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Tisztelt Mezőberényiek,
Tisztelt Városunkba érkező Vendégeink!

XXIII. évfolyam, 2013. augusztus

Meghívó
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. augusztus 20-án /kedd/ 10 órai kezdettel
ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉST
tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ünnepi testületi ülésen kerülnek átadásra
„ Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címek
Díjazottak:
Prof. Dr. Bak Mihály
Dr. Gschwindt András
Helye: Városháza Díszterme, Mezőberény, Kossuth tér 1.
Siklósi István polgármester

Állami ünnepünk alkalmából szeretettel
köszöntöm Önöket.
Az idei év a Város újratelepítésének 290.
évfordulója jegyében telik. A Berényi
Napok programjában is többször
találkozhatnak erre utalással, aminek oka,
hogy büszkék vagyunk településünkre,
büszkék őseinkre és arra, hogy közel
három évszázad értékteremtő munkája
következtében fejlődött Városunk
szerethetően szép, jól élhető várossá. Ahhoz, hogy ezt a
munkát folyamatosan magas színvonalon végezhessük,
időnként meg kell állni, ünnepelni, pihenni, lazítani. Ehhez a
kikapcsolódáshoz kínál nagyszerű lehetőséget az augusztus
18-20-ig terjedő ünnepi időszak programja, melyben
döntően helyiek és környékbeliek kapnak lehetőséget
szórakoztatni az ünneplőket. Hagyományossá vált
programok is várják az érdeklődőket: kiállítások lesznek,
fellépnek a helyi művészeti csoportok, és lesz pörköltfőző 08.20. 17:00 - Szent István napi felvonulás
verseny is. És persze lesz "nagy durranás", többek között a
Magna Cum Laude zenekar fellépésével, a tűzijátékkal.
Kívánom a Tisztelt Olvasóknak, hogy töltsék nagyon
kellemesen az ünnep napjait, s ily módon emlékezzenek
államalapító Szent István királyunkra, valamint az újkenyér
ünnepére!
Siklósi István polgármester
A részletes program az újság mellékletében
és a városi honlap (www.mezobereny.hu)
eseménynaptárában olvasható.

08.20. 21:30 - Tűzijáték
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Mezőberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
Mezőberény Város Óvodai Intézménye felhívásai:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Óvodapedagógusi tevékenység ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus,
óvodapedagógusi munkakörben szerzett - legalább 5 év feletti
szakmai tapasztalat, felhasználói szintű informatikai
rendszerismeret, büntetlen előélet, cselekvőképesség
óvodapedagógus
munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 09. 02 - 2014. 06. 30-ig –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:Óvodapedagógusi tevékenység ellátása
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:főiskola, óvodapedagógus, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
óvodai dajka
munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Dajkai feladatok ellátása:
gyermekgondozási és takarítási feladatok, munkaköri leírás
szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:Középfokú képesítés, dajka szakképesítés,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
óvodai dajka
munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 09. 02 - 2014. 06. 30-ig –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:Dajkai feladatok ellátása:
gyermekgondozási és takarítási feladatok, munkaköri leírás
szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, dajka
szakképesítés, büntetlen előélet, cselekvőképesség

pedagógiai asszisztens munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 09. 02 - 2014. 06. 30-ig –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Az óvodapedagógus irányítása mellett
segíti a nevelőmunkát, részt vesz a gondozási és nevelési
feladatok ellátásában.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
gondozó-takarító munkakör
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 09. 02 - 2014. 06. 30-ig –ig tartó
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A gyerekek gondozási feladataiban való
részvétel, az óvoda tisztán tartása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, dajka szakképesítés,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
A meghirdetett állásokkal kapcsolatos részletes információk a
www.mezobereny.hu oldalon a kiemelt hírekben találhatók.

KÖZADAKOZÁS PIHENŐ PARKRA
Tisztelt Mezőberényiek!
A Városháza udvara és a Békési úti lakások mögött található zöld
területet a tervek szerint pihenő parkká – játékokkal, padokkal,
ivókúttal - kívánjuk alakítani, mely jól szolgálná a városlakók és
közvetlenül az ott lakók kikapcsolódását, szebbé, rendezettebbé
tenné a környezetet. A park tervei elkészültek, a város honlapján
megtekinthetőek. A kialakításra kerülő parkot közadakozásból
tervezzük megvalósítani, és nemcsak a magánszemélyek
adományaira számítunk, hanem a városban működő cégekre is. Az
eddigi megbeszélések, egyeztetések alapján több ígérvényünk is
van, amelyeket a K&H Banknál vezetett 10402142-4956494848571541 elkülönített számlaszámra lehet utalni, vagy a felajánlást
a Városházán a pénztárban is befizethetik. Amennyiben más
formában - munka, eszközök beszerzése és átadása - tudnak
segíteni, úgy személyes egyeztetés szükséges, melyet Siklósi
István polgármesterrel vagy Borgula Péter beruházási
csoportvezetővel lehet megtenni. A támogatók nevét a park
bejáratánál emléktáblán fogjuk megörökíteni, ezzel is
megköszönve támogató segítségüket. Összefogásunkban bízva
tisztelettel:
Siklósi István
Mezőberény Város polgármestere

Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón
2013. szept. 22-28-ig, 6 éjszaka 7 nap
22.200.- Ft/fő + 450. Ft/nap idegenforgalmi adó.
Elhelyezés: 2-3 ágyas szobákban, félpanziós ellátás.
Beutaló nem kell. Parkolási lehetőség az udvarban ingyenes.
A volánbusz menetrendnél változás történt.
A járat 8 óra 56 perckor indul.
Soron kívüli orvosi vizsgálat.
Jelentkezni: 2013. aug. 20-ig 5000.- Ft/fő befizetésével.
Kiszely Zsuzsanna: 30/454-7149
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INTÉZMÉNYI HÍREK
Küldöttség járt Münsingenben

2013. július 26. és 28. között küldöttség látogatott a németországi
Baden-Württemberg tartományban fekvő testvérvárosunkba,
Münsingenbe. A hivatalos delegációt Siklósi István polgármester
vezette, a delegáció tagja volt Szekeres Józsefné alpolgármester,
dr. Burján Katalin és Kovács Edina képviselők. A meghívást a helyi
önkéntes tűzoltók új laktanyájának átadására kapta városunk, így a
küldöttségnek tagja volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Halász
József és Csávás Tibor parancsnok is, valamint Machó János
vállalkozó és tolmácsunk Bernáthné Pocsai Judit.
A laktanya megnyitóján Müke Münzing köszöntötte a jelenlévőket és
méltatta az ottani önkéntes tűzoltók munkáját. Ezt követően a francia
és a mezőberényi tűzoltók köszöntötték a helyi kollégáikat és
természetesen a többi vendéget is, majd Münsingen polgármestere
bemutatta az újonnan átadott létesítményt.
Másnap reggel a belváros rövid bemutatására és annak
nevezetességeinek megtekintésére került sor, majd egy sétára a
Hasuberg Beutenlay-on. /Ez egy arborétumhoz hasonló terület, ami
tele van védett fákkal és különféle növényekkel./
Este a kétnapos városi rendezvény megnyitóján Müke Münsing
polgármester ünnepélyesen köszöntötte Mezőberény Város
polgármesterét és a delegáció tagjait.
Ez alkalommal tolmácsolta Siklósi István polgármester Mezőberény
város köszöntését és adta át ajándékát, egy gyönyörű festményt,
melyet Fülöp Antal mezőberényi amatőr festőművész készített.
Köszönet érte!
A találkozó alkalmat adott arra, hogy a delegáció tagjai megismerjék a
münsingeniek vendégszeretetét, együtt ünnepeljenek Münsingen
lakóival, tovább építsék a testvérvárosi kapcsolatot és nem utolsó
sorban arra is sikerült időt szakítani, hogy a gazdasági
együttműködések lehetőségeiről szót váltsanak.

4. Intézményi Horgászverseny - 2013. június 16.
Immár a 4. állomásához érkezett
az Intézményi Horgászverseny,
mely idén június 16-án került
megrendezésre a Kovács
Farmon.
A verseny alatt nem csak a
halakkal, hanem a nagy
meleggel is meg kellett birkózni
a versenyzőknek és minden
közreműködőnek, hiszen igazi
nyári melegben aszalódtunk a
vízparton. A második évben
nevezett 15 csapatos rekordot a
most benevezett 16 csapattal
sikerült megdönteni, aminek
következtében, összesen 64
versenyző küzdött meg a díjakért és a hírnévért. A 6 db intézményi
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csapat mellett, 10 db a támogatókat képviselő csapat jelent meg és vett
részt a versenyen. Ismételten megdőlt a legnagyobb kifogott hal
rekordja egy gyönyörű amurnak köszönhetően. A halsúlya 10,2 kg
volt a mérlegeléskor, melyet követően azonnal visszakerült éltető
elemébe. A fogási eredmény most is növekedett, de mint eddig minden
évben, néhányan nem jártak szerencsével és nulláztak, viszont végre
Ők voltak kevesebben. A versenyt szokásosan egy közös ebéddel
zártuk, ahol a menü vadpörkölt és halászlé volt sok napsütéssel
megspékelve. Köszönjük minden kedves támogatónk felajánlását és
hozzájárulását, mellyel segítették az IV. Intézményi Horgászverseny
megvalósítását.
Külön köszönöm Kovács János házigazdánknak - aki a verseny
főtámogatója -, hogy ismét befogadott minket és a használatunkba
adta a bányatavat egy kellemes horgásznap erejéig.
Lajkó Roland főszervező
Köszönjük támogatóink segítségét:
Kovács János házigazda
Balta Roland vállalkozó, Barna Márton képviselő, Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Berény Color Bt., Berény Szálló
Étterem, Berény TV, Borgula-Ép Kft., Böci Bt., Csárda-Tex Kft.,
Eczeti György (Fornetti), Fondor-Tel Kft., Gulyás-Szaki Kft., Gyulai
Pálinka Manufaktúra, Halászati és Öntözési Kutatóintézet Szarvas,
Halibi horgászbolt, Hoffmann Henrik (Török kocsma), Katica
Virágbolt, Kis Sándor vállalkozó, Kiszely Papír, Köröstarcsai úti
zöldséges (Tóth Károly), Liszkai Sándor vállalkozó, Makk-hetes
kocsma, Mangó kávézó, Mezőberényi Polgármesteri Hivatal,
Mezőberényi Vadász Társaság, Neovet Bt., Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ, Püski Tibor (Piactéri gazdabolt), Rácz László
(Rácz pékség), Rigó Tibor vállalkozó, Sági horgászbolt, Szémán
András vállalkozó, Sziráczki Dániel (Sziráczki Pékség), Szűcs-Net
Kft., Tópart Vendéglő, Tóth Sándor fafaragó, Vino 2001 Bt.

MEGHÍVÓ
2013. szeptember 7-én déli 12 órakor
csendes megemlékezést tartunk az 1951-es
budapesti kitelepítés emlékére. Szeretettel
várunk mindenkit az emlékműnél.
A kitelepített és a befogadó családok
nevében:
Kisari Miklósné

MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ AZ Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
jelű pályázat programjaként foglalkozássorozatot indított
ÁLLÁSKERESÉS A NETEN CÍMMEL
A foglalkozásokat kéthavi rendszerességgel tartják az OPSKK
Könyvtárában a helyi munkanélküliek, álláskeresők számára,
azzal a céllal, hogy a könyvtár saját eszközeivel segítse őket a
munkaerőpiacra való visszakerülésben: álláskereső oldalak,
keresési technikák megismertetésével, számítógépes
szövegszerkesztő használatával, álláskereséshez beadott
pályázatok, önéletrajzok formai elkészítéséhez nyújtott
módszertani támogatással.
A foglalkozások helyszíne: az OPSKK Könyvtára
A következő foglalkozások időpontjai:
2013. augusztus 28. 10.00
2013. október 30. de. 10.00
2013. december 18. 10.00
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4.
Búcsú

Havas hegycsúcsok között, több, mint
3000 méter magasban, egy kis hegyi
kápolnában gyújtottam ezt a gyertyát
neked. Ott fenn egyedül voltam a
gyászomban, de láthatatlan szálak
összekötöttek az otthoniakkal, akik
éppen ezen a napon kísértek utolsó földi
utadra. A könyvtáros kollégákkal, akik
tiszteltek és szerettek, az olvasóiddal, köztük a már felnőtt hajdani
gyerekkönyvtáriakkal, családtagjaiddal, akik mindenkinél jobban
érzik a hiányodat.
Nem tudok rád halottként
gondolni, könnyeken át is a
mosolygó élő arcot látom.
Láttalak csillogó szemű
fiatal lányként, aki nyitott
szívvel, fiatalos lendülettel
és tenni akarással lépett be a
könyvtárba. Láttalak újabb
és újabb ötleteket felvonultató kreatív gyerekkönyvtárosként. Hányszor bütyköltetek Katival éjszakába
nyúlóan, hol mesetarisznyát
varrva, hol
másnapi
foglalkozáshoz segédanyagot készítve, vagy éppen
tortát, süteményt sütöttetek hajnalban - természetesen otthoni
anyagból - , csak azért, hogy a gyerekek örüljenek, élmény legyen
számukra minden ott töltött idő! Láttalak kiteljesedni emberként és
könyvtárosként. Ahogyan egyre több tudást szereztél, egyre több
tapasztalatot gyűjtöttél, és lettél a könyvtárügy és a mezőberényi
könyvtár iránt elkötelezett, kiváló szakember. A szemem előtt nőttél!
Együtt örültem veled, és büszke voltam Rád! Tudod, az „anya”, aki
boldogan nézi a „gyermek” szárnyalását… Nekem megadatott úgy
elmennem ebből a könyvtárból, hogy biztosan tudtam, mindazt
megőrzöd elődeid munkájából, ami érték, és jócskán gyarapítod majd
saját talentumaiddal. Jó érzés volt! Tetted a dolgod akkor is, amikor
finoman szólva, nem a könyvtárnak állt a zászló! Tudtad, az a
legfontosabb, hogy az olvasó minden körülmények között, az adott
lehetőségek határain belül a legtöbbet, a legjobbat kapja, ez számít,
nem az ilyen-olyan vélekedések. Sokat és magas színvonalon
dolgoztál! Ha hagytak, örömből! Hány, soha ki nem fizetett
munkaórád ment el később példaértékű helyismereti adatbázisra? A
hagyományt teremtő rendezvényekre, közöttük az országos hírűvé
vált Mesélj nekem-re? Vagy a legutóbbi könyvtáros konferenciára,
amely szerte vitte Mezőberény jó hírét? A belső késztetés, az
ügyszeretet vezérelt, ezért nem számított az idő, ezért teljesítettél
sokszor erőn felül. Szolgálat és szerelem volt számodra a könyvtár.
Volt energiád a kollégákra is. Veled dolgozókra, a tágabb
környezetben élőkre és a már elmentekre. Tiszteltek a megyei szakmai
egyesületének vezetőjeként, és szerettek emberként. A nyomaid itt
maradnak, a könyvtárban, az emberek szívében.
Köszönöm, hogy voltál!
Várhalmi Erzsébet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Pallagi Máriát
utolsó útjára elkísérték, felfoghatatlan gyászunkban
részvétüket kifejezték.
A gyászoló család
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
Kosztolányi Dezső
Megrendült szívvel búcsúzunk tragikus hirtelenséggel elhunyt
munkatársunktól, Pallagi Máriától, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ Könyvtárának vezetőjétől.
OPSKK dolgozói
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TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0002
Művészet az Oktatásban Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Művészet az Oktatásban Alapítvány
pályázati keretek között segíti a tehetségek
kibontakozását az általa fenntartott „Leg a
láb” Alapfokú Művészeti Iskolában
2013/08/07
A Művészet az Oktatásban Alapítvány, a „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 9 299 800 forint uniós
támogatást nyert a Társadalmi megújulás Operatív Program
keretein belül, Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása –
(Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program) című,
TÁMOP-3.4.4/B-11/2 kódszámú pályázati kiírásban. A
projekt címe: Néptánc, népzene és kézművesség területén
tehetséggondozó feladatok ellátása a Leg a láb iskolában,
azonosítószáma: TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0002,
megvalósításának időszaka:
2013. január 16-tól 2014. január 15-ig2013/08/07

A projekt során az alapítvány a tehetséggondozás terén
valósít meg különböző szakmai programokat a „Leg a láb”
iskolában, mely programok egy részében az iskola
tanulóinak egy csoportja érintett, másik részében pedig az
iskola pedagógusai közül a pályázatba bevont szakmai
megvalósítók kapnak lehetőséget, hogy továbbfejlesszék
tudásukat elsősorban a tehetséggondozás, tehetségsegítés
területén.
Már megvalósult programok 2013 első felében:
- Egyéni és csoportos tanácsadások mind a bevont
gyermekeknek, mind a szakmai megvalósítók számára
- 30 órás akkreditált továbbképzés 10 fő – a szakmai
megvalósítók, valamint pedagógusok – részvételével
- Szakmai nap a gyermekek, szakmai megvalósítók, külső
szakmai segítők (néptáncosok, népzenészek, kézműves
szakemberek) és szakértők részvételével
- Helyi Fórum kialakítása, melynek célja a tehetséges
gyermekek és fiatalok felkutatása és tehetségének
kibontakoztatása, s e cél érdekében a helyi művészeti
csoportok, civil szervezetek együttműködésének szorosabbra
fonása
A fentieken kívül még számos érdekes és hasznos szakmai
program kerül megvalósításra, mint például a szakmai napok,
hospitálások, tanulmányutak, együttműködés kialakítása
tehetségpontokkal és tehetségsegítő tanáccsal, konzultáció a
bevont szakemberek számára, az alapítvány és a művészeti iskola
által már regisztrált tehetségpont akkreditációjának előkészítése,
jó gyakorlat beszerzése és adaptálása, valamint egy adatbázis
létrehozása a Viharsarokban élő, néphagyomány területén
tehetséget mutató gyerekekről, fiatalokról.
Az alapítványról, a projekt megvalósított programjairól,
valamint az alapítvány által fenntartott iskola munkájáról, fontos
eseményeiről a http://legalab.mezobereny.hu/ oldalon
olvashatnak.
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CIVIL SZERVEZETEK
A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségről
A nemzetiségi tudat megőrzésének egyik legfontosabb eleme a
nemzetiségi kultúra ápolása. Nemzetiségi programjainkkal őrizzük a
szlovák hagyományokat, ösztönözzük a közössé geinket a
hagyományok ápolására. Rendszeres programjaink a jeles napi
szokások, a népi hagyományok és a közösségi élet fenntartását
szolgáló klubfoglalkozások. Az összetartozás érzése nagyon fontos
tényező rohanó világunkban. A szervezet tagjai nagy szükségét érzik
annak, hogy szellemi és tárgyi emlékeiket megmentsék a pusztulástól,
a feledésbe merüléstől. De legalább ennyire fontos az a közösségi
szellem, amely áthatja a szervezet munkáját. A tenni akarás, az
egymás iránti tisztelet, a közös munka és szórakozás öröme, - mindmind olyan hajtóerő, ami még nagyobb lelkesedést, új lendületet ad az
elvállalt feladatok és nemzetiségi célok megvalósításához, a közösség
megtartásához.
A Mezőberényi Szlovák Pávakör tagjainak bőven van alkalmuk és
lehetőségük arra, hogy gyakorolják, életben tartsák és az ország
különböző részein be is mutassák a Berényi szlovákság kultúráját,
dalkincseit. Az elmúlt évben „A Népek Zenéje Népek Tánca”
Országos vetélkedőre is jelentkeztünk és több elődöntőn keresztül
eljutottunk a döntőig. A döntő Szegeden a kis színházban került
megrendezésre, ami már eleve felemelő érzést adott. A szakmai zsűri,
ezüstminősítéssel díjazta a Pávakört. Számos rendezvényen vettünk
részt, melyből kiemelném Szarvason az evangélikus kórusok
találkozóját, a Megyei Pávaköri találkozót és nagyon sok olyan
szlovák rendezvényt, ahol képviseltük a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiség értékeit. Az eredményes szerepléseknek és a szép
sikereknek mindannyian örülünk, hiszen ezért dolgozunk a próbákon,
ez élteti a pávakört.
A Mezőberényi Szlovákok Szervezetének és a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatnak is célja ismereteiket átadni az
utódoknak, - óvodásoknak, iskolásoknak, fiatal családoknak -, akik
közkinccsé tehetik a Berényi szlovákok kulturális értékeit.
Nagyon jó az együttműködés a Kodály Zoltán úti Óvoda szlovák
csoportjaival, Forróné Hajdú Katalin és Ollé Mária óvónőkkel,
akik egy beszélgetés kapcsán foglalták össze a közös munka értékét:
A hagyomány a múltunk, mely része jelenünknek, s
meghatározza jövőnket.”
Így szól a mottó a Kodály Zoltán úti tagóvoda óvodai
programjában.
MÚLT, JELEN, JÖVŐ – fedezzük fel együtt a világot!
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az ünnepélyek, az együttes készülődések, valami új történést,
varázslatosat hoztak a hétköznapjainkba, a gyerekek átélhették a
fontosság, a hasznosság érzését és a meghittség, a biztonság élményét.
Viszonzásul karácsonyi köszöntő műsorral kedveskedtek a
nagycsoportos gyerekek a szlovák szervezet és az önkormányzat
tagjainak – a Jeszenszky úti Idősek Otthonában. Műsort adtak a
Nyugdíjas Klub tagjainak a kulturális központban, és a város
lakóinak, a Pedagógus Szakszervezet, az Idősek Karácsonya, és az
Adventi gyertyagyújtáson, a Kossuth téren – ünnepi rendezvényeken.
Köszöntötték a nagycsoportosok a Szlovák Szervezet tagjait és a
Nyugdíjas Klub tagjait Anyák napja alkalmából is.
Köszöntő műsorainkkal szerettük volna kifejezni tiszteletünket és
szeretetünket a szervezet tagjai és a város lakói iránt. A szlovák
szervezetek műveltségátadó és értékközvetítő- közösségépítő
programjai, a népi kultúra ápolása, a szűkebb szülőföld megismerése,
erősítik a gyerekek identitását és az óvodás évek maradandó
élményeivé válnak. A nagycsoportos óvodásokat ballagáskor egy
tornazsákkal köszöntötték az elnökök, melyen szlovák felirattal
szerepelt városunk, Mezőberény neve. Az óvodásokkal további
hagyományőrző programokra készülünk, mint pl. az őszi szilvalekvár
főzés és a további jó együttműködés fenntartása érdekében dolgozunk
és szervezzük a közös programokat. Köszönjük Nekik óvodánk
nevében egész éves munkájukat. A szervezetek tagjaira az
óvodásokkal közös programon túl számtalan feladat vár az
elkövetkezendő időszakban.
Készülünk a „290 év elődeink hagyatékában” elnevezésű,
Mezőberény újratelepítésének évfordulója alkalmából rendezett
szlovák nemzetiségi záró rendezvényre, melyre szeretettel várjuk a
város lakóit is. A mai Mezőberény alapjait az ide letelepedett szlovák,
német és magyar családok teremtették meg majd az utódok és a
később ide települők tovább építették, szépítették városunkat. E közös
értékteremtő, megújító munkára emlékezünk ünnepségünkkel 2013.
október 4 – 6. között. Jó példákat keresünk és kívánunk bemutatni
arról, hogy elődeink hagyatékával minden korban méltó módon
gazdálkodunk.
Cservenák János elnök, Borgula Györgyné elnök

Emlékezés
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete és a
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat fájó szívvel emlékezik meg

Zolnai Jánosról,
aki a szlovák nemzetiség meghatározó
egyénisége volt. Alapító tagja a civil szervezetnek, elnöke a
nemzetiségi önkormányzatnak és az országos és megyei szlovák
civil szervezetek küldötte. Munkásságával nagyban segítette a
szlovák nemzetiségi munkát és a hagyományőrző rendezvényeket.
Halálával nagy veszteség érte a Szlovák Nemzetiség Szervezeteit.
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjon békében.

Zolnai János emlékére

Óvodánkban ennek szellemében ismerkednek a gyerekek a nagyvilág
és elsősorban szülőföldünk érdekességeivel, értékeivel.
Mezőberényben szép és gazdag hagyományai vannak a
népszokásoknak, a néphagyományoknak. A szlovák és a magyar népi
kultúra kincseit őrzik, ápolják és adják tovább a Mezőberényi
Szlovákok Szervezete és a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Kedves Tagjai, Borgula Györgyné és Cservenák János
elnökök vezetésével, irányításával. Gazdag, élményekkel teli közös
programjaink voltak az elmúlt tanév során is, a szervezet és az
önkormányzat tagjaival. Kézműves délelőtt, csigakészítés, a
szervezet 20 éves jubileumi ünnepélye, melyen együtt léptek fel a
szervezet tagjai és a középső csoportosok. Említhetjük a közös
Mikulás ünnepséget, a Haluskanapot, a koszorúzást – ahol az
óvodások megismerkedhettek az elődök életmódjával, lakóhelyünk
nevezetességeivel, a népi kultúra hagyományaival. A rendezvények,

Elment a – számomra – berényi Nagy Nemzedék újabb, jeles
képviselője. Jani bácsira jó szívvel emlékszem, sokat
beszélgettünk a múltról, amelyről olyan természetességgel tudott
beszélni, - annak örömeiről, fájdalmairól, és küzdelmeiről, mintha
nem is mindig vele történt volna. Kerekiben laktak ők is, mint mi,
én ott születtem. Apámnak régi cimborája volt, katonák is együtt
voltak egy ideig, dolgoztak néhány évig a vasútnál, és sok tanyasi
mulatságban vettek részt közösen, a mindennapi nehéz munka
után. Jani bácsi sokat beszélt nekem a múltról, elmondta mindazt,
ami apám figyelmét elkerülte. Ezen sorok közt nem az én tisztem a
munkásságának méltatása, mind ezzel együtt tudom, hogy
szerepet vállat lelkesen és értékes munkával a helyi kulturális
közéletben, elsősorban a hagyományőrzés területén. Korábban
vezetője volt a Szlovák Hagyományőrző Egyesületnek, hasznos
tagja volt a Szlovák Népdalkörnek, és hosszú időn keresztül
szervezte a Kereki Találkozót, ami az idén immár nélküle zajlik le.
77 évesen tanulta meg a komputer használatát, és abba írta be a
készülő könyvét a régi Kerekiről. Számomra példaértékű az élete
és a munkássága. „Egyszerű” ember volt, s mind ezekben
nagyszerű életet élt. Isten nyugosztalja Jani bácsi!
- BPM -
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Fogjunk hát össze emberek! - Látogatás a
sérülteket gondozó Földi Harmónia Házban

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja
mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel, és aki csak
tapsolni tud, olyan is akad.” (Margaret Martle)

Mezőberényi Hírmondó

Tevékenységeik végzése közben hangsúlyt fektetnek alapelveik
megvalósulására: a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítésére, érdekképviseletére, a gyermek- és ifjúság
védelmére. Egyesületük kapcsolatrendszere kiterjedt: jelenleg 19
megyei fenntartású, fogyatékosokat tömörítő szervezettel, illetve
helyi alapszervezettel, egyesülettel állnak kapcsolatban és tagok az
Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének. Ez évben
Mezőberény Város kitüntetésben részesítette Manyit a szociális
területen végzett munkája eredményeként. Ez évben is megrendezték
a hagyományos Jótékonysági báljukat a Berény Szállóban.
Decemberben hagyományaikhoz híven szeretnék ismét megrendezni
a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapját.
Hiánypótló tevékenységet folytat a Fogjunk Össze Egyesület által
működtetett Földi Harmónia Ház. Itt valóban harmónia van,
megtapasztaltam. Összefogtak egy nemes cél érdekében.
Benyovszky Pál Márton
„Azért vagyunk itt a Földön, hogy egyedi különlegességeinkkel
hozzájáruljunk a világ sorsához.” (Anthony Robbins)

Kacagó Liget 3.

A Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület 2004-ben alakult 14 taggal,
sérült fiatalokat nevelő szülők, gyógypedagógusok és segítők
közreműködésével. Küldetésük és legfőbb céljuk az volt, hogy
felkutassák és összefogják a Mezőberényben és vonzáskörzetében élő
speciális nevelési igényű gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket.
Családtagjaikkal együtt közösséget formáljanak, oldják
elszigeteltségüket. A közösség vezetősége: elnök Miklósik Béláné
Kokauszki Mária, elnök-helyettes Földi Pál, titkár, Fábiánné Patai
Erika, akik rengeteg segítséget nyújtanak önzetlenül, dolgoznak
díjazás nélkül, önkéntes jelleggel a kezdetektől a mai napig. Jelenleg
45 fő a tagjaik létszáma, akik közül többen szintén szívügyüknek érzik
a folyamatos segítségnyújtást. 2008-ban saját erőből hozták létre
nappali intézményüket, Földi Harmónia Ház néven (a Földi házaspár
neve után). Egy régi iskola épületét kapták meg az önkormányzattól
bérletként, aminek a működtetési, karbantartási és felújítási költségeit
kell viselniük. A kezdésnél sokat segítettek a Városvédők Egyesülete,
Jeanne-Marie Wenckheim Dickens grófnő, civil szervezetek és
magánszemélyek is. Gondozottaik létszáma első évben 12 fő volt,
majd folyamatosan nőtt, jelenleg 18 fő. 2011 júniusa óta a
tanszünetben ellátnak olyan fiatalokat, akik tanítási időben más
városban járnak iskolába. Értelmi fogyatékosok, autisták,
halmozottan sérült és speciális nevelési igényű személyek nappali
ellátását, fejlesztését végzik egy gyógypedagógus és egy
gyógypedagógiai asszisztens és két szociális gondozó segítségével.
Ide tartozik: a képességfejlesztés manuális foglalkozások keretén
belül, az ismeretterjesztés, a szabadidő kulturált eltöltése,
kirándulások, múzeumlátogatások, a rendszeres mozgásfejlesztés, a
testi-lelki aktivitás megőrzése, fenntartása, segítése, munkafoglalkozások tartása, háztartási és egyéb praktikus ismeretek
tanítása. Így gondozottaik napközben színvonalas, hasznos
elfoglaltsághoz, fejlesztésekhez juthatnak és foglalkozáson vehetnek
részt. Ezáltal biztosítják, hogy meglévő képességeiket
gyakorolhassák és a társadalom aktív tagjaiként, a lehetőségekhez
képest az egészséges emberekhez hasonló módon élhessék eddigi
beszűkült életüket. Szociális tevékenységük keretén belül a
gondozottak számára segítséget nyújtanak az életvezetéssel
kapcsolatban, életvitelre vonatkozó tanácsadással, hivatalos ügyek
intézésével segítik őket, támogatják egészségügyi és egyéb
szolgáltatásokhoz való hozzájutásukat. Gondozottjaik és tagjaik
részére pályázati segítséggel rendszeresen sportrendezvényeket és
versenyeket, kirándulásokat szerveznek, színházi és bábszínházi
előadásokon, múzeumlátogatáson és egyéb programokon való
részvételt biztosítanak számukra, mely leköti érdeklődésüket,
motiválja őket. Dánfokon idén is táboroznak, ill. hazánk távolabbi
tájaira is szerveznek egynapos utakat, évente 5-6 alkalommal.
Csoportosan járnak ebédelni a Berény Szállóban. A Mécses Egyesület
Fénypont Projekt keretén belül néhány gondozottjuk önkéntes
felkészítő és gyógynövény-gyűjtő tanfolyamot végzett.

Immáron 3. alkalommal rendezte meg egyesületünk a Kacagó Liget
elnevezésű családi napját, melyre az egyesület tagcsaládjain kívül
minden városunkban lakó, vagy városunkba érkező családot
szeretettel fogadtunk. Rendezvényünkre nagy izgalommal és
szorgalommal készültünk. Igyekeztünk olyan programokat szervezni,
ahol minden korosztály jól érzi magát. Családi napunkat 2013. július
6-án, 14 órától tartottuk a Városi Ligetben és kívánni sem lehetett
volna jobb időt. Az elmúlt években nagy sikere volt az ugráló várnak
és a trambulinnak, melyet a gyerekek ingyen használhattak.
Mezőberény város Képviselő testületéhez benyújtott sikeres
pályázatunknak köszönhetően ismét örömmel vették birtokba a
gyerekek a játékokat. A tavalyi évben szintén nagy sikert aratott a
televízióból ismert „Egy perc és nyersz!” nevű játék. Ebben az évben
is ezt a játékot valósítottuk meg, melynek lényege, hogy a
háztartásokban megtalálható egyszerű hétköznapi tárgyakkal kell
olyan feladatokat elvégezni egy perc alatt, ami nagyon egyszerűnek
tűnik, viszont komoly koncentrációt, türelmet és ügyességet igényel.
Minden korosztály nagy örömmel játszott ezekkel a játékokkal. A
kézműves asztalon pedig a gyerekeknek origamizni és rajzolni
lehetett. A rendezvény ideje alatt kilátogatott a Ligetbe a mozgó
fagyis, ami nagyon jól esett ebben a melegben. Amikor mindenki
végigjátszotta az „Egy perc és nyersz” játékot, összesítettük a
pontokat, és eredményt hirdettünk több korcsoportban. Közben
vendégünk volt Erika és Viki bohóc, akik zenés, táncos vidám
műsorral szórakoztatták a gyerekeket. Az eredményhirdetés után

tombolahúzás volt, értékes nyereményekkel. A program zárásaként
élelmiszeradományt osztottunk tagcsaládjainknak, melyet a Magyar
Élelmiszerbank pályázatán nyertünk. A csomag tartalmazott tartós
élelmiszert és édességet. Az édességet a gyerekek a rendezvényen
fogyasztották el. A rendezvényt rengeteg fotóval tettük maradandóvá
és a Berény TV is megörökítette. Szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki valamilyen formában segítette programunk
megvalósulását, akár szervezőként vett részt, vagy adományával,
anyagi támogatásával tombolatárgyával támogatta egyesületünket!
Köszönjük Mezőberény város Önkormányzatának anyagi
támogatását! Köszönjük, hogy ebben az évben is egy vidám, tartalmas
délutánt tölthettünk együtt!
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

Mezőberényi Hírmondó
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Jubileumi bál a „Fogjunk Össze” Egyesületnél
Hagyományos Anna Bálunkat 2013. július 19-én rendeztük meg a
Berény Szállóban.
Az egyesület elnöke köszöntőjében
elmondta, hogy e rendezvény
rendhagyó, mivel ez év december
elsején lesz öt éve annak, hogy az
általunk megálmodott és létrehozott
Földi Harmónia Ház megnyitotta
kapuit a sérült emberek előtt. Váradi
Lászlóné Marika, nappali intézményünk dolgozója egy vidám verssel
kedveskedett a jelenlévőknek. Kisari
Miklós nyugalmazott követtanácsos
ünnepélyes megnyitója során
méltatta az egyesület munkáját és pár
gondolatban mesélt Mezőberényhez
való kötődéséről. Ezután Szőcs Viktória amatőr énekes szórakoztatott
bennünket. A finom vacsora után a „Leg a láb” Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékeinek néptánc bemutatója
következett, melynek végén táncra hívták a vendégeket, így kezdetét
vette az „össznépi” tánc.Még éjfél előtt sor került a tombolasorsolásra, melyet számos mezőberényi vállalkozás és magánszemély
támogatott, az értékes és változatos nyereményekért érdemes volt
megvásárolni a tombolákat. Az idei bál is az egész egyesület közös
ünnepe lett, hiszen a szervezési munkában a közösség számos tagja
részt vett, így mindenki úgy érezhette: sajátja ez a bál, s rajtuk is
múlott, hogy mind a száztíz résztvevője remekül érezte magát ezen az
estén, amely eközben nemes célt is szolgált. A felajánlásokból
származó összegeket a nappali intézményünk működtetésére, a
körülmények javítására fordítjuk. Ezúton is köszönetet mondunk a
támogatóknak, szervezőknek és minden résztvevőnek!
"Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület

Köszönetnyilvánítás
A játszótéren a gyerekek szülői felügyelet mellett játszottak. Egy
kiálló csavar a gyermekem karját annyira felsértette, hogy berényi
ügyelet után a csabai sürgősségi baleseti osztályon kötöttünk, ahol
összevarrták sebet. Bejelentést tettem az önkormányzatnál a
gyermekem játszótéri balesetéről, kértem őket, hogy vizsgálják meg a
játékokat és tegyék meg a szükséges intézkedést a hasonló balesetek
elkerülése érdekében. Néhány nappal később arra lettem figyelmes,
hogy a játszóteret felülvizsgálják. Maga az intézmény vezetője és egy
rendőr készített fotókat, feljegyzéseket a játékok állapotáról.
Remélem, hogy ezt követően nagyobb figyelmet szentelnek a
városban a játszóterek állapotának, megtörténik a rendszeres,
szakszerű karbantartás. Jó tudni, hogy az illetékesek gyorsan
reagálnak a bejelentésre, hiszen egy játszótérnek az lenne a feladata,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és ne legyenek veszélynek
kitéve. Ezúton fejezem ki a köszönetemet annak a fiatalembernek, aki
a gyermekem balesetekor a játszótéren tartózkodott, felmérte a
helyzet súlyosságát hazasietett elsősegély dobozért szakszerűen
ellátta a sebet. Így ismeretlenül is hálás vagyok, hogy enyhítette a
gyermekem fájdalmát.
Egy szülő
ANYAKÖNYVI HÍREK
Eltávoztak közülünk:
Sztraka Ferencné szül. Mészáros Mária (1924)
Prorok Jánosné szül. Csipke Ilona (1924)
Prorok Jánosné szül. Plavecz Margit (1940)
Balog Endréné szül. Schőn Ilona (1927)
Nagyné Tripon Tünde Éva (1975); Sági Zoltán (1972)
Balog Miklós László (1954); Pallagi Mária (1967)
Fekete Mihályné szül. Bartalus Julianna (1942)
Juhász Ádámné szül. Schwalm Erzsébet (1933)
Kovácsné Doricsák Irén (1951); Bereczki Péter (1927)
Zolnai János (1929); Tóth Jánosné szül. Főrdös Erzsébet (1947)
Házasságot kötöttek:
Zsóka Péter (Hernádnémeti) és dr. Mező Renáta (Köröstarcsa)
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HITÉLET
Fiatalokat (is) temetünk, halál - gyászvirágtemetés…
Jézus azt tanítja nekünk, hogy örüljetek az örülőkkel és sírjatok a
sírókkal. Ezt a szeretetteljes odafordulást szeretnénk megélni, amikor
lerójuk kegyeletünket és elköszönünk, amikor részt veszünk az
elhunytak hozzátartozóinak fájdalmában.
Életünk egy nagy utazás, mi pedig vándorok vagyunk két világ között.
Amikor valaki befejezi ezt az életutat, megtorpanunk a nagy
rohanásban, befelé figyelünk. Ha valaki élettel betelve, hosszú
életpályát követően pihen meg, akkor talán bólintunk: „igen, így van
rendjén, elvégeztetett a küldetés”. De ha valaki élete derekán megy el,
az mindenkit szíven üt. Ezekben a napokban fiatalokat is temettünk.
Ez megrémít bennünket. Mindenki választ és okot keres,
magyarázatot és talán indokot is. Okoskodunk, hárítunk, miközben a
lelkiismeretünk hangosan szól, és kérdez az Isten is. Az „idő előtt
eltávozottak” ravatalánál sokan állnak meg. Vajon láttak- e bennünket
életük során így azok, akiktől búcsúzunk? Hirtelen mindenki orvossá,
pszichiáterré, terapeutává lép elő. Azt hisszük, mindent tudunk. Pedig
mennyire nem így van ez! Tényleg tudjuk hol és kinél lehet megoldást
veszteségre, benső feszültségekre, életünk nehézségeire keresni?
Tényleg tudjuk, mi vezet oda, hogy valakinek nem dobban tovább a
szíve? Sírunk és erőteljesebben zakatol a szívünk, gondolataink
csapongnak és talán még Istent is számon kérjük. Ő pedig közel jön
hozzánk, felel és hív.
Jézus, Isten Fia mondja: én vagyok az út az igazság és az élet! Nálam
keressétek az igazságot és élni fogtok! Azt mondja: én vagyok az út,
járjatok rajtam és célba találtok! Én vagyok az élet: ragadjatok meg és
örökké tart majd az életetek velem! Nála tökéletes szeretet van, nem
törékeny, sebezhető, változó. Igen, Nála irgalom van, nem csak
figyelem. Nála nem csak bűnlátás, de bűnbocsánat is van. Nála vigasz
van és békesség. Vajon számolunk-e ezzel?
Fiataljaink ravatalánál egy megrendült közösség áll meg. Nem csak
szeretteik, de mindannyian érezzük emberi gyengeségünket,
korlátainkat, tehetetlenségünket, és ha őszinték vagyunk, bűneink
súlyát is. Vajon merjük-e, tudjuk- e mindezt Isten elé tárni?
Fiatalokat temetünk, némelyeket hosszú, súlyos betegség után
kísérünk el, mások balesetben veszítették életüket. Egyiküknek
megállt a szíve, a pillanat tört része alatt ment el, más valami miatt nem
tudott, nem akart maradni. Itt nincs emberi válasz. Az értelem
felmondja a szolgálatot. Igen, élet és halál ügyében egyedül Istenhez
fordulhatunk, és ha ezt tesszük, minden más fényben tűnik elő,
megváltozik az életünk. Jobban fogjuk egymást szeretni,
megértőbbek és jóságosabbak leszünk egymáshoz, mert látjuk: sosem
tudjuk az időt, vagy azt, mi közelíthet hozzánk. Jobban fogjuk
egymást becsülni és még inkább keressük Istent, aki minden
nyomorúságunkban lehajol hozzánk. Irgalmasabban szólunk majd,
mert látjuk, miként törheti meg az életerőt a bűn hatalma.
Könyörögjünk a gyászolókért és önmagunkért, hogy mindig közel
érezhessük magunkhoz Jézust, aki megért, megtart és megvált. Hogy
képesek legyünk elfogadni hívó, bátorító szavát és erőt kapni tőle.
Hogy bármi nyomaszt és terhel, azt hozzá vigyük és nála
könnyebbüljünk meg. Bárcsak jobban vágynánk és keresnénk
bocsánatát! Mert akkor meg is láthatnánk életünk végén azt az ajtót,
amit Ő nyitott meg számunkra, hogy beléphessünk rajta örök
otthonunkba, szerető mennyei Atyánk házába.
AMITŐL EGY EGYHÁZI TEMETÉS MÁS ÉS TÖBB:
Gyászolók lelki kisérését és lelki gondozását végzi a lelkész. Nem
csak búcsúbeszédet mond, hanem vigasztal. Mivel lelkipásztori
titoktartás kötelezi, úgy beszélget, hogy megkönnyebbülést adhat a
családoknak, és rámutat, van, amire csak Istennél van válasz. A
hírharang jelzi a városlakóknak, egy embertársuk elment közülünk,
emlékezzünk most rá kegyelettel. A temetés során elhangzó két
évezredes imádság, a Miatyánk minden olyan tartalmat hordoz, amit
jó kimondani, hogy lelkünk békességet találjon. Reménységet és
útmutatást ad a szomorkodóknak.
Lázárné Skorka Katalin
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KOMFORT ABC
Bomba árak akció:
CBA Ételízesítő
250g
99Ft
Knorr ízbomba petrezselymes
35g
99Ft
Delikát 8 ételízesítő
75g 129Ft
Knorr tyúkhúsleves kocka
60g 149Ft
Mustár Globus nagy tubusos
150g 149Ft
Pretender kutyaeledel konzerv
1250g 259Ft
Lipton Earl Grey filtertea
25 filter 299Ft
Silán öblítő koncentrátum
1L 499Ft
Ariel folyékony mosószer
1,4L 1399Ft

(396 Ft/kg)
(1720 Ft/kg)
(2483 Ft/kg)
(993 Ft/kg)
(207 Ft/kg)
(12 Ft/filter)
(999 Ft/L)

Iskolai Erzsébet-utalványt is beváltunk
várjuk kedves vásárlóinkat!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

NEMZETI DOHÁNYBOLT
Nemzeti Dohánybolt a KOMFORT ABC mellett...

Ajánlatunk:
Nestlé Aquarel ásványvíz Pet
Pécsi alkoholmentes dobozos sör
Radler citrom, meggy, málna dob.sör
Pécsi Szalon dobozos sör
Coca-Cola szénsavas üdítőital
Tchibo Family őrölt kávé
Kalinka vodka
Unicum

(46 Ft/L)
1,5L
69Ft
0,5L 139Ft (278 Ft/L)
0,5L 159Ft (318 Ft/L)
0,5L 169Ft (338 Ft/L)
2L 299Ft (150 Ft/L)
250g 399Ft (1596 Ft/kg)
0,2L 669Ft (3345 Ft/L)
0,2L 1099 Ft (5495 Ft/L)

Nálunk már bankkártyával is fizethet!
várjuk kedves vásárlóinkat!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Mezőberényi Hírmondó

OKJ-S képzés Mezőberényben
2013. szeptember 1-jétől jogszabály változás,
jelentős óraszám és képzési díj emelkedés várható.
A változás előtt még augusztusban utoljára indítjuk a régi
feltételekkel. 8 általánost végzettek részére
- óvodai dajka
érettségizettek részére
- pedagógiai asszisztens
Képzésüket.
2013. augusztus 15-ig jelentkezők
10 000 Ft engedményt kapnak a képzési díjból!
Jelentkezés és felvilágosítás:
DOCTORIS Oktatási és Szolgáltató Kft.
Tel:+36-30/206-9547. +36-30/409-9730. 06-66/352-896.
E-mail: adultustanoda@gmail.com
www.doctoris.5mp.eu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00158-2011

Nőgyógyászat magánrendelés
Mezőberény Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász
és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és
terápiája, komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés.

Stresszoldás (One Brain módszerrel)
A betegségek és lelki traumák okainak feltárásával és a stressz
oldásával beindulnak az öngyógyító folyamatok.
Mire alkalmazható?: Bőrbetegségek, allergiák, magas vérnyomás,
pánik, cukorbetegség, daganat, diszlexia, diszgráfia,
hiperaktivitás, szorongás, depresszió, félelmek-fóbiák, rögeszme,
haláleset feldolgozása, terhesség elősegítése, önbizalomhiány, stb.
Szeretettel várja:
Tóth Gabriella- stressz terapeuta;
Időpont egyeztetés: 70/532-2170

MEGHÍVÓ

III. Mezőberényi Töltött Káposzta-Fesztivál

KÖNNYŰZENEI ISTENDICSÉRETRE,
a Berény Napok keretében augusztus 17-én, szombaton 19 órától
a Szálló előtt. Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a KeletBékési Evangélikus Egyházmegye Zenei Tábora.
Minden kedves érdeklődőt várunk a tábor résztvevőinek
könnyűzenei koncertjére!
Lázárné Skorka Katalin,
Mezőberény I.kerületi Evangélikus Egyházközség

2013. szeptember 21-én (szombaton) tartjuk a Városi Ligetben.
/Rossz idő esetén a piactéren és a csarnokban/.

Baráti találkozó
A Baráti Egylet Mezőberényért egyesület az elszármazottak
budapesti és szegedi köreinek tagjaival való találkozót 2013.
augusztus 20-án (kedden) tartja az OPSKK-ban.
A találkozó programja:
·
10:00 regisztráció
·
10:45 köszöntő; előadások; információk
·
12:15 közös ebéd a Szálló éttermében.
Mezőberény újratelepítésének 290. évfordulójáról és a csaknem
három évszázados történelméről szóló előadások nyújtanak
alkalmat a méltó megemlékezésre.
A találkozóra tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket,
Baráti Egylet Mezőberényért Elnöksége

A fesztivál programja:
főzőverseny zeneszóval,
kulturális bemutatók a színpadon,
főző-és dekorációsverseny
eredményhirdetése
A város civil szervezeteinek
összefogásával megtartandó
rendezvény gasztronómiai és
kulturális élményt jelent
versenyzőknek és érdekődőknek
egyaránt.
Információ és a főzőversenyre jelentkezés:
Nagy Ferenc programfelelősnél a 06/20/-389-7535-ös
telefonszámon szeptember 15-ig.
e-mail címen: civilmezobereny@gmail.com
Barári Egylet Mezőberényért Egyesület és az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
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