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Õ IS MEZÕBERÉNYBÕL INDULT
Lendvai L. Ferenc Miskolcon élõ filozófiatörténész, egyetemi tanár, emeritusz professzor.
Mezõberényben született 1937-ben, itt töltötte gyermekkorának jelentõs, meghatározó részét. Szülei - bár az ország különbözõ településeirõl kerültek Mezõberénybe - itt ismerkedtek
meg s kötöttek házasságot. Tanulmányait Mezõberény után 1949-tõl Pestszentlõrincen, késõbb
Budapesten, az ELTE-n folytatta. Itt szerzett magyar-történelem-filozófia szakon oklevelet
1961-ben. A SOTE Marxizmus-Filozófia Tanszék (1961-1971), az ELTE BTK Filozófia Tanszék (1971-1995) oktatója, az MTA Filozófiai Intézete (1988-1992) tudományos igazgatóhelyettese, tudományos fõmunkatársa. 1992-tõl a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Társadalom- és Tudományfilozófiai Kar Filozófiai Tanszékének oktatója, 1995-tõl
egyetemi tanár, 1994 és 2001 között tanszékvezetõ. Filozófiatörténettel, történelem- és
kultúrfilozófiával, ezen belül Karácsony Sándor és Lukács György munkásságával, a magyarországi protestantizmus és a magyarságtudat hagyományainak feltárásával foglalkozik. Tudományos tevékenységét számos elõadás, jegyzet, tanulmány és cikk reprezentálja. A hazai és
nemzetközi filozófiai-szakmai közélet aktív résztvevõje.
In memoriam Leimdörfer Imre
Lendvai úr a közelmúltban keresett meg, hogy könyvtárunk és a muzeális gyûjtemény
számára átadja - az általa szerkesztett - édesapja filozófiai témájú írásait tartalmazó, nemrég
megjelent könyvet.
A könyv címe Philosophia naturalis. Vázlatok és töredékek. Kivonatok és jegyzetek.
Szerzõje Leimdörfer Imre ügyvéd, aki az 1930-as évek elejétõl 1944-ig Mezõberényben praktizált. (Lendvai úr fiatal felnõttként vette fel a Leimdörfer név helyett most viselt nevét.)
(folytatás a 6. oldalon)

MEGJELENT A MEZÕBERÉNYI KI KICSODA NÉVEN KÖZTUDATBA
KERÜLT KIADVÁNY MEZÕBERÉNYI ALMANACH CÍMMEL
2005-ben készült el a Mezõberényi Ki Kicsoda kiadvány kézirata, melynek kiadását akkor a könyvtár
költségvetése s egyéb forrásai nem tették lehetõvé.
A könyvtár mellett mûködõ Könyvtárpártoló Alapítvány közremûködésével adományokat gyûjtöttünk
a könyv kiadásához. Támogatóink segítségének köszönhetõen 2006-ban sikerült elõteremtenünk a
kiadáshoz szükséges anyagiakat, de a könyvtárban ez idõ alatt bekövetkezõ személyi változások (nyugdíjazások, hónapokig kisebb létszámmal való helytállás, új kollégák bevezetése) a megjelenés útjába további
akadályt gördítettek.
Mostanra sikerült könyv alakjában is reprezentálnunk azoknak a személyeknek az adattárát, akik életútjukkal, eredményeikkel, tevékenységükkel Mezõberény hírnevét helyben vagy más vidéken öregbítették.
A már nem élõk mellett tartalmazza a kötet elsõ fejezete a jelen kor közéleti szereplõit, meghatározó alakjait is. A kötet második fejezete a város köztéri alkotásait mutatja be a teljességre törekedve. Az utolsó,
Függelékek c. fejezetben néhány összeállítást teszünk közzé a város kitüntetettjeirõl, a rendszerváltás utáni
képviselõ-testületekrõl, a település orvosairól, lelkészeirõl a teljesség igényével, napjainkig bezárólag,
mûködésük idõrendjében.
Ez a mûfaj sohasem zárható le teljesen, újabb és újabb adatokkal egészülhet ki a már meglévõ anyag,
mely átdolgozott, bõvített formában néhány év múlva újra napvilágot láthat.
(folytatás a 3. oldalon)

ÚJ KÁVÉZÓ

Ki ne ismerné a kávé - semmihez nem hasonlítható - illatát?
Ki ne tudná elképzelni egy igazi kávézó
kellemes hangulatát?!
Nem csak képzeletbeli, hanem igazi kávézóval gazdagodott városunk.
A különleges belsõ tér, a berendezés, a fények, a dekorációk, a gyerekjátékok, könyvek, újságok egyedülálló hangulatot biztosítanak a helynek. Alkalmas lehet baráti találkozókra, beszélgetésekre, randevúra vagy
csak egy kellemes és frissítõ kávéra ....
A kávézó találkozóhely szeretne lenni,
befogadva mindazokat, akik - a mai rohanó
napjaink során - a kávézásra szánt idejüket
egy hangulatos környezetben szeretnék eltölteni.
Ki van mögötte? Michaela Silkinat, aki
testvérvárosunkból, Münsingenbõl költözött
át családjával Magyarországra, majd Mezõberénybe. Ha csak névrõl is, de sok mezõberényi számára ismerõs lehet.
- Mikor találkoztál elõször Mezõberénnyel?
- A kezdet az elsõ bolhapiac volt, közel tíz
éve. Amikor az elsõ mezõberényi delegáció
Münsingenben járt, mi is a vendéglátók között voltunk, innen az ismeretség.
Késõbb egy nemzetközi ifjúsági tábor
résztvevõiként berényi gimnazisták is voltak
Münsingenben. Akkor építették a testvérvárosi hidat, és akkor hozták rendbe a zsidó temetõt Buttenhausenben.
(folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Szeptember 26-án a Vízmû Zrt. Békéscsabán a
Garzon Szállóban tartotta meg összejövetelét,
amelynek fõ témáját az elkövetkezõ idõszak víz- és
szennyvízdíj megállapítása alkotta. A jelenlegi vízdíjak és szennyvízdíj semmiféle amortizációt nem
tartalmaz, a több mint 50 éve lefektetett eternit csövek kezdik megadni magukat, egyre több a csõtörés. Az eternit csövek egyébként is egészségre károsak. A csövek pótlása saját erõbõl nem valósítható
meg, ezt egyik település sem tudja vállalni. Éppen
ezért olyan vízdíj megállapítást kell eszközölni,
amely magában foglalja annak a lehetõségét, hogy
ezek a csõcserék megtörténhessenek. Mindez azonban jelentõs díjtétel emeléssel jár.
Szeptember 26-án Kamuton alakult meg a
Körösök Völgye LEADER Akciócsoport, amely a
Békési, Békéscsabai, Gyulai és Szarvasi Kistérségek településeibõl jött létre. Az alakuló ülésen 81
szervezet regisztráltatta magát. A megalakult akciócsoportoknál azonban területi átfedések vannak,
melyek megszüntetését meg kell oldani.
A Weinckheim-Fejérváry kastély tárgyában
benyújtott építési engedélyhez a hatóság 18 db
parkoló megépítését írta elõ. Aparkolók kialakítására a 3556 hrsz. alatt fekvõ telek lenne a legalkalmasabb, mivel a kastély Fõ út felõli részén nem áll elegendõ hely rendelkezésre, így az elõbb említett
helyrajzi számú ingatlan lett kijelölve a parkolók
helyszínéül.
Október 2-án a Mécses Szolgáló Közösség
Egyesület Petõfi utcai székházában történt kísérlet a
Szeghalmi és a Békési Kistérség tekintetében a
LEADER Akciócsoport átfedésének megszüntetésére. A Körös Sárrét Akciócsoportnál 3 mezõberényi cég regisztráltatta magát, e miatt vált szükségessé az átfedés megszüntetése.
Október 3-án Szarvason tartották a Békési,
Békéscsabai, Szarvasi Kistérségekbõl megalakult
LEADER Akciócsoport ülését, melyen a korábbi
kamuti alakuló ülésen regisztrált 81 szervezet mellé
további 38 regisztráltatta magát.
Október 4-én a Gyomaendrõd-CsárdaszállásMezõberény összekötését célzó 46-os fõút 45594 és
64272 szelvényei között megvalósítandó kerékpárút-tervezés ajánlati dokumentációjának bontása történt meg Gyomaendrõdön. Az említett kerékpárút
tervezésére a gyulai RAUM Építõ Kft., a debreceni
Mélyépterv Kft., a budapesti Rodakter Magyarország Mérnöki és Szolgáltató Kft., a békési Poláris
Duo Bt. és a Körös-Road Mérnöki Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tett ajánlatot.
Október 5-én a Tappe Kft. veszélyes hulladékok
gyûjtését szervezte meg, melyet idén a Békési úti telephelyén rendezett meg. Az akció elsõ sorban az
elektronikus jellegû veszélyes hulladékok
begyûjtését célozta meg.
Október 8-án Szarvason került megrendezésre a
Körösök Völgye Akciócsoport soron következõ
ülése. Az ülésen a Szarvasi Kistérséggel kapcsolatos
átfedések megszüntetése elsõrendû szempontként
szerepelt, valamint további 11 tag felvételére került
sor.
Október 9-én koordinációs tárgyalás színhelyéül
szolgált a Városháza tanácskozó terme. A Békési út

17. sz. alatt kialakításra kerülõ 6 lakás, és a Közszolgáltató Intézmény részére kialakítandó irodahelyiségek érdekében folyt az egyeztetõ tárgyalás.
Október 10-én a Körösök Völgye LEADER
Akciócsoport Kétsopronyban tartotta összejövetelét. E rendezvény középpontjában is a Békési, Békéscsabai és a Szarvasi Kistérséggel kapcsolatos átfedések megszüntetése szerepelt.
A Gyomaendrõd-Csárdaszállás-Mezõberény
Közbeszerzési Bizottság bíráló bizottsági ülése,
majd taggyûlése zajlott Gyomaendrõdön, ahol kihirdetésre került a tervezõ pályázat nyertese. Az említett tervezési feladatot a mezõberényi székhelyû
Körös Road Kft. nyerte el 14.940.000 Ft-os áron.
A Tappe Kft. október 13-án bonyolította le évi
szokásos lomtalanítási akcióját. Jelentõs számú és
mennyiségû - a korábbi évek mennyiségét lényegesen meghaladó - lom került kirakásra, majd elszállításra.
A polgármester megbízási szerzõdést kötött
Viand Ferenccel a mezõberényi csapadékvíz elvezetése tárgyában benyújtandó pályázat tervezési és
költségbecslési munkálataira.
Az önkormányzat megkapta a mezõberényi
Kálmán fürdõ vízjogi üzemeltetési engedélyét. Az
új egységbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély
felterjesztésre került a budapesti ÁNTSZ-hez,
amely szerv illetékes dönteni a gyógyvízzé minõsítés tárgyában.
A TEÚT pályázat keretében elnyert Vésztõi út
és Luther tér, valamint a Szent István u. és Kölcsey
u. burkolatmegerõsítési- és útszélesítési munkálatai
befejezésre kerültek. A Swietelsky cég jó minõségben végezte el az aszfaltozási munkálatokat, e mellett a padkásítás is megtörtént .
Gyomaendrõdön a Gyomaendrõd-Csárdaszállás-Mezõberény kerékpárút helyszíni bejárása
történt meg október 17-én. A tervezõ által összehívott egyeztetõ fórum után - amelyen részt vettek a
Vízmû Zrt., a Közútkezelõ Kht., valamint a Hungarotel dolgozói is - megbeszélték a kerékpárút
nyomvonalának helyét Gyomaendrõdtõl Mezõberényig.
Október 19-én a rendõrség, a polgárõrség, a vadásztársaság és a mezõõrök együttmûködésének lehetséges területeit elemezték a megjelentek. A
Vadász székházban megtartott összejövetelen sikerült felvázolni az együttmûködés lehetséges területeit.
Október 19-én az 1956. évi forradalom- és
szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett
megyei megemlékezés zajlott a Békés Megyei Jókai Színház Vigadójában. E ünnepi testületi ülés keretében került kiosztásra a békés megyei kitüntetõ
cím, melyben részesült a mezõberényi Iványi
László és Iványiné Dombi Julianna is.
Október 20-án a Közútkezelõ Kht. az állami
utak mentén országos szemétszedési akciót szervezett, melynek köszönhetõen a közutak jelentõsen
megtisztultak.
Az október 23-i mezõberényi ünnepi megemlékezés színhelye a városi Köztemetõ volt. Ünnepi
beszédet tartott Fekete József, a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetõje, majd ezt követõen koszorúzásra került sor.

Október 26-án a Békési Kistérségi Társulás szélessávú internet felhasználásával kapcsolatos feladatok megbeszélésére jöttek össze a kistérség polgármesterei Mezõberényben.
MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A 2007. október 29-én megtartott önkormányzati képviselõ-testületi ülésen közmeghallgatás keretében került sor Mezõberény Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára. A
képviselõ-testület a programot módosításokkal és
kiegészítésekkel elfogadta. Ezt követõen Dr. Hantos
Katalin tájékoztatót tartott a szeptember 24-i zárt
ülésen hozott döntésekrõl, majd Cservenák Pál
Miklós polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Ez után a testület jóváhagyta 34 lejárt határidejû
határozat végrehajtását.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõtestülete a Mezõberény közoktatási esélyegyenlõségi felmérése, helyzetelemzése és programja címû
anyagot módosításokkal, pontosításokkal és kiegészítésekkel együtt elfogadta. Felkérte a testület Öreg
Istvánt, hogy esélyegyenlõségi szakértõ kijelölésére
az intézkedéseket tegye meg. Az említett anyag
mellékletét képezi a 3 városi közoktatási intézmény
helyzetelemzése is.
A képviselõ-testület 2008-ban a három nemzeti
ünnephez (március 15., augusztus 20., október 23.)
és a május 1-jéhez kapcsolódó rendezvényeket tekinti "nagy rendezvényeknek".
2008. augusztus 20-ához kapcsolódóan az Európai Bizottság által meghirdetett testvérvárosi
pályázatot úgy kérik elõkészíteni, hogy nyertes pályázat esetén 4 napos rendezvénysorozat készüljön,
mely 2008. augusztus 20-tól 23-ig tart. A 3 napot
felölelõ Berényi Napok megrendezésére az augusztus 21. és 23. közötti idõszakot jelölték ki a képviselõk.
Elfogadásra került a Berényi Napok 2007 rendezvénysorozat és városi nagyrendezvények pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolója.
A "Mezõberény önkormányzatának kitüntetõ
oklevele" díj alapításáról szóló elõterjesztés tárgyalása lekerült a napirendrõl.
A képviselõ-testület a Laposi kertek végében
lévõ illegálisan betemetett árkok helyreállítási munkálatainak fedezetére 27.000 Ft-ot biztosít a
901116/0 szakfeladat (szennyvízelvezetés és
kezelés) dologi kiadási elõirányzata terhére.
A testület elfogadta Varga Józsefné aljegyzõ beszámolóját az önkormányzat és a civil szervezetek
együttmûködésérõl. Továbbá elfogadták azt a
javaslatot is, hogy tájékoztassák a városi rendezvényterv készítésekor a civil szervezeteket is, hogy
azok részt tudjanak vállalni a különbözõ rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Tájékoztató hangozott el a nemzetiségi egyesületek munkájáról. Felszólalt Wagner Márton, a
Német Hagyományápoló Egyesület elnöke és Borgula Györgyné, a Mezõberényi Szlovákok Szervezetének elnöke. A képviselõ-testület az elõbb említett 2 szervezet tájékoztatójával együtt tudomásul
vette Mezei Tibor írásos tájékoztatóját is a Mezõberényi Cigányokért Egyesület munkájáról.
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(folytatás az elsõ oldalról: Megjelent ....)

VÁROSHÁZI HÍREK
Az önkormányzat a Városi Humánsegítõ és
Szociális Szolgálat részére a Puskin utcai Idõsek
Otthona lapostetõ-szigetelésének felújítása
fedezetére 887.000 Ft-ot biztosított dologi kiadási
elõirányzatként a 2007. évi költségvetése általános
tartaléka terhére.
A Dél-alföldi Operatív Program keretében a
Magyar Közút Kht. Békéscsabai Igazgatósága pályázatot kíván benyújtani a Mezõberény belterületén lévõ 47-es fõút ~108+680-108+330 kmsz.
között meglévõ útszakasz felújítására. Aképviselõk
felhatalmazták a polgármestert, hogy a pályázat
érdekében a támogató nyilatkozatot aláírja valamint
az erre vonatkozó dokumentumokat megküldje.
Atestület a Mezõberény Város nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2007-2010 címû anyagot módosításokkal, pontosításokkal és kiegészítésekkel
együtt elfogadta.
A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy elmarad a gronaui tûzoltók idei mezõberényi látogatása. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek a
vendéglátáshoz támogatásként megítélt és fel nem
használt 30.000 Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok pályázati alapját megemelte.
Elfogadásra került a Petõfi Sándor Gimnázium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása azzal együtt, hogy a módosításokhoz költségvetési többlettámogatásra az intézmény nem nyújtott
be igényt.
Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosításáról, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola alapító okiratának módosításáról,
valamint a Petõfi Sándor Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló rendeletek alkotását a
képviselõ-testület elfogadta.
A képviselõk köszönettel vették a csatlakozási
felhívást a Magyar Önkormányzatok Szövetségétõl, de nem kívántak élni a lehetõséggel.
Egyetértés született arról, hogy a 2008. évre vo-

(folytatás az elsõ oldalról: Új kávézó)
Az ott lakók életének meghatározója volt a
zsidóság. A zsinagóga még ma is áll.
A diákok érdeklõdtek a mezõberényi zsidóság története iránt is, de nem volt anyagi fedezet a kutatáshoz. Akkor fogalmazódott meg
az elsõ bolhapiac gondolata, melynek bevételét erre a célra fordítottuk.
Az akkor Münsingenben vendégeskedõ
diákok is segítettek a tárgyak gyûjtésében.
Mivel Magyarország akkor még nem volt EU
tag, minden darabot leltárba kellett venni, és a
stuttgarti nagykövetségen le kellett adni.
Nem volt könnyû megszervezni, de sikere
volt, lenyûgözõ volt látni, mennyien segítettek, mennyi jó dolgot sikerült elhozni.
Második alkalommal még több tárgyat sikerült összegyûjteni, két napos lett a bolhapiac. Két autószalon is adott kölcsönbe autókat és utánfutókat, sõt az útiköltséghez is
hozzájárultak. Sokan pedig szabadságot vettek ki, hogy segíthessenek.
Öröm volt, hogy ezzel is segíthettünk.
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natkozó piaci és vásári helypénzeket a jelenlegi díjak 5%-ával, a 2008. évre vonatkozó közterülethasználati díjakat a jelenlegi díjak 7,5%-ával
emeljék.
A testület a temetõkrõl rendeletet alkotott és
megállapította a 2008. évi temetkezéssel kapcsolatos díjakat.
Döntött a képviselõ-testület a 2008. évi lakbérekrõl, az emelés mértéke 7,5%.
Pályázat került kiírásra a dr. Hantos Katalin
nyugdíjazása miatt megüresedõ jegyzõi állásra.
A testület megszavazta, hogy a 2007. évre érvényes víz- és szennyvízdíjak 2008. február 29. napjáig érvényben maradjanak a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. kezdeményezése alapján.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat a
DARFT által meghirdetett önkormányzati és állami
tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati közterületi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázati
felhíváshoz csatlakozik. Pályázatot nyújt be a Deák
F. u. valamint a Madách u., Rákóczi sgt. és Árpád u.
közötti szakasza felújítására, az Óvoda köz, Hattyú
u. és a Sas u. burkolatépítésére, a Mátyás kir. u.,
Zrínyi M. u., Vásártér u., Puskin u. szélesítése, aszfaltozása, valamint a Laposikert u. és a Zsák u. aszfaltborítása tekintetében. A testület a szükséges
önerõt a beruházás megvalósításához a 2007. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Aképviselõk döntöttek arról is, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett "Pályázat közlekedésbiztonsági beavatkozásra" címû felhívására pályázatot nyújtanak be.
Anyílt ülés végeztével a testület zárt ülésen folytatta munkáját.
A következõ testületi ülés idõpontja november
26.
Jakab Krisztina

Ez által és a Berényi Napok által ismertem
meg Mezõberényt.
- Mikor költöztetek Magyarországra?
- 2000-ben jöttünk Magyarországra, Budapestre, az úgynevezett tanárküldött program
keretében. A férjem egy kéttannyelvû iskolában tanított, gyerekeink német nyelvû iskolában tanultak.
- A kévézó gondolata?
- Elõször Pilisborosjenõn nyitottunk kávézót, de ott az önkormányzat és a kultúrház
nem volt igazi partner ebben.
A kiindulási pontom az, hogy minden generációt megérintsen a kávézó. Azt szeretném, ha ebben a kapcsolatok nélküli világban
egy talákozási pont lenne fiataloktól az idõsekig mindenkinek.
A kávézóval ahhoz nyújtunk találkozási
pontot, hogy mi - ha mi is szeretnénk - kötetlen környezetben gyakorolhassuk testvérvárosaink nyelvét. Ez a közösség iskolái számára is vonzó ajánlat lehet. Beszélgetéshez, játékhoz, kikapcsolódáshoz nyújt alkalmat a
kávézó, gondolatok cseréjéhez vagy munká-

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal: tegyék
meg a kiadvánnyal kapcsolatos kiegészítéseiket,
észrevételeiket, s juttassák el hozzánk!
Az adatbázis, mely alapja volt a most megjelenõ kiadvány elkészítésének is, tovább épül.
Könyvtárunk hamarosan az interneten keresztül is
lehetõvé teszi a kiadványnál sokkal bõvebb adattár
elérését, biztosítva ezzel az adatok sokszempontú
kereshetõségét is.
Bízunk benne, hogy az igérthez képest
késõbbi megjelenés ellenére is megmaradt
érdeklõdésük a könyv iránt! Fogadják szeretettel!
A könyv megvásárolható, megrendelhetõ a
Városi Könyvtárban.
Pallagi Mária

EGYÜTTMÛKÖDÉS
2007. november 19-én közös együttmûködésrõl született döntés a Mezõberényi
Rendõrõrs, a Mezõberényi Polgárõr
Egyesület, a Mezõõrség valamint a
Mezõberény Vadásztársaság között.
Amegállapodás értelmében egymást segítve,
heti többszöri kültéri szolgálatot teljesítenek,
illetve közös összefogással lépnek fel a külterületeken elkövetett szabálysértések, bûncselekmények elkövetõivel szemben. Évenként ismétlõdõ megbeszéléseken kiértékelve
az eredményeket, folyamatosan új perspektívákat állítanak fel. Védik az állampolgári javakat, a vadállományt, megerõsítve embertársaink biztonságérzetét, természetszeretetét.

hoz - legyen az íróasztali vagy megbeszélés.
Mindenek elõtt azonban szeretnénk a régmúlt
idõk kávéházi tradíciójához csatlakozni, és a
vendégeknek minõséget, eredetiséget és magas szolgáltatásokat nyújtani. Ennek folyamán nemcsak ismert és szokásos dolgokat kínálunk, hanem a mindennapi tapasztalatokon
túlmutató csemegéket, amelyek kiváltképp a
szomszédos országok és testvérvárosok kultúráját közvetítik számunkra. Mert akárcsak
Münsingenben, ugyanúgy Gronauban sem
csak az ünnepek alkalmával gondolnak a
testvérvárosra, hanem a köztes idõben is szívesen gondolnak itteni barátaikra.
- Mit a kínáltok még a betérõknek?
- A különbözõ kávékülönlegességeken kívül bõ a választék teából, szendvicsekbõl,
péksüteményekbõl, cukrászsüteményekbõl.
Kaphatók még diabetikus készítmények, pizzák, levesek, saláták, fagylaltok, koktélok,
üdítõitalok és minõségi italok is.
- A gondolatok, az elképzelések csakúgy, mint
a kávézó, szépek. Érezzétek otthon magatokat
Mezõberényben!
Mezeiné Bátori Valéria
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Szappanfõzés

Gólyák jönnek, mennek
A szeptember az õsz, az elmúlás jelképe. Véget ér a nyár, kezdõdik az iskola. Ismerõs
embereket, barátokat lát az ember, vagy teljesen új arcokkal találja magát szembe. Akiknek
mindenki új arc: a "gólyák"; õk azok, akik az idei évet nagy sóhajjal, izgalommal a szívükben
kezdik meg. Úgy gondolom ez normális.
Miután túl vannak a kezdeti izgalmakon, máris jön a következõ "megrázkódtatás", a
gólyabál. Nem tudja, mit várhat a gólyabáltól, ötlete sincs, de már a körmét rágja, izgul, kitalál
dolgokat, csakhogy ne kelljen elmennie. Fél, hogy az egész iskola azt akarja látni majd, ahogy
megalázzák õt a nagyobbak. Az igazság az, hogy ezeknél az "A pontból B pontba gyalogolj el!"
típusú feladatoknál - a szülõktõl félve - a tanárok már nem engednek erõsebbeket. Pedig az
egész dolognak más célja van. Ki kell állni, ez igaz. Nevetnek a gólyákon, ez is igaz. Egy évvel
késõbb pedig már õ is röhög a kicsiken. Nem lett a gyámoltalan gólyából egy vérszomjas terrier, csak akkor már tudja, hogy a gólyabál olyan, mint az a hideg zuhany, aminek a hõmérsékletét õ állítja be 1 és 25 Celsius között. Azután a pillanatnyi hideg után újra levegõhöz jut és
már vége is, jól érzi magát. Azután beindul az iskola, telnek a napok, a dolgozatok beteges
gyorsasággal követik egymást és vége az évnek. Sok embert megismert, anélkül, hogy a
gólyabál "bélyegeit" viselte volna.
A gólyabál több mint amit az ember gondol, de kevesebb, mint amitõl retteg.
Szûcs Dénes PSG

Lezárultak a fejlesztések
A napokban fejezõdött be a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület Körösök lágy ölén elnevezésû
programja. A hat Békés megyei települést érintõ
projekt fejlesztéseinek megvalósításához a szervezet összesen 926 millió forint támogatást nyert a
Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)
turisztikai vonzerõk fejlesztése pályázatán. A támogatásnak és a mintegy 2,5 százalékos, azaz roppant
kedvezõ önerõnek köszönhetõen a megyeszékhely
mellett Gyulán, Békésen, Mezõberényben, Dobozon és Köröstarcsán valósult meg több jelentõs turisztikai beruházás is. Az október 30-i rendezvénnyel lezárul a hozzávetõlegesen egymilliárdos
program.
MEZÕBERÉNY egyike Békés megye legdinamikusabban fejlõdõ településeinek. A középbékési városban a Natúrpark Egyesület projektje a
különleges állat- és növényvilág bemutatására
helyezi a hangsúlyt. Mezõberény központjához
közel, mégis teljesen nyugodt helyen található a
Szikes- vagy más néven Medvefejes-tó. A külön-

leges madárrezervátum számos védett és fokozottan
védett faj vonulási, gyülekezõ-, alkalmi elõforduló
és szaporodóhelye. Az állatbarátok és a természeti
értékek iránt érdeklõdõk a beruházás során
elkészült, a környezetbe teljesen illeszkedõ, hangulatos, nádfedeles madármegfigyelõbõl kísérhetik
nyomon a szárnyasok életét. A turisták fogadása is
megoldott: a területtõl néhány méterre parkolók, a
családosokra gondolva pedig játszótér épült, de a
beruházásokat úgy oldották meg, hogy azok a
csendet ne zavarják meg. Megújult a település
központjának közelében fekvõ liget is. Rendezték
az értékes növényvilágot, elkészült a Madarak Háza
látogatóközpont, ahol természetesen a különleges
állatokat mutatják be az érdeklõdõknek. A ligetben
pedig felépült a szabadtéri színpad, amelyen már jó
néhány sikeres rendezvényt bonyolítottak le a
mezõberényi közmûvelõdési szakemberek.
A bannerek linkjei városonként megtalálhatóak Mezõberény város honlapján:
www.mezobereny.hu

A Mezõberényi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat - Rozgonyi Lászlóné szervezésében - az elmúlt idõszakban két alkalommal
hagyományõrzõ programot, szappanfõzést
szervezett. Felelevenítették anyáink, nagyanyáink szokását, a háziszappan fõzését.
Borgula Györgyné: „Tárgyi emlékeink
még megtalálhatók a házaknál, így összegyûjtöttük a kellékeket, használati eszközöket. Beszereztük a szappanfõzés anyagát.
A recept. Hozzávalók: 5 kiló zsiradék, 9
liter víz, esõvíz, 1 kg 30 dkg szóda, fél marék
só. Az 5 kg zsiradékot a 9 liter vizzel és a
szódával egyszerre feltesszük fözni, és forrástól számítva 2 órahosszát fõzzük. A konyhasót rögtön forrás után tesszük az oldatba, és
együtt fõzzük tovább. A faládákat vizes
ronggyal kibéleljük, ebbe öntjük a híg szappant, ami másnapra megdermed. A kész szappant darabokra vágjuk.”

"BÉKÉS MEGYÉÉRT" KITÜNTETÉSBEN
IVÁNYI LÁSZLÓ ÉS IVÁNYINÉ
DOMBI JULIANNA TESTNEVELÕ-EDZÕ.
A kosárlabdasport népszerûsítéséért végzett tevékenységükkel, az e sportban szerzett
eredményeikkel mindketten országosan is
elismert szakemberek. Ezt a munkásságukat
ismerte el a díjjal a Békés Megyei Közgyûlés
2007. október 20-án. Városunk polgárai
nevében gratulálunk mindkettõjüknek!
RÉSZESÜLT

A MÉRLEG
KÖNYVELÕIRODA
teljeskörû ügyintézéssel vállalja társaságok (Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását.
Érdeklõdni:
munkanapokon 8-16 óráig
Békéscsaba, Mikszáth u. 47.
Tel.: 06/30/413-1049
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Postai Világnap
Jeles évforduló jegyében rendezték meg ebben
az évben a Postai Világnap
alkalmából tartott ünnepséget. 140 éve, a kiegyezés
(1867) óta van önálló nemzeti postánk.
Ezen a napon a mezõberényi posta dolgozói,
Nagy Erzsébet vezérigazgatói dicséretben, Plavecz
János (a felvételen) pedig
40 éves törzsgárda jutalomban részesült.

KLEBELSBERG KUNÓ NÉPISKOLA-ÉPÍTÉSI PROGRAMJÁRA EMLÉKEZTEK AZ ÓKERTI ISKOLÁNÁL
pedagógusok, volt tanítványok és az ott megjelent érdeklõdõk. Ez az iskola 1927. szeptember 9-én nyitotta meg kapuit az Ókertben élõ tanköteles gyerekek elõtt.
Gróf Klebelsberg Kunó munkásságát Onody Gyuláné, az Oktatási- és Kulturális Bizottság elnöke méltatta: „... Gróf Klebelsberg Kunó a két világháború közti Magyarország egyik kiemelkedõ politikusa a
kultúra területén, számtalan reform elindítója, a Bethlen kormány kultuszminisztere volt 1922 és 1931
között. ....
A birtokosok kötelezésével az Alföldön kiépíttette a tanyasi iskolák rendszerét, 5784 tantermet, 2278
tanítói lakást, 1555 népkönyvtárat, 1500 iskolakönyvtárat, 500 óvodát állíttatott fel. Az iskolák téglából épültek. Tágas, világos, nagy ablakokkal, a tanítói lakáshoz gazdálkodásra alkalmas kert tartozott. ... Az 1930/31es tanévben már a tankötelesek 92,5%-a járt iskolába....”
Majd Öreg István, a kistérségi iskola igazgatója szólt a volt diákokhoz, a jelenlévõkhöz:
„... Ez az épület, mint iskola 1976-ig mûködött. Nagyon fontos volt Önöknek, hisz itt indult életük pályája, de fontos volt a községnek is, mivel számos országos hírnévre szert tett itteni tanuló öregbítette hírnevét.
Mérnökök, kertészek, jogászok, tanárok és természetesen leendõ ipari, mezõgazdasági és kétkezi
munkásemberek tanulták itt a betûvetés tudományát és a számolás mûvészetét.
Teljesség nélkül néhány név: dr. Schmidt Péter, dr. Zsíros Sándor, dr. Monostori Ernõ, Hanó Pálné,
Kõvári József, Földesi József, Pangert Mihály, Lestyán Ádám és Ilona, dr. Bordé Katalin. Fontos volt ez az
itt tanítóknak is. Az elsõ Monostori Márton, a második Vörös Lajos, a harmadik Gyõri Lajos volt, akiket
még sokan követtek a katedrán. Az utolsó itt dolgozó pedagógus Bordé János volt, aki 1969-tõl tanított és
dolgozott az iskolában. ...” (A teljes szöveg elolvasható a város honlapján: www.mezobereny.hu)
Szabados Márton, aki az iskola diákja volt, emlékezett vissza az ott töltött diákévekre.
Az ünnepséget megtisztelte jelentlétével a volt tanító, Monostori Márton lánya, Tomcsányi Gyuláné
Monsotori Gabriella is, aki szigorú tanítóként emlékezik édesapjára. Emlékezetében pontosan él a tanítói
lakás, az akkori otthonuk minden részlete. Fiát, Tomcsányi István szívsebészt és feleségét is az emlékezõk
között köszönthettük.
Az iskola falán lévõ emléktábla megkorszorúzása után a Petõfi úti iskola könyvtárában kötetlen beszélgetésre került sor a volt diákok és pedagógusok részvételével. Szabados Márton gyûjteményébõl fényképek,
korabeli anyakönyvek tették könnyebbé a visszaemlékezést.
Mezeiné Bátori Valéria

A berényi kolbász
még mindig az élvonalban

Az október 20. és 23. között megrendezett XI.
Csabai Kolbászfesztiválon ismét lett díjazott
berényi kolbász is. A szárazkolbász-készítõk
versenyén Kovács István a III. helyen végzett.
Balázs Mihály különdíjat vehetett át.
Kiss Éva, a Petõfi Sándor Gimnázium tanulója
a komáromi Kecskés László Társaság által meghirdetett alkotópályázaton I. helyezést ért el, és a gútai
polgármesteri hivatal különdíját is átvehette.
Barna Lajosné Erzsike nénivel - „fogadott
nagymamájával” - beszélgetett, emlékezett vissza a
kitelepítésre, a családjával történtekre.
A gútai újság legutóbbi számában megjelent
írás Mezõberény város honlapjáról letölthetõ:
www.mezobereny.hu

60 éves osztálytalálkozójukat ünnepelték a polgári fiú- és leányiskolában
1947-ben végeztek.
Osztályfõnökük Zsebõk Zoltánné Herche
Jolán volt.
Az osztályból már tizennégyen nincsenek
az élõk sorában.
A képen: Kulcsár Emma, Hegedûs Ilona,
Bálint Magdolna, Fábián Zsuzsanna,
Fábián Mária, Vajda Anna, Herche Jolán
of., Povázsai Irén, Lovász Mária, Kamarás
Emma, Kokauszki Ilona, Mercz Magdolna,
Palotás Julianna, Székely Ilona
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OKTATÁS
(folytatás az elsõ oldalról)
Leimdörfer Imre Nagylakon született 1890.
július 14-én. Édesapja halála után családjával 1906ban a Békés vármegyei Szentetornyára költözött.
Középiskolai tanulmányait Szegeden végezte,
1909-tõl jogi tanulmányokat folytatott, elõbb
Budapesten, késõbb a kolozsvári egyetemen.
Diplomája megszerzése után, 1913-ban az akkori
szokásoknak megfelelõen vonult be önkéntes
katonai szolgálatra. Bécsbe került, a császári és királyi 37-es gyalogezredhez. Az elsõ világháborúban a
szerbiai fronton harcolt, majd súlyosan megsebesült, de gyógyulása után is, 1918 márciusáig
szolgált.
Ügyvédként 1925-ben kezdett el dolgozni elõbb
Orosházán, majd a 30-as évek elejétõl Mezõberényben. Az akkor már fasizálódó szellemû Magyarországon kezdte meg tevékenységét, mely nem
kedvezett a fiatal, zsidó származású, baloldali
érzelmû ügyvédnek. Elismerten jó ügyvéd volt,
mégis egyre rosszabb ügyeket kapott. 1936-ban
Mezõberényben ismerkedett meg, az akkoriban a
községbe került Soós Róza Emília fõvédõnõvel,
akivel hamarosan házasságot kötött. Házasságukból
egy gyermek származott, az 1937-ben született Ferenc. Leimdörfer Imre 1937-ben áttért a felesége
családjában hagyományos református vallásra. A
család az akkori Orlai utca (ma Hõsök útja) 11.
szám alatti házban élt, ahol Leimdörfer Imre ügyvé-

di irodája is mûködött. 1940-ben munkaszolgálatot
teljesített, s annak ellenére zsidó munkásszázadba
sorozták be, hogy Békés vármegye alispánja kiadta
részére azt a tanúsítványt, miszerint az 1939. évi IV.
tc. 1. §-a értelmében zsidónak nem tekinthetõ. Az
indoklás szerint nem tekinthetõ zsidónak az a
személy, aki maga nem zsidó vallású és 1939.
január 1-je elõtti házastársa valamint házasságából
született gyermekei nem zsidók. Az ország német
megszállása után, 1944 április elején politikai tevékenysége miatt letartóztatták, több más társával
együtt Ricsére, egy internálótáborba vitték (tizennégyen voltak mezõberényiek, ezek közül Eiler
Andrással és egy Brezsnyik nevû személlyel került
egy szobába). A letartóztatottak közül még
Budapesten kiválogatták a zsidókat, s csak a nem
zsidókat szállították Ricsére.
A táborban elfogadható körülmények között
éltek, lehetett levelet írni és kapni is. Május második
felében valamilyen (ismeretlen) okból mégis elhurcolták, s deportálták Auschwitz-Birkenauba, ahol
valószínûleg rövidesen elhunyt. Neve felkerült a
Mezõberénybõl elhurcolt és meggyilkolt zsidók
emlékmûvére is, mivel mégiscsak zsidóként halt
meg.
Leimdörferné 1949-ben mezõberényi háztartását felszámolta, házrészét eladta, s visszaköltözött
családjához Pestszentlõrincre.
Leimdörfer Imre halálának 50. évfordulóján,
1994-ben fia az Orlai P. S. Gyûjteménynek ajánlot-

HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK
A halottak napja - egyházi jellegén túlfokozatosan általános megemlékezéssé is
vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a temetõbe,
meglátogatja elhunyt hozzátartozóit. Megtelnek a sírok õszirózsával, krizantémmal, koszorúkkal. Az emberek gyertyát gyújtanak, és
elveszített szeretteikre emlékeznek.

Befejezõdött a ravatalozó felújítása. Új
drapériát vásároltak, a régi, kopott székeket
lecserélték egyforma, párnázott székekre. A
ravatalozó helyiségét kifestették, a kinti, elõtérben lévõ padokat lefestették. Megtörtént a
kiszolgáló helyiség felújítása is. Kerékpártárolók kerültek kihelyezésre.
Az ünnep tiszteletére virágcsokrok,
gyertyakandelláberek kerültek a ravatalozó épületébe.

ta fel apja néhány személyes tárgyát, iratát,
melyeket mostani látogatása alkalmával még
néhány darabbal kiegészített (útlevél, egyetemi
index, s a most megjelent könyv eredeti kézirata).
Lendvai L. Ferenc a könyv elõszavában is megjegyzi, a könyv megjelenésének elsõdleges célja,
hogy emléket állítson vele szerzõjének.
(Leimdörfer Imre életrajza a könyv elõszava
alapján készült)
Pallagi Mária

Különös találkozás a gyûjteményben
Mindketten Berényben töltötték a gyermekéveiket, az élet messze sodorta õket.
Most találkoztak életükben elõször, 70 és 75
évesen. Véletlenszerûen, de nem véletlenül.
Mert minden, ami velünk történik, az nem
lehet véletlen. Az egyik Miskolcról jött, a
másik Izraelbõl érkezett. Hosszú utat tettek
meg idáig, míg szinte egyszerre lépték át a
múzeum küszöbét. Egymásról mit sem
tudtak, de közös gyökereik, a múlt üzenete
mégis mélyebb értelmet adott a találkozásuknak.
Lendvai L. Ferenc és Klein Árpád életútjai most itt keresztezték egymást, amin
maguk is felettébb elcsodálkoztak.
Csete Gyula

Kosztolányi Dezsõ
Halotti beszéd
(részlet)
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra.
Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedõlt
a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él
s mint fán se nõ egyforma-két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.

A Városi Közszolgáltató munkatársai mindent megtettek azért, hogy a mezõberényi köztemetõbe látogatók méltóképpen emlékezhessenek meg szeretteikrõl.
Különös gonddal tették rendbe a temetõt, folyamatosan gyûjtötték a lehullott faleveleket,
rendbe tették az utakat, az elhanyagolt sírokat.

Mire besötétedett, a temetõ
számtalan gyertya
és mécses fényáradatában úszott.
Mezeiné
Bátori Valéria
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TÖLTS VELÜNK GONDOLATBAN NÉHÁNY PERCET A VII. ORSZÁGOS KAPU KONFERENCIÁN MEZÕBERÉNYBEN!
"Idõt kell szakítani embertársaidra,
tégy valamit másokért,
ha még oly apróságot is - valamit,
amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehetted."
(Albert Schweitzer)
Köszöntelek, Kedves Olvasó, engedd meg,
hogy ismét meséljek Neked...
Bizonyára tudod, hogy városunkban a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat mûködteti a Kapu
Programot, mely egy lakóközösségi alapon szervezõdõ, a generációk közötti együttmûködést elõsegítõ önkéntes segítõ szolgálat.
Mi, a mezõberényi "kapusok" a program keretében szakképesítéshez nem kötött tevékenységeket
nyújtunk városunk azon lakosai számára, akik ezt
szívesen fogadják. Tesszük mindezt szabadidõnk
felajánlásával, ellenszolgáltatás nélkül oly módon,
hogy kiegészítjük a Humánsegítõ Szolgálat ellátásait, szolgáltatásait, és ezáltal "gazdagabbá varázsoljuk" azokat.
2001 óta már hagyományosan minden évben
megrendezésre kerül az Országos Kapu Konferencia. Idén, a VII. alkalommal Mezõberény városa
adott helyet ennek a rendezvénynek. A konferencia
fõvédnöki tisztségét Kiss Péter kancelláriaminiszter
vállalta el.
A konferencia célja az önkéntesek képzése, tapasztalatcseréje, az önkéntes munka társadalmi
presztízsének növelése. A konferencia napja a szakmaiságon túl az érzelmekre is hatással volt.
A rendezvényt Cservenák Pál Miklós, Mezõberény város polgármestere köszöntõje nyitotta. Majd
dr. Dávidné Hidvégi Julianna, a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium fõosztályvezetõje elõadásában
hallhattunk a szociális ellátórendszer múltjáról, jelenérõl és várható változásainak szükségességérõl. A
mindezeket megvalósító modernizációs programról, melyben felvázolta a Kapu Program továbbfejlesztésének lehetõségeit, jövõbeni létjogosultságát.
Ezt követõen Kovács Edina, a Humánsegítõ
Szolgálat igazgatója, egyben a program vezetõje
elõadásában bemutatta az önkéntes program helyét
az integrált intézmény ellátórendszerében, valamint
minõségfejlesztésében.
A szakmai elõadásokat az országban mûködõ
programok egy részének bemutatkozása követte:
Békéscsaba, Dombóvár és Kiskunfélegyháza önkéntesei szívhez szólóan meséltek tapasztalataikról,
élményeikrõl. Valamennyiük felszólalását Schäffer
Mártonné, a Kapu Programunk "lelke", koordináto-

ra egy-egy szál rózsával köszönte meg.
Önkéntes társaim mellett engem ért az a
megtiszteltetés, hogy megoszthattam a jelenlévõkkel, mit jelent számomra önkéntes segítõnek lenni,
hogyan változtatta meg életemet a Kapu Program és
az önkéntes segítõ tevékenység. Megtisztelõ, örömteli, ugyanakkor nehéz feladat is volt ez egyben, hiszen ilyen alkalmakkor a legbensõbb rezdüléseket,
gondolatokat, érzéseket kell szavakká formálni.
Elmondhattam, hogy ha egyetlen szóval élhetnék csupán, akkor azt mondanám: önkéntes segítõnek lenni szolgálatot jelent, mások folyamatos szolgálatát és segítését, amiért fizetséget nem várunk,
csupán a kitüntetõ érzést, hogy megtehettük.
"A természetben mindenben a szolgálat vágya
él. A szél szolgál, a víz szolgál... Öröm jónak és
egészségesnek lenni, ám még nagyobb öröm szolgálni tudni. Ne hidd, hogy csak a nagy szolgálat érdem! Az apró szolgálat öröme is létezik... Ne hidd
tévesen, hogy szolgálni kis emberek dolga..."
A segítõ tevékenység két vagy több ember bizalomra, partnerségre, elfogadásra épülõ kapcsolatát,
együttmûködését jelenti. Amit én a konferencián
elmondhattam, mit jelent számomra önkéntesnek
lenni, nem jöhetett volna létre az önkéntes segítõ
tevékenység másik célcsoportja, a felhasználó
nélkül.
Nagy örömmel töltött el, hogy ezen a napon
"meghallgattatott a másik fél is". Molnár Pálné
Rózsika néni (felhasználó, a Juhász Gyula úti Idõsek
Otthona lakója) is beszélhetett érzéseirõl, gondolatairól az önkéntességgel, életére való hatásával
kapcsolatban.
Hagyománya a konferenciáknak, hogy ún.
Poszter Szekció keretében egy-egy fényképes tablóval is megjelennek a programok: idén Békéscsaba
és Békés életképeit nézegethettük a szünetben, amikor is lehetõség nyílt ismerkedésre, kötetlen beszélgetésekre, kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére
egyaránt.
A délelõtt programjait Vozár M. Krisztián felejthetetlen zongorajátéka tette még értékesebbé és emlékezetesebbé. Köszönet érte!
A konferencia alkalmából "Te hogyan segítenél
másoknak?" címmel rajzpályázatot hirdettünk meg
a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alsó- és felsõ tagozatos diákjai számára. Örömmel nyugtáztuk, hogy felhívásunk megmozgatta a
gyermekeket, és ennek eredményeként számos kiváló pályamunkát állíthattunk ki a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ aulájában.

Konferenciánk délutánját a rajzpályázat eredményhirdetése nyitotta meg.
Kedves Diákok! Ezúton köszönjük Nektek az
értékes alkotásokat, és reméljük, sok-sok leendõ
önkéntes segítõ rajzolta papírra gondolatait erre az
alkalomra. Köszönjük Papp Zoltán tanár úrnak és
az iskola pedagógusainak, hogy segítséget és támogatást nyújtottak a diákoknak a feladat
megoldásához.
Izgalommal vártuk az Év Önkéntese Díjak átadását, hiszen Szabó Mária, mezõberényi "Kapus"
szintén a kitüntetettek között volt. Az ISO 9000
Fórum jóvoltából elismerõ oklevelet, valamint egy
Tiffany stílusú képet vehetett át. A Szociális- és
Munkaügyi Minisztérium jóvoltából pénzjutalomban is részesült. Rajta kívül az országból még tizenegy önkéntes vehette át ezt az elismerést. A díjakat
Rózsa András, az ISO Fórum elnöke adta át. Gratulálunk valamennyiüknek és jó egészséget, kitartást
kívánunk további munkájukhoz!
Ezt követõen a szintén hagyománynak számító
"Kapu tortával" vendégeltük meg a résztvevõket.
Konferenciánkat méltó módon zárta le a Mécses
Egyesület fiataljainak (felkészítõjük Hegedûs
János) igen elgondolkodtató és lelket megérintõ
mûsora, valamint a Városi Fúvószenekar (vezetõjük
Matajsz János) lendületes, magával ragadó mûsora.
Köszönjük Nektek, hogy hozzájárultatok konferenciánk sikeréhez!
Köszönet illeti valamennyi támogatónkat, akik
valamilyen formában segítették a VII. Országos Kapu Konferencia megvalósítását. (Szociális- és Munkaügyi Minisztérium, ISO 9000 Fórum, Ili Virágai
Virágbolt, Szõtt-Ker Bt., Lazarus Kft., Spektrum
Alapítvány, Kruzics-Papír Kkt.)
Továbbra is büszkén írom le, hogy önkéntes segítõ vagyok, és továbbra is üzenjük Neked: nem viszünk véghez nagy dolgokat, csupán aprókat, de
azokat nagy szeretettel!
Ebben a szellemben búcsúzom Tõled, és útravalóul ajándékozzuk Neked a "didergetõ" napokra a
"Boldog Herceg" történetének cseppnyi szeletét:
"Akkor a fecske visszaszállt a Boldog Herceghez, és elmondta, mit végzett.
- Furcsa - jegyezte meg -, csöppet se fázom, pedig meglehetõsen hideg van.
- Mert jót cselekedtél, azért - mondta a Herceg."
A Kapu Program önkéntesei nevében
szeretettel üdvözöllek:
Sipos Éva önkéntes

SEGÍTHET AZ ÕSSEJTTERÁPIA
Reményi Zsolt 14 éves mezõberényi kisfiú. Izombetegsége miatt mára már csak pár métert tud segítség nélkül megtenni. Állapota lehetõvé
teszi, hogy a kijevi klinikán gyógykezelésen vegyen részt. Az elsõ 16 napos kezelés, az Önök támogatásának köszönhetõen, már megtörtént.
Május 27-tõl voltak Kijevben. Édesanyját kérdeztem Zsolti állapotáról:
- Mivel biztattak benneneteket? Mit tapasztaltok az elsõ kezelés után?
- Mindenképpen pozitív eredményt várunk mi is, és a professzor is ezzel biztat bennünket. Még nem vehetõ észre óriási változás, de az elsõ
16 napos kezelés után Zsolti kicsit könnyebben mozog, hosszabb távot tud segítség nélkül megtenni. Persze ez függ az állapotától, a hangulatától is, hiszen naponta meg kell küzdenie betegségével, az iskolában adódó nehézségekkel. Ennek ellenére az iskolában jól érzi magát, osztálytársai segítik. Hobbija a horgászat.
- November 18-án utaztok ismét Kijevbe. Kívánom, hogy járjatok sikerrel!
Kérjük továbbra is az Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz képest segítsék Reményi Zsolt teljes gyógyulását. Befizetésüket megtehetik az
OTP Bank Zrt-nél vezetett bankszámlára valamint a városban elhelyezett gyûjtõurnákba.
Reményi Zsolt bankszámlaszáma: 11773339 - 00468866
Mezeiné Bátori Valéria
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OLVASÓINK ÍRTÁK
Öngyógyítás mesterfokon!

"Jaj, de szeretek
az új játszótéren játszani!"
Eiler Tibor nagycsoportos kisfiú vagyok,
a Mátyás király úti óvodába járok a húgommal Vikivel, aki középsõ csoportos. Van még
egy kisöcsém is, õ most született, és Lackónak hívják.
Még nem tudok írni, ezért Éva óvó nénit
kértem meg, hogy írja le: pajtásaimmal nagyon szeretünk az új játszótérre sétálni, és ott
jókat játszani.
Az óvodánk udvarán is fából készült
klassz játékok vannak, de amikor mind a három csoport az udvaron játszik, kissé szûkös
a hely, még focizni is alig lehet.
Az új játszótéren nagyon sok szuper játék
van, mindenkinek jut kedvére való.
Óvó nénik mesélték, hogy ezt a szép játszóteret azoknak a lelkes bácsiknak és néniknek köszönhetjük, akik szeretik a gyerekeket, és gondoskodnak arról, hogy biztonságosan játszhassanak.
Hallottam azt is, amikor a két óvó nénim
arról beszélt, milyen jó, hogy körbe van kerítve, így sokáig megmarad a sok játék épségben.
Igaz, egy kicsit messze van, de meg se
"kottyan" az oda való sétálás.
Gyakran kirándulunk a városban, piacra,
ligetbe, a fõtérre megyünk.
Megkértük Csávás Pista bácsit, hogy készítsen rólunk egy vidám fotót a játszótéren,
mert már a tévében is szerepeltünk a játszótér megnyitásakor. Olyan jó volt látni magamat, ahogy énekelünk, táncolunk és játszunk
a gyerekekkel.
Annyira szeretek az új játszótéren játszani, hogy megkérem anyukámat, a családdal közösen gyakran sétáljunk arra.
Eiler Tibor
nagycsoportos óvodás

Magnapress: a hatékony, egyszerû
és gyors kezelési mód.
A mágnes gyógyító és fiatalító ereje már
az ókorban is ismert volt. A Föld mágneses
pólusainak meghatározó szerepe van az élõ
szervezetek egyensúlyának fenntartásában.
Az utóbbi néhány száz évben részben a civilizációs ártalmak, részben a Föld geológiai
változásai folytán azonban az embert érõ
mágneses térerõ jelentõsen csökkent. Számos egészségügyi problémának, betegségnek ez a valódi oka. A megfelelõ mágnesterápia a mágneses térerõt ott pótolja, ahol arra
leginkább szükség van, ezzel harmonizálja
az egész szervezetet, erõsíti, munkára készteti az immunrendszert. A Magnapress egy
magyar származású, Olaszországban élõ
orvos találmánya, amelyet a mágnesterápia,
az akupresszúra és az akupunktura gyógyító
tapasztalatai alapján fejlesztett ki. A készülék
minden darabja meghatározott nagyságú és
pólusú permanens mágnest tartalmaz, amely
irányított mágnesnyalábbal éri el a kívánt hatást az alkalmazási útmutató szerint megadott akupunktúrás pontokon.
A Magnapress elõnyei: az irányított mágnesnyaláb erejénél fogva a hatás gyors, gyakorlatilag örökéletû darab, kisméretû, mindig magunknál tartható, könnyen tisztántartható, fertõtleníthetõ, semmiféle mellékhatása
nem ismeretes, részben vagy akár egészen
kiválthat bizonyos gyógyszereket (orvosi
ellenõrzés mellett). Gyermekeken és állatokon is alkalmazható. Saját magam és sok
vendégem is megtapasztalta jótékony hatását.
Ezúton szeretném mindenkinek ajánlani,
és egy vendégestre mindenkit szeretettel
meghívni. Elõadó Kövesdi Natalia, az Életfa
Egészségvédõ Központ igazgatója.
Hely és idõpont: 2007. november 30-án
17 óra, Mûvelõdési Központ
Vámosné Kovács Róza, szervezõ
Természetgyógyász-reflexológus
30/465-0048

KÖSZÖNET
Augusztusban váratlanul elhunyt a férjem a
szegedi klinikán. Egy haláleset kapcsán sok a hivatalos intéznivaló, amit nem tud, nem ismer a hozzátartozó. Ez, ilyen helyzetben, lelkiállapotban
még nehezebb. A Schäffer és Wagner Temetkezési
Kft. mindenben a segítségemre volt. Ezeket a számomra akkor bonyolultnak és hosszadalmasnak
tûnõ ügyeket mind elintézték. Mindent idõben, lerendezték, leszervezték, megoldották.
A temetéssel kapcsolatban is nagyon segítõkészek voltak. Figyelmesek, türelmesek, részvéttel,
együttérzéssel.
Ezúton köszönöm a Schäffer és Wagner
Temetkezési Kft.-nek segítségét, mindazt, amit tettek, és ahogyan tették. Dr. Valentinyi Károlyné

EMLÉKEZÉS

Az elmúlt hetekben a Felvidékrõl kitelepített családok egy részére "Haza hív a harangszó" felirattal meghívó érkezett. A harangszó Csatára hívta haza a Benes-dekrétum áldozatait. Csata község 2007. október
20-án megemlékezést tartott a 60 évvel ezelõtti szomorú eseményekre.
Városunkból 9 fõ vett részt ezen az eseményen.
Az ünnepség 11 órakor ünnepi szentmisével kezdõdött, majd a római katolikus templom elõtt felállított emlékmû megszentelésével folytatódott. Az emlékmûnél beszédet
mondott Tajnay Mária, a brüsszeli Középeurópai Emberi Jogi Bizottság fõtitkára és a
bizottság elnöke is. Ezt követõen felolvasták
a Csatáról kitelepítettek névsorát. Végezetül
az emlékmûnél elhelyeztük a mezõberényi
csataiak koszorúját, és valamennyi Mezõberényben élõ csatai nevében fõhajtással
tisztelegtünk az emlékmû elõtt. Délután a
program kulturális mûsorral és megvendégeléssel folytatódott. A kultúrházban a község
polgármestere köszöntötte a vendégeket, és a
jelenlévõ kitelepítettek részére egy-egy szál
virágot és emléklapot nyújtott át. A kötetlen
beszélgetés során örömteli és megható volt
látni, ahogy rokonok, barátok, egykori osztálytársak egymásra találtak.
Köszönjük Csata!
Szekeres Józsefné

A Magyarországi Freinet Egyesület nevében köszönetet mondunk azoknak, akik adójuk 1%-át,
27.608 Ft-ot egyesületünk részére
átutalták.
A támogatásból regionális szakmai
találkozók, továbbképzések szervezését, megrendezését támogatjuk.
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL
Élõsdi a hajban
Kedves Olvasóim!
Afenti cím már utal arra, hogy a következõ néhány
sorban a fejtetvességrõl szeretnék írni.
Sajnos, örökzöld téma. Aki csak találkozik vele,
kötelessége irtani. Fertõzõ megbetegedésnek számít,
azonnal kezelni kell. A lekezelt személy fertõzésmentesnek számít, ezért az iskolában e miatt nem
indokolt a hiányzás, igazolás nem adható miatta.
A vérszívó tetvek közül az emberen három - a
fejtetû, a ruhatetû és a lapostetû - fordul elõ. Mindhárom azonos életmódot folytat, közös vonásuk, hogy
az ember vérével táplálkoznak.
Afejtetvességrõl azért kell külön beszélni, mert az
mindenkin elõfordulhat, még gondozott, tiszta
egyéneken is. A fejtetû közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játszás, hancúrozás során
a gyerekek feje egymáshoz ér.
Közös használati tárgyakkal - pl. sapkacserével, fésûvel - is átvihetõ az egyik személyrõl a másikra.
Mindezek miatt a tetvesség gyermekközösségekben,
iskolákban, óvodákban néha jelentõs számban fordul
elõ. A gyermektõl azután fertõzõdhetnek a szülei,
testvérei és más családtagjai is.
A kifejlett fejtetû kb. 3-4 mm nagyságú. Ovális
alakú petéit - amelyet serkének nevezünk - erõs
cement-anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja, ezzel biztosítja a serkék fejlõdéséhez szükséges optimális hõmérsékletet. Aserke a hajszálak növekedésével a hajas fejbõrtõl eltávolodik, elhelyezkedésébõl tehát
a fertõzés idõpontjára következtethetünk.
A legtöbb serke rendszerint a halánték és a tarkótájon található. Aserkébõl a tetvek 7-8 nap alatt kelnek
ki, igen tekintélyes számban.
Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét
kell választani. Elsõsorban a fülek melletti, illetve
mögötti területet kell gondosan megvizsgálni. Mivel a
tetvek a fény elõl gyorsan menekülnek, nehéz õket
észrevenni, ezért az élõ serkéket keressük. Az élõ serke
a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad,
míg az elpusztultaknál ez már nem tapasztalható.
A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata
megkönnyíti.
A fejtetûtõl öntevékenyen meg lehet szabadulni a
patikákban kapható tetûirtó szerek bármelyikének
utasításszerinti használatával. A gyógyulás csak
akkor teljes, ha a kifejlett tetvek és a serkék
elpusztítása egy idõben történik.
Az elpusztult tetvek eltávolítására a hajat a teljes
száradás elõtt alaposan ki kell fésülni.
Mivel a serkék a hajszálakhoz erõs, cementszerû
anyaggal tapadnak - ez pedig a vegyszereknek és a
fizikai behatásnak egyaránt ellenáll -, az élõ és az
elpusztult serkék csak úgy távolíthatók el, hogy két
köröm közé fogva lehúzzuk õket.
Kedves Szülõk! Tudom, hogy az említett alapos
kezelés rengeteg idõt, türelmet, és nem utolsó sorban jó
szemet igényel. A feladatot csak összefogással tudjuk
eredményesen megoldani.
Ha valamilyen közösségben fejtetvesség lép fel,
akkor az érintett közösség valamennyi tagját alaposan
meg kell vizsgálni.
A fertõzött személyek azonnali kezelése
megakadályozza a tetvesség tovább terjedését.
Jó egészséget kívánok!
Puskelné Ollé Ilona védõnõ

9.

2007. november
A Mezõberényi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat
és a Mezõberényi Szlovákok Szervezete
szeretettel meghívja Önt

ANYKÖNYVI HÍREK

DISZNÓTOROS
VACSORÁRA
2007. november 24-én (szombat)
19 órára
a Tópart vendéglõbe (Gyomai út).
MENÜ:
ital,
húsleves cérnametélttel,
töltött káposzta
hurka, kolbász,
krumpli,
kenyér,
Zenét szolgáltat:
Lustyik István és zenekara
Részvételi díj:
1.800.- Ft / fõ

TOKAJI FERENC
ÉS

Jelentkezési határidõ:
2007. november 12. (hétfõ)

JOZAF MÁRIA
októberben ünnepelték

Jelentkezni lehet:
Borgula Györgyné
Mezõberény, Jókai u. 64.
06 / 20 / 2222 - 435

50.
házassági évfordulójukat.
Ezúton is köszönti õket:
lányuk, Marika, vejük, Marci,

Rozgonyi Lászlóné
Mezõberény, Zrínyi sgt. 61.
Tel: 66 / 423 - 289;

unokáik, Marci, Csabi és Erika,
fiuk, Feri, menyük, Judit,
unokáik, Anna és Csengi.

ÓRIÁSI
KABÁT és ÖLTÖNY CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kabátját, öltönyét most
10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
- Nõi, férfi télikabátok (gyapjú) 36-62-es méretig
- Fiatalos és mama fazonok!
- Eredeti szõrmés kabátok!
- Öltönyök 42-70-es méretig (9.900 Ft-tól)

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK - MAGYAR TERMÉK
Mezõberény, Mûvelõdési Központ
2007. november 23. (péntek) 9-17 óráig
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Miért éri meg a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium kéttannyelvû osztályában tanulni?
Régóta érlelõdik bennem a gondolat - és miután
most újra beiskolázás elõtt állunk, végre tollat ragadtam -, hogy szélesebb körben is megoszthassam
azokat a fantasztikus élményeket, büszkeséggel és
örömmel teli pillanatokat, amelyeket az idén érettségizett német kéttannyelvû osztályommal, a 13.Cvel átélhettem. Pedagógus és osztályfõnök nemigen
kívánhat többet, mint amit ez a 31, magát igazi
"PSG-ésnek" valló - jó közösséggé, egy csapattá
váló - diák nyújtott nekem.
A búcsúzás elõtti idõszakban sokat beszélgettünk arról, hogy miért is érdemes ebbe az iskolába
járni. A sok közös élményen felül - osztálykirándulások, túrázások, németországi cserekapcsolatok,
fordított napok, karácsonyi vacsorák, kolesz bulik,
Sándor-bálak, gombavatók, készülõdések versenyekre, vizsgákra - határozottan megfogalmazták,
hogy mennyi elõnyt is jelentett nekik, hogy német
kéttannyelvû osztályba jártak. Többek között számukra is beigazolódott, hogy aki komolyan tanul
egy idegen nyelvet, az egy másik elsajátításában is
segíti õt. Bizonyítja ezt a megszerzett nyelvvizsgák
száma: 30 diák szerzett felsõfokú "C" típusú, 1 diák
középfokú "C" típusú nyelvvizsgát német nyelvbõl,
és 21 diák középfokú "C" típusú nyelvvizsgát angol
nyelvbõl. Köztudott, hogy a nyelvvizsgák, a nyelvtudás nem csak a felsõfokú intézményekbe való felvételnél jelentenek többletpontokat, hanem a munkaerõpiacon is jelentõs elõnyt biztosítanak.
Természetesen a nyelvoktatás mellett ez az iskola az új érettségi és felvételi követelményeknek
megfelelõ közép- és emelt szintû képzést is biztosít
minden gimnáziumi tantárgyból. Ennek a képzésnek a színvonaláról, sikerérõl beszéljenek az osztályom által nyújtott érettségi eredmények.
Érettségi átlagunk: 4,5. A31 diákból kilencen kitûnõre, négyen jelesre érettségiztek. A vizsgabizottság 43 tantárgyi dicséretet adott. Magyar nyelv és
irodalomból az átlag: 4,45; matematikából 4,3; történelembõl: 4,4; német nyelvbõl: 4,9; angol nyelvbõl: 5. A szabadon választott tárgyakból általában
ötös az érettségi átlag.

"Kapaszkodó" tábor 2007.
Augusztus végén újra megrendezte a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat az évek során immár hagyománnyá vált "Kapaszkodó" táborát.
A szakszolgálat munkatársai méltán büszkék
arra, hogy részesei lehettek a "kis emberpalánták" személyiségének fejlesztésében. A tábor a
tanévkezdésre készíti fel azokat a gyermekeket,
akiknek figyelmi, magatartási, koncentrációs,
koordinációs problémái vannak. A célnak
megfelelõen csoportos mozgásos játékok során
gyakorolhatták a gyerekek az együttmûködés,
egymásra figyelés örömét, a figyelem, odafigyelés és koncentráció hasznosságát, valamint
csoportmunka, és együttlét alapvetõ szabályai-

Kiemelném azt is, hogy a kötelezõ öt érettségi
tárgyon felül ebbõl az osztályból 11 diák 6, 8 diák 7
és 3 diák 8 tantárgyból tett érettségi vizsgát, bizonyítva felkészültségüket. (Így a 31×5, azaz 155 vizsga helyett 191 vizsgát tettek a gyerekek.) Szintén
kiemelném az emelt szinten tett érettségi vizsgák
számát, ami 57, német, angol, magyar, történelem,
matematika, fizika, biológia, kémia és informatika
tantárgyakból, ami szintén átlagon felüli teljesítmény. Egy kivételével az összes emelt szintû érettségi ötös érdemjegyû.
Az emelt szintû érettségi is többletpontot jelent
az egyetemi-, fõiskolai felvételnél. Így az osztályomból 24 tanuló vihette a maximálisan megszerezhetõ többletpontokat.
Megemlíteném, ami iskolánkban kezd gyakorlattá válni (még nem sok más középiskolában szokás), hogy a diákok elõrehozott érettségit tesznek.
Ebben az osztályban 26 elõrehozott érettségi volt,
matematika, angol, informatika tantárgyakból.
Végül hadd idézzek az érettségi vizsgabizottság
elnökének értékelésébõl: "Sok jót hallottam már a
mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium német két
tanítási nyelvû oktatásáról. Most alkalmam volt
meggyõzõdni arról, mennyire jó ez az iskolatípus.
Rengeteg többletet kapnak itt a tanulók… úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres, jó hangulatú vizsgát zárhattunk le. Atanulók mindenben teljesítették,
sõt sok esetben túl is szárnyalták az elvárásokat. Az
iskola büszke lehet diákjaira, és az õket e szép eredményhez elvezetõ tanári közösségére."
És mit hozott ez a sikeres érettségi? 21 diák
egyetemen (1 kislány a bonni egyetemen régészetet
tanul), 8 fõiskolán és ketten felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A választott
szakirányok skálája igen széles: orvos, gyógyszerész, jogász, mérnök, informatikus, valamint bölcsész és természettudományi szakok, gazdálkodás,
közgazdaság és nemzetközi tanulmányok stb.
A teljesség kedvéért közlöm a többi osztály
érettségi átlagát is.

A másik németes osztály átlaga: 4,4. Az AJTPben tanuló végzõs osztályé: 4,1. Az alaptantervû
osztályé 3,6.
Ezért éri meg nálunk tanulni!
S miért érdemes pedagógusnak lenni? Hát ezekért a sikerekért és a sok szeretetért, amit ezektõl a
gyerekektõl kaptam. Ez adhat igazán megújulást és
új lendületet egy pedagógus munkájához. Megindító érzés olyan leveleket kapni, amit a nyár folyamán
küldtek volt diákjaim.
"Kedves Tanárnõ! Kedves Iskolám! Örömmel
értesítem Önöket, hogy az elsõ megjelölt helyre felvettek. Így szeptembertõl sajnos már nem a PSG
diákja, hanem a Debreceni Egyetem hallgatója leszek. Persze nem azt sajnálom, hogy felvettek, hanem azt, hogy a középiskolás éveimnek vége. Nagyon jó volt oda járni…"
"Drága PSG! Örömmel tudatom, hogy felvettek
Debrecenbe Általános Orvostudományi Karra!!!
Ide szerettem volna legjobban kerülni, így rettentõen örültem. Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy
Mezõberényben tölthettem életem talán legcsodálatosabb öt évét! Rengeteg jó dolog történt velem ebben a gimnáziumban! Köszönöm mindenkinek, aki
bármely módon segített, hogy elérhessem céljaimat.
Ígérem megállom a helyem…"
Nagyszerû élmény látni azt, hogyan válnak gyerekeinkbõl egyre céltudatosabb felnõttek. Nagyon
büszke vagyok arra, hogy a "a gyerekeim" többségének az öt év során mottójává vált az, hogy az akarat és a kitartás csodákra képes.
Dale Carnegie szavait szeretném a volt, a jelenlegi és a leendõ diákjaink figyelmébe ajánlani:
"Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem
jut messze a parttól."
dr. Baukóné Baksai Edit
13.C volt osztályfõnöke

nak betartását. A megtanult rövid, játékos mondókák, versikék pedig azon túl, hogy gazdagították a gyermekek érzelemvilágát, a munkamemória, az emlékezet, a ritmusérzék, a beszéd, és
megjelenés nem volt kötelezõ, a jókedv, és a
vidámság igen, amirõl képeink árulkodnak.
Évek óta állandó szponzorok segítenek minket abban, hogy táborunk sikeres legyen. Köszönetünket ezúton fejezzük ki!
Szponzoraink: Valentinyi Károlyné gyógyszerész, Tóth János vállalkozó, Német Finompékáru Kft., Szabó László kereskedõ és dolgozói, Varga Bálint vállalkozó, Berény-Shop Kft.,
Tópart Vendéglõ - Tánczos Imre, Nagy Istvánné
kereskedõ, Szilágyi Sándor vállalkozó Köröstarcsa.
A tábort Szászné Sziklai Cili vezette.
Öreg István igazgató
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RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
A Mezõberényi Rendõrõrs felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az elmúlt napokban és
hetekben Mezõberény területén nagyobb számban jelentek meg besurranó tolvajok, akik továbbra is elsõsorban az idõs személyeket keresik
fel azzal a szándékkal, hogy életszerûnek tûnõ
hamis legendákkal a házba jussanak, és onnan
eltulajdonítsák pénzeiket és értékeiket.
A tolvajok jellemzõ magatartása az, hogy a
korábbi módszerekkel ellentétben már nem
pusztán csak jó hírt közölnek, hanem a lakás tulajdonosának meg is mutatják azt a 20.000 forintosokból álló pénzköteget, amely átadását kilátásba helyezik, ha beengedik õket a lakásba.
Saját vagyonaik, értékeik megóvása érdekében felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy idegen
személyt ne engedjenek be lakásaikba, vagy házuk udvarába még akkor sem, ha feltûnõen jól
öltözött, kedves, udvarias, vagy elõzékeny személyek keresik fel Önöket.
Legegyszerûbb és leghatékonyabb megelõzési módszer, ha házaik utcai kapuját még a nappali idõszakban is zárva tartják, és a bezárt kapu
kulcsát a lakásban vagy ruházatuk zsebében
tartják.
Amennyiben Mezõberényben bárkit felkeresnek gyanúsan viselkedõ személyek, vagy bárki azt tapasztalja, hogy lakókörnyezetében gyanús személyek tartózkodnak, azonnal tegyen bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
A Mezõberényi Rendõrõrs 2007. szeptember
1-jén nyomozást rendelt el, mert ismeretlen tettesek
2007. szeptember 1-jén 9 óra és 11 óra közötti
idõben a Mezõberény József A. utca 2. szám alatt
lévõ vízmû utcai nagykapuját biztosító lakatot levágták, az épület bejárati ajtaját testi erõvel betörték,
az épületben kutatást végeztek, majd távozáskor
értékes szerszámgépeket, valamint szerelvényeket
tulajdonítottak el. A lopással okozott kár 1.500.000
Ft, a rongálással okozott kár 2.000 Ft volt.
2007. szeptember 4-én ugyancsak nyomozás
elrendelésére került sor, mert ismeretlen tettesek

szeptember 3-án 20 óra és szeptember 4-én 7 óra
közötti idõben a Mezõberény Vasút utca 41. szám
alatt lévõ TÜZÉP utcai kerítésén keresztül a telephely udvarába másztak, a telephely épületének
bejárati ajtaját lakatlevágás módszerével kinyitották,
az épületben kutatást végeztek, majd távozáskor
kéziszerszámokat tulajdonítottak el. A lopással okozott kár 15.000 Ft, a rongálással okozott kár 10.000
Ft volt.
2007. szeptember 7-én azért rendelt el nyomozást a Mezõberényi Rendõrõrs, mert ismeretlen tettesek szeptember 6-án 16.00 óra és szeptember 7-én
12 óra közötti idõben a Mezõberényi Tenisz Klub a
sporttelepen lévõ épületének ablakát befeszítették,
azon keresztül az épületbe másztak, ahonnan
távozáskor különbözõ márkájú szeszesitalt tulajdonítottak el. A lopással okozott kár: 5.000 Ft, a
rongálással okozott kár: 10.000 Ft volt.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a
fenti bûncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható több mezõberényi személy, akik a
rendelkezésre álló adatok alapján a fenti három
bûncselekmény elkövetésén kívûl más bûncselekmények elkövetésével is gyanúsíthatóak. A büntetõeljárás során a Békési Városi Bíróság elõterjesztésünkre három személy elõzetes letartóztatását
rendelte el.
A további nyomozati cselekmények eredményességének érdekében egyéb információt nem
áll módunkban közölni, azonban a nyomozás eredményérõl egy késõbbi idõpontban beszámolunk a
lakosság felé.
2007. szeptember 29-én 9.30 óra körüli idõben
Mezõberény külterületén található kukoricával
vetett földterületen egy fiatalkorú és egy felnõtt korú
mezõberényi lakos eltulajdonítási szándékkal 5,3
mázsa csöves kukoricát szedett zsákokba. A cselekmény elkövetését a területen szolgálatot ellátó
mezõõr észlelte, majd értesítette a Mezõberényi
Rendõrõrsöt. A mezõõr által visszatartott elkövetõket a rendõrjárõrök elfogták, majd a Mezõberényi
Rendõrõrsre elõállították.
A 35.000 Ft értékû kukorica a sértett részére
visszaadásra került. A nyomozás jelenleg folyamatban van.
Mezõberényi Rendõrõrs

Ili Virágház
Petõfi út 6. szám alatt
(a Fõnix Orvosi Centrummal
szemben)
VÁLTOZATLAN
ÁRUKÉSZLETTEL!
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: de. 9-12 óráig, du. 14-18 óráig
szombaton: de. 9-12 óráig
vasárnap: de. 9-11 óráig

Hírek az Alföld Turista Egyesület
házatájáról
Sikeres részvétel a
18. Bécs-Pozsony-Budapest
Szupermaratonon
Habár egyéni versenyzõk révén egyesületünk
évek óta képviseltette magát, váltócsapatot eddig
nem sikerült indítani ezen a rangos, több ország
élvonalbeli ultrafutóit felvonultató eseményen.
Jóllehet, korábban sem a képességek hiánya vagy a
felkészületlenség miatt maradtunk távol, inkább a
borsos részvételi díj riasztotta el vállalkozó kedvû
futóinkat. Ez évben a kellõ támogatói háttér birtokában elõször valósult meg az álom: sikerült a
csapatküzdelmekben is versenybe szállnunk.
Versenyzõink az október 19. és 23. között lezajlott
ötnapos versenyen, hideg, szeles idõben, olykor
szakadó esõben az alábbi eredményeket érték el:
Egyéniben a már rutinos versenyzõnek számító
Zahorán János mellett fia, Zahorán Ádám indult.
Utóbbi, miután az ultrafutás nem kifejezetten a
huszonévesek "mûfaja", meglepetésre olyan neves
futók, mint többek között a lengyel Janicki, az
orosz Kruglikov és Bogár János mögött a 37 fõt
számláló mezõnyben a Bécs-Pozsony-Gyõr-TataBudakeszi-Budapest útvonal 320 km-es távján 25
óra 38 perc 57 mp-es idõvel a hatodik helyen, míg
Zahorán János 30:22:31 idõvel a kilencedikként ért
célba.
A váltóversenyben a Földi Mihály, Forró Ferenc, Schultz György, Hoffmann Mihály, dr. Magyar László összetételû, PolarNet néven induló
együttesünk 27:35:49 összidõvel a 139 induló
csapat között a 32. helyen zárta a versenyt.
Afutók sikerét Zahoránné Juhász Edit és Szabó
Ildikó kerékpáros, valamint Schultz Gábor autós
kísérõ segítette elõ.
Elmondható, hogy valamennyi, egyesületünket
s egyben városunkat is képviselõ résztvevõ és
segítõ rászolgált támogatói, és az értük szurkolók
bizalmára.
Gratulálunk mindannyiuknak!
Váradi László

ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJUK KEDVES VEVÕINKET
A BERÉNY-SHOP PAPÍRBOLTUNKBAN!
Vállaljuk - rövid határidõvel - (cégeknek, irodáknak,
éttermeknek, magánszemélyeknek stb.) dokumentumok,
névjegykártyák, étlapok, árjegyzékek, poszterek,
térképek, fényképek, igazolványok, stb.
LAMINÁLÁSÁT!
Névjegykártya mérettõl - A3 méretig!

Bõvebb információ a papírboltban

MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 20.
Tel.: 66/424-455 Mobil: 06/30/205-38-86
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PROGRAMAJÁNLÓ
MÁRTON NAPI HAGYOMÁNYOK
MEZÕBERÉNY 2007
A Mezõberényi Német Önkormányzat, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, a Német Hagyományápoló Egyesület, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda tisztelettel meghívják Önt és kedves
ismerõseit két hagyományõrzõ programjukra.
MÁRTON-NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
2007. november 9-én 17 órától
Gyülekezõ: Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda
Útvonal: Luther u. - Puskin u. - Kossuth tér Hõsök útja - Liget
A felvonulás elõtt lampionkészítés, daltanulás
szerdán és csütörtökön délutánonként 15-17
óráig a Széchenyi István Tagóvodában,
17-19 óráig a Mûvelõdési Központban.
MÁRTON-NAPI MULATSÁG
2007. november 10-én 19 órától a Tópart
Vendéglõben
Fõvédnök: Dr. Baukó Márton
Zene: Hevesi Imre és a La bomba
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November hava: ismerkedünk a madáretetés
elméletével és gyakorlatával, receptek az etetéshez, madárkalácsot, madárodút, madáretetõt készítünk és helyezünk ki. Megismerhetjük a Madárbarát kert Mozgalmat.
December hava: a karácsonyvárás mûhelye
az advent jegyében.
(Részletek a plakátokon, szórólapokon.)

A KÖNYVTÁRI NAPOKRÓL KÉPEKBEN
Októberben rendezte meg könyvtárunk az
országos Könyvtári napok programsorozathoz kapcsolódva alábbi programjait. Ebben
az évben az országos program mottója:
TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!
Több találkozóra hívtuk mi is városunk
lakóit, gyerekeket és felnõtteket egyaránt:

A KARÁCSONYFA TÖRTÉNETE
December hónapban kiállítást tervezünk régvolt korok díszes fenyõfáiból. Várjuk december 1-jéig - azok jelentkezését, akik
õriznek még régi karácsonyfadíszeket és azokat egy kiállítás keretében másoknak is szívesen megmutatnák.
EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS
A Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt dr. Hegyi Ibolya fül-orr-gégész fõorvos Az idõskori halláscsökkenések
és hallókészülék ellátás címû egészségügyi
elõadására 2007. november 14-én 18 órára a
Mûvelõdési Központba. A belépés díjtalan.

Mesetarisznya
3

TÉLAPÓSZOLGÁLAT
IFJÚSÁGI TÉR
TIÉD A PÁLYA! - IFJÚSÁGI TÉR
Várunk Téged is a Mûvelõdési Központba,
ahol suli után vagy hétvégenként csocsó,
pingpong, biliárd, darts és sok más játék
vár!!!
Ezen kívül friss információkkal szolgálunk
programokról, diákmunka-lehetõségekrõl...
MADÁRMEGFIGYELÉS
Várunk minden érdeklõdõt minden hónap
elsõ hétvégéjén a mezõberényi Medvefejes tó
madármegfigyelõ pontjához - madarász idegenvezetõvel történõ - távcsöves megfigyelésre.
A megfigyelések új idõpontjai: november 3.
(szombat) 14 óra és december 2. (vasárnap)
14 óra.
KÉZMÛVES MÛHELY
Havonta változó mûhelymunkára és ehhez kapcsolódó kiállítással várjuk az érdeklõdõket szombat
délutánonként 14-17 óráig (a hónap 2., 3. és 4.
szombatján) a "Madarak házába":

A nagyszakállú télapó értesít mindenkit arról,
hogy december 5-én 15 órától elmegy minden
gyermekhez, akinek a szülei ezt november
30-án 17 óráig a Mûvelõdési központban a
csomagok leadásával megrendelik.
DARTS
Ha szeretnél többet is megtudni a dartsról, akkor itt a helyed a Mûvelõdési Központban,
ahol a Berényi Darts Egylet és a PSMK közös
szervezésében dartstanfolyamon vehetsz részt
szerdánként 17.30-19 óráig. KEZDÉS:
OKTÓBER 31-ÉN. Versenytáblán, szakértõ
irányítással. Folyamatos jelentkezés: a
20/556-7568-as telefonszámon vagy a Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál
nyitvatartási idõben.
Ingyenes!
A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR SZOKÁSAI MAKÓN
címmel, néprajzi kiállítás nyílik az Orlai Petrics Soma Gyûjteményben
2007. november 22-én délelõtt 11 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
ÉS KÖRNYÉKÉN

TANULJON SIKERSZAKMÁT TANDÍJMENTESEN!
Érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezõk számára, akár munka mellett is!
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ, közbeszerzési referens, társadalombiztosítási ügyintézõ,
külkereskedelmi üzletkötõ, logisztikai ügyintézõ
Tájékoztatás helyszíne és idõpontja:
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Mezõberény, Fõ út 4-6.
2007. november 6-án 17 órakor

Tücsök Peti és Hangya Levi (Berényi Nagy
Péter és Gulyás Levente) BOLONDÓRA c.
mûsora

a Bordalnokok együttes koncertje
A Könyves Vasárnap családi programjai,
Sohonyai Edit ifjúsági regényíró író-olvasó
találkozója, Dányi László: AKazinczy utcai fiúk.
Forradalom és megtorlás Békés megyében - 1956
c. könyvének bemutatója.
Fentieken kívül NAVA-bemutató, hangoskönyvbemutatók, ingyenes beiratkozás, rejtvények, email regisztrációk, babaolvasók fogadása egészítette ki programunkat.
Köszönjük Mezõberény Város Önkormányzata, a
Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány, az
NKA, a Könyvtárpártoló Alapítvány és a Tópart
Vendéglõ támogatását.
Pallagi Mária
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Mezõberény, Kodály Z. u. 2. www.komfortabc.hu
h
Croissant epres, csoki, barack 60 g 45,rzu
õá
Gold Berger sör 0,5 l 49,-+ü.
t
í
éd
Classimo nugát 85 g 49,Sz
Family Star narancs üdítõ Pet 2 l 55,Grafiti tejtábla, éttábla csokoládé 4 íz 100 g 55,Creamy margarin kocka 250 g 59,La Mattina kakaópor 80 g 69,Szárnyas löncshús CBA 130 g 69,Szardínia növényi olajban Baltic 160 g 75,Giana fehérbab, vörösbab konzerv 425 ml 75,Frutta alma, narancsital tetrapack 1 l 79,Teamon teaízesítõ 26 g 79,Dolcezza Cappuccino 3 íz 100 g 79,Spirite energiaital fémdobozos 0,25 l 85,Finomliszt BL-55 1 kg 89,Lattimo kávéfehérítõ 200 g 95,Rétesliszt BFF-55 1 kg 99,Ráma kocka margarin 250 g 99,Pápai darált sertéshús 400 g 119,Foodfix étkezési keményítõ 200 g 135,Sertészsír 500 g 139,Merba csokoládés keksz 150 g 149,Boci marcipán ízû tejcsokoládé 100 g 149,Cafetero 2in1, 3in1 kávé 10x18 g 175,Limburg szeletelt gomba 400 g 189,Happy kutyaeledel baromfi, marha 1240 g 189,Delice instant kávé 100 g 199,Fontana keksz 3 féle 1 kg 279,Baromfi párizsi rúd kg 279,Tchibo Family õrölt kávé 250 g 299,Nescafé 3in1 Mild 10x16 g 319,Vénusz étolaj 1 l 329,Hernádi fõzõkolbász kg 349,Csirkemáj fagyasztott 1 kg 399,Omnia õrölt kávé 250 g 399,Pizza blokk sonka kg 699,Fanny Toalettpapír 4 tekercs 79,Lily mosogatószer citromos 1 l 89,Harmony Piknik konyhai törlõkendõ 2 tek. 99,Glowe`s folyékony súrolószer 700 g 129,Velvetine öbl. konc. balzsam, aktív 1 l 129,Springfresh légfrissítõ sp. 3 illat 300 ml 149,Crepto WC-papír 2 rétegû 8 tekecs 199,Universal folyékony mosószer 1,5 l 219,Quanto öblítõ koncentrátum 6 illat 750 ml 229,Borotvahab Sabre 400 ml 289,Domo mosópor normál, color 3 kg 339,Komplex mosópor normál, color 3 kg 399,Domo mosópor univerzál 9 kg 859,Dosia mosópor Eurocompact 2 féle 9 kg 2299,Bonux mosópor Aqua Eurocompact 8 kg 2999,Aloe Vera, méz, lanolinos szappan 100 g 39,Camay pipereszappan 2 illat 100 g 79,Avea tusfürdõ fehér, sárga, kék 300 ml 89,Clara sampon, csalános, kamillás 500 ml 99,Pure folyékony szappan rózsa, óceán 1 l 155,Nova hajlakk Ultra erõs 450 ml 369,Wu-2 mirakulum sampon 2 féle 1 l 399,Nivea tusfürdõk 9 illat 200-250 ml 399,-
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GYEREKANGOL
Játszva, egyszerûen - igazán gyerekjáték!
Játékos és eredményes angoltanulás a nemzetközileg elismert
Helen Doron Early English módszerrel!
Kiscsoportos foglalkozások 3 hónapos kortól 14 éves korig.
Ingyenes bemutatóórákra jelentkezés:
Gyula, Mezõberény, Kétegyháza
30/4636205
70/4591987
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CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)
AJÁNLAT AKCIÓS TERMÉKEINKBÕL:

A

- zuhanypanelek 25.900 Ft helyett 16.900 Ft

K

- 60 cm-es márványszekrény 62.900 Ft

C

- padlóburkoló (beltéri): 1390 Ft/m2-tõl

I

- „Mapei”, „Sakret” fugázó ragasztók, mediterrán kövek

Ó

- fürdõszobaszekrény már 29.900 Ft-tól
- hidromasszázs zuhanykabinok 99.000 Ft-tól
TOVÁBBI AJÁNLATOK:
- SPOT, asztali- és állólámpák, fali- és mennyezeti lámpák,
lámpák gyermekeknek, kültéri lámpák széles választékban
Ingyenes házhozszállítás Békés megyében
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig.
Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647
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