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Ádvent
Havat terel a szél az erdõn,
mint pehely-nyájat pásztóra.
S néhány fenyõ már érzi sejtõn,
miként lesz áldott-fényû fa,
és hallgatózik. Szûz utakra
feszül sok ága, tûhegye szelet fog - készül, nõ magasba,
az egyetlen szent éj fele.

Ádvent…
Várakozás… Várakozás az eljövendõre…
Annyi mindenre várunk! Annyiféleképpen várunk: toporogva, türelmetlenül, félelemmel és izgalommal telve… Vagy boldog várakozással, örömmel fogadva, ami jön.
Az ádvent négy hete alkalom arra, hogy felkészüljünk az ünnepre.
Válogassunk az ajándékok között, gyûjtsük össze a karácsonyi recepteket, tervezzük meg a házimunkát! Az ünnep attól is más, hogy szebb
az asztal, gazdagabb az étel, ünnepibb a ruha.
Csak ne felejtkezzünk el közben a lelkünkrõl!
Díszbe öltöztetjük-e a szívünket is a házunk mellett?
Tudunk-e elcsendesedni, számot vetni, újat kezdeni, mint a régiek, akik böjttel készültek az ünnepre?
Ki tudunk- e szakítani egy-egy órát zajos világunkban?
Amikor év végi hajrá van a munkahelyeken, amikor plázák fényes portáljai, harsogó
hangszórók késztetnek bóvli-vételre. Amikor tülekedõ, egymást taposó emberek akarnak örömöt vásárolni.
Rajtunk múlik!
Ha akarjuk, gyermekkorunk gyertyáinak fénye ragyoghatja be ádventünket, karácsonyunkat.
Ha akarjuk, hószagú estéken, békés szívvel várhatunk.
Mert eljön!
Biztosan eljön!
Áldott, szép várakozást, kegyelemteljes ünnepet kívánunk minden olvasónknak!
Várfalvi Erzsébet

2.

Mezõberényi Hírmondó

2005. december

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
November 2-án a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Mezõberényben a városházán
tartotta meg a LEADER+ Békés megyei konferenciáját, melyen részt vett Dr. Nyújtó Ferenc, az
FVM helyettes államtitkára és Varga Zoltán, a
Békés Megyei Közgyûlés elnöke. Az elõadásokat mintegy 70 érdeklõdõ hallgatta.
A Magyar Államkincstárral támogatási
szerzõdést kötött Cservenák Pál Miklós polgármester a mezõberényi útfelújítási munkálatokra. A hét utca (József Attila, Budai Nagy
Antal, Tavasz, Vadász, Teleki, Zöldfa, Ady
Endre utca), a Thököly utca és a Mónus Illés
utca aszfaltozására még ebben az évben
összesen 33 758 926 Ft támogatást vár városunk a Kincstártól.
Cservenák Pál Miklós polgármester vállalkozási szerzõdést kötött a Bólem Építõipari Kft.vel a Gyomai úton, a Zrínyi sugárút és Jókai utca
közötti, valamint a Rákóczi sugárút és Edison
utca közötti gravitációs csatorna építési
munkálataira november 30-i határidõvel.
November 8-án egyeztetõ tárgyalásra került
sor Békéscsabán a Körösök-völgye Natúrpark által benyújtott 1 milliárd Ft-os pályázat
közbeszerzéseirõl. Mezõberény vonatkozásában a Szikes tó építési munkálataira 23
millió Ft, a Liget építési munkálataira 67 millió Ft áll rendelkezésre. 2006. január 20-ig
kell elkészülnie a terveknek és a költségbecslésnek, ezután közbeszerzési eljárás keretében választják majd ki a kivitelezõt.
A Békés Megyei ÁNTSZ részérõl Dr. H.
Kovács Eszter a nõgyógyászati szakrendelés
jövõjérõl és a kötelezõ rákszûrés vizsgálatainak mezõberényi körülményeirõl tárgyalt
Cservenák Pál Miklós polgármesterrel.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából november 14-28. között mezõgazdasági
összeírásra került sor Mezõberényben.
Használatbavételi szerzõdést kötött Cservenák Pál Miklós polgármester a Mezõberényi
Horgászegyesülettel a Boldisháti holtág halászati jogára. Az egyesület jelképes 1 000 Ft
éves bérleti díjat fizet a halászati jogért. A
szerzõdés 2005. június 1-tõl 2015. december
31-ig érvényes.
A Mezõberény Liget tér 3. sz. alatt pedagógiai szakszolgálat céljára kialakítandó épület
tervezését a Paksi-Team Kft. végzi el november végéig bruttó 657 000 Ft összegért.
November 10-én Cservenák Pál Miklós polgármester és Dr. Hantos Katalin jegyzõ a Békési Kistérségi Társulás ülésén vett részt Békésen, ahol döntöttek "A szélessávú hálózat
önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó
településein" témában. Módosították a társulás 2005. évi költségvetését, és tárgyaltak a
társulás munkaszervezetének 2006. január 1jével történõ felállításáról. A közoktatási
feladatok mûködési célra fordítandó összeg
felhasználásáról úgy döntöttek, hogy a mezõberényi iskola 600 000 Ft-os támogatást kap

az SZMSZ és mellékleteinek, a házirendnek
elkészítésére, valamint a pedagógiai program
és minõségirányítási program elõzetes szakértõi véleményezésére.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
október 13-i ülésén Sziklai Zoltán osztályvezetõ értesítése alapján a korábban megítélt 4
millió Ft-os vis maior támogatási elõleg mellé
további 2 052 378 Ft-ot ítéltek Mezõberénynek a belvízkárokra. A további, jogosnak talált 10 836 723 Ft támogatási igényt felterjesztették a Belügyminisztérium központi vis
maior tartalékából való kifizetésre, mivel a
helyi keret elfogyott.
Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó
Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Békés Megyei Hivatala a szociálisan hátrányos helyzetben lévõ embereknek jogi segítségnyújtást biztosít Békéscsabán a Kazinczy
u. 4. sz. alatt. A szolgáltatásokat kihelyezett
ügyfélszolgálat keretében is igénybe lehet
venni minden hónap második keddjén 9.0014.00 óra között Szeghalom Nagy Miklós u.
4. sz. alatt.
November 19-én Cservenák Pál Miklós polgármester és Dr. Hantos Katalin jegyzõ a
Petõfi Emlékhelyek XXI. Nemzetközi találkozóján vett részt Kiskunfélegyházán, ahol
Vas Jenõ kiskun kapitány köszöntõje után
Ficsor József polgármester nyitotta meg a
találkozót. A Petõfi-díj átadása után koszorúzásra került sor, majd a résztvevõk meglátogatták a Petõfi emlékhelyeket.
A DEBMUT Rt. elkészült a Mezõberény Szeghalom közötti 4233 sz. út és a Bélmegyer - Mezõberény közötti 4237 sz. út felújításával, az utak átadására november 24-én
került sor.
A Városi Közszolgáltató Intézmény a meg nem
fakadt fák helyére újakat ültetett, a Gyomai úton
vasfákat, az Árpád utcán hársfákat pótoltak. A
jövõ évi parkosításhoz felásták a virágágyásokat
és a kána gumókat összegyûjtötték.
Tereprendezés után kohósalakkal töltötték
fel a Mikszáth utcát. A garázsok építése jó
ütemben halad, elõreláthatólag decemberre
készülnek el.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

zatok végrehajtásáról, valamint az átruházott
hatáskörökben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta Mezõberény
Város Önkormányzata 2005. évi I-III. negyedévi költségvetése teljesítésérõl szóló beszámolóját.
Megtárgyalták Mezõberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési koncepcióját. A jövõ évi költségvetésre hatással lesz
az ÁFA törvény módosítása, valamint a normatív támogatások várható jelentõs csökkenése.
Az önkormányzati lakások bérleti díjának felülvizsgálata során 2006. január 1-tõl
7,5 %-os emelést szavazott meg a testület. A
helyi díjak vonatkozásában 5-8 %-os díjemelésrõl döntöttek, de a díjak lényegében nem
változnak az ideihez képest, mivel az ÁFA
20%-ra csökken 2006. január 1-tõl. *
A víz- és csatornaszolgáltatás díjszabását
tárgyalva a képviselõ-testület a Békés Megyei
Vízmûvek Rt. közgyûlése által elfogadott
árszabályzat alapján 2006. évre a következõ
kedvezményes díjakat fogadta el: lakossági
fogyasztó esetén a vízdíj 92,40 Ft /m3 + ÁFA,
a csatornadíj 132,60 Ft /m3 + ÁFA; önkormányzati fogyasztó esetén a vízdíj 150,70
Ft/m3 + ÁFA, a csatornadíj pedig 189,70
Ft/m3 + ÁFA. *
2006. január 1-tõl változik a helyi járatú
autóbusz viteldíj-tarifája is: a menetjegy 93
Ft, az összvonalas teljes árú havibérlet 2 580
Ft, a tanuló ill. nyugdíjas havibérlet 735 Ft
lesz. A helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatásért a Körös Volán Rt.-nek bruttó 1 200
000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat
2006-ban. *
A képviselõ-testület támogatta a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kérelmét, hogy a
Nyugdíjasok Karácsonya rendezvényre a
pályázaton elnyert 30 000 Ft önkormányzati
támogatást önerõ nélkül felhasználhassák.
A Sport utcai lakók tároló-építési kérelmérõl úgy döntöttek, hogy a helyiség építési
költségeit a 2006. évi költségvetésbe kell betervezni, valamint a bérlõknek anyagi- és fizikai segítséggel is hozzá kell járulniuk a tároló
építéséhez.
* AZ

A napirendi pontok elfogadása után a
képviselõ-testület elfogadta az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott 12 határozatról szóló
tájékoztatót, és Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Elfogadásra került a Sportrendelet felülvizsgálatáról szóló beszámoló. A sportlétesítmények felújításáról a 2006. évi költségvetés
ismeretében hoz döntést a testület.
Az állattartásról alkotott rendeletet a
képviselõ-testület, melynek tervezetét elõzõleg több lakossági fórumon is megvitatták az
érintettek. *
Tudomásul vették a lejárt határidejû határo-

POLHIVATALBAN ILLETVE A VÁROSI
KÖNYVTÁRBAN MEGTEKINTHETÕK.
ELFOGADOTT RENDELETEK A

GÁRMESTERI

A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és
üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott
döntést.
A következõ képviselõ-testületi ülés
idõpontja 2005. december 22-e, csütörtök.

Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ
2005. december 22-én 14 órától, a
Városházán fogadó órát tart.
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TÁJÉKOZTATÁS
Az nyugdíjasok érdekében szólalt fel a parlamentben Erdõs Norbert, Mezõberény
országgyûlési képviselõje, mivel az állam
nem vállalja az idõskorúak ellátásának teljes
fedezését.
"Szabó Endre esperes úr, a mezõberényi
Református Szeretetotthon vezetõje keresett
meg az alábbi problémával. A Református
Szeretetotthon alapításakor 30 emberre kapott
engedélyt, s a heti 5-6 vagy 7 napos ellátást
nyújtó változatok közül a heti 7 napost vállalta. Ez mindjárt egy fõvel több alkalmazott
foglalkoztatását követeli meg, mint a heti 5
napos ellátás, s könnyû kiszámolni, hogy az
intézmény kiadásait a plusz egy ember
foglalkoztatása több mint egymillió forinttal
növeli évente. Az állami finanszírozás számolásakor viszont 252 nappal kalkulálnak,
vagyis az összes ellátott személyt elosztják
252-vel. Így eshetett meg, hogy ez az
intézmény 37 embert látott el, hiszen náluk
sokan voltak olyanok, akik nemcsak
munkanapokon, hanem szombat-vasárnap is
igénybe vették az ellátást. Ezek után
következtek a bajok, mert a Magyar Államkincstár nem fizetett a 30-on felül ellátott
emberek után, mondván, hogy az intézmény
engedélye csak 30 emberre szól. Ha viszont
40 személyre szóló engedélyt kérnek, akkor
egy újabb alkalmazottat kellene felvenniük. A
megoldás az lenne, ha az állam nemcsak 252
ellátási napot finanszírozna évente. Tisztelt

Államtitkár Úr! Miért ilyen az állami támogatás rendszere? Terveznek-e változást, hogy
a hétvégi ellátás ne csak a magyar "holt
lelkek" számára legyen elérhetõ?"- kérdezte
Erdõs Norbert, Mezõberény országgyûlési
képviselõje.
Korózs Lajos ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi minisztériumi államtitkár
az alábbiakat válaszolta: Az idõseket ellátó
nappali intézmény állami normatív támogatását a hatályos költségvetési törvény
szabályozza, mely elszámoláskor arra ad
lehetõséget - ahogy ön is említette volt -,
hogy az intézmény nyilvántartásában szerepeltesse a 6. és 7. napon ellátott tagok számát
is. Ugyanakkor kötelezi az intézményt, hogy
az ilyen módon megállapított gondozási
napokat ugyanazzal az osztószámmal osszák
el, következésképpen az elszámoláskor így a
6. és a 7. napon nyilvántartott taglétszám is
beszámít az éves ellátotti létszámba, viszont a
támogatási összeg a mûködési engedélyben
szereplõ létszám erejéig vehetõ figyelembe.
Szeretném megemlíteni, hogy ez azt jelenti,
hogy a 6, illetve a 7 napig nyitva tartó
intézmény a mûködési engedélyben szereplõ
létszám után megállapítható teljes támogatási
összeg igénybevételére jogosult lehet, míg az
5 napos nyitva tartású intézménynek gyakran
visszafizetési kötelezettsége keletkezik abból
adódóan, hogy a gondozási napok száma
kevesebb, mint ami a tagok száma és az éves

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

normatíva összeszorzásából adódik. Mivel az
országban jellemzõen 5 napos nyitva tartással
mûködnek a klubok, ezért rájuk nézve alkottuk meg ezeket a szabályokat. A probléma
kialakulása ugyanakkor megelõzhetõ mindenekelõtt a jogszabályok figyelembevételével. Tudni kell, hogy hány férõhelyen kívánnak mûködni, hány napon nyújtják a szolgáltatásaikat. Természetesen a tárgyi és a személyi feltételeknek is meg kell felelni, ugyanis a
finanszírozást az állam és a fenntartó közösen
vállalja. Hangsúlyozni szeretném, közösen
vállalja. A fent említett mezõberényi
intézmény tudniillik emelt szintû idõsotthont
mûködtet, ezen túl mûködtet idõsek klubját,
mûködteti a házi segítségnyújtást és az
étkezést is. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, állami támogatás mellett egyszeri hozzájárulást kérhet, térítési díjat szedhet, és látni
kell jó közgazdász módjára, hogy mennyi a
bevétele és mennyi lesz a kiadása, és ennek
függvényében õk döntik el, hogy mit fognak
mûködtetni.”
Erdõs képviselõ szerint sajnálatos, hogy
azokat az intézményeket érinti hátrányosan a
jelenlegi rendszer, amelyek többet vállalnak,
magasabb szintû ellátást biztosítanak. Az
azóta napvilágot látott költségvetési
törvénytervezetben a korábbinál is hátrányosabb módosításokat terveznek bevezetni,
ezért aláírásgyûjtési akció indult az ország-

DR. HAMED ÉS TÁRSA BT.
MEZÕBERÉNY, GYOMAI ÚT 1.

Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a Városi Közszolgáltató Intézmény (határozatlan idõre szóló) intézményvezetõi állásra.
Képesítési és egyéb feltételek: felsõfokú agrár-, mûszaki-, városgazdálkodási-, vagy településüzemeltetési, közgazdasági, egyetemi, vagy fõiskolai végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat (vezetõi gyakorlat elõnyt jelent).
A pályázat benyújtásának határideje: a 2006. 01. 11. megjelenést követõ 30 nap
A pályázat elbírálásának várható határideje: a pályázat beadásának lejártát követõ képviselõtestületi ülés
Az önkormányzat fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázathoz csatolnia kell:
- önéletrajzot, szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket, a szakképzettséget tanúsító okiratot (vagy annak hitelesített másolatát), három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, magasabb vezetõi pótlék a
pótlékalap min. 250%-a
Érdeklõdni lehet: Cservenák Pál Miklós polgármesternél személyesen vagy a 515-500-as telefonszámon.

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR

TB ÁLTAL FINANSZÍROZOTT
RENDELÕ

TEL.: 66/421-648, 66/424-128
BIZTOSÍTUNK:
- ingyenes rák-, szájüregi betegségek
szûrõvizsgálatát
- gyors, fájdalommentes minõségi
fogorvosi kezelést
- esztétikus tömések, fix és kivehetõ
fogpótlások garanciával, elérhetõ
árakkal, rövid határidõvel
- modern felszereltségû, barátságos
fogorvosi rendelõt
Rendelési idõ: H-K-Cs: du.: 13-19
óráig, P.: 8-13 óráig

DECEMBER 16. (PÉNTEK) és 20. (KEDD)
MAGÁNRENDELÉS:

a Mûvelõdési Központban.

Sz.: Du.: 17-19 óráig,
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
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HIRDETÉS

ÜNNEPI VÁLASZTÉKUNK!
- birkagyapjú takaró 19.900 Ft
- gyermek bárány garnitúra 24.900 Ft
- birkagyapjú garnitúra 39.900 Ft
- 3 db bárány garnitúra 119.800 Ft - 3 db garnitúrába tartozik: 3 db
párna, 3 db takaró, 3 db derékalj - akció a készletig!
- Garnitúra 100%-os pamut huzat 5.900 Ft
- Gyermek garnitúra pamut huzat 2.900 Ft
- Báránygyapjú garnitúra 49.900 Ft
- Jojoba gyapjú garnitúra 99.900 Ft
- Kasmírgyapjú garnitúra 119.900 Ft
- Mágneses lepedõ 14.900 Ft
KÉSZÜLÜNK A KARÁCSONYRA!
KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST! MINDENT EGY HELYEN!
Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
Békéscsaba,
TESCO üzletsorán
Tel.: 66/453-943

BERILL ÉKSZER
ARANY ÉS EZÜST ÉKSZEREK
nagy választékban, AKCIÓS ÁRON!
Jeggyûrû vásárlásnál kísérõ gyûrût
ajándékozunk.
Záloghitel ARANY ÉKSZEREKRE Békésen.
Cím: Békés, Kossuth út 4.,
Mezõberény Kossuth tér 13.
ELADÓ vagy KIADÓ!
Összkomfortos CSALÁDI HÁZ mezõberényi
Csabai út 12. szám alatt. Érdeklõdni: tel: 352-567.
KIADÓ!
GARÁZSOK, IRODÁK, RAKTÁRAK ÉS ZÁRT UDVAROK kiadók
a mezõberényi Hõsök út 5. szám
(volt Kalász Gazdaszövetkezet,
és a Kossuth tér 7. szám(volt Áfész nagy Csemege) alatt.
Érdeklõdni: tel/fax: 352-207.
Mezõberény, Kodály Zoltán u. 2.

KOMFORT ABC - Mb. Kodály Z. u. 2.
RENDKÍVÜLI AKCIÓ DECEMBER 1-TÕL - DECEMBER 18-IG:
KIFLI, ZSEMLE 5 dkg db 6,ALAPVETÕ:
Finomliszt 1 kg 49,Kristálycukor 1 kg 175,Napraforgó étolaj 1 l 189,KÉSZLET EREJÉIG:
WC-papír Fanny 4 tcs. 69,Tchibo Family õrölt kávé 250 g 259,Omnia õrölt kávé 250g 399,Fõtt-füstölt császárszalonna vcs. kg 699,Parasztkolbász Ász-Kolbász Kft. kg 699,Edami sajt kg 899,Füstölt-fõtt tarja vcs. Pápai Hús Rt. kg 999,ÉLELMISZER:
CBA sütõpor 12 g 8,CBA csokoládépuding 44 g 19,Kókuszreszelék, mazsola VOG 100 g 43,Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15g 99,Dunakavics, francia drazsé 70 g 99,Soproni Ászok üveges sör 0,5 l 99,-+ü.
Ráma kocka margarin 250 g 109,Szilvabefõtt EKOS 720 ml 119,Porcukor Industria 500 g 129,Löncshús Falcotrade 400 g 129,Csemege uborka 720 ml 139,Cerbona Norbi tészták 3-féle 500g 139,EFI Õszibarackkonzerv 850 g 169,Kölyök pezsgõ 3-ízben 750 ml 229,Hohes-C rostos üdítõk 8-féle 1 l 259,Happy Day rostos üdítõk 8-féle 1 l 269,Lady Rose desszert 200 g 349,Cerbona gabonagolyók 375 g 359,Globus majonéz 420 g 399,Walton pezsgõ 3-féle 0,75 l 519,VEGYI ÁRU:
Hangulat szalvéta 40 db-s csg 65,Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,Szilvia koktél szalvéta csg 89,Ász mosópor 2-féle 450 g 129,Ajax mosogató utt. 3-féle 500 ml 179,WC-papír Crepto Plusssz 8 tcs 199,Dove szappan 3-féle 100 g 199,Tomi Kristály mosópor 2-féle 600 g 199,Ultra Viola mosópor 20% ajándék 720 g 269,Domestos fertõtlenítõszer 5-féle 750 ml 299,Ultra mosogatópor zacskós 500 g 299,Cif folyékony súrolók 3-féle 500 ml 399,Palmolive tusfürdõ 10-féle 250 ml 369,Ász mosópor 3 kg 599,Ariel Mountain Spr. mosópor 1,5 kg 759,Uniper mosópor 9 kg 899,Tomi Kristály mosópor 2-féle 3 kg 999,Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1099,Dosia mosópor 3-féle 4,5 kg 1099,Tix Lemon 4,5 kg + Jár mosogató 0,5 l 1829,NYEREMÉNYJÁTÉK: Vásároljon december
31-ig alkalmanként 3000 Ft érték felett, és
dobja be a blokkját a kihelyezett ládába.
Nyerje meg a kisorsolásra felajánlott
ajándékokat! Kellemes vásárlást kívánunk!
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EGYESÜLETI HÍREK
A székelyudvahelyi sportiskolában is komoly
károkat okozott az õszi árvíz.
A MEZÕBERÉNYI ERDÉLYI KÖR gyûjtést
szervezett, hogy segítse az iskolát a helyreállítási munkákban. A magánszemélyektõl
kapott pénzt az általuk szervezett októberi
szüreti bál bevételével növelték.
Az egyesület elnökét, Kajlik Pétert kérdeztem:
- Hogy sikerült a bál?
- Október 22-én rendezte meg a bálat a
Mezõberényi Erdélyi Kör a székelyudvarhelyi Sportiskola árvízkárosultjai javára.
Az erdélyi ételek és italok mellett külön
említést érdemel a világhírû Szászcsávási
Cigányzenekar hajnalig tartó muzsikája.
A bál szervezésében és lebonyolításában
nyújtott segítségéért köszönet illeti Csávás
Istvánt és családját, Hegyi Mártont, Komiszár János festõmûvészt, valamint Marton
Mihályt és a Berény Szálló dolgozóit.
- Mekkora összeggel sikerült támogatnotok
a sportiskolát?
- Ott kezdem, hogy régi barátság van közöttünk, hiszen évek óta cserekapcsolatot ápolunk az erdélyi labdarúgókkal. Amikor
értesültem a szörnyû eseményekrõl, azonnal
elkezdtem a gyûjtést. Elõször magánszemélyek adakoztak, aztán bekapcsolódtak
egyesületek is.
Elsõ körben összegyûlt 380.000 Ft. Az Erdélyi Kör felajánlotta a báli bevételt, azaz
100.000 Ft-ot. A 480.000 Ft-ot én adtam át
Péter József igazgató úrnak, aki személyesen
látogatott Mezõberénybe. (Ezen kívül jött
még segítség Békéscsabáról, Gyuláról és
Szarvasról is.)
Ezennel tolmácsolom Péter József köszönetét, a magam részérõl pedig elismerném a
mezõberényiek segítõkészségét, anyagi áldozatát, mert tudjuk, hogy a sok esõzés itt is
jelentõs károkat okozott.
- Ha jól tudom, a bevételt egy székelykapu
felállítására fordítottátok volna. Megvalósul ez a tervetek is?
- 2007-ben lesz egyesületünk fennállásának
15. éves évfordulója, ebbõl az alkalommal
tervezzük egy székelykapu felállítását
Mezõberényben.
A szüreti bál bevételét eredetileg erre a célra
szántuk volna.
A Mezõberényi Erdélyi Kör minden év
februárjában tartja hagyományos batyus
farsangi bálját.
Elnökségünk döntése alapján azonban az
anyagi segítségre most a Székelyföldön van
leginkább szükség. A magam részérõl teljes
mértékben egyetértek a döntéssel.
- Jó volt hallani a lelkes segíteni akarásról!
Mezeiné Bátori Valéria

2002 elején megalakult a BERÉNYI LOVASBARÁEGYESÜLETE Nagy Sándor kezdeményezésére. A megalakulás után elnöki teendõket látott
el. Sajnos, egészségi állapotának megromlása
miatt elnöki és tagsági viszonyáról lemondott.
Õ is, és az egyesület tagjai is úgy gondolták,
tovább kell vinni a sok munka és áldozat árán
megalakult egyesületet.
Ez év nyarán megújult a Berényi Lovasbarátok
Egyesülete, jelenleg 28 tagja van.
Az egyesület megválasztott elnöke Madarász
Ferenc lett, a titkári teendõket továbbra is
Kõszegi Géza látja el.

TOK

- Kiderült, három éve van lovad. Mióta és milyen kapcsolatban vagy a lovakkal?
- A lovas érzelem nálam nem új keletû, hanem valahol családi örökség, hiszen a nagyszülõknek
és a szülõknek is voltak lovaik. Eleinte úgy voltam tagja az egyesületnek, hogy még nem volt
saját lovam. Most jelenleg négy van.
A ló intelligens állat, remek baráti kapcsolat alakulhat ki ló és ember között. A vele való
foglalkozás tulajdonképpen kedvtelés, de azért munkával is jár. Meg kell tanulni ápolni, gondozni. Nagyon jó idõtöltés, mondhatjuk hobbi, kikapcsolódás. A lovaglás, a fogathajtás
élmény. Csodálatos dolog!
- Ez csupán hobbi vagy hagyományõrzés is?
- Már maga a ló is hagyományõrzés, hiszen lovas nemzet vagyunk. Emellett az egyesületi
tagok régi lószerszámokat, hámfelszereléseket, hintókat is magukénak tudhatnak.
Igyekszünk másoknak is megmutatni. Az intézmények kérésére több éve részt vállalunk a
fogatokkal iskolai, óvodai, városi rendezvényeken (télapó-szolgálat, szerenád, ballagás). Sõt,
eljárunk a környékbeli települések rendezvényeire is.
Úgy gondolom, az augusztus 20-i felvonulásnak is emelte a színvonalát a Lovasbarátok
Egyesületének részvétele.
Szolgáltatásként egyesületi tagjaink szívesen vállalnak esküvõi- vagy más családi rendezvényeken részvételt. (Ezzel kapcsolatos igényeket a Schäffer Józsefnél lehet jelezni. Tel.:
06/30/5072932).
- Milyen terveitek vannak a jövõre nézve?
- A hagyományos, kedvelt programok megtartása. Célunk, hogy lóversenyeket rendezhessünk,
ha csak hobbi szinten is. Nyitottak vagyunk, várjuk az új lovasbarátokat is!
- Gondolom, mindannyian megcsodáltuk már egy ló nemes tartását, szépségét. Lehet csak úgy
csodálni, de Mezõberényben is adott a lehetõség, hogy egyesületi tagként lovak közelébe
kerüljön bárki.
Mezeiné Bátori Valéria

A Mezõberényi Városi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Kassai András

adószám: 18378935-1-04
köszönetet mond mindazoknak,
akik 2004. évi adójuk 1 %-ával
hozzájárultak tûzvédelmi

VARRÓGÉP
MÛSZERÉSZ

tevékenységünk zavartalan
ellátásához.

5650 Mezõberény,

A befolyt 181120 Ft-ot védõruhák

Zrínyi sugárút 21.

és tûzoltótömlõk vásárlására
fordítottuk.
Köszönjük támogatóinknak

Tel.: 06/66/421-467

és a jövõben is számítunk

Mobil tel.:

segítségükre.

06/30/2941-786
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OKTATÁS
GOMBAVATÓ

VERSKÖRÖSÖK A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN

A GIMNÁZIUMBAN
A gombavatóra minden évben nagy izgalommal készülünk, hiszen e nap nagy
jelentõséggel bír a végzõs tanulók és természetesen a családtagok számára.
A gyerekek itt megmutathatják azokat a
mûsorszámokat, melyben jeleskednek,
felidézik azokat az eseményeket, melyek
valamilyen szempontból sokat jelentettek
számukra az öt év alatt. Az idei gombavatón izgalomból nem volt hiány, és több
akadály is felmerült a készülõdés során,
de minden jó, ha a vége jó, szombat este
igazán mindenki kitett magáért.
A végzõsök száma ebben a tanévben 134
fõ, amelyre még nem volt példa az iskola
történetében. A legnagyobb problémát
ezért az jelentette, hogy nem tudtunk
annyi férõhelyet biztosítani a vendégek
számára, amennyire igény lett volna.
Szembe kellett néznünk azzal a ténnyel,
hogy kinõttük a Mûvelõdési Központot.
Ezért a legnagyobb kérdés számunkra a
késõbbiekre nézve, hogyan reformáljuk
meg a rendezvényt úgy, hogy minden
igényt ki tudjunk elégíteni, és ne veszítsen
régi fényébõl, ünnepélyességébõl.
Ezúton szeretnénk elnézést kérni a végzõsök és a szervezõk nevében azoktól a
családtagoktól, rokonoktól, barátoktól,
akiknek helyszûke miatt nem tudtunk
jegyet, illetve helyet biztosítani a rendezvényen.
Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy aki
jelen volt szombat este a Mûvelõdési Központban, annak életre szóló élményben
volt része.
Kõvári Ildikó
PSG

AJÁNDÉKOZNI ÖRÖM!
Lepje meg szeretteit, barátait
EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGGYAL,
NAPTÁRRAL!
Legszebb fényképeit viszontláthatja pólón, bögrén és más tárgyakon.
Teljes körû FÉNYKÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÁS a legújabb technikával.
Amatõr felvételeinek KIDOLGOZÁSA 1 nap alatt filmrõl vagy digitális adathordozóról.
Azonnali IGAZOLVÁNYKÉP.

CSÁVÁS FOTO
Mb. Fõ u. 10.

Negyedik éve mûködik egy kis kör a Petõfi Sándor Gimnáziumban, melynek tagjai vagy verset mondanak, vagy verset írnak. Esetleg mindkettõt, mint vezetõjük, Szabó Ila. Magyar - német - orosz szakos tanár, közmûvelõdési menedzser, akinek négy verseskötete jelent meg eddig, és több önálló mûsora is van.
- Belsõ kényszer továbbadni azt, amit szeret az ember?
- Igen… Mindig van néhány érdeklõdõ tanítványom, és én szeretek tanítani!
A verskör 8-10 fõbõl áll, a csoport egyik része elõadói ambíciókkal bír, a másik része ír. Az
alkotókkal különféle alkotói pályázatokon veszünk részt, nem eredménytelenül.
Alb Katalin kétszer második, egyszer harmadik lett az Arany János Tehetséggondozó Program
Tömörkény István alkotópályázatán, Somvári Erika 2004-ben bekerülhetett egy országos antológiába.
2003-ban és 2004-ben részt vettünk a PHARE CBC nemzetközi alkotótábor 10-10 napján,
Szanazugban és a romániai Lippán. Ez egy összmûvészeti tábor volt, ahol engem kértek fel az irodalmi alkotó szekció magyarországi vezetõjének.
- Hogyan dolgoznak a versmondók?
- Hetente többször találkozunk. Végzünk együtt hangképzési gyakorlatokat, légzõgyakorlatokat,
együtt értelmezzük a verseket. Meghallgatjuk egymást, beszélgetünk, vitatkozunk: igazi mûhelymunka folyik a csoportban. Van lehetõség egyéni konzultációra is, versenyek elõtt pedig annyit
próbálunk, elemzünk, gyakorlunk, amennyit csak lehet.
Büszke vagyok rájuk, hiszen tavaly évvégére nem volt olyan verskörös, aki valamilyen szintû
versenyen díjazott ne lett volna!
- Soroljuk fel a legfontosabb eredményeket!
Orosházán, a József Attila versenyen szépen szerepelt Grosz Nikoletta, Iván Réka, Nagy Róbert,
Mezei Réka. Szintén Orosházán, a Justh Zsigmondról elnevezett versenyen Kóti Rita, Hach Anita ért
el sikert.
Békéscsabán, a József Attila versmondó verseny megyei döntõjén az elsõ három helyet mi hoztuk
el, és még különdíjasunk is lett. Az utóbbit Ménesi Melinda kapta. Elsõ helyezettként Iván Réka,
másodikként Grosz Nikoletta, harmadikként Nagy Róbert képviselte a megyét Tatabányán az országos döntõn, ahol Iván Réka különdíjas lett.
Az országos Simonyi Imre versenyen Gyulán tavaly Nagy Róbert 6., idén Bölöni Gizella 4.
helyezést ért el. Megzenésített versekkel 2. helyezett lett Szabó György, Nagy József.
Miskolcon, az Országos Holocaust Prózamondó Versenyen Ménesi Melinda a 6. helyre került. Az
"Anyám fekete rózsa" címû versmondó verseny területi döntõjérõl 2003-ban Mezei Rékának és
Nagy Róbertnek, 2004-ben Bíró Gyulának sikerült továbbjutnia az országos döntõbe.
Debrecenbõl, a Tóth Árpád nevét viselõ szavalóversenyrõl az idén két különdíjat hoztunk. Akik
kapták: Mezei Réka és Bíró Gyula.
A Garabonciás Napok-on vers, próza és zene kategóriában rendszeresen dobogós helyeket érünk
el. Az idén elsõ lett versmondásban Bíró Gyula, második Mezei Réka, prózamondásban második
Kölesényi Dóra, megzenésített versekkel díjat hozott el Szabó György, Nagy József.
Kazinczy érmes is kikerült a verskörösök közül: Nagy Róbert kétszer jutott el a Szép magyar
beszéd versenyének országos döntõjére, ahol 2005-ben megkapta a Kazinczy érmet.
- Imponáló sikersorozat….
Az is nagyon jó, hogy van honnan versmondót kérni egy-egy városi ünnepségre!
De úgy gondolom, a verskörösök ennél sokkal többet vihetnek magukkal: igazi értékeket, az
anyanyelv, az irodalom szeretetét, ezáltal egy gazdagabb emberséget.
Várfalvi Erzsébet

KARÁCSONYRA: KEDVES AJÁNDÉKÖTLETEK BARÁTSÁGOS ÁRON!
MÁRKÁS IRODASZEREK, DÍSZDOBOZOS TOLLKÉSZLETEK
SZALVÉTÁK, TERÍTÕK, MATRICÁK, DÍSZTASAKOK, DÍSZCSOMAGOLÓK
KREATÍV ÖTLETEK, ZENÉLÕS LAPOK, SZÉLCSENGÕKÉSZLETEK
- NAPTÁRAK, HATÁRIDÕNAPLÓK

Kellemes ünnepeket kívánunk minden kedves partnerünknek,
vásárlóinknak, viszonteladóinknak!
Továbbra is várjuk régi és új vevõinket 2006-ban is!

Berény-Color Papír-Írószer
Mezõberény, Fortuna tér 20.
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KISVÁROSI KAVICSOK

ARCOK A VÁROSBÓL ...
50 ÉVE GYÓGYSZERÉSZ

Egy hazában ... címmel Zorkóczyné Lázi Éva babakészítõ, népi iparmûvész kiállítása nyílt meg az Orlai Petrics Soma Gyûjteményben.
Több, mint 80, magyar és itt élõ nemezetiség népviseletébe öltöztetett
babát csodálhat meg az odalátogató. Köztük két berényi viseletbe
öltöztetett babát is. Gondos, aprólékos és hiteles. Szép!
Zorkóczyné Lázi Éva így vall munkájáról: „ ... Munkám célja a paraszti
viseletkultúra bemutatása. Meg akarom mutatni a parasztság ízlésvilágát,
gondolkozásmódját, szigorú szabályok diktálta öltözködésrendjét. ...
Micsoda életbölcsesség van a fekete kendõ alatt. ...”
Szerintem sikerült felidéznie a múltat. De mindenki eldöntheti maga.
A kiállítás megtekinthetõ 2006. február 28-ig nyitva tartási idõben.
Mezeiné Bátori Valéria

KIRÁNDULÁS A CSODÁK PALOTÁJÁBA:
A Mûvelõdési Központ Népi díszítõmûvészeti köre, Ajándékkészítõ köre,
Meseház és Papír kézmûvesség csoportjai (25 gyermek és 6 felnõtt) 2005.
november 4-én közös kiránduláson vett részt. Úti cél: a csodák világa
Budapesten, a Millenáris Parkban. Ki-ki próbára tehette fizikai és szellemi
képességeit: versenyt futhatott a virtuális bajnokkal, hõkamerával megnézhette teste rejtett titkait, kipróbálhatott tucatnyi képességvizsgáló
készüléket, IQ- és EQ teszteket - és amikor elfáradt, helyet foglalhatott az
óriások asztalánál… " Olyan dolgokat figyelhettünk meg és próbálhattunk
ki, amikre mi gyerekek nem találtunk magyarázatot. Ezért hát nekünk
igazán a Csodák Palotája volt, a csodák palotája. …Kellemesen elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat."
(Csatlós Krisztina 3. osztályos tanuló).
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázaton nyújtott támogatását, nélkülük ez a
kirándulás nem valósulhatott volna meg.

Köszönet!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a becsületes megtalálóknak, Bíró Józsefnének és Nagy Ferencnének, hogy a
SPAR elõtt elhagyott pénztárcámat visszajuttaták.
Köszönettel: Nemes Mária

Mezõberényben a Nádházi név
fogalommá vált, szinte azonosult
a „gyógyszerész” szóval. Gyógyszerész Nádházi János, gyógyszerész a felesége, gyógyszerész az
egyik lányuk.
Nádházi gyógyszerész úr ebben a
hónapban vehette át az ARANYOKLEVELET 50 éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenysége
elismeréseként. Ez alkalomból
kerestem meg. Milyennek láttam
õt? Végtelenül aranyos, kedves,
mosolygós, történeteket vidáman
mesélõ embernek.
- Milyen érzés volt 50 év után újból átvenni a diplomát, az aranyoklevelet?
- Jó. Fõleg nagyon jó volt találkozni a volt csoporttársakkal. Örülök, hogy
ezt megérhettem.
- Miért éppen ezt a hivatást választotta?
- Gyerekkoromban sokat betegeskedtem. Az édesapám szerette volna, ha
gyógyszerész leszek. A szerencsés véletlenek úgy hozták, hogy sikerült
Szegedre kerülnöm az egyetemre, és valóban gyógyszerész lettem.
- A felesége és egyik lánya is gyógyszerész, sõt az egyik unokája is gyógyszerésznek készül. Végig kíséri életét ez a szakma. Gondolom, óriási változás
történt az elmúlt 50 évben ezen a területen is. Mit emelne ki ebbõl ?
- Szerencsésnek mondhatom magam, mert az elméleti tudás mellett egy
gyomai gyógyszertárban értékes gyakorlati, szakmai tudást is szerezhettem, amire ma is szívesen emlékszek vissza. Pályakezdõként Gyomán,
majd Szarvason kezdtem dolgozni. 1956. márciusában kerültem Mezõberénybe. Itt szakmailag szinte mindent a nulláról kellett felépíteni, elég rendezetlen körülmények közé kerültem. Sõt, akkor a gyógyszertár épülete
romos, penészes volt. Mára már egy korszerû, minden igényt kielégítõ
gyógyszertárrá nõtte ki magát az akkori patika.
Három évvel késõbb a feleségem gyógyszerészként szintén itt kapott állást.
Az évek során a patika jól felszerelt, a környék egyik legjobb hírû gyógyszertára lett. Sokat dolgoztunk a feleségemmel. Ügyeltünk hétvégén, ünnepnapokon is. Telefon akkor a faluban csak kevés helyen volt, így például
szüléshez is sokszor hívtunk mentõt. Ma más az ügyeleti rendszer, kevésbé megterhelõ.
Kezdetben havonta csak egy alkalommal kaptunk gyógyszert, azt kellett
elosztani.
A szakmai munkánk mellett sokat harcoltunk a vezetés nem mindig ésszerû döntéseivel, de elmondhatjuk, hogy sikerült szépen, jól végigdolgozni az
elmúlt ötven évet.
Még ma is dolgozom. Sikerült a számítógéphez hozzászoknom, de ma már
nehéz nyomon követni a sokféle gyógyszert, amik szinte ugyanazzal a
hatóanyaggal bírnak.
Nehezen értem meg, és nagyon nem értek egyet azokkal a hírekkel, mely
szerint benzinkutaknál, üzletközpontokban is lehetne gyógyszereket kapni.
Véleményem szerint nem ebbe az irányba kellene haladnunk. Gondoljunk
csak bele, milyen következményekkel járhat az, ha valaki nem tudja, két
gyógyszer együtt szedése milyen következményeket von maga után,
milyen mellékhatásokat idéz elõ!
- Ön felvállalta a patika múzeum megõrzését, gondozását. Sokan talán
nem is tudják, hogy ma is látogatható a szép gyógyszertári gyûjtemény.
- A régi patikák berendezésének nagy része tönkrement az évek során. Sikerült az idõsek elbeszéléseibõl, Hentz Lajos levéltári kutatásaiból és elõkerült illetve meglévõ gyógyszertári berendezésekbõl, tárgyakból létrehozni a múzeumot. Elõre egyeztetett idõpontban látogatható.
- 50 év történéseibõl nagyon keveset lehet kiragadni. Munkájának megbecsüléséhez viszont - ahogy õ is mondta - egy jó szó is elég. Gratulálok és
jó egészséget kívánok!
Mezeiné Bátori Valéria
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PROGRAMAJÁNLÓ - DECEMBER
3-án 9.00

3-án 9-12.00
5-én 14.00
5-én 16.00
6-án 11.00
6-19-éig
9-én 16.00
10-én 9.00
10-én 17.00
11-én 16.00

14-én 16.00
14-én 18.00

16-án 18.00
17-én 10.00
17-én 14.00
17-én 17.00

17-én 17.00
17-én 19.00
19-én 14.00
21-én 9.00

21-én 9.00

28-án 16.30
Minden vasárnap

FOGJUNK ÖSSZE A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁÉRT!
Ünnepi program a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából
Helye: PSMK
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ - Fonott kosarak készítése Helye: PSMK
EURÓPAI HATÁRTALAN HÉT keretében élménybeszámoló
ifjúsági cserérõl, önkéntes szolgálatról Helye: PSMK
TÉLAPÓSZOLGÁLAT - Város egész területén
MIKULÁS ÜNNEPSÉG - Alsó tagozatos általános iskolások részére
Helye: PSMK
A MI KARÁCSONYFÁINK - Kiállítás feldíszített fenyõfákból
Helye: PSMK Aula
LEG A LÁB MIKULÁS Helye. PSMK
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ - Szalmadíszek készítése Helye: PSMK
"ÉBREDJ MAGYARORSZÁG" Keresztyén könnyûzenei koncert
Az Omega Gyülekezet rendezvénye Helye: PSMK
KARÁCSONYI HANGVERSENY
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Zene és Mûvészeti
Iskola Tagintézmény rendezésében Helye: PSMK
VÖRÖSKERESZT KITÜNTETÉS ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE Helye: PSMK
FAGYÖNGY - Fall Ilona a temesvári Csiky Gergely Színház
színmûvészének irodalmi estje az ADVENT jegyében
Közremûködik: Kocsárdi Levente Helye: PSMK
A "FOGJUNK ÖSSZE!" KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
KARÁCSONYI GYERMEKFOGLALKOZÁSA Helye: PSMK
MÉCSES ALAPÍTVÁNY AJÁNDÉKOSZTÓ ÜNNEPSÉGE
Helye: PSMK színházterem
GYEREKEK, UNOKÁK, DÍSZÍTSÜNK EGYÜTT KARÁCSONYFÁT!
Helye: NHE klubhelyiség
ADVENTI ORGONAHANGVERSENY
Közremûködik: Kalocsay Károly orgonamûvész
Helye. II. ker. (szlovák) Evangélikus templom
ÖREGEK KARÁCSONYI ÉS MIKULÁS ÜNNEPSÉGE
Helye: Cigány Közösségi Ház
BUKOR CSABA ÉS BARÁTAI - Zenés est
Jegyek válthatók: elõvételben 400 Ft, helyszínen: 500 Ft Helye: PSMK
IDÕSEK KARÁCSONYA Helye: PSMK színházterem
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1. Sz. Általános
Iskola Tagintézmény tanulói részére Helye: II. ker. Evangélikus templom
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Orlai Általános
Iskola Tagintézmény tanulói részére Helye: Petõfi utcai tornaterem
BERÉNY KÁBELTÉVÉ SZÖVETKEZET KÖZGYÛLÉSE
Helye: PSMK
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TEREMKUPA
MM Sportcsarnok

Szeretettel hívjuk, várjuk Önt és barátait
a Városi Könyvtárba

AZ ADVENT JEGYÉBEN
* Szeretettel várunk
minden kisebb
és nagyobb,
ügyes
és
ügyetlen kezût a következõ
ADVENTI JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOKRA a Mûvelõdési
Központba: december 3-án 9-12 óráig papír
fonott kosarak készítése Fábián Zsolttal,
illetve december 10-én 9-12 óráig szalmadíszek készítése Szûcsné Sziklai Évával.
* A mi karácsonyfáink címmel KIÁLLÍTÁS tekinthetõ meg a Mûvelõdési Központ aulájában
december 6- 17-ig nyitva tartási idõben. A kiállítás különbözõ fenyõfadíszítési ötleteket adhat
az ünnepváróknak. Érdemes benézni!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
2005. december 14-én 18 órára a Mûvelõdési Központba Fall Ilona, a temesvári Csiky
Gergely
Színház
színmûvészének
"FAGYÖNGY" címû adventi irodalmi mûsorára. Közremûködik: Kocsárdi Levente.
A belépés díjtalan.
* A II. kerületi Evangélikus Egyházközség és
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
szeretettel várja Önt és kedves családját a
szlovák evangélikus templomba 2005.
december 17-én (szombaton) 17 órára
KALOCSAY KÁROLY ORGONAMÛVÉSZ ADVENTI HANGVERSENYÉRE.
A rendezvényt támogatja Mezõberény Város
Önkormányzati Képviselõ-testülete
* EURÓPAI HATÁRTALAN HÉT
Lányok, fiúk! Gimisek és általános iskolások!
Érdekel, hogyan is mehetsz külföldre önkéntesként vagy szívesen hallanál az ifjúsági cserék
lehetõségeirõl, de unod már a száraz tájékoztatókat? Akkor december 5-én 14 órától a
Mûvelõdési Központban a helyed, ahol mindezekrõl hallhatsz, láthatsz olyan fiataloktól,
akik maguk már szerveztek ilyet vagy részt vettek benne. Unalom kizárva!

MEGHÍVÓ
A mezõberényi F. C. rendezésében
december 10-én 19 órai kezdettel a Tópart vendéglõben
vacsorával egybekötött SPORT bálat rendez.
A rendezvényre szeretettel és tisztelettel meghívunk minden
sportolót, azok hozzátartozóit, minden sportszeretõ és
támogató mezõberényi lakost.

2005. december 16-án 17 órakor

A résztvevõket kitûnõ vacsora, jó zene,
és értékes tombola tárgyak várják.
A belépõjegy ára: 2500 Ft
Vendégünk:

Szabó Magda
Kossuth-díjas író

JEGYEK KAPHATÓK: az Ipar-ban,
a Fortuna téri Berény Color Papírbolban
és a Halibi Horgászboltban.
Az elnökség nevében: Balogh Dániel MFC elnök
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ANYAKÖNYVI HÍREK

HITÉLET
"miért taszítottál el engem?" (2/b)
Szent Lecke: Zsoltárok könyve 42,1-12. Textus: Zsolt 43,1-5.
Az egybefüggõ két zsoltár megtanít bennünket a misszióra: Istenrõl
való bizonyságtételre, és a jó cselekedetekkel való igehirdetésre.
A fogságba vitt, Jeruzsálem pusztulásáról szóló hírekkel keserített,
fogva tartói csúfolódásával megalázott, minden körülménynek
reménytelenséget sugárzó súlya alatt, a korábban népét Istentiszteletre
vezetõ pap elkeseredésében kérdi: miért taszítottál el? S hozzá hasonlóan, a hitben járók minden korban, elkeseredésükben Istent kérdezik:
miért taszítottál el engem? Én Istenem, miért hagytál el engem?
Sokan vannak, akik nem hitben élnek. Elkeseredésükben azonban,
családból kirekesztettként, emberi kapcsolatot nem találóként, célját
vesztettként, társadalomból kizártként, az egyedüllét sorsát súlyos
teherként átélõként, az életüknek semmi értelmét megfogalmazni nem
tudóként, pillanatnyi feloldódást keresõként és abban csalódóként (de
a drog végleges rontásából megszabadulni nem tudóként) sokan élnek
kitaszítottként. A hajléktalant nem fogadják vissza, a drogost elkerülik, az iszákost megvetik, a kallódó gyermeket nem figyelik, az éhezõt
és nélkülözõt saját sorsával okolják - tényleg nem kellenek senkinek.
Szabó Endre

Számunkra a világ legdrágább szülei Baksai András és Wagner Ilona
2005. november 9-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból köszöntötték õket testvéreik házastársaikkal,
nászasszonyuk, lányaik párjaikkal, unokáik párjaikkal, dédunokáik:
Adél, Hanna és Emma.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
HÁLÁS KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK

BERECZKI ISTVÁN
TEMETÉSÉN JELEN VOLTAK, FÁJDALMUNKBAN VELÜNK VOLTAK.
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Köszönetnyilvánítás
Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik édesanyám

Kiss Károlyné (Kucsera Erzsébet)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Köszönet még azoknak, akik a temetésen nem voltak,
de lélekben velem azonosultak.
Gyászoló fia: Károly

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
REFORMÁTUS ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND:
Advent mind a négy vasárnapján 10 és 18 órakor készülünk karácsonyra.
Advent negyedik vasárnapján, 18-án szokásosan a gyermekkarácsonyt is
megtartjuk.
Úrvacsorai elõkészítõ istentiszteleteink 19-én hétfõn kezdõdnek, s minden nap 18 órakor lesznek.
Szentestén szokásosan 18 órakor lesz istentiszteletünk.
Karácsony elsõ napján, 25-én 10 órakor a gyülekezeti teremben lesz
úrvacsorás istentiszteletünk, 18 órakor hálaadó istentiszteletünk.
Karácsony második napján, 26-án 10 órakor ünnepi, 18 órakor ünnepzáró
istentiszteletre várjuk Testvéreinket.
28-án szerdán évzáró csendességgel tartjuk bibliaóránkat.
31-én, szombaton 18 órakor lesz szokásos óévi istentiszteletünk.
2006. január 1-jén 10 és 18 órakor lesznek újévi istentiszteleteink.
II. KER. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ (LUTHER TÉR 3.):
December 24-én 16 órakor Karácsonyi ünnep - gyerekek karácsonyi
ünnepe - a templomban.
December 25-én (vasárnap) 10-11 óráig ünnepi istentisztelet - úrvacsorával - a templomban.
December 26-án délután 17 órakor erdélyi gyerekek karácsonyi ünnepe az
imateremben.
December 31-én szombaton délután 17 órakor óévi istentisztelet az
imateremben.
Január 1-jén vasárnap 10-11 óráig istentisztelet az imateremben - úrvacsoraosztással
Január 6-án (pénteken) délelõtt 10-11 óráig - Vízkereszt ünnepén - istentisztelet az imateremben.
KATOLIKUS EGYHÁZ:

November hónapban eltávoztak közülünk: Babinszki Jánosné Oláh Mária (1915) Mb. Juhász Gy. u. 1., Cservenák Ilona
(1914) Puskin u. 1., Vasas János (1934) Puskin u. 1. szám alatti
lakosok.

December 24-én éjféli mise
december 25-én 9 óra mise (Köröstarcsán 13.45)
december 26-án 9 óra és 18.30 mise
december 3-én 18.30 óesztendei mise
január 1. de. 9 óra és 18.30 mise
I. KER. EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

NOVEMBER HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Dec. 23-án 15 órakor - "Gyermekek karácsonya"
Dec. 24-én 17 órakor - Szentesti istentisztelet, Dec. 24 -én 23.30 - Éjféli
betlehemes - a fiatalok (Élek együttes) zenés elõadása
Dec. 25-én 10 órakor - Karácsonyi istentisztelet (úrvacsora)
Dec. 26-án 10 órakor - Karácsonyi istentisztelet
Dec. 31-én 17 órakor - Óév esti istentisztelet
Jan. 1-jén 10 órakor - Újévi istentisztelet (úrvacsora)

Rácz Ferenc Vác, Kamilla u. 1. és Beregi Andrea Mb. Nagymester
10/A, Rácz Rómeó Mb. Rózsa u. 2. és Lakatos Malvina Mb. Erkel F.
u. 42., Szabó Ferenc és Tasnádi Gizella Mb. Tanya 53., Török-Nagy
Imre István és Mengyán Mária Mb. József A. u. 69. szám alatti
lakosok.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
* A Mezõberényi Rendõrõrs ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, aki 2005. november 17-én
06.00 óra és 06.15 óra közötti idõben a Mezõberény Gyomai út 37. szám alatt lévõ vegyesbolt elõtt
lezáratlanul hagyott kerékpárt magához vette, majd távozáskor eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 30.000.- Ft.
A bejelentést követõen végzett adatgyûjtések során rövid idõn belül megállapítást nyert, hogy a
kerékpárt B.J. mezõberényi lakos tulajdonította el, aki a kerékpárt az eltulajdonítástól számított egy
órán belül értékesítette. Az eljárás során a kerékpárt lefoglaltuk, és azt a sértett részére visszaadtuk.
* A Mezõberényi Rendõrõrs üzletszerûen szabálysértési értékre elkövetett lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozást folytat P.F. kecskeméti lakos ellen, aki 2005.
április 28-án a Mezõberény, Békési úton lévõ PENNY MARKET áruházban különbözõ
áruféleségeket tulajdonított el. A lopással okozott kár: 4.990.- Ft.
Ehhez hasonló bûncselekmény elkövetése miatt folytatunk büntetõeljárást R.K.T. kabai lakos ellen
is, aki 2005. április 30-án a Mezõberény Békési úton lévõ PENNY MARKET Áruház polcairól
különbözõ áruféleségeket vett magához, melyeket ruházatába rejtett és eltulajdonított. A lopással
okozott kár: 7.573.- Ft.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy ezen cselekmények elkövetõi az ország területén több
áruházban és üzletben követettek el hasonló bûncselekményt.
* 2005. november 24-én 22.00 óra körüli idõben egy 6000 liter gázolajat szállító nyerges vontató
Békéscsaba irányából Mezõberény irányába közlekedett a 4643-as számú útvonalon. A 3-as km
szelvénynél ez idáig ismeretlen körülmények miatt áttért az úttest menetirány szerinti bal oldalára.
A nyerges vontató vezetõje vissza akarta irányítani a gépkocsit a jobb oldali sávba, de a gépkocsi az
úttesten keresztbe fordult. Lesodorta az úttestrõl a Mezõberény irányából Békéscsaba irányába haladó személygépkocsit, majd a nyerges vontató a 2 km + 600 méter szelvénynél lévõ Tanya 9. szám
alatti ház udvarába hajtott. Letarolta az ott található fákat, egyéb növényzetet, és az úttestre
merõlegesen a bal oldalára fordult.
A baleset során a nyerges vontató vezetõje súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett, míg a személygépkocsi vezetõje sérülés nélkül megúszta az eseményt. A baleset körülményeinek vizsgálata
szakértõk bevonásával folyik.
* Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl
szóló 155/2003.(X.1) kormányrendelettel módosított 245/2005.(XI.8) korm. rendelet meghatározza,
hogy "Játékos pirotechnikai terméket - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy idõben összesen 1 kg bruttó tömegig
tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják."
Kis tûzijáték terméket - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között
engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy idõben összesen 3 kg bruttó tömegig
tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 óra és január
01-én 06.00 óra közötti idõszakban felhasználhatják.
A jogszabály értelmében tehát petárdát engedély nélkül senki nem vásárolhat, birtokolhat és használhat fel !
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, mérje fel a felhasználással együtt járó következmények súlyát, és csak fokozott óvatossággal, a termékeken látható
felhasználási szabályok maradéktalan betartásával tegye azt.
* Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ünnepi bevásárlási idõszakban fokozottan kell számolni az utazóbûnözõk megjelenésével, akik különbözõ legendákkal kísérelnek meg idõs, vagy
egyedül lakó személyek lakásába jutni, hogy hiszékenységüket kihasználva eltulajdonítsák
értékeiket, pénzeiket.
Utazó bûnözõk és alkalmi elkövetõk jelenhetnek meg a különbözõ áruházakban, üzletekben,
bevásárló helyeken és természetesen a piac területén is, ezért külön felhívjuk az eladók, illetve az
üzlettulajdonosok figyelmét a fokozott vagyonvédelmi intézkedések megtételére.
Kérjük, hogy fordítsanak különös figyelmet saját és mások értékeinek megóvására.
* Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy amennyiben gyanús körülményt tapasztalnak, vagy
gyanúsan viselkedõ személyt látnak, soron kívül tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a
352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
A Mezõberényi Rendõrõrs minden olvasónak és Mezõberény város minden lakójának
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN !
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OLVASÓNK ÍRTA
SOK SZENT MÁRTON LÚDJA
ELKELT MÁR AZÓTA..
hogy 1999-ben a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ Mezõberényben elõször rendezte
meg - a naphoz kötõdõ hagyomány meghonosítása céljából - a Márton napi mulatságot.
Az eltelt 6 év alatt a rendezvény az õszi
idõszak egyik legnagyobb eseményévé nõtte
ki magát. Köszönhetõ ez a Márton naphoz
kötõdõ szokások színességének, és annak,
hogy a német óvoda által 2002-ben elkezdett
lampionos felvonulást és a mulatságot egy
keretbe foglalta az a négy szervezet, amely a
német nyelvterülethez kötõdõ szokások
ápolásáért összefogott.
Ebben az évben november 12-én, pénteken
délután a Német Nemzetiségi Tagóvoda dolgozói, az óvodások, az iskolások és a gyerekek szülei 3 napos felkészülés után színes
lampionjaik fényeivel, mint apró tündérek
világították be városunk utcáit. A felvonulást
a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola diákjainak mûsora követte a
Kossuth téren felállított színpadon. Jóvoltukból Mezõberényben elõször, szabadtéren vált
élõvé Szent Márton legendája.
Ezzel azonban még nem ért véget a Márton
napi hagyományok sora, hiszen másnap a
Tópart Vendéglõ fogadta a mintegy két és
félszáz vendéget, akik megízlelhették az ez
év szõlõtermésébõl forrt éltetõ nedût, az új
bort, s bizony õk éhezni már nem fognak,
mert Márton napján libát fogyasztottak. A
bál fõvédnöke ebben az évben Dán Márton,
Bélmegyer polgármestere volt; õ vette át egy
éves megõrzésre Hegyi Márton nyomdásztól
a faragott Márton botot.
Az esti mûsort - Szolcsánszky Márton
humorista zenés paródiája után - a minden
hájjal megkent "Gi-gá-gú" énekegyüttes
folytatta, melyet a Mûvelõdési Központ alakított, s a közönség vastapsát váltotta ki libadalával.
A produkciót libatánccal zárta a csoport,
amely egyben a tánc kezdetét jelezte.
A talpalávalót idén is a Dominó zenekar
szolgáltatta a hajnalig tartó szórakozáshoz.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel
és támogatásukkal segítették hagyományõrzõ rendezvényünk színvonalas megvalósítását. A bál bevételét az óvoda és az iskola
nemzetiségi programra használja fel.
Reméljük jövõre is találkozunk!
A Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda, a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, a Német Kisebbségi
Önkormányzat, a Német Hagyományápoló
Egyesület és a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ.
Patai Borbála

Mezõberényi Rendõrõrs

Mezõberényi Hírmondó
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OLVASÓNK ÍRTA

SPORT

MÉZHAMISÍTÁS!

KOSÁRLABDA

Már régóta közszájon forog néhány mézkereskedõ cég, néhány vállalkozó
neve, akikrõl többen tudni vélték, hogy hamisítják a termelõktõl
megvásárolt mézet. Egyes gyártók rendszeresen technológiailag hamisított
mézet dobtak a piacra, illetve dobnak jelenleg is.
Fogyasztóvédõvel, közjegyzõvel felszerelkezve 15 gyártó méze lett megmintázva és elküldve az egész világ által elfogadott brémai laboratóriumba. A válasz megdöbbentõ. A három legnagyobb kiszerelõ minden mintáját
nem lehet méznek nevezni. A másik 12 is hagy kivetnivalót. A vizsgálat
kézhezvétele után pár hónapra (augusztusban) közjegyzõ jelenlétében meg
lett ismételve a méz brémai bevizsgálása. Az eredmények ugyanazok lettek. A hazai piacon a három cég gátlástalanul hamisít. Ontja a minõségileg
nem megfelelõ árut a multik polcaira. Higgyék el, nem azért végezték a
vizsgálatot, hogy titokban maradjanak a nevek (a méhészek többsége tudja,
hogy kik õk).
Igyekeznek a méhészek a törvényesség kereteit betartani, azzal a reménnyel várunk, hogy nem lesz belõle "Mézbotrány", hanem törvényes úton
nyerik el büntetésüket a csalók. A cél érdekében kell még várni, amit
nekünk a legnehezebb betartani. És még egy, Önök vásárlók tudják-e,
hogy mit vesznek ezektõl a csalóktól, mert mi, méhészek tudjuk, hogy nem
tiszta mézet.
Zsibrita Pál, méhész (Szénáskert 41.)

Az elmúlt idõszakban mind a nõi, mind a férfi csapat 4-4 bajnoki mérkõzést
játszott. A lányok szerepeltek eredményesebben, két gyõzelemmel és két
vereséggel. A fiúk egyszer sem tudtak kiállni a legjobb összeállítással.
Reméljük, a sérültek is felépülnek hamarosan és elkezdik a gyõzelmek
gyûjtését.
Eredmények: Nõk: (edzõ: Iványi László) Mezõberény-Újfehértó: 72:50,
legjobb dobók: Balog E. 16/9, Jónás 15, Kondé K. 12, Szenteszki 8.
Mezõberény-Nyíregyháza: 50:69. Legjobb dobó: Jónás 16/12, Szenteszki
12, Kondé K. 8, Balog E. 7/3.
Mezõberény-Hódmezõvásárhely: 66:48, Legjobb dobó: Balog E. 14/6,
Jónás 14/3, Móricz 11, Bányai 11.
Kiskunfélegyháza-Mezõberény: 74:44, Legjobb dobó: Kondé K. 12.,
Móricz 8, Szenteszki 8, Zolnai 5.
Férfiak: (játékos edzõ: Frey Tibor) Kiskunfélegyháza-Mezõberény:
106:53, legjobb dobó: Honhalmi 19/6, Ignácz 7, Szekeres 7/6, Zolnai 5/3.
Gyula-Mezõberény: 98:81, Legjobb dobó: Honhalmi 34/21, Frey T. 16/12,
Ignácz 8, Zolnai 13, Bálint 5/3
Békéscsaba-Mezõberény: 81:68, legjobb dobó: Honhalmi 30/12, Szabó 16,
Zolnai 6, Frey 6.
Nagykõrös-Mezõberény: 94:65, legjobb dobó: Frey 24/12, Ignácz T. 19/3,
Ignácz J. 12, Szekeres 6.

MEGHÍVÓ
BUKOR CSABA ÉS BARÁTAI KONCERT
2005. DECEMBER 17-ÉN, 19 ÓRÁTÓL A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN!
Fellépnek: Szilágyi Ida, Feyér Zsuzsa, Gajdos Andrea,
Szõke Szabolcs, Forever Sunshine

NB II.

KÉZILABDA
(edzõ Bálint Anna). Békés-Mezõberény: 9 gólkülönbségû gyõzelem. Kétsoprony-Mezõberény: 16-31 (7-10), Legtöbbet dobók: Kiss Zs. 8, Bozsó 6,
Jónás 5. Nagyszerû gyõzelem idegenben. Kézilabdás lányaink az õszi szezonban kitûnõ eredményt értek el. A szezon végén a második helyen
végeztek, alig lemaradva az elsõ helyezett Békéscsabai Fõiskolától.
Helyezések: 1. Békéscsabai Fõiskola, 2. Mezõberényi SSE, 3. Kétsoprony. A kitûnõ eredményért dícséret illeti a csapatot és edzõjét!
Gurmai Sándor

MEGHÍVÓ
AZ IDÕSEK KARÁCSONYÁRA
Szeretettel meghívjuk a város idõskorú
lakosságát a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat,
valamint a Mûvelõdési Központ szervezésében

2005. december 19-én (hétfõ) 14 órai kezdettel

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÜZLET

megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepségre.

MEZÕBERÉNYBEN
A LUTHER TÉR 4. SZÁM ALATT!
Tel.: 66/424-166

Helye a Mûvelõdési Központ (Mb. Fõ u. 4-6.)

INGYENES BUSZJÁRAT INDUL
13 ÓRAKOR A
Szénáskert - Belencéresi út keresztezõdésétõl.
Megáll: Belencéresi - Martinovics utca sarok. Belencéresi - Vésztõi
utca sarok. Vésztõi - Kinizsi utca sarok. Kinizsi utca - Köröstarcsai
utca sarok. Kinizsi utca - Zrínyi sgt sarok. Zrínyi sgt. - Jeszenszky
utca sarok. Zrínyi sgt - Gyomai út sarok. Gyomai út - Madarász utca
sarok. Tervezett érkezés a Mûvelõdési Központ elé 13 óra 25
perc. Innen kiszállás után az autóbusz tovább indul a Békési út József A. utca sarok. József A. utca - Teleki utca sarok. József A utca
- Belentai utca sarok. Kálvin tér (Magyar Népbolt). Rákóczi sgt. Vasút utca sarok. Szabó Á. utca - Gutenberg utca sarok. Gutenberg
utca - Oltványkert utca sarok. Oltványkert utca - Mátyás kir. utca
sarok. Luther utca - Árpád utca sarok. Luther utca - Puskin utca
sarok útvonalon és visszatér a Mûvelõdési Központhoz.

Minden idõskorút szeretettel várunk!

FIGYELEM!
Az év végi nyeremény akció tovább tart!
Azok a vásárlóink, akik 5000 Ft felett vásárolnak,
sorsjegyet kapnak, mellyel decemberben értékes
nyereményeket nyerhetnek. Fõdíj: egy gáztûzhely,
szénmonoxid érzékelõ, vezeték nélküli csengõ.
Húzás: dec. 23-án 15 óra.
Megkezdjük a Siemens elektromos szerelvények forgalmazását!

TOVÁBB TART A RADIÁTOR CSEREAKCIÓ!
33 %-OS KEDVEZMÉNY!
Részletfizetési lehetõség!
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HIRDETÉS
AZ OMEGA GYÜLEKEZET
Olyan emberek közössége, akik nem elégednek meg a fogyasztói társadalom felszínességével, Isten akaratában járva épít az emberi kapcsolatokra, az összefogásra.
Múltunk: A Pünkösdi Mozgalom történelmi gyökerei a Szentírásban
(Apostolok Cselekedetei) leírt jeruzsálemi pünkösdi eseményekhez nyúlnak vissza. A mintegy 100 éve mûködõ szervezett pünkösdi és karizmatikus mozgalmak vallják szerte a világon, hogy a Szentlélek jelenléte
ma is a Bibliában leírt módon tapasztalható meg.
Jelenünk: Világszinten több, mint 600 millióan tartoznak ebbe a
protestáns megújulási mozgalomba. Az Omega Gyülekezetek az ország
jelentõsebb városaiban megtalálhatóak, hogy Isten szeretetét, és az
evangélium jó hírét képviseljék nemzetünk felé. A mezõberényi
gyülekezet az Omega Hálózat részeként szolgál a városban és a
környéken élõk felé. Az evangélium örökérvényû üzenete mai nyelven,
korunk zenéjével szól a ma emberéhez. A mozgalmas, az emberi szükségek betöltésére koncentráló hétvégi istentiszteletek mellett helyet kapnak a hétközi, csoportos alkalmak, képzések, valamint a gyermekek, az
ifjúság és a családok felé való szolgálat is.
Az Omega Gyülekezetet a bibliai minta alapján Presbitérium vezeti, akik
a közösség szellemi elöljárói és befedezõi.
A Frontvonal Alapítvány az Omega hálózat kiemelten közhasznú országos alapítványaként a felnõttképzéssel, karitatív és prevenciós munkával,
valamint keresztény kulturális programok lebonyolításával foglalkozik.
Céljaink: Isten Igéje, a Biblia legyen minden ember számára érthetõ,
személyes hitének forrása. A házasság, család hanyatló tekintélyének
helyreállítása. Odafigyelni a következõ generáció egészséges fejlõdésére
(gyermek, tini és ifjúsági programok). Stabil, becsületes jellem felépítése.
Isten tiszteletének egyéni és közösségi megélése.
ISTENTISZTELETI ALKALMAINK: szombat 17 óra, helyszín Petõfi Sándor
Gimnázium Kollégium. Alpha kurzus (érdeklõdõknek): minden pénteken
18 óra, helye Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ.
MEGHÍVÓ: Keresztény koncert és istentisztelet december 10-én 17
órától a mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban!

HITEL! SEGÍTHETEK?
JELZÁLOG- ÉS EGYÉB HITELEK TELJESKÖRÛ ÜGYINTÉZÉSE
MINDEN ESETBEN INGYEN!
TÖBB BANK KÍNÁLATÁBÓL VÁLASZTHAT,
KÉNYELMESEN, OTTHONRÓL!

Gyors ügyintézés!
- szabad felhasználás
- felújítás, bõvítés, korszerûsítés
- vásárlás: - használt, új
- építés

KEDVEZMÉNYES HITELEK
fészekrakó - közalkalmazotti - "félszocpol"
Bizonyos esetekben értékbecslési, közjegyzõi díjra akciók!

Tel.: 423-717, M.: 06/20/933-0276

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)
Nyerje meg karácsonyi ajándékát!
Fõnyeremény: 100.000 Ft-os vásárlási utalvány
Sorsolás: december 23-án
December 22-ig minden 10.000 Ft vásárlás/ 1db sorsjegy

KARÁCSONYI FESTMÉNYVÁSÁR
MEZÕBERÉNYBEN
a Mûvelõdési Központban

KIÁRUSÍTÁS DECEMBER-ben: Padlóburkoló lapokból, falicsempékbõl, fürdõszobai kiegészítõkbõl óriási kedvezmény!
Zuhanykabin: 80x80 íves biztonsági üveggel+zuhanytálca

december 9-én (pénteken) 10-18 óráig.

56.800 Ft helyett 43.900 Ft

25 festõmûvész közel
100 alkotása közül válogathat.
Kedvezõ vásárlási feltételek:
részletfizetési lehetõség,
készpénz esetén engedmény.

71.800 Ft helyett 45.900 Ft

Cserébe beszámítok festményt, régiséget.
SPEKTRUM GALÉRIA
20/9568-408

Zuhanykabin 90x90 íves biztonsági üveggel+zuhanytálca:
Fûrdõszobaszekrény 60 cm-es 49.900 Ft helyett 39.900 Ft
Kádak (poliészter) 170x70: 31.000 Ft helyett 24.790 Ft
100x150: 39.400 Ft helyett 31.900 Ft
Lakásvilágítási felszerelések, karácsonyi dekoráció, kültéri- és
beltéri fényfüzérek, ajándék tárgyak széles választékban
kaphatók!
KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Nyitvatartás: hétköznap: 8-17.00-ig, szombat-vasárnap 8-13-ig!
Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!
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