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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

„Európa nem arra kíváncsi, hogy hogyan
utánozzuk õket, hanem arra, hogy mit adunk
magunkból?

(Kodály Zoltán)
185 éve, 1823. január 22-én írta Kölcsey Fe-

renc a magyar nép nemzeti énekét, a Himnuszt,
s ez a nap lett 1989-tõl a Magyar Kultúra Nap-
ja is. Ebbõl az alkalomból rendezte meg ünnepi
mûsorát 2008. január 22-én az Orlai Petrics So-
ma Kulturális Központ. A mûvelõdési házban
Csabay Károly, az OPSKK igazgatója köszön-
tötte a résztvevõket. A Himnusz elhangzása
után Onody Gyuláné, az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke tartott ünnepi beszédet. Az ün-
nepi mûsorban a „Leg a láb“ Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és a Mûvelõdési Ház
Berény és Kis-Berényke táncegyüttesei, vala-
mint az OPSKK Mûvelõdési Háza gyermek ci-
terazenekara és Berény Népdalköre mutatták be
produkciójukat. Verset mondott Veres Renáta, a
Petõfi Sándor Gimnázium tanulója.

Onody Gyuláné ünnepi beszédének szer-
kesztett, rövidített változatát az alábbiakban ad-
juk közre:

Immár 185 évvel ezelõtt született meg nem-
zeti énekünk, a Himnusz. Egy ilyen születésna-
pot az egész magyar családnak illene megünne-
pelnie. S bizony, be kell vallanunk, a Magyar
Kultúra Napján nem áll meg az élet, nem ünne-
pelnek hangos csinnadrattával, de talán nem is
ez a fontos. A kultúra napja akkor válik igazi
ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést
készítünk, kijelöljük önmagunkban, hogy mi-
lyen módon kell a ránk hagyott kulturális örök-
ségünkkel felelõsséggel bánni. Ez az örökség
pedig egy dinamikus, komplex rendszer,
amelybe az esztétikai alkotások és felhalmozott
tudományos ismeretek éppúgy beletartoznak,
mint  a mindennapi viselkedési modellek, szo-
kások és hiedelmek. A kultúra rendszere azon-
ban csak akkor és annyiban nyer értelmet, ha
azt az egyén a saját szocializációja során elsajá-
títja, s ez személyisége részévé válik. Hogyan
lehetséges ez? A kommunikációval. A kommu-
nikáció az az eszköz, melynek segítségével a
kultúra mindenkori tartalmát az egyik generá-
ció a következõre hagyományozhatja. Kommu-
nikáció pedig nyelv nélkül nem létezik.

Gondoljuk csak végig! Hány száz év telt el
az Ómagyar Mária siralom, vagy Janus Panno-

nius versei, majd a könyvnyomtatás feltalálása
óta. Elõdeink azt hihették, hogy a tudomány
elõrehaladtával az utókornak már könnyû dolga
lesz. Valóban a televízió, a számítógép, az inter-
net beláthatatlan távlatokat nyitott meg, olyany-
nyira, hogy mára a kínálat kiszélesedése, az ol-
csó hozzáférés kezelhetetlenné vált: ez ugyan
kedvezett a mûvelõdni vágyó embernek is, de
ugyanakkor megnõtt az üzlet, a pénz befolyása
is. 

Mai kultúránkban nemcsak a szép magyar
beszéd igénye szorul háttérbe, de a tradicionális
kultúra azon elemei is, melyek egy adott közös-
ség alkotásaihoz, hagyományainak megõrzésé-
hez kapcsolódnak.

„A magyar népdal az egész magyar lélek
tükre. Mint egy nagy gyûjtõmedencébe, száza-
dokon át belefolyt a magyar érzelmi élet patak-
ja, nyomot hagyott benne a magyarság minden
lelki élménye, bölcsõjétõl fogva: mert kétségte-
lennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a ma-
gyar nyelvvel egyidõs? És mint az ékszer is holt
kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha vise-
lik: a népdal is, mennél többeké lesz, annál na-
gyobb lesz a világító és melegítõ ereje.“ tanítot-
ta Kodály Zoltán.

A népi kultúrának nagy szerepe volt abban,
hogy nyelvünk ma is él, elemei átszõtték, meg-
határozták az adott közösség tagjainak egész
életét. A gyermek belenõtt ebbe a kultúrába,
nemzedékek hagyományozták egymásra.
Mindennek megvolt a szigorú rendje, s ez nagy-
fokú bölcsességrõl tanúskodott. A gyermekjá-

tékok, az énekes-táncos játékok a képességfej-
lesztés olyan kimeríthetetlen tárházát jelentet-
ték, mellyel nem vetekedhet mai oktatási rend-
szerünk legdrágább képességfejlesztõ eszköze
sem.

Még az én gyermekkoromban is, óraközi
szünetekben az iskolaudvar hangos volt a körjá-
tékoktól, kirándulásokon a közös énekünktõl.
Most mit láthatunk? Magányosan begubódzó
fejhallgatós fiatalt az utasfülke sarkában, vagy
magnót bömböltetõ csapatokba verõdött, cigi-
füstöt eregetõ tinédzsereket.

Természetesen abban, hogy ez így van, kö-
zös a felelõsségünk, de az értelmiség alkotó-
közvetítõ szerepe óriási. Legalább ilyenkor, így
kultúra napján el kell gondolkodnunk a jövõrõl,
mert a kihívás legalább olyan nagy, mint a re-
formkor idején volt. Köszönet azoknak, akik
tisztában vannak azzal, hogy mi a feladatunk, és
fáradhatatlanul haladnak azon az úton, melyen
neves elõdeink jártak, megfogadván Kölcsey
üzenetét:

„Törekedjél ismeretekre! De ismeretekre,
melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.  E ve-
zérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz
ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesznek a
szertelen sûrû vetéshez, mely gazdag növésû
szálakat hoz mag nélkül. Ítélet által rendbe sze-
dett s keresztülgondolt ismeret ver mély gyöke-
ret, s õriz meg a felületességtõl; ízlés pedig ad-
ja azon kellemes színt, mi nélkül a tudomány
setét és zordon: mint a cellájába zárkózott re-
metének erkölcse.“

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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EZ TÖRTÉNT A KÉT
ÜLÉS KÖZÖTT

Cservenák Pál Miklós polgármester vala-
mint Borgula Péter, a Polgármesteri Hivatal
dolgozója egyeztetést folytattak a Békéscsabai
Városi Földhivatalnál a Békés-Mezõberény kö-
zötti kerékpárút mezõberényi szakaszának föld-
területi adatairól. Az egyeztetés után beindult a
kerékpárút építéséhez szükséges földterületek
megszerzésének folyamata.

A polgármester tárgyalást folytatott Borsos
Csabával, a budapesti Viziterv Consult Kft. ter-
vezõjével a mezõberényi Kettõs-Körös töltésé-
nek a mezõberényi hídtól a köröstarcsai hídig
terjedõ szakaszának töltésmegerõsítõ munkái-
ról. 

Megbízási szerzõdés jött létre a mezõko-
vácsházi székhelyû Föld-Mérnök Bt. ügyveze-
tõjével, Pléli Zsolttal a Békés-Mezõberény kö-
zötti kerékpárút építéséhez szükséges földterü-
letek megosztásához megosztási vázlatok elké-
szítésére és földhivatali záradékolására, vala-
mint a nem erdõ mûvelési ágú földterületek
esetében a mûvelés alóli kivonás dokumentu-
mainak elkészítésére, továbbá tanácsadásra. Az
elkészítendõ munkák leadási határideje 2008.
február 10.

Január 10-én a Békési Kistérségi Társulás
jegyzõi tartottak tárgyalást a szélessávú internet
hálózat kiépítése kapcsán megmutatkozó lema-
radás miatt.

Január 11-én a Békési Kistérségi Társulás
ülésén Izsó Gábor Békés város, Dán Márton
Bélmegyer község és Cservenák Pál Miklós
Mezõberény város polgármestere tárgyalt a Bé-
kési Kistérségi Társulás szélessávú internet há-
lózat kiépítésérõl. A tárgyalás eredményeként a
fõvállalkozó részére határidõ-hosszabbítást a
korábbi február 15-i idõponthoz képest nem
tudtak biztosítani. 

A polgármester január 11-én tárgyalást foly-
tatott a mezõberényi Délvill Kft. ügyvezetõjé-
vel, Balaton Zoltánnal. A tárgyalás során három
témában kérte a Délvill közremûködését. Ár-
ajánlatot kért a városháza kivilágításával, a Fõ
utca kastély felõli oldalán lévõ villamos légve-
zeték föld alá helyezésével, valamint Mezõbe-
rény közvilágítási hálózatának karbantartási
munkálatainak elvégzésével kapcsolatban.

Január 12-én Kamut és Murony települések
polgármestereinek kérelmére - melyben 2008.
szeptember 1-tõl ajánlatot kérnek a mezõberé-
nyi iskolához és óvodához való csatlakozás ér-
dekében - a két település polgármesterével tár-
gyalt külön-külön Kamuton és Muronyban
Cservenák Pál Miklós polgármester és Öreg Ist-
ván iskolaigazgató. Kamut és Murony közös is-
kolatársulását az iskolai év végével meg kíván-
ja szüntetni, ezért kérik a lehetõséget gyerme-
keik iskolába és óvodába járását illetõen.

A Fõ út 2. sz. alatt nyíló Gyöngyszem Pati-
ka tervezett szolgálati rendjérõl és készenléti,
ügyeleti rendjére vonatkozóan kért véleményt
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete. A
polgármester közölte, hogy elfogadható a pati-
ka által tervezett hétfõtõl péntekig 7.30-tól
18.30-ig, szombaton 8-tól 13 óráig tartó nyitva-
tartási idõ azzal, hogy vasárnap és ünnepnap-
okon zárva lesz. A készenléti és ügyeleti rend-
szerre vonatkozóan kérte - a másik két gyógy-
szertár kérésének is megfelelõen, hogy a
Gyöngyszem Patika, az Oroszlán Gyógyszertár
és a Vereckei Patika heti váltással végezze ezt a
szolgáltatást oly formában, hogy hétfõtõl pénte-
kig 18 és 20 óra, szombaton 16 és 18 óra, vasár-
nap és ünnepnap pedig 8 és 10 óra, valamint 16
és 18 óra között áll rendelkezésre. Az ügyeletes
gyógyszertár gyógyszerésze köteles közölni el-
érhetõségét az ügyeletes orvossal, és sürgõs
esetben kérésére kiszolgálni.

A VÁTI értesítette a polgármestert, hogy az
Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi
Operatív Program támogatási rendszerében a
november 19-én beérkezett - kistérségi felada-
tokat is ellátó Családsegítõ és Gyermekvédelmi
Szolgálat Mezõberény Petõfi u. 27. sz. alatt ta-
lálható épületének fizikai és informális akadály-
mentesítése címû pályázatát befogadta és érté-
kelésre bocsátja.

Január 15-én a SCI-Network, mint fõvállal-
kozó részvételével a Békési Kistérségi Társulás
a szélessávú internet hálózat kiépítése tárgyá-
ban benyújtott pályázat sikere érdekében - a de-
cemberi kistérségi ülésen hozott határozatnak
megfelelõen - a békési, bélmegyeri és mezõbe-
rényi polgármester részvételével tárgyalás
folyt. Sürgõs határidõk megjelölésével intéz-
kedtek a kiépítés meggyorsításáról.

Tárgyalás folyt Bak Sándorral, a Körös-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
ügyvezetõjével a Békés-Mezõberény közötti
kerékpárút megépítése tekintetében a mezõbe-
rényi 0330 hrsz. alatt lévõ, Magyar Állam tulaj-
donában, de a Vízügyi Igazgatóság kezelésében
lévõ területbõl mintegy 166 m2-nek az átadásá-
ról a kerékpárút céljaira. A földterület megszer-
zése érdekében további tárgyalások szüksége-
sek.

Január 15-én megtörtént a Békési út 17. sz.
alatti lakások mûszaki átadása. A hiányosság-
ként mutatkozó dolgok jegyzõkönyvezve let-
tek, ezek pótlása folyamatosan történik. A terü-
leten lévõ betonozási munkák azonban csak a
tavasz kezdetén kerülnek megvalósításra.

Január 17-én a pécsi Méhes és Fia cég le-
szállította a mezõberényi Kálmán fürdõ ülõpa-
dos medencéjének engedélyezési tervét.

Január 23-án a Békési út 17. sz. alatti laká-
sok bemutatása történt meg a Holcim Alapít-
vány jelenlévõ képviselõi részére. Tudvalevõ,
hogy a 34 millió Ft költséggel kialakított 6 db
lakás költségeinek felét, azaz 17 millió Ft-ot ez
az alapítvány nyújtotta részünkre. Az említett
lakások használatba vételi engedélyének meg-
kérése megtörtént, annak kiadása folyamatban
van. Az elsõ bérlõkijelölési jogával élve a testü-
let a január 28-i ülésén dönt a bérlõk személyé-
rõl.

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Álta-
lános Iskola gesztorságával a Petõfi Sándor
Gimnáziumot és a mezõberényi óvodákat érin-
tõ projekt pályázati anyaga elkészült és beadás-
ra került.

Tárgyalást folytatott a polgármester az An-
tenna Hungária képviselõivel január 25-én. A
tárgyalás aktualitását az adta, hogy e cég kíván
a Békési Kistérségi Társulás szélessávú internet
hálózat kiépítése kapcsán szolgáltatóként köz-
remûködni A hálózat kiépítése okán kisebb le-
maradás volt tapasztalható. A tárgyalás során
sor került mezõberényi központtal egy elosztó-
helyiséget biztosító ingatlan ügyének kérdésére
is.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-

TESTÜLET?
Mezõberény Város Önkormányzati Képvi-

selõ-testületének 2008. január 28-i ülésén az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um Mezõberény Város Képviselõ-testületének
kezdeményezésére a Közszolgálati Érdemérem
Arany fokozatát adományozta dr. Hantos Kata-
linnak a köz szolgálatában végzett több, mint
három évtizedes tevékenysége elismeréséül,
nyugdíjba vonulása alkalmából. Ezt követõen
beszámoló hangzott el Rauné Kovács Magdol-
na aljegyzõ tolmácsolásában az elõzõ zárt ülé-
sen hozott döntésekrõl, melyet Cservenák Pál
Miklós polgármester beszámolója követett a két
ülés között történt fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl.

A soron következõ napirendi pont a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásának jóváha-
gyása volt.

A képviselõ-testület tudomásul vette az
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmények Szak-
mai Minõsítõ Testületének határozatát arról,
hogy a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ál-
talános Iskola, Alapfokú Zene- és Mûvészetok-
tatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat a 2007. évi minõsítési eljárás so-
rán elnyerte a Kiválóra minõsített alapfokú mû-
vészetoktatási intézmény címet, mely 5 évre
szól. A testület köszönetet mondott az intéz-
mény vezetõinek és munkatársainak a kiváló cí-
met megalapozó munkájukért.

Megbízták Szilágyi Tibor gimnázium igaz-
gatót a gronaui ifjúsági találkozóra való utazás
(2008. június 30 - július 5.) megszervezésével.
A testület egyúttal kérte, hogy a kiutazással
kapcsolatban felmerülõ költségeket illetve a ki-
utazókat terhelõ hozzájárulást elõzetesen pon-
tosítsa, a szükséges intézkedéseket kezdemé-
nyezze.

A képviselõ testület a Madarak Háza Láto-
gatóközpontban és területén kialakítandó tér-
megfigyelõ kamera kiépítését az Önkormány-
zat jelenlegi gazdasági helyzetére való tekintet-
tel nem tudta vállalni, de a 2008. év II. felében
újratárgyalja az ügyet.
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Tudomásul vették a Mezõberény Város
munkaügyi helyzetérõl szóló beszámolót.

A képviselõ-testület megállapította, hogy a
jegyzõi munkakör betöltésére kiírt felhívásra be-
érkezett 3 pályázat közül mindegyik érvényes.
Egyetértettek abban, hogy a szavazólapra jelölt-
ként dr. Baji Mihály, dr. Hegedûs András, dr.
Répási János neve kerüljön fel, majd titkos sza-
vazással választottak a 3 pályázó közül. A testü-
let dr. Baji Mihályt (Békés Város aljegyzõje) Me-
zõberény Város jegyzõjének megválasztotta, és
Békés Város Önkormányzatánál fennálló köz-
szolgálati jogviszonyának megszûnését követõ
naptól kezdõdõen határozatlan idõre kinevezte.

Döntés született arról, hogy a képviselõ-tes-
tület részt kíván venni a Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program keretében meghirdetett
"A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése támoga-
tására" pályázaton. A pályázatok 2008. február
1-jétõl nyújthatók be 2 hónapig. A benyújtandó
feladat szakmai koordinálását Szilágyi Tibor
igazgatóra bízták.

Tudomásul vették, hogy elmarad a mezõbe-
rényi sakkozók Szovátára tervezett látogatása
és a szovátai sakkozóknak a Mezõberényi Sakk
Egyesület általi fogadása, és a programokhoz
támogatásként megítélt és fel nem használt
45.000 Ft összeggel a 2008. évi nemzetközi
kapcsolatok pályázati alapját megemelték.

A testület megköszönte a Magyar Ingatlan-
tulajdonosok Érdekvédelmi Segítõ Tanácsadó
Egyesületének ajánlatát a Tiszta Magyarorszá-
got mozgalomba való részvételre, de nem kí-
vánt tagként csatlakozni.

Megállapították Cservenák Pál Miklós pol-
gármester 2008. január 1-tõl kezdõdõ havi illet-
ményét, költségtérítését, az alpolgármesterek
havi tiszteletdíját valamint az önkormányzati
képviselõk havi tiszteletdíját.

Hatályon kívül helyezték az önkormányzati
költségvetési szervek alapító rendeletét, majd
elfogadták a Polgármesteri Hivatal, a Me-
zõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Is-
kola, az Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-
pont, az Összevont Óvodák, a Petõfi Sándor
Gimnázium, a Városi Humánsegítõ és Szociá-
lis Szolgálat, valamint a Városi Közszolgáltató
Intézmény módosított alapító okiratát.

Az Országos Petõfi Társaság felkérése alap-
ján az idei évben a mezõberényi gimnázium ren-
dezi a Petõfi Sándor nevét viselõ középiskolák
országos találkozóját, melyre 2008. április 10-
13. között kerül sor. A testület 10 db "Mezõberé-
nyi fotóalbummal" és 250.000 Ft intézményi
pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyásá-
val támogatta a rendezvény lebonyolítását

A testület megbízta Cservenák Pál Miklós
polgármestert, hogy tájékozódjon arról, hogy a
Jobbik Magyarország Mozgalom az Árpád-sá-
vos történelmi lobogó ajándékozása alkalmá-
ból milyen rendezvényt kíván lebonyolítani,
majd annak ismeretében döntsön a zászló átvé-
telének körülményeirõl. Javaslatként felmerült
a zászló helyi muzeális gyûjteményben történõ
átvétele, mivel az eredeti határozat szerint a
zászló ott kerül majd elhelyezésre.

Karakasné Ágoston Anikó lett a Mezõberé-
nyi Hírmondó felelõs szerkesztõje. A Mezõbe-
rényi Hírmondót érintõ észrevételeket, javasla-

tokat - bevonva a munkába az Orlai Petrics So-
ma Kulturális Központot is - elõkészítés után, a
február 25-i ülésen tárgyalja a testület.

A képviselõk felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminõség-javító
Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési el-
járás keretében nyertesként kihirdetett és meg-
bízott AQUAPROFIT Mûszaki, Tanácsadási
és Befektetési Zrt. által vezetett tervezõi kon-
zorcium részére megbízást adjon, illetve annak
ellátásához a szükséges "Meghatalmazás és
Megbízólevél" címû dokumentumot írja alá.

Döntés született arról, hogy indokolt a me-
zõberényi Kálmán Fürdõ ülõpados medencéjé-
nek felújítása, melynek fedezetét a testület a
2008. évi költségvetés terhére biztosítja. To-
vábbá felhatalmazták a polgármestert a tárgya-
lások megkezdésére. A medence átalakításának
mûszaki ellenõrzésével és az eljárás lefolytatá-
sával a Békés Mérnök Kft. ügyvezetõjét,
Mochnács Pált bízták meg, valamint felhatal-
mazták a polgármester urat a szerzõdés megkö-
tésére.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
Dél-alföldi Operatív Program keretében meg-
hirdetett "A városi örökség megõrzése és kor-
szerûsítése" címû pályázatban részt kíván ven-
ni, melynek fedezetét - 4.200.000 Ft önrészt - a
2008. évi költségvetés terhére biztosítja. Cser-
venák Pál Miklóst felhatalmazták a vállalkozá-
si szerzõdés megkötésére.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a testület.

A következõ testületi ülés idõpontja: febru-
ár 25.

ERDÕS NORBERT
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

Erdõs Norbert, Békés és térsége országgyûlési képviselõje 2008.
január 18-án sajtótájékoztatót tartott Mezõberényben. 

A képviselõ elsõként arról számolt be, hogy a mezõberényi Fog-
junk Össze Közhasznú Egyesület megkeresésére kérdést intézett
Horváth Ágnes szakminiszterhez "Mikor sikerül végre az élethez al-
kalmazkodó jogszabályt alkotni a tartósan beteg gyermekeket szál-
lító szülõk utazási költségtérítéséhez?" címmel. A kérdést az indo-
kolta, hogy az utazási költségtérítésre vonatkozó rendelet 2007. jú-
lius 1-tõl megváltozott. A változás értelmében a beteg gyermeket kí-
sérõ szülõnek csak a kezelés helyére való utazásra jár költségtérítés,
míg a hazaútra nem. A szakminiszter válaszát a képviselõ nem tart-
ja elfogadhatónak, hiszen az csak 2009-re ígéri a probléma megol-
dását. 

Erdõs Norbert tájékoztatott arról is, hogy írásban kért választ
Hiller István oktatási és kulturális minisztertõl arra, hogy "Milyen
lehetõségei vannak egy általános iskolának eszközfejlesztésre?".
A kérdést az indokolta, hogy a köröstarcsai általános iskola peda-
gógusai jelezték: az elöregedett technikai berendezések, eszközök
cseréje egyre nagyobb gondot okoz az intézménynek. A szakmi-
nisztertõl kapott válasz a képviselõ szerint nem kielégítõ, konkrét
segítséget nem nyújt a nehéz helyzetben lévõ kistelepülési isko-
láknak. 

A sajtótájékoztató zárásaként a képviselõ értékelte a 2007. évet,
kiemelve a térségben megvalósult beruházásokat, fejlesztéseket.

Karakasné Ágoston Anikó

A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata kitüntetést adományozta Hantos Ka-
talinnak Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter., melyet a janu-
ár 28-án megtartott képviselõ-testületi ülésen  Pataki Istvántól, a Békés Megyei Köz-
igazgatási Hivatal vezetõjétõl vehetett át. (Fotó: Csávás István)



4. 2008. február Mezõberényi Hírmondó

PROGRAMAJÁNLÓ

2-án 18 órakor SZÍNHÁZBUSZ in-
dul a Jókai Színházba a Petõfi bérlet kö-
vetkezõ elõadására. Mûsoron: Thomas -
Popplewell: A hölgy fecseg és nyomoz
címû bûnügyi bohózata. 

2-án 19.00 órától FARSANGI JÓ-
TÉKONYSÁGI TÁNCOS BÁL az I. ke-
rületi Evangélikus Egyházközség szerve-
zésében. Helye: Berény Szálló

4-én 8.00-12.00 NYÍLT NAP A PE-
TÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN a
gimnáziumi tanulók szüleinek, valamint
az általános iskolák 7-8. osztályos diák-
jai és azok szülei számára. Bármely óra
az adott idõ alatt szabadon látogatható.
Órarend: 

www.gimnazium.mezobereny.hu
Helye: Petõfi S. Gimnázium, Petõfi u.

13-15.
4-én 17.00 órakor Egy nap Rómában

címû KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Helye: OPSKK Muzeális Gyûjtemé-

nye
6-án SZÜLÕI BEISKOLÁZÁSI FÓ-

RUM a Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Általános Iskolában

Helye: Általános Iskola, Petõfi u. 17-
19.

7-én  9.00 MAI KÖLTÕK MEGZE-
NÉSÍTETT VERSEI - Ifjúsági bérleti
hangversenyek Békés megyében a Fil-
harmónia Kht. szervezésében. Helye:
OPSKK Mûvelõdési Háza, Színházterem

9-én XV. FARSANG KUPA - megyei
teremlabdarúgó-torna, az 1999/2000-es
születésû korosztály mérkõzései. A Me-
zõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola DSE és a  Mezõberényi Gyermekfo-
ci Alapítvány rendezvénye

Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok
9-én, 16-án, 23-án 14.00 órától

KÉZMÛVES MÛHELY
Helye: OPSKK "Madarak háza" láto-

gatóközpont 
14-én 15.00 órától KAZINCZY-

VERSENY általános iskolásoknak - vá-
roskörnyéki forduló

Helye: OPSKK Könyvtára
16-án XV. FARSANG KUPA - me-

gyei teremlabdarúgó-torna, az
1995/1996-os születésû korosztály mér-
kõzései. A Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola DSE és a Mezõ-
berényi Gyermekfoci Alapítvány rendez-
vénye

Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok
22-én 18.00 órától az ALFÖLD TU-

RISTA EGYESÜLET BATYUS FAR-
SANGJA

Helye: OPSKK Mûvelõdési Háza, I.
sz. klubterem

28-án 8.00-12.00 VÉRADÁS
Helye: OPSKK Mûvelõdési Háza, I.

sz. klubterem

VALENTIN-NAPI RENDEZVÉNY
2008. február 14-én 18 órától a Tópart Vendéglõben 

Részvételi díj: 1800 Ft
Vendégeinknek 45 perces meglepetésmûsorral kedveskedünk.

Szeretettel várjuk Önt és társaságát!
Helyfoglalás: a 352-491-es telefonszámon vagy személyesen a helyszínen.

TÓPART VENDÉGLÕ - VALENTIN-NAPI MENÜ
Elõétel: A - Töltött tojás annak, aki szereti

B - Sonkás lepénytekercs görögsalátával
C - Örmény töltött alma

Fõétel: A - Tengeri halfilé pikáns padlizsánkrémmel töltve, burgonyapüré, déligyümölcs-befõtt
B - Szûzpecsenye fûszeres raguval borítva, héjas burgonya, csemegeuborka
C - Rántott pulykamell márványsajtos töltelékkel, párolt zöldségek, burgonyakrokett, 

õszibarackbefõtt
Desszert: Szentgyörgyi palacsinta

Meghívó
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete 

szeretettel meghívja Önt/Önöket
a szervezet megalakulásának 

15. évfordulójára
rendezendõ nemzetiségi rendezvényére

2008. február 16-án
a OPSKK Mûvelõdési Házába.

Program:
1400 A vendégek érkezése a Mûvelõdési

Központba
1530 Ünnepi köszöntõk

A hagyományõrzõ együttesek fellépése 
1800 Szlovák bál a Berény Szállóban 

(Vacsora: 1.400.- Ft/fõ)
Menü: Berényi becsinált leves, 

rántott-töltött hús, köret, savanyúság
Zenét szolgáltat: Lustyik István és zenekara

A rendezvény támogatói:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai

Kisebbségekért Közalapítvány
Mezõberény Város Képviselõ testülete

Pozvánka
Organizácia Slovákov v Pol’nom Berincoku

Vás srdeène pozýva
na slávnostný národnostný program pri

príležitosti 
15. výrocia založenia organizácie

16-ho februára 2008 
do Osvetového strediska.

Program:
1400 Príchod hostí do 
Osvetového strediska

1530 Slávnostné pozdrav
Vystúpenia ochotníckych súborov

1800 Bál v Reštaurácii Berény 
(Vecera: 1.400.- Ft/osoba)

Menu: Berínska polievka "ragú", 
vyprážaný-plnený rezeò, príloha, šalát

Hudba: Kapela Štefana Luštika

Podujatie sa uskutocní za financnej 

podpory:

Verejnej nadácie Pre národné a etnické
menšiny v Mad’arsku

1992–2007

VADÁSZBÁL
A Mezõberény Vadásztársaság tisztelettel meghívja Önt 

a Tópart Vendéglõben, 2008. február 23-án rendezendõ

vadászbáljára.
A rendezvényre szeretettel várjuk minden vadásztársunkat, családjukat, vadászbarátokat és mindazokat,

akik együtt szeretnének szórakozni velünk.
MMeennüü::

Elõétel: orosz hússaláta

Fõétel: fácánleves, csongrádi tekercs, fûszeres májjal töltött sertésborda, borított szelet, rántott hagymakari-

ka, fûszeres héjas burgonya, párolt rizs, zöldköret, savanyúság. 

Utóétel: fácánsült. Desszert: házias rétes

PPrrooggrraammookk::  

Vendégváró aperitif, vadászkürtös megnyitó, vacsora, mazsorett, tombolasorsolás.

Vendégeink jókedvéhez a zenét a Bibuczi együttes szolgáltatja.

BBeellééppõõjjeeggyy::    44..000000..--FFtt//ffõõ..  JJeelleennttkkeezzééss::  MMaacczzkkóó  IIssttvváánn  ((0066//2200//99228866--998888))
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
szeretettel meghívja Önt és barátait 2008. feb-
ruár 4-én du. 17.00 órára ALEXANDER
JIROŠUEK "EGY NAP RÓMÁBAN" C. FO-
TÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA.

A kiállítást megnyitja Ján Süli, a Szlovák
Köztársaság fõkonzulja. A program helyszí-
ne az OPSKK Muzeális Gyûjteménye.

TÁMOGASSA ÖN IS ADÓJA 1%-ÁVAL A HELYI
SZERVEZETEKET!

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is közreadjuk azoknak a helyi szervezeteknek (egyesü-
letek, alapítványok stb.) a névsorát, akik eljuttatták kérésüket szerkesztõségünkhöz.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló törvény 2007. évi  módosítása következtében lehetõség van arra, hogy adójának
1+1 százalékának felhasználásáról a bevallás részét képezõ 0753-D lapon rendelkezzék, és azt
a bevallásával együtt elküldje.

Alföld Turista Egyesület Mezõberény 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület 19052593-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete 18385618-2-04
Erõs Vár  Alapítvány 18376438-1-04
"Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület 18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület 19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány  19054564-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE 19052256-1-04
Mezõberényi Cigányokért Egyesület 18386396-1-04
Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete 18376830-1-04
Mezõberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub 19058582-1-04
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány 18379981-1-04
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04
Mezõberényi Petõfi és Goethe Alapítvány 18380606-1-04 
Mezõberényi Polgárõr Egyesület 18375815-1-04 
Mezõberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Mezõberényi Tenisz Club 18374292-1-04
Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület 18373947-1-04
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Mezõberény 18378935-1-04
Petõfi Sándor Gimnázium DSE 19061522-1-04
Spektrum Alapítvány 18380747-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 18388965-2-04
Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület 18384253-1-04

TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK TECHNIKAI SZÁM
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 0011
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 0035
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 0066
KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZAT
A gyermekszegénység elleni program támogatása feladatai 1627
A parlagfû-mentesítés feladatainak támogatása 1153

Egy nap Rómában – 
három hétig Berényben

Gondolatok egy kiállítás kapcsán
Minden út Rómába vezet, mondja egy régi

szólás. Róma a városok anyja, mondja egy má-
sik. Majdnem minden ember tudatalattijában ott
él a vágy, hogy legalább egyszer elmenjen az
örök városba, és ha teheti, járjon a csodájára. 

Egy fényképész számára egy ilyen lehetõség
nem más, mint egy óriási kihívás. Ahhoz, hogy
egy ilyen látogatásból maradandó mû szülessen,
sok minden kell. Egy nagyon jó fényképezõgép,
kiváló fényviszonyok, egy nagyon jó meglátása
a múlandó pillanatoknak és nagy adag szeren-
cse, hogy mindezt egy kattintással meg tudja
örökíteni. Nem elég egy tárgyat, épületet vagy
embert lefényképezni, dokumentálni! Ha a fény-
kép statikus formájába latens dinamikát, propor-
ciókat, emberek esetében lelket tud a fotós önte-
ni, akkor sikerült megörökíteni egy olyan pilla-
natot, ami megismételhetetlen. Alexander
Jiroušek fényképeivel arra törekedett, hogy
nemcsak a város mûemlékeit, de a lelkét is egy
kicsit "fényképeibe vésse" az alatt az egy nap
alatt, ami a rendelkezésére állt. De ha az alkotó
ezt csak a maga részére tartogatja, és nem adja
közre, az egész mit sem ér. Váljon a dicséretére
Alexander Jiroušeknek, hogy fényképeit Mezõ-
berényben is megcsodálhatjuk.

Ján Süli



Kis sorozatunkban a város amatõr mûvészeti
csoportjai, civil szervezetei életébõl szeret-
nénk egy kis ízelítõt adni, mindennapi mun-
kájukat, tevékenységüket bemutatni. Most a
Berény Népdalkörrõl, a mellette mûködõ
gyermek-citerazenekarról beszélgettünk Sza-
bó Antalné Irénke nénivel. 

- A népdalkör tavaly ünnepelte fennállásá-
nak 30. évfordulóját, s ma is 20 aktív énekes
tagja van. Mi tartja össze máig a csoportot?

- Tagjaink számára nagyon fontos a közös-
séghez való tartozás érzése, másfelõl szórakozás,
kikapcsolódás, de a legfõbb összetartó erõ a nép-
dalok, az éneklés szeretete.

- Milyen dalok szerepelnek a mûsoraitok-
ban?

- Elsõsorban népdalokat éneklünk, helyi, dél-
alföldi, Békés megyei, de más tájegységek dalait
is szívesen adjuk elõ.

- Hány próbája és hány fellépése van évente
a csoportnak?

- Minden héten egyszer próbálunk, a fellépé-
sek száma változó. Sok helyen lépünk fel kérés-
re, baráti csoportok meghívására évfordulókon,
ünnepségeken, fesztiválokon a megyében, de a
megyén kívül is. Négyévenként minõsítési ren-
dezvényekre is elmegyünk. Többször kaptunk
már arany minõsítést.

- Legutóbb a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából rendezett mûsorban láthatott benneteket
a helyi közönség a gyermek-citerazenekarral
együtt. Hogyan lehet ma a gyerekek számára
vonzóvá tenni a citerázást?

- A gyerekek számára ugyanaz a vonzerõ,
mint a népdalkör tagjai számára: a közösséghez
való tartozás és a népdalok szeretete. Sajnos egy-
re kevesebben vannak, jó lenne tovább népszerû-
síteni, minél többeknek továbbadni a citerázás is-
mereteit, szeretetét. Jelenleg 10 gyerek jár a cso-
portba, akikkel sokat foglalkozik Bagi István ci-
terás, aki maga is gyerekkorától játszik a hang-
szeren. E mellett a hangszerek karbantartásában
is nagy segítségünkre van. A gyerekek számára
jutalom, elismerés, hogyha a felnõtt kórust kísér-
hetik, ahogyan azt láthatták a mostani fellépésen
is.

- Mik a csoport tervei ebben az évben?
- Legközelebb Gyulára megyünk az "Illés

Panna Emlékezete" népzenei találkozóra. Több
fellépésünk év közben szervezõdik. Szeretnénk

megtekinteni pl. a Mûvészetek Palotáját, jó lenne
egy-egy színházi elõadásra is eljutni.

- Sok sikert kívánok a csoportok munkájá-
hoz!

- Ezúton szeretném megragadni az alkalmat,
hogy bátorítsam mindazokat, akik szeretik a nép-
dalokat, az éneklést, csoportunk bárki számára
nyitott, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Pallagi Mária
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KISVÁROSI KAVICSOK

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást ren-
delt el, mert ismeretlen tettes 2007. december
24-én 22.00 óra és 25-én 5.20 óra közötti idõ-
ben - kihasználva az ott lakók távollétét -
Mezõberényben az egyik családi ház záratlan
utcai kapuján keresztül a házhoz tartozó udvar-
ba, onnan pedig az ugyancsak záratlan bejárati
ajtón keresztül a ház szobájába ment, és ott ma-
gához vett 50 db DVD lemezt, majd azt távo-
záskor az udvaron lezáratlan állapotban elhe-
lyezett elektromos kerékpárral együtt eltulajdo-
nította. A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekményt egy mezõberényi férfi
követte el, aki elõállítását követõen a cselek-
mény elkövetését elismerte. A házkutatás során
lefoglalásra kerültek az eltulajdonított tárgyak,
melyeket a sértettnek visszaadtunk. 

Ugyancsak nyomozás elrendelésére került
sor egy 2008. január 7-én 20.00 óra és 8-án
7.30 óra közötti idõben elkövetett bûncselek-
mény miatt, mert ismeretlen tettes Mezõbe-
rényben az egyik családi ház utcai nagykapu-
ján keresztül a házhoz tartozó udvarba má-
szott, magához vette az udvaron elhelyezett
vörösréz tartályt, melyet távozáskor a nagy-
kapu kinyitását követõen a helyszínrõl eltu-
lajdonított. A lopással okozott kár 50.000.-
Ft, míg a rongálással okozott kár 1000.- Ft

volt. A beszerzett adatok alapján megállapí-
tást nyert, hogy a bûncselekményt egy mezõ-
berényi férfi követte el, aki az eltulajdonított
tartályt egy szomszédos település fémfelvá-
sárló-telephelyen értékesítette. Az elkövetõ
gyanúsítottként történt kihallgatása során
õszinte, feltáró jellegû beismerõ vallomást
tett. Az eltulajdonított tartály állagsérelem
nélkül lefoglalásra került, melyet a sértett ré-
szére visszaadtunk. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a csalá-
di házból, vagy lakásból hosszabb-rövidebb
idõre történõ eltávozás esetén a betöréses lo-
pások megelõzése érdekében fordítsanak ki-
emelt figyelmet a vagyonbiztonságra, értéke-
ik megóvására! 

Lakatlan házban és lakásban ne tartsanak
nagy mennyiségû készpénzt, vagy nagy érté-
kû tárgyakat! 

A bûncselekmények megelõzése, valamint
azok eredményes felderítése érdekében kér-
jük, hogy amennyiben gyanús személyt, vagy
gyanús körülményt tapasztalnak, soron kívül
tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõr-
õrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a
107-es segélyhívó számon.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
2007. április 1-jei hatállyal az 58/2007. (III.

31) Korm. rendelettel módosításra került a
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet, közismert né-
ven: a KRESZ. A módosítás értelmében
2008. január 1-jétõl a lakott területen kívüli út
úttestjén, leállósávján és útpadkáján tartózko-
dó gyalogosnak - éjszaka és korlátozott látási
viszonyok esetén - fényvisszaverõ mellényt
(ruházatot) kell viselnie. Ez a rendelet a mûsza-
ki hiba miatt vagy egyéb okból megálló jármû-
bõl kiszálló személyekre (ha kiszállnak, a jár-
mûben utasként tartózkodó személyekre is) vo-
natkozik. Fényvisszaverõ mellényt (ruházatot)
kell viselnie annak a személynek is, aki rendõri
intézkedés során száll ki a gépkocsiból. A fény-
visszaverõ mellény nem kötelezõ tartozéka a
jármûveknek, azonban a jármû vezetõjének
mûszaki meghibásodásra, illetve rendõri intéz-
kedésre is számítani kell, ezért elvárható tõle,
hogy legalább a saját maga számára tartson
egy fényvisszaverõ mellényt a jármûben.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a balese-
tek megelõzése, valamint saját maguk testi
épségének megóvása érdekében - az egyéb
közlekedési szabályok betartása mellett - tart-
sák be a fentiekben leírt gyalogosokra vonat-
kozó szabályokat is!

Mezõberényi Rendõrõrs  

LÁTOGATÓBAN…

KÉZMÛVES MÛHELY
Az OPSKK "Madarak háza" látogatóköz-

pontja havonta változó mûhelymunkára és
ehhez kapcsolódó kiállítással várja az érdek-
lõdõket szombat délutánonként 14-17 óráig
(februárban 9-én, 16-án és 23-án). Ebben a
hónapban a szövés, fonás alapjaival ismer-
kedhetnek meg a résztvevõk. Az intézmény
segítõ partnerei a Mécses Egyesület és a
Körösfront Kft.
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KISVÁROSI KAVICSOK

GYÛJTEMÉNYI HÍREK 
Az OPSKK Muzeális Gyûjteménye márciusban  hímestojás-kiállítást rendez. A kiállítás

anyagát, a ritkaságnak számító több mint 600 darab festett tojást az Európa-szerte ismert
zengõvárkonyi Míves Tojás Gyûjteménybõl kölcsönözi az intézmény.  

Az OPSKK Muzeális Gyûjteménye 2007 áprilisában rendezte meg A Dél-Alföld népi
hangszerei címû kiállítást. A kiállítás anyagát hat dél-alföldi múzeum kölcsönözte részünk-
re, a szakmai  együttmûködés jó példájaként. Az idõszaki kiállítás sikeresnek bizonyult, az
elmúlt közel egy évben még három múzeumban mutatták be a hangszereket. Legutóbb
Orosházán nyitották meg a hangszereket bemutató tárlatot a Szántó Kovács János Múzeum-
ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Tervek szerint a következõ helyszín a szarvasi
Tessedik Sámuel  Múzeum lesz. Csete Gyula

LÁZÓK LAJOS PRÍMÁS,
ZENEKARVEZETÕ 

FELLÉPÕ MELLÉNYE

Lázók Lajos berényi prímás kék selyem-
mellényét sárga zsinórozással díszítették,  fel-
lépéskor bõ ujjú inggel viselte. A zenekar tag-
jai piros színû mellényt hordtak. A Lázók-ze-
nekar nagyon népszerû volt az 50-es 60-as
években, a berényi Szabadság Szállóban  lép-
tek fel (ma Berény Szálló). A mellényt lánya,
Lázók Lídia ajánlotta fel a gyûjteménynek.

Csete Gyula

A HÓNAP MÛTÁRGYA

ÚJ PADOK 
A MEZÕBERÉNYI 

VASÚTÁLLOMÁSON

Egy évvel ezelõtt, aki utazott, láthatta,
hogy a mezõberényi vasútállomáson a külsõ
padok nagyon elhasználódtak.   

Az Alföld Turista Egyesület elnöke, Föl-
des Péter - aki maga is aktív mozdonyvezetõ
- kereste meg a Városszépítõ és Városvédõ
Egyesületet a javaslattal, hogy a két egyesület
közösen újítsa fel a vasútállomáson megron-
gálódott padokat a gödi példa nyomán, va-
gyis kerüljenek idézetek is a padokra.

Idõközben a vasútállomáson a padokat le-
cserélték, így úgy döntöttünk, hogy újakat ké-
szítünk szép, stabil, idõtálló kivitelben, melyek
a megújuló vasútállomás díszei lehetnek.

A 3 pihenõ pad 2007 decemberére készült
el és került átadásra a vasútállomás, illetve az
utazóközönség számára. Az adomány a két
egyesület anyagi ráfordításával és tagjainak
munkájával jött létre, fogadják és használják
olyan szeretettel, ahogyan azt készítettük.

Kovács Lászlóné
A Városszépítõ és Városvédõ Egyesület 

elnöke

PADOK
Emlékszem, Anci nénivel, óvó nénimmel

gyakran kirándultunk a budai Hûvösvölgybe.

Amikor a szeleburdi kis társaság már nagyon
nem akart haladni, mert mindenki minden csigát
tüzetesen megvizsgált úton-útfélen, Anci néni
elkiáltotta magát: - Na, gyerekek, lássuk, ki ér el
elõször addig a padig! Mi pedig lelkesen rohan-
tunk a murvával felszórt kirándulóösvényen, és
zihálva, boldogan csaptuk rá két tenyerünket a
célul kitûzött padra. A pad nemcsak cél és pihe-
nõhely volt, hanem fogónál ház, és bújócskánál
ott hunyt a hunyó. A pad egy kicsit otthon volt,
menedék; a tízóraizás helye, gesztenyegyûjte-
ményünk bemutató tárlata, szóval csupa kelle-
mes dolog.

Iskolai éveink során a pad jelentett ugyan
némi diszciplínát, "csengetéskor a tanulók az
osztályban a padban hátratett kézzel ülve vár-
ják a tanárt", de ugyan melyikünk ne ugrált
volna a pad tetején? Késõbb padokhoz egyre
izgalmasabb emlékek kezdenek fûzni ben-
nünket… "a csókok íze" szánkban "hol méz,
hol áfonya", ugyebár? Akár így, akár úgy, a
pad mindig valamiféle állomása életünknek.

Mezõberény vasútállomása a helyi Vá-
rosszépítõ és Városvédõ Egyesület vala-
mint az Alföld Turista Egyesület jóvoltából
három szép új paddal gazdagodott. A padok
szemet gyönyörködtetõek, felirataik elgon-
dolkodtatóak. Amikor a vasútállomáson
megfordulok, boldogan ülök le rájuk. Anci
néni pedig mosolyogva tekint le rám a
mennyei óvodából.

Csabay Károly

KÖNYVAJÁNLÓ 
Válogatás az OPSKK Könyvtárának 

új beszerzéseibõl
Gyerekeknek:
A csillagszemû juhász és más mesék
Benedek Attila: Motorkerékpár
Beurer, Monica: Fényképezés (Mi micso-
da sorozat)
Boyne, John: A csíkos pizsamás fiú
Dévényi Zoltán: Manchester United
Firth, Rachel: Lovagok és fegyverzetük
Gyárfás Endre: Dörmögõék kalandjai
Moncz Attila: A futballtörténelem 100 le-
gendás pillanata
Sinkó Andrea: Szórakoztató kísérletek
Felnõtteknek:
Belucz János: Gyümölcstermesztés ker-
tészkedõknek
Böröczky József: Talmácsi és a 101 éves
magyar motorsport
Czeizel Endre: Festõk, gének, szégyenek
Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok
Henderson, Charles: Jó éjt, Saigon!
Keyes, Daniel: Szép álmokat, Billy!
Krentz, Jayne Ann: Csiszolatlan gyémánt
R. Bajkay Éva: Zichy Mihály
Ranschburg Jenõ: Szülõk könyve
Simmons, John G.: 10 híres tudós
Updike, John: A terrorista

A padok feliratai: Semmilyen szél sem kedvezõ annak, aki nem tudja, milyen kikötõbe tart, A tízezer
mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdõdik, S mert vándor vagy, minden nap tovább kell menned
az úton.
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Kedves Olvasóim!
Igazán hosszú már ez a tél. Nem azért, mert

elviselhetetlen a hideg, sokat kell havat seperni,
csúszósak az utak, hanem azért, mert rövidek a
nappalok. Még, hogy rövidek, de majdnem egy
hónapig a napot sem láttuk. Mindenki behúzó-
dik a lakásába, alkonyat után alig lehet ember-
rel találkozni az utcán. Bizony ez az önként vál-
lalt bezártság meg is látszik rajtunk. Sápadtság,
kedvetlenség, ingerlékenység, emésztési pana-
szok, rossz közérzet. 

Ugye ismerõs?
Mondják, depresszió!
Ne tessenek elhinni!
Ez csak egy kis lustasággal, vitaminhiány-

nyal, helytelen napirenddel fûszerezett fáradt-
ság. Itt az ideje, hogy ezen egy kicsit változ-
tassunk, mindenki saját vérmérséklete szerint.
(Tessék tovább olvasni, ne csak legyinteni!)

Reggeli ébredés után, (ami lehetõleg 8 óra
elõtt legyen) tárjuk ki az ablakot, ajtót. Egy teljes
levegõcserével az elhasznált poros, bacilusos le-
vegõ oxigénben dús, egészséges, könnyen felfût-
hetõvé varázsolható. Gondoljuk végig, hogy mi-
lyen jó, hogy megint egy olyan napra ébredtünk,
amit széppé tehetünk. Próbáljuk meg együtt!

Az iparilag fejlettebb országokban a né-
pesség fizikai aktivitása jelentõsen csökkent,
általánossá vált az ülõ életmód. A mozgássze-
génység különösen jellemzõ az idõsebbek kö-
rében, de nagyon igyekeznek ezt a hátrányt a
fiatalok "ledolgozni".

A mozgás jótékony élettani hatásai széles
körûek: a rendszeres edzés fokozza a szív és a
tüdõ teljesítõképességét, csökkenti a szív-
izomzat oxigénigényét, aminek különösen
nagy jelentõsége van a koszorúér-betegség-
ben szenvedõk számára. Ezen kívül a rend-
szeres mozgás hatására csökken a vérzsír-
szint, a vérnyomás. Az izommunka csökkenti
a vércukorszintet, segít megõrizni a testsúlyt.

A mozgásszegény életmód megváltoztatásá-
val kapcsolatban a legfontosabb tudnivaló, hogy
ahhoz leginkább elhatározás szükséges, nem pe-
dig pénz vagy idõ. Tökéletesen megfelelõ tevé-
kenység például az egyenletes tempójú gyalog-
lás. Kiválóan használhatók a lépcsõk, mint a
testmozgás kellékei: ha emeleten dolgozik vagy
lakik, naponta többször használja rendszeresen
azokat. Fontos a fokozatosság!

A legfontosabb, hogy kezdje el, és ne
hagyja abba!

Miután kellemesen elfáradt, jól fog esni az
étel. De mi is legyen az?

A helyes táplálkozás hasznosan szolgálja
az egészséget, segít megõrizni a munkaképes-
séget, az életkedvet, lassítja az öregedést. A
helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen étel-
nek, élelmiszernek a tilalmát sem, azonban
célszerû egyeseket elõnyben részesíteni, má-
sok fogyasztását csökkenteni. Fogyasztásra
javasoltak: gyümölcsök, zöldségek, fõzelék-
félék, hal, barna kenyér, burgonya, nem zsíros
húsok, tej, tejtermékek, tojás, tészta, száraz
hüvelyesek. Kerülni javasoltak: édességek,
fagylalt, cukrozott sütemények, zsíros húsok,
zsíros ételek, tejszín, cukros üdítõk, só, tö-
mény italok. 

A téli idõszakban gyakoribbak az emészté-
si panaszok is, erre szeretnék néhány konkrét
jó tanáccsal szolgálni. Naponta gyakran
együnk, de keveset! Igyunk legalább 1-2 liter
vizet! Fogyasszunk élelmi rostokat: korpát,
müzlit, zöldséget, gyümölcsöt, lekvárt! Rend-
szeresen mozogjunk napi fél órát!

Bízzanak bennem, próbálják ki! Megéri!
Jó egészséget kívánok!

Puskelné Ollé Ilona

ÖNKÉNTESEK MEZÕBERÉNYBEN

"Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerez-
ni, eléri, hogy mások is azt tegyék, ami neki
örömére szolgál." 

(Don Bosco János)
A Kapu Program keretében 2008. január-

jában harmincegy új önkéntes került kikép-
zésre Mezõberényben az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány támogatásával. Az
önkéntesek két csoportban, 40-40 órában sze-
reztek új ismereteket az önkéntes tevékeny-
ségrõl, annak kereteirõl, a munkaerõ-piacról,
álláskeresési technikákról, a biztonságos
munkavégzésrõl. A képzésen fejlõdött a
résztvevõk önismerete, erõsödött önbizalmuk
és - nem utolsó sorban - egy nagyon jó közös-
séggé kovácsolódott a csapat.

A tréning oklevél átadásával zárult. Az ön-
kéntesek megtisztelõnek érezték, hogy szá-
mukra e dokumentumot ünnepélyes keretek
között Kovács Lászlóné, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke, valamint
Onody Gyuláné, az Oktatási és Kulturális Bi-
zottság elnöke adta át. Igen bensõséges han-
gulatot teremtett Taraczközi Katalin tréner,
amikor mindenkinek egy személyre szóló
gondolatokat, visszajelzést tartalmazó emlék-
lapot nyújtott át. A tréning házigazdája
Kondász Gabriella koordinátor volt, aki a to-
vábbiakban is "mozgatórugója" lesz a prog-
ramnak. 

A képzés végén, valamennyi résztvevõ
úgy nyilatkozott, hogy "igen", akar önkéntes
munkát vállalni. A tréninget így több szem-
pontból is sikeresnek könyvelhetjük el, hi-

szen a pályázati programban a Humánsegítõ
Szociális Szolgálat vállalta, hogy a képzett
önkéntesek közül legalább 20 fõ fog önkéntes
tevékenységet végezni szociális, egészség-
ügyi, oktatási, közmûvelõdési intézmények-
ben, egyházaknál, civil szervezeteknél vala-
mint a Polgármesteri Hivatalban.

Az önkéntesek anyagi ellenszolgáltatás
nélkül végzik tevékenységüket. Az önkéntes
munka társadalmi haszna ezen túlmenõen is
jelentõs, hiszen hozzájárul a pályakezdõ
munkanélküliek munkatapasztalat-szerzésé-
hez, a munkanélküliek munkaerõpiaci-integ-

rációjához, a GYES-en, GYED-en lévõk, va-
lamint a 40 év feletti, inaktív nõk társadalom-
ba való gördülékenyebb visszakerüléséhez, a
diákok pályaorientációjához.

Képzett önkénteseink készen állnak a fel-
adat ellátására, s bízunk abban, hogy biza-
lommal fogadják õket mind a befogadó szer-
vezetek, mind a felhasználók. Továbbá kíván-
juk Nekik, hogy a késõbbiek során a prog-
ramban szerzett tudás és tapasztalat segítsé-
gével munkahelyet is találjanak.

Kovács Edina
igazgató, programvezetõ
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BÖJTÖLÉS
Isten parancsa: egészségünk fenntartása

miatt rendesen táplálkozzunk. Aki saját hibá-
jából ezt nem teszi meg, vét az ötödik parancs
ellen. Idõnként megvonni magunktól a meg-
szokott étkezést magasabb cél érdekében: ez
a böjt.

Jézus megváltói munkája elõtt negyven
napos szigorú böjtöt tartott. Semmi táplálékot
nem vett magához. Ezt csak egészséges, erõs
szervezet bírja. A katolikus egyház Jézus
böjtjének emlékére elrendelte a negyven na-
pos böjtöt. De nem úgy, hogy nem veszünk
magunkhoz ételt, hanem negyven napon ke-
resztül naponta csak egyszer lakunk jól, két
alkalommal még kevéske ételt veszünk ma-
gunkhoz. Vasárnap soha nincs semmiféle
böjt. Ezért a nagyböjt a közbeesõ hat vasár-
nap miatt negyvenhat napig tart. A túlságosan
nehéz, modern élet miatt az egyház fölfüg-
gesztette idõlegesen ezt a böjtöt és csak két

böjti napot tartott meg: hamvazószerdát és
nagypénteket. Ez a böjt betöltött 18 éves kor-
tól hatvan éves korig tart. Betegek számára
nem kötelezõ.

Ezen a böjtön kívül vannak a megtartózta-
tási napok. Ez azt jelenti, ezeken a napokon
hústól tartózkodunk. Ez betöltött 14 éves kor-
tól halálunkig tart. Minden péntek ilyen meg-
tartóztatási, más néven bûnbánati nap. A mai
nehéz élet miatt ilyen kötelezettség most csak
hamvazószerdán és nagypénteken van, de
minden pénteken kötelesség vagy a hústól va-
ló megtartóztatás vállalása vagy egy magunk
választotta önmegtagadást végezni.

Ezek az engedmények idõlegesek.
Amennyiben az élet visszaáll a normális ke-
rékvágásba, visszatérnek a régi böjti szabá-
lyok.

A betegek nem kötelesek a böjtre, ha
egészségi állapotuk ezt kívánja.

Dr. Marosi Endre

HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK

Január hónapban eltávoztak kö-
zülünk: Nagy Jánosné Pojendán Terézia
(1946) Mb. Gyár u. 7., Pauló Jánosné
Hegedûs Ilona (1911) Mb. Puskin u. 1.,
Lakatos Antal Józsefné Rácz Valéria
(1948) Mb. Rózsa u. 14., Szabó László
(1931) Mb. Ady E. u. 89., Pap Józsefné
Varga Irén (1921) Mb. Juhász Gy. u. 1.,
Gottschick Vilmos Medárd (1937) Mb.
Zrínyi sgt. 52. alatti lakosok. 

Január hónapban házasságot kötöt-
tek: Szuróka Róbert Aladár Mb.
Kérhalom u. 44. és Horváth Gyöngyi
Mb. Kereki u. 48. alatti lakosok.

Tímár Vilmos és Pál Éva 
január 27-én ünnepelte 

35. házassági évfordulóját. 
Ez alkalomból 

szeretettel köszönti õket 
családjuk.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani azoknak, akik édesapám, Sza-
bó László temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Külön köszönöm Cservenák Pál
Miklós polgármesternek és Harma-
ti László alpolgármesternek, vala-
mint a Családsegítõ Szolgálat mun-
katársainak önzetlen segítségét.

Gyászoló fia és családja

KAPU PROGRAMON
VETTEM RÉSZT

A Kapu egy szimbólum, két különbözõ
ember, közösség közti kapcsolatot, átjárót jel-
képezi.

A Kapu programon való részvétel azt je-
lenti, hogy önkéntes segítõ lettem. A prog-
ramba azért jelentkeztem, mert érdekel az
idõs emberek sorsa. Úgy érzem, talán tudok
enyhíteni a magányukon, az elesettségükön.
A velük együtt töltött idõ alatt nem csak én
adok nekik, hanem õk is nekem: feltöltõdöm,
és nagyon sok tapasztalatot szerzek.

A képzés során rengeteg pozitív élmé-
nyem volt, sok visszajelzést kaptam arról,
hogy mit csinálok jól, ugyanakkor arra is rá-
jöttem, hogy mire kell még jobban vigyáz-
nom!

A tréning ideje alatt jó hangulatú elõadá-
sokat hallgathattunk meg, hasznos gyakorlati
tanácsokat kaptunk. Megtanulhattuk, hogy
mennyire oda kell figyelni a sérült vagy idõs
emberekre, mert ami nekünk természetes, az
nekik gondot okozhat mindennapjaikban.

Nagy öröm volt látni, hogy sok fiatal vett
részt ebben a programban. Remélem, hogy az
itt megszerzett tudással mindannyian segíteni
tudunk a rászorulóknak!

Nagy Erzsébet

ÜDÜLÉSI CSEKK 2008
Általános pályázati feltételek:
A pályázatok kizárólag az elõírt "PÁLYÁ-

ZATI ADATLAP 2008" formanyomtatvá-
nyon vagy annak másolatán nyújthatók be. A
pályázati kiírások szövege, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap a
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthetõ. 

A pályázat benyújtási határideje: 2008.
április 15.

Ezüst nyár - pályázat nyugdíjasok ré-
szére

Pályázhatnak azok az öregségi nyugellá-
tásban részesülõ, 62. életévét betöltött szemé-
lyek, akiknek havi teljes összegû ellátása nem
haladja meg a 75 000 Ft-ot

Esély a pihenésre - pályázat fogyatékos-
sággal élõ személyek részére

Pályázhatnak azok a 18. életévüket betöl-
tött személyek, akik:

- mozgásszervi, látási, hallási, értelmi
és/vagy halmozott fogyatékossággal élnek, és

- havi teljes összegû ellátásuk nem halad-
ja meg a nettó 75 000 Ft-ot.

Szolidaritás - pályázat több gyermeket
nevelõ munkavállalók részére

Pályázhatnak azok, akik:
- 2008-ban, a pályázat beadását megelõzõ

hónapban teljes munkaidõs munkaviszonnyal
rendelkeztek és

- akiknek a havi bruttó keresete nem ha-
ladja meg a 100 000 Ft összeget, 

- akik kettõ vagy több tizennyolc év alatti
gyermeket nevelnek

Vakációs program - pályázat szakisko-
lai tanulók részére

Pályázók köre: Szakiskola valamint szak-
iskolai tanulók érdekében tevékenykedõ civil
szervezet.

Információ kérhetõ: OPSKK Könyvtára
(Fõ út 4.)



Fennállásunk huszonnegyedik évében tagtársaink, vendégeink az
alábbi, természetben ûzhetõ sportok közül választhattak:

1. Hagyományos gyalogtúrázás
2007-ben 12 nyílt túránk volt. A Téli Túrát az Alföldi Kék útvona-

lán jártuk be Körösladánytól Vésztõig. Településünk környékére szer-
veztük a Húsvéti és a Szent Iván éji túrákat. Nagycenki nyári táborunk
hat napja alatt a Fertõ-tó környéke, várak, városok, kastélyok felkere-
sése volt a cél. Barlangtúráink során a Pálvölgyi- és a Szemlõhegyi-
látogatása után a romániai Medve-barlang következett. A Szegyesdi-
völgyben ezúttal végigjártuk az útként is szolgáló patakot a forrásig.

Az Országos Kéktúra vándorlás a Budai, a Visegrádi és a Bör-
zsöny-hegységben folytatódott. Városismertetõ látogatást tettünk
Orosháza és Gyopáros környékére. Az Õszi túra Szarvas körzetében
mindig tartogat felfedeznivalókat. 

A társszervezetek túrái közül a KVTE Jégtörõ és Luca-napi, ill. a
Lencsési KHTE Mikulás túráján vettünk részt. A VTSZ Tavaszi csil-
lagtúráján Sopronban, a nyárin Salgótarjánban voltak túrázóink. Az
elõbbin ausztriai magashegyi túrára is sor került a Rax-Alpokban. 

Az évet Esztergom környéki zúzmarás túrával zártuk.
2. Sportturisztika
Az egyesület karakterét évtizedek óta formáló teljesítménytúrázás

mérlege: 73 sportturistánk által végigjárt 108 különbözõ távú túra. Az

így elért eredményeink, bár kis mértékben elmaradtak az elõzõ évi-
tõl, elfogadhatóak. 

A résztvevõk közül 15-en értek el minõsített sportolói címet. Hár-
man közülük: Lestyán Jánosné, Véha Béla, Viczián Zoltán I. o. mi-
nõsítést szereztek. II. o. sportturista Viczián Gyöngyi, ezüstjelvényes
senior Hoffmann Ádám és Váradi László, ezüstjelvényes junior
Kocziha Dávid lett. További 8 fõ III. o. sportturista minõsítést érde-
melt ki.

A teljesítménytúrákon összesen 4198 km-t, és 109.818 m (!)
szintemelkedést küzdöttünk le. Az idén is részt vettünk 100 km-es
túrákon: Véha Béla, Viczián Zoltán, Farkas János és Lestyán János-
né révén, akik a Rockenbauer 130, a Beac-Maxi 110, a Rákóczi 110,
a Lemaradás 100, és a Szondi 100 túrák valamelyikét teljesítették.
Közülük Véha Béla teljesítménye emelhetõ ki, hiszen a felsoroltakat
- a Rákóczi kivételével - végigjárta. A 100 és 55 km közötti túrák
száma 13 volt, 50 km körüli túrának 14 alkalommal, 30 és 47 km kö-
zötti távnak 30-szor, ennél rövidebbnek 46-szor vágtak neki sporto-
lóink. 

Két csapattal és 13 egyéni versenyzõvel képviseltettük magunkat
a Nemzeti Bajnokságban. A 11 forduló végén a Magyar Teljesít-
ménytúra NB elsõ osztálynak megfelelõ "Klasszikus" kategóriájában
az OMV-Végsõkig-Alföld TE csapata a második helyen, a második
vonalas "Turista" kategóriában az Alföld-i RetTEnetes elnevezésû
formációnk pedig bajnokságot nyert. Egyéni: "klasszikus" kategória,
felnõtt nõi: Lestyán Jánosné bajnok, 2. Viczián Gyöngyi. Felnõtt fér-
fi: 3. Viczián Zoltán. Turista kategória felnõtt nõi: Tóth Magdolna
bajnok, felnõtt férfi: 2. Kocziha András, 3. Garai György, Senior:
Pusztai László bajnok, 2. Váradi László, 3. Hoffmann Ádám.

Az elért eredményekhez az elsõ osztályban a 11 forduló során 694
km-t és 17.582 m szintet, az alsó osztályban pedig 450 km-t és 8.714
m szintet kellett teljesíteni!

A versenyeken való részvétel támogatásáért külön köszönet illeti
Viczián Zoltán sporttársunkat, aki a csapat motorjaként önzetlenül se-
gíti társait, valamint azokat, akik gépkocsijukat bocsátották rendelke-
zésre számos esetben.

(Az egyesület beszámolóját a következõ számban folytatjuk)
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Mezõberény, Fõ út 33.
Rövidáru, méteráru, kötõ-, hor-
goló-, kézimunkafonalak, gobe-
lin, keresztszemes és drukkolt
anyagok, zokni, harisnyanad-
rág, függönyök, viaszosvászon,
blúzok olcsón, AVON parfümök
féláron, kabalák, kulcstartók.

Februári nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 8-12; 14-16, Szombat: 8-12

Deák F. u. 12/A

JELMEZ- ÉS ESKÜVÕI RUHA
KÖLCSÖNZÕ

Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 16-20, vasárnap: 9-12

MAGDI TEXTILHÁZ

Cégtulajdonos: Harcsa Józsefné
Tel.: 06/20/939-0191

2 fõ mûvelõdésszervezõ 
munkakörbe

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

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

korlat
- Corel Draw ismerete
- középfokú német vagy angol

nyelvvizsga
1 fõ programozó matematikus

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

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

- Quark XPress ismerete
- angol nyelvtudás
1 fõ gazdasági adminisztrátor

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

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

zett gyakorlat
A pályázat mellékletei:

- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okirat(ok)

másolata
Bérezés a közalkalmazotti 
bértábla szerint.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2008. február 11.
A pályázatot az alábbi címre
kell benyújtani: 
Csabay Károly igazgató, OPSKK,
5650 Mezõberény, Fõ út 6. 
Tel.: 06/30/9326-159, 
e-mail: csabay@mezobereny.hu

A mezõberényi 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

felvételre keres munkatársakat

SPORT

AZ ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET 2007-BEN

Statisztika: Létszám: 104 fõ. (62 felnõtt, 17 diák, 25 nyugdíjas.)
Átlagéletkor: 39,9 év.* Túrák száma: 169. Gyalogos: 146, kerék-
páros: 17, sí, magashegyi, ill. vízi: 1-1, egyéb: 3.* A résztvevõk
összlétszáma: 1290 fõ, Vendég: 394 fõ. A futások száma: 27,
résztvevõk száma: 107 fõ.* Minõsített sportolók: 30 fõ.

Bõrkabátok, bundák javítása, festése, 
átalakítása, cipzár- és béléscseréje 

Szentesi Imréné 

Mezõberény, Köröstarcsai út 38. 

Tel.: 352-456
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ELADÓ INGATLANOK
Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 13 M Ft.
Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 80 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9,5 M Ft.
Mezõberényben a Tulipán utcában 89 m2-es új építésû (2000-ben épült) összkomfortos családi ház eladó. Irányár:
13,5 M Ft.
Mezõberényben a Gyõri János utcában 77 m2-es komfort nélküli társasház eladó. Irányár: 4,2 M Ft.
Mezõberényben a József Attila utcában 1178 m2-es telek eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
Mezõberényben a József Attila utcában 70 m2-es komfort nélküli ház eladó (gáz van). Irányár: 2,7 M Ft.
Mezõberényben a Zsák utcában 110 m2-es komfortos családi ház eladó. Vidéki tömblakás cseréje is érdekel.
Irányár: 8,5 M Ft.
Mezõberényben az Áchim utcában 75 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Vidéki tömblakás cseréje is érdekel.
Irányár: 8 M Ft.
Mezõberényben a Szántó Kovács J. utcában 94 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Mezõberényben a Táncsics M. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó. Irányár: 16 M Ft.
Mezõberényben a Vasút utcában 72 m2-es+58 m2-es beépíthetõ padlástérrel családi ház eladó. Irányár: 9 M Ft.
Mezõberény központjában, frekventált helyen, igényesen, exkluzívan felújított 130 m2-es családi ház beépíthetõ
padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel, gyönyörûen parkosított udvarral vállalkozás céljára is
alkalmas. Irányár: 25,5 M Ft.
Mezõberényben a Deák Ferenc utcában 147 m2-es komfortos polgári ház eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Mezõberényben a Köröstarcsai úton összkomfortos 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 8 M Ft.
Köröstarcsán a Jókai utcában 124 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 4 M Ft.
Körösladányban a Bem utcában 69 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2 M Ft.
Békéscsabán a Tessedik utcában 180 m2-es összkomfortos sorház eladó. Irányár: 28 M Ft.
Békéscsabán a Botyánszki Pálné utcában 98 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 15 M Ft.
Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert eladó, 16 m2-es komfort nélküli, átlagos kivitelû használt épülettel. Villany
van. Irányár: 2 M Ft.
Gyomaendrõdön a Kilián téren 87 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 6,5 M Ft.
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 100 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9 M Ft.
Gyomaendrõdön  a Vasvári Pál utcában 60 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3 M Ft.
Gyomaendrõdön a Bocskai utcában 86 m2-es összkomfortos családi ház újszerû, nagyon szép állapotban, dupla
garázzsal eladó. Irányár: 15 M Ft.
Gyomaendrõdön a Korányi utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 10 M Ft.
Gyomaendrõdön a Zrínyi M. utcában 160 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 12,7 M Ft. 
Gyomaendrõdön az Endrõdi utcában 80 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 7,5 M Ft.
Gyomaendrõdön a Sallai utcában 97 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5 M Ft.
Dévaványán a Madách utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3 M Ft. 
Dévaványán az Eke utcában 140 m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5 M Ft. 
Dévaványán a Hajnal utcában 100 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5 M Ft.

Érdeklõdni: 06/20/9376-738

AAAAKKKKCCCCIIIIÓÓÓÓSSSS

MMMMÉÉÉÉTTTTEEEERRRRÁÁÁÁRRRRUUUU    VVVVÁÁÁÁSSSSÁÁÁÁRRRR
MEZÕBERÉNY

KULTURÁLIS KÖZPONT (Fõ út 6.)
FEBRUÁR 13., SZERDA 8:00 – 14:00

MINDEN MÉTERÁRU

250 Ft/m
Kínálatunkból:

� Férfi szövetek
� Nõi szövetek
� Selymek
� Dekor anyagok
� Nyári szövetek

... és még sok más, meglátja,
megéri!

LLLL     ééééssss     MMMM    BBBBtttt ....     SSSSzzzzeeeekkkksssszzzzáááárrrrdddd,,,,
TTTTeeeellll ::::     0000666622220000////9999444444443333----555577775555

Dr. Kreisz Ágnes állatorvosi rendelõ
és dr. Bubó állatpatika 

MMeezzõõbbeerréénnyy,,  MMaaddáácchh  uu..  1100//aa..
Nyitva tartás: 

hétfõ, szerda, péntek: 9-11 ; 16-19 
kedd, csütörtök, szombat: 9-11. 

Sürgõs esetben is hívható telefonszámok: 
dr. Kreisz Ágnes 30/206-5050; 
Markos Csaba 30/559-0009

Új szolgáltatás: RTG-diagnosztika. 
IIvvaarrttaallaannííttááss  ttaavvaallyyii  áárroonn!!

AAAAzzzz    IIIInnnntttteeeellll ----SSSSeeeeccccttttoooorrrr     BBBBtttt ....     

személy- 
és vagyonõr- 

tanfolyamot indít 
Mezõberényben,

a Petõfi Sándor Gimnázium Kollégiumában. 

A tanfolyam ára: 55000,- Ft 

(részletfizetési lehetõséggel)

Jelentkezés és bõvebb információ: 

30/310-8934

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
VILLANYMOTOR-TEKERCSELÉS

ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET
Mezõberény, Luther Márton tér 4.

Tel./Fax: (66)424-166
VÍZ-, GÁZ-, FÛTÉS-, VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK, 

HORGANYZOTT ESÕCSATORNÁK

Ili Virágház
A városban a legnagyobb vágott és

cserepesvirág választék. 
Igényes ajándéktárgyak széles

skálája.

Valentin-napra, nõnapra 
a virágok mellett apró ajándékokat 

(bizsu, parfüm) is kínálunk!
Petõfi út 6. szám alatt 

(a Fõnix Orvosi Centrummal szemben)
Nyitva: hétfõ-péntek: 9-12, 14-18, szombat: 9-12, vasárnap: 9-11 óráig

Tel.: 424-455, Mobil: 06/30/205-38-86
Rendelését telefonon is fogadom!
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL!

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

ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL (CHF), 
5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

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

Hitelek minimálbérrel, vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõk!

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

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

szakszerûen!
INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

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

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

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

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

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

Irodánk címe: 
5650 MEZÕBERÉNY, 

FORTUNA TÉR 11. 
(SPAR áruház mögött)

Kedves mezõberényi lakosok!

Február 11-én megnyílik 
Mezõberény új gyógyszertára

a Gyöngyszem Patika
a Fõ út 2. szám alatt. 

(volt virágüzlet)
Szakszerû kiszolgálással, bõ termékválasztékkal

szeretnénk az Önök szolgálatába állni.
A gyógyszereket az azt igénylõ 
lakosoknak házhoz szállítjuk.

A bankkártyák és egészségpénztári kártyák mellett
Ticket Wellness utalvánnyal is vásárolhatnak.
A vény nélkül kapható gyógyszerek, gyógyhatású
termékek és egyéb cikkek rendszeres akciójával
igyekszünk könnyebbé tenni a betegek e termékek-
hez való hozzájutását.
Fontos szempontnak tartjuk a betegek felvilágosítá-
sát. Kérdéseikkel, problémáikkal nyugodtan fordul-
janak munkatársainkhoz, tanácsainkkal szívesen
segítjük Önöket.

Térjenek be hozzánk és válasszanak 
nyitási akciós termékeinkbõl!

Szeretettel vár mindenkit 
Berény gyöngyszeme, az Ön patikája!

5650 Mezõberény, Fõ út 2.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenDEE-Bold
    /AachenDEE-Medi
    /Abbess
    /AcciusBucRouDEE-Bold
    /AcciusBucRouDEE-BoldCond
    /AcmeFont
    /Addled
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aldine401BT-BoldA
    /Aldine401BT-BoldItalicA
    /Aldine401BT-ItalicA
    /Aldine401BT-RomanA
    /Aldine721BT-Bold
    /Aldine721BT-BoldItalic
    /Aldine721BT-Italic
    /Aldine721BT-Light
    /Aldine721BT-Roman
    /Alfredo
    /Algerian
    /Algiers
    /AlteSchDEE
    /Alto
    /AmazoneBT-Regular
    /AmeliaHUNormal
    /AmericanUncDEE
    /Amethyst
    /Amherst
    /AmherstItalic
    /Amy
    /Andorra
    /AnnRegular
    /Arabia
    /Architecture
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Ariston
    /Ariston-Bold
    /Ariston-BoldItalic
    /Ariston-Italic
    /ArnoldBoeDEE
    /ArrusBlHUBlack
    /ArrusBlHUBlackItalic
    /ArrusHUBold
    /ArrusHUBoldItalic
    /ArrusHUItalic
    /ArrusHUNormal
    /Artistik
    /ArtistikCE
    /AshleyHUMedium
    /AtlanticInline-Normal
    /Autumn
    /Avalon
    /AvalonBold
    /AvalonBoldItalic
    /AvalonItalic
    /AvantGarGotItcLEE-Book
    /AvantGarGotItcLEE-BookObli
    /AvantGarGotItcLEE-Demi
    /AvantGarGotItcLEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcTEE-Bold
    /AvantGarGotItcTEE-BoldCond
    /AvantGarGotItcTEE-BoldObli
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookCond
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiCond
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcTEE-ExtrLigh
    /AvantGarGotItcTEE-Medi
    /AvantGarGotItcTEE-MediCond
    /AvantGarGotItcTEE-MediObli
    /Bahamas
    /BahamasBold
    /BahamasHeavy
    /BahamasLight
    /BakerSignetHUNormal
    /Ballet
    /BallroomTango
    /Balthazar
    /bamboo
    /Banff
    /Bangkok
    /BangkokBold
    /Bard
    /BaskOldFace
    /Bassoon
    /BassoonBold
    /Bastion
    /Bauhaus93
    /BauhausItcPEE-Heav
    /BauhausItcTEE-Demi
    /BauhausItcTEE-Ligh
    /Bedrock
    /Beehive
    /BeeskneesItcPEE
    /BellevueItalic
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBdHUNormal
    /BelweCnHUNormal
    /BelweLtHUBold
    /BelweLtHUNormal
    /Bering
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardBdCnHUNormal
    /BernhardFashionHUNormal
    /BernhardModHUBold
    /BernhardModHUBold-Italic
    /BernhardModHUItalic
    /BernhardModHUNormal
    /BernhardTangoHUNormal
    /Bertram
    /BertramCE
    /BetonPEE-ExtrBold
    /BigTop
    /BinnerPEE
    /BiowanOldStyleBlHUBlack
    /BiowanOldStyleBlHUBlackItalic
    /BiowanOldStyleHUBold
    /BiowanOldStyleHUBoldItalic
    /BiowanOldStyleHUItalic
    /BiowanOldStyleHUNormal
    /BlackAdderHU
    /BlackAdderIIHUNormal
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackChanceryHUNormal
    /BlippoBlaPEE
    /Bloody
    /Bodnoff
    /BodoniAntSCTEE-Ligh
    /BodoniAntSCTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-Bold
    /BodoniAntTEE-BoldCond
    /BodoniAntTEE-BoldCondItal
    /BodoniAntTEE-BoldItal
    /BodoniAntTEE-DemiBold
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCond
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCondItal
    /BodoniAntTEE-DemiBoldItal
    /BodoniAntTEE-Ligh
    /BodoniAntTEE-LighItal
    /BodoniAntTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-ReguCond
    /BodoniAntTEE-ReguCondItal
    /BodoniAntTEE-ReguItal
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BolsterBold
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Borealis
    /Bosanova
    /BottleneckPEE
    /BOUTONInternationalSymbols
    /BradleyHandITC
    /BramleyTEE-Bold
    /BramleyTEE-ExtrBold
    /BramleyTEE-Ligh
    /BramleyTEE-Medi
    /Brandish
    /Bravo
    /BravoEngraved
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /Briquet
    /Brisk
    /Britannic
    /BritannicBold
    /BritannicLight
    /BritannicTEE-Bold
    /Broadway
    /BroadwayDEE
    /Brochure
    /Brooklyn
    /BrooklynBold
    /BrooklynBoldItalic
    /BrooklynItalic
    /BrushScriptMT
    /Brussels
    /Busker
    /BusoramaMdHUNormal
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraphic
    /Calvin
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Cancun
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandyBitsBT-Regular
    /cards
    /Carleton
    /CarminaBlHUBlack
    /CarminaBlHUBlackItalic
    /CarminaHUBold
    /CarminaHUBoldItalic
    /CarminaLightHULightItalic
    /CarminaLtHULight
    /CarminaMediumHUMedium
    /CarminaMediumHUMediumItalic
    /CarrKeys
    /CarrXmasDingbats
    /CarTown
    /CasperOpenFace
    /Castanet
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chalk
    /CheltenhamBCondHUBoldCondensed
    /CheltenhamBCondHUBoldCondensedItalic
    /CheltenhamBExConHUBoldExtraCondensed
    /CheltenhamBookHUBook
    /CheltenhamBookHUBookItalic
    /CheltenhamHdHUBoldHeadline
    /CheltenhamHdHUBoldItalicHeadline
    /ChiliPepperExtraBoldHUNormal
    /Chiller-Regular
    /ChinaTownHU
    /CirkulusDEE
    /CityPEE-Bold
    /Clarendon
    /ClarendonTEE-Bold
    /ClarendonTEE-BoldExpa
    /ClarendonTEE-ExtrBold
    /ClarendonTEE-Ligh
    /ClarendonTEE-Medi
    /CloisterBlackHUNormal
    /Colbert
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /Commons
    /CompactaBdHUItalic
    /CompactaBdHUNormal
    /CompactaBlkHUNormal
    /CompactaHUItalic
    /CompactaHUNormal
    /CompactaLtHUNormal
    /CompactaPEE-Blac
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Coolsville
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CoronationScript
    /Corporate
    /Cosmic
    /CosmicTwo
    /Cottage
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Crandall
    /CreepyCE
    /Crescent
    /CrilleeTEE-Bold
    /CrilleeTEE-ExtrBold
    /CrilleeTEE-Ligh
    /CrilleeTEE-Regu
    /Cupertino
    /CupertinoItalic
    /CurlzMT
    /DatelineCondensed
    /DatelineCondensedBold
    /DauphinPlain
    /DavidaBoldBT-Regular
    /DavysRibbons
    /DawnCastle
    /DawnCastleBold
    /Dayton
    /DaytonaNormal
    /DejaVuSans
    /DejaVuSansCondensed
    /DejaVuSansMono
    /DejaVuSerif
    /DejaVuSerifCondensed
    /DellaRobbiaHUBold
    /DellaRobbiaHUNormal
    /Deneane
    /Detente
    /DexGothicD
    /DicotMedium
    /DinerScript
    /Dingbats1
    /DixielandPSMT
    /Dominican
    /Domino-Effect-Normal
    /EckmannDEE
    /Eclipse
    /EclipseCE
    /EddaCapsMedHUNormal
    /EdwardianScriptITC
    /Egyptian505HUBold
    /Egyptian505HUNormal
    /Egyptian505LtHULight
    /Egyptian505MedHUMedium
    /Eklektic
    /ElefontPEE
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /El-RioLobo
    /Emboss-Normal
    /Emmett
    /EnglischeSchTEE-Bold
    /EnglischeSchTEE-Regu
    /EngraversMT
    /Enliven
    /Envision
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasItcPEE-Ultr
    /Erie
    /ErieBlack
    /ErieBlackBold
    /ErieBold
    /ErieContour
    /ErieLight
    /ErieLightBold
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Euromode
    /EuromodeBold
    /EuromodeBoldItalic
    /EuromodeItalic
    /EurostileExtended-Black
    /EurostileExtended-Roman
    /EurostileSCTEE-Regu
    /EurostileTEE-Blac
    /EurostileTEE-BlacExte
    /EurostileTEE-Regu
    /EurostileTEE-ReguExte
    /Expo
    /FelixTitlingMT
    /FencesPlain
    /FetteFraDEE
    /FetteGotDEE
    /FlashPEE-Bold
    /Florence
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /France
    /FranceBold
    /Frankenstein
    /FrankfurterDEE
    /FrankfurterHigDEE
    /FrankfurterPEE
    /FrankfurterVenetianTT
    /FrankfurtGothic
    /FrankfurtGothicBold
    /FrankfurtGothicBoldItalic
    /FrankfurtGothicHeavy
    /FrankfurtGothicHeavyItalic
    /FrankfurtGothicItalic
    /FrankHighlightPlain
    /FranklinCondGothic
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookComp
    /FranklinGotItcTEE-BookCompItal
    /FranklinGotItcTEE-BookCond
    /FranklinGotItcTEE-BookCondItal
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiComp
    /FranklinGotItcTEE-DemiCompItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiCond
    /FranklinGotItcTEE-DemiCondItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-Heav
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FranklinGotItcTEE-Medi
    /FranklinGotItcTEE-MediCond
    /FranklinGotItcTEE-MediCondItal
    /FranklinGotItcTEE-MediItal
    /FranklinGotSCItcTEE-BookCond
    /FranklinGotSCItcTEE-MediCond
    /Freeform710HUNormal
    /Freeform721BlkHUItalic
    /Freeform721BlkHUNormal
    /Freeform721HUBold
    /Freeform721HUBold-Italic
    /Freeform721HUItalic
    /Freeform721HUNormal
    /Freehand471HUNormal
    /Freehand521HUNormal
    /Freehand575HUNormal
    /Freehand591HUNormal
    /Freeport
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /Fujiyama
    /Fujiyama2
    /Fujiyama2Italic
    /FujiyamaBlack
    /FujiyamaBold
    /FujiyamaBoldItalic
    /FujiyamaExtraBold
    /FujiyamaExtraBoldItalic
    /FujiyamaItalic
    /FujiyamaLight
    /FujiyamaLightItalic
    /FuturaShaDEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldObli
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-BookObli
    /FuturaTEE-Demi
    /FuturaTEE-DemiObli
    /FuturaTEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-ExtrBoldCond
    /FuturaTEE-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTEE-ExtrBoldObli
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-LighCondObli
    /FuturaTEE-LighObli
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /FuturaTEE-MediCondObli
    /FuturaTEE-MediObli
    /Galleria
    /GammaItcTEE-Book
    /GammaItcTEE-Medi
    /GammaSCItcTEE-Book
    /GammaSCItcTEE-Medi
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondItcTEE-Ligh
    /GaramondItcTEE-LighCond
    /GaramondItcTEE-LighCondItal
    /GaramondItcTEE-LighItal
    /GaramondItcTEE-Ultr
    /GaramondItcTEE-UltrCond
    /GaramondItcTEE-UltrCondItal
    /GaramondItcTEE-UltrItal
    /GaramondNo2TEE-Medi
    /GaramondNo2TEE-Regu
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Geometr231HUBold
    /Geometr231HUNormal
    /Geometr231HvHUNormal
    /Geometr231LtHUNormal
    /Geometr415BlkHUItalic
    /Geometr415BlkHUNormal
    /Geometr415LtHUItalic
    /Geometr415LtHUNormal
    /Geometr415MdHUItalic
    /Geometr415MdHUNormal
    /Geometr706BdCnHUNormal
    /Geometr706BlkCnHUNormal
    /Geometr706MdHUBold
    /Geometr706MdHUNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeoSlab703ExtraCnHUNormal
    /GeoSlab703ExtraHUItalic
    /GeoSlab703ExtraHUNormal
    /GeoSlab703LtHUItalic
    /GeoSlab703LtHUNormal
    /GeoSlab703MdCnHUBold
    /GeoSlab703MdCnHUNormal
    /GeoSlab703MdHUBold
    /GeoSlab703MdHUBold-Italic
    /GeoSlab703MdHUItalic
    /GeoSlab703MdHUNormal
    /GeoSlb712ExtraHUNormal
    /GeoSlb712LtHUItalic
    /GeoSlb712LtHUNormal
    /GeoSlb712MdHUBold
    /GeoSlb712MdHUItalic
    /GeoSlb712MdHUNormal
    /GeotypeTT
    /Gigi-Regular
    /GilbertUltraBold
    /GilliesGotDEE-ExtrBold
    /GillKayDEE
    /GillKayPEE
    /GillKayShaDEE
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMTCE-Shadow
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glacier
    /GlacierItalic
    /Glockenspiel
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GlowwormCEMN
    /GoldMine
    /Goodfish
    /Goodfish-Bold
    /Goodfish-BoldItalic
    /Goodfish-Italic
    /GoudyCatalogHUNormal
    /GoudyHandtooledHUNormal
    /GoudyHeaPEE
    /GoudyHvyfaceCnHUNormal
    /GoudyHvyfaceHUNormal
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyOldStyTEE-ReguItal
    /GoudyOlStExtraHUNormal
    /GoudyOlStHUBold
    /GoudyOlStHUBold-Italic
    /GoudyOlStHUItalic
    /GoudyOlStHUNormal
    /GoudySansBlkHUItalic
    /GoudySansBlkHUNormal
    /GoudySansLtHUItallic
    /GoudySansLtHUNormal
    /GoudySansMdHUBold
    /GoudySansMdHUBold-Italic
    /GoudySansMdHUItalic
    /GoudySansMdHUNormal
    /GoudyStout
    /GreekDinerInlineTT
    /Griffon
    /GrizzlyHUNormal
    /Guanine
    /Gunplay
    /HAarco
    /HAbbeyMedium
    /HAbilene
    /Haettenschweiler
    /HAkka
    /HAndesite
    /Hansen
    /HArchitext
    /HArchitextBold
    /Harlow
    /HarlowCE
    /HarlowSolid
    /Harpoon
    /Harrington
    /Harvest
    /HarvestItal
    /HaxtonLogosTT
    /HazelLetPlain
    /HBeffle
    /HBlackChancery
    /HBlackForest
    /HBlades
    /HBubble
    /HBuxomD
    /HCandice
    /HCountdownD
    /HCrackling
    /Heidelberg
    /HeidelbergHU
    /HElwood
    /HEspheres
    /HEspheresHollow
    /HEwieD
    /HFoxScript
    /HGalledis
    /HGreen
    /HHeadHunter
    /HHeadHunterBold
    /HHorndonD
    /HHotDog
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HInkwell
    /HIsadora
    /HLasVegasD
    /HLibertyD
    /HLibertyHollow
    /HLogger
    /HLoopDeLoop
    /HLowerEastSide
    /HLucidaSans
    /HLucidaSansDemiBold
    /HLucidaSansItalic
    /HMandarinD
    /HMardiGras
    /HMarkerFelt
    /HMotterFemD
    /HNewgrrtt
    /Hombre
    /HomewardBound
    /HOregonWet
    /HOxNard
    /HPaganini
    /HPeace
    /HPolo
    /HPostCrypt
    /HRansomNote
    /HRickshaw
    /HRockmaker
    /HSaintFrancis
    /HShelleyVolanteBT
    /HShohlPlain
    /HShowboat
    /HShrapnel
    /HSwitzerlandCondBlack
    /HSwitzerlandCondBlack-Italic
    /HToulouseLautrec
    /HuAbagailJackson
    /HUechi
    /Humanist521HUBold
    /Humanist521HUBold-Italic
    /Humanist521HUItalic
    /Humanist521HUNormal
    /Humanist521LtHUItalic
    /Humanist521LtHUNormal
    /Humanist777BlkHUItalic
    /Humanist777BlkHUNormal
    /Humanist777HUBold
    /Humanist777HUBold-Italic
    /Humanist777HUItalic
    /Humanist777HUNormal
    /Humanist777LtHUItalic
    /Humanist777LtHUNormal
    /HumanistCnHUBold
    /HumanistCnHUNormal
    /HumanistExcnHUNormal
    /HumanistExHUNormal
    /HumanistHUBold
    /HumanistHUNormal
    /HumanistUltraHUNormal
    /HUnciaDisBold
    /HUniversityRomanBT
    /HuxleyTitling
    /HVarsity
    /HVictorianD
    /HVireoFont
    /HWestern
    /HWetPaint
    /HWharmby
    /HWhatARelief
    /HWhatAReliefBold
    /HWillHarris
    /HZarrow
    /IglooLaser
    /Impact
    /ImpressHUNormal
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsBT-Regular
    /Incised901BlkHUNormal
    /Incised901CnHUNormal
    /Incised901CtHUNormal
    /Incised901HUBold
    /Incised901HUItalic
    /Incised901HUNormal
    /Incised901LtHUNormal
    /Incised901NordHUItalic
    /Incised901NordHUNormal
    /Indiana
    /IndianaSolid
    /InformalHUNormal
    /InformalRoman-Regular
    /Ireland
    /Italianate
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Jupiter
    /KabanaBold
    /KabanaBook
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KabelItcTEE-Bold
    /KabelItcTEE-Book
    /KabelItcTEE-Demi
    /KabelItcTEE-Medi
    /KabelItcTEE-Ultr
    /KalligraphiaDEE
    /Kartika
    /KastlerBoldItalic
    /KastlerItalic
    /KB-Bembo
    /KB-Bembo-Bold
    /KB-Bembo-BoldItalic
    /KB-Bembo-Italic
    /KB-Plantin
    /KB-Plantin-Italic
    /Keypunch
    /KeystrokePSMT
    /Kidnap
    /Kids
    /KlingBold
    /Koala
    /KoalaBold
    /KorinnaItcTEE-Bold
    /KorinnaItcTEE-BoldItal
    /KorinnaItcTEE-ExtrBold
    /KorinnaItcTEE-ExtrBoldItal
    /KorinnaItcTEE-Heav
    /KorinnaItcTEE-HeavItal
    /KorinnaItcTEE-Regu
    /KorinnaItcTEE-ReguItal
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatienneSwaTEE-Bold
    /LatienneSwaTEE-BoldItal
    /LatienneSwaTEE-Medi
    /LatienneSwaTEE-MediItal
    /LatienneSwaTEE-Regu
    /LatienneSwaTEE-ReguItal
    /LatinWidDEE
    /LatinWide
    /LcdDEE
    /LibraHUNormal
    /Limousine
    /Lincoln
    /Linus
    /Lissen
    /LotusLineDraw
    /LowerEastSide
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Demi
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MandarinD
    /Mangal-Regular
    /Manorly
    /Manuscript
    /Margaret
    /MarlboroDEE
    /Martina
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MelodBold
    /Memorandum
    /MemorandumBold
    /Merlin
    /MetropolitainesPEE
    /MicrosoftSansSerif
    /Minerva
    /Mingle
    /MisterEarlHUNormal
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /Moonbeam
    /Motor
    /MotterFemD
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MurrayHilDEE
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /Mycalc
    /Mystical
    /Nadianne-Bold
    /Nebraska
    /NebraskaBold
    /NebraskaBoldItalic
    /NebraskaItalic
    /Newfoundland
    /NewOrder
    /NewOrderEngraved
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /Niamey
    /Notram
    /November
    /NuanceItalic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OctopussPEE
    /OdinPEE
    /OkayDEE
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OpenSymbol
    /OpineHeavy
    /OrbitBHUNormal
    /Ottawa
    /OttawaBold
    /OttawaBoldItalic
    /OttawaItalic
    /OzwaldItcDEE
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palent
    /PalentItal
    /Palette
    /PalmSprings
    /PalmSpringsBold
    /PalmSpringsBoldItalic
    /PalmSpringsItalic
    /Papyrus-Regular
    /Paradise
    /Paragon
    /Parchment-Regular
    /ParkAveDEE
    /Party
    /PartyCE
    /PeignotDEE-Medi
    /Penguin
    /PenguinBold
    /PenguinLight
    /PenultimateLight
    /PenultimateLightItal
    /Pepper
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhrasticMedium
    /PhyllisCE-Italic
    /Phyllis-Italic
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /Pipeline
    /PiranesiItHUNormal
    /Pirate
    /Playbill
    /PlaybillDEE
    /Playwright
    /PlazaPEE-Ultr
    /PoorRichard-Regular
    /PowerLine
    /President
    /Pricedown
    /Pristina-Regular
    /ProseAntique
    /ProseAntiqueBold
    /PumpDEE-Bold
    /PumpDEE-Medi
    /PumpTriDEE
    /QuantumPlain
    /QuiverItal
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RenaultTEE-Bold
    /RenaultTEE-BoldItal
    /RenaultTEE-Ligh
    /RenaultTEE-LighItal
    /RenaultTEE-Medi
    /Renfrew
    /Rina
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Roland
    /Rondalo
    /RoughedgeCE
    /RowdyHeavy
    /RusselWriteTT
    /Salina
    /Scott
    /Scribe
    /ScribeBold
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /Shogun
    /ShotgunBlanksBT-Regular
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SignLanguage
    /Signs
    /SimSun
    /SinaloaDEE
    /Skinny
    /SlipstreamLetPlain
    /SnapITC
    /SnapITCCE
    /SnapITC-Regular
    /SnellHUBold
    /Snowdrift
    /SnowdriftCE
    /Southern
    /SouthernBold
    /SouthernBoldItalic
    /SouthernItalic
    /SouvenirItcTEE-Bold
    /SouvenirItcTEE-Demi
    /SouvenirItcTEE-Ligh
    /Souvienne
    /SouvienneBold
    /SouvienneBoldItalic
    /SouvienneItalic
    /Splash
    /Square721BT-BoldExtended
    /Stamp
    /Stencil
    /Stephen
    /SteppesTT
    /StuyvesantHUNormal
    /SuperstarDEE
    /SuperstarShaDEE
    /Surreal
    /SurrealBold
    /Switzerland
    /SwitzerlandBlack
    /SwitzerlandBlackItalic
    /SwitzerlandBold
    /SwitzerlandBoldItalic
    /SwitzerlandCondBlackItalic
    /SwitzerlandCondensed
    /SwitzerlandCondensed-Bold
    /SwitzerlandCondensedBoldItalic
    /SwitzerlandCondensedItalic
    /SwitzerlandCondLight
    /SwitzerlandCondLightItalic
    /SwitzerlandInserat
    /SwitzerlandItalic
    /SwitzerlandLight
    /SwitzerlandLightItalic
    /SwitzerlandNarrow
    /SwitzerlandNarrowBold
    /SwitzerlandNarrowBoldItalic
    /SwitzerlandNarrowItalic
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TangoBT-Regular
    /Tarzan
    /Technical
    /TechnicalItalic
    /TempusSansITC
    /TiepoloItcTEE-Blac
    /TiepoloItcTEE-Book
    /TiepoloItcTEE-Medi
    /TiepoloSCItcTEE-Book
    /TiepoloSCItcTEE-Medi
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Timpani
    /TimpaniBold
    /TimpaniBoldItalic
    /TimpaniHeavy
    /TimpaniHeavyItalic
    /TimpaniItalic
    /Toledo
    /Toronto
    /TorontoBold
    /TorontoBoldItalic
    /TorontoItalic
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UniversityTEE-Roma
    /Unpact
    /Uptown
    /USABlack
    /USABlackItalic
    /USALight
    /USALightItalic
    /Valken
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viking
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Vivaldii
    /Vivian
    /Vivienne
    /VladimirScript
    /Vogue
    /VogueBold
    /Vrinda
    /WaldorfScript
    /Waverly
    /Webdings
    /WhimsyTT
    /WindsorBold
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZapfChaItcLEE-MediItal
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZurichCalligraphicItalic
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


