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2011. szeptember 17-én került megrendezésre - a
Mezőberény Piac téren - a Közlekedésbiztonsági
nap. A változatos program keretén belül a
mezőberényi és a környező települések általános
iskolás tanulói különböző állomáshelyeken hasznos
információkat szerezhettek, és számot adhattak
közlekedési, bűnmegelőzési és egyéb ismereteikről.
(folytatás a 6. oldalon)

XXI. évfolyam, 2011. október

A Baráti Egylet Mezőberényért egyesület saját ötletét megvalósítva -, az OPSKK
közreműködésével, több civil szervezet részvételével rendezte meg az „I. Töltöttkáposzta Fesztivált” a ligetben. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott fesztiválon 24
csapat főzött, a szép számú közönség pedig
kóstolta a nagy kondérokban elkészült töltöttkáposztát. A szemet gyönyörködtető, alkalomhoz illő, ötletes
dekorációk, kulturális
programok és a jó étel
is gondoskodott a nagyon jó hangulatról.

Az Idősek Világnapja és a Zene Világnapja alkalmából - az OPS Kulturális
Központban - megnyílt kiállításon és zongoraesten Siklósi István polgármester
és Fejér Sándor evangélikus lelkész köszöntötte Mezőberény szépkorú lakóit.

A 7. Streetfighter Napon Mezőberényben
dübörgő motorok, Rock and Roll várta a liget
előtti téren a közönséget. A sportág kiváló
képviselői elkápráztató mutatványokkal,
technikai megoldásokkal szórakoztatták az
érdeklődőket.

Dobos adta ritmus, 20 ember együttműködése egy hajóban, egy célért!
2011. október 1-jén 10 csapat részvételével hirdetett Sárkányhajó
népszerűsítő versenyt a gyomaendrődi KÖRÖS KAJAK SE, a
Mezőberény Város Önkormányzat támogatásával, és erre a Hosszú-tó
kitünő helyszínnek bizonyult A várost két csapat képviselte, a Mihálynapi Szárnyalók és az Önkormányzat dolgozóiból összeállt,
Hivatalos Húzós Huszas. Igazi csapatmunkát végeztek a résztvevők,
hallatlan lelkesedéssel, kitartással és összefogva hajóztak a győzelemért.
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Augusztus 31-én este került megrendezésre az általános iskolai
tanévnyitó, melyen az Oktatási Államtitkárságot Szakál Ferenc, az
államtitkársági kabinet tagja képviselte. Az évnyitó után fórum
keretében kérdésekre adott választ az érdeklődő pedagógusok és a
szomszéd települések településvezetői számára. Sajnos nagyon kevés
konkrétumot tudott mondani az oktatási rendszer átszervezéséről.
Szeptember 2-án adás-vételi szerződés került aláírásra egy újabb
személygépkocsiról. A Képviselő-testület felhatalmazása alapján. 3,9
millió Ft értékben Opel Astra J Enjoy 1.4 gépjármű került
megvásárlásra a Polgármesteri Hivatal számára, melynek rendszáma
LTT-914.
Szeptember 3-án megemlékezést tartottak városunkban az 1951ben Budapestről kitelepítettek és mezőberényi befogadóik
tiszteletére. Az ünnepséget jelenlétével és az ebből az alkalomból állított emlékmű leleplezésével megtisztelte Dr. Réthelyi Miklós a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere, valamint Erdős Norbert
kormánymegbízott, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője,
térségünk országgyűlési képviselője is. Este a programhoz kapcsolódóan nagysikerű hangversenyt adott a Mezőberényi Ifjúsági
Fúvós Zenekar.
Szeptember 9-én értesítés érkezett, hogy a KEOP-2011-4.2.0-A
„Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukcióhoz benyújtásra került
pályázatot (az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál megvalósuló
villamosenergia termelés) támogatásra érdemesnek ítélték.
10-én hivatalosan is átadásra került a „német óvoda” az Evangélikus Egyház részére. A „Katicabogár” Evangélikus Német Óvoda
szentelési ünnepségén sok vendég vett részt, többek között Gáncs
Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Kákay
István országos irodaigazgató, Erdős Norbert kormánymegbízott, a
Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, térségünk országgyűlési
képviselője. Az önkormányzat részéről köszöntötte és „átadta” az
óvodát Szekeres Józsefné alpolgármester.
Szeptember 12-én ellenőrzést végzett az Energia Központ a geotermikus energia program előrehaladásáról. Az ellenőrök mindent
rendben találtak.
Szeptember 12-én a Városi Közszolgáltató Intézmény arról
értesítette a polgármestert, hogy a Mezőberényi Református Egyházközség Elnöksége 2011. december 31-i hatállyal levélben
felmondta a Mezőberényi Református Temető üzemeltetésére
vonatkozó 1993-ban a Közszolgáltatóval kötött megállapodást. A
megállapodás a Köztemető önkormányzati tulajdonban lévő részét
nem érinti. A megállapodás felmondása a további működés tekintetében tárgyalásokat tesz szükségessé.
13-án tartotta soros ülését a Békési Kistérség Társulási Tanácsa. Az
ülésen többek között szó esett a Megyei Területrendezési Terv
véleményezéséről, elfogadták a kistérség Esélyegyenlőségi Programját, Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciójának felülvizsgálatát, Közoktatási Intézkedési Terv koncepcióját, valamint a
kistérség 2011. évi költségvetéséről tárgyaltak.
A polgármester a Megyei Területrendezési Tervvel (MTrt) kapcsolatos határozat-tervezet kiegészítését kérte: a 47 sz. gyorsforgalmi út
Mezőberényt keletről elkerülő szakaszával kapcsolatos terveket – a
nyugati irányban megtervezett és az Országos Területrendezési Tervben is szereplő nyugati útvonal preferálásával – utasítsák el, valamint
a Bélmegyer-Mezőberény-Szarvas útvonalat térségi jelentőségűnek
jelezzék. (A keletről történő elkerülő építése többek között tönkretenné a Laposi kerteket.) Ez a két olyan elem szerepelt a mezőberényi
képviselő-testület által elfogadott véleményben, ami a kistérség többi
települését is érintheti. A Társulási Tanács a javaslatokat elfogadta.
Miről tárgyalt a képviselő-testület?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
szeptember 26-án tartotta soron következő ülését.
Elsőként Dr. Baji Mihály jegyző tájékoztatója hangzott el a 2011.
augusztus 29-i zárt ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István pol-
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gármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A képviselő-testület visszavonta a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelemének helyt adó határozatát, egyben kinyilvánította azon szándékát, hogy az új feltételű, lényegesen magasabb
önrészt feltételező TÁMOP 1.1.2 pályázat keretében cigány kisebbségi referens foglalkoztatására nem kíván pályázni, így a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat kérelmét nem támogatja.
Az LTT-914 forgalmi rendszámú, Opel Astra J. 1,4 gépjármű Polgármesteri Hivatal részére történt megvásárlása tette indokolttá, hogy
a testület módosítsa a hivatali gépjárművek üzemeltetésére, hivatali
gépjárművek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó
szabályzatát.
Módosításra került Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete, majd
jóváhagyták Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalának módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát is.
A képviselő-testület tagjai a település esélyegyenlőségi tervét
annak módosításáig hatályban tartják, egyben felkérték Siklósi István
polgármestert, hogy szakértő kirendelése érdekében intézkedjen.
A Békési Kistérségi Társulás 2010. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót érintő napirendi pontnál Balog István irodavezető válaszolt a beszámolóban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdésekre,
majd a testület elfogadta a tájékoztatást.
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzatának 2012.
évi éves ellenőrzési terve.
Határozat született arról, hogy az önkormányzat 2012. január 1jétől csatlakozni kíván a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit
Kft –hez a közszolgáltatás ellátására. Amennyiben a Békés-Manifest
Közszolgáltató Nonprofit Kft. a csatlakozási szándékot elfogadja, a
képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert a
csatlakozási szerződés aláírásával, és a belépési díj – 250.000 Ft befizetésével.
A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszám évközi változása
szerint:
- A Mezőberényi Kistérségi Óvoda engedélyezett dolgozói létszámát, álláshely számát, és átlagos állományi létszámát 2011. évre 1
fővel megemelte, 55 főről 56 főre módosította.
- A Petőfi Sándor Gimnázium engedélyezett dolgozói létszámát,
álláshely számát, és átlagos állományi létszámát 2011. évre 2 fővel
megemelte, 107 főről 109 főre módosította.
- A Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát,
álláshely számát, és állományi létszámát 2011. évre 4 fővel
megemelte: (a Polgármesteri Hivatal + önkormányzati képviselők)
álláshely számát 69 főről 73 főre, átlagos állományi létszámát 70 főről
74 főre módosította.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2011. szeptember 1-jei változásai miatt módosítani kellett az
adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletet, valamint a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet.
A testület döntött arról, hogy elfogadja a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának
módosítását.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2011. szeptember 1-jei változásai miatt módosítani kellett az
adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendeletet, valamint a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet.
A testület döntött arról, hogy elfogadja a Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Alapító Okiratának
módosítását.
A képviselő-testület megszavazta, hogy a Városi Közszolgáltató
Intézmény üzemeltetetésében lévő közösségi feladatokat ellátó busz
üzemeltetését 2012. január 1-jével a Mezőberényi Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak adja át.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete 2011.
december 31. után is biztosítani kívánja Mezőberény városon belül az
általános iskolai és középiskolai tanulók iskolába járását szervezett
autóbusz közlekedés igénybevételével.
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(folytatás a 2. oldalról)

RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

A testület hozzájárult, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium a
2012/2013-as tanévre vonatkozó beiskolázási tájékoztatóban sportosztály indítását tegye közzé, és engedélyezte, hogy a sportosztályba való
beiskolázáshoz felvételi eljárást dolgozzon ki és folytasson le. Felkérték
az intézmény igazgatóját, hogy a Petőfi Sándor Gimnázium Pedagógiai
Programjának módosítását jóváhagyás végett legkésőbb 2012. március
30-ig terjessze a Képviselő-testület elé.
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület a nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt pályázaton, „Szovátai tűzoltók vendégül látása” rendezvény lebonyolításához a
megítélt 30.000 Ft támogatást nem használta fel, így arról lemondott,
valamint azt, hogy a pályázati összeg felhasználása nem a pályázó
hibájából történt, így a következő évi pályázati eljárásból nem kerül
kizárásra.
Elfogadták a mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint Szakmai Programjának
módosítását.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
2011. október 23-án ünnepi testületi ülés megtartására kerül sor, a
munkaterv szerinti soron következő ülés időpontja október 24.

A Mezőberényi Rendőrőrs az elmúlt hónapokban több esetben rendelt el nyomozást, mert ismeretlen tettes - kihasználva a házakban
lakók távollétét - nappali időszakban Mezőberény több családi házának utcai kerítésén keresztül a házhoz tartozó udvarba mászott, az
ablak, vagy a bejárati ajtó kifeszítését követően a házba ment, ott
kutatást végzett, majd távozáskor készpénzt, ékszereket, műszaki
cikkeket, illetve egyéb használati tárgyat tulajdonított el.
A nyomozás során tudomásunkra jutott, hogy Békéscsabán is történtek hasonló betörések.
A rendelkezésre álló adatok alapján alaposan feltételezhető volt,
hogy mindkét városban ugyanazon személy követte el a
bűncselekményeket.
A Békéscsabai Rendőrkapitányság, valamint a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság munkatársaival közösen végrehajtott felderítő
munka eredményeképpen a bűncselekmények elkövetője 2011.
augusztus 31-én elfogása megtörtént, majd őrízetbevételére került
sor.
A bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását.
Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.
Mezőberényi Rendőrőrs

Jakab Krisztina

Népszámlálás 2011.

Tájékoztatás

TISZTELT MEZŐBERÉNYI VÁROSLAKÓK!

Mezőberény városban 2011. október 7-én víztorony,
október 10-14-ig hálózat mosatás történik.
A fenti napokon nyomáscsökkenés
esetleges vízhiány várható.

Mi, mezőberényi szlovákok is újra megmérettetünk. Nem titok, hogy az
idei népszámlálásnak számunkra valóban komoly a tétje. Ezen múlhat majd
a szlovák kisebbségi önkormányzat, a szlovákok szervezete, esetleg
oktatási intézmények, civil szervezetek hagyományőrző csoportjainak költségvetési támogatása. Ne feledjük, október a számvetés hónapja. Reméljük,
hogy még többen leszünk, ezzel segítik munkánkat és az egész várost érintő rendezvényeket (Adventi gyertyagyújtás, Újévi köszöntő, Mamicska
konyha, Szlovák bál).
A célunk, hogy legyen továbbra is fontos számunkra elődeink öröksége,
nyelvünk és kultúránk őrzése, a népszámlálás során vállaljuk büszkén
szlovákságunkat! Hisszük, hogy a múltunk tisztelete, jövőnk záloga.
Cservenák János
Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Borgula Györgyné
Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
A Városi Közszolgáltató Intézmény tájékoztatja a lakosságot
a téli nyitvatartási rendről.
Piac 2011. október 1-jétől 6.00 – 14.00 piaci napokon
Nyilvános WC
2011. november 1-jétől
hétfő, szerda, csütörtök
7.00 – 17.00
kedd, péntek
6.00 – 17.00
szombat
8.00 – 12.00
vasárnap, ünnepnap
Zárva
Temető
2011. november 2-től 7.00 – 17.30
Békési út 17. sz alatti irodában munkaidőben ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök
08.00 – 15.00
péntek
08.00 – 12.00 (ebédidő:12.00 – 12.30)

F E L H Í VÁ S
Felhívom Mezőberény lakosságának figyelmét,
hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Békéscsabai Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
M E Z Ő B E R É N Y település teljes közigazgatási területére
2011. október hó 01. napjától 2011. október hó 16. napjáig
járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni
immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el!
1.) Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani
úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.
2.) A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni
védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
3.) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a
fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő
és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
4.) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni.
5.) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.
6.) A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek
befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7.) A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.
Mezőberény Város
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Kilenc járás lesz Békés megyében

Mezőberényi Hírmondó

Épített örökségünk emlékei

Erdős Norbert kormánymegbízott személyes sikereként értékeli
– Immáron szinte biztosra vehető, hogy kilenc járás lesz Békés megyében –
közölte Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
– Nyolc hónapos munkámat ismeri el ez az új fejlemény, mert amióta Orbán
Viktor miniszterelnök úrtól megkaptam a kinevezésemet, más fontos ügyek
mellett, minden lobbierőmet latba vetve, ezért dolgoztam leginkább.
Erdős Norberttől megtudtuk, hogy a kilenc járási székhely Békés megyében:
Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Gyula, Mezőkovácsháza, Orosháza,
Sarkad, Szarvas, Szeghalom.
A kormánymegbízott értékelése szerint mind gazdasági, politikai, társadalmi,
közigazgatási szempontból nagy horderejű ez a változás, amely új fejlődési
pályára állíthatja térségünket. A lépés az egyes ember mindennapi életére is pozitív befolyást fog gyakorolni, itt elegendő talán csak a hivatali ügyek intézési idejének rövidülésére, vagy az utazási távolság csökkenésére hivatkozni, ami
költségkímélő tényező. Nem beszélve arról, hogy a járások megszervezése a
helyi értelmiség számára új távlatokat nyithat, javulhat a fiatalok helyben
maradásának mutatója, csökkenhet az elvándorlás, munkahelyek teremtődnek.
Akárhonnan nézzük, történelmi jelentőségű a lépés megtétele, a megszerezhető
erkölcsi tőke értéke egy-egy térség számára felbecsülhetetlen.
A kormánymegbízott a járások 2013. január elsejétől történő létrehozásáról
elmondta: ezen intézmények nem önkormányzati szintként működnek majd,
nem lesz választott képviselő-testület. A járások területi államigazgatási
egységekként funkcionálnak. Az elképzelések szerint a kormányablakok járási
szinteken is kinyitnak, az ilyen hivatali kirendeltségeket a járási központban rendezik be. Minden bizonnyal a kormányablakokhoz kerülhetnek az
okmányirodák feladatai is. Az önkormányzatoknál a helyi közügyek intézését
szolgáló feladatok maradnának, míg a rájuk telepített államigazgatási feladatokat
levennék a hátukról.
Erdős Norbert rámutatott, hogy a tervezett járások az államszervezet részei
lesznek, melyek a megyei kormányhivatalok államigazgatási feladatait végzik
járási szinten. Arról nincs szó, hogy ezzel hatásköröket vonnának el a helyi önkormányzatoktól, sőt azok tehermentesítésére, a feladatok hatékonyabb ellátására
törekednek.

A Deák utca 79. szám alatt található a város egyik legszebb, népi
klasszicista parasztháza. A magyar lakóépület homlokzata megőrizte
eredeti arányait. Kőlábas tornáca ,bolthajtásos felső kapuja jól reprezentálja a 19. század végének népi építészetét. Timpanonjában az ovális szellőzőablak mellett 1868-as feliratú vakolatdíszes évszámok találhatóak. A ház sajnos nagyon leromlott állapotban van. Ezért is sürgető
mielőbbi renoválása. Így megőrízhetnénk az épület eredeti jellegét az
utánunk jövő nemzedékek számára. Úgy tűnik most van rá remény, az
utcai homlokzatot a közelmúltban aláfalazták, így a további romlást és
a közvetlen veszélyt elhárították. Reméljük a közeljövőben egy kis segítséggel sikeresen felújítathatja, idős tulajdonosa Mezőberény egyik
legöregebb műemlékértékű parasztházát.
Csete Gyula

EMLÉKMŰ AVATÁS

Kirándulásokkal búcsúztattuk a nyarat…

Köszönet mindazoknak, akik a mezőberényi 1951-es kitelepítési és befogadási emlékmű elkészítését, valamint a Hiánypótló történelemkönyv és az emlékműről készült képeslap megjelenését
adományaikkal és munkájukkal segítették, hozzájárultak az emlékmű
avatásának sikeréhez.
Adományozók:
Ábelovszki Pál, Ábelovszky László és neje, Adamik Mihály, Bacsó
József és neje, Bagi József és neje, Bak Mi hály dr. és neje, Bán Judit,
Buzás Zsuzsanna dr., Esztergályné Lipcsei Edit, Esztergályné Lipcsei
Erika, Freyné Kaiser Gizella, Gaál Miklós dr., Gyarmatiné Réti Éva,
Gyertyánffy Ágnes, Hantó Zsuzsa dr., Jalsoviczky család, Jankovich
Oszkár, Kapovits Antal dr. és Hanzély Erzsébet, Kausay Tibor dr.,
Kelemen Gábor és neje, Keresztszeghy Zsuzsanna, Kesselyákné Bontó
Judit, Kisari Miklós és neje, Kovács László és neje, Kováts Gábor és
Márta, Köhler Júlia, Kugler József, Luttenber-gerné Csics Borbála,
Oroszné Okolicsányi Piroska, Osváth Zsuzsanna, Pallos József, Polgármesteri Hivatal-pályázat, Politikai Foglyok Országos Szövetsége,
Réthelyi Jenőné dr., Schiffné Radványi Judit, Sík Zsolt, Simonfay
család, Széchenyiné dr. Csergő Judit, Szekeres Józsefné, Tímár Györgyné, Tóth Béláné Kokauszki Ilona, Unger Kristóf, Vezérné Pilisy Sári
A könyvek eladásából származó bevétel lehetővé teszi az emlékmű
harangjának megfelelő elhelyezését, erre egy későbbi időpontban
kerülhet sor.
A Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület az emlékmű
létrehozására megnyitott elkülönített számlája október végén
megszűnik, de a számlába mindenki betekinthet.
Kisari Miklósné

A „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület által fenntartott Földi Harmónia
Ház Nappali Intézmény gondozottjai az utóbbi hetekben három kiránduláson
vettek részt: ellátogattak Vésztő Mágorra, Budapestre és Békéscsabára. A kirándulások célja az élmények megszerzésén túl az értelmi fogyatékos személyek
kirekesztettségének csökkentése, társadalmi beilleszkedésük segítése.
A Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyre a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Kulturális és Turisztikai pályázatának segítségével jutottunk el,
augusztus 29-én. Egész nap lenyűgöző élményben és látványban volt részünk,
miközben szemléltük a régmúlt emlékeit és az érintetlen természetet. Megnéztük a 6000 éves településnyomokat, leleteket valamint az állandó kiállítást,
amely a domb történetét mutatja be. Megtekintettük a Csolt nemzetség Árpádkori monostorának maradványait, végigsétáltunk a Népi Írók Szoborparkján,
majd ellátogattunk a Pákásztanyára.
A 20. Sérült Gyermekek Napját szeptember 12-én, a Fővárosi Állat- és
Növénykertben rendezte meg az ÉFOÉSZ. A "Nem vagyunk egyformák" jelmondattal fémjelzett rendezvény - melyen 3. alkalommal vettünk részt- több
mint hatezer fő részvételével zajlott, Az állatkerti séta után koncerteken
szórakozhattunk: a Hangadók zenekar, az LGT emlékzenekar, majd Ferenczi
György és a Rackajam gondoskodott a fergeteges hangulatról.
A Munkácsy Mihály Múzeum "Gyöngytyúktól a strandkendőig" című
időszakos kiállításán szeptember 28-án jártunk, ahol megcsodáltuk a KeletAfrikából származó viseleteket, textileket, kiegészítőket.
Fogyatékosaink nagyon jól érezték magukat a kirándulásokon, hatalmas
élményt jelentettek számukra az események, melyek reméljük, sokáig
emlékezetesek maradnak.
„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület
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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
és a Color Fotóklub
VÁROSHÁZI SÉTA
címmel fotópályázatot ír ki.
A pályázat célja:
A 2011-ben 110 éves mezőberényi városháza
épületének bemutatása. A beérkezett, elbírált képeket és a városháza tervrajzait kiállításon mutatjuk be.
Pályázati feltételek:
- A pályázaton mindenki részt vehet.
- Egy pályázótól max. 5 db digitális, vagy digitalizált felvételt várunk.
- A pályaművek JPG formátumban, digitális adathordozón – CD – kitöltött
nevezési lappal együtt nyújthatók be.
Jelentkezési lap az OPSKK információs pultjánál és a:
http://opskk.mezobereny.hu oldalról szerezhető be.

Meghívó
Tisztelettel meghívom a 2011. október 23-án (vasárnap)
megrendezésre kerülő városi ünnepi programra:
9.30 órakor ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS a Városházán,
melynek keretében a Képviselő-testület
„Mezőberényért” kitüntetést adományoz
Nagy Ferenc nyugalmazott általános iskolai igazgatónak
10.30 órakor Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom
55. évfordulója alkalmából
MEGEMLÉKEZÉS KOSZORÚINAK ELHELYEZÉSE
a Városi Köztemetőben
Ünnepi beszédet mond: Erdős Norbert kormánymegbízott
a Békés megyei Kormányhivatal vezetője,
Békés megye 3. számú választó kerületének országgyűlési képviselője
A Városi Köztemetőbe autóbusz indul a Városháza előtti parkolóból.

„ZÖLDÜLJ FORDULJ!”
Mitjelentaz újrapapír? Miért
fontos a komposztálás? Létezik-e környezetbarát takarítás? Mit vásárol a tudatos vásárló? Hogyan csökken a
háztartási hulladék?
Ezekre az aktuális kérdésekre kereste a választ az a kiállítás, amely a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által indított Zöldülj! Fordulj!
komplex szemléletformáló
programsorozat részeként
került bemutatásra Mezőberényben is.
Az óvodásoktól a gimnazistákig sokan látogatták, gondolkoztak el az ott látottakon.
Milyen gondolatokat fogalmazott meg az ott látottak után Komáromi Rita 11/ b1 osztályos
tanuló?
„2011. szeptember28-án ellátogattunk a mezőberényi Ligetbe, ahol a Madarak házában egy
természetvédelmi kiállítást néztünk meg. Zivilisation órán a környezetvédelemmel és a
környezetszennyezéssel foglalkoztunk, ezért szerettük volna az ismereteinket bővíteni, amire
ez a kiállítás rendkívül alkalmas volt.
Amikor megérkeztünk, sok plakát és szemléltető tárgy volt kiállítva. Fábián Zsolt, aki a
kiállításon körbevezetett, először a komposztálásról mesélt. Megtudtuk, hogy készíthetünk
komposztálót fából, kőből és faágból is. Ezekbe a komposztálókba rakhatunk faleveleket,
tojáshéjat, teafiltert, stb.A komposztálásnál nagyon sok állat is részt vesz segítségül.
Ezután arról hallhattunk, hogy hogyan szelektálhatjuk a szemetet. Itt Mezőberényben is
találhatók különböző konténerek, amelyekbe a papírt, a műanyag üvegeket és az üvegeket
gyűjthetjük. Ezen kívül vannak még zöld zsákok, amikbe a műanyag üveget dobhatjuk és a
boltokban találhatunk elemgyűjtőket is. Majd az újrahasznosításról megtudtuk, hogy miket
készítenek ezekből a hulladékokból. Például a papírból új füzeteket, újságokat, WC papírt,
papírzsebkendőt és tojástartót állítanak elő.
Ezenkívüla tudatosvásárlásrólistanulhattunk. Azokata termékeket,amiket meg tudunk
venni magyar, illetve helyi termelőktől, vegyük meg tőlük, ne pedig külföldi élelmiszereket
vásároljunk. Mezőberényben található egy tésztagyár, a „ Família Tészta”, van sok termelő,
akika helyipiaconáruljákatermékeiketésvannaköregnénik,akika fonottkosarakatkészítik.
Ide tartoznak a környezetbarát bevásárló szatyrok is, ezekből is volt néhány kiállítva.
Később az utolsó előtti plakáton rengeteg környezetvédelemmel kapcsolatos címkét,
logót láttunk. Ezek között megtalálható volt a Természetvédelmi Világalap WWF logója és
a környezetbarát zacskókon megtalálható címke jelzése. Ezeken kívül sok új jelzést is megismertünk.
Végül a tisztítószerekről megtudtuk, hogy például ablakpucolásnál használhatunk ecetet
is és érdekes módon nem lesz tőle büdös. Arról is hallottunk, hogy külföldön vannak olyan
tisztítószerek, amelyek természetes alapanyagokat tartalmaznak.
Ez a kiállítás nagyon tetszett, sok érdekes információt tudhattunk meg a természetvédelemmel kapcsolatban. Reméljük, hogy ezeket az ismereteket jól fogjuk majd a nyelvvizsgánkon kamatoztatni.”

Kérem, tiszteljék meg jelenlétükkel ünnepségünket!
Siklósi István, polgármester

Meghívó
A Petőfi Sándor Gimnázium 13. osztályos tanulói
szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt az idei
GOMBAVATÓ műsoruk főpróbájára!
A főpróba időpontja: 2011. október 13-án 18 óra
Műsor helyszíne: OPSKK Művelődési Központ
Jegyváltás az iskola titkárságán: 2011. október 3 - október 10.

ÚJRA HELYI HÍREK ESEMÉNYEK
A KÁBELTÉVÉ MŰSORÁN!
Örömmel tájékoztatjuk a Mezőberényi Hírmondó olvasóit, hogy a
helyi csatornán ismét helyi híreket, eseményeket láthatnak.
Az adásba kerülő műsorról a Képújságból, valamint a SzűcsNet
honlapjáról tájékozódhatnak.
Adásnapok:
· Szerdán 18 órától BERÉNYI ÉLETKÉPEK címmel hírek, tudósítások ez
elmúlt napok eseményeiről
· Pénteken 18 órától BERÉNYI ÉLETKÉPEK ismétlése
· Vasárnap 18 órától BERÉNYI ÉLETKÉPEK ismétlése
· Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától Testületi ülés közvetítése élőben
· Minden hónap utolsó szombatján 15 órától Testületi ülés felvételről
Képújságba hirdetésfelvétel: a SzűcsNet irodában (Eötvös utca
felöli bejárattal), és a studio@szucsnet.hu e-mail címen történik.
Szívesen fogadjuk helyi műsorra vonatkozó témajavaslataikat
a SzűcsNet irodában és a studio@szucsnet.hu e-mail címre!
SzűcsNet iroda - Mezőberény Fő út 4-6. Eötvös utca felöli bejárattal
Nyitva tartás Hétfő: 8-12 és 13 – 20 óra
Kedd – Szerda – Csütörtök: 8 – 12 és 13 – 17 óra
Péntek: 8 – 12 óra
Honlapunk: www.szucsnet.hu
Kábeltévé Stúdió Mezőberény – ahol a helyi hírek élen járnak!
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(folytatás az első oldalról: Közlekedésbiztonsági Nap)
Minden állomáshelyen teljesítményük alapján játékfillérekben részesültek,
melyből a helyszínen található „Filléres Áruház”-ban hasznos tárgyakat vásárolhattak.
A rendezvényen felnőtt látogatók is részt vehettek, akik az általuk szerzett
játékfilléreket felajánlhatják a gyermekek számára. A rendezvényen 1.350 gyermek és felnőtt jelent meg. Ízelítő a programokból: Tűzoltó bemutató, Ügyességi pályák, Drog – ismeretek, KRESZ ismereti társasjátékok, KRESZ puzzle,
dominó és memória játékok, Mentős bemutató, Egész napos filmvetítés, Gyermek rajzkiállítás, Teszlap kitöltések, kerékpáros ügyességi pályák, KRESZ PARK, Kerekesszék akadálypálya, Számítógépes tesztlap kitöltés, Önvédelmi
bemutató, Ingyenes kerékpár gravírozás, Rajzkiállítás
A Mezőberényi Rendőrőrs köszöni a rendezvényen nagyszámban megjelent
gyermekek és felnőttek részvételét, valamint a támogatók, és a rendezvény
lebonyolításában közreműködők segítségét!

A közlekedésbiztonsági napon rajzpályázatot hirdetett meg egyik
választható feladatként, a Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete, melynek eredményét ezúton szeretnénk ismertetni, és
megköszönni a résztvevők jelenlétét.
Örömmel vettük kézbe azt a sok-sok rajzot, melyet Városunk, és környékbeli iskolák tanulói készítettek. Feladatuk az volt, hogy papírra vessék mindazt,
ami eszükbe jut, ha egy mozgáskorlátozott embert látnak közlekedni az utcán.
Tudjuk, nem mindenki születik „művészi” vénával, így mi nem elsősorban a rajzok kidolgozását díjaztuk, hanem az elkészült mű témája volt a meghatározó.
Nehezen, de megszületett a döntésünk:1. helyezett: Frey Tímea 1.c osztályos, 2.
helyezett, megosztott díjazásban részesül: Maczkó Blanka 6.a osztályos,
Sebestyén Erika 7.d osztályos, 3. helyezett, megosztott díjazásban részesül: Tóth
Edina Krisztina 4.b osztályos, Szilágyi Sári 6.a osztályos tanulók. Az egyesület
vezetősége úgy döntött, hogy szeretnénk még kiemelni és név szerint megemlíteni azokat a gyerekeket, akiket különdíjban szeretnénk részesíteni, mivel az ő
rajzaik is igen szemléletesek. Wéber Panna 3.a osztályos, Nagy Brigitta 1.c
osztályos, Háló Kornélia 7.g osztályos, Varga Dóra 1.a osztályos, Gulyás Gréta
6.a osztályos, Zolnai Réka 2.a osztályos, Szabó Veronika 2.e osztályos, Kőszegi
Virág 6.a osztályos, Mező Sára 4.e osztályos, Somogyi Petra 6.osztályos tanulók.
A díjak átadása az iskolában fog megtörténni, és azoknak a gyerekeknek is
szeretnénk megköszönni munkájukat, akiket név szerint nem említettünk.

KOMFORT ABC
Kiemelt ajánlat:
Novelli csokitábla 3-íz 100g 65,- (650,-/kg)
Delikát 8 ételízesítő 75+15g 129,- (1433,-/kg)
Energiaital Silver 1,5L 159,(106,-/L)
Porcukor 500g 179,- (358,-/kg)
Kockacukor 500g 199,- (398,-/kg)
Knorr tyúkhúsleveskocka (12+4) 160g 339,- (2119,-/kg)
Eduscho Hosszú őrölt kávé 250g 349,- (1396,-/kg)
Napraforgó étolaj „Iskon” 1L
379,Nescafé Classic inst. kávé 3in1 10x17,5g 399,- (2280,-/kg)
Tchibo Family szemes kávé 1kg 1299,-

Amíg a készlet tart!
Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu
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Orlai Színpad
Az Orlai Színpad felnőtt és gyermek csoportja 2010-ben jött létre.
A színjátszásnak és próbáknak a mezőberényi OPSKK ad otthont. A
felnőttek életkori összetétele 16 évestől a 43 évesig változik. A
gyerekeknél a legfiatalabb 6, míg a legidősebb 12 éves. A csoport
vezetője 2010. szeptember óta Szabóné Gecse Éva, akivel az elmúlt
évről, terveikről, céljaikról beszélgettem.
- Hogyan telt az elmúlt egy év? Milyen nagyobb fellépéseitek
voltak?
- Az elmúlt évben tapasztalatokat gyűjtöttünk, kapcsolatokat építettünk, arra fektettük a hangsúlyt, hogy minél többen többféle produkcióban megismerhessenek minket.
2010 – 11 évben 16 alkalommal léptünk fel. A legjelentősebb eredményeink között szerepel a felnőtt csoport első díja, amelyet Gyulán
a jelenetpályázat keretén belül kapott. Ez év áprilisában diákjaink a
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó versenyen vettek részt, ahol Bata
Emília által írt színdarabot mutattak be. A csapat bronz minősítést
nyert.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központtal közösen szerveztünk
előadásokat karácsonykor, húsvétkor és tanévzáráskor, ahol saját
darabjainkat saját rendezésben mutattuk be a nagyközönségnek, sikerrel. Rendszeresen részt vettünk helyi rendezvényeken, felléptünk
az idősek napján és karácsonyán is, a szlovákok nyugdíjas
találkozóján, a majálison, az Anna bálon.
Hívnak másfele is minket, ősszel Muronyban léptünk fel és
Békéssámsonon a falunapon, de jártunk ebben az évben Sarkadon,
Békésen és Gyulán is. Az utazások jó hangulatban teltek, a gyerekek
és a felnőttek számára is nagy élmény volt szerepelni és egy jó
közösség részeként átélni az eseményeket. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a szülőknek, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ munkatársainak, a Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezetének, Batáné Mátó Teodórának a támogatásért, segítségért és
persze az Orlai Színpad munkájában aktívan résztvevő gyerekeknek és
felnőtteknek is, nélkülük ez nem jöhetett volna létre.
- Mikor indulnak és hol a színjátszó köri foglalkozások gyerekek
és felnőttek részére?
- A gyerekek foglakozásai minden szombaton 15 órától lesznek a
Madarak Házában.
A felnőtt foglakozások pedig akkor, amikor mindenki ráér és a
próbákat össze tudjuk egyeztetni a munkánkkal és a tanulással.
- Kiket vártok a színjátszó körbe?
- Minden olyan érdeklődőt, aki szeret játszani, szereti a kultúrát,
szeretne egy jó csapathoz tartozni, mindenkit, aki szereti a színházat és
szeretné kipróbálni magát a színjátszásban.
- Milyen programokat terveztek?
- Október 3-án fellépünk a református idősek otthonában a nyugdíjas napon. Tervezzük, hogy a tavalyi évhez hasonlóan bemutatunk
karácsonykor, tavasszal és a tanév végén egy - egy új előadást mind a
gyerekek és a felnőttek részéről. Színjátszó versenyeken fogunk részt
venni és minden olyan felkérésnek szeretnénk eleget tenni, ahova
meghívnak minket.
- Köszönöm a beszélgetést.
Kovács Anett

A mezőberényi Sportcsarnok Sportegyesület tagsága
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották
személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 14 645,- Ft
volt, melyet az egyesület sportolóinak versenyeztetésére (nevezési díjak, utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.
Schäffer Katalin
elnök
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AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT
2011-2012-ES ÉVADRA MEGHIRDETETT CSOPORTJAI
Alkotó művelődési közösségek:
- Népi díszítőművészeti kör
Vezeti: Balogné Takács Katalin
Foglalkozások: péntek 14.00 órától
Első foglalkozás: október 7.
- Rece- és szalaghorgoló kör
Szakmai munkát irányítja: Hernádi Mihályné
Foglalkozások: péntek 16.00 órától
Első foglalkozás: október 7.
- Kézműves kör
Szakmai programokat vezeti: Berner Kati,
Csapóné Gyarmati Titanilla, Fábián Zsolt,
Korom Andrea, Márkusné Szabó Ilona és
még sokan mások, veletek együtt!
Foglalkozások: szombat 14.00-17.00 óráig
Első foglalkozás: október 1.
Részvételi díj: 200.-Ft/fő/alkalom
- Color Fotóklub
Szakmai munkát irányítja: Vágvölgyi Mihály
Foglalkozások: a hónap 1. és 3. szerdája
18.00 órától
- Agyagos kör
Vezeti: Kovácsné Osán Ágnes
Foglalkozások: páratlan péntek 16.00 órától
Első foglalkozás: október 14.
Részvételi díj: 200.-Ft/fő/alkalom

- Balett (mazsoretteseknek)
Vezeti: Novák Éva
Foglalkozások: csütörtök 15.30 órától
- Versenytánc klub
Vezeti: Bögre János
Foglalkozások: kedd és szerda 15.30 órától
Első foglalkozás: október 11.
Részvételi díj: megállapítás alatt
- Társastánc tanfolyam (2012. januárjától)
Vezeti: Hajas Tibor
Foglalkozások: péntek és szombat
Alakuló megbeszélés: 2012. január 6.
Részvételi díj: megállapítás alatt
- Berényi Népdalkör
Vezeti: Kmetykó Istvánné
Foglalkozások: kedd 17 órától
- Orlai Színpad
(gyermek és felnőtt)
Vezeti: Szabóné Gecse Éva
Foglalkozások: szombat 15.00 órától
Első foglalkozás: október 8.
Részvételi díj: 200.-Ft/fő/hó
- Berény Táncegyüttes
Vezeti: Szabóné Kukla Ágnes és Nedró János
Foglalkozások: péntek 14.00 órától
Szabadidős klubok:

Művészeti csoportok:
- Mezőberényi Mazsorett Együttes
Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet
Foglalkozások: kedd, csütörtök, péntek,
próbarend szerint
Részvételi díj: 1600-1800.-Ft/fő/hó

- Városi Nyugdíjas Klub
Vezeti: Borgula Györgyné
Foglalkozások: páros szerda 18.00 órától
Első foglalkozás: október 5.
Részvételi díj: 500.-Ft/fő/év

- Patex Nyugdíjas Klub
Vezeti: Nagy Piroska
Foglalkozások: hó utolsó csütörtök 14.00
órától
- Bélyeggyűjtők köre
Vezeti: Csengeri József
Foglalkozások: negyedévente
- Anime Ifjúsági Klub
Vezeti: Mucsi Nikolett
Foglalkozások: szerda 15 órától
- Jóga klub (kezdő és haladó)
Vezeti: Schäffer László
Foglalkozások: hétfő, szerda, csütörtök
Részvételi díj: 2000.-Ft/fő/hó
- Idősek tornája, gerinctorna
Vezeti: Leczkésiné Hőgye Katalin
Foglalkozások: hétfő és csütörtök 8.30 és
9.30 órától
Részvételi díj: 300-250.-Ft/fő/alkalom

Csoportjainkról többet a
http://opskk.mezobereny.hu honlapon
és a Művelődési Központ
információs pultjánál tudhatnak meg.
A meghirdetett szakkörökön, klubokon,
tanfolyamokon kívül
a Művelődési Központ
szívesen ad helyet és segít minden

Az OPS Kulturális Központ októberi programajánlója
11-én 10 órától „Állásvadászat az interneten”: ismerkedés
álláskereső oldalakkal az OPSKK Könyvtárában - Könyvtári Napok
14-én 16 órától Mesélj nekem: Nagy Anna, Magyarország volt
kormányszóvivője mond mesét a gyerekeknek a könyvtárban
15-én 9 órától World Walking Day – a Világ Gyalogló Napján –
Mozdulj az egészségedért!: gyalogos és nordic walkingos túrázás
életkortól, erőtől függően a ligetben és a réten. Indulás: „Madarak
Háza”
15-ig kitöltött feladatlapok beadási határideje: átvehető az
OPSKK Könyvtárában az a zenei tárgyú feladatlap, amelyet a
könyvtárosok a Liszt-év tiszteletére állítottak össze. A feladatlap a
könyvtárban is kitölthető, és haza is vihető. A legjobb megfejtők
szerény jutalomban részesülnek - Könyvtári Napok
16-ig Népszámlálás: adatlap kitöltése az Interneten könyvtáros segítségével.
17-én 18 órától Koltay Róbert, Jászai Mari-díjas érdemes művész
humoros önálló estje az OPSKK Könyvtárában
17-én eredményhirdetés: A mi könyvtárunk címmel online vetélkedő a
Könyvtári Napok ideje alatt felnőtteknek, gyerekeknek: a honlapunkon
megjelenő, könyvtárunkkal kapcsolatos kérdésekre várjuk olvasóink válaszait.
21-én 19 órától Színházi Estek: A kaktusz virága (zenés vígjáték két
felvonásban, a főbb szerepekben: Böröndi Tamás, Götz Anna,
Benkóczy Zoltán) – a Kalocsai Színház előadása az OPSKK
Művelődési Központjában
22-én Múzeumok Őszi Fesztiválja: múzeumi és helytörténeti
vetélkedők a gyűjteményben

28-án 16 órától Mesélj nekem: Novodomszky Éva, a Magyar
Televízió műsorvezetője lesz mesemondó vendégünk a könyvtárban
29-én 14 órától Tök-jó-nap: tökfaragás, sütés, lámpások és lampionok készítése a Kézműves kör vezetésével az OPSKK „Madarak
Háza” Látogatóközpontban

KÖNYVTÁRI NAPOK (OKTÓBER 3-15.) IDEJE ALATT:

o ingyenes beiratkozás két héten át
o lejárt határidejű könyvek
késedelmi díjának elengedése mindkét héten

Novemberi program előzetes:
2-3-4-én 14-17 óráig Szüni-dö-dö-dő: játszóházi programok az OPSKK
„Madarak Háza” Látogatóközpontban
5-én 14 órától Origami Világnapok Mezőberényben: ismerkedés az
origamival, kiállítás és foglalkozás a Kézműves kör vezetésével az OPSKK
„Madarak Háza” Látogatóközpontban
11-12-én Márton-napi Hagyományok 2011. Mezőberény: lampionos
felvonulás és mulatság a város területén
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A remény magjai Mezőberényben
„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Adj neki
hálót, tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.”
Az idei évben újra indult a már lassan hagyománnyá váló „Mini
Földprogram” Mezőberényben Valentínyi Károlynak köszönhetően. A szociálisan érzékeny helyi vállalkozó a tavalyi program sikerességét tapasztalva
ismét támogatta városunk rászorult lakosságát.
Az elmúlt évben adományozott vetőmagburgonya mellé, az idén zöldség,
répa, tarkabab, fehérbab, gyöngybab, fehérhagyma, lilahagyma, vöröshagyma
magok is kiosztásra kerültek. Az adományok közvetítésében a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vettek részt.
A Szolgálat munkatársaiként tudjuk, hogy soha nincs annyi adomány, mint
amennyi rászoruló, így szükségét láttuk annak, hogy felmérjük a településen élő
hátrányos helyzetű, kis jövedelemből élő, tartós munkanélküliek, segélyből élők
körét. A nagyfokú érdeklődés egyben a településen élők rászorultságát is
tükrözte.
2010. évben 20, míg 2011-ben 26 család részesült támogatásban. A családok
kiválasztására a jelzőrendszeri tagokból és a családgondozókból álló munkacsoport tett javaslatot. Szempontként jelentek meg a halmozottan hátrányos társadalmi helyzet, az összetett problémák, valamint az adott család termeléshez,
földműveléshez való motivációja, elmúlt évi hozzáállása.
Az idei év áprilisában kerültek kiosztásra a vetőmagok, ezt követően a családok megkezdhették a termelést. A rászorult családok között többen még soha
nem veteményeztek, ismeretlen fogalom volt számukra a háztáji termelés.
Felkészítésük érdekében fórumot szerveztünk, ahol a támogatottak körében
lehetőség volt a tapasztalatcserére, tanácsok átadására. Az idei évben munkánkat
Nagy Nóra agrárvégzettségű önkéntes segítette tanácsokat, ötleteket adva a
családoknak a megfelelő termés elérése céljából, kinek önzetlen munkáját ezúttal is köszönjük. A veteményezés folyamatát Szolgálatunk családgondozói is
folyamatosan ellenőrizték.
Tapasztalatként elmondható, hogy a program közel két esztendeje több
mérhető eredményt hozott. Több családnál jellemző volt, hogy az, aki 2010-ben
részesült adományban az a 2011-es évben már nem tartott igényt a támogatásra, mivel már bevetette a tavalyi évben megművelt területet, így újabb rászorult
rétegeket tudtunk a programba bevonni. Az elmúlt két évben összesen 46 család

került a földprogramba, a közösség összefogásával ezek a családok bizonyítani
tudtak, lehetőséget kaptak az önmagukért való felelősségvállalásra, megélhetésükben való aktív szerepvállalásra, mellyel kivívták környezetük elismerését. A háztáji termelés hatásaként a pénzbeli segélyek csökkentése nem
számszerűsíthető ugyan, de a program nagyban hozzájárult a hátrányos helyzetű
családok megélhetési gondjainak enyhítéséhez.
A programnak azonban számtalan, a későbbiekben megtérülő eredménye,
hozadéka is van. Melyek ezek?
Szakmai szempontból a jelzőrendszeri tagokat megerősítette abban, hogy
aktív szociálpolitikai eszközökkel hatékonyabb a segítés. Nagyobb eredményeket lehet elérni azáltal, ha szakemberek nem a rászorultak mindennapi
vegetálását segítik, hanem a munkában kibontakozó tevékeny életet, mely a
következő nemzedéknek is követendő példaként szolgálhat. A nem megfelelő
szocializáció vagy annak teljes hiánya miatt több gyermek jelentős hátrányokkal
indul az életben, ennek javítása és megfelelő irányú fejlesztése a minta átadásán
keresztül fontos tényezőként jelent meg a szakemberek közös gondolkodása
során.
A program segíti a családokat abban, hogy saját munkájukat hasznosnak
érezzék, tenni akarásukat ösztönzi, illetve hibás életfelfogásukat pozitív irányba
fejleszti, hogy ne csak a mának éljenek.
A résztvevő családok, egyének aktivitásának megőrzésével, a tettrekészségük, motivációjuk segítségével, képességeik fejlesztésével növekedhet
az esélye annak, hogy visszajuthassanak a munkaerőpiacra. Javulhat a megélhetési biztonság a hátrányos helyzetű rétegek körében, egyben erősödhet a társadalmi tolerancia a hátrányos helyzetűek iránt. A kedvezményezett családok
szociális gondoskodásra való rászorultsági szintje csökkenhet, s ezzel egyenes
arányban az öngondoskodási igénye nőhet.
A legtöbb család számára a fontosság érzését, elismerést, sikert jelentett a
programban való részvétel. Elmondható, hogy sok kliens látható fejlődésen
ment keresztül, fontossá vált számukra a kertművelés, az udvar rendben tartása.
A kedvezményezettek körében mindenhol betakarításra került a téli ellátásukhoz szükséges termés, mely a mindennapi takarékoskodásukat
segítheti.
Mindezek ismeretében elmondható, hogy a képessé tevésre
irányuló szociális munka eszközével igenis hatékony eredményeket
lehet elérni. Természetesen a fejlődéshez a közösség összefogására,
önzetlen támogatókra elengedhetetlenül szükség van.

Viaelysium

ÖNKÉNTESEK

Temetkezési Szolgáltató Kft.

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

VÁLLALJUK SÍREMLÉKEK,

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
önkénteseket keres otthoni segítségnyújtásra.

EMLÉKHELYEK ELKÉSZÍTÉSÉT,
SÍRTISZTÍTÁST (MINDSZENTIG).
Temetkezési iroda:
5650 Mezőberény, Fő út 33.
www.viaelysium.hu
Nyitvatartás: H-P 8-12-ig 13-16-ig
Minden más időpontban ügyeletet tartunk.

Tisztelettel:
Győri Gábor ügyvezető
06-20-912-3949

Mezőberényi Hírmondó

Sokan szeretnének segíteni másokon, de
legtöbbször nem tudják a módját, hogyan és hol
tehetik meg, kiknek van rá a legnagyobb szükségük. Ha önzetlenül szeretne segíteni olyan
embereknek, akik betegségük miatt nehezen
mozognak, otthonukhoz kötötten élnek és
nehézséget jelent számukra a mindennapi
teendők elvégzése (pl. bevásárlás, házimunka
vagy akár egy csekk befizetése a postán), akkor
jelentkezzen hozzánk önkéntesnek és vegyen
részt a képzésünkön!
Most segítünk, hogy szervezett módon és
hasznosan tehessen másokért!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A jelentkezés feltételiről és az önkéntes
programról bővebb információkat kaphat
munkatársunktól az alábbi elérhetőségeken:
Brogli Edit, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
brogli.edit@segelyszervezet.hu
+36/30-5569015

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

A Banki és Végrehajtási
Károsultak Fogyasztóvélelmi
Egyesület
KÖZLEMÉNYE
bajba jutott adósok részére:
A Banki és Végrehajtási
Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület díjmentesen biztosít
tanácsadói, mediációs
lehetőséget a fizetési
nehézségekkel küszködő
lakosság részére telefonon
és interneten keresztül.
36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
Jelentkezzen
a fenti elérhetőségeken.
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Üzen a templom

90. születésnapi köszöntő
E hónapban ünnepelte 90. születésnapját

Várhalmi Mártonné,
Julika néni.
Ez alkalomból, Siklósi István polgármester
köszöntötte a város nevében
és adta át a miniszterelnök aláírásával
hitelesített emléklapot.

Augusztus, szeptember
hónapban
eltávoztak közülünk:
Adamik Jánosné Katona Mária (1973)
Mb., Nagy Sándorné Darányi Ilona
Zsófia (1959) Mb., Szenteszki Jánosné Mazán Mária (1922) Mb., Bartó
Pálné (1937) Mb. Jókai u. 53., Tari
József (1929) Mb. Szénáskert 29.
szám alatti lakosok.

Minden templom magasba ívelő tornya irányt mutat, tekintetünket az ég felé emeli. Ezzel emlékeztet
minket arra, hogy az életünk az égben lakozó Isten akaratához van kötve. Nem létezhetünk Nélküle. Jó volna
erre újra és újra rácsodálkozni, amikor elsétálunk a mezőberényi református templomunk és annak tornya
árnyékában. Isten szeret és velünk van – ezt üzeni a templom és a tornya. Ám nemcsak ennyit… A templom
falának minden egyes téglájában szinte hallhatjuk az emberi szív dobbanását, a mezőberényi reformátusságért való áldozatosságot, a tenni akaró igyekezetet, a kitartás erejét és a jövőbe vetett bizalmat, hogy
történjék bármi, a református templomnak állnia kell, hogy menedéke és védőbástyája legyen a hívő, keresztyén embereknek.
Eleink Istentől való szeretete állította fel ezt a templomot, s nekünk e hajlékot tovább kell
őriznünk, hogy méltóan zenghesse az utánunk jövő nemzedékeknek is Isten dicséretét és dicsőségét, és megmaradhasson az imádság házának. Magunkon érezve ezt felelősséget fogtunk hozzá a református templomuk felújításához.
A templomunk falának helyreállítása, a falátvágással történő szigetelés, a toronysisak újraácsolásának és
burkolásának munkája jelenleg is zajlik. Ám miközben ezt végezzük, nem feledkezünk meg az előttünk élt
nemzedékek fáradozásairól, amit e templomért tettek. Jelenünket és jövőnket így határozza meg a múlt, mindaz, amit Thury Dániel és Lipcsei Gábor lelkipásztorok is tettek Isten házának helyreállásáért, illetve
megújulásáért.
2011. augusztus 16-án a toronyról levett toronygombban két iratot is találtunk, melyek által eleink üzennek nekünk. Thury Dániel többek között a következőket írta le:
„1874. augusztus 21-e gyászemlékezetű s felejthetetlen nap lesz a mezőberényi református egyházra
nézve, amennyiben e napra virradóra éjfél után 8-9 perckor az égi tűz a tüzes villám tornyunk hegyibe csapott
s annak kül s beltartalmát mind a földiglen elhamvasztotta, csupán a kőfalak maradván meredező magasságban.
Három harangjaink részint leolvadtak részint lezuhanás közben darabokra görbülve használhatatlanokká
lettek. Toronyóránk szintén megsemmisült egynéhány darab vas maradván meg belőle. Templomunk belseje, fedélzete a reá magasból zuhant ropogva égő árbocfáktól, s a toronyba nyúlt padlás ajtón belövellett lángoktól tüzet kapva szintén az utolsó deszka s zsindely darabig láng martalékává lett….. Elöljáróságunk ez
iszonyú s mélyen megrendítő csapás után Istenben vetett bizalommal. kinek szabad tetszésétől függenek
mindenek s kinél van az erő, hatalom és birodalom mindörökké, néhány nap múlva a templomtető
építéséhez hozzá fogatott s e munka szeptember végére készen is lett, anyag és munka kerülvén együtt 2249
forintba.”
Nem egészen két hónap alatt a templomot helyreállították, mely az Istenbe vetett mérhetetlen bizalom,
illetve az emberi tenni akarás jele.87 évvel később Lipcsei Gábor lelkipásztorsága idején a templom külső
felújítása kapott helyett, templomtető bádogozása, illetve korszerűsítés, a villany bevezetése. Gyülekezetünket ebben a munkában az Úr Jézus ereje segítette. Őt és az Ő egyházát szolgálták. Mi is ezt tesszük, ma élő
mezőberényi reformátusok, szívünkben őrizve Lipcsei Gábor szavait: „S nekünk, akik hiszünk, az a
bizonyosságunk, hogy e problémák egyetlen megoldása JÉZUS KRISZTUSBAN volt, van és lesz! A benne
vetett hittel köszönjük meg a múlt sok szép tanítását, igyekszünk szolgálni a jelen feladataiban és bízunk
abban, hogy ha a föld és ég elmúlnának is, az Ő beszéde mindörökké megmarad.”
Román János
református lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
“Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gy.)

Köszönetünket fejezzük ki

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

mindazoknak, akik férjem

NAGY SÁNDORNÉ

és édesapánk tragikusan hirtelen

DARÁNYI ILONA ZSÓFIA

elhunyta alkalmából részvétüket

temetésén megjelentek,

nyilvánították

mély gyászunkban osztoztak,

és együtt éreztek velünk.

sírjára virágot és koszorút helyeztek:

Sinka Albertné

Szeptember hónapban
házaságot kötöttek:
Pataki János Szabadkígyós és Homoki
Barbara Mb., Plavecz Róbert György és
Dombi Renáta Mb., Aszódi Balázs Hévízgyörk és Schäffer Adrienn Budapest,
Schäffer Gábor Mb. és Hornok Magdolna
Csárdaszállás, Pirsoka János és Lakatos
Beatrix Mb., Szász Gergő Mb. és Todea
Mirabela Maria Rodica Kiskolota (Colote
„Románia”)

férje Sanyi,
gyermekei, Sanyi, Robi és Betti

Sinka Márta

Sinka Róbert
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Az OPS Kulturális Központban működő COLOR Fotóklub tagjai Gútán jártak
Már nagyon régi vágyunk között szerepelt egy gútai kirándulás.
Tagjaink közül többnek is van kötődése Gútához. Van, aki onnan származik, ott töltötte a gyermekéveit, mint pl. Barna Lajosné Erzsike
néni.
2011. 09. 23-án hajnalban tízen felkerekedtünk (Andrési Zoltán,
Andrési Zoltánné, Bankó Pál, Barna Lajosné, Cservenák János, Hajdú
Csaba, Hoffmanné Baranya Róza, Pintér Zoltánné, Savoltné Földesi
Zsuzsanna, Vágvölgyi
Mihály), és nekivágtunk 2 személyautóval
a hosszú útnak. Nem
siettünk, minden percet ki akartunk használni. Szeptember végén ajándék az ilyen
ragyogó idő, és most
nekünk 3 napon keresztül részünk volt
benne. Mi fotósok azt
valljuk, hogy nem
szabad a szép dolgok
mellett csak úgy elmenni, hanem amit lehet, meg kell örökíteni.
Első nagyobb megállónk az Esztergomi
Bazilikánál volt. 402
lépcsőfokot
kellett
megtennie annak, aki
a Bazilika tetejéről
szeretett volna képeket készíteni. Gyönyörű volt a kilátás, megérte a lépcsőzést. Majd átmentünk a Dunát átölelő Mária Valéria hídon, és már Szlovákiában,
Párkányban voltunk. Megnéztük a főteret,fagyiztunk és tovább indultunk.
Komáromban csatlakozott hozzánk Szabó László fotóművész,
akinek augusztus 20-án volt nálunk kiállítása. Innentől kezdve végig
rendelkezésünkre állt, azt is mondhatnánk, hogy Ő volt az idegenvezetőnk.
ADuna Múzeumban megtekintettünk 2 fotókiállítást, és készségesen tárták elénk a múzeum történetét is.
A kellemes őszi napsütésben sétáltunk és fotózgattunk Komárom
utcáin, majd elindultunk Gútára, a szálláshelyünkre.
Ezúton szeretnénk megköszönni Gúta polgármesterének, hogy
ingyen biztosított számunkra szálláshelyet. Másnap kipihenve
nyakunkba vettük a várost, és Szabó Laci vezetésével felkerestük a rég
nem látott rokonságot, ismerősöket.
Barna Lajosné, Erzsike néninek felkerestük a régi családi házukat,
nagy örömére még mindig ugyanúgy meg van, ahogy ő emlékszik rá.
Az utcában egy idős néni sietett hozzánk, mikor meghallotta mi járatban vagyunk. Beszédbe elegyedtek Erzsike nénivel, és előjöttek a régi
szép idők. Mi pedig képekben örökítettük meg.
Délután a szigetre mentünk, ahol a Vízimalom Múzeumot csodálhattuk meg. A Kis Duna és a Vág folyó találkozásánál van Vág völgye,

itt található az úgynevezett Békavár is. Az egész egy nagyon szép
természetvédelmi terület. Fotósoknak kiváló fotózási lehetőség, amit
maximálisan ki is használtunk.
Késő délután átmentünk a szomszéd településre, ahol az ott
működő Sörgyárnak éppen nyílt napja volt. Körbevezettek bennünket,
megmutatták a modernizált sörgyártást, és megkóstolhattuk a söröket
is, a férfiak nagy örömére.
Este koncertek sorozata várta a vendégeket. Késő este estünk
be az ágyba, de másnap
már frissen-üdén indultunk neki a napnak.
Délelőtt még mindig
volt olyan rokon, akit
meglátogattunk. Egy
szüret kellős közepébe
cseppentünk, mikor kimen tünk egy tanyára
Mili néniékhez. Finom
szőlővel kínáltak bennünket.
Délben a Horgásztónál volt találkozónk
Gúta polgármesterével,
Horváth
Árpáddal.
Szeretett volna velünk
személyesen is találkozni, és mi is szerettük volna neki személyesen is megköszönni
szívességét.
Mivel neki ezen a helyen protokálisan is jelen kellett lennie, mert
ugyanis itt most horgászverseny volt, összekötve a kellemest a
hasznossal, itt volt a találkozónk.
Szíves fogadtatásban volt részünk. Megvendégelt bennünket, mi
megköszöntük és egy kis ajándékkal kedveskedtünk neki.
Úgy váltunk el, hogy nagyon szívesen vár bennünket, és mi máskor
is szívesen megyünk újra. Egyik útitársunk volt Cservenák János is,
aki a Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Azt
mondta, már nagyon sokszor járt Gútán, sokfelé járt, de ezeken a
helyeken, ahol most jártunk, még nem járt ő sem. Nagyon szívesen
csatlakozik hozzánk máskor is.
Utolsó uticélunk az Erődhöz vezetett. Ide csak Szabó Laci
ismeretsége segítségével juthattunk be. Nagyon sok érdekességet hallottunk és láttunk. Meg is örökítettünk mindent, amit csak lehetett.
Mindenki a saját szemszögéből.
Összegezve a kirándulást, kivétel nélkül mindenki nagyon jól
érezte magát. Köszönhető ez a jó társaságnak, a ragyogó időnek és
nem utolsó sorban Szabó László fotóművésznek, aki a drága idejét
ránk áldozta, és megmutatta nekünk mindazt, amit látni kell
Kolarovából fotós szemmel is. Köszönjük ezt az élményt.
(A kiránduláson készült fotókból válogatás tekinthető meg a
www.mezobereny.hu honlapon).
Hoffmanné Baranya Róza

A Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület tagsága
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 58 432,- Ft.volt, melyet az egyesület csapatainak versenyeztetésére
(nevezési díjak, utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.
Henger Péter, elnök
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Ne csak beszéljünk egészségünkről!

Mesélj nekem

Valóban sokat hallunk, olvasunk, beszélünk egészségünkről. De
vajon teszünk-e érte? Leczkésiné Hőgye Katalin, nordic walking
edzőt kérdeztem, milyen lehetőségeket ajánl egészségünk
megőrzésére?
- Először egy igazi testi – lelki feltöltődésre alkalmat adó
lehetőséget ajánlanék. Hangversenyt a léleknek! – október 14-én pénteken 18 órától a „Hangfürdő”-t a gimnázium tornatermében.
- Kérlek beszélj erről részletesebben.
- Ez Bergerné Wilk Halina Hang és Gong mester meditációs,
relaxációs zenei hangversenye, A koncertnek egyedülálló hangulata
van, a keleti hangszerek rezgései különös élményt nyújthatnak. A
szokásostól eltérően általában fekve szokták a koncertet végighallgatni, mert fekve könnyebben kerülhetünk a teljes ellazulás állapotába,
ezért szükséges polifoam szivacs, hálózsák, vagy takaró, esetleg
párna, de a hangverseny ülve is hallgatható.
- Milyen hatással van ez a szervezetre?
- A rezgések hatásai: szervezetünk harmonizálása, energia blokkok
oldása, csakrák működésének javítása, feszültségek, stressz oldása,
krónikus fáradság megszüntetése, érzelmi problémák feltárása, hangulat javítása.
(Ha bárkinek felkeltette érdeklődését az előadás, vagy volt már
ilyenen, és ismét szeretné ezt az élményt átélni, jöjjön, ne hagyja ki az
alkalmat! Jegyek válthatók elővét, vagy a helyszínen is. További
információ: 70/45-16-156. - szerk.)
- Október 15-re a Világ Gyalogló Napjára is szervezel túrát.
- Igen, október 15-én szombaton a Világ Gyalogló Napján mi is
gyalogos és Nordic Walkingos túrát szervezünk. Helyszíne a Liget és
mögötti rét, a Medvefejes tó, Tücsökdomb és környéke. Különböző
túratávok lesznek, hogy mindenki életkora és erőállapota szerint
választhasson. Várunk gyermekeket, felnőtteket és természetesen az
idős korosztályt is! Túra előtt az első 60 jelentkezőnek megmérjük a
vérnyomását, pulzusát, vércukorszintjét. Túra után megismételjük a
méréseket és bizonyosságot kapnak fizikális állapotukról és a vércukorszint változásról.
Gyülekező és mérés 9 órától a Ligetben a Madarak házánál, 9,30tól indulnak a túrák vezetővel.
1. Ligetséta 2-3 km gyaloglás, tervezett idő 1 óra. 2. Közepesen
erős túra: 5 km, tervezett idő 1óra 20 perc. 3. Erősebb túra: 8 km,
tervezett idő: 1 óra 40 perc. A 2-es és 3-s túra a Medvefejes tóig megy,
ahol távcsöves madár megfigyelési lehetőség lesz. Ezeken a túrákon
való részvétel ingyenes. Javaslom, hogy a túrára mindenki hozzon
magával ivóvizet!
- Kik segítették a program megvalósulását?
- A Városi Humánsegítő Szolgálat, a helyi Vöröskereszt Szervezet,
a Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa, az OPSKK, és a Berényi
Nordic Walking Szabadidős Klub.
- Mit ajánlanál azoknak, akik kedvet kaptak a rendszeres
sporthoz, szeretnének edző irányításával mozogni, ha társaságra
vágyik, és úgy érzi, együtt könnyebben menne a torna?
- Ajánlanám a Gerinctornát Pilates elemekkel. Erre lesz is lehetőség
minden hétfőn 18,30-tól a gimnáziumban. Ha valaki inkább csak
délelőtt szeretne tornázni, például mert gyermeke bölcsiben vagy
oviban van, vagy csak egyszerűen élvezni szeretné a szabadnapját,
nyugdíjas éveit, erre is van lehetőség. Minden hétfőn és csütörtökön a
Ligetben a Madarak Házában 8,30-tól kondicionáló gerinctorna –
közepes erős. 9,30-tól „széktorna”, annak, aki kímélőbb tornára
vágyik, vagy a kora már több, de szeretne erősödni, izmokat nyújtani.
A gyakorlatokat széken ülve és mellette állva végezzük.
A legjobb egészségmegőrzés a tudatos, rendszeres sportmozgás,
mely pozitívan hat a keringésre, a vérnyomásra, a vércukorszintre, az
izmok és ízületek állapotára, a csontritkulásra, a nyirokkeringésre, a
lelki állapotra és még hosszan lehetne sorolni.
- Ahogy te szoktál fogalmazni. Ne a kifogásokat keressük, hanem
tegyünk egészségünkért addig, amíg tehetjük!

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Városi Könyvtárában 2011.
szeptember 16-án Iványi Dalma mesélt
az érdeklődő gyerekeknek.

Mezeiné Bátori Valéria

11.

A Wikipédiából ezt tudhatjuk meg
Dalmáról, a sportolóról: „több, mint
százszoros magyar válogatott kosárlabdajátékos, a Pécs 2010 irányítója és csapatkapitánya. 1999-ben ő volt az első
magyar női kosárlabdázó, aki játszott az
WNBA-ben, ahol eddig összesen 5 szezont játszott nyaranta.
Az összes korosztályos válogatott
tagja volt, 1995 óta a felnőtt válogatott tagja, melyben négy alkalommal (1995,
1997, 2001, 2003) játszott az Európa-bajnokságon és 1998-ban a világbajnokságon is.
A pécsi csapat tagjaként kilencszeres magyar bajnok, tizenegyszeres
kupagyőztes, kétszeres Euroliga-bronzérmes. Háromszor tagja az Euroliga AllStar európai válogatottjának (2006, 2007, 2008). 2010-ben az Euroligában
tripla-duplát ért el a Wisła Can-Pack ellen (24 pont, 11 lepattanó, 10 gólpassz),
amivel a hét játékosa lett.
Euroliga-statisztikák:
· Négy alkalommal (2005, 2008, 2009, 2011) az Euroliga legjobb gólpasszadója
· Három alkalommal (2002, 2004, 2007) az Euroliga legjobb labdaszerzője
· Egy alkalommal (2008) az Euroliga legjobb százalékkal büntetőző
játékosa“
Iványi Dalmáról, a kiváló sportemberről mi - Mezőberényben - azt is tudjuk,
hogy a családja a városban él és a helyi kosárlabda sport nem tartana itt a szülei
– Iványiné Dombi Julianna és Iványi László – elhivatott munkássága nélkül. És
azt is tudjuk, hogy a lányok, Dalma és Nóri pici koruktól otthonosan mozogtak
a sportcsarnokokban. És az is bizonyos, hogy Dalma valódi példakép a kosárlabdázó palánták számára és mindig élmény a vele való találkozás.
Várakozással készültek a könyvtár munkatársai a rendezvényre, Dalma
pedig azt a mesét hozta el ifjú hallgatóságának, amit a nagymamájuktól gyakran
hallottak és mindkét lány kedvencévé, igazi családi mesévé vált. A közönség
örömére – és egy későn érkező mesehallgató kérésére – kétszer is elmondta
Dalma a kisgidó történetét.
- Szereted a meséket.
- Igen. Sok mesét hallgattunk a nagymamánktól, szüleinktől, az oviban és
később az iskolában is. Anyával diavtítővel is sokat meséltünk. Kezdetben ő
olvasott, aztán, ahogy iskolások lettünk már mi is olvastuk a történeteket. Volt,
hogy egy mese akár egy órán át tartott, mikor még olvasni tanultunk. Szép
emlékek ezek az esti mesélések. Ha betegek voltunk, akkor aztán a nagyobb
figyelem mellett több mese is jutott, hogy gyorsabban gyógyuljunk. Később
pedig magunk is meseolvasóvá, olvasóvá váltunk. Az itt elmondott másik
történet a kedvenc mesekönyvemből a kedvenc mesém volt.
- A mesék kiválasztásán túl is készültél a mai délutánra?
- Természetesen. Kicsit izgultam is, de a gyerekek nagyon kedvesen fogadtak, jó volt nekik mesélni. A felkészülés pedig nem okozott gondot, mert jó ideje
rendszeresen mesélek a születendő gyermekünknek.
- Nagyot változik az életetek.
- Így van, most a baba az első.
- Az aktív sportpályafutásod folytatását hogyan tervezed?
- A sporttal csak aktív sportolóként álltam le. Rendszeresen mozgok, úszni,
kismama tornára járok, ősztől edzéseket tartok. A sportpályafutás folytatásának
kérdése még nyitott. Úgy gondolom a baba érkezésével sok feladat hárul rám.
Egy darabig csak a családommal szeretnék foglalkozni. Az edzősködést
fontosnak tartom, de pontosan ebben a pillanatban nem tudom megmondani,
hogyan, mikor folytatódik a munkám, vannak lehetőségek, kihívások. Most
azonban magunkra koncentrálok. Az orvos szerint karácsonyra, szentestére
érkezik a kisfiunk.
- Sok sikert, jó egészséget és boldog karácsonyt kívánok Dalma, az édesanyának, a sportolónak, az edzőnek, a sportvezetőnek.
-ske-
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Kispályás
labdarúgó
Teremkupa
A Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola
DSE
november 13- tól
30. alkalommal

„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”
Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények
az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális
tanulás szolgálatában
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022

rendezi meg a Teremkupát.
2011.szeptemberében indult „Életvezetési
ismeretek, konfliktuskezelés” címmel az a 10 x 3
órás foglalkozás sorozat, melynek résztvevői
olyan fiatal felnőttek, akik ebben a témában várnak segítséget, tanácsot, ösztönzést. A feldolgozásra kerülő témák azon kompetenciák fejlesztését segítik, melyek hozzásegítik a fiatalokat önmaguk és környezetük jobb megismeréséhez, a
mindennapi élethelyzetek megoldásához, a szociális kapcsolatok építéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos problémák kezeléséhez.

Ebben az évben két kategóriában
nevezhetnek a csapatok:
1. Szenior (35 évesek és idősebbek)
2. Amatőr
A Versenykiírás a sportcsarnokban
vehető át október 15. után!
A lebonyolítással kapcsolatos első
megbeszélést október 24-én (hétfőn)
17.30 órától tartjuk
a Molnár Miklós Sportcsarnokban.
Várjuk az érdeklődő csapatok jelentkezését!
Henger Péter elnök

Onody Gyuláné
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.
Telefon:66/515-552
Fax: 66/515-551
E-mail: opskk@mezobereny.hu
Honlap: opskk.mezobereny.hu

Bobály András épület és bútorasztalos, faipari technikus
Nyílászárók gyártása, egyedi bútorok gyártása,
belsőépítészet, gipszkartonozás, egyedi igények kielégítése.
Nyomtatás
Reklámtárgyak
Pólók, munkaruhák szitázása
Emblémázás
Ponyva, plakát, molinó
Grafikai tervezés
Kiállítási eszközök, berendezések
Arculattervezés
Névjegykártyák
Szórólapok
Meghívók
Kirakat, autó dekoráció
Öntapadók

Mezőberény, Kismester u. 6/a
06/30/225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK INGYENES KIHELYEZÉSE

Az általános iskolában

minitenisz oktatás indul
a jelentkezők számától függően várhatóan október vége felé

Információ: c.t. Urbancsek Zoltán
Tel.: +36-20/5-567-568
E-mail: mezobereny@kopirex.hu
Megrendelés felvétel:
Berény Shop papírbolt, Fortuna tér 20.

Helyszín: Petőfi úti tagintézmény sportcsarnoka
Időpont: hétfő 17-18:00, csütörtök 17-18:00
Tanfolyam díja: 600Ft/ alkalom
Az edzéseket tartja: S. Nagy Imre Tel.: 06209413836
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