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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

MH: Polgármester úr! A kérdezõ a bõség
kellemes zavarával áll szemben, amikor a
város 2007-ben elért eredményeinek felidé-
zésére kéri Önt. Az út- és járdafelújítások
eredményeivel, a biztonságunkat jelentõ
kresztáblák pótlásával minden közlekedõ
ember találkozik. Öröm a városházára néz-
ni: az új nyílászárók kívülrõl szemlélve is
megszépítik az épületet. A városközpont pati-
nás épülete, a Wenckheim kastély gyönyörû
tetõzettel büszkélkedhet. Kisgyermekes szü-
lõk és az óvodák boldogan vették birtokba a
megújult játszóteret. Szép és méltóságteljes a
város felújított ravatalozója a temetõben. Új
szupermarket, a Tesco várja a vásárlókat.
Személy szerint mire a legbüszkébb?

Cs. P. M.: Az itt felsorolt összes ered-
ményre büszke vagyok, nem tudnék semmit
kiemelni. Ezzel a városlakók is így vannak -

mindenkinek az a legfontosabb, amiben õ van
érintve.

MH: Öt év alatt munkám folytán Szarvas
és Gyomaendrõd úthálózatát volt alkalmam
tüzetesebben megismerni a megyében. Ki
merem jelenteni, hogy Mezõberény messze
jobban áll a pormentesített utak vonatkozá-
sában. Sok ilyen jellegû beruházása volt a
városnak 2007-ben. Mennyi hiányzik ahhoz,
hogy ez a mutatónk 100% legyen?

Cs. P. M.: A Hattyú utca, Sas utca és Óvoda-
köz tekintetében nincs köves út kiépítve vala-
mint a Zsák és a Fürjes utca nincs pormentes
burkolattal ellátva. Ez összességében - a belte-
rületet tekintve - nem több, mint 500 m. És re-
mélhetõleg 2008-ban a belterület 100%-ában
pormentes utak lesznek. 2008-ban nagyobb
gondot fogunk fordítani a járdákra.

(Folytatás a 3. oldalon)

"Becsüljük meg sokkal jobban értékeinket" 
– a Mezõberényi Hírmondó újévi interjúja 

Cservenák Pál Miklós polgármesterrel

A Mezõberényi Hírmondó a hagyományteremtés szándékával kéri Cservenák Pál
Miklós polgármestert, hogy értékelje a 2007-es évet, és fogalmazza meg 2008-ra
szóló várakozásait.

Lectori Salutem
A Mezõberényi Hírmondó újdonsült fele-

lõs kiadójaként szeretettel köszöntöm az Ol-
vasót. Mindenekelõtt szeretnék köszönetet
mondani elõdeimnek, azoknak a felelõs ki-
adóknak, akiktõl átveszem a stafétabotot.
Szûcsné Sziklai Évának, Várfalvi Erzsébet-
nek, Pallagi Máriának. A legnehezebbet elvé-
gezték: kialakították a lap hagyományait, ar-
culatát, tartalmi kritériumait, rovatait, szer-
kesztési módszereit és kapcsolatrendszerét.
Ezek rendkívül becses értékek, amelyekre vi-
gyáznom kell és fogok is.

Legelsõ feladatom tehát a megõrzés, nem
fogok gyökeres változásokat ígérni. A lap
3000 példánya elfogy, azaz olvassa egész
Mezõberény. Ez hatalmas felelõsség, így a
lap soha nem szolgálhat semmilyen politikai
érdeket. Ugyanígy nem fogunk semmilyen
üzleti, vállalkozói cél szolgálatába szegõdni.
Kiegyensúlyozott marad a történelmi egyhá-
zakkal kialakított kapcsolatunk is.

Hírmondó vagyunk, és nem hírlap. Az ar-
ra érdemesnek ítélt információkat, eseménye-
ket igyekszünk olvasmányosan megjeleníte-
ni; sorsokat, pályaképeket, gondolatokat be-
mutatni - ahogy eddig is. Autóbusz-karam-
bolról nem fogunk beszámolni.

Elképzelhetõnek tartok ugyanakkor for-
mai változásokat. Tervezem a kétheti, esetleg
heti megjelenési gyakoriságot kipróbálni,
amelyet körültekintõ elõkészítõ munka után-
ra ígérhetek. Át kívánom tekinteni a lap ro-
vatszerkezetét, szeretném, ha az új intézmény
teljes egésze képviseltetné magát a rovat-
struktúrában. Így pl. kulturális központunk
csoportjainak sorozata számára szeretnék te-
ret szentelni. Minden ötletet, javaslatot, kriti-
kai észrevételt szeretettel várok.

Utóbbi kérésem tágabb értelemben is áll.
Az OPSKK induló igazgatójaként az intéz-
mény egész tevékenységérõl örömmel foga-
dok minden elképzelést. Ajtóm nyitva lesz a
személyes találkozásra, várom az Önök tele-
fonjait, hagyományos vagy elektronikus leve-
leit. Minden levélre válaszolni fogok. Rend-
kívül megtisztelõnek érzem, és ezen a helyen
köszönöm meg azoknak, akik már eddig is
megkerestek elgondolásaikkal.

A lapot és szerény személyemet bizalmuk-
ba ajánlva nagy tisztelettel üdvözlöm Önöket.

Csabay Károly
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EZ TÖRTÉNT A KÉT
ÜLÉS KÖZÖTT

November 27-én Békés, Gyomaendrõd és
Mezõberény város jegyzõi jöttek össze Mezõ-
berényben, hogy a Békési Kistérségi Társulás
vezetõi tisztére benyújtott pályázatokat átta-
nulmányozzák, minõsítsék.

A Magyar Posta Zrt. Debrecenben üzeme-
lõ Kelet-magyarországi Igazgatósága értesí-
tette a polgármestert, hogy a képviselõ-testü-
leti ülésen igényként felmerült helyi posta
nyitvatartási idejének ügyét megvizsgálták, és
elmondták, hogy a nyitvatartási idõ megegye-
zik a hasonló nagyságú településeken levõ
egységekével, a meghosszabbítást nem tartják
indokoltnak. Közölték, hogy az ügyfelek je-
lenlétét figyelemmel kísérik, és a téma orvos-
lására ennek függvényében visszatérhetnek.

November 28-án Kiskunfélegyházán a
Móra Ferenc Mûvelõdési Központban került
megtartásra az Ivóvízminõség-javító prog-
ramban részt vevõ települések közgyûlése. Az
ülésen a DARFT Kft. 2007. évi beszámolója
hangzott el a Konzorciumi Tanács elõterjesz-
tésében, valamint megvitatásra került a Pro-
jekt Ellenõrzõ Szervezet 2007. évi mûködése.
Elfogadta a közgyûlés, hogy a következõ köz-
gyûlés 2008. júniusában Szentesen legyen
megtartva. Az Ivóvízminõség-javító program
3 "1" munkarészénél eddig végzett tevékeny-
ség elfogadást nyert, és a jövõbeni feladatok-
ról szólt az Aquaprofit Zrt. képviselõje. Az
Ivóvízminõség-javító 5-ös programról Fegy-
verneki Sándor az Öko Zrt. képviselõje szá-
molt be, és ismertette a jövõbeni feladatokat.

A polgármester vállalkozási szerzõdést kö-
tött a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó ve-
zetõjével, Károlyi Lászlóval a városháza bel-
sõ épületrészének ablakcseréjére, és a belsõ
épületrész homlokzati javítására és festésére.
A munka elvégzésének végsõ határideje 2008.
május 31.

Építési vállalkozási szerzõdés jött létre a
Swietelsky Építõ Kft.-vel a mezõberényi Ga-
lilei és Pipa utak burkolatmegerõsítési mun-
kálatainak elvégzésére. Az aszfaltozási mun-
kák elvégzése még ez évben megtörténik, míg
a padkásítási munkák kora tavasszal valósul-
nak meg.

December 5-én látogatást tett a polgármes-
ternél dr. Baji Mihály, Békés város aljegyzõ-
je. A megüresedett jegyzõi állás meghirdetése
ügyében beszélgetett el a polgármesterrel, és
elmondta, hogy fontolgatja a pályázat benyúj-
tását.

Látogatást tett a polgármesternél dr. Hege-
dûs András dunakeszi lakos, aki szintén a
megüresedett jegyzõi állással kapcsolatos pá-
lyázat érdekében kért személyes meghallga-
tást.

Együttmûködési megállapodást kötött a
polgármester a Fajzi Építési Stúdió vezetõjé-
vel, Fajzi Tamással a Humánsegítõ és Szociá-
lis Szolgálat Petõfi út 27. sz. alatti ingatlaná-

nak tervezési feladataira és rehabilitációs
szakmérnöki feladatainak ellátására.

Krupiczer Ferenc a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-
és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat minõsítése tárgyá-
ban közölte, hogy felterjesztéssel az alapfokú
mûvészetoktatási intézményt kiváló minõsí-
tésre javasolta. Amennyiben a javaslat elfoga-
dásra kerül, úgy négyszeres normatíva bizto-
sítása történhet meg, amely alapja lehet a ze-
ne- és mûvészetoktatás folytatásának.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal Orszá-
gos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigaz-
gatóság részérõl dr. Kulcsár György fõigazga-
tó közölte, hogy a mezõberényi B95-ös kút
vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásáról a
gyógyvíz megnevezés használatát engedé-
lyezte. Az Alsó-Tisza-vidéki Természetvédel-
mi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség közölte, hogy az említett kútból 58.000
m3/év vízhasználatot engedélyezett, mely en-
gedély 2012. október 30-ig érvényes. A kút
gyógyvízzé minõsítési engedélye viszont a ki-
adástól számított 10 évig érvényes.

December 11-én Békésen ülésezett a Bé-
kési Közbeszerzési Bizottság. Az ülésen a
Békés-mezõberényi kerékpárút közbeszerzési
pályázata került megvitatásra. A Békési Köz-
beszerzési Bizottságába tagként Mezõberény
város polgármestere lett jelölve, õ vesz részt a
további munkálatokban.

December 12-én Mezõberényben került sor
a Kapu Program rendezvényére. A Kapu Prog-
ram önkéntes segítõ szolgálat, amelyen belül
minden külsõ kényszer nélkül tevékenykedõ
önkéntesek (diákok, 40 év feletti munkával
nem rendelkezõk, gyesen, gyeden lévõk, meg-
változott munkaképességûek, nyugdíjasok)
nyújtanak szakképesítéshez nem kötött segítsé-
get a szociálisan és egészségügyileg rászoruló
lakosság, valamint vállalatok részére.

A polgármester megbízási szerzõdést kö-
tött a Borgula-Ép Kft. vezetõjével, Borgula
Györggyel a Jeszenszky utcán levõ járdaké-
szítés és betonos árokkészítés tárgyában, va-
lamint a mezõberényi laposi kertek végén lé-
võ árok egy részének tisztítása érdekében.

Az elmúlt testületi ülés óta a Swietelsky
Építõ Kft. a kátyúzási munkákat elvégezte. A
kátyúzással a városban jelentkezõ nagyobb
kátyúk eltüntetése oldódott meg. Ilyen mun-
kák végzésére került sor a Mátyás király ut-
cán, a Thököly utcán a Tópart elõtti parkoló-
ban, a Bonyhay utcán, a Laposi kertek elõtti
külterületi útszakaszon, a Tessedik utcában,
az Áchim utcában és a Belentai utcán.

A Galilei, Pipa utcák burkolatmegerõsítési
aszfaltozási munkálatai befejezõdtek. Ugyan-
csak befejezést nyert a Mikszáth Kálmán u.
125 méterének aszfaltozási munkálata, így
már állandó kapcsolat van a Békési út és a
Hõsök útja között.

A városháza külsõ épületrészén az ablak-
cserék, a vakolási és festési munkák befeje-

zõdtek, valamint befejezõdött a városháza te-
tõszerkezetének javítási munkálata. A belsõ
rész ablakainak készítését a munkát elnyert
Károlyi és Társa vállalkozó megkezdte a szer-
zõdés megkötése után.

A Békési úti belsõ udvarrész munkálatai
2007. évben befejezõdtek, mintegy 20 parko-
ló elkészítése történt meg. Szükségeltetik egy
bekötõút építése, amelynek tengelyében men-
nének a víz és csapadékvíz közmûvei, e mun-
kálatok azonban csak a következõ év elején
valósulnak meg, ugyancsak ekkor valósul
meg a további 80 parkoló létesítése is.

December 12-én a pécsi illetõségû Mikes
és Fia Kft. részérõl Mikes Zsolt jelent meg
tervezõ irodája egyik alkalmazottjával. Az
ülõpados medence mérését végezték el,
majd tárgyalást folytattak a polgármesterrel.
A felmérések alapján január elejére tesznek
ajánlatot az ülõpados medence tervezési
munkálataira, valamint javaslatot tesznek
egy fedett uszodai résszel rendelkezõ épület
általuk elképzelt lehetõségeirõl és költségei-
rõl.

December 15-én a mezõberényi Tenisz
Club évadzáró rendezvényét tartotta a Tópart
Vendéglõben. Szalai Barna számolt be a 2007.
évi eredményekrõl.

MIRÕL TÁRGYALT A
KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

Az idei év utolsó képviselõ-testületi ülését
december 17-én tartották. Elsõ napirendi
pontként beszámoló hangzott el Rauné Ko-
vács Magdolna aljegyzõtõl a november 26-i
zárt ülésen hozott döntésekrõl, majd Cserve-
nák Pál Miklós polgármester számolt be a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.

Ezt követõen a testület jóváhagyta 19 lejárt
határidejû határozat végrehajtását.

A képviselõk kiegészítésekkel elfogadták
Mezõberény Város Önkormányzati Képvise-
lõ-testületének 2008. évi munkatervét.

A testület módosította a köztisztaság fenn-
tartásáról és az egyes közszolgáltatások köte-
lezõ igénybevételérõl szóló rendeletet.

Módosításra került a helyi iparûzési adóról
szóló rendelet, a vállalkozók kommunális
adójáról, az építményadóról, a telekadóról,
valamint a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló rendelet. Ezen adók közül a
magánszemélyek kommunális adója mértékét
14.000 Ft/évben határozták meg, a többi adó
mértékén nem változtattak.

A képviselõ-testület egyetértett azzal, és
jóváhagyta, hogy a K&H Bank Rt., a Városi
Önkormányzat részére 50 millió Ft-os folyó-
számla-hitelkeretet rendelkezésre bocsátson
2008. január 15-tõl. Mezõberény Város Ön-
kormányzati Képviselõ-testülete, amennyiben
a rendelkezésre tartott hitelkereten belül fo-
lyószámlahitel felvételével él, kötelezettséget
vállalt a hitel és annak kamatainak visszafize-
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(Folytatás az 1. oldalról)
MH: Nemrégiben sikerre vezetett a Kál-

mán fürdõ vizének gyógyvízzé nyilvánítása.
Melyek a strand korszerûsítésének eddigi
eredményei, és milyen elképzelései vannak
Polgármester úrnak a további fejlesztések-
re?

Cs. P. M.: A 33 m-es nagymedence és az
újonnan épített gyermekmedence üzemelt ez
évben, mert ezek vannak vízforgató berende-
zéssel ellátva. 2008-ban elõször az ülõpados
medencét fogjuk fürdésre alkalmassá tenni,
majd további terveink is vannak: a tervezõ ja-
nuár elején teszi le elénk az általa elképzelt le-
hetõségeket.

MH: A Madárház és szabadtéri színpad
nagyszerûen debütált a 2007-es Berényi Na-
pokon. A Medvefejes tónál kialakított ma-
dármegfigyelõ-állomás köré népszerû prog-
ramok szervezõdtek. Hogy látja, Polgármes-
ter úr, hogyan illeszkedtek be ezek a létesít-
mények a város életébe, és vannak-e olyan
programok, amelyeket Polgármester úr szí-
vesen látna ezeken a helyszíneken?

Cs. P. M.: Külsõleg újult meg a környezet
a beruházással. Tartalmában fel kell tölteni
még. Ennek a menetének kialakítását várom
az OPSKK-tól illetve mindenkitõl, aki ebben
segíteni tud.

MH: A kistérségi fejlesztések körében si-
keresek kerékpárút-pályázataink is: Gyoma-
endrõd, Békés vonatkozásában valamint a
Körös-hídig tervezett kerékpárút esetében. A
kistérségi szélessávú internet projektje vi-
szont mintha akadozna. Mi ennek a magya-
rázata?

Cs. P. M.: Pontosítok: Gyomaendrõd és
Mezõberény között a tervezési feladatokra
nyert a pályázat - Mezõberény-Békés vonat-
kozásában a kivitelezésre; a Körös-hídig
tervezett kerékpárút pályázata pedig nem
nyert. A kistérségi szélessávú internet-pro-

jekt elszámolási határideje 2008. március
vége, a tervek miatt csúszott a kivitelezés
megkezdése. 

A munkálatok azonban jelenleg is folynak
és bízunk abban, hogy március végére megva-
lósul a beruházás.

MH: Folyamatosan hallunk új adónemek
bevezetésérõl és a meglevõk emelésérõl. Ho-
gyan alakulnak ezek városunkban?

Cs. P. M.: A magánszemélyek kommunális
adója 10e Ft-ról 14e Ft-ra emelkedik január 1-
jétõl a testületi döntés alapján. A többi adó-
nem vonatkozásában semmiféle változás
nincs. Az ingatlanadó 2009. január 1-jétõl ve-
zethetõ be jogszabály alapján, melyet csak ak-
kor kívánunk bevezetni, ha erre a költségveté-
si kényszer rászorít minket. Az ingatlanadó
2009. január 1-jétõl való elkerülésének lehe-
tõségén gondolkodunk.

MH: Kivételes tény, amelyre Mezõbe-
rény nagyon büszke lehet, hogy nincs adós-
ságállománya. Bízhatunk-e abban, hogy
2008-ban is meg tudjuk õrizni ezt a pozíci-
ónkat?

Cs. P. M.: A 2008. évi költségvetés össze-
állítása most van folyamatban, kijelentést
nem lehet tenni, hogy nem lesz, eltökélt szán-
dék, hogy mûködésre hitel felvételére ne ke-
rüljön sor. Beruházásra is csak a legnagyobb
körültekintéssel lehet fölvenni. A testület
mindenesetre felhatalmazott arra, hogy járjuk
körbe a kötvénykibocsátás lehetõségét.

MH: Kérem, Polgármester úr, mondja el,
mit kíván a Mezõberényi Hírmondó olvasói-
nak és a város lakóinak 2008-ra!

Cs. P. M.: Elõször is békés, boldog új esz-
tendõt, és azt - minden ünneprontó szándék
nélkül -, hogy becsüljük meg sokkal jobban
értékeinket.

MH: Polgármester úr! Köszönjük a be-
szélgetést.

Csabay Károly

"BECSÜLJÜK MEG SOKKAL JOBBAN ÉRTÉKEINKET" 

tésére, a hitel fedezete Mezõberény Város
mindenkori éves költségvetése.

A képviselõk a II. ker. Evangélikus Egy-
ház épülete elõtti csapadékvíz elvezetése és
járda helyreállítására (Borgula-Ép Kft. -
1.383.817 Ft) biztosított fedezetet 180.000
Ft-tal kiegészítették, mivel még egy 20 méte-
res csapadékvíz elvezetõ árok került kialakí-
tásra.

Döntés született arról, hogy a DARFT ál-
tal meghirdetett Önkormányzati és állami tu-
lajdonú belterületi, valamint önkormányzati
külterületi közutak fejlesztésére vonatkozó
pályázati felhívására benyújtott "Belterületi
városrész összefüggõ úthálózatának felújítá-
sa, korszerûsítése" címû pályázatban verse-
nyeztetett beruházáshoz az önkormányzat a
szükséges önerõt 6.686.829 Ft-ot a beruházás

megvalósításához 2008. évi költségvetése
terhére biztosítja. Az útszakasz tervek a
következõek: Deák-Madách utcák, Puskin-
Madách utcák, Vásártér-Zrínyi-Mátyás-Ma-
dách utcák.

A testület egyetértett a Dél-alföldi Opera-
tív Program keretében meghirdetett "A városi
örökség megõrzése és korszerûsítése" címû
pályázatban való részvétellel.

Aképviselõ-testület felkérte Szilágyi Tibort, a
Petõfi Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy az
Európai Bizottság "Fiatalok lendületben" elneve-
zésû programban való részvételre egy fõ mezõ-
berényi lakos - középiskolás - delegálásáról gon-
doskodjon a 2008. július 17-e és 24-e között
Finnországban megtartásra kerülõ rendezvényre,
és a kiutazáshoz a gimnázium anyagi lehetõségei
függvényében nyújtson támogatást.

Döntést hoztak arról, hogy az önkormány-
zat az alapfokú oktatás és nevelés ellátását a
jövõben is saját maga által alapított és fenn-
tartott intézményekkel kívánja biztosítani,
nem áll szándékában alapítványi mûködtetés-
be átadni ezen feladatokat.

A képviselõk az  õszi lomtalanítás idõ-
pontjának november hónapot jelölték meg a
2008-as évtõl.

A nyílt ülés végén dr. Hantos Katalin
nyugdíjba vonulása alkalmából beszédet
mondott, melyben elbúcsúzott a képviselõ-
testülettõl és a kábeltelevízió nézõitõl.

Ezután személyiségi jogot, illetve üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyek tárgyalása tör-
tént meg zárt ülés keretein belül.

A következõ testületi ülés idõpontja 2008.
január 28.

FELIRATOS 
DÍSZTÖRÖLKÖZÕ

Afeliratos dísztörölközõt Magyar Pál és fele-
sége, Palotás Julianna  adományozta a gyûjte-
ménynek 2007-ben további 8 db textíliával
együtt. Mindegyik igényesen kivitelezett, polgá-
ri ízlést tükrözõ berényi német kézimunka. A
hímzett textíliákat Hoffmann Julianna, az ado-
mányozó Palotás Julianna nagymamája készítet-
te az 1910-es és 20-as években. A képen látható
dísztörölközõ felirata: "Isten Hozott", amely jól
tükrözi, hogyan várták a vendéget ünnepek al-
kalmával. Csete Gyula

A HÓNAP MÛTÁRGYA
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AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTU-
RÁLIS KÖZPONT SZERETETTEL MEG-
HÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT JANUÁRI
RENDEZVÉNYEIRE:

2008. január 8-án 18 órakor
WASS ALBERTRE EMLÉKEZÕ MÛ-

SOR AZ ÍRÓ, KÖLTÕ SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJÁN.

Az irodalmi est elõadói: Mészáros Mihály,
Nagy Erika és Tomanek Gábor színmûvé-
szek.

Az est helyszíne a könyvtár olvasóterme.
A rendezvényt a Könyvtárpártoló Alapít-

vány támogatja. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkal-
mából a mûvelõdési ház színháztermében
rendezendõ mûsor 2008. január 22-én 17
órakor.

A mûsorban fellépnek többek között a
"Leg a láb" Alapfokú Mûvészeti Iskola nö-
vendékei és a mûvelõdési ház citerazeneka-
ra.

NÉVADÓNKRÓL

Orlai Petrics Soma (Orlay Petrich Soma)
(Mezõberény, 1822. október 22. - Budapest,
1880. június 5.) festõmûvész, a történeti fes-
tészet jeles alakja.

Felvidéki eredetû evangélikus családban
született; szülei Petrics Sámuel és Salkovics
Karolin; anyai ágon Petõfi Sándor másod-
unokatestvére. Középiskoláit Mezõberény-
ben, Szarvason és Sopronban végezte, Pápán
pedig jogi végzettséget szerzett. Tanulmányai

egy részét Petõfivel és Jókaival töltötte, hatá-
sukra írogatott is. Petõfivel gyakran töltötték
együtt a nyarakat rokonoknál, így 1842-ben
Mezõberényben. Petõfi még két alkalommal
(1843, 1849) járt Mezõberényben az Orlai
családnál. Orlai 1846-tól festészeti tanulmá-
nyokat folytatott Bécsben, Münchenben Wil-
helm von Kaulbachnál, késõbb Rómában és
Párizsban. Egy ideig Debrecenben arcképfes-
tésbõl jól megélt, majd ismét Bécsben telepe-
dett le, de a pesti állandó mûtárlat megalaku-
lása után Pestre költözött. 1854-ben feleségül
vette Névery Ninát. 1861-tõl az Országos
Magyar Képzõmûvészeti Társulat igazgató-
választmányi tagja, olyan neves festõk társa-
ságában mint Barabás Miklós, Zichy Jenõ,
Than Mór.

Nevezetesebb mûvei

Bár szellemi erejét a megújuló fejgörcsei
folytonosan zsibbasztották, szorgalmasabb
festõnk alig volt nála; 1851-tõl, mikor Szent
István ébredése c. kompozícióját a mûegye-
sületben kiállította, úgyszólván utolsó napjá-
ig folyton dolgozott.

II. Lajos király holttestének megtalálása a
Csele patakban (1851), Búcsú a csata elõtt
(1853), Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket
(1854), Szerelmi dalnok (1855), Milton az el-
veszett paradicsomot tollba mondja (e mûve
Munkácsyt késõbb világhírû Miltonjának
megfestésére buzdította), Kazinczy Ferenc és
Kisfaludy Károly elsõ találkozása (1859),
Zách Felicián (1860), Vak Béla (1864), Attila
és Vigil (1864), Attila halála (1867), Erzsébet
és Mária királynõk a novigrádi fogságban
(1864) (utolsó nagyobb mûve).

Mezõberényben látható mûvek: Schröder
orvos arcképe, Asztalos István (1849), Rable-
ány, (Orlai P. S. Gyûjtemény); "Engedjétek
hozzám jönni a kisdedeket" (1853) (I. ker.
evangélikus templom); Coriolanus (1869)
(Városháza).

Ezeken kívül festett számos arcképet s
megfestette Petõfi Debrecenben c. képét,
mely a nyomor és nélkülözések napjaiban,
fûtetlen szobában, verseit rongyos szalmaszé-
ken írva ábrázolja a nagy költõt. Az ecset
mellett a tollat is gyakran forgatta; tanul-
mányt írt arról a befolyásról, melyet Shakes-
peare költészete gyakorolt a festészetre, s
utolsó éveiben gondosan följegyezte azokat
az adatokat, melyek Petõfire vonatkoznak.

(Forrás: Wikipédia)

Aligha van valaki Mezõberényben, aki ne tudná, kicsoda Orlai Petrics Soma - korábban
egy általános iskolánk, napjainkig a muzeális gyûjtemény viselte nevét -, de most, hogy a
város egy új intézménye az õ nevét vette fel, elevenítsük föl alakját! Az új intézmény, mint
a korábbiak is, amelyek nevét viselték tovább ápolja emlékét.

AJÁNLÓ WASS ALBERT MÛVEIBÕL: A funtineli boszorkány I-III. köt.  (Hangoskönyv is) (1999), Hûség bilincsében (2005), Jönnek! (1993), Adjátok vissza
a hegyeimet! (1997), Kard és kasza I-II. köt. (1996), Tizenhárom almafa (1999), Farkasverem (1997), Csaba (2000), A kastély árnyékában (1998), A titokza-
tos õzbak (2001), Tavak és erdõk könyve. Mesék (2002), A szikla alatti férfi (2005), Az Igazlátó. Aforizmák, bölcsességek és gondolatok (2004), Válogatott
magyar mondák és mesék (2002), Magyar örökségünk (2002), A bujdosó imája. Összegyûjtött versek (1998), Voltam és más önéletrajzi írások (2005), Nagy-
pénteki sirató. Kiadott és hagyatékban maradt versek (2002)
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EGYSZER VOLT…

...címmel az ORLAI PETRICS 
SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT

KÖNYVTÁRA vetélkedõt hirdet 3-4.
osztályos tanulók részére. 

A vetélkedõre jelentkezni, s annak fel-
adatait megoldani egyénileg lehet. Jelent-
kezõket várunk, akik szeretik a meséket,
szeretnek olvasni és szívesen kalandozná-
nak velünk a mesék, a könyvek birodal-
mában. 

A három írásbeli forduló során a részt-
vevõk megismerkedhetnek Bálint Ágnes,
Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Csukás
István, Fekete István és még sok író hõse-
ivel és más mesékkel is.

A vetélkedõ lebonyolításának terve:
1. forduló feladatlapjának beadási határ-

ideje: 2008. február 15.
2. forduló feladatlapjának beadási határ-

ideje: 2008. március vége
3. orduló feladatlapjának beadási határ-

ideje: 2008. május közepe
- szóbeli forduló: május közepe

A versenyben résztvevõ valamennyi
gyerek emléklapot kap majd, a legügye-
sebbek értékes jutalmakra számíthatnak.
A díjkiosztás a városi gyermeknapon
lesz.

A fõdíj egy kerékpár.
A jelentkezés feltétele 500 Ft-os neve-

zési díj befizetése a könyvtárban, mellyel
egyidejûleg az elsõ forduló feladatlapja is
átvehetõ.  

Jelentkezni 2008. január 7-tõl lehet.

"Légy fegyelmezett, és próbáld meg úgy
leélni az életed, hogy soha ne Te legyél a leg-
fontosabb, mert a másokért végzett szolgálat
adja a mindennapok titokzatosság nélküli éle-
tének örömét!" - Ezekkel a szavakkal indított
útnak egykor kedvenc tanárom, a római jog
professzora, dr. Brósz Róbert.

Közel 35 évi közszolgálat után, ma utoljá-
ra szólok Önökhöz a város - ma már nyugdí-
jas - jegyzõjeként. Bár fáradtnak és öregnek
nem érzem még magam, de eldöntöttem hogy
átadom a helyem a nálam dinamikusabb,
megújulni jobban tudó és képes fiatal kollé-
gának, aki reményeim szerint sokkal jobban
és nagyobb lelkesedéssel szolgálja majd Me-
zõberény lakóit, és szívügyének tekinti annak
folytatását, amit 1990 óta a város képviselõ-
testületei elindítottak. Nem búcsúzni akarok,
hanem elköszönni: ettõl a háztól, amely ott-
honom volt, és szeretném megköszönni a
szülõvárosomban leélt és megélt éveket.

Soha nem akartam hivatalnok lenni. Ami-
kor a mezõberényi gimnáziumból elindultam
a fõvárosba, én is, mint minden fiatal, világ-
megváltó álmokat szövögettem. A családom-
tól megtanult értékek - hûség, szeretet, a má-
sik ember tisztelete, a becsület mindenek fe-
lettisége - késztettek arra, hogy az igazság és
jog összefüggéseit kutassam, és megtanul-
jam, hogyan lehet bármely korban és körül-
mények között megmaradni embernek. 

Bíró és jogot tanító tanár helyett a jogász-
szakmában igen megvetett közigazgatást adta
a sors. Kényszerpálya volt, majd amikor 24
évesen beledobtak az akkori tanácsházán a
mélyvízbe - gyámügyi, szociális ügyintézõ
lettem - rájöttem, hogy mindaz, amit az egye-
temen tanultam csak egy lehetõség, mert az
élet egészen más, fel kellett nõni a kihívások-
hoz, amikor naponta az élet legnehezebb
helyzeteivel kellett szembenézni, nem volt
mód másoktól segítséget kérni, dönteni kel-
lett. Megtanítottak a tapasztalt kollégák és a
segítségre szoruló emberek arra, hogy egy ki-
nyújtott kéz, egy jó szó, a másik ember meg-
hallgatása mindennél többet ér. Megszeret-
tem ezt a munkát, késõbb hivatásommá vált,
ahogy telt az idõ egyre fontosabb lett az itt
élõ emberek sorsa, mindennapi életük köny-
nyebbé, jobbá tétele, Mezõberény jövõje, fej-
lõdése.

1993-ban - amikor hazajöttem - nem tud-
tam, mit vállalok. Korábbi állomáshelyeimen
elfogadtak és befogadtak, itthon azonban a
sokszorosát várták el tõlem, és ma is kétsége-
im vannak, hogy sikerült-e megfelelnem, és
eleget tennem az elvárásoknak. Egy dologban
azonban biztos vagyok, hogy jegyzõként nem
a tisztség hatalmával éltem, hanem minden
erõmmel és tudásommal megpróbáltam szol-
gálni az itt élõ embereket. Számomra a legna-

gyobb örömöt az jelentette, ha városom fejlõ-
dik, épül és szebbé, élhetõbbé válik. Az el-
múlt 14 év alatt a kudarcok és sikerek mérle-
gét megvonva elmondhatom: csak a legszebb
napokra emlékezem, azokra az ünnepekre,
amikor egy-egy közintézmény megújult,
azokra a napokra, amikor az új lakásokba be-
költözhettek az elsõ fecskék, de a legszebb él-
ményem ahhoz a sok-sok csillogó szemû
gyermekhez kötõdik, akik hosszú idõ után
birtokba vették ebben az évben a környék
legszebb játszóterét!

Torlódnak az emlékek: a jegyzõ és az em-
ber felelõssége, éveken át naponta vállalni
egy település életének szervezését, irányíta-
ni egy hivatalt, kiszolgálni a polgármestert
és a mindenkori képviselõ-testületet - a leg-
nehezebb és legszebb szolgálat. Nem mindig
sikerült. Nem mindig volt bennem elég türe-
lem és megértés, mégis most, amikor felál-
lok, elmondhatom, hogy Békés megye leg-
boldogabb jegyzõje voltam, mert ma is úgy
érzem: Mezõberény az a város, amelynek
képviselõ-testületei nem a nagypolitikai ér-
dekeket tartották a legfontosabbnak, hanem
mindig ennek a városnak a javát és érdekeit
szolgálták. Köszönöm a segítséget, a türel-
met, megértést és azt a hitet, ami az elmúlt
évek alatt erõt adott a folytatásra. Kívánom
azt, hogy soha ne változzon ennek a testület-
nek a szemlélete, soha ne önös érdek vezes-
se, hanem a felelõsség az itt élõkért, és az a
szeretet, amelyet minden mezõberényi em-
ber megérdemel!

Kedves mezõberényi emberek! Lehet,
hogy nem hiszik el, de nekem a családot
Önök jelentették! Köszönöm megértõ türel-
müket, azt, hogy úgy fogadtak el, amilyennek
szüleim felneveltek, köszönöm a biztatást, a
kritikákat és mindazokat a jelzéseket, melye-
ket megfogadva megpróbáltam úgy dolgozni
és élni, hogy felemelt fejjel mehetek végig
Mezõberény utcáin. Kívánom mindenkinek,
akik itt élnek és akik döntési helyzetben van-
nak, hogy vigyázzanak erre a városra, mely
bizonyította, hogy összetartozunk, és mind-
annyiunknak otthona, lakóhelye.

Végül engedjék meg, hogy Tolcsvay Lász-
ló Magyar miséjének gondolataival köszön-
jek el:

"Nem hiszem, hogy céltalanul születtünk
e világra. / De hiszem, hogy az embernek van
méltósága, / Nem hiszem, hogy hazátlanul él-
hetünk a világban [...]", de hiszem, az otthon
a lelkek, a béke és szeretet világa, mert "Ha
én itt a földön hamis vagyok, / Elfordulnak
tõlem a csillagok, / Testvéreim, vigyázzatok,
/ Ne hagyjon el soha a csillagotok. / Ahogy a
mindenségben ott lakik az egység [...], / Ke-
ressétek egymásban a békét, / Szeretetben
õrizzétek fényét."

BÉKÉS MEGYE LEGBOLDOGABB JEGYZÕJE
VOLTAM

2007. december 17-én dr. Hantos Katalin jegyzõ a mezõberényi ká-
beltelevízió nyilvánossága elõtt köszönt el a testülettõl. Ebbõl az al-
kalomból elmondott beszédének szerkesztett változatát közöljük.
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KISVÁROSI KAVICSOK

TÁNCOS LÁBÚ MIKULÁS

December 14-én, kissé késve ugyan, de a
"Leg a láb" A. M. I. táncosaihoz is megérkezett a
Mikulás.

A készülõdés már kora délután megkezdõ-
dött, s a mezõberényi Mûvelõdési Ház fél négy-
re megtelt gyermekekkel, szülõkkel, hozzátarto-
zókkal. Közel 140 csemete várta, hívta hangos
énekszóval a jóságos télapót, aki hatalmas put-
tonyt cipelve a hátán, krampuszai társaságában
meg is érkezett.

Bizony minden táncost jól megfigyelt, mit ta-
nult ebben az esztendõben, mennyit fejlõdött ta-
valy óta, s csak ezután következett a szalon-
cukorosztás, vagy ha úgy adódott a krampuszok
virgácsaikkal jól megcsapkodták a haszontala-

nok lábát. Atáncházak során a talpalávalót a Csa-
ba Band húzta, s még a Mikulás is táncra perdült
a sok gyermekkel együtt. 

Az elõtérben kézmûvesek serege várta az al-
kotni vágyókat, lehetett agyagból mikulást, ba-
kancsot, termésekbõl fenyõdíszt készíteni, méh-
viaszból gyertyát csavarni, s még sok-sok min-
dent, csak fantázia kellett hozzá. Aki megéhezett,
azt az emeleten terített asztal várta, melyen a zsí-
ros kenyér és tea mellett ott sorakoztak a sütemé-
nyek, üdítõk is.

A délután jó hangulatban hamar elszaladt, bí-
zunk benne, hogy a Mikulás jól érezte magát ná-
lunk s jövõre is visszatér.

Debreczeniné Bittó Angéla

IDÕSEK KARÁCSONYA

A szeretet melege töltötte be a színháztermet
2007. december 18-án, a Városi Humánsegítõ és
Szociális Szolgálat és a Petõfi Sándor Mûvelõdé-
si Központ közös szervezésében megrendezésre
kerülõ Idõsek Karácsonyán.

Gyermekek, fiatalok adták át versekkel, zené-
vel teli ajándékkosarukat a város idõs lakosai
számára. 

Elsõként a Széchenyi István Német Nemzeti-
ségi Tagóvoda Margaréta csoportja lépett a szín-
padra betlehemes játékkal és a Fenyõfa álma cí-
mû jelenettel. A gyerekek segítõi Frey Zita és
Ramosné Botyánszki Edit óvónõk voltak.

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általá-
nos Iskola pedagógiai programjának sokszínûsé-
ge tükrözõdött karácsonyi mûsorukban is. Az
együttmûködés lehetõségét ügyesen kiaknázva
az 5. osztályos tanulók, a zeneiskola énekkara és
a zenekar tagjai adtak át egy gyönyörû verses, ze-
nés csokrot. Felkészülésüket Kesztyûs Zsuzsa,
Hamza Lenke és Fejes Antal segítette.

Új színfoltja volt a programnak a Mécses
Egyesület lakóotthoni fiataljainak mûsora. Õk
Panov apó különös napját vitték színre, mely egy
szegény susztermester különös karácsonyát mu-
tatta be. A fiatalok felkészítõi Oláh Ágnes és He-
gedûs János voltak.

ABerény Táncegyüttes és a "Leg a láb" Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény Berényke
tánccsoportja elõször Dél-alföldi táncokat, majd
Hõgyes Zsuzsanna és Számfira Máté somogyi
ugrós táncot mutatott be. Ezt követõen somogyi
kanásztáncot láthattunk Tímár Attila elõadásá-
ban, végül jobbágytelki táncokkal záródott színes
mûsoruk.

A fiatalokat Szabóné Kukla Ágnes és Nedro
János készítette fel.

Atörténelmi egyházak lelkészeinek lelki útra-
valója segítette az idõsek felkészülését az Adven-
ti idõszakra.

Mezõberény Város Önkormányzata, a
Vereczkei Patika, Szépe Sándor, Német Pékség
és a Spektrum Alapítvány támogatásának segít-
ségével az idõseknek egy kis ajándékkal is tud-
tunk kedveskedni. Mint mindig, most is Virág Já-
nos segítette az idõsek közlekedését.

Köszönjük támogatásukat.
Az idei Idõsek Karácsonyát most búcsúzással

zártuk. Szûcsné Sziklai Éva igazgatónõvel 14
éven át szerveztük együtt ezt a városi szintû ren-
dezvényt. Szeretettel köszöntük meg munkáját,
az együttmûködést és a következõ idõszakra is
sok sikert kívántunk neki.

Kovács Edina igazgató

BETLEHEM
- sokaknak egyet jelent ez a név az elsõ

karácsonyi jelenettel: a jászolban fekszik a
kis Jézus, mellette Mária, József, pásztorok
és királyok. Betlehem az a kisváros, ahol a
Megváltó megszületett. Egy szegényes istál-
lóban kellett világra hoznia édesanyjának,
mivel a népszámlálásra érkezõk tömegei már
elfoglaltak minden szálláshelyet, s a minden-
órás kismamát senki sem szánta meg. A tény
azonban túlmutat önmagán: Istenünk szerete-
te megmutatkozik abban, hogy Õ nem szé-
gyelli körülményeinket, s életünk realitásába
érkezik, hogy velünk legyen és találkozzék
velünk. 

Templomkertünkben ezt a jelenetet igye-
kezett a város lakói elé tárni néhány gyüleke-
zeti vezetõnk, akik törekedtek a szerény haj-
lék bemutatására. Reméljük, hogy fáradozá-
suk nem volt hiábavaló, és sokakat elgondol-
kodtatott ez a kis "betlehem" a karácsony va-
lódi tartalmáról. (A karácsony szó jelentése
testtélétel.) Szerettük volna, ha az adventi
idõben az ünnep tartalmát felidézõ zenemû-
vek szólhattak volna, ezt valakik meghiúsí-
tották azzal, hogy a hangszórókat ellopták. A
negyedik adventi hétvégén már újra felcsen-
dült a muzsika, hisszük, hogy sokak örömére. 

Lázárné Skorka Katalin

Köszönet a mecénásnak
A mûvelõdési ház gyermek-

citerazenekara ezúton köszöni
meg Tánczos Imrének támo-

gatását, melynek révén a
zenekar három új citerához

jutott.
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BESZÉLGETÉS A RENDÕRÕRS ÚJ PARANCSNOKÁVAL

MH.: Hogyan kezdõdött a pályád, mióta
szolgálsz a rendõrség kötelékében?

J. Z.: Mindenekelõtt szeretném megköszön-
ni Mezõberény Város Képviselõ-testületének a
bizalmat és támogatását parancsnoki kinevezé-
semhez. 

Az eredeti kérdésedre válaszolva, 1990. má-
jusában alakult meg a Mezõberényi Rendõrõrs
és állományához alkalmazottakat toboroztak.
1990. november 1-jén léptem szolgálatba, õr-
mesteri rendfokozattal 1 évig dolgoztam járõr-
ként.

MH: Milyen területeken dolgoztál ezután,
mely eredményeidre vagy a legbüszkébb?

J.Z.: Egy évi járõrtevékenység után egy bel-
sõ átszervezés következtében a Rendõrõrs bûn-
ügyi csoportjába kerültem áthelyezésre, ahol a
szükséges szaktanfolyamok és iskolai végzett-
ségek birtokában 1998-ig dolgoztam nyomozó-
ként. Közben elvégeztem a Rendõrtiszti Fõis-
kolát, és 1998. október 1-jétõl kezdve közrend-
védelmi csoportvezetõ beosztásban dolgoztam
az egyenruhás állomány közvetlen parancsno-
kaként. 2007 májusától az õrs megbízott pa-
rancsnoka voltam decemberig.

Munkám során végig büszke voltam arra,
hogy rendõrként dogozhatok. Sajnos a mi szak-
mánk nem látványos eredményeket produkál,
mint például a kõmûvesé, az asztalosé vagy más
iparos emberé, akinek egy nap alatt elvégzett
munkájának kézzel fogható eredménye van. Te-
vékenységünk csak folyamatok egymásra rakó-
dásával, hosszú, kitartó munkával hozza meg
gyümölcsét, a közbiztonságot. Természetesen
azért vannak munkáink során látványos elemek,
mint például egy-egy közbiztonsági vagy közle-
kedési akció vagy egy súlyos bûncselekményt
elkövetõ személy megszervezett elfogása.    

Pályafutásom során minden beosztásban tör-
téntek szép és érdekes események, amelyekre
minden körülmények között szívesen emlék-
szem vissza. A nyomozóként eltöltött éveimben
például jó néhány eredményes felderítés oko-
zott örömöt. Maradandó emlékként gondolok
vissza az évrõl-évre megrendezésre kerülõ
"Közlekedésbiztonsági Nap" rendezvényekre
és azok megszervezésével járó fárasztó, de an-
nál szebb élményeimre.  A gyermekekkel kap-
csolatos gondoskodás, törõdés és a jogkövetõ
magatartásra  nevelés nagyon szép és hálás fel-
adat, amelynek a különbözõ fórumokon, iskolai
rendezvényeken vagy vetélkedõkön ezidáig is
nagyon szívesen tettem eleget.  

MH: Hány fõs apparátus áll mögötted most
az õrsön?

J.Z.: A Mezõberényi Rendõrõrsön velem
együtt jelenleg huszonkettõ fõ dolgozik, akik kö-
zül öt fõ a bûnügyi csoportnál nyomozóként, ti-
zennégyen a közrendvédelmi szolgálati ágnál
járõrként vagy körzeti megbízottként, illetve két
kolléganõm adminisztratív tevékenységi körben. 

MH: Melyek a helyi õrs legfontosabb fel-
adatai?

J. Z.: Talán az egyik legfontosabb, hogy to-
vábbra is kiemelkedõ figyelmet fordítsunk arra,
hogy intézkedéseink a jövõben is minden eset-
ben törvényesek, szakszerûek és kulturáltak le-
gyenek. Munkánk sokrétû. Végrehajtjuk az el-
követett bûncselekmények felderítését, a felde-
rített bûnügyek vizsgálatát. Járõrtevékenységet
végzünk a Mezõberényi Rendõrõrs teljes illeté-
kességi területén, így Köröstarcsán és Csárda-
szálláson is. Közbiztonsági és közlekedési akci-
ókat hajtunk végre, illetve biztosítjuk a bejelen-
tett rendezvényeket. Feldolgozzuk a bekövetke-
zett közlekedési baleseteket, és alkalmanként
igazgatásrendészeti feladatokat is ellátunk.
Megelõzési és propaganda tevékenységet is
végzünk elõadások vagy rendezvények keretén
belül. 

MH: Milyen a rendõrõrs kapcsolata a la-
kossággal?

J.Z.: Egyik sarkalatos kérdés számomra a la-
kosság való kapcsolattartás. E nélkül elképzel-
hetetlen a rendõrség hatékony munkája. Én ma-
gam törekszem a lakossági párbeszédre, hiszen
a városban élõk észrevételei, hasznos informá-
ciói határozzák meg feladatainkat. Azt hiszem,
hogy a Rendõrõrs továbbra is élvezi a helyiek
bizalmát. Ez abban is megnyilvánul, hogy na-
gyon sok esetben olyankor is rendõrt hívnak a
helyszínre, amikor az adott probléma megoldá-
sa nem elsõsorban a rendõrség feladata. Szá-
momra ez azt jelenti, hogy az emberek töretle-
nül számítanak segítségünkre, ami a bizalom
egyik ékköve. Természetesen minden bejelen-
tésre igyekszünk a lehetõ leghamarabb reagálni
és a szükséges intézkedést megtenni. Azt sze-
retném elérni, hogy Mezõberényben olyan em-
berek éljenek, akik elégedettek a közbiztonság-
gal és biztonságban érzik magukat. Ez azonban
csak az itt lakókkal való együttmûködéssel va-
lósítható meg, ezért továbbra is számítok a la-
kosság valamint a munkánkat eddig is segítõ in-
tézmények és civil szervezetek segítségére,
együttmûködésére.

MH: Hogy szólnak a rendõrséggel szem-
ben megfogalmazott társadalmi elvárások?

J.Z.: Leegyszerûsítve úgy fogalmaznék,
hogy a társadalmi elvárás a Rendõrségtõl a köz-
biztonság és köznyugalom fenntartása, melynek
a Mezõberényi Rendõrõrs teljes mértékben meg
kíván felelni.  Úgy hiszen, hogy a lakosság
Rendõrséggel szembeni elvárása kettõs. Egy-
részt elvárják tõlünk, hogy ne tartsunk fel senkit
az utakon, mert az igazoltatás kellemetlen hatás-
sal van az állampolgárokra és lassítja a forgal-
mat. Másrészt azt várják el tõlünk, hogy szûrjük
ki az utazó bûnözõket, elõzzük meg a bûncse-
lekményeket. Mindkét elvárás önmagában is
megállja a helyét, azonban azt gondolom, hogy
a kettõ egymás nélkül nem valósítható meg. 

MH: Kik voltak a pályád során meghatáro-
zó kollégák, akiktõl sokat tanultál?

J.Z.: Minden kollégámtól - járõröktõl, felet-
teseimtõl egyaránt - sokat tanultam. A legtöbb
kollégámtól igyekeztem azokat a pozitívumo-
kat, szakmai fogásokat ellesni, amelyek alapján
megítélésem szerint jó rendõr lehet valaki. A
hosszú évek alatt azt is megtanultam, hogy mit
ne csináljak, ha jó rendõr szeretnék lenni. AMe-
zõberényi Rendõrõrs elsõ õrsparancsnoka, Mór
Baranyai Gábor ny. rendõr ezredes tanulásra
ösztönzött, Kádas László ny. rendõr alezredes
pedig szakmai elõmenetelemben nyújtott segít-
séget. A Mezõberényi Rendõrõrs teljes szemé-
lyi állománya nevében ezúton is megköszönöm
Kádas Lászlónak munkáját, egyben nyugdíjas
éveire neki és családjának jó egészséget és bol-
dogságot kívánok.

MH: Mit érzel most a legfontosabb céljaid-
nak, feladataidnak?

J.Z.: Motiváltnak érzem magam, és való-
ban vannak célkitûzéseim, terveim, melyeket
pályafutásom során még mindenféleképpen
meg szeretnék valósítani a lakosság biztonság-
érzetének javítása érdekében. Rövidebb távú
célkitûzéseim között szerepel, hogy a nyugál-
lományba vonult idõsebb munkatársaink he-
lyett szolgálatba álló fiatal kollégák elvárása-
imnak megfelelõen beilleszkedjenek, hogy mi-
nél hamarabb magas színvonalú tevékenység
végrehajtására legyenek alkalmasak. Felada-
tunk, hogy a schengeni határok kitolódása mi-
att felmerült feladatokból adódó speciális
munkát hatékonyan végezzük. 

Továbbra is nagy figyelmet kívánok fordí-
tani a bûnügyi felderítési hatékonyságra és az
ismertté vált büntetõ ügyek magas színvona-
lú feldolgozására. Folytatni kívánom a köz-
biztonság és közlekedésbiztonság fenntartá-
sát, esetleg javítását megcélzó rendõri intéz-
kedéseket. Nagyon fontosnak tartom a meg-
elõzést. Az örök igazság szerint "legjobb
megelõzés a felderítés". Ezt a munkám során
magam is megtapasztaltam. Ennél azonban
tovább szeretnék jutni. Azt szeretném, hogy
ne is történjen bûncselekmény. Persze ez nem
valósítható meg, mert bûncselekmény mindig
is lesz, azonban vannak olyan jogsértõ cse-
lekmények, amelyeket egy kicsit több odafi-
gyeléssel el lehetne kerülni. Ezeknek a bûn-
cselekményeknek a megelõzésére gondolok.
Az elkerülhetõ cselekmények száma megíté-
lésem szerint még mindig elég nagy. 

Tovább kívánom folytatni a médián keresz-
tül történõ lakossági tájékoztatásokat, mert min-
denkinek joga van tudni, hogy mi történik a vá-
rosban. Szeretném, ha a lakosság az újságban, a
helyi televízión keresztül vagy éppen a szóró-
lapokon megjelenõ felhívásainkban megfogal-
mazottakat megfontolná. Azokat ugyanis min-
den esetben az aktuális operatív helyzethez iga-
zodva, a lakosság biztonsága érdekében a to-
vábbi bûncselekmények megelõzése végett
ajánljuk mindenki figyelmébe.    

MH: Munkádhoz, terveid megvalósításá-
hoz sok sikert kívánok!

Pallagi Mária

Jakusovszki Zoltán rendõr õrnagyot nevezte ki 2007. december 1-jétõl a Bé-
kés Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje a Mezõberényi Rendõrõrs pa-
rancsnokává. Bemutatnunk nem szükséges õt Mezõberényben, hiszen szüle-
tésétõl kezdve itt él a városban, rendõri tevékenysége is ide köti. Eddigi pálya-
futásáról, jövõbeli elképzeléseirõl beszélgettünk.
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„ÉLET AZ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL IS VAN”

MH: Lezárult egy korszak a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Központ életében is és a Te
életedben is. Ez alkalom lehet az összegzés-
re, számvetésre. 15 évig álltál a Mûvelõdési
Központ élén, sok év munkája, tapasztalata
van mögötted. Hogy kezdõdött a pályád?

Sz.Sz.É.: Pályám nem az intézményben
kezdõdött, hanem a Mûvelt Nép Könyvter-
jesztõ Vállalat helyi könyvesboltjában. Ott
kerültem munkám révén elõször kapcsolatba
Mezõberény kulturális életével. Azután pá-
lyám során ifjúsági mûvelõdéssel, munkahe-
lyi kulturális és sportélet szervezésével, isko-
lai közmûvelõdési és könyvtárosi feladatok
ellátásával foglalkoztam. Az itt szerzett ta-
pasztalataim adtak alapot arra, hogy 1992-
ben megpályázzam a Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Központ igazgatói állását.

MH: Melyek azok az események, rendez-
vények, amelyekre szívesen emlékszel visz-
sza?

Sz.Sz.É.: Tizenöt év nem rövid idõ, s ha
mellé teszem a népmûvelõként az intézmény-
ben eltöltött  plusz 7 évet, s azt, hogy 1974
óta bárhol is dolgoztam, munkám mindig vá-
rosunk kulturális életéhez, s a mezõberényi
emberekhez kapcsolódott, akkor ez az idõ
több mint 30 év, rengeteg eseménnyel, ren-
dezvénnyel tûzdelve. Valamennyi fontos volt
számomra. S, hogy melyikre emlékszem
majd vissza szívesen: szerintem azokra, ame-
lyek nemcsak az én, hanem az itt élõk emlé-
kezetében is megmaradtak. Munkánk, mun-
kám sohasem volt öncélú, hanem azért dol-
goztunk, hogy minél többen érezzék jól ma-
gukat városunkban.

Az emlékezés ideje azonban még nem jött
el számomra. Elõbb fel kell dolgoznom ma-
gamban az elmúlt 2-3 hónap személyemet és
a helyi közmûvelõdést érintõ eseményeit. 

MH: Kik voltak azok a számodra megha-
tározó emberek - példaképek, mesterek, kol-
légák -, akikkel kapcsolatba kerültél mun-
kád során?

Sz.Sz.É.: A legfontosabb és legmeghatá-
rozóbb számomra édesanyám, Sziklai
Sámuelné volt. Indíttatásom belõle fakad, s
hiszem, hogy mai cselekedeteimben is jelen
van. Gyerekként az Õ kultúrfelelõssége révén
vehettünk részt testvéremmel, többek között
az akkori Földmûves Szövetkezet színjátszó
csoportjának próbáin és fellépésein, a mûve-
lõdési központ díszítõmûvészeti csoportja
elõdjének, az ÁFÉSZ kézimunkaszakkörének
megalakulásában.

A szakmát Balogh Ferenctõl tanultam. A
mai napig fülembe cseng egy-egy, rendez-
vény elõkészítés során kihagyhatatlan jó ta-
nácsa. Példaképem hosszú ideje Pál Miklós-
né, Anci, a volt Megyei Mûvelõdési Központ

nyugalmazott, de ma is aktívan tevékenykedõ
igazgatóhelyettese, aki az állandó útkeresés
fortélyaira, a jövõre való felkészülés fontos-
ságára tanított. Édesanyám és Anci példája
erõsít meg abban, ha önmagát vállalja az em-
ber, akkor sohasem bukhat el, legfeljebb más-
hol és máskor végezheti azt, amire egy életre
elszegõdött. 

MH: Tevékenységed során megélted a
társadalom s vele együtt a kulturális élet vál-
tozásait is. Hogyan és mi változott a szakte-
rületeden az évek során?

Sz.Sz.É.: A közmûvelõdés az, amely a tár-
sadalom változásait, a kulturális élet területén
a leghamarabb lereagálja. Ezért szakterüle-
tünk állandó változásban van. Régi elnevezé-
sek új tartalmak éppúgy elõfordulnak, mint új
elnevezések, amelyek valamely hagyomá-
nyos tevékenységünk aktualizált változatát
hordozzák. A társadalmi és kulturális élet vál-
tozásai ellenére egy állandó dolog azonban
van, volt és lesz a közmûvelõdésben: mindig
a helyi emberek, helyi közösségek igényeire
építve, az õ alkotó, szebbet, jobbat akaró te-
vékenységüknek kibontakoztatására kell tö-
rekednie. 

MH: Mit tanácsolnál a jövõ kulturális
szakembereinek? Mire érdemes és  kell oda-
figyelni a mai magyar kulturális életben?

Sz.Sz.É.: Két dolgot tanácsolnék: Mindig
a jövõ feladataira kell felkészülni. Állandóan
napra késznek kell lenni az itt élõ emberek, a
helyi közösség ismeretében, szolgálatában.
Ha azonban az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ igazgatóválasztására gondolok, s
igaz pályázó társam állítása, mely szerint a
szakmaiság döntött, akkor egyik szakmai ta-
nácsom sem állja meg a helyét. Akkor más
valamire kell odafigyelni.  

MH: Mik a további terveid?
Sz.Sz.É.: Elõször szeretném - hosszú idõ

után végre - kipihenni magamat. Azután a
családomnak visszaadni azt a támogatást,
melyet munkám végzéséhez adtak. Az elmúlt
idõben folyamatosan képeztem magam, ame-
lyet Mezõberény kulturális élete területén
akartam hasznosítani, de úgy gondolom,
hogy más területen is jól eladható. Majd meg-
látjuk, hogyan.

Ahogy szokták mondani: élet az intézmé-
nyen kívül is van. Bízom benne, hogy a civil
szférában a szakterületemmel és a berényi
emberekkel való kapcsolatom is megmarad.
Abban viszont csak reménykedni tudok, hogy
az intézményt szintén elhagyó fiatal, tehetsé-
ges és tapasztalt kollégáim is valamilyen for-
mában megmaradnak a város kulturális élete
számára.

MH: Köszönöm a beszélgetést.
Karakasné Ágoston Anikó

Szûcsné Sziklai Éva nevét jól ismeri minden mezõberényi.
1992 óta vezette a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központot,
nevével fémjelezhetõvé vált egy idõszak Mezõberény kul-
turális életében.

PÁLYÁZAT VÁROSI RENDEZVÉNYEK 

ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK TEREMTÉSÉNEK 

TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testü-
lete pályázatot ír ki 2008. évi városi
rendezvények támogatására.
A pályázat célja: Olyan közérdekû ren-
dezvények támogatása, amelyekhez résztve-
võként, nézõként vagy egyéb más módon
Mezõberény város lakóinak lehetõségük
van csatlakozni; kulturálódásra, szórakozás-
ra, szabadidõ eltöltésére, sportolásra nyújt
lehetõséget vagy a város értékeit védi, gya-
rapítja.
A pályázók köre: Bármely mezõberényi
illetõségû intézmény, jogi személy, szerve-
zet, ami a pályázat céljával egyezõ rendez-
vényt szervez és a pályázati feltételeket elfo-
gadja.

PÁLYÁZAT NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testü-
lete pályázatot ír ki a város nemzet-
közi kapcsolatainak támogatására.
A pályázat célja: A város nem hivatalos
külkapcsolatainak támogatása.
A pályázók köre: Bármely mezõberényi
illetõségû intézmény, jogi személy, szerve-
zet, ami Mezõberény város nemzetközi kap-
csolatok koncepciója 1. sz. mellékletében
2008. január 1-jén regisztrálva van, és élõ
kapcsolattal rendelkezik valamint a pályá-
zati feltételeket elfogadja.
A  pályázat tartalma: Pályázni lehet az
adott szervezet, egyesület, intézmény kül-
kapcsolatainak ápolását célzó helyi progra-
mok lebonyolítására, meghatározott céllal
(meghívás rendezvényre, diákcsere szociális
alapú támogatása stb.) történõ külföldi uta-
zásokra.

Mindkét pályázatot pályázati adatlapon
kell benyújtani az elõírt mellékletekkel
együtt. Az adatlap beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán, illetve letölthetõ
a város honlapjáról (www.mezobereny.hu).
A megjelölt saját erõ mértéke civil 

szervezetek esetében minimum
30% legyen!

A pályázó pályázatában köteles megjelölni
a rendezvény lebonyolításában szervezõ-
ként együttmûködõ egyéb szervezeteket, en-
nek elmulasztása esetén a pályázati ösz-
szeg nem használható fel (illetve annak
megítélése esetén azt visszafizetési kötele-
zettség terheli.)
Formai hiba esetén a pályázat elutasításra
kerül.
Benyújtási határidõ: minden év február
28. A pályázati kiírás minden év március 1-
jétõl a következõ év február 28-ig terjedõ
idõszakára vonatkozik.
Értesítés az elbírálásról: a benyújtási
határidõtõl számított két héten belül.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ 
a Polgármesteri Hivatal

titkárságán.
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Szeretettel köszöntjük Rau Józsefnét a Juhász Gy. úti Idõsek Otthona lakóját, aki december
20-án töltötte be 101. életévét. Szerettei körében ünnepelte meg e nagy eseményt. 

101. SZÜLETÉSNAP

"Hiszen kegyelembõl van üdvösségetek a
hit által, és ez nem tõletek van: Isten ajándé-
ka ez; nem cselekedeteitekért, hogy senki se
dicsekedjék. Mert az õ alkotása vagyunk, aki-
ket Krisztus Jézusban jócselekedetekre te-
remtett, amelyeket elõre elrendelt az Isten,
hogy azok szerint éljünk." (Ef. 2. 8-10.)

Újév ünnepein Istennek elsõ nyilvánvaló
akarata, hogy alázatosan lépjünk rá az új esz-
tendõ útjára. Mindent megtett és megtesz
azért, hogy senki ne dicsekedjék elõtte. Nem
azért, mintha valami keleti despotaként érzé-
keny volna hatalmának bármiféle csorbításá-
ra, hanem azért, mert számunkra a legrosz-
szabb klíma a dicsekvés. Megfullad az ember
szíve és lelke; belepusztul az az ember, aki
csak emberben bízik. Az a kérkedõ, az a titá-
ni magatartás: mit nekem az Isten?! Majd én!
Ezzel indul az emberiség történelmében a
nagy romlás, amelyrõl azt mondja ebben az
efezusiakhoz írt levélben az apostol, hogy a
halált jelentette mindenki számára. Szellemi
halált. Van biológiai vegetálásunk, de nincs
életünk. Mûködnek még szomatikus funkció-
ink, jövünk-megyünk, mosolygunk vagy sí-
runk, terveket szövünk, jókívánságokat fo-
galmazunk egymás felé, úgy tûnik, mintha él-
nénk. Ez ördögi csalódás. Mert aki Isten szá-
mára halott, az valójában nem él.

Nem halljuk, mint mond Isten, nem értjük
szándékait, nem látjuk kegyelmét, tele va-
gyunk önmagunkkal, csak egymásra figye-
lünk. Háromszor mondta Jézus még tanítvá-
nyainak is, jaj azoknak, akik Istent nem félik.
Szeretünk alkudozni. Vajon sikerül-e fenntar-
tani a látszatot, vajon nem fog-e kiderülni,
hogy üres a raktár, és csak a kirakatban van
néhány holmi? Ott van a dicsekvõ ember szí-

vében a növekvõ pánik, jaj, csak ne jöjjön a
nyilvánvaló csõd! Abban a percben, amikor
dicsekvõ emberünk számára fájdalmasan zu-
han ránk Isten szava: nem tõletek van, nem a
ti cselekedeteitek alapján, hanem mindent az
én kegyelmem vitt végbe - akkor kezdõdik az
ember szívében a betegség.

Jó lenne véglegesen abbahagyni a magunk
igazának emlegetését! Alázd meg magad Is-
ten elõtt! Kuporodj össze keze alatt, hogy
végre meggyógyulhass, elinduljon szívedbe a
bizakodó öröm, hogy Isten mindent helyreál-
líthasson benned is és körülötted is! Hol van-
nak a régi évek, amelyekre azt mondta a vi-
lág, hogy "idealista" évek? Valóban: hol van-
nak? Mennyire eltûntek vagy semmivé vál-
tak! Ki tud ma lelkesedni? Akár társadal-
munk célkitûzéseiért, akár országos ügyért,
akár Isten népének mindennapi feladataiért?
Újév után is megint csak a régi pozícióban a
régi Ádámot majmoljuk - szemben az Isten-
nel. Nem hajlunk oda boldog alázattal keze
alá, vezessen, ahová akar, használjon, amire
tud, vegye el, amit eljátszottam és el kell ve-
szítenem! Adja vissza mégis az Õ szeretete
ajándékaként, hogy újra megteljen a szívem
örömmel és boldogsággal! Boldog az közöt-
tünk, aki tudatosan meri vállalni újév regge-
lén az ajándékba kapott alázatos életet, és for-
gatja szívében az Igét.

Tedd próbára az Urat! Én nem hiszem,
hogy Isten szégyent vallana. Jézusnak van
szeretete és hatalma, hogy új életet adjon az
Õ kegyelme által - új reménységet - és hitet a
Szentlélek által.

Ámen
Fejér Sándor

lelkész

HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK

December hónapban eltávoztak közü-
lünk: Pataki József Andrásné (1955)
Mb., Gyóni G. u. 62.; Vrbóvszki Márton
(1917) Mb., Puskin u. 1.; Borgula Pál
(1913) Mb., Thököly u. 53.; Dr. Bakos
Zoltánné Schäfer Mária (1935) Mb.,
Puskin u. 1.; Prorok Jánosné M. Nagy
Zsuzsanna (1921) Mb., Puskin u. 1.;
Hajós Ádámné Ailer Julianna (1922) Mb.,
Mónus I. u. 12.; Márta István (1922) Mb.,
Juhász Gy. u. 1.; Ábelovszki János (1919)
Mb.; Hudák Pál (1924) Mb., Bartók B. u.
15.

December hónapban házasságot kö-
töttek: Kertész Krisztián és Mucsi
Anikó (Mb., Békési út 7/A); Rau Mihály
(Mb., Zrínyi sgt. 3.) és Kovács Magdol-
na (Mb., Hõsök útja 10./G); Rácz Ernõ
(Mb., Kérhalom u. 44.) és Horváth
Anita (Mb., Arany J. u. 12.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik szeretett testvérem,
Székely József temetésén megjelen-

tek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek vagy más módon fejezték

ki együttérzésüket.
Dr. Soós Ferencné és családja

Vízkereszt
a római egyház Epiphania Domini ('Az Úr

megjelenése') névvel január 6-án tartott ün-
nepe. A keleti egyház e napon Krisztus szüle-
tését ünnepelte, nyugaton a napkeleti böl-
csekrõl, vagyis a háromkirályokról, Jézus
megkeresztelésérõl és elsõ csodatételérõl va-
ló megemlékezés került elõtérbe. A római
egyház szertartásai szerint ezen a napon vizet
és tömjént szenteltek. A víz megszentelésé-
nek, azaz megkeresztelésének szertartásából
ered a magyar vízkereszt elnevezés is. A
templomban megszentelt vízbõl, amelynek a
nép különös hatást tulajdonított, minden csa-
lád vitt haza. A víz és a tömjén szentelésébõl
alakult ki a házszentelés, amelyre már Mátyás
idejébõl van emlékünk. A plébános ezen a na-
pon kezdte meg hívei látogatását, beszentelte
a házat, számba vette a házbelieket, beszedte
a lélekpénzt. - A protestáns vidékeken a ház-
szentelés tiltásával is találkozunk.

(Forrás: mek.oszk.hu)
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Kedves Olvasóim!
A 2007-es évben a Mezõberényi Hírmondó

hasábjain több alkalommal írtam egy-egy cik-
ket. Igyekeztem az általam éppen aktuálisnak
vélt témában tájékoztatni Önöket.

Most szeretnék kivételt tenni, és néhány szép
gondolatot megosztani a kedves olvasóval a vé-
dõnõi hivatásról.

A Zöldkeresztes Védõnõi Szolgálat 80 éves
fennállása tiszteletére Gödöllõn, 2007 júniusá-
ban megrendezett Emlékülésen került sor a Vé-
dõnõi Küldetési Nyilatkozat nyilvános kihirde-
tésére. E nyilatkozat megfogalmazza a védõnõi
hivatás közös értékeit, amelyek meghatározzák
munkánk lényegét, és megmutatják azt az utat,
amelyen haladnunk kell.

Küldetési Nyilatkozat
A védõnõi ellátást évtizedek óta biztosítja a

Magyar Állam annak elõsegítésére, hogy minden
polgára, a lehetõ legkedvezõbb körülmények kö-
zött egészségben, biztonságban, szeretetben fo-
ganhasson, születhessen és nevelkedhessen.

A védõnõk fõ célkitûzése - a Védõnõi Szol-
gálat alapításától fogva /1915/ - az általuk gon-
dozott családok, különösen a  nõk, csecsemõk,
gyermekek, fiatalok egészségének védelme,
megõrzése, fejlesztése.

Ezen feladatokat a Védõnõi Ellátás kereté-
ben területi, iskolai /ifjúsági, kórházi, valamint a
Családvédelmi Szolgálat keretében valósítjuk
meg együttmûködve a gyógyító-megelõzõ és
szociális ágazat szakembereivel.

Avédõnõ fõ tevékenysége a tanácsadás mód-
szerével végzett megelõzés, humánus szemléle-
tû, segítõ értékrend alapján végzett családköz-
pontú gondozás, amelynek alapelemei: a segít-
ségnyújtás és az elfogadás.

A védõnõi ellátás meghatározó eleme az
esélyegyenlõség biztosítása. AVédõnõi Szolgálat
arra törekszik, hogy az általa nyújtott ellátásokból
senki ne maradjon ki, és az minden érintett szá-
mára elérhetõ, hozzáférhetõ legyen. E célok meg-
valósítása érdekében a Védõnõi Ellátás központi
költségvetésbõl finanszírozott, térítésmentes ellá-
tást nyújt és a területi ellátási kötelezettsége alap-
ján - azok körében, akik életvitelszerûen tartóz-
kodnak - országos lefedettséggel mûködik.

Avédõnõk folyamatosan törekednek a lakos-
sági szükségletek figyelembe vételére, az igé-
nyekhez való alkalmazkodásra, az általuk nyúj-
tott szolgáltatásokkal való elégedettségre. Ezért
különösen fontos az ellátás színvonalának folya-
matos szinten tartása és fejlesztése, melyre a
Szolgálatban dolgozók elhivatottsága és szak-
maszeretete a biztosíték.

A szolgáltatás nyújtásának garanciája az ál-
lam népegészségügyet támogató szándéka.

A Gödöllõ városában rendezett emlékülésen
a Települési Önkormányzatok Szövetsége
"Aranygyûrû" díjat alapított a védõnõi hivatás
elismert képviselõi számára.

Kedves Olvasóim! Megtiszteltek figyelmük-
kel. Békés, boldog újévet kívánok.

Továbbra is jó egészséget!
Puskelné Ollé Ilona

A MEZÕBERÉNYI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY
MÛSOROS DÉLUTÁNJA

A közelmúltban rendezte meg a Mezõbe-
rényi Óvodásokért Alapítvány a már hagyo-
mányos mûsoros délutánját a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban. 

Az öt tagóvoda óvodapedagógusai színes,
változatos, az arculatuknak megfelelõ mûsort
állítottak össze. A színpadi produkciók után
tombolahúzás következett. 

A szervezõk köszönik a megjelent szülõk-
nek, családtagoknak, a meghívott vendégek-
nek, hogy megtisztelték a mûsort! Jelenlétük-
kel a Mezõberényi Óvodásokért Alapítványt
támogatták. Támogatásuknak köszönhetõen
az öt tagóvoda játék- és eszközállományát
bõvítették, valamint hozzájárultak a gyerme-
kek kirándulásaihoz.

SZÜLÕI ÉRTEKEZLET A BÖLCSÕDÉBEN
Csoportos szülõértekezletet tartottunk 2007.

november 10-én, melynek meghívott vendége
Dr. Sziráczki Magdolna gyermekorvos, és egy-
ben a bölcsõde orvosa is. Kötetlen beszélgetés-
re hívtuk a szülõket: az anyukák javarészt itt
voltak, viszont hiányoltuk az apukákat. Apuka
csak egy volt. A téma a család, nevelés, szülõi
hitelesség, család és a bölcsõde kapcsolata.

Szerencsések voltunk, hiszen olyan rendez-
vények elõzték meg a szülõi értekezletet, mint
dr. Csernus Imre elõadása (szülõi hitelesség) és
a Magyar Bölcsõdék Egyesülete V. Országos
Kongresszusa, melynek témája "Fókuszban a
család".

Dr. Csernus Imrétõl meghallgattuk, hogyan
legyünk hiteles szülõk, és hogyan veszíthetjük
el hitelességünket.

A szakmai kongresszuson elõadást hallhat-
tunk többek között, dr. Komlós Ákostól - Válto-
zó világról, változó családról, változó bölcsõdé-
rõl címmel és dr. Ranschburg Jenõtõl - a Korai
kötõdésrõl.

Dr. Sziráczki Magdolna beszélt a feltétel
nélküli szülõi szeretetrõl, a nevelés hatékonysá-
gáról, hogy minden a "kézfogáson" múlik - mi-
kor engedjük el gyermekünk kezét. Megfelelõ

mértékû, mennyiségû szabályok felállításáról:
mi szabad, mi tilos, mi kötelezõ. Nagyon fontos
a nevelésben a személyes példamutatás. Hiány-
zik az együtt, közösen végzett cselekvés, ahol
gyermekeink lemintázhatnak minket. Sajnos
egyre több a rossz példa, s a gyerekek ezt kódol-
ják. Tudnunk kell, hogy a gyermeki kompeten-
cia nem arról szól, hogy ráhagyjuk, könyör-
günk, hanem a gyermekkel együtt, véleményé-
re adva, de a szabályokat betartva történjen a
nevelés, intézményi szinten is.

Sok feladatunk van, megújulva, a szülõkkel
együtt, egymásban bízva kell tevékenykednünk
gyermekeink szebb, jobb, boldogabb, örömte-
libb hétköznapjaiért.

Köszönjük a szülõknek, hogy érdeklõdéssel
itt voltak. Doktornõnek, hogy ezeket a fontos
gondolatokat megosztotta velünk.

Reméljük úgy mentek haza a szülõk, hogy
átértékelték szülõi szerepüket, s abban a hitben
cselekszenek, hogy nem a mának, hanem a jö-
võnek nevelünk. Szülõi szerepükben megpró-
bálnak Winnicott szavaival élve: ELÉG JÓ-
NAK LENNI!

Köszönettel:
Katica-csoport szakgondozónõi
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H I R D E T M É N Y

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-
testülete Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot/Adófizetõit, hogy a képvi-
selõ-testület döntése értelmében, 2008. január
1-tõl  az önkormányzat számláit a K & H Bank
vezeti.
Fentiek értelmében a korábbi, OTP-nél vezetett
számlák ezen idõponttól megszûnnek.
Kérjük a T. Lakosságot/Adófizetõinket, hogy az
önkormányzattól kapott, de 2007. december 31-ig
fel nem használt csekkeken 2008. január 1-tõl az
önkormányzat felé befizetést ne kezdeményezze-
nek.

Az adófizetés 2008. évi rendje:
A helyi adókat adózóink továbbra is évi két egyen-
lõ részletben fizethetik meg:

I. félévi adó befizetési határideje: március 17.

II. félévi adó befizetési határideje: szeptember 15.

Az aktuális fizetési kötelezettségrõl, minden köte-
lezett határozatban és/vagy egyenlegértesítõ út-
ján, a megfelelõ idõpontokban értesítést fog kap-
ni. Az értesítésekkel egyidejûleg csekkek nem,
csak  számlaszámok kerülnek kiküldésre.
Az adó befizetése 2008. január 1-tõl, a K & H
Bank helyi fiókjában (Mezõberény, Kossuth tér
13.) csekk igénybevétele nélkül, személyesen,
közvetlenül az önkormányzat megfelelõ számlá-
jára történik majd. A befizetés történhet még át-
utalással  valamint csoportos beszedési megbízás-
sal.
Aki ezidáig az OTP-nek adott csoportos beszedé-
si megbízást, az szíveskedjen a K & H fiókban ér-
deklõdni a további teendõk felõl.
Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy a bankfiókban szí-
veskedjenek közölni az eljáró ügyintézõvel, hogy
melyik önkormányzati adószámlára, mekkora
összeget kívánnak befizetni. A befizetésnél min-
denki  saját nevében járhat el, ennek ellenõrzésé-
re az ügyintézõ személyi igazolvány bemutatását
kéri majd. 
Fentiekkel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a
Városháza fsz. 8. irodájában (adócsoport) kér-
hetõ.
Szíves megértésüket és együttmûködésüket elõre
is köszönjük.
Mezõberény, 2007. december 10.

Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 

MENETREND
2007. december 9-tõl megváltozott a vonatok és
autóbuszok menetrendje is. Jó hír a mezõberényiek
számára, hogy ettõl az idõponttól több InterCity vonat is
megáll városunkban. 

Mezõberény - Budapest Keleti
indulás érkezés
04:57 07:17 EN 
05:41 08:12 -
06:57 09:17 IC
07:41 10:12 -
09:51 12:17 -
13:57 16:17 -
15:46 18:17 -
16:57 19:17 -
17:49 20:17 -
19:45 22:17 -

Budapest Keleti - Mezõberény
indulás érkezés
05:45 07:59 -
06:45 09:06 -
07:45 09:59 -
08:45 11:06 -
09:45 12:02 IC 
11:45 13:59 -
12:45 15:02 IC
14:45 17:06 -
15:45 18:04 IC
16:45 19:06 -
17:45 19:59 EN
18:45 20:59 -
19:45 22:06 -

Mezõberény - Békéscsaba
indulás érkezés
05:07 05:22 -
06:07 06:22 -
07:07 07:22 -
08:00 08:12 gyors
08:07 08:22 -
09:07 09:22 gyors
10:00 10:12 gyors
10:07 10:22 -
11:07 11:22 gyors
12:03 12:15 IC
13:07 13:22 -
14:00 14:12 gyors
15:03 15:15 IC
16:09 16:24 -
17:07 17:32 gyors
18:05 18:17 IC
18:16 18:31 -
19:07 19:22 gyors
20:00 20:12 EN
20:57 21:12 -
21:00 21:12 gyors
22:07 22:22 gyors

Békéscsaba - Mezõberény
indulás érkezés
04:45 04:56 EN 
05:25 05:40 gyors
06:30 06:45 -
06:45 06:56 IC 
07:25 07:40 gyors
08:30 08:45 -
09:40 09:50 gyors

11:23 11:38 -
13:45 13:56 gyors
14:30 14:45 -
15:30 15:45 gyors
16:30 16:45 -
16:45 16:56 gyors
17:33 17:48 gyors
18:32 18:47 -
19:30 19:44 gyors
20:18 20:33 -
22:30 22:45 -

AUTÓBUSZ HELYKÖZI
JÁRAT 

Érvényes: 2007. december 09-tõl

MEZÕBERÉNYBE
Békésen át: 5.40 5.50 6.15 # 6.55
8.00 @ 8.30 9.00 # 9.55 10.00
p10.20 10.30 O11.40 #11.45 #11.50
#12.00 12.20 12.30 @13.00 #13.10
i13.50 +14.00 14.20 v14.30 @15.20
15.25 #15.30 v16.16 #16.25 #16.30
n16.35 #17.17 #17.25 @17.37
17.57 #18.20 #19.10 #20.20 #21.15
n21.15 22.20 Kamuti elágazáson
át: # 5.55 # 6.15 # 7.10 X14.00
#14.35 16.05 16.30 v20.40 Kamu-
ton át: X 8.30 10.40 i13.30 16.35
18.10

MEZÕBERÉNYBÕL
BÉKÉSCSABÁRA

Békésen át: # 4.30 # 5.35 # 6.10 #
6.40 i 6.41 i 7.00 # 7.15 @ 7.30 X
8.00 O 8.01 8.16 # 8.35 9.45 10.03
10.28 11.29 11.56 12.45 #13.35
v13.50 14.05 @14.30 15.27 #15.30
n15.45 @15.49 16.05 #16.35 16.55
v17.23 #18.10 p18.20 v18.29
#18.33 +18.35 18.39 18.45 v18.50
19.07 21.00 Kamuti elágazáson
át: # 6.11 # 6.30 # 6.35 # 6.50 7.01
O 9.15 # 9.59 10.25 i14.20 #15.17
p15.39 #15.55 p17.30 Kamuton át:
4.55 i 6.55 t 7.00 i 8.00 12.35 17.15 

JELMAGYARÁZAT:
# = munkanapokon (hétfõtõl - péntekig)
@ = szabad- és munkaszüneti napokon
X = munkaszüneti napok kivételével
naponta
O = szabadnapokon (szombaton)
+ = munkaszüneti napokon
i = iskolai elõadási napokon
n = a hetek elsõ isk. elõadási napját
megelõzõ napon
p = a hetek utolsó iskolai elõadási napján
t = tanszünetben munkanapokon
v = a hetek elsõ iskolai elõadási napját
megelõzõ
munkaszüneti napon
T = tanév tartama alatt munkanapokon



12. 2008. január Mezõberényi Hírmondó

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ � közéleti információs lap �
Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Fõ út 4. � Telefon: (66) 515-558
� E-mail: ujsag@mezobereny.hu � Lapzárta: minden hónap utolsó
péntekje � Szerkesztõ: Karakasné Ágoston Anikó � Kiadja:
Mezõberény Város Önkormányzata megbízásából az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ � Felelõs kiadó: Csabay Károly, az
OPSKK igazgatója � Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000
példányban � Cégt.: Hegyi Márton � HU ISSN 1215-0266

AKCIÓ A VIDEOTÉKÁBAN!
MINDEN VIDEOKAZETTA
100 FT-OS EGYSÉGÁRON

ELADÓ.
Mezõberény, Petõfi u. 6. Tel.: 20/561-8064

Nyitva tartás:
hétfõ - péntek: 13.00-21.00

szombat, vasárnap és ünnepnap: 10.00-21.00

ÖNÁLLÓ, FÜGGETLEN HITEL- 
ÉS INGATLANKÖZVETÍTÕ,

ÉRTÉKBECSLÕ IRODA
Ezúton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy irodánk

2008. január 2-tõl átköltözik.
Irodánk új helye: Mezõberény, Fortuna tér 11. 

(a Lottózó mellett)
Tóth János Tóth Jánosné Boros Krisztina

irodavezetõ üzleti fõtanácsadó, ügyviteli-asszisztens
ingatlanközvetítõ, értékbecslõ

2 fõ mûvelõdésszervezõ 
munkakörbe

Fõ munkaterületek: ifjúsági és
felnõtt mûvelõdés
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsõfokú végzettség
- számítógép- (Office) és inter-

nethasználat készség szinten
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
- a közmûvelõdésben szerzett gya-

korlat
- Corel Draw ismerete
- középfokú német vagy angol

nyelvvizsga
1 fõ programozó matematikus

munkakörbe
Fõ munkaterületek: Windows
operációs rendszerek, lokális
hálózat, könyvtári szoftver és
adatbázisok üzemeltetése és
fejlesztése
Pályázati feltételek:
- programozó (programtervezõ)

matematikus végzettség
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
- PHP/MySQL/JavaScript ismerete

- Quark XPress ismerete
- angol nyelvtudás
1 fõ gazdasági adminisztrátor

munkakörbe
Fõ munkaterületek: gazdasági
ügyvitel, számviteli, pénzügyi
ügyintézés
Pályázati feltételek:
- középfokú szakirányú végzettség
- számítógép- (Office) és inter-

nethasználat készség szinten
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
- költségvetési intézménynél szer-

zett gyakorlat
A pályázat mellékletei:

- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okirat(ok)

másolata
Bérezés a közalkalmazotti 
bértábla szerint.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2008. január 21.
A pályázatot az alábbi címre
kell benyújtani: 
Csabay Károly igazgató, OPSKK,
5650 Mezõberény, Fõ út 6. 
Tel.: 06/30/9326-159, 
e-mail: csabay@mezobereny.hu

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL!

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 1,75%-tól!!!

ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL (CHF), 
5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK:
� ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
� ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS, SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS, HITELKIVÁLTÁS,

GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
� HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES

KORIG) ,
� FELÚJÍTÁS,  SZEMÉLYI HITELEK,
� KORSZERÛSÍTÉS, LAKÁSLÍZING,
� BÕVÍTÉS,  VISSZLÍZING,
� IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, ÉLETJÁRADÉK,
� KÖZALKALMAZOTTI HITELEK, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK, 
� VÁLLALKOZÓI HITELEK, TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ

HITELLEHETÕSÉG, 
� FÖLDVÁSÁRLÁSRA, BIRTOKHITEL (NFA PÁLYÁZATRA) stb. 

ÚJ A K C I Ó ! ! ! Ú J A K C I Ó ! ! ! Ú J A K C I Ó ! ! !

2007. december 1. - 2008.02.15. -ig! 
� FORINT ALAPÚ HITELEK ESETÉN (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE ÉS ÚJ

LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
� LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA (CHF ALAPÚ)

HITELEK BENYÚJTÁSA ESETÉN
� VILÁGHITELEK (használtlakás-lízing, visszlízing, illetve világlí-

zing benyújtása esetén)
NINCS ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ (megtakarítás: 25.000,- Ft) 

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN 
TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!
(akár 100.000,- Ft megtakarítás!) 

Hitelek minimálbérrel, vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõk!

FONTOS!!! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése
nem szükséges!

A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan,

szakszerûen!
INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is), 
idõpontegyeztetéssel! 

Tisztelettel: TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, 
ingatlanközvetítõ, értékbecslõ, 06/20-937-6738, 

TÓTH JÁNOS irodavezetõ, 06/20-922-0990,
BOROS KRISZTINA iroda/ügyviteli asszisztens 

06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
Tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe: 
5650 MEZÕBERÉNY, 

FORTUNA TÉR 11. 
(SPAR áruház mögött)

A mezõberényi 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

felvételre keres munkatársakat


