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Ballagás

MEGNYITOTT A STRAND

A Petõfi Sándor
Gimnáziumban az
idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és
kezdte meg az érettFarkas Edit
ségi vizsgát.
A végzõs tanulók április 30-án búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól.
A ballagási ünnepségen külön juta- Németh Renáta
lomban részesültek azok a tanulók, akik
az 5 év alatt kiemelkedõ tanulmányi,
közösségi és sport munkát végeztek,
valamint megyei, országos és határon túli versenyeken öregbítették az iskola hírnevét.
Petõfi-díjat kapott
Farkas Edit 13.A,
Németh Renáta 13.B
és Kiss Éva 13.C
osztályos tanuló, míg
Kiss Éva
az Arany-díjat Junászka Krisztián 13.D osztályos tanuló
érdemelte ki.
Gratulálunk és köszönjük nekik!

Junászka Krisztián

EURÓPA-NAPI MAJÁLIS – ÖSSZEÁLLÍTÁS A 11. OLDALON
Idén a Városi Ligetben, 9. alkalommal került megrendezésre a KISTÉRSÉGI BOR-,
Ebben az évben új kategóriaként a POGÁCSASÜTÉSBEN jeleskedõ asszonyokat is várták a rendezvényre a szervezõk, amire nagy örömükre a
legtöbb, mintegy 18 féle pogácsa érkezett. ...

SZÁRAZKOLBÁSZ- ÉS SAVANYÚSÁGVERSENY.

NAGYANYÁINK

ÖRÖKSÉGE - A FELIRATOS
címmel nyílt kiállítás május 1-jén
(megtekinthetõ: május 31-ig) az OPS Kulturális Központ
múzeumában. A több mint 120 db falvédõn keresztül
végig kísérhetjük a mögöttünk hagyott XX. század
történetét e sajátos, lakáskultúrát reprezentáló textíliákon
keresztül. ...

FALVÉDÕK VILÁGA

A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület
Mezõberény Város ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRE,
a megõrzést biztosítók elismerésére szabályzatot alkotott.
Kezdeményezésük célja, hogy minél többen kapjanak
kedvet épített örökségünk megõrzésére, az eredeti megjelenés – legfõképpen az utcai homlokzat – visszaállítására. ...
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VÁROSHÁZI HÍREK
Ez történt a két ülés között
Április elsõ hétvégéjén került megrendezésre a Molnár Miklós
Kosárlabdagála, melynek résztvevõi magyar, szlovák, német és
szerb csapatok voltak. A rendezvényen Harmati László alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat. A kosárlabda tornával
egy idõben a szokásos matematikai verseny lebonyolítása is
megtörtént.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felújításával és akadálymentesítésével kapcsolatosan benyújtott pályázatunk nem nyert.
A polgármester támogatási szerzõdést kötött a mezõberényi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnökével, Halász Józseffel a 2009. évi
216.000 Ft-os támogatás biztosítása okán, továbbá támogatási
szerzõdést kötött a Mezõberényi Polgárõr Egyesület elnökével, Szota
Róbert úrral a 2009. évi 162.000 Ft támogatás biztosítása érdekében.
A támogatási feltételek mindkét esetben rögzítést nyertek a támogatási szerzõdésben.
Április 2-tól újra él Mezõberényben a Vöröskerszt Szervezete,
önkéntesek jelentkezését várják (a Kulturális Központ információs
pultjánál).
Az Oktatási Minisztériumtól értesítés érkezett, hogy a "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése Mezõberény és
mikrotérségeinek nevelési-, oktatási intézményeiben" címû
pályázatunkat kedvezõen bírálták el, és 96.991.982 Ft összegû
támogatásban részesült. Az említett pályázat 5 feladat ellátási helyen
biztosítja a címben szereplõ megvalósítást. Az általános iskolánál 17
fõ, a gimnáziumnál 17 fõ, az óvodánál 6 fõ, a bélmegyeri iskolánál 6
fõ, így összesen 46 fõ részesül oktatásban. A projekt 2009. június
01-tõl 2010. augusztusának végéig tart 15 hónapon keresztül.
A Porció Mûszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft. ügyvezetõjével,
Szita Gáborral több fordulós egyeztetésre került sor. A szerzõdésnek
megfelelõen a környezetvédelmi hatóság felé benyújtásra került a
geotermikus energiával kapcsolatos tervünk. A hatóság jóváhagyását
követõen történhet meg a pályázat benyújtása.
Április 14-én tartotta a Békési Kistérségi Társulás soron
következõ ülését Békésen. Az ülésen az Antenna Hungária Zrt.
részérõl Egyed Antal, az üzemeltetõ PolarNet Kft. képviseletében
Schultz György, és az Ephone Magyarország Kft-tõl Kõvágó István
tartott beszámolót. Megtörtént a 2008. évi költségvetési beszámoló
elfogadása, valamint tájékozódhattak a jelenlévõk a 2008. évi
ellenõrzési terv végrehajtásáról. Az ülésen részt vevõk meghallgatták
a Békési Kistérségi Iroda 2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót is.
Beszámoló hangzott el a 2008. évi közbeszerzési terv teljesítésérõl,
továbbá megtörtént a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása is. A
2008. évi kistérségi kiegészítõ normatíva elszámolása is rendezést
nyert. Napirendre került a Kóbor ebek befogása a kistérségben címû
elõterjesztés is, és benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók
kerültek megvitatásra.
A Békési Kistérségnél elhangzottak alapján tájékoztatjuk
Mezõberény lakosságát, hogy a DÉMÁSZ Békésen a Petõfi út 2. sz.
alatt minden héten kihelyezett ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadás
ideje alatt szerdán 16 és 20 óra között, csütörtökön 11 és 15 óra között
kereshetõ fel a DÉMÁSZ a hozzá tartozó ügyekben.
A VÁTI Kht. Szegedi Területi Irodája részérõl értesítés érkezett,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Program támogatási rendszerében benyújtott "Bölcsõdei férõhelyszám
növelése Mezõberényben" címû elsõ fordulós pályázatot

199.938.432 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélték.
A Porció Mûszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft-tõl tervezõ kereste fel városunkat, hogy helyszíni bejárást tartson, melynek célja a
geotermikus energiával kapcsolatosan fúrandó két kút
helyszínének a megállapítása volt. A termelõkút helyét a kollégium
hátsó részében lévõ - jelenleg sportpályaként funkcionáló - területen
alkalmasnak találta, a visszasajtoló kút helyét azonban a Hosszú-tó
melletti részen, a német temetõhöz vezetõ út bal oldalán találta
megfelelõnek.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Gyulai Kirendeltsége megadta a mezõberényi Hosszú-tó végleges létesítési engedélyét.
Dr. Nagy Ágnes fõigazgató a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ részérõl értesítette a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatást szervezõk oktatására benyújtott pályázatunk nyertes lett, és
2.874.322 Ft összegû támogatásban részesült.
Tárgyalások folytak Keresztes Csaba - a Colas helyi üzemének
vezetõje - valamint Cservenák Pál Miklós között a Mezõberényben
végzendõ útfelújítási, kátyúzási, valamint járdaépítési munkák
végzésérõl. A polgármester árajánlatot kért a fenti munkák
elvégzésére.
A polgármester megbízta a Gulyás-Szaki Kft-t a mezõberényi
sporttelep lelátójával kapcsolatos tervezési és költségbecslési
munkák elvégzésére pályázat benyújtásának érdekében.
Április 22-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor,
mivel egy április 24-i határidõvel benyújtandó pályázat érdekében
testületi döntés meghozatalára volt szükség. Pályázatot nyújtottunk
be a mezõberényi sporttelep lelátó részének rendbehozatalára, és
annak akadálymentesítésére. A benyújtott pályázat alapján
6.265.000 Ft összegû támogatás megítélését várjuk.
Ütemesen halad a munka az "Út a munkához" program
keretében végzendõ feladatokat érintõen. Nagyobb létszámú munkaerõ igénybevétele a Közszolgáltató Intézmény közremûködésével valósul meg, és elsõsorban városszépítõ munkákban való részvétel
alkotja a tevékenység lényegét.
A Kálmán Fürdõ nyitására történõ elõkészületi munkálatok jó
ütemben haladnak, az eredményes vízmintának köszönhetõen a
Közszolgáltató Intézmény vezetõjének értesítése alapján május 1-jén
megnyílik a strand. Idén már az õsszel megépült gyermekpancsolót is
igénybe vehetik a látogatók.
Április 26-ával bezárólag a mezõberényi Molnár Miklós Sportcsarnokban került megrendezésre a 12 éves korosztály nõi csapatainak részvételével az országos kosárlabda döntõ. A legjobb 12
csapat között szerepelt - nagy örömünkre - a mezõberényi kosárlabda
csapat is. A záróünnepségen alpolgármester úr mûködött közre az
eredményhirdetésnél.

Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2009. április 27én tartotta soron következõ ülését.

(folytatás a 3. oldalon)

Mezõberényi Hírmondó
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VÁROSHÁZI HÍREK
(folytatás a 2. oldalról)
Elsõ napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatója hangzott el
a képviselõ-testület 2009. március 30-án tartott zárt ülésén hozott döntéseirõl, valamint az április 22-én megtartott rendkívüli zárt ülésen hozott döntésekrõl. Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester számolt be a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Az idei óvodai beiratkozások után megtörtént a város óvodapedagógusi
létszámának felülvizsgálata. A képviselõ-testület a 2009/2010-es nevelési
évre a jelenlegi gyermeklétszám mellett - és december 31-re várhatóan 357
fõt figyelembe véve a 15 mezõberényi óvodai csoportra - 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2009. évi költségvetési rendeletében meghatározottak szerint.
A képviselõk tudomásul vették és elfogadták az Oktatási és Kulturális
Bizottság beszámolóját a 2009. évi városi rendezvények és nemzetközi
kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról.
A képviselõ-testület a 2008. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó
könyvvizsgálói jelentést elfogadta. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételeit 4.382.687.000 Ft elõirányzattal, 4.453.088.000 Ft
teljesítéssel, kiadásait 4.382.678.000 Ft elõirányzattal, 2.811.020.000 Ft teljesítéssel, az egyenleget 1.642.068.000 Ft-tal jóváhagyta, és a 2008. évi költségvetés alapján a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.
Módosításra került az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítésérõl, a zárszámadásról szóló rendelete.
A képviselõ-testület tagjai elfogadták a 2008. évben végzett belsõ
ellenõrzésekrõl szóló beszámolót. Az ellenõrzés az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központra (könyvtár, muzeális gyûjtemény, Mûvelõdési
Központ) és a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálatra terjedt ki, továbbá megtörtént a 2008. évi országos népszavazások pénzügyi elszámolásának ellenõrzése is.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2009/2010-es
tanévben a város általános iskolájában 5 elsõ osztály indítását rendelte el,
és tudomásul vette az alábbiakat:
- a mezõberényi 5 elsõ osztályon túl a bélmegyeri tagiskolában is indul
1 elsõ osztály
- az ún. számított osztálylétszámok egyik elsõ osztályában sem haladják
meg a maximális létszámot (26 fõ).

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Petõfi Sándor Gimnázium idei
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné
képviselõket.
A testület támogatta, hogy a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, az Összevont Óvodák, valamint a Petõfi Sándor Gimnázium pályázatot nyújtson be "A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztõ
programok" címet viselõ, Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
kiírt felhívásra.
Módosításra került a Petõfi Sándor Gimnázium Szervezeti és
Mûködési Szabályzata, valamint a házirendje is.
A képviselõ-testület elfogadta és jóváhagyta az önkormányzati
intézmények vezetõinek munkaköri leírását.
Megtörtént a 2009. június hó 7. napjára kitûzött európai parlamenti
képviselõi választáson közremûködõ szavazatszámláló bizottságok
felülvizsgálata, a bizottságok választott tagjainak megválasztása.
A testület Debreczeni Gábor képviselõ munkavállalói és önkormányzati képviselõi összeférhetetlenségére irányuló közérdekû bejelentés
ügyében elutasította a kezdeményezést. Kimondták, hogy Debreczeni
képviselõ úr esetében nem áll fenn az összeférhetetlenség.
A képviselõ-testület elutasította Tomka Mihály azon kezdeményezését,
amely a polgármester összeférhetetlenségére irányult, és megállapította,
hogy Cservenák Pál Miklós polgármester esetében nem áll fenn összeférhetetlenség.
Barna Máron képviselõ a kóbor ebek ügyében interpellált. A testületi
üléseken visszatérõ téma a városban megszaporodott kóbor kutyák ügye. Az
ebek városunkban már falkákban kóborolnak, veszélyeztetve a lakosok testi
épségét. Ez ügyben megoldást keresve a testület felkérte a polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot egy, a kutyák befogásával foglalkozó battonyai
vállalkozóval.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a képviselõtestület, melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni
ügyek megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja 2009. május 25.
Jakab Krisztina

Április hónapban eltávoztak közülünk:

Kiss Sándor

Vámos Imréné Varga Lídia (1924) Mb., Juhász Gy. u. 1., Plavecz
Mihály (1931) Mb., Vésztõi u. 29., Králik Mária (1937) Mb., Orlai
u. 5/3., Forró József (1924) Mb., Juhász Gy. u. 1., Nyíri Lajosné
Szabó Ilona (1922) Mb., Juhász Gy. u. 1., Dombi Józsefné (1920)
Mb., Juhász Gy. u. 1., Szilágyi András (1930) Mb., Mónus I. u. 33.
szám alatti lakosok.

a mezõberényi II. sz. Általános Iskola, valamint a Petõfi
Sándor Gimnázium nyugalmazott tanára gyors lefolyású,
gyógyíthatatlan betegségben április 26-án elhunyt.

Április hónapban házasságot kötöttek:

Temetése - végakaratának megfelelõen - a nyilvánosság
mellõzésével, csendben megtörtént. Nyugszik felesége
mellett a Mezõberényi Köztemetõben.

Tóth László és Debreczeni Judit Mezõberény, József A. u. 42.,
Sík Imre Mezõberény, Kálvin u. 10/A és Gulyás Tímea
Mezõberény, Rákóczi sgt. 61. szám alatti lakosok.

(1933-2009)

Emlékét szeretettel megõrizzük:
gyászoló szerettei
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Mezõberényi Hírmondó

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

Az ebek összevezetett, kötelezõ veszettség elleni oltása 2009-ben:

Magángyakorlati állatorvosi ügyelet I. sz. állatorvosi kerület

május 09. (szombat) 9-11 óráig: a Liget bejárata, Szarvasi út
május 16. (szombat) 8-12 óráig: Thököly utca
május 23. (szombat) 8-12 óráig: Teleki u.
május 30. (szombat) 8-12 óráig: PÓTOLTÁS, Thököly utca

2009. II. negyedév

Az oltás díja: 2500 Ft/eb+féreghajtó (150 Ft/10 kg)
Oltási könyv: 300 Ft (2010-ig használható a régi)
Lehetõség van az állat oltására rendelõben és az állat tartási helyén
(+kiszállási költség)! Keresse meg állatorvosát!
dr. Kis János 352-382
dr. Kreisz Ágnes 30/206-50-50
dr. Szombati László 352-164
Tájékoztató közlemény a 2009. január 01-tõl hatályba lépett
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló FVM rendelet értelmében az eb tartója ezentúl nem az önkormányzatnak,
hanem az általa szabadon választott magán-állatorvosnak köteles
bejelenteni, ha az állata a 3 hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt
vagy új tulajdonoshoz került. Az ebek veszettség elleni oltásának
beadatása továbbra is a kutya tartójának a kötelessége 30 napon belül,
ha kutya elérte a 3 hónapos életkort, majd 6 hónapon belül meg kell
ismételni. Ezt követõen évente kell az oltást beadatni. Szintén rendeletet írja elõ, hogy az összeterelt eboltás ezentúl a korábbi idõszakhoz képest korábban, május 31-ig fog lezajlani. Természetesen
lehetõség van egész évben a sorba növõ ebek oltására. A védõoltás
beadását az állatorvos igazolja az állat oltási könyvében vagy
útlevelében. Ez évtõl új sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv
kerül forgalomba. Aki elvesztette a korábbi oltási könyvét, vagy
betelt, illetve az idén elõször oltott kutyák már ezt a könyvet fogják
kapni, legkésõbb 2010-ig az összes könyvet le kell cserélni. Az oltási
kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság szabható ki. Az állatorvosnak az oltás beadása után le kell jelentenie a
beoltott ebek listáját a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz
(korábban Állategészségügyi Állomás), így az ebek nyilvántartása
továbbra is folyamatos.

Ügyeleti idõszak:
április 03-06.
április 10-14.
április 17-20.
április 24-27.
ápr. 30. - máj. 04.
május 08-11.
május 15-18.
május 22-25.
máj. 29. - jún. 02.
június 05-08.
június 12-15.
június 19-22.
június 26-29.

Dr. Kreisz Ágnes
Dr. Mihala András
Dr. Szombati László
Dr. Kis János
Dr. Kreisz Ágnes
Dr. Mihala András
Dr. Szombati László
Dr. Kis János
Dr. Kreisz Ágnes
Dr. Mihala András
Dr. Szombati László
Dr. Kis János
Dr. Kreisz Ágnes

Az állatorvos neve, címe, telefonszáma:
Dr. Kis János, Mezõberény, Fõ u. 27/a.
06-20/4201-442
Dr. Kreisz Ágnes, Mezõberény, Deák F. u. 10.
06-30/2065-050
Dr. Mihala András, Mezõberény, Vésztõi út 1.
06-66/424-214
Dr. Szombati László, Mezõberény, Puskin u. 29.
06-66/352-164

Az ügyeleti idõszak az utolsó munkanap 18 órától a munkaszüneti
nap után következõ munkanap 6 óráig tart.

Berényi Kábeltévé Szövetkezet ügyfélfogadási nyitva tartása:

Mezõberény várossá nyilvánításának 20. évfordulójára
rendezett TOTO versenyének eredményei:

Hétfõ: 8-10 óráig és 15-20 óráig

1. helyezett: Hoffmann Sándor és Pascariu Szabina
2. helyezett: Csipke Martin
3. helyezett: Lukács Norbert és Rácz János

Kedd, szerda, csütörtök: 8-10 óráig és 15-16 óráig

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!

Péntek: 8-10 óráig

Nylon zacskókból támogatás

PÁLYAKEZDÕK, ÁLLÁSKERESÕK!

A TESCO-Global Áruházak Zrt. különös figyelmet fordít a
környezetvédelemre. A környezetszennyezés visszaszorítása
érdekében 5 Ft-ért árusítja a nylonzacskókat, majd az ebbõl származó egész éves bevételét karitatív célokra fordítja. Ebben az
évben Mezõberényben a TESCO a Spektrum Alapítványt
részesítette 50.000.- Ft-os támogatásban, amely szervezet a
hátrányos helyzetû gyermekekkel foglalkozik.

Várja jelentkezéseteket a MAGYAR HONVÉDSÉG
szerzõdéses katonai szolgálatra!

Az adományt ezúton is nagyon szépen köszönjük:

Kovács Edina
kuratóriumi elnök
Spektrum Alapítvány

Minimum feltételek: - 18-35 éves életkor (maximum 47. életév)
- legalább alapfokú iskolai végzettség
- bûntetlen elõélet
- magyar állampolgárság
- bejelentett magyarországi lakóhely
További információ személyesen: bekes.toborzo@regiment.hu
4. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA
5650 Békéscsaba, Andrássy út 67-69. 66/547-190, 66/447-566
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KISVÁROSI KAVICSOK
ÚJABB SIKER A KAZINCZY VERSENYEN
Április 17-19 között rendezték meg 44. alkalommal Gyõrben a
középiskolások egyik legrangosabb versenyét, a Kazinczyról elnevezett Szép Beszéd versenyt, ahová a gimnázium 12. osztályos diákja,
Hegyesi Klára a megyei verseny gyõzteseként jutott be.
A versenyen három kategóriában gimnazisták, szakközépiskolások
és határon túliak mérték össze képességeiket értekezõ szövegek értõ és
érzõ tolmácsolásával.
A neves nyelvészekbõl és irodalmárokból álló szakértõi zsûri már
évek óta kiválónak ítéli meg a gimnázium diákjait. 2005-ben Nagy
Róbert kapott Kazinczy-érmet. Az azt követõ években Nagy Vera és
Hack Anita érdemelte ki az anyanyelvápolók szövetségének
különdíját. Az idén újabb sikernek örülhettünk: Hegyesi Klára
kiváló teljesítményéért Kazinczy-éremmel térhetett haza.
Az említett tanulókat évek óta Szabó Ila tanárnõ készítette és
készíti fel. Gratulálunk a sikerhez!
A „Leg a láb” táncosfiúi idén is nagy locsolkodást rendeztek.
Elsõdleges céljuk a hagyományok õrzése mellett az volt, hogy jó
hangulatban végig locsoljanak minket, lányokat. A fiúk lovas kocsira
ültek, és végigjárták a házakat, ahová csoportosan összegyûltünk.
Szombaton és vasárnap délelõtt nagy készülõdéssel vártuk õket.
Készültek a finomabbnál finomabb sütemények és a szép hímes tojások. Vasárnap népviseletbe öltöztünk, megterítettük az asztalt és vártuk a szintén viseletben lévõ fiúkat. A fiúk meg is érkeztek a délelõtt
folyamán és megvendégelés után meglocsoltak minket, természetesen
vödörrel és szódával. A locsolkodás nagyon jó hangulatban telt, jövõre
is visszavárjuk a fiúkat.
Bereczki Ágnes, a Berény Táncegyüttes tagja

Táncvizsga
A társastánc-tanfolyamok vizsgabemutatói április 24-én és 25-én
voltak megtartva az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is nagy érdeklõdés övezte a gyerekek
– a kezdõ szinttõl egészen az aranysztár fokozatig terjedõ – táncprodukcióit. A diákok táncvizsgája változatos táncokból állt, és a bemutatókon résztvevõ közel 1000 fõ láthatott standard táncokat: bécsi és
angol keringõt, latin-amerikai táncokat: sambát, rumbát, cha-chacha-t és disco táncokat. A szülõk ez alkalomból szebbnél-szebb ruhákba öltöztették fel a gyerekeiket.
A 8. korosztályos tanulók idén is megválasztották a bálkirályokat
és bálkirálynõket: Dinya Pétert, Kótai Évát, Csipke Martint és Kohári
Nikolettet. A jelvényszerzõk vizsgabemutatóján Felczán Béla táncpedagógus is tiszteletét tette, értékelte a tanulók tánctudását. Az est a jelvények, érmék átadásával végzõdött, a diákok közel féléves munkájuk
eredményeképpen megkapták a tánctudásuknak megfelelõ – bronz,
ezüst, arany – jelvényeket és emléklapokat, a legmagasabb tánc ismeretekkel rendelkezõ aranysztár fokozatú jelvényszerzõk pedig az érméket. Ez az év azért is volt különleges, mert új tánctanár mutatkozott
be, Hajas Tibor, aki sikerrel készítette fel a tanulókat a vizsgára. A
diákoknak, szülõknek és Hajas Tibor táncpedagógusnak is gratulálunk
és jövõre is várunk mindenkit.
Kovács Anett

MEGAVERS
Hegyesi Klára, a Petõfi Sándor Gimnázium diákja bejutott a
Megavers elnevezésû szavalóverseny döntõjébe, ahol két különdíjat is
átvehetett.
A versenyrõl összeállítás a www.szolnoktv.hu/megavers linken
látható, hallható.

MEGÚJULT A CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Petõfi u. 27. szám
alatti épülete megújult környezetben várja az ügyfeleit.
A beruházás a Dél-alföldi Operatív Program – 2007-4.3.1. sz. projekt pályázati támogatásával vált valóra, mely 10 millió Ft-tal támogatta az épület komplex, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítését. A 13 millió Ft összköltséget meghaladó felújításhoz az
önerõt Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete biztosította.
A projekt keretében megtörtént a Szolgálat információs elõterének
kialakítása, ahol vezetõ- és figyelmeztetõsávok, Braille írású szöveggel
ellátott információs táblák segítik a tájékozódást.
A nagyothallókkal való kapcsolat kialakításának érdekében az
íróasztalokba indukciós hurok került beépítésre. Az épületbe való
bejutást rámpa segíti, míg a vizesblokk felújítása lehetõvé teszi a
kerekesszékkel való közlekedést.
Az épület mûszaki átadása 2009. április 9-én történt meg, míg az
ünnepélyes átadásra május utolsó hetében kerül sor. Kovács Edina
igazgató
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat

Cservenák János
és
Schultz Magdolna
2009. május 16-án
ünneplik

50.
házassági
évfordulójukat.
Nagyon sok szeretettel
köszönti õket
és hosszú boldog életet
kíván
lányuk Mária
vejük Gábor
unokájuk Nóra

6.

2009. május

Mezõberényi Hírmondó

OKTATÁS
Gyermek színház a Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány javára.
Az Összevont Óvodák alkalmi színjátszó csoportja a Mezõberényi
Óvodásokért Alapítvány javára – immár negyedik alkalommal –
"Ki a király" címû gyermekszínházi produkcióval szórakoztatta a
me-zõberényi és a bélmegyeri óvodásokat, valamint az iskola alsó
tago-zatos diákjait. A színjátszó óvónõk által elõadott mesejátékon,
ápri-lis 6-án zsúfolásig megtelt a Mûvelõdési Központ nézõtere. A
mesefiguráit megszemélyesítõ óvónõk, a jelmezek, a zenei aláfestés
és a díszlet fergeteges sikert aratott a gyermekek körében. A szereplõk profizmusát tükrözte, hogy a nézõtéren ülõ gyerekek nem
csak passzív, hanem aktív résztvevõi is voltak a mese eljátszásának.
A mesében szereplõ "állatok" interaktív módon beavatták õket a tör
té-net folyamatába, és így õk is részesei lehettek a cselekmény ala
ku-lásának. A sikert fokozta, hogy az elõadás végén a gyermekek kö
zö-sen szórakoztak és táncoltak a mesében szereplõkkel. A fáradhatatlan "színtársulat" ezen a délelõttön két elõadást tartott: Köszönjük élményt nyújtó elõadásukat! A gyerekek üzenete: “Jövõre
veletek ugyanitt!”
A Mátyás király úti óvoda nevelõtestülete

Tanácskozás a gyermekekért
A gyermekvédelem területén jelentõs eseménynek számít az
évenként megrendezésre kerülõ gyermekvédelmi tanácskozás,
melyre a Humánsegítõ Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának
szervezésében, ez évben március 25-én került sor.
A tanácskozás a veszélyeztetettséget észlelõ jelzõrendszer tagjainak (az iskola, óvoda, bölcsõde ifjúságvédelmi felelõse, gyermek
orvosok, védõnõk, a családsegítõ, gyermekjóléti szolgálat családgondozói és a gyámhivatal, valamint a rendõrség munkatársa)
elõzetes írásos tájékoztatóit is figyelembe véve átfogóan értékeli a
jelzõrendszer éves mûködését, az elmúlt év gyermekvédelmi
tevékenységét, áttekinti a település gyermekjóléti alapellátásának
valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesz mûködésük
javítására.
A szakemberek egyetértettek abban, hogy a legtöbb probléma
nem a gyermekkel, hanem azokkal a szülõkkel van, akik nem érzik
át a gyermekneveléssel járó felelõsséget, következetlenül, elvárások,
magatartási szabályok nélküli nevelik gyermekeiket.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét jellemezve elmondható, hogy az elõzõ évekhez képest nõtt a családi konfliktusok
száma, a szenvedélybetegséggel kapcsolatos és a szülõk életvitelébõl
adódó problémák, valamint elõtérbe kerültek a gyermekek óvodába,
iskolába való beilleszkedési nehézségei. Sokszor elõfordul, hogy a
szülõ nem ismeri fel a probléma okát, ezért nem is mozdítja elõ azok
megoldását.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját nagymértékben segíti az
észlelõ-jelzõrendszer tevékenysége. A jelzõrendszer tagjai azok,
akik elsõként észlelik a gyermek veszélyeztetettségét, az igazolatlan
iskolai hiányzást, a nem megfelelõ tápláltságot, a bántalmazásból
származó nyomokat. Ilyen és ehhez hasonló esetekben kötelesek
jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felé.
A Gyermekvédelmi Tanácskozásra a veszélyeztetettséget észlelõjelzõrendszer tagjain kívül a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökei, az aljegyzõ, az
intézményfelügyeleti fõmunkatárs, a gyámhatóság munkatársa, az
oktatási intézmények igazgatói, a történelmi egyházak lelkészei, felekezetek, civil szervezetek képviselõi fogadták el a meghívást.
A tanácskozás résztvevõi egyetértettek abban, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell a prevencióra fordítani, s ennek érdekében pályáznak, szervezik programjaikat. Vállalják a további szoros
együttmûködést, aktuális problémákkal kapcsolatos elõadások szervezését, a gyermekek számára hasznos idõtöltés biztosítását, nyári

táborok szervezését, kismamák részére baba-mama klub
mûködtetését.
Az olvasó figyelmét egyben felhívjuk a Családsegítõ Szolgálat
tevékenységére is, mivel több család él városunkban, akik nem, vagy
nehezen kérnek segítséget problémáik megoldásában, félnek, hogy
mit szólnak majd az emberek. A mentálhigiénés szakember, a pszichológus szolgáltatásainak igénybevétele, vagy sok esetben egy segítõ beszélgetés is elegendõ ahhoz, hogy valaki rátaláljon problémái
megoldására. A szakember segítséget jelenthet egy elakadt gyászfeldolgozásban, vagy akár párkapcsolati, családi problémák megoldásában. Tudjuk, hogy a segítséget igénylõk általában nem akarják terhelni hozzátartozóikat, családtagjaikat ezekkel a nehézségekkel. A
megfelelõ segítségkérés néha mégis nélkülözhetetlen. Városunkban
éppen ezért alakult meg 1993-ban a Családsegítõ Szolgálat, hogy
titoktartási kötelezettség mellett, önkéntes és ingyenes szolgáltatásként segítséget nyújtson mindazok számára, akik ezt kérik,
igénylik. Ez lehet ügyintézés, kérelem kitöltésében segítségnyújtás,
tanácsadás, továbbirányítás. Szerencsére ezt a munkát igen sok elismert, városunkban dolgozó szakember segíti (háziorvosok, gyógyszerészek, polgármesteri hivatal dolgozói, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek, jogász, pszichológus), akiknek együttmûködését többnyire siker koronázza. Jelzéseik alapján is felkeressük a családokat, segítséget ajánlunk fel esetleges problémáik megoldásában. Sajnos az utóbbi évek megélhetési nehézségei miatt
egyre többen és többször keresik fel szolgálatunkat. Tapasztaljuk,
hogy a munkanélküliséget, az anyagi gondokat sokszor kíséri párkapcsolati, egészségi, gyermeknevelési probléma, mely egy speciális
segítséget igényel, ezt biztosítja a Gyermekjóléti Szolgálat. Tevékenységének célja a gyermek családban történõ nevelkedésének, testi, értelmi, érzelmi, fejlõdésének elõsegítése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, családjából kikerült gyermek mielõbbi
visszahelyezése. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehetõ önként, más intézmények jelzését követõen, és a hatóság által kötelezett formában. Ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, utógondozás esetén ez akár 24 éves korig is kiterjedhet. Elmondható
tehát, hogy a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz a város
valamennyi ko-rosztálya fordulhat.
Szolgáltatásainkkal megújult, akadálymentesített környezetben
várjuk a segítséget igénylõket a Petõfi utca 27. sz. alatti intézményünkben, forduljanak hozzánk bizalommal!
Kovács Edina
igazgató
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
Wellness…

HIRDETÉS
VÉRCUKOR-

Egyre gyakrabban hallunk egy újabb idegen szót: wellness. De
vajon tudjuk-e, hogy mit takar ez a kifejezés? Egy újabb divathóbort,
a nyugat majmolása, vagy esetleg több ennél?
A 19. századi vallási mozgalmak a spiritualitás és az egészség
kapcsolatát hangsúlyozták. E mozgalmak alapfeltétele volt, hogy az
egészséges test az egészséges lélek és szellem terméke. Vagyis gondolatainkkal és viselkedésünkkel alakíthatjuk testünk állapotát.
Konkrétabban, az egészség és a betegség az ember saját cselekedeteinek következménye. Alakításának kulcsa a pozitív gondolkodás és
a viselkedés megváltoztatása.
Egy másik korabeli vallási irányzat kötelességnek tekintette az
egészséges életstílust. Ezért kerülték a hús fogyasztását, az alkoholt, a
kávét és a dohányzást. Mindezen felül fizikai gyakorlatokat és sok
friss levegõn való tartózkodást javasoltak.
Közben az Egészségügyi Világszervezet /WHO/ megfogalmazza
az új egészség definícióját, mely jelenti egy idõben az ember szellemi, fizikális és szociális jóllétét.
Erre az újszerû pozitív életfelfogásra Halbert Luis Dunn amerikai
orvos megalkotta a mai formában is használatos szót a Wellness-t.
A wellness olyan egészségügyi állapotot jelent, ahol a test a
szellem és a lélek harmóniában van. Ez az állapot betegen és fájdalmak közepette is lehetséges. A wellness tehát annak az életformának a
tudatos választása, hogy az ember magáról gondoskodjon, és a legmagasabb szintû egészségi állapotot élvezze, ami saját képességein belül
elérhetõ.
A mintaként szolgáló amerikai modellektõl Európában a wellnesskoncepciók némileg eltérnek. A wellness a turizmus révén terjedt
el, amely leggyakrabban az üdülõ-, gyógy-, és sporthotelek összekapcsolásával alakult ki.
Magyarországon az elmúlt évtizedben új trendként jelent meg a
wellness és egyre nagyobb teret hódít.
A Magyar Wellness Társaság szerint a wellness életforma,
amelynek gyakorlói a civilizáció okozta bántalmakat a test, a lélek és
a szellem együttes kényeztetésével, odafigyeléssel, tudatos életvitellel
igyekeznek megelõzni.
Egyre többen találkoznak a fogalommal, amelyhez gyorsan kapcsolódott a szépség ipar is: wellness-szálloda, wellness-nyaralás, wellness testápolók, wellness-menü stb.
Ez az új irányzat hatással van az emberek magatartására. Megváltoznak az utazási szokások, a szabadidõs tevékenységek, az utazási
célok.
Több kérdés is megfogalmazódhat az olvasóban. Vajon hogyan
hatnak a wellness-szolgáltatások az egészségi állapotra? Hozzáférnek-e a különbözõ társadalmi rétegek ezekhez a szolgáltatásokhoz?
Kívánom minden adófizetõ magyar állampolgárnak, nyugdíjasnak,
hogy legyen lehetõsége igénybe venni bármelyik wellness szolgálatatást. Keressék a lehetõséget, hogy egyre több ismerethez jussanak, amit fordítsanak testük, lelkük és emberi kapcsolataik
épülésére.
Jó egészséget kívánok.
Puskelné Ollé Ilona

ÉS KOLESZTERINSZINT-MÉRÉS!

Kristály Gyógyszertár
Mezõberény, Fõ út 2.
Tel./Fax.: 66/424-040

Nyitva tartás:
H-P: 7.30 - 18.30
Sz.: 8.00 - 13.00
A Kristály Gyógyszertárban
májusban tovább folytatódik az ingyenes vércukorszintmérés,
melyet a hét bármely napján elvégzünk.

Májustól a koleszterinszint mellett a trigliceridszintet
is mérni tudjuk, minden hétfõn és kedden.

Várjuk önöket!

06/80/200866
AMATÁV ÁLTALTÁMOGATOTT INGYENESEN HÍVHATÓ SZÁM

DélUtán:

az idõs emberek ingyenesen hívható lelki
segélyszolgálata. A hét minden napján 18-tól 21 óráig ingyenes
jogsegély: minden hónap elsõ keddjén. Betegjogi tanácsadás:
minden hónap elsõ és harmadik csütörtökén.
Számunk a telefonkönyv közérdekû információk oldalán is megtalálható.

Nézzen be hozzánk! Gyomaendrõd, Fõ út 188. Tel.: 66/283-474
Mezõberényi üzletkötõnk: Szekeres Magdolna Mobil: 70/313-0107
Kisvállalkozások, cégek részére mozgó üzletkötõnk: Oláh Balázs
Mobil: 70/318-0054
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OLVASÓINK ÍRTÁK
2009. április 10-én indultunk Mezõberénybõl délután fél négykor
vonattal. Másnap reggel 9 órakor érkeztünk meg Münsingenbe. Katja
és Dirk várt minket a buszállomáson. Onnan elvittek a szálláshelyünkre, a CVJM szabadidõotthonába. Napközben szétnéztünk a városban. Délután 4 óra körül megérkeztek a franciák. Nem sokkal
késõbb a németek is. A franciák kilencen jöttek, hét lány és a két
kísérõ. A németek öten érkeztek, négy lány és egy fiú. Este megismerkedés céljából játékokat szervezett nekünk Katja és Caro.
Vasárnap Münsingen megismerése céljából városi játékot szerveztek, amelyben négy vegyes csapat vett részt. Délelõtt nevezetességeket kellett megkeresni. Délután vicces feladatokat kellett megoldani és
tojásokat keresni. Ez
nagyon szórakoztató
volt.
Hétfõn délelõtt egy
ifjúsági istentiszteleten vettünk részt. Itt
elõször húsvéti reggelit kaptunk. Azután elkezdõdött az istentisz
telet, ami nagyban eltér a itteniektõl. Énekeltünk, tapsoltunk, és
ami érdekes volt, hogy
angolul énekeltünk.
Délután egy navigációs játékon vettünk
részt. A játéknak az
volt a lényege, hogy
kis filmdobozokat kellett megtalálni. Ezekben volt egy kis cetli,
amire rá volt írva egy
koordináta. Ezt be kellett táplálni egy GPSbe, ami mutatta az utat
a következõ dobozig, majd legvégül a célhoz. Itt is vegyes csapatok
voltak, és minden csapat esetében a cél egy vár volt.
Este grillezést tartottunk.
Kedden egy kalandparkba mentünk. Itt korosztály szerinti pályák
voltak, ahol különbözõ mászási gyakorlatokat lehetett végrehajtani.
Kapott mindenki egy hevedert, amit mindenkinek saját magának kellett kibiztosítani. Mielõtt a pályákra mentünk, elmagyarázták, hogyan
kell ezeket használni. Nagyon jól éreztük magunkat, izgalmas volt.
Este nemzetközi est volt, melynek a témája a három ország volt. Négy
csapatra osztottak bennünket. Az egyik csapat fõzött, a másik díszített
a harmadik a vacsora közötti programot, a negyedik a vacsora utáni
programot szervezte meg. A vacsorán az elõétel egy francia saláta volt.
A fõétel és desszert között ízlelési játékot találtak ki. Ez úgy zajlott,
hogy bekötötték a szemünket és raktak a szánkba egy szelet narancsot,
amin volt só és nutella. Ezt meg kellett ízlelni és elmondani, hogy
milyen ízt éreztünk. A vacsora után a memóriánkat fejlesztõ játék
következett. Ekkor jelmezbe öltöztek, majd miután megfigyeltük õket,
levettek három dolgot magukról és nekünk meg kellett mondani, hogy
mit.
Szerdán két csapatra lettünk osztva. Az egyik csoport Buttenhausenbe ment, a másik csapat a münsingeni állomásnál szobrokat
állított.
Buttenhausenben egy enyhén szellemi fogyatékosokkal foglalkozó
hölgyhöz mentünk, akit Angelikának hívtak. Délelõtt megnéztük a
város nevezetességeit. Azután különbözõ játékokat játszottunk, amiket
az ottani színjátszókörben is játszanak. Délután az Angelika által
foglalkoztatott csoporttal ismerkedtünk meg.
Csütörtökön Ulmba mentünk kirándulni. Ott a német fiú és mi öten
felmentünk az Ulmi dómba. 768 lépcsõt tettünk meg, hogy feljussunk

a legtetejére, ami kb. 161 méter magasan volt. Ez nagyon nagy élmény
volt számunkra.
Délután elmentünk egy strandra ott Ulmban, ahol nagyon jól
éreztük magunkat.
Este extrém Activity-t játszottunk, amelyben kicsit másképp kellett
végrehajtani a feladatokat. Három csapat volt. Amikor az egyik francia lány mutogatott, a fejére raktak egy könyvet. Egy másik lánynak
pedig bekötött szemmel kellett rajzolni.
Pénteken zászlókat kellett festeni minden ország csapatának, annak
jegyében, hogy mit jelent számunkra a nemzetköziség. Két zászlót
kellett készíteni, egy kisebbet és egy nagyobbat. A kisebbet haza hoztuk. A nagyobbat otthagytuk Münsingenben, amit nyáron
mutatnak be egy rendezvény keretén belül.
Délután csapatokat alkottunk és készültünk
az esti búcsú ünnepélyre.
Programot
szerveztünk, takarítottunk, díszítettünk és a
konyhában segítettünk,
hogy az este jól sikerüljön.
Vacsora után fényképeket nézegettünk és
összefoglaltuk a hét
eseményeit.
Szombat volt az
utolsó nap. Ezen a
napon kitakarítottunk
és rendet raktunk, majd
elbúcsúztunk egymástól. A franciák fél
12-kor mentek el, a
németek 2 órakor, és mi 5 órakor indultunk el. Másnap délután 2
órakor érkeztünk meg Mezõberénybe.
Nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt a társaság, kellemes volt a
hangulat, a programok szórakoztatóak és érdekesek, az ellátás pedig
remek volt.
Reméljük, hogy viszontláthatjuk még ezt a jó kis társaságot és ezt
a szép vidéket.
Ágostai Katalin, Komáromi Rita, Perei Kitti, Rónai Norbert,
Csengeriné Ignácz Edit (kísérõ tanár)

FIGYELJEN A BÖCIRE!
A Böci Bt. Mezõberény, Thököly u. 68. és Mátyás király u. 9.
alatti boltjaiban a régi idõkben jól mûködõ
vásárlási visszatérítést megújítja.
2009. február 1-tõl minden készpénzes vásárlás után
a következõ hónap 10. napjáig
3%-ot visszatérítünk levásárlás formájában.
Ezzel a lépésünkkel a Magyar áruk, Magyar
üzletláncokon keresztüli értékesítését és a vásárlók
minél jobb kiszolgálását tûztük ki célul.
Gyõzõdjön meg árainkról, termékeink minõségérõl
és visszatérítésünk elõnyeirõl személyesen!
MEGÉRI!
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Minden csütörtökön 9-11 óra között Baba-mama Kör az I.
kerületi Evangélikus Egyházközségben.
Május 9-én, 16-án, 23-án, 30-án 14.00-17.00 Kézmûves
kör: családi foglalkozások a „Madarak Házában”.
7-én 11.00 Megemlékezés a mezõberényi németek
kitelepítésének 63. évfordulóján az NHE rendezésében. Helye:
Kitelepítési emlékmû, Kossuth tér
8-án Arany János emléktúra Nagyszalontára. Részletek
a plakátokon.
20 - június 6-ig Bemutatkoznak Mezõberény óvodái.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja, aula
22-én 15.00 Csodálatos természet c. kiállítás megnyitója
és eredményhirdetés a „Madarak Háza” Látogatóközpontban, a
Városi Ligetben.
22-én 19.00 Szinetár Dóra-Bereczki Zoltán musical
mûsora az OPSKK Mûvelõdési Központjában. Jegyek 2000 Ft-os
áron kaphatók a helyszínen.
23-án II. Szépség- és egészségnap az OPSKK Mûvelõdési
Központjában.
28-án 9.00 Kulturális nap a Vakok és Gyengénlátók
Békés megyei Egyesülete szervezésében. Helyszín: OPSKK
Könyvtára
29-én 16.30 A „Leg a láb” A.M.I. évzáró vizsgamûsora.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja.
30-án 17.00 Évzáró hangverseny és Képzõmûvészeti
kiállítás megnyitója a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola Zene - és Mûvészetoktatási Tagintézményének szervezésében.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
31-én 10.00 órától Pünkösdi Gyülekezeti Ünnep, a
templom építésének 220. évfordulója alkalmából.
Helyszín: I. Kerületi Evangélikus Egyházközség.
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Ünnepi program: 10 órakor Istentisztelet. Igét hirdet: Gáncs Péter
püspök, jubiláns konfirmandusok megáldása. 12 órakor: ebéd a
“Berény Szállóban”. 15 órától: jubiláns konfirmandusok találkozója
és kulturális programok.
31-én Városi Gyermeknap. Egész napos program a Városi
Ligetben: délelõtt a Piac téren aszfaltrajzverseny és kerékpáros
ügyességi verseny. A Városi Ligetben: népi játszóház, színpadi gyermekmûsor.
Június 7-én 17.00 az OPS Kulturális Központban mûködõ
amatõr mûvészeti csoportok évadzáró mûsora. Helyszín: OPSKK
Mûvelõdési Központja, színházterem
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2009. június 6-án ismét
A XXIV. Körös 50, XX. Körös 30, XIII. Körös 20 alföldi gyalogos,
valamint
IX. Körös 100 és VIII. Körös 70 országúti kerékpáros teljesítménytúrák.
RAJTJA ÉS CÉLJA VALAMENNYI TÁVON: Mezõberény Szabadidõs
Központ Tessedik tér 1-2.
Indítás: K50: 5.00-9.00, K30,20: 6.00-9.00, K100: 8.00-10.00,
K70 : 8.00-10.00 óra között.
A gyalogos távokon a szintidõn belül teljesítõk kitûzõt, emléklapot
kapnak. A legidõsebb, a legfiatalabb és (kategóriánként min. 5 fõ
indulása esetén) a leggyorsabb teljesítõk különdíjazásban részesülnek. A kerékpáros résztvevõk érmet és emléklapot kapnak. A leggyorsabb nõi és férfi teljesítõk részére különdíj.
A túrák során és a célban uzsonnát, frissítõt, biztosítunk, valamint
ajándéktárgyakat sorsolunk ki.
A túrán mindenki a saját felelõsségére indul!
Információ: Honlap: www.alfoldte.hu,
e.mail: alfoldte@alfoldte.hu, illetve: Varga Judit, Tel:70/262-4424,
Földes Péter, 30/269-0061, Váradi László, 30/644-8927.
Alföld Turista Egyesület Mezõberény

HITÉLET - Lélek nélkül mit érek én?
Évtizedekkel ezelõtt egy fiút megkérdeztek, mennyit ér az ember
teste. Azt mondta, száz forintot. Ugyanezt a fiút megkérdezték, mit
gondol arról, mennyit érhet az emberi lélek. Erre azt felelte, ezer forintot. Ez a fiú megérzett valamit abból, hogy az ember értékét nem a testében, testén kell keresni. Ami igazán értékessé tesz bennünket az a
bensõnkben lakik.
Máté Péter egyik dalában így énekelte:
Tetõ nélkül apró házad mondd, mit ér, A legszebb híd a folyó nélkül
mondd, mit ér, És a tûz a meleg nélkül, És a leány a fiú nélkül Mondd,
mondd, mondd, mondd, mit ér?!
Termés nélkül termõfölded mondd, mit ér, És a kerted a virág nélkül
mondd, mit ér, És az éj az álom nélkül, Életed a tettek nélkül Mondd,
mondd, mondd, mondd, mit ér?!
És az anya a gyermek nélkül mondd, mit ér, És a szíved az érzés
nélkül mondd, mit ér, És a nyár a napfény nélkül, És a föld az ember
nélkül Mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?!
Az õ refrénje így szól: „Zene nélkül mit érek én.” Én pedig ezt kérdezhetném: „Lélek nélkül mit érek én?” A Biblia azt írja, az ember
attól lesz élõ lénnyé, hogy Isten a maga lelkét leheli belé. Azért vagyunk istenképûek, mert lényegileg- lelkileg Istenhez vagyunk hasonlóak.
Válság van. Nem csak gazdasági, de erkölcsi és lelki válság is. Mit
lehet tenni? Panaszkodni? Szorongani? Még összébb húzódzkodni?
Én elõször folytatnám a dalszöveget: És az ember Isten nélkül mondd
mit ér? És a templom hívek nélkül mondd mit ér? És a hívek Jézus
nélkül, és az élet feltámadás nélkül? Mondd mit ér?

Egy remek dokumentumfilmet láttam: Hitvallók és ügynökök címmel. A pártállam egyházhoz fûzõdõ viszonyát mutatták be és elénk
tárták a sokat szenvedett, megkínzott, kihasznált, megfélemlített
lelkészeket, papokat, szerzeteseket. Miért bírták ki? Miért maradtak
meg sokan hitvallók? A Lélek miatt. Igen így nagybetûvel. A Lélek,
Isten Szentlelke tette õket erre képessé. Mindaz, amiért addig éltek
tiltott, üldözött, reakciós bélyeget hordott magán. Ezreket lehetetlenítettek el teljesen. Elvettek iskolákat, gimnáziumokat, rendházakat.
Mégis emberek maradtak. Mert az embert a lélek teszi, pontosabban
Lélek. A Szentlélek.
Jobbra, többre vágyunk? Erõtlennek érezzük magunkat és kilátástalannak látjuk a jövõnket? Eluralkodik rajtunk a tehetetlenség és kiszol-gáltatottság? Ne féljünk! Itt az Isten köztünk. Szentlelkével.
Képes ar-ra, hogy újra adjon abból nekünk is. Ne csapjuk be
magunkat. Önmagunkban, kapcsolatainkban változás csak isteni erõvel lehetséges. De azzal bizonyosan. Gyerekeinknek és a fiataloknak
nem csak táplálék, szép ruha és jó iskola, kellemes kikapcsolódás kell,
de lelki nevelés is. Mert az embert a Lélek teszi emberré. Ha nem
vesszük ezt tudomásul, és nem segítünk ebben nekik és önmagunknak,
hogyan kérhetnénk bármit is számon rajtuk? Honnan tudnák mi a jó és
rossz? Ne csodál-kozzunk, ha mélyponton vagyunk. Mégis lehet kiút
az erkölcsi, lelki és gazdasági válságból. Csak kérni kell hozzá a
Lelket. Hogy tegyen érzõvé, empatikussá, õszintévé, bûnt látóvá, jó
tevõvé, szeretetbõl élõ-vé és Jézusra hagyatkozóvá. Tegyük fel
magunknak a kérdéseket: És az ember Isten nélkül mondd mit ér? És
életem megbánás nélkül? És a bûnbánat Jézus nélkül mondd mit ér?
És a hitem szeretet nélkül? És szeretetem ima nélkül? És az imám
reménység nélkül? És a reménységem az örök élet Istene nélkül?
Mondd mit ér?
Lázárné Skorka Katalin
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NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával
- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Talán az is
szerepet játszott ebben, hogy Ön gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számomra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás
jelentette.
- Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta - felsõfokon!
- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre,
hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mondatot tudtam
aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek a még ismeretlen
szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet
a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és hatékony a
Kreatív Nyelvtanulás?
- Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy ma
ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kezdõk/újrakezdõk számára, ill. akik rendszerezni vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy
egyedi nyelvtanulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer?
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul
nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!
Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

Mezõberényben
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban, (Fõ út 6.) 2009.

május 11-én hétfõn, 17-19 óráig.

Békésen a Békési Városi Kulturális Központban (Jantyik u. 23-25.), 2009. május 12-én kedden, 17 és 19 óra között.
Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója Mezõberényben és Békésen!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!

ANYAKÖNYVI HÍREK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
MEGEMLÉKEZÉS
„A jó szülõket feledni nem lehet, míg élünk idehív a szeretet.”

HOFFMANN MIHÁLY
1916-1994

„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
De szívünkben örökké velünk maradtál.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, és szerették

BÁRDI LÁSZLÓ
Drága szerettünkre, halálának
15. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk.

52 éves korában elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak akik szeretett fiam, testvérem
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család
Gyászoló édesanyja, testvére Péter és családja

Mezõberényi Hírmondó
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EURÓPA-NAPI MAJÁLIS

2009. MÁJUS-1 KISPÁLYÁS LABDARUGÓ TORNA
2009. május 1-jén a Városi Sporttelepen megrendezésre került a
Mezõberényi FC szervezésével a 2009 Május-1 kispályás labdarugó
torna. A torna 8 csapat részvételével került lebonyolításra: 1. Károlyi
és Társa, 2. Tóth Mûhely, 3. Vadász, 4. LIMA, 5. Galaktika, 6. Fáci és
Csapata, 7. Kamut, 8. Ipar
A csapatok két négy csapatos csoportban mérkõztek meg egymással. Csoporton belül körmérkõzéssel alakult ki a sorrend, és a
helyosztó mérkõzések ezután kerültek lebonyolításra.
„A” - Csoport: 1. Tóth Mûhely, 2. LIMA, 3. Galaktika, 4. Ipar,
„B” – Csoport: 1. Károlyi és Társa, 2. Fáci és csapata, 3. Kamut,
4. Vadász
A helyosztó mérkõzések lejátszása során kialakult a végsõ sorrend:
1. Károlyi és Társa, 2. Tóth Mûhely, 3. LIMA, 4. Fáci és csapata,
5. Kamut, 6. Galaktika, 7. Vadász, 8. Ipar

A torna legjobb játékosa Szabó Károly (Károlyi és T.), a legjobb kapus
Bura Zsolt (Fáci és csapata), és a gólkirály Tímár Tamás (Károlyi és
T.) játékosok lettek.
A tornán résztvevõ csapatok elismerõ oklevelet, pezsgõt, kupákat, és
ajándéktárgyakat kaptak.
A torna sportszerûen, konfliktusok nélkül zajlott le, a játékosok figyeltek és vigyáztak egymásra. Az eredményhirdetést követõen közös
ebéd zárta az eseményt. Köszönetet mondok mindenkinek, akik
segítettek a torna lebonyolításában, és szervezésében. Remélem
jövõre ugyan így, vagy még színvonalasabban és remélhetõleg még
több csapat részvételével sikerül a tornát megrendeznem.
Köszönöm a részvételt és a segítségeket.
Zolnai György Mezõberényi FC elnöke
(a torna lebonyolítója és fõszervezõje)

Kistérségi Bor-, szárazkolbász-, pogácsa- és savanyúságverseny eredménye
A következõ eredmények születtek:
Fehérbor kategória: I. helyezett: Szokola János (Mezõberény), II.
helyezett: Bereczki Dénes (Csárdaszállás), III. helyezett: Füzesi
Józsefné (Mezõberény)
Vörösbor kategória: I. helyezett: Valastyán László (Mezõberény),
II. helyezett: Tóth Lajos (Mezõberény), III. helyezett: Füzesi Józsefné
(Mezõberény)
Rosé kategória: I. helyezett: Bereczki Dénes (Csárdaszállás), II.
helyezett: Bartó György (Mezõberény), III. helyezett: Halász Ferenc
(Mezõberény)
Vékonykolbász kategória gyõztesei: I.: Csók Istvánné
NAGYANYÁINK ÖRÖKSÉGE - A FELIRATOS FALVÉDÕK VILÁGA címmel nyílt kiállítás május 1-jén (megtekinthetõ: május 31-ig) az OPS Kulturális Központ múzeumában. A több mint 120 db falvédõn keresztül végig
kísérhetjük a mögöttünk hagyott XX. század történetét e
sajátos, lakáskultúrát reprezentáló textíliákon keresztül.
A különbözõ idõszakban készült falvédõk magukon viselik az egyes korszakok ízlésvilágának és a feliratok
témájának változásait. „A néprajz és a népmûvészet sokáig fenntartással kezelte a feliratos falvédõket, giccsesnek, kispolgárinak, nem eléggé népinek és esztétikailag
színvonaltalanoknak tartották. Ezek a vélemények nagy
részt helytállóak, de az 1980-as évektõl ez az álláspont
részben megváltozott. Ezt példázzák az azóta sorra nyíló
kiállítások és kiadványok.”

A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület Mezõberény
Város ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÉNEK MEGÕRZÉSÉRE, a megõrzést biztosítók
elismerésére szabályzatot alkotott. Kezdeményezésük célja, hogy
minél többen kapjanak kedvet épített örökségünk megõrzésére, az
eredeti megjelenés – legfõképpen az utcai homlokzat – visszaállítására.
A cél megvalósítását teljesítõket emlékplakett és oklevél: „Épített
örökségünk megõrzéséért” adományozásával ismeri el az egyesület.
Ebben az évben – május 1-jén – Illyés Imre és Illyésné Palotás
Margit (Mátyás király u. 14.), Szokola János (Luther tér 4.), Csejtei Pál
és Csejtei Pálné (Petõfi u. 11.), Kozma Ferenc és Leczkési Gyula (Hunyadi u. 10.), Koncsag Ferenc (Luther tér 9.), Kajlik Péter (Petõfi u. 9.)
vehette át az emlékplakettet és az oklevelet.

(Mezõberény), II.: Szokola János (Mezõberény) , III.: Braun Péterné
(Mezõberény)
Vastagkolbász kategória: I.: Székely Józsefné (Mezõberény), II.:
Dinya Ferenc (Mezõberény), III.: Bereczki Dénes (Csárdaszállás)
Pogácsaverseny: I.: Váradi Lászlóné (Mezõberény), II.: Bereczki
Dénesné (Csárdaszállás), III. helyezett: Nagycsaládosok Egyesülete
(Mezõberény).
Különdíjat érdemelt: Vargáné Liska Ágnes.
Savanyúságverseny: I.: Braun Péterné (Mezõberény), II.: Békési
István, Zsákai Henriett, (Mezõberény) III.: Bereczki Dénesné (Csárdaszállás) Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!

Mezõberényi Hírmondó

SPORT
ÚJRA DIÁKOLIMPIAI BAJNOK
MEZÕBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA LABDARÚGÓ CSAPATA

A

A 2008/2009-es tanévben
másodszor is megnyerte a Békés megyei Diákolimpiát iskolánk csapata. Mindez hogyan
sikerült?
Miután februárban, teremlabdarúgásban sikerült a bravúr, ezennel a nagypályás küzdelemben bizonyultak legjobbaknak focistáink.
A sportág történetében
meglehetõsen ritka, hogy
ugyanaz a csapat nyerje mindkét küzdelemsorozatot. Iskolánk csapatának is elsõ alkalommal sikerült a kettõzés!
A megyei elõdöntõben hazai pályán játszó Gyulát és
Okány-Sarkadkeresztúr csapatát megelõzve jutottunk a megyei döntõbe.
Szarvason három csapat küzdött a megyei diákolimpiai bajnoki
címért.

HIRDETMÉNY
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
Polgármesteri Hivatala felhívja a T. lakosság figyelmét, hogy

Jó teljesítményt nyújtva, két gyõzelemmel szereztük meg az elsõ
helyet és tartottuk meg veretlenségünket a sorozatban.
Eredmények: Mezõberény – Dévaványa 5:3 (5-0), Mezõberény –
Békéscsaba Petõfi úti Ált.Isk. 2:1 (1:1)
A megyei bajnoki cím még nem jelent országos döntõn való
részvételt. Következõ lépésben az országos elõdöntõt kellene megnyerni. A tornára május 8-án,
Jászberényben kerül sor, négy
csapat részvételével. Csak az
elsõ helyezett szerepelhet a
nyolccsapatos országos döntõben.
Ellenfelek:
Jászberény
(Szolnok megye bajnoka), Érd
(Pest megye bajnoka), valamint a Csongrád és Bács megye II. helyezett csapatának
gyõztese. Az eredmény így is
szép, de reménykedünk a folytatásban!
Csapatunk tagjai: Balogh
Csaba, Balogh Gergõ, Bárdi
Dániel, Bereczki Zoltán, Boczonádi László, Burai Dávid,
Burai Márk, Csákó Gergõ,
Csipke Martin, Juhász István,
Kovács Dávid, Kovács Norbert, Lakatos Krisztián, Liska Tibor,
Mezei Zsolt, Mészáros Dávid, Olej Tamás, Szabó László.
Edzõ: Kajlik Péter

TEXTIL BOLT
Hamarosan itt a nyár!!!

2009. május 14-én (csütörtökön)
9 órai kezdettel kerékpár árverést tart
a mezõberényi Városháza udvarán.
A kerékpárok az udvaron 8,30 órától megtekinthetõek.
Árverésre kerülnek azon talált kerékpárok, melyek megõrzési
határideje lejárt, azokért a tulajdonosa nem jelentkezett.
A megvásárolt kerékpár értékének kifizetése a Kereskedelmi és
Hitelbankban történik, melyhez szíveskedjék magával hozni
személyi igazolványát.
Mezõberény Város Jegyzõje
A tagóvodákban az alábbiak szerint
idõszak

12.

2009. május

2009. május 7-tõl 21-ig
Nõi fürdõruha, bikini, férfi úszó,
gyermek ruházat bemutató áron.

Bemutatkozik a „FANI”
egy igazi márka elérhetõ áron.
Mezõberény, Fortuna tér 13. Tel: 66-424-325
(Totó-Lottó mellett)

történik a nyári nyitva tartás:
nyitva

zárva

2009.06.15 - 2009.07.18-ig

Luther u. óvoda
Kinizsi u. óvoda

Kálvin u. óvoda
Kodály u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda

2009.07.21 - 2009.08.22-ig

Kodály u. óvoda

Luther u. óvoda
Kálvin u. óvoda
Kinizsi u. óvoda
Mátyás kir. u. óvoda

2009.06.15 - 2009.07.31-ig

Bélmegyeri óvoda

2009.08.01 - 2009.08.31-ig

Bélmegyeri óvoda

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. * Telefon: (66) 515-515
* E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztõ: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Kiadja: Mezõberény
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala * Felelõs kiadó: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

