testnevelésórákon kívül lehetőség van kiscsoportos délutáni
felkészülési órákra, tizenegyedikben testnevelés-tehetséggondozásra
és az iskolavezetés lehetőséget adott egy ún. emelt szintű képzésre heti
két órában a tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamban. Ezeken a
dupla órákon kellő állóképességet lehet szerezni a többórás gyakorlati
vizsgákhoz. A testnevelésórán tanult mozgásanyagban jobban el lehet
mélyülni, össze lehet állítani és gyakorolni a vizsgagyakorlatokat, és
néhány különleges sportág alapjait is megismerhetik diákjaink, mint
pl.: tollaslabda, tenisz, lábtenisz, vízilabda, küzdőjátékok, birkózás
stb., továbbá a vízbőlmentés folyamata.
Végül az idei középszintű érettségiről. A testnevelés vizsgák
történetében először száz százalékos eredményt ért el Nagy Gergő 13.
d osztályos tanuló. A többiek eredménye is átlag 85 százalékos, tehát a
gratulációt ők is megérdemlik.
Hidasi László testnevelő tanár
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HITÉLET
Intelmek
Szeretem a nyarat, jól esik együtt lenni a családdal, pihenni a
gyerekekkel, és jókat táborozni. Örülök annak is, hogy az egyik
nemzeti ünnepünk is erre az évszakra esik. Szent István napja sokak
számára sajnos csak a nagy fesztiválok, falunapok alkalma. Ki gondol
vajon első királyunk intelmeire, amelyeket fiának címzett? Pedig azok
számunkra is utat mutatnak, hogy családunkban, munkahelyünkön
avagy településünkön megbecsült életet tudjunk élni.
Az Intelmek tíz fejezetből áll, melyekre jellemző, hogy bibliai
útmutatásokra alapulnak.
I. Első a katolikus hit megőrzéséről szóló fejezet. Ez más felekezetű
keresztények számára is elfogadható. Királyunk emlékeztet arra, hogy
„e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és
látható ellenségeid ellen”. A nekünk adott életidőben segítőnk Jézus
Krisztus, ezért az első helyen áll az, ahogyan hozzá viszonyulunk.
Hitben élve minden gondunkat Őrá vethetjük.
II-III. Ha valaki jó, híres, hosszan uralkodó király akar lenni, akkor az
egyházzal és annak főembereivel való viszonya legyen megfelelő,
hiszen „ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk
ajánl téged a mindenható Istennek.” Hány világi vezetőnek van
gyóntatója, lelki vezetője? Kik azok, akik hatalmuk gyakorlása
közben arra is figyelnek, hogy lelki életük rendben van-e? Keressüke az Isten embereinek útmutatását?
IV-V. A főemberek és vitézek tiszteletéről valamint az igaz ítélet és a
türelem gyakorlásáról olvasva azt állapíthatjuk meg, hogy Szent
István tudta, mit jelent a hatalom kísértése. – Akinek nincs beosztottja,
de van családja, az is sokszor kényszerül ítélni. Kijöhet a sodrából és
átéli, mennyire nehéz csendben véleményt formálni és türelmesen
várni a megoldásra. Itt mégis arra int bennünket is királyunk, hogy ne
feledjük a teremtettség és megváltottság révén való testvériségünket
embertársainkkal.
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról szóló részben
találjuk azt a mondatot, amit nagy előszeretettel idéznek királyunktól:
„az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”. Szent István
igen hasznosnak tartotta a vendégek jelenlétét országunkban.
– Magyarjaink szeretnek vendégeskedni más országokban, dolgozni
és tanulni is. De tudjuk-e toleránsan fogadni a hozzánk érkezőket?
VII. A tanács súlyáról olvasva testületeink jutnak eszünkbe: legyenek
idős tapasztalt tagjai a tanácsnak, de a fiatalok javaslatát ugyancsak
eléjük kell terjeszteni.
VIII. A fiak kövessék az elődöket – azaz fontos az ősök tisztelete! „Az
atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak,
hogy szüleiknek szót fogadjanak.” Egyszer mondta valaki, hogy
összeállíttatta családfájukat, de az nem érdekelte a gyermekeit. Az
öregek menjenek nyugdíjasházba, haszontalanok... Szent István
véleménye viszont, hogy „Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai
elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.”
IX. „Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb
járuléka.” Mi a célja az imádságnak? A személyes hitgyakorlás:
bűnbánat és a kegyelem elnyerése, de az is, hogy bölcsességet kérjen
Istentől. A király egy népet vezetett, mégis elismerte, hogy erőre,
oltalomra és bölcsességre szorul. Jelzi, hogy felette is van Úr, akinek
engedelmességgel tartozik ő is és minden ember. – Sokan félnek az
imádkozástól, sőt beavatkozásnak tartják lelki belügyeikbe. Sokan
nem is gyakorolják, nem ismerik a hasznát. Szent István arra int
minket is, hogy legyünk benne állhatatosak és meglesz az eredménye.
X. A kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről szólva
a keresztény élet mindennapos megnyilvánulásairól van szó. Nagyon
emberi ez a rész, mert hitünk csakis így válik láthatóvá embertársaink
előtt. „légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a
balsors letaszítson” valamint „a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb
boldogsághoz.”
Mi az én nyári üzenetem a Kedves Olvasónak? Szent István napjához
közeledvén vegyük elő Intelmeit, és olvassuk át lelki örökségként
nagy magyar királyunk bölcs, lelkiekben utat mutató szavait!
Okuljunk belőle, és épüljön általa a hitünk!
Lázárné Skorka Katalin

Megemlékezés Mezőberény újratelepülésének
290. évfordulója alkalmából

2012. július 22-én, vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet és
megemlékezés volt Mezőberény újratelepülésének évfordulója
alkalmából. 1722. július 23-án írták alá azt a dokumentumot, mely
szerint kedvező feltételekkel letelepedtek eleink, akiket hamarosan
követtek a németek és a magyarok is, így azóta él a jelenlegi
Mezőberény. Harruckern báró toborzására Matheidesz Lőrinc és
Grenerzius János evangélikus tanítók és Sporer János, a gyulai
uradalom jószágigazgatója kötötte meg a letelepedési szerződést, ami
után Madarász András vezetésével megtelepedtek ezen a helyen.
Az ünnepi Istentisztelet prédikátora Kondor Péter esperes volt. Ezután
következett a megemlékezés szlovák és magyar nyelven is. Előbb
Kovács Pál nyugalmazott lelkész szlovák nyelvű visszatekintését
hallhattuk a kezdetekről. A helyi szlovák népdalkör is énekelt néhány
dalt, sokunk örömére.
Siklósi István polgármester köszöntőjét olvasta fel Lestyán Ádám
felügyelő. Ezután Benyovszky Pál Márton szavalta el Petőfi Sándor:
Szülőföldemen című versét, mély átéléssel, a szülőváros iránti
szeretetet közvetítve. Körösi Mihály helytörténész folytatta magyar
nyelven a történeti megemlékezést a kezdetekről, és az azt követő
időkről, ezáltal alaposabb ismereteket kaptunk az eltelt csaknem
három évszázadról. Dr. Novákné dr. Plesovszki Zsuzsanna
néprajztudós beszélt szlovákul és magyarul erről az időszakról.
Štefan Daňo főkonzul köszöntötte a résztvevőket előbb anyanyelvén,
majd magyarul is. Ismét a szlovák népdalkört hallottuk. Együtt
emlékeztek meg a német evangélikusokkal, és sokan voltak a
református gyülekezetből is. Az ünnepi közgyűlés végén az ajtóknál
süteménnyel és ásványvízzel kínálták a távozókat.
„Valamely város felvirágzása azonban nemcsak attól függ, hogy
rengeteg kincset gyűjtenek, erős falakat és szép házakat építenek, sok
puskát és páncélt készítenek ... – Hanem abban van a város igaz java és
felvirágzása, boldogsága, üdve és ereje, hogyha minél több művelt,
tudós, értelmes, tiszteletreméltó polgára vagyon. Ezek aztán kincseket
és minden jót gyűjtenek, és meg is tudják azokat tartani, és helyesen is
tudnak azokkal élni.” (Martin, Luther)
– bpm –

Anyakönyvi hírek
Júliusban eltávoztak közülünk:
ViaElysium Kft. adatközlése szerint: Babenyecz László
(1955), Szabó Dezső (1935), Frey Mihály (1983), Frey
Mihály (1938), Fábián Ferenc (1953), Weidmann Márton
(1932), Szabados Márton (1930)
Júliusban házasságot kötöttek:
Kertész Dávid Péter (Budapest) és Szabó Anikó
(Mezőberény), Nyeste Attila (Mezőberény) és Grünvald
Ágnes (Szeged), Szigeti Márton (Mezőberény) és Kovács
Ildikó (Szeghalom)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Meghívó helyett…
Kedves Barátaim!
Majdnem egy év telt el a kitelepítési
emlékmű tavalyi avatása óta. Akkor
azzal váltunk el egymástól, hogy 2012
szeptembere első szombatján
(szeptember elsején) ismét találkozunk.
A legfontosabb dolgunkat megtettük,
a Hiánypótló történelemkönyv és az
emlékmű nem engedi elfeledni az
1951-es kitelepítést.
Az idén mellőzünk minden nagy
szervezést, csendes megemlékezésre
hívunk minden kitelepített és
befogadó családot, ismerőst, érdeklődőt szeptember 1-jén déli 12 órakor
az emlékműhöz, ahol elhelyezhetjük az emlékezés virágait. 12 óra
30-kor a szállodában megebédelünk.
Az ebédet mindenki saját maga rendezi (esetleg a vendégeiét is), de a
létszámot be kell jelenteni a szállóban. Kérek mindenkit, hogy
augusztus 20-ig jelezze telefonon részvételi szándékát és azt, hogy
hány fővel kíván az ebéden részt venni.
A telefonszám: +36-30-6920-411.
Kisari Miklósné

Kedves Gyermekek!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a TÁMOP3.2.3/09/2-2010-0022kódszámú, „Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek
számára Mezőberényben” címmel megvalósuló pályázati
program foglalkozásain készített tárgyakból a Berényi Napok
keretében kiállítást szeretnénk rendezni. A kiállítás helyszíne:
OPSKK Madarak Háza Látogatóközpont. Ezért arra kérlek
Benneteket, hogy a kiállításra szánt alkotásaitokat legyetek szívesek
behozni az OPSKK Művelődési Központjába legkésőbb augusztus
10-ig.
Köszönettel: Onody Gyuláné

Véradás 2012. szeptember 17-én 8.00-11.00-ig.
Helye: Mezőberény, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Fontos: személyi igazolvány, TAJ kártya szükséges
Véradás előtt feltétlenül étkezzen!

Segítsünk az iskolakezdésben!
A Mezőberényi Vöröskeresztes Alapszervezet az idén is meghirdeti
iskolakezdési gyűjtését. Kérünk mindenkit, hogy feleslegessé vált
iskolai felszereléseit: táska, tolltartó, tornacipő, kinőtt ruha,
cipő stb. ha van, ne dobja kukába, hanem hozza be a
gyűjtőhelyünkre!
Ezzel segíthet azokon a családokon, akiknek nehézséget okoz az
iskolakezdés.
A gyűjtés helyszíne: Mezőberény, Martinovics úti (volt) iskola
Ideje: 2012. augusztus 21-25. délután 14.00-18.00-ig.
Kiosztás ideje: 2012. augusztus 26. (vasárnap) 9.00-14.00-ig.

8. Streetfighter nap Mezőberényben
A Bátszi Motor Kft. és a Motorosok Baráti Köre Mezőberény
Egyesület ismét egy motoros Stunt Riding bemutatót szervez
2012. szeptember 29-én 10 órától a Liget téren,
mely mindenki számára saját felelősségre
ingyenesen megtekinthető.

Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját
a 2012. szeptember 8-án,
szombaton 18 órakor kezdődő
JÓTÉKONYSÁGI
VACSORÁRA,
amit a Református Templom
felújításáért rendezünk.
Vacsorajegy: 1.000 Ft
Helyszín: Református
Gyülekezeti Ház, Csabai u. 2.
Támogatójegy vásárolható
1.000 Ft értékben.
A jegyek kaphatóak
a Református Szeretetotthonban
és a Lelkészi Hivatalban

A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
tanévnyitó istentisztelete
szeptember 2-án, vasárnap 17 órakor
lesz a II. kerületi evangélikus templomban.
Igét hirdet: Gáncs Péter elnök-püspök.
Szeretettel várunk mindenkit!
I és II. kerületi Evangélikus Egyházközségek Presbtériumai
2012. szeptember 2-án a Berényi Lovasbarátok Egyesülete
„100 éves a mezőberényi sport” rendezvénysorozat keretében
jubileumi szabadidős fogathajtó versenyt rendez.
Kategóriák: póni kettes fogatok, egyes fogatok, kettes fogatok, gumis
fogatok fuvaros versenye.
Program:
9:45
Ünnepélyes megnyitó
10.00
Fogatok hibaidős akadályhajtása
Fuvarosok versenye
12.00
Ebéd, közben bemutatók
13.00
Fogatok akadályhajtása
Eredményhirdetés, felvonulással
Helyszín: a Vésztői úttól balra, a buszforduló és a körgát között
A rendezvény a város érdeklődő közönsége számára ingyenes.

II. MEZŐBERÉNYI
TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FESZTIVÁL
2012. SZEPTEMBER 15-ÉN
A VÁROSI LIGETBEN
Ízelítő a programokból:
főzőverseny, pálinkakóstoló, ebéd,
szórakoztató műsorok helyi- és
vendégelőadókkal

Információ és a főzőversenyre jelentkezés:
Csók Imréné programfelelősnél a 06/20/9389-165-ös
telefonszámon szeptember 13-ig.
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület és az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A Mezőberényi Rendőrőrs illetékességi területén 2012. év I.
félévében összesen 20 közlekedési baleset történt, amely közül 8
személyi sérüléssel végződött.
közlekedési balesetek
kimenetele
halálos
súlyos
könnyű
sérülés nélküli
összesen

2011. I. félév

2012. I. félév

Eltérés

0
3
4
27
34

1
2
5
12
20

100%
-33,30%
20%
-55,50%
-41,10%

A 2011. évben bekövetkezett 34 közlekedési balesethez képest 2012.
év I. félévében 41,1%-al kevesebb, 20 közlekedési baleset történt.
közlekedési balesetek
bekövetkezés helye

lakott területen

lakott területen
kívül

Mezőberény
Köröstarcsa

10
1

6
3

Csárdaszállás

0

0

Megállapítható, hogy a közlekedési balesetek 55%-a lakott területen,
45%-a pedig lakott területen kívül következett be.
A közlekedési balesetek elsődleges oka a sebesség nem megfelelő
megválasztása, az elsőbbség meg nem adása, valamint az előzés
szabályainak megsértése.
A közlekedési balesetek okozói a korábbi évekhez hasonlóan döntő
többségben a személygépkocsi-vezetők.
Balesetek okozói

közlekedési
balesetek
száma

Személygépkocsi vezető
Tehergépkocsi vezető

13
1

Kerékpáros
Mezőgazdasági vontató

2
1

őrizetlen állat (őzütés)

3

Megfigyelhető, hogy mindössze 2 esetben volt közlekedési baleset
okozója kerékpáros, azonban a baleset mindkét esetben sérüléssel
végződött.
A közlekedési balestek 6 esetben 05.00 óra és 09.00 óra között, míg 8
esetben 14.00 és 19.00 óra között történtek. A közlekedési balesetek
70 %-a e két szűkebb időszakban következett be.
A közlekedési balesetek úthálózatra vonatkozó értékelése:

46-os főúton

közlekedési
balesetek
száma
2

47-es főúton

7

470-es főúton
4234-es úton

4
0

4237-es úton

1

önkormányzati úton

6

a közlekedési balesettel érintett
út megnevezése

A 2012-ben bekövetkezett 20 közlekedési baleset 65%-a a 47-es, a
470-es és a 46-os számú főútvonalon következett be.
A Mezőberényi Rendőrőrs munkatársai által végzett tevékenység
során az tapasztalható, hogy továbbra is nagy számban követnek el
közlekedési szabálysértést a kerékpárral, illetve gyalogosan
közlekedők.
A kerékpárosok által megvalósított leggyakoribb szabálysértések:
– szeszesitaltól befolyásolt állapotban történő kerékpározás
– kivilágítatlan kerékpározás
– kerékpárút ellenére gyalogjárdán történő kerékpározás
A gyalogosok által megvalósított leggyakoribb szabálysértés:
– a gyalogjárda megléte esetén is az úttesten történő közlekedés
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a balesetek megelőzése, a saját
maguk, illetve mások testi épségének megóvása érdekében
maradéktalanul tartsák be a közlekedési szabályokat!
Mezőberényi Rendőrőrs
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MEZŐBERÉNY
BEFEKTETŐBARÁT TELEPÜLÉS
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA) 2012. március 1-jén
elindította a Befektetőbarát Településekért Programját. A programban
települési önkormányzatok vesznek
részt.
A Befektetőbarát Településekért
Program célja, hogy a résztvevő
települések megismerjék a befektetők
gondolkodásmódját, igényeit, a
helyszín kiválasztásának folyamatát
és így felkészültek legyenek a
befektetők fogadására.
További cél, hogy elkészítsék
befektetésösztönzési stratégiájukat,
melyben felmérik és értékelik a település adottságait, előnyeit,
esetleges hiányosságait, és ezek alapján megállapítják, hogy mely
ágazatokra fókuszálnak, honnan várják a befektetőket.
Az oklevél tanúsága szerint városunk a programban nyújtott sikeres
teljesítménye alapján jogosult a fenti cím használatára.

BERÉNY NEVŰ TELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJA JÁSZBERÉNYBEN
2012. július 28-án, 13 év
elteltével ismételten Jászberény
adott otthont a XVII. Berény
nevű települések találkozójának.
A Magyarországon található 14
Berény nevű település közül 13
képviseltette magát az ünnepi
programon.
A találkozó, mely egyben a
Jászsági Művészek hétvégéje is
volt, a városházán a polgármesterek és a delegációk képviselőinek
eszmecseréjével, az elmúlt év eseményeiről folytatott beszélgetéssel
kezdődött. Ebben az évben új településsel is bővült a berényiek köre,
mivel csatlakozott a szlovákiai Nyitra–Komárom útszakaszon
található 2200 fős Berencs település is. A találkozón résztvevő 4 fős
delegációt Szekeres Józsefné alpolgármester vezette, a Berényiek
Gáláján az OPSKK mazsorettegyüttese 9 fős csoportja képviselte
színvonalas műsorral a várost.
A jászberényi találkozó után a következő évben, 2013-ban
Balatonberény rendezi meg a berényiek találkozóját és ott kerül sor a
városok köszöntésére.
További képek a www.mezobereny.hu honlapon, „események
képekben” a dátumra kattintva találhatók.

„Dolgos keze, szerető szíve örökre megpihent.”
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
Szabados Márton
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyermekei: Ani, Márton,
unokái, dédunokái
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Játék, élmény, kikapcsolódás...
Nyári Napközis Tábor

„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos
helyzetűek számára Mezőberényben”
Pályázat neve:TÁMOP-3.2.3/09/2
„Építő közösségek-közművelődési intézmények
az egész életen át tartó tanulásért”
2.kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában.
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022

2012. július 2-án, az alkotótáborral kezdődött el a fenti pályázati
program utolsó rendezvényeinek megvalósítása. A táborban 20,
elsősorban hátrányos helyzetű tehetséges tanuló vehetett részt. A
szakmai vezető, Gregus Anita művésztanár irányításával a
hagyományos képzőművészeti alkotások készítése mellett olyan új
technikák elsajátítására is lehetőségük volt a gyermekeknek, melyre
az iskolai oktatás keretében nem volt módjuk. Ilyen pédául: a
viaszkép és pergacsipke készítése, de igazán szép és kreatív
alkotások születtek a decoupage technika alkalmázása során is. A
csoport tagjai nagy érdeklődéssel, aktivitással és alkotó kedvvel
vettek részt minden tevékenységben.
2012. július 9-14. került megrendezésre a népi kismesterség tábor. A
tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is többféle, elsősorban népi
eredetű kézműves technikával ismerkedhettek meg a résztvevők. A
40 gyermek foglalkoztatása, segítése komoly szervezőmunkát
igényelt, csak csoportmunkával lehetett a hatékony foglalkozást
biztosítani. Ebben segítségünkre voltak azok az önkéntesek, akik
mindig szívesen vállalnak hasonló foglalkozásokon feladatokat.
Örvendetes, hogy sok tanuló vállalkozott több napot és kitartó
munkát igénylő tárgyak elkészítésére, így a tábor végére csodálatos
kosárkák, szőnyegek, tarisznyák, karkötők és más használati tárgyak
is születtek.
„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és
hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben” címmel
megvalósuló pályázati program utolsó rendezvénye zárult le 2012.
július 21-én. A történelmi időutazás régészeti tábor résztvevői
Mezőberény és térsége régészeti emlékeivel, tárgyi és szellemi
örökségével ismerkedhettek meg. Ennek kapcsán Szarvasra, a
Tessedik Múzeumba látogattak el, és megnézték a szárazmalmot.
Másnap Vésztő-Mágoron tettek kirándulást. Csütörtökön Biharugra
neves személyiségének munkásságát, életét tanulmányozták a
Szabó Pál lakóházában tett látogatás során, illetve megnézték a
magtárból kialakított falumúzeumot. Pénteken Dévaványán, a
Réhelyi látogatóközpontban a régi pásztorok és parasztok
életmódjával, valamint őshonos állatfajokkal ismerkedtek a
gyermekek. A tábort végül a városunkban és a helyi gyűjteményben
tett séta és előadás zárta. A tábor szakmai vezetői a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület munkatársai voltak.
Onody Gyuláné
projektmenedzser

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata a Spektrum Alapítvánnyal közösen már
több éve szervezi meg nyári napközis táborát, mely színes
programjaival ebben az évben 29 hátrányos helyzetű gyermek
számára nyújtott önfeledt kikapcsolódásra, tartalmas időtöltésre
lehetőséget a nyári szünidőben. A programokkal igyekeztünk olyan
értékeket közvetíteni a gyermekek számára, amelyek pozitív hatással
vannak személyiségük fejlődésére, erősítik önbizalmukat és fejlesztik
kreativitásukat. Ehhez ideális helyszínt biztosított a Madarak Háza.
Idén sem maradhatott el a kötelező balesetvédelmi oktatás, melyet
Jozaf Csaba tartott. Interaktív előadása során hívta fel a gyermekek
figyelmét a környezetben fellelhető veszélyekre és a balesetek
megelőzésének lehetőségeire. A résztvevők számára nagy élményt
jelentett a néptánc, melyet a Leg a Láb Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény adott ízelítőt. Csipke Ferenc tűzoltóparancsnok
vezetésével megnézhettünk egy igazán színvonalas bemutatót a
tűzoltóságon. A gyermekek egészen közelről megtapasztalhatták a
tűzoltási technikák egy-egy mozzanatát. A Baranta Hagyományos
Magyar Harcművészeti Egyesület tagjainak bemutatója minden
gyermekre nagy hatást gyakorolt, az egyesületi tagok közös játékra is
hívták a táborozókat. A gyermekeket lenyűgözte és lázba hozta a
tizenéves fiatalok bemutatója, amelynek végén ők maguk is
megtanulhattak egy-két botforgatási technikát. A hét egyik
legizgalmasabb programjaként Gyulára, egy kötélpályával, tó feletti
csúszdával, mászófallal, golfpályával, ügyességi játékokkal felszerelt
Kalandparkba tettünk kirándulást. Ez a nap igazi erő- és
bátorságpróba volt. Szinte kivétel nélkül mindenki – kicsi és nagy –
megküzdött saját fizikai gátjaival, félelmeivel. A magasban nem volt
erős vagy gyenge, mindenki megtapasztalhatta az egymásrautaltság
érzését. Megható volt látni, hogy az a gyermek, aki az egyszerű
hétköznapokban iskolai magatartási problémákkal vagy erős
önbizalomhiánnyal küzd, ebben a helyzetben, milyen határozott,
fegyelmezett és példaértékű önzetlenséggel segíti újonnan szerzett
barátját. A tábor záróprogramjaként a Nyeregben Alapítvány
jóvoltából lovaskocsikázhattunk a Köröshöz, majd a Madarász tanyán
fogadtak bennünket egy kis lovaglásra és játékra. A táborban napi
háromszori étkezést biztosítottunk a gyermekek számára. Az
adományok azt is lehetővé tették, hogy a résztvevők kisebb
ajándékkal térhettek haza. A csomag iskolai felszerelést, játékot és
csokoládét tartalmazott. A vidám hangulatban együtt töltött napok, az
újonnan szövődött barátságok megnehezítették az elválást. A
gyermekek hosszasan búcsúzkodtak, jó érzés volt, hogy előre
jelezték: „Jövőre találkozunk!”. Úgy gondoljuk, hogy ez a néhány
tartalmas, élményekben gazdag nap maradandó emléket jelent
azoknak a gyermeknek, akiknek családi körülményeik miatt nincs
lehetőségük nyaralásra. Továbbá az elfogadó közösségben eltöltött
néhány napban átélhették az összetartozás érzését is. Az elmúlt
napokban közelebb kerültünk hozzájuk, így reményeink szerint a
kialakult bizalmi kapcsolat jó alapja lehet az évközbeni közös
munkánknak is.
A tábor létrejöttét számos szervezetnek és magánszemélynek is köszönhetjük,
így ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik önzetlen
támogatásukkal és munkájukkal hozzájárultak a tábor megvalósításához és a
gyermekek önfeledt kikapcsolódásához: Mezőberény Város Önkormányzata,
Jozaf Csaba egyéni vállalkozó, Leg a Láb Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Egyesület, Varga
Bálint vállalkozó, GÖSSER Internet Kávézó és Pizzéria, Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, K&H Bank Mezőberényi Fiókja, Tóth János vállalkozó, Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ munkatársai, Nyeregben Alapítvány, Bartó
Györgyné és családja, Berény Édesség Bt., Kruzics Papír Kft..
Bessenyeiné Papp Kitti és Hengerné Bartó Edit családgondozók
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Köröstarcsán jártak
a Kinizsi úti tagóvoda nagycsoportosai

2009-ben alakult a Körösvölgyi Póni Klub Egyesület Köröstarcsán,
mint ifjúsági sportszervezet. Az egyesület tevékenységi köre a
gyermekek megismertetése a lovaglással és a lovagláshoz
kapcsolódó szabadidős sportokkal, a szabadidő egészséges
eltöltésével kapcsolatos tevékenységek elősegítése, iskolán kívüli
nevelési terv kidolgozása. Kiemelt feladatnak tartjuk a lovashagyományok népszerűsítését és a lovaglás, mint fejlesztő
tevékenység elfogadtatását széles körben. Többéves tapasztalatunk
van gyermekek nyári táboroztatása terén, ahol kézműves
tevékenységekkel is foglalkozunk a lovaglás mellett, ezzel egész
napos elfoglaltságot biztosítva a gyermekeknek.
Az idei tanévben a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0228 számú pályázati
projekt keretében, hat partnerintézménnyel dolgoztunk együtt a
gyerekekért. Köztük volt a mezőberényi Kinizsi úti óvoda
nagycsoportja, amely hat alkalommal látogatott el Köröstarcsára.
A projekt megvalósítása során megismertettük a résztvevőkkel a
néphagyományokat, a népi kézműves technikák elsajátításával
fejlesztettük a kreativitást. A gyerekeket a környezettudatos
magatartásra, az állatok védelmére, testi és lelki egészségük
megőrzésére tanítottuk. Fokoztuk a mozgás örömének, egészséges
és tudatos végzésének elmélyítését, az ember és környezete aktív
kapcsolatának a mindennapi életbe való beillesztését.
A tanévben szeptembertől júniusig tartottunk foglalkozásokat a
gyerekeknek a Szövőház és lovasudvarban Köröstarcsán. Ezek a
témanapok felölelték az évszakhoz kapcsolódó szokások
megismerését, a felhasználható természetes alapanyagok
feldolgozását és a lóval való bánásmód megtanulását, a lovas
alapismeretek elsajátítását. Foglalkozásainkon szüreteltünk és
mustot készítettünk, lovaskocsival mentünk kukoricát törni, a
szövőházban morzsoltunk és daráltunk, szőttünk, fontunk,
festettünk tojást és ültettünk virágot. Pünkösdkor készítettünk
gyöngyösbokrétát és pünkösdi koszorút, végül megismerkedtünk az
aratás hagyományaival. Célunk volt a hagyományok felelevenítése
és megszerettetése. Ebben segítségünkre voltak kézműves oktatóink
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna szakoktató és Birinyi Brigitta fazekas
mester. A foglalkozásokon kiemelten foglalkoztunk a lovakkal való
bánásmód megismertetésével. A tanulók minden alkalommal
lovagoltak Serfőző Bianka lovasedző irányításával.
Projektünk megvalósításával lehetővé tettük a kézművesség és a
lovaskultúra megismerését olyan gyerekek számára is akik eddig
nem kerültek vagy kerülhettek ezeknek a lehetőségeknek a közelébe.
Ezúton is köszönetet mondunk a Kinizsi úti tagóvoda, mint
partnerintézmény vezetőinek, Böbe és Évi óvónéniknek, hogy
sikeresen együttműködtek velünk a projekt megvalósítása során a
gyerekek tartalmas időtöltésének érdekében.
Végh Judit lovastanár a Körösvölgyi Póni Klub Egyesület Elnöke

Mezőberényi Hírmondó
Kacagó liget 2012

Gyerekek zsivajától volt hangos a mezőberényi liget június 30-án.
Jöttek kicsik és nagyok. 1 perc és nyersz játék, ingyenes ugráló vár és
trambulin, kugliverseny várta a gyerekeket. A nagy hőség ellenére
szép számmal jöttek is az apróságok. Kapós volt az ugráló vár, de a
versenyeken is sokan bizonyítottak. A délután végén elfáradt
közönség nézte végig az Orlai Színpad műsorát, melyet ezúttal is
köszönünk nekik. Köszönjük támogatóink segítségét: a
Mezőberényi Önkormányzatnak, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központnak, a Berény Color Papírboltnak és végül de nem utolsó
sorban azoknak a segítő szülőknek, akikkel ismét Kacagó ligetté
sikerült varázsolnunk a mezőberényi ligetet a gyerekek számára.
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

Nőgyógyászati magánrendelés
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd 15.30-17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és terápiája,
komplex ultrahang-diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés

KOMFORT ABC
Augusztusi akció
Vitaqua ásványvíz dús PET
Hey-ho almalé, szőlőlé
Májka pástétom Hamé
Burgonyapüré Knorr
Boci sárgabarack csokoládé (télapó)
Maggi Sertésérmék bundában alap
Mák étkezési Pa-Co
Földimogyoró sós CBA

0,5 l
0,2 l
105 g
55 g
100 g
80 g
250 g
250 g

29,49,129,129,129,179,199,239,-

ERZSÉBET UTALVÁNYT ELFOGADUNK

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
www.komfortabc.hu
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