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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

A Berényi Gyermek FC a 2008/2009-es bajnoki szezonban a megyei
bajnokság helyett az NB II kiemelt bajnokságba nevezett, U 15 és U 13
korosztályban.

Eleinte sokan féltették a fiatalokat az erõs ellenfelekkel szemben.
AMagyar Labdarúgó Szövetség a Dél-alföldi csoportba sorolta csapatunkat,

olyan ellenfelekkel szemben, mint Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Cegléd,
Kecskemét, Makó, Szeged, stb.

A 13 csapatos me-
zõnyben fõleg U 15
együttesünk szerepelt
eredményesen. Az utolsó
forduló elõtt, akár a
bronzéremre is volt esély,
de végül a tabellán elfog-
lalt hatodik hely kiemel-
kedõ teljesítménynek szá-
mít ebben a mezõnyben.

U 13 csapatunkban
sok volt a kezdõ, akik
Oláh Zsolt edzõ irányítá-
sával, tapasztalatot szerez-
ve a 2009/2010-es baj-
nokságban a nagyobb ko-
rosztályt erõsítheti. A csa-
pat végül a 12. helyezést
érte el. 

Az U 15 korosztályból nyolc játékos „kiöregedett”, jövõre néhányan az
MFC-ben folytatják pályafutásukat.

A szezon zárásaként a csapat Olaszországba utazik, ahol az Italy Cup
Nemzetközi Gyermek Labdarúgó Tornán vesz részt, Riminiben az Adriai-
tenger partján. Az ellenfelek között találunk olasz, cseh, dán, svéd, szlovák
korosztályos csapatokat. Abajnoki szerepléshez gratulálunk az U 15 csapat tag-
jainak és edzõjüknek, Kajlik Péternek.

A fényképen a hato-
dik helyezést elért csapat
látható:

Balogh Csaba, Balogh
Gergõ, Bárdi Dániel, Be-
reczki Zoltán, Boczonádi
László, Burai Dávid, Burai
Márk, Csákó Gergõ, Csip-
ke Martin, Juhász István,
Kéki Dániel, Kovács Dá-
vid, Kovács Norbert, La-
katos Krisztián, Liska Ti-
bor, Machó Attila, Mezei
Zsolt, Mészáros Dávid,
Papp Zsolt, Szabó
László, Vincze Gyula.

VÁRAKOZÁSON FELÜLI SZEREPLÉS NB II-BEN

Búcsú Ilitõl

Egyházközségünk tagjai mély
megdöbbenéssel vették tudomá-
sul, hogy örökre elmentél közü-
lünk. TE, aki mindenkinek segí-
tettél, rajtad nem tudtak segíteni.

Itt hagytad egyházadat, pres-
biter társaidat, az Adventi házi-
asszony csoportot.

Presbiterként, valamint szám-
vevõ széki tagként segítetted kö-
zösségünket, munkád, tanácsaid
hiányozni fognak.

Háziasszonyként csodálatos sü-
teményeidet, a felejthetetlen ha-
bos-almásodat soha nem feledjük

Mosolygós arcodra, kedvessé-
gedre örökké emlékezni fogunk.

Búcsúzik Tõled a II. Ker. Evan-
gélikus Egyházközség vezetõsége,
presbitériuma és valamennyi tagja.

Nyugodj békében!

Lestyán Ádám 
felügyelõ

(folytatás a 4. oldalon)
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n A Nagycsaládosok Mezõberényi Egyesülete részérõl Hack Ákos-
né elnök és Hajdú Józsefné titkár kereste fel a polgármestert. Elõterjesztet-
ték helyiségigényüket, továbbá felvázolták, hogy milyen tevékenység vég-
zésében gondolkodnak. A Martinovics utcai iskola részükre történõ átadása
megoldaná gondjaikat, és a közel 50 családot számláló egyesület munkájá-
hoz kellõ alapot nyújtana.
n Május 28-án a Békés és Mezõberény közötti kerékpárút

mezõberényi külterületi szakaszának mûszaki átadása történt meg. A
mûszaki átadás alkalmával feljegyzésre kerültek a megállapított hiányossá-
gok, és egyáltalán nem valósult meg a mezõberényi szakaszon a táblásítás.
A hiányosságok felszámolására 1 hetet adtak.
n Zömében május utolsó hétvégéjén tartották ballagási ünnep-

ségeiket óvodáink. Minden óvodában szép számú közönség gyönyörködött
az elõadott produkciókban.
n Május 29-én került sor a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény év végi rendezvényére az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban. Az érdeklõdõktõl megtelt nézõtér elõtt adtak számot tudá-
sukról a táncosok, akik között most elsõ alkalommal óvodás csoportokat is
megfigyelhettek a nézõk.
n Május 30-án a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézménye záró hang-
versenyére került sor, valamint a képzõmûvészeti kiállításon bemutatásra
kerültek a készült remekek.
n Az OKM Támogatáskezelõ részérõl értesítés érkezett, miszerint a

19/2009.(IV.2.) OKM rendelet alapján. Az osztályfõnöki pótlékra jogo-
sultak támogatása pályázat nyertes lett, így az általános iskola 1.014.000
Ft, a gimnázium pedig 634.000 Ft, azaz összesen 1.648.000 Ft összegû
támogatásban részesült. Továbbá arról értesítették a polgármestert, hogy a
19/2009.(IV.2.) OKM rendelt szerint a Gyógypedagógiai pótlékra jogosul-
tak támogatása érdekében benyújtásra kerülõ pályázat szintén nyertes lett, és
az általános iskola 348.000 Ft összegû támogatást nyert.
n A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. engedélyezési eljárást foly-

tat a mezõberényi Kettõs- Körös híd felújítása tárgyában. Atervezés szerint
egy kerékpárút áthaladását biztosító rész is kialakításra kerülne, valamint a
híd 40 tonnára való felerõsítése történne meg.
n Június 5-én tartotta ballagási ünnepségét a Luther utcai óvoda. Az

ünnepség ezen óvodában is jelentõs számú nézõt vonzott.
n Június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban az amatõr

mûvészeti csoportok évadzáró mûsorát láthatták a jelenlévõk. A mazsoret-
tek, jazz táncosok, népi táncosok, a népdalkör, és a citera zenekar tagjai
szórakoztatták a szépszámú közönséget.
n Június 7-én Európai Parlamenti választások zajlottak

Mezõberényben is. A részvételi arány településünkön igen gyér volt, az
összes választásra jogosult polgár 28,35 %-a járult az urnák elé, azaz a 8790
szavazásra jogosult közül 2588 egyén adta le szavazatát. A 2551 érvényes
szavazat közül 1307 szavazó a Fidesz-KDNP-re, 528 szavazó a Jobbikra, és
472 szavazó az MSZP-re adta le voksát, a további résztvevõ pártok szerény
szavazati számot tudhatnak magukénak.
n Június 8-án Kondoros Nagyközség polgármesterének meghívására

Békéscsabán tartották sokadszori tárgyalásukat a "Belvízrendezés az
élhetõbb településekért" projektben részt vevõ települések polgármesterei és
mûszaki ügyintézõi. A megbeszélésen azok az aktuális kérdések kerültek
megtárgyalásra, amelyek még a rendezéshez szükségesek.
n Június 8-án Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színházter-

mében került megtartásra a Pedagógus Nap. A polgármester köszöntõ
szavai után az oktatási intézmények vezetõi köszöntötték az intézményeik-
ben hosszabb ideje tevékenykedõ pedagógusokat az ünnepi mûsorral tarkí-
tott rendezvényen.
n Támogatási szerzõdést kötött a polgármester az OKM Támogatás

Kezelõvel a Kompetencia alapú oktatás címen kiírt pályázat 3 feladathelyen
történõ megvalósítására. A támogatási összeg 96.991.980 Ft, mely összeg-
bõl elõleg címen 33.947.193 Ft igényelhetõ.

n Június 9-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ színházter-
mében került beindításra a Kompetencia alapú oktatásról szóló projekt. A
nyitó megbeszélésen Öreg István, a projekt vezetõje ismertette az
elvégzendõ feladatokat.
n Tárgyalást folytatott a polgármester Szita Gáborral, a Polaris Kft.

megbízottjával. Szita úr beszámolt a geotermikus energia hasznosítására
benyújtandó pályázat állásáról. A megbízás alapján az említett pályázatot
augusztus 31-ig kell részünkre leszállítani.
n Június 11-én tartotta elsõ ülését Mezõberény Város Közbeszerzési

Bizottsága. Lestyán Ádám bizottsági elnök részvételével a Kompetencia
alapú oktatás címen benyújtott pályázat egyszerû ajánlattételi felhívása
történt meg Szûcs Istvánnak, a projekt közbeszerzési referensének részvétele
mellett.
n Szerzõdést kötött a polgármester a kondorosi Verker Kft-vel a Kom-

petencia alapú oktatás címen benyújtott pályázat szolgáltatásainak közbe-
szerzési feladatainak ellátására, melyet a kft. részérõl Szûcs István végez.
n Szakmai egyeztetés történt a Kompetencia alapú oktatás címen

benyújtott pályázat 3 feladatellátási helyének vezetõjével. Az említett pro-
jektben a mezõberényi gimnázium, az általános iskola, és az óvodák
vesznek részt.
n Szerzõdést kötött a polgármester a békéscsabai Sikerpálya Kft-vel a

Kompetencia alapú oktatás pályázat pénzügyi vezetõi feladatainak
ellátására. Az említett kft. 2009.06.01-tõl 2010.08.31-ig 15 hónapon
keresztül havi bruttó 120.000 Ft-ért végzi ezt a tevékenységet.
n Június 11-én rendkívüli testületi ülést tartott Mezõberény Város

Önkormányzati képviselõ-testülete. Az ülésen egyes korábbi testületi
határozatok visszavonására és új határozatok meghozatalára került sor. A
Békés Megyei Vízmûvek Zrt. Igazgató Tanácsába való delegálás, valamint
Mezõhegyes Várossal a Felügyelõ Bizottságba való csere is határozatba lett
foglalva. A 23/2009.(V.22.) OKM rendelet támogatási igénylése is testület
elé került, Dr. Varga István ügyvéd ügyvédi megbízást kapott rágalmazás
címen gyanús ügyek büntetõjogi és személyiségi jogi kérdéseinek ren-
dezésére. 5 db pályázat esetében a pályázati önerõ pontosítása történt meg,
valamint a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése is
elfogadást nyert. A Martinovics u. 25. sz. alatti ingatlannak az általános
iskolától való korábbi, azaz június 15-ével történõ átvételében született dön-
tés, valamint ugyanezen idõponttól a Nagycsaládosok Mezõberényi
Egyesülete részére az ingatlan térítésmentes átadásában döntött a testület
2011. június 30-ig terjedõ idõpontig. ABékés Megyei Fõügyészség óvása is
tárgyalásra került, a testület az óvást 4 igen és 12 nem szavazattal nem
fogadta el.
n Június 13-án csantavéri falunapon vett részt a polgármester,

valamint Fekete József és Koncsag Ferenc képviselõk. A falunap keretében
a csantavéri katolikus templom felépítésének 80. évfordulójának ünneplése
is megtörtént. 
n A korábbi évek hasonló rendezvényeihez képest idén szerényebb

körülmények között került megrendezésre a falunap, mivel a megelõzõ
napokban Csantavért ért természeti csapás nehézségeivel kellett még a falu-
nap reggelén is szembenéznie a településnek. A vihar jelentõs károkat oko-
zott a város fõterén, kidõlt fák sorsáról kellett gondoskodni, valamint egyes
épületek tetõszerkezete is megrongálódott.
n A Kompetencia alapú oktatás címen kiírt pályázat projekt szakmai

vezetésére megállapodást írt alá a polgármester Öreg István fõigazgatóval,
továbbá Gyõri Zsuzsannával és Borgula Jánosnéval a projektben való
részvételük tárgyában.
n Az alábbi szakmai vezetõkkel írt alá megállapodást a polgármester

a Kompetencia alapú oktatás címen benyújtott pályázat kapcsán: Torma
Sándorné, Hegyiné Serfõzõ Mária, Csíbor Lászlóné, Hirjákné Bartyik
Mária és Egeresiné Vas Ildikó. Az említett személyek az érintett szak-
területükön végzik a szakmai vezetõ feladatok ellátását.
n Június 19-én Süveges Szabolcs az Omega Egyesület részérõl

kérelemmel fordult a polgármesterhez. Az Ókert részen lévõ Mucsi tanya
igénybevételére tett bejelentését, amelyen a gyülekezethez tartozó és
munkaviszonnyal nem rendelkezõ tagjai számára állattartást kívánnak
bevezetni. (folytatás a 3. oldalon)

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
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n A Békési úti belsõ udvar parkolóinak építése és az átmenõ út
építésének feladatai jó ütemben haladnak. A vállalt határidõnek
megfelelõen, június 30-ig az említett munkák végzése befejezést nyert.
n Június 27-én Doboz-Szanazugban az Ízek és színek a Körösök

völgyében címû rendezvény megtartására került sor a Körösök Völgye
LEADER Akciócsoport keretében. A fesztiválon mezõberényi csoportok
fellépésére is sor került.                                                                  

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete 2009. június
29-én tartotta soron következõ ülését. Elsõ napirendi pontként Dr. Baji
Mihály jegyzõ tartott tájékoztatót a május 26-án tartott zárt ülésen hozott
döntésekrõl, valamint a június 11-én tartott rendkívüli nyílt testületi ülésen
hozott döntésekrõl. Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester beszá-
molója hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
n Megtörtént az aljegyzõi pályázatok elbírálása. Az Ügyrendi, Jogi

és Közbiztonsági Bizottság Frey Mihály és Dr. Gönczõ László pályázatát
találta érvényesnek. Dr. Baji Mihály jegyzõ javaslatot tett az aljegyzõ
személyére, így a képviselõ-testület tagjai a jegyzõ által megjelölt pályázóra:
Frey Mihályra adhatták le szavazataikat. A testület titkos szavazás
keretében, minõsített többséggel megválasztotta Frey Mihályt al-
jegyzõnek, aki az aljegyzõi posztot 2009. szeptember 1-jétõl tölti be.
n Harmati László alpolgármester és Barna Márton képviselõ számolt

be Mezõberény Város sportéletérõl. A város sportegyesületei által
készített beszámolókat a képviselõ-testület elfogadta, köszönetét fejezte ki a
sportegyesületek valamennyi sportolójának, edzõjének és vezetõjének az
eddig végzett munkájáért.
n Kovács Lászlóné bizottsági elnök beszámolóját hallhatták az ülésen

jelenlévõk és a kábeltelevízió nézõi a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2006. októberétõl 2009. májusáig végzett munkájáról. A képviselõ-testület
a beszámolót elfogadta.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a

Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola maximális osztálylét-
számairól szóló tájékoztatót, valamint az Összevont Óvodák maximális
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul vette. Az ún. számított
maximális létszámtól legfeljebb 30%-kal való eltérést (az érintett
szervezetek véleményét figyelembe véve) engedélyezte és megbízta a két
intézményét, hogy kérje meg ezen engedély jóváhagyását az OKM Oktatási
Hivatalánál.
n A testület a 2009. július 11-12-én megrendezésre kerülõ "Berény"

utónevû települések találkozóján (Vörösberényben) 4 fõs delegációval
képviselteti magát a rendezvény elsõ napján. A delegáció vezetõje Harmati
László alpolgármester, a küldöttség további tagjai: Onody Gyuláné, Barna
Márton és Halász Ferenc képviselõk. Aképviselõ-testület megbízta az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ igazgatóját, hogy errõl a szervezõket
értesítse, és szervezze meg a város képviseletét a tervezett borversenyben az
elmúlt évi városi verseny elsõ helyezettjeinek bevonásával.
n A 2009. július 1-jétõl életbe lépõ ÁFA változás miatt módosításra

került az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet,
a köztemetõrõl és a temetkezés rendjérõl szóló rendelet, valamint a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérõl szóló ren-
delet. Szintén az ÁFA változás miatt lett módosítva a kistérségi (közösségi)
busz üzemeltetésének díja, a Kálmán Fürdõ belépõjegy árainak mértéke,
továbbá a Mezõberényi Hírmondó hirdetési tarifáinak mértéke.
n A Képviselõ-testület módosította a Polgármesteri Hivatal, a Városi

Humánsegítõ és Szociális Szolgálat, a Városi Közszolgáltató Intézmény, a
Petõfi Sándor Gimnázium, a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola, az Összevont Óvodák, valamint az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ alapító okiratát.
n Módosításra került az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

könyvtárhasználati szabályzata.

n A Képviselõ-testület tagjai támogatták, hogy a "Leg a láb" nép-
tánc csoport 24 fõvel részt vegyen a testvérváros Münsingen jubileumi
hétvégéjén 2009. július 17-19. között a hivatalos városi delegáció tagjaként.
A hivatalos városi delegáció ("Leg a láb") útiköltség finanszírozása a hiva-
talos városi szintû kapcsolatok finanszírozására biztosított elõirányzatok ter-
hére történik.
n Kugler József tartott összefoglalót Mezõberény Város integrált

városfejlesztési stratégiájáról és antiszegregációs tervérõl. A testület a
szóban tett kiegészítésekkel együtt az elõterjesztést elfogadta.
n Módosították az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való

gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletet.
n A Képviselõ-testület csatlakozni kíván a Megyei Önkormányzat

által koordinált energia beszerzéshez, ehhez a Szindikátusi Szerzõdést elfo-
gadja, és felhatalmazta Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerzõdés
aláírására.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testület úgy döntött,

hogy a DARFT által kiírt leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóz-
tatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) részt kíván venni - Sport-
pályán lévõ öltözõ felújítása, bõvítése és új szociális blokk kialakítása -
melynek fedezetét - 3.279.855 Ft-ot - a 2009. évi költségvetése általános tar-
taléka elõirányzata terhére biztosítja.
n A testület úgy döntött, hogy a DARFT által kiírt leghátrányosabb

helyzetû kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán
(LEKI) részt kíván venni - 120-140 m2 alapterületû nyári öltözõ építése
a Kálmán Fürdõ területén - melynek fedezetét - 3.235.398 Ft-ot - a 2009.
évi költségvetése általános tartaléka elõirányzata terhére biztosítja.
n A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a DARFT által kiírt

leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések
pályázatán (LEKI) részt kíván venni - Családsegítõ Szolgálat, Petõfi u.
27. sz. alatti ingatlan homlokzatának felújítása - melynek fedezetét -
631.035 Ft-ot - a 2009. évi költségvetése elõirányzata (általános tartalék) ter-
hére biztosítja.
n A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,

melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.

A következõ testületi ülés idõpontja 2009. augusztus 31.

Jakab Krisztina

HIRDETMÉNY

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármes-
teri Hivatala felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a fás szárú
növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
értelmében, - a szakszerû kezelés, metszés, növény-egészségügyi
beavatkozás kivételével -, tilos a fás szárú növények felületének
jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen
vagy közvetett károsítása.
A közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)
MÖK. sz. rendelet alapján, közterületen a növényzetet elpusztítani,
károsítani, így azokon felületkárosító hirdetményeket elhelyezni
tilos. A közterületen lévõ fás szárú növény kivágását a fás szárú
növény helye szerint illetékes jegyzõ engedélyezi. A kivágást
követõ 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény hely-
ben történõ szakszerû pótlásáról, telepítendõ cserje esetében 3 éven
belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. Az egyes
szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. §-
a alapján, aki a fás szárú növények védelmérõl szóló jogszabály
hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, százezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan
betartását!                                        Mezõberény Város Jegyzõje



4. 2009. július Mezõberényi Hírmondó

Búcsú Képviselõtársunktól

„Tegnap fény volt, ó igen.
Mára eltûnt hirtelen.
Valaki, valaki, valaki, valaki mondja meg,
hogy mért, mért, mért, mért mentél el?
Mért, mért mentél el, mikor még szeretned kell?”

/Adamis A./

Ilike! Téged, mint az Endrõd és Vidéke Takarékszövet-
kezet Mezõberényi Fiókjának vezetõjét korábban is is-
mertünk, de közelebbrõl sokunk csak 2006. októbere
után, a 2. sz. választókörzet egyéni képviselõjévé történõ
megválasztásod után ismert meg.
Hálát adhatunk az Úrnak azért, hogy együtt dolgozhat-
tunk és közelebbi munkakapcsolatba kerülhettünk Veled!
Közvetlen, barátságos, õszinte, segítõkész lényed vala-
mennyiünk szimpátiáját rögtön elnyerte. Köszönjük
Neked, hogy Te is barátoddá fogadtál bennünket!
Sok embert ismertél, s még többen ismertek. Aki beszélt
Veled, tudta, hogy bármikor bizalommal fordulhat hoz-
zád, figyelmedre, segítségedre számíthatott.
Bántó szót vagy megjegyzést tõled sohasem hallottunk,
de mindig elsõk között voltál, aki támogatta a rászoruló-
kat, elsõsorban a fiatalokat.
Szaktudásodnak a Képviselõ-testület is nagy hasznát
vette és a magas szintû pénzügyi ismereteidet mint a
Pénzügyi Bizottság elnöke kamatoztattad. Tudásod, ja-
vaslataid, tanácsaid mindenkor a város fejlõdését segítet-
ték. Ismereteidre a költségvetés nem könnyû egyensúly-
ba hozásakor mindig számítottunk. Lényedbõl sugárzott
az igényesség. Ezt az igényességet szoktuk meg Tõled
bizottsági elnökként is.
Lényedbõl sugárzott a szép iránti szeretet is, amely nem-
csak a külsõségekre, még inkább az emberi kapcsolataid-
ra, belsõ értékeidre vonatkozott. Becsülted, tisztelted
mások tehetségét, tudását. Saját elképzeléseidet sosem
akartad másokra ráerõltetni, de az igazad mellett mindig
okosan, észérvekkel érveltél. Ugyanakkor következete-
sen kiálltál mások igaza mellett is.
Ilike, sajnos mindezt már csak múlt idõben írhatjuk Ró-
lad. Az Úr rettentõ korán elszólított magához. Akit szeret
az Úr, azt hamarabb magához rendeli. Az ilyen jólelkû,
segítõkész, barátságos emberre bizton neki is nagy szük-
sége van, de nekünk nagyon fogsz hiányozni. Nekünk is,
a választóidnak is, és az egész városnak is!
Nyugodj békében Ilike! 
Emléked örökké megõrizzük!

Képviselõtársaid

Búcsú Balta Ádámnétól, Ilikétõl

Sajnos nem adatik meg személyesen búc-
sút venni Ilikétõl, aki fájdalmasan korán,
57. életévében hagyott itt bennünket, kö-
zel 5 évig tartó súlyos betegsége után. A
család fájdalma a mi fájdalmunk is, hisz
fél életét velünk töltötte.
30 évvel ezelõtt lett az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezet dolgozója, majd
2004-tõl kirendeltségünk vezetõje. Az
együtt töltött hosszú évek alatt nemcsak
munkatársi, hanem baráti kapcsolat ala-
kult ki közöttünk. Egy hivatás kiemelkedõ
képviselõjeként szívén viselte az emberek
sorsát, gondjaikon maximálisan segített,
minden tõle telhetõt megtett. Ügyfeleink
szerették, tisztelték.

„Szívedben nem volt más, csak jóság és
szeretet.
Munka és küzdelem volt egész életed.”

Búcsúzni olykor még rövid idõre sem
könnyû, véglegesen különösen nehéz, va-
lójában lehetetlen. Most mégis meg kell
tennünk.

„Jöttem búcsút mondani jó barát,
Szíved hallom eltörött, vége hát.
Kinn a fák virágban állnak, az élet megy
tovább.
Nyárra már fölötted zöldell, belõled hajt
az ág.
Néha kérdik, hol maradsz?
Elmentél, pillád nyugvó sátorán szem-
fedél.”

(Omega)

Ilike! Sokat jelentettél, és sokat jelentesz
nekünk. Valamiképpen velünk maradsz!

Munkatársaid
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Pünkösd a református gyülekezetben

2009. május 3-án, a pünkösd elsõ napján az úrvacsorai közösségen túl hálát adhattunk Komlódi József és Adamik Judit 50. házassági évfor-
dulóján a családdal együtt. Isten áldása legyen további közös életükön. Ezen a délelõttön 114-en voltunk istentiszteleten és 78-an éltünk úrva-
csorával.

Másnap keresztelésre, konfirmációra és konfirmációs találkozóra került sor, ahova az 5, 25, 50, 60 évvel ezelõtt konfirmáltakat is hívtuk. Ezen
a szép ünnepen 191-en vettünk részt és 149-en járultunk az Úr asztalához. Hálásak vagyunk ezért az Istennek, Övé legyen a dicsõség ezekért a
szép napokért és hétköznapjainkat is Õ tegye áldottá! Szabó Klára Antónia, református lelkész

A Verskör a 2003-2004-es tanévben alakult, és azóta több verssze-
retõ nemzedék nõtt fel Szabó Ila tanárnõ keze alatt. Az évek során
országos eredményeket elért tanulók a felsõoktatásban is hûek marad-
tak a vers és a versmondás szeretetéhez, mint például Iván Réka,
Ménesi Melinda, Nagy
Róbert, Grósz Nikolett,
Bölöni Gizella, Mezei
Réka, Hack Anita.

Az országos Kazin-
czy-versenyek történe-
tébe is beírták magukat
a diákok. Nagy Róbert
(2005) és Hegyesi Klára
(2009) Kazinczy-érem-
mel tért haza, Nagy Ve-
ra (2006) és Hack Anita
(2008) a zsûri különdí-
ját érdemelte ki.

A Verskörös diákok
ebben a tanévben részt
vettek a Szülõföldünk
Békés megye mûvészeti
fesztiválon, ahol Biró
Gyula és Sárközi Csilla
arany, Hack Enikõ és
Köleséri Dóra ezüst, Molnár Kitti bronz minõsítést kapott.

A megyei Sinka István versmondó versenyen Biró Gyula második
helyezése és Köleséri Dóra különdíja szép eredmény, ahogy a megyei
Forradalmi szavalóversenyen Hegyesi Klára elsõ és Hegedûs Bence

negyedik helyezése is az.
A felmenõ rendszerû József Attila versmondó verseny megyei for-

dulóján Veres Renáta szereplését a zsûri különdíjjal jutalmazta.
Országos versenyekre is bejutottak a Verskörösök, ahol szintén jól

helytálltak: Hegyesi
Klára az Anyám fekete
rózsa, Köleséri Dóra a
R a t k ó - v e r s m o n d ó
versenyen.

Az országos Baka
István versmondó ver-
senyen Biró Gyula ha-
todik helyezett, Köle-
séri Dóra pedig külön-
díjas lett.

A Petõfi nevét vise-
lõ iskolák országos ta-
lálkozóján Hack Enikõ
3. helyezést ért el.

Az országos Tóth
Árpád Szavalóversenyt
pedig nagy fölénnyel
és kiváló teljesít-
ménnyel Biró Gyula
nyerte meg.

Az elért sikerek országszerte továbbvitték a Petõfi Sándor Gim-
názium jó hírét. Köszönjük a Verskör tagjainak és Szabó Ila
tanárnõnek. Reméljük, a jövõben is megörvendeztetnek bennünket
hasonló szép eredményekkel.

A Petõfi Sándor Gimnázium versköre az idén is sikeres évet tudhat maga mögött
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BERÉNYIEK SOMOGYBAN

Az egyre kevesebb munkalehetõség az építõiparban rákényszeríti a
vállalkozókat távolabbi helyeken lévõ munkák végzésére is. A Berény
Ép. Kft. tulajdonos ügyvezetõjének Kmetykó István tájékoztatása
szerint a Kft. közbeszerzési verseny tárgyaláson a 2008-as évben So-
mogy megyében lévõ Kürtöspusztán nyert munkát, a Metodista egy-
ház megrendelésére. „A munka bruttó 40 milliós beruházás, mely egy
teljesen leomlott, a volt Tanyasi iskola átalakításából, felújításából
került kialakításra. Csupán a fõfalak maradtak az épületbõl. Ebbõl lett
kialakítva egy tetõtérbeépítéses épület, melynek funkciója Európai
Roma Missziós központ. A mezõberényi emberek munkájukkal nem
vallottak szégyent. Jó minõségben, határidõre átadtuk az építményt,
mely kivitelezési munkáiért a 2009. június 18-án tartott Felszentelési
Istentisztelet alkalmából sok dicséretet kaptunk. A Dél Koreai
metodista egyház beruházásával készült épület vezetõitõl Shin SEON
HAK misszió vezetõtõl és Henrich Boller felszentelõ püspöktõl.

Az otthonuktól távol dolgozó, és csak 10 naponta hazajáró emberek
munkájukat Oláh László és Darócz Gábor irányításával jó minõség-
ben végezték, amit a megrendelõk a felszentelésrõl készült tévé riport-
ban is külön kihangsúlyoztak.”

Iparosok segítették a pályaválasztást 

az általános iskolákban

Manapság egyre csökken az érdeklõdés a szakmák iránt, ezért
egyre kevesebb tanuló választja a szakképzõ iskolákat a továbbtan-
ulásnál. A Mezõberény és Körzete Ipartestület ezen szeretett volna
segíteni a maga módján. A Zánka Kht. Szakképzési Szolgáltató Cent-
rummal együttmûködve, pályaorientációs tevékenységbe kezdett.
Összesen 350 6-7. osztályos tanulót segítettek azzal, hogy megis-
mertették velük az iparos szakmák szépségeit és árnyoldalait. Az
érdeklõdõ tanulók mûhelylátogatásokon is részt vehettek, ahol
kipróbálhatták a mesterségeket. Többek között az autószerelõ,
fodrász, pék, szakács, burkoló, kõmûves, rendõr, felszolgáló, bolti
eladó, festõ, asztalos, pincér, autófényezõ, karosszérialakatos mûhe-
lyekbe látogathattak el a tanulók. „Mi legyek, ha nagy leszek?” és
„Szakmák gyermekszemmel 2009” címmel rajzpályázatot hirdettek,
melyre 82 db rajz érkezett. Ezek az iskolákban kiállításra kerültek,
melyet minden érdeklõdõ megtekinthetett.

A mesterek remélik, hogy kezdeményezésük hozzájárul ahhoz,
hogy a kétkezi munka becsületét növelni és a hiányszakmák számát
csökkenteni tudják!

Tiba Mihály
elnök

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2009. július 10-én (pénteken) az
anyakönyvi és népesség-nyilvántartói ügyintézés technikai okok
miatt szünetel.

Köszönjük megértésüket!
Dr. Baji Mihály jegyzõ

XIII. Berényi Napok augusztus 20-21-22.

Három nap, három elkülönülõ, egymást erõsítõ programcsomag:
- Kárpát-medencei folklór fesztivál
- Békés Megyei Amatõr Összmûvészeti Fesztivál
- Körös-körül Fesztivál
Most is, mint az elõzõ években, számos szórakozási lehetõséget
kínálunk mindenki számára.
Idén is népszerû együttesek, koncertek várják a helyi közönséget és a
Mezõberénybe látogatókat: fellép a Fiesta, Bódi Guszti és a Nagyecse-
di Feketeszemek és Szekeres Adrienn is. A programkavalkád része lesz
a néptánc bemutató – a Brassói Búzavirág Együttes és a Leg a láb
A.M.I. emeli a rendezvény színvonalát -,
karaoke party, játszóház, retro disco, kiállítások
és természetesen idén sem marad el a Tûzijáték.
Várjuk Önöket a Berényi Napok program-
jaira!!!
A rendezvény támogatói: NKA Közmûvelõdési
Szakkollégiuma, Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium

Pörköltfõzõ verseny a Városi Ligetben!

2009. augusztus 22-én (szombaton) újra megrendezzük a már évek
óta nagy sikernek örvendõ Pörköltfõzõ versenyt. Várjuk csapatok
jelentkezését Mezõberénybõl és a térségbõl egyaránt.
Jelentkezés: augusztus 14-ig az OPS Kulturális Központ informá-
ciós pultjánál vagy az 515-553 és 515-552-es telefonszámokon.

FOGADÓÓRA

2009. július 10. napján 10 órakor a Városháza 15. számú
termében Lestyán Ádám a 3. sz. körzet, Harmati László a 6.
sz. körzet, Onody Gyuláné a 8. sz. körzet, Csávás István a 9.
sz. körzet, Halász Ferenc a 10. sz. körzet és Litvai György
képviselõ fogadóórát tart.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
KÉZMÛVES ÉS TERMÉSZETISMERETI TÁBORT

szervez 8-12 éves gyermekek részére Mezõberényben 
a „Madarak Háza” Látogatóközpontban (Városi Liget).

Cél: új kreatív technikák megtanítása a gyerekeknek, a szabadidõ
hasznos eltöltése. További célunk a Körösök völgye különleges,

védett növény-és állatvilágának, természeti értékeinek 
megismertetése a gyerekekkel. 

Idõpont: július 20-25. (6 nap). Költsége: 9.000 Ft/fõ 
A költség tartalmazza a napi 9-17 óráig tartó foglalkozásokat, napi

három étkezést és a hét folyamán 2 strandbelépõ árát. További
információ és jelentkezés Fábián Zsolt 

és Pap Viktória népmûvelõknél, 
vagy az 515-552, 515-553-as telefonszámokon.

1 + 2X1/2 SZOBÁS LAKÁS ELADÓ!
ÉRDEKLÕDNI: 20/6670967
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ÉVÉRTÉKELÉS

ÖSSZEVONT ÓVODÁK 2008/2009-es nevelési év

Az elmúlt nevelési évben változás történt intézményünk életében. 2008.
augusztus 1-tõl a Bélmegyeri óvoda társult intézményünkhöz. Most már egy
nevelési intézményként, hat tagóvodával mûködünk. 

Munkánkat a következõ dokumentumok segítik, a módosított Helyi
Nevelési Program, Intézményi Minõségirányítási Program, Házirend,
Szervezeti és Mûködési Szabályzat, amelyek meghatározzák az intézmény
minõségi irányvonalát.

A2008-2009-es nevelési évben 376 gyermekkel kezdtük el az óvodai életet,
a nevelési év végére 388 fõre emelkedett, (ezt mutatja a táblázat 4. oszlopa). 

2008-2009-es nevelési évben a gyermeklétszám alakulása

2008-2009- es nevelési évben a gyermeklétszám alakulása óvodánként

Az adatokból megfigyelhetõ hogy a kihasználtság a gyermeklétszám és a
férõhely viszonyában 106.9 % volt.

A gyermekek nevelését, fejlesztését, 35 fõ óvónõ, 17 fõ dajka 1 fõ óvo-
datitkár 1fõ karbantartó segítette. 

Az óvónõk év elején minden területen feltérképezték a kiinduló állapotot, s
ennek alapján határozták meg a fejlesztési irányokat, amelyek a lemaradó gyer-
mekek hátránykompenzálását, a tehetséges gyermekek tehetséggondozását is
lehetõvé tette.

A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek (HHH) iskolai sike-
rességének záloga a megfelelõ minõségû és idõtartamú óvodáztatásuk. 

Az alapvetõ készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyer-
mekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés
nélkül - rendkívül hatékonyan fejleszthetõek. A kisgyermekkorban történõ
pedagógiai támogatás jelentõsen csökkentheti a késõbbi iskolai kudarcokat.

A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradnak
kognitív fejlõdésükben kedvezõbb helyzetû társaikhoz képest. Az elmaradás
oka a gyermeki fejlõdés nem megfelelõ ösztönzése a szülõk korlátozott erõfor-
rásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet
hiányosságai miatt. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz,
hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja.

A szülõkkel való együttmûködés az otthon és az óvoda világának

találkozásával, szülõk és nevelõk közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható
meg, melyben az óvodapedagógusoknak helyzetüknél és képzettségüknél fogva
kiemelt szerepük és felelõsségük van.

Célunk az óvodába járó halmozottan hátrányos gyermekek szociális
helyzetébõl fakadó hátrányainak csökkentése, hiányzásuk minimalizálása.

Afejlesztést a nevelési programunkban megfogalmazott céloknak, elveknek
figyelembe vételével, és az óvodák egyéni arculatának megfelelõen végeztük
ebben a nevelési évben is.

Óvónõink igyekeztek olyan élményekhez juttatni a gyermekeket / séták,
kirándulások, stb,/ alkalmával, ahol közvetlen tapasztalatszerzésre is lehetõség
nyílt. Agyermekek fejlõdése szempontjából ez nagyon fontos. 

A múlt értékeinek az ápolása hozzájárul hagyományaink, nemzeti öntu-
datunk õrzéséhez, ezért ezt a területet kiemelten kezeljük. Jeles napjaink az
évszakok változásához, egyházi ünnepekhez kapcsolódó hagyományok õrzése,
ápolása / Mikulásvárás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Évzáró,
1848-as szabadságharc emléke, valamint a gyermekek név-, és születésnapjá-
nak megünneplése. /A nemzetiségi óvodákban ez még kibõvül a nemzetiségi
hagyományok ápolásával/ pl. Márton napi felvonulás, Szlovák nap stb./ Minden
adódó alkalmat felhasználunk népi kultúránk megismeréséhez / pl. kiállítások
látogatása /

Épületeink megfelelõ komforttal rendelkeznek, vonzó, tiszta, esztétikus
belsõ és külsõ környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket.

Az elmúlt évben sokat tettünk azért, hogy minõségi változás történjen tárgyi
feltételeinkben is.

Sikeres pályázatainkon nyert összeget, továbbá az alapítvány és a szülõkkel
együtt szervezett rendezvények bevételeit, valamint a felajánlásokat tárgyi és
szakmai felszereltségünk fejlesztésére fordítottuk

korszerû bútorokra cseréltük le a régieket, 
bõvítettük, korszerûsítettük udvari játékainkat,
számítógépeinket, technikai eszközeinket fejlesztettük,
szakmai és gyermekkönyveink számát növeltük,
jó minõségû tornaszerek, mozgásfejlesztõ eszközök beszerzése történt,

Év Férõhely Csoportok száma Gyermekek száma Kihasználtság Kihasználtság SNI Nemzeti
a férõhelyhez a maxi mum létsz.  gyermek. sz. és etnikai
viszonyítva  viszonyítva (25 fõ) gy. sz.

2008/2009 363 17 388 106,9 % 91,3 % 11 215

Óvoda férõhely csoportok sz.  beírt gy. lsz. SNI etnikai gy. sz. nemzetiségi  tanköt. korú étkezõ HH HHH

Kálvin 65 3 75-78 1 24 - 27 67 37 12

Kinizsi 70 3 63-69 5 25 - 23 54 33 13

Kodály 65 3 69-68 - - 69 21 62 13 8

SzINN 60 3 72-76 2 - 73 26 62 15 3

Mátyás 60 3 63-64 1 24 - 26 65 22 15

Bélmegyer 43 2 34-33 2 - - 10 34 16 2

Összes 363 17 376-388 11 73 142 133 344 136 53

(folytatás a 8. oldalon)
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Június hónapban eltávoztak közülünk:
Szûcs Istvánné Nagy Mária (1938) Mb. Ókert 19., Rau
Andrásné Weigert Katalin (1919) Mb. Juhász Gy. u. 1.,

Király Pálné Salbot Judit (1925) Mb. Juhász Gy. u. 1., Kiss Imre
(1924) Mb. Kölcsey ltp. 2/B, Vozár Istvánné Látkóczki Margit
(1942) Mb. Luther u. 18., Komlódi Endréné Nagy Etelka (1938)
Mb. Budai N. A. u. 45. szám alatti lakosok.

(folytatás a 7. oldalról: Összevont Óvodák 2008/2009-es nevelési év)

takarításhoz szükséges eszközöket modernizáltuk,
Kálvin, és Mátyás K.úti óvoda belsõ meszelését oldottuk meg,
Két óvoda: Kodály és Kálvin úti óvoda külsõ felújítására, festésére,

nyílászárók mázolására nyílt lehetõségünk a pénzmaradványunk terhére, a
Képviselõ-testület jóváhagyásával

a vizuális neveléshez szükséges eszközöket pótoltuk,
értelem és képességfejlesztõ játékainkat bõvítettük.

Munkatársaim nevében is KÖSZÖNÖM a SZÜLÕK együttmûködõ
támogatását

Külön szeretném MEGKÖSZÖNNI Szûcs Imre vállalkozónak, hogy a
Széchenyi I. Német nemzetiségi és a Kodály úti óvodák után 2008 decem-
berétõl a Kinizsi úti óvodában is ingyenesen biztosította az internet hozzáférést,
valamint Kovács János és ifj Kovács János vállalkozóknak, hogy a Széchenyi I.
Német Nemzetiségi óvoda elõtt parkolót alakítottak ki, és Szilágyiné Kemény
Mária óvónõnek az Oktatási és Kulturális Bizottság külsõs tagjának tiszteletdí-
ja felajánlását a Kálvin úti óvoda részére.

Ebben a tanévben is sikeresen lezajlottak az évzárói és ballagási ünnepségek
Mezõberény öt és Bélmegyer egy tagóvodájában

A gyermekek színvonalas mûsorokkal kedveskedtek szüleiknek,
vendégeiknek. Nagy- nagy szeretettel készülõdtek, hiszen egy kis ízelítõt mutat-
tak be az év folyamán tanultakból.

2008 novemberében megrendeztük alapítványi mûsoros délutánunkat,
melyre minden óvoda mûsorral készült. Rendezvényünk ismét sikeres volt,
melyet telt ház elõtt tartottunk meg.

Nagy tetszést aratott az óvodás és iskolás
gyermekek körében a Ki a király címû
meseelõadás, amelyet az óvónõkbõl álló
„SZINTÁRSULAT” adott elõ. Köszön-
jük nekik!

A személyi jövedelemadó egy száza-
lékának felajánlásával, s az alapítványi
bevétellel együtt közel hatszázötvenezer
forintot költhettünk óvodáink tárgyi
feltételeinek bõvítésére, melyet ez alka-
lommal is szeretnék megköszönni min-
den kedves felajánlónak.

Nagyon sokat tettünk azért, hogy feltételeink bõvüljenek, és az ide-
járó gyerekek jól érezzék magukat, ezáltal a partnereink
megelégedésére tevékenykedjünk a partnerközpontú mûködésünknek
megfelelõen. 

Köszönöm munkatársaim egész évi munkáját, és kívánok min-
denkinek jó pihenést, feltöltõdést a nyárra.

Gubis Andrásné
óvodavezetõ

Év 2008

Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán elnyert összeg. 261.000 Ft.

476.282 Ft,

1.860.000 Ft.

6.230.000 Ft.

8.827.000 Ft.

A „Mezõberényi Óvodásokért” alapítvány 1 %-a

Informatikai és eszközbeszerzésre kiegészítõ támogatás 
Bélmegyer részére

TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás

Összesen

DR. BURJÁN ÉS TSA. BT.

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÕ

ÉS OPTIKAI CIKKEK BOLTJA

MEZÕBERÉNY, SZÉCHENYI U 1.

TEL: 66/424-130

KONTAKTLENCSE:
SAUFLON KONTAKTLENCSÉK

ÉS ÁPOLÓSZEREK FORGALMAZÁSA.

INGYENES: SZEMORVOSI VIZSGÁLAT

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS, BETANÍTÁS

PRÓBALENCSE

IDÕPONT: KEDD 16-18 ÓRA KÖZÖTT

(BEJELETKEZÉS ALAPJÁN)

NAPI, HAVI, FÉLÉVES VISELÉSÛ

LÁGY KONTAKTLENCSÉK

MEGRENDELÉS UTÁN EGY NAPON BELÜL.

NAPSZEMÜVEG:
UV VÉDÕS POLARIZÁLT NAPSZEMÜVEGEK.

SZEMÜVEGKERETEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE: 
EGY, KÉT ÉS TÖBBFÓKUSZÚ LENCSÉKKEL.                 

Június hónapban házasságot kötöttek:
Bereczki Imre és Braun Mária Mb. Oltványkert u. 39., Tóth
László és Ráksi Anikó Mb. Jókai u. 36., Kovács János
Zoltán Mb. Kölcsey F. u. 14. A/3/23 és Forró Ildikó Mb.
Vasút út 38/A, Alexa György és Frey Anna Mb. Ady E. u. 9.
szám alatti lakosok.

DR. BURJÁN KATALIN

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉSE

ÉS AZ OPTIKAI CIKKEK BOLTJA

nyitva tartása 

2009. július 23-tól augusztus 9-ig szünetel. 

Helyettesít: 

BÉKÉS SZAKRENDELÕ sürgõs esetben, 

8-13 óra között.
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HITÉLET OLVASÓLÁMPA MELLETT …

Kálvin születésnap

Kedves Olvasók!

»Bölcsességünk egész summája,
amit igaznak és helyesnek tekinthe-
tünk, két részbõl áll, Isten és önma-
gunk megismerésébõl.« (Kálvin:
Institutio I,1,1).

A 2009. esztendõ a reformátusok
számára több szempontból is ünnep.
Május 22-én a Debreceni Alkotmá-
nyozó Zsinaton létrejött az egységes
Magyar Református Egyház, mely-
nek célja a szétszakítottságban élõ
egyháztestek összefogása. Gyönyörû
ünnepi alkalom volt az a debreceni
nap. Lehet, hogy néhány testvérünk-
tõl ma is határok választanak el ben-
nünket, de Krisztusban egyek va-
gyunk. 

Az egység másik formája az,
amikor a Krisztust Úrnak valló egyé-
nek, gyülekezetek összefognak, és e-
gyütt képviselik azt a Jézus Krisztust,
aki fõpapi imádságában is azt kérte:
követõi egyek legyenek. Itt Mezõbe-
rényben a történelmi egyházak tagjai
napi szinten is megélhetik mindezt,
akár a családban, ahol a felek nem
ugyanannak a gyülekezetnek a tagjai,
mégis egységet alkotnak, akár közös
rendezvényeken, ünnepeken együtt a
gyülekezetek tagjai. 

Nekünk reformátusoknak a július
is meghatározó ünnepi hónap lesz, hi-
szen ekkor ünnepeljük reformáto-
runk, Kálvin János születésnapját, aki
500 évvel ezelõtt a franciaországi
Noyonban látta meg a napvilágot,

1509. július 10-én.
Kálvin Isten Igéjére úgy tekintett,

mint tanításra, amelyet nem elég
meghallgatni, vagy elolvasni, de al-
kalmazni is kell a mindennapi élet-
ben. Fontos etikai gondolatokat, elve-
ket fogalmazott meg Kálvin, és eze-
ket Genf városában igyekezett is a
gyakorlatba átültetni. Olyan kérdé-
sekben is állást foglalt, amelyek ma is
idõszerûnek hatnak, ha más környe-
zetben és összefüggésben hangzanak
is, mint pl: az uzsora, amit élesen
elítélt, vagy a menekültek befo-
gadása, amit pedig szívügyének tar-
tott. 

Fõ mûve mégis az Institucio né-
ven ismertté vált mû, más néven „A
keresztyén vallás rendszere”, mely-
ben hitünk alapjait írja le egészében  a
Biblia tekintélyére hagyatkozva.  

Szeretnénk ünnepélyes keretek
között is megemlékezni reformáto-
runkról, mégis leginkább akkor ünne-
peljük õt, ha Urunknak tudunk na-
ponként mi is engedelmeskedni és
átéljük ezáltal, hogy Isten Igéje ma,
a XXI. sz-ban is érvényes üzenete-
ket hordoz és eligazít a mindenna-
pokban.

Igyekezzünk megismerni Is-
tent az Õ mélységes szeretetében
és igazságában, és az Õ fényében
önmagunkat, mint szeretett gyer-
mekeit! Éljük át azt a csodát,
hogy a „Bölcsesség egész sum-
mája” a mienk lehet!

Szabó Klára Antónia
református lelkész

Sorozat indítójaként szánjuk ezt a témát. Arra kérjük Olvasóinkat, hogy
osszák meg olvasmányélményeiket velünk. Írhat bárki. 

Rónay György: Aszegény, jó Hanuszákné. - Szeretem a szerzõt. Halk szavú,
csendes, hittel élõ írót ismerhettünk meg benne, akár a verseit olvasva, akár no-
velláit, regényeit. AVigilia egykori fõszerkesztõje volt. 

- Aszázadelõn, Eger egyik külvárosi részében játszódik a novella. Nagyok a
társadalmi különbségek. Sok szegény sorsú ember él ott együtt. Pereme a város-
nak is, és emberi létüknek is peremén élnek, szenvedik szûkös mindennapjaikat.
Ebben a világban él a Hanuszák házaspár is. Jó kezû asztalosmester, csendesen
megélnek. Késõbb elzüllik. Mellette éli felesége egyre szûkösebb életüket.
„Csak azt add Uram, hogy ne verjen meg!” Mosónõ, eljár házakhoz takarítani.
Csendes, halkszavú asszony, kevéssel beéri. Soha nem ágál sorsa ellen. „Mert
Krisztus szenvedett csak igazán, én ezt már kibírom.”Rendszeresen eljár a szent-
misékre, vallásos életet él. Dolgozik és imádkozik. Gyakran úgy érzi, mintha az
Úrjézus ruháját mosná. Bejár a plébános házába is dolgozni. Egy fiatal, lelkes
pap akkor került oda, akiben buzog a tettvágy, szeretne segíteni az ott élõk
nyomorán. Ruha- és élelmiszersegélyeket oszt, elhivatásának érzi a rászorultak
megsegítését. Aprédikációi nagy ívûek, magasröptûek, szeretné, ha tanulnának
tanításaiból. Ahívek nem nagyon értik. 

Három személy élete jelenik meg elõttünk: a semmirekellõ egykori asztalos
mester, aki már munkát is alig kap. Az alig észrevehetõ, dolgos, szorgalmas, hit-
tel élõ, jókedélyû asszony. A magát nagyra hivatottnak tekintõ, nagy terveket
szövögetõ ifjú egyházfi. A cselekmény leginkább Hanuszákné körül alakul. A
plébános is azt veszi észre, hogy egyre többet gondol erre a szegény, csendes,
szürke kis jelenségre. Az asszony bensõjébõl áradó hit fogja meg. Olykor azon
kapja magát, hogy beszél hozzá, vitatkozik az ott sem levõ asszonnyal.

Hanuszákné egyre többet dolgozik, ajánlják jobb házakhoz is, még a
belvárosba is. Nem fogad el többet, mint a munkája értéke. Egyre jobban elter-
jed ellentmondásos hírük: a részeges, mihaszna Hanuszák, és a dolgos, csendes,
sorsát jól viselõ, áldott lelkû dolgos asszonyról. Egyszer behívja egy jómódú
belvárosi asszony. Megkérdezi a mosónõt, hogy miért tûri, hogyan bírja? Nincs
konkrét válasz, csak olyasmit mond csendesen, hogy „hiszen jó ember lenne az
én uram.” Agazdag asszony azt firtatja, hogy miképpen lehet elviselni a mega-
láztatásokat, hiszen õ is szenved a férjétõl.

Amikor megkérdezi a pap, hogy miért ilyenek ezek az emberek, akkor azt
mondja csendesen Hanuszákné: „mindenki jó ember itt, csak nehezen viselik ezt
a súlyos életet.”

A pap lelkében megy végig a legtöbb változás. Hanuszákné testi léte egyre
gyengébb, erõtlenebb, készül Istenhez. Hívatja a papot, aki nem siet hozzá,
hiszen miért is rohanna õ utolsó kenetet adni a sok közül ennek az egy szegény
embernek? Ráér az még! Meghal az asszony enélkül. A pap ezután többször
„találkozik” vele, mintha szólna hozzá. Valójában nem találkoznak, csak
lelkének hangjain keresztül. Bensõjében végigfutó folyamatokon át, felismeri
azt, ami valóban fontos az életében. Rájön, a lényegre: követni Krisztust, a
magunk egyszerûségében, tisztaságában, hitében. Bármilyen élethelyzetben. A
cselekmény végére úgy érezzük, mintha megköszönné ennek a szegény
embernek, hogy hitre tanítja. 

- Miért vált bennem maradandó olvasmányélménnyé még 8 év után is,
újraolvasva, továbbra is katartikus élménnyel gazdagítva? Mit is adott nekem?
Ki-ki mást és mást olvas ki egy-egy alkotásból. A nagy mûveknek egyetemes
értékük van. S éppen ettõl mûvészi szépségû. 

Hatalmi helyzetben kellõen meglátjuk-e, amit meg kell látnunk? Isten
lakozhat Vatikánban is, a székesegyházakban is, a leegyszerûsített puritán
templomokban is. Lakozhat a kardinálisok bíboröveiben, a papi reverendák alatt
is, lakozhat prédikációkban -, mégis inkább az emberi szívekben lakozik. Az
igazán tiszta emberi szívekben. - Ki tanít, kit –  és hogyan? Az emberi okoskodás
helyett, a tiszta hitre mutat rá ez a novella. Valamennyiõnkrõl szól ez a történet.
Ahitünkrõl, s annak megélési szakaszairól.

Emberléptékû tükör ez a javából. Aki mûveli magában a bensõ látás
képességét, aki megfelelõ spirituális életet él, s e hagyományozódott
kultúránkban képes figyelni a Megváltóra, az képes tanulni mindenbõl, - és akár
mindenkitõl is. Akár a szegény jó Hanuszákné életébõl is. 

Hívom Önöket is az Olvasólámpához. Fényét tovább irányítom Balogh
Irénhez. Kedves Irén! Kíváncsi lennék egy maradandó olvasmányélményére! 

Benyovszky Pál Márton

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

VARGA LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

vagy részvétüket bármilyen formában kifejezték:

a gyászoló család

Megemlékezés

„Nem múlnak el õk kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gy.)

Sok szeretettel emlékezünk a szeretõ férjre, 
édesapára, nagyapára 

JAKUSOVSZKI PÁLRA
halálának 1 éves évfordulóján:

felesége, gyermekei és unokái
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

SPORT

Még mindig itt a nyár

A beköszönõ meleg hatására a parlagfû virágzása is megin-
dult, folyamatos, ezért irtásáról egy pillanatig sem szabad
megfeledkeznünk.

Ez a növény nem õshonos hazánkban. A 20. század elején
érkezett Észak-Amerikából, eredetileg a parlagon maradt, mû-
veletlen területeken telepedett meg. Innen a neve.

Ma már az ország minden részén megtalálható. 
Óvatos becslések szerint hazánkban hétszázezernél is töb-

ben szenvednek a virág pora által kiváltotta légúti allergiától.
A parlagfû megnõ ember magasságúra is, fûnyírás, kaszálás

nem igazán hathatós ellensége. Gyorsan alkalmazkodik, né-
hány szezon után földközelben marad, és ott hozza virágait.

Hathatós védekezés ellene a vegyszeres gyomirtás, a kesz-
tyûben történõ gyomlálás és a legeltetés.

Minden elhanyagolt kiskertben néhány birka, kecske elvé-
gezné ezt a feladatot, és a konyhára is kitermelõdne a hússzük-
séglet.

Más veszélyek is leselkednek ránk a nyár folyamán, ilyenek
például a repkedõ-csípõ rovarok. Ezek az apró, sok lábú álla-
tok csípéseikkel megkeseríthetik az életünket. 

A kullancsok eddig jellemzõen fõként csak a határban,
ember által lakatlan területeken fordultak elõ. Ma már a lakott
településekben, kertjeinkben is bent vannak. Természetes úton,
a városokba behúzódó erdei állatokban meghúzódva kerülnek
be. Ha fertõzött a kullancs csípése agyvelõgyulladást okozhat,
ami ellen van védõoltás, de a Lyme kór ellen nincs.

Kirándulásokon ne használjunk illatos dezodort, napolajat.
Húzzunk zárt cipõt, a hosszú nadrág szárába tûrjük be a pamut
zoknit. A fedetlen testrészeket érdemes befújni, bekenni
riasztószerrel.

Lefekvés elõtt ellenõrizzük a hajas fejbõrt, hajlatokat, majd
az egész testet. Ha találtunk a bõrbe belecsimpaszkodó kul-
lancsot azt azonnal ki kell szedni. Körömmel megfogni, az óra
járásával ellenkezõ irányba elmozdítva határozottan kivenni.
Nem baj, ha a csápja a bõrben marad, az majd magától szépen
kifordul. Semmi kenõcs, semmi pánik.

Hangyával leggyakrabban a lakás konyhájában találkozha-
tunk, ahová a lepottyant kenyérmorzsák csábítják õket. Fõként
a csúszú-mászó gyerekeknek okoznak viszketõ csípéseket.
Használjunk hangyairtó spray-t, hangyairtó csalétket, esetleg
õrölt szegfûszeget és ecetet.

Kellemetlenek tudnak lenni a szúnyogok is. Éjszakára
diófalevél vagy gesztenyelevél fõzetet tegyünk lapos tálkába,
a környékrõl állítólag eltûnnek a szúnyogok és a legyek. A
lakásban az elektromos szúnyogriasztó hatásos módszer még
nyitott ablaknál is.

Ha a nyárról beszélünk nem feledkezhetünk meg a nálunk
termeszthetõ csodálatos gyümölcsökrõl és zöldségekrõl. Fan-
tasztikus ízekkel, aromával, illattal, színekkel rendelkeznek.
Egész Európa irigyli tõlünk ezt a gyümölcsös kosarat.

Tessenek kimenni a piacra, minden kedden és pénteken óri-
ási választék várja a korán kelõ, egészségesen táplálkozni kí-
vánó vásárlókat. A mezõberényi nénik és bácsik, õstermelõk,
kiváló minõségû árut kínálnak. Fel lehet fedezni, hogy milyen
sokféle, szezonális gyümölcs és zöldség terem meg kertjeink-
ben. Ezeket kell most fogyasztani, nyersen, párolva, fõzelék-
nek elkészítve, télire eltéve. Kiváló alapanyag csecsemõk fõ-
zelékeinek, püréinek elkészítéséhez. Fel kell tölteni vitamin
raktárainkat, mert most ennek van itt az ideje.

Jó egészséget kívánok!  

Puskelné Ollé Ilona

NEMZETKÖZI GYERMEKLABDARÚGÓ
TORNA

BERÉNYI GYÕZELEM
Június 18-21 között a marosvásárhelyi és szé-

kelyudvarhelyi sportiskolák ifjú labdarúgói voltak
városunk vendégei. Asokéves cserekapcsolat során
ezennel Mezõberény volt a helyszíne a nemzetközi
tornának, U 14 korosztályban.

A helyi sportpályán a kánikulában lezajlott
tornát végül a hazaiak nyerték, akárcsak tavaly.
Eredmények: Marosvásárhely – Székelyudvarhely:
5 – 2, Mezõberény – Székelyudvarhely: 7 – 0,
Marosvásárhely – Mezõberény: 3 – 3

Végeredmény: Mezõberény, Marosvásárhely,
Székelyudvarhely

Különdíjak: Torna legjobb játékosa: Tüzes
László (Marosvásárhely), Gólkirály: Papp Zsolt
(Mezõberény), Legjobb kapus: Kardos Richárd
(Mezõberény), Legjobb berényi: Liska Tibor 

Támogatók: Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képvilelõ-testülete, Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE,
Berényi Gyermek FC, Mezõberényi Gyer-
mekfoci Alapítvány, Mezõberényi Erdélyi
Kör, Városi Közszolgáltató Intézmény,
Berény Szálló, Gallicoop Szarvas

Edzõ: Kajlik Péter

Zavada Ilona, Varga Irén, Borgula Mária, Pikó Mária, Komiszár Ilona, 
Virág Judit, Zavada Magdolna, Csernai Mária, Kreisz Judit, Papp Róza, 

Boldis Emma, Tóth Erzsébet, Hajkó Mária, Baksai Magdolna, Virág Mária,
Litavecz Anna

A Mezõberényi I. sz. Általános Iskolában 1954-ben végzett tanulóinak 
55 éves osztálytalálkozója.
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A közelmúltban záródtak a 2008-2009. évi kosárlabda versenyek.
A berényi lányok szereplése  kitûnõre sikerült., hiszen 3 országos dön-
tõbe is eljutottak. Elõször az U12-sek (1997 és utána születettek) dön-
tõjére került sor. Nagy megtiszteltetés érte városunkat azzal, hogy
Mezõberényben
rendezhettük a
döntõt. A hazai
gyerekeken kívül
11 NB-s csapat
u t á n p ó t l á s
együttesét láttuk
vendégül. A jelen-
lévõ szakemberek
és vezetõi jól
érezték magukat
városunkban és
nagyon sikeresnek
értékelték ren-
d e z v é n y ü n k e t .
Ezúton szeretnénk
megköszönni min-
denki segítségét.

Csapatunk a 8
hónapig tartó terü-
leti verseny gyõz-
teseként jutott el a
végsõ kûzdelemig.
Itt végül a 11. he-
lyezést érték el, 1
gyõzelem, 4 vere-
séggel. Valószínû
a hazai pálya, a
nagy drukk miatt
te l jes í tményük
kicsit elmaradt a várttól, de kûzdeni akará-
sukat láthatta a szépszámú közönség. A dön-
tõben a budapesti Vasas Csata csapata
diadalmaskodott magas színvonalú mérkõzé-
sen.

A berényi csapatból 2 játékos különdíjban
részesült: Dinya Zsófia és Barna Renáta.

A legfiatalabbak (U11 1978 és utána
születetek) döntõjére Sopronban került sor. A
Kenguruk országos tornáján ötödik alkalom-
mal sikerült döntõbe kerülnünk. 

Iskolánk csapata ebben az évben szerepelt
legjobban. A 12 résztvevõ csapat közül a 4.
helyen végeztünk. Három országos hírû után-
pótlás központtal rendelkezõ csapat tudott
megelõzni bennünket.

A döntõt az U12-höz hasonlóan a Csipat
Csapat (Budapest) és a soproni Csípõs
Darazsak vívták, ismét budapesti gyõzelem-
mel. Élménydús soproni napok sikerét fokozta
a büntetõ dobóversenyben elért második
helyünk, valamint a rendezõk által szervezett
bobozás. Nagy nörömünkre a torna legjobb
ötösében Vrbovszki Emesét beválogatták a
szakemberek és különdíjban részesítették Konyár
Viktóriát.

A tanítást követõ héten került sor a
Diákolimpia III. korcsoport országos döntõjére

Debrecenben. Az erõviszonyok ismeretében nem táplált vérmes
reményeket a csapat, de több önbizalommal és szerencsével jobb ered-
ményt is elérhettünk volna. Úgy értünk el 8. helyezést, hogy legyõztük
a késõbbi döntõs Kecskemét csapatát. Két mérkõzésen minimális

különbséggel veszítet-
tünk. A csapat tagjai
(zárójelben a dobott pon-
tok): Adamik Imola (4),
Liska Nikoletta (2),
Vrbovszki Emese (3),
Vrbovszki Andrea (2),
Barna Renáta (14), Sze-
keres Barbara (13), Ilyés
Gerda (27), Dinya Zsófia
(22), Vári Renáta (2),
Szenteszki Berta (17),
Gézárt Sára, Kertész
Ágnes (21), Iványiné
Dombi Julianna edzõ.

A debreceni napokat
még emlékezetesebbé
tette az élményfürdõben
eltöltött kellemes órák.
Ezúton szeretném meg-
köszönni az iskola dol-
gozóinak, a szülõknek és
a gyerekeknek az egész
évben nyújtott segítõ-
kész munkájukat.

Iványiné 
Dombi Julianna

edzõ

Három országos döntõben szerepeltek a fiatal kosárlabdázó lányok!

A képen látható játékosok (balról jobbra térdelõk, zárójelben a dobott pontok): 
Szikora Zsóka, Gézárt Sára (5), Szekeres Barbara (52), Megyeri Cintia (10), 

Vrbovszki Andrea (9), Hajdú Nóra (5), Bartó Boglárka, Pikó Zita (10), Liska Nikoletta (12),
Varga Andrea (3), Vrbovszki Emese (10), Dinya Zsófia (35), Szenteszki Berta (11), 

Barna Renáta (27), Kertész Ágnes (30), Iványiné Dombi Julianna edzõ.

A képen látható játékosok (balról, jobbra guggolók, zárójelben a dobott pontok): 
Pikó Zita (17), Gézárt Sára (19), Vrbovszki Andrea  (18), Csicsely Boglárka (2), Bartó

Boglárka (17), Balogh Dóra (6), Iványiné Dombi Julianna edzõ, Tóth Kata (5), 
Liska Nikoletta (20), Vrbovszki Emese (35), Szenteszki Berta (14), 

Konyár Viktória (26), Varga Andrea (15).
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Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ 

ANGOL és NÉMET nyelvtanfolyam

indul szeptembertõl Mezõberényben

egyetemi tanárok bevonásával, 
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi 
garanciát és Áfa mentességet is jelent.

A tanfolyam díja 750 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 

95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Pénzvisszafizetési garancia bukás esetén!*

(*Részletek és feltételek telefonon, tájékoztatóban, szerzõdésben.)
Válassza Ön is a 15 éves tapasztalattal rendelkezõ minõségi,

akkreditált nyelviskolát!
Jelentkezési határidõ 2009. augusztus 17-ig. 

Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési Házban 
Kovács Anettnél személyesen vagy a 66/515-553

telefonszámon, vagy a hét minden napján 8-19 óráig a
nyelviskolánál: 30/931-87-74

Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal,
Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási

Pénztárak, Szállodák, Államháztartási 
Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség, Vízmû,
Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felü-

gyelõség,  Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., Hungaro-
Conrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarék-
szövetkezetek, 01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974, Széll és Szert

Bt., Pladány, Vasút u. 8.

TISZTELT SZÜLÕK!

A SZÜNIDÕ ALATT ELÕKÉSZÍTÕ, ISMÉTLÕ, GYAKORLÓ, FEJLESZTÕ,

FELZÁRKÓZTATÓ, TEHETSÉGGONDOZÓ, PÓTVIZSGÁRA, KÖZÉPISKOLAI

FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÕ FOGLALKOZÁSOK INDULNAK.

MINDEN TANULÁSI ÉS TUDNI VÁGYÓ DIÁKOT SZERETETTEL VÁROK.

A FELSZERELÉS INGYEN BIZTOSÍTOTT.

A FOGLALKOZÁSOK HETI SZÁMA (PROBLÉMÁTÓL FÜGGÕEN) 1-3.

ÉRD.: 06/30/856-3218
AZ ÖN GYERMEKÉÉRT DOLGOZOM.

2009. április 2-án tartotta alakuló gyûlését szervezetünk, 17 fõvel.
Célkitûzéseink között szerepel: 1. Rendezvényeken való résztvétel:
május 1., egészség nap, 2. Vetélkedõk, elsõsegélynyújtás, tan-
folyamok szervezése, 3. Idõsek felkarolása és ápolása, 4. Helyi
szervezet létszámának növelése, tagtoborzás 
Május 1-jén a ligetben Vöröskeresztes sátrat állítottunk ahol vér-
nyomás és vércukor szint mérést végeztünk. Május 23-án az
OPSKK-ban Szépség és Egészség Nap alkalmából ugyancsak
vérnyomás, vércukor szint mérést valamint kiegészült testsúly,
testzsír és testvíz méréssel is. Mindkét esetben a Humánsegítõ
Szolgálattól kaptunk személyi és tárgyi segítséget, amiért ezúton
szeretnénk köszönetet mondani, lelkiismeretes munkájukért.
Mezõberényben a június 23-án tartott véradáson 72 fõ jelent meg,
ebbõl 15 fõ új véradó volt. Következõ véradás 2009 július 14-én
lesz 8-11 óráig a OPSKK aulájában. Szeretnénk, hogy ez alka-
lommal is ilyen szép létszámmal vennének részt.
Megalakulásunk óta eltelt 3 hónap és taglétszámunk 17 fõrõl 76
fõre emelkedett. Továbbra is várjuk az önkétesek jelentkezését az
OPSKK információs pultjánál.
Mezõberényi Vöröskereszt
Mezõberényi Vöröskeresztes Alapszervezet
Levelezési cím:56550 Mezõberény Fõ u. 6
Tel:06-66-515-553; 20-959-77-72
E-mail:mb-voroskereszt@freemail.hu

baranya4@freemail.hu              Hoffmanné Baranya Róza

NEDVES, SALÉTROMOS ÉPÜLET UTÓLAGOS

LÁBAZAT VÍZSZIGETELÉSÉT VÁLLALJUK.
SAVÁLLÓ-ROZSDAMENTES (INOX)

LEMEZBEÜTÉSES MÓDSZERREL

MINIMÁLIS BONTÁSSAL

AKÁR HITEL IGÉNYBEVÉTELÉVEL IS.
TEL.: 06/20/468-6834

06/30/3080725

ORSZÁGOS TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az emberi gondat-
lanság következtében jelentõsen megnõtt az avar, parlag, nádas és az
erdõtüzek száma.
A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben
és az erdõterületek határától számított 200 méteren belüli területen – a kijelölt
tûzrakó helyen is – valamint a közút és vasút menti fásításokban minden-
nemû tûzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól
átmeneti idõre tilos!
A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások
betartása mellett a tilalom idõszakában is végezhetõ.
Az égetést a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet értelmében a tûzveszélyes üzemi
tevékenységre vonatkozó elõírások szigorú betartása mellett lehet csak
végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II.22.)
ÖTM rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.
Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigarettacsikket és
dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokpar-
ton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és
mezõgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági
területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ dohánynemût eldob-
ni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani. Aki a
tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi
idõpontban intézkedik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium.


