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2010. augusztus 20-21-22.
- PROGRAM MELLÉKLET Mezõberény második alkalommal lesz házigazdája a berény utónevû települések találkozójának a Berényi Napok keretén belül. Ezzel a
rendezvénnyel az együvé tartozást akarjuk erõsíteni. Megmutathatjuk - az élet minden területén - értékeinket, amikre büszkék vagyunk.
Megmutatjuk majd az utóbbi hónapokban átadott épületeket, fejlesztéseket: a sportpálya és a strand öltözõjét, a Petõfi úti családsegítõ
épületét, az addigra elkészülõ Hosszú-tó környékét.
Mindenképpen meg kell említenem a folyamatban lévõ beruházások közül a városközpont rehabilitációját, az új bölcsõde épületét, a
belvízrendezést, civilek házát, a liget elõtt 68 parkoló kialakítását, ...
Különös hangsúllyal szeretném kiemelni az elnyert geotermikus energia pályázatunkat. A Tiszántúlon elsõként valósul meg ilyen nagyságrendû beruházás. Az anyagi elõnyökkel járó beruházáson túl a gázellátástól is függetleníteni tudja magát a város a befejezes után. A
jövõ szempontjából még ennél is lényegesebb, hogy bõvítsük a geotermikus energia haszonélvezõit, a mezõberényi lakosságot célozzuk
meg azáltal, hogy a közintézményeken túl, a lakosságot is érintõ geotermikus energia hasznosítási lehetõségeit keressük. A haszon majd
akkor jelentkezik, amikor a gáz áránál olcsóbb fûtési lehetõséghez juthatnak a mezõberényiek. Ezt a beruházást megkezdeni az önkormányzati lakásoknál lehetne, illetve a város központjában.
Más települések vezetõivel való találkozás során számtalan elismerõ megjegyzés hangzik el a város fejlõdésérõl. Jómagam is úgy ítélem
meg, hogy a város fejlõdött, és megfelelõ mértékben gazdagodott. Pormentes úthálózatunk nagyobb települések számára is példamutató.
A jövõt illetõen fontosnak tartom a már elnyert pályázatok befejezését, ez garancia a fejlõdésre.

Szeretettel hívtuk és várjuk a városunkba érkezõ vendégeket. Kívánom, hogy érezzék jól magukat Mezõberényben!

Cservenák Pál Miklós
Mezõberény Város polgármestere

2.

2010. augusztus

Mezõberényi Hírmondó

SZAVAZÓKÖRÖK - MEZÕBERÉNY
1. számú szavazókör
Helye: Kinizsi u. 13. Kinizsi úti
óvoda
Szavazókörhöz tartozó terület:
Bartók Béla utca
teljes
Bonyhai Benjámin utca teljes
Dózsa György utca teljes
Gárdonyi utca
teljes
Hársfa utca
teljes
Kérhalom utca
teljes
Keskeny utca
teljes
Kinizsi utca
teljes
Kodály Zoltán út
4-tõl végig
folyamatos
Körgát át utca
teljes
Köröstarcsai út
teljes
Malom utca
teljes
Nádas utca
teljes
Nyárfa utca
teljes
Rózsa utca
teljes
Szél utca
teljes
Szent János utca
teljes
Szív utca
teljes
Tanya
124-137-ig folyamatos
Tanya
176-186-ig folyamatos
Tanya
192-192-ig
Tó utca
teljes
Tulipán utca
teljes
Ugari tanyák
teljes
Újtelep utca
teljes
Vésztõi út 48/A-végig páros
2. számú szavazókör
Helye: Jeszenszky u. 21. Idõsek
Klubja
Szavazókörhöz, választókerülethez tartozó terület:
Erkel utca teljes
Gyomai út 15-45-ig páratlan
Ilyés Gyula utca
teljes
Jeszenszky utca
8-végig
folyamatos
Jeszenszky utca
4-4-ig
Jókai utca
teljes
Madarász András utcateljes
Thököly út
teljes
Várkonyi utca
teljes
Vörösmarty utca
teljes
Zrínyi sugárút
teljes
3. számú szavazókör: Általános
Iskola
Helye: Luther tér 1.
Település
szavazókör.

szintû

kijelölt

Szavazókörhöz tartozó terület:

Bajcsy Zsilinszky utca teljes
Belencéresi út 1-12-ig folyamatos
Belencéresi út 14-14-ig
Eötvös utca
7-7-ig
Eötvös utca
10-tõl végig
Fõ út
0-1 házszámok
Fõ út
4-tõl végig folyamatos
Galilei utca
teljes
Gyomai út 1-13-ig páratlan
Hunyadi János utca teljes
Jeszenszky utca 1-2 folyamatos
Jeszenszky utca 5-7 folyamatos
Kastély köz
teljes
Kicsi utca teljes
Kismester utca
teljes
Kodály utca 1-3-ig folyamatos
Korona utca
teljes
Könyök utca
teljes
Liget utca 1-1/A-ig
Luther Márton tér
teljes
Madár utca
teljes
Martinovics utca
teljes
Nagymester utca
teljes
Piac tér teljes
Pipa utca teljes
Szent István utca
teljes
Vésztõi út 1-69-ig páratlan
házszámok
Vésztõi út 2-48-ig páros házszámok
Zámenhof utca
teljes
Település szintû lakosok
Mezõberény közigazgatási területe
4. számú szavazókör
Helye: Tessedik tér 1. Zeneiskola
Szavazókörhöz tartozó terület:
Akácfa utca
teljes
Báthory utca
teljes
Belencéresi út
13-13-ig
Belencéresi út
15-tõl végig
folyamatos
Bódishát teljes
Kereki
teljes
Kereki utca
teljes
Kölcsey Ferenc utca teljes
Kunhalom utca
teljes
Laposikert utca
teljes
Laposi Kertek 1. kapu teljes
Laposi Kertek 2. kapu teljes
Laposi Kertek 3. kapu teljes
Laposi Kertek 4. kapu teljes
Laposi Kertek 5. kapu teljes
Laposi Kertek 6. kapu teljes
Laposi Kertek 7. kapu teljes
Laposi Kertek 8. kapu teljes
Laposi Kertek 9. kapu teljes
Liget tér teljes
Liget utca 3-végig folyamatos

Röntgen teljes
Sport utca 1-1-ig
Sport utca 14- végig folyamatos
Sportpálya teljes
Szénáskert utca
teljes
Táncsics Mihály utca teljes
Tessedik Sámuel tér teljes
Vésztõi út 71/A-végig páratlan

5 számú szavazókör:
Hõsök u. 3. Idõsek Klubja
Szavazókörhöz tartozó terület:
Ady Endre utca
1-14-ig
folyamatos
Békési út
teljes
Csendes köz
teljes
Eötvös utca 1-6 folyamatos
Eötvös utca
8-8-ig
Fortuna tér
teljes
Fõ út
2-2/D-ig
Gyomai út 2-10/A-ig páros
Gyõri János utca
teljes
Hajnal utca
teljes
Hõsök útja
teljes
Juhász Gyula utca teljes
Kossuth Lajos tér
teljes
Kölcsey lakótelep
teljes
Luther utca
1-9-ig páratlan
Luther utca
2-8-ig páros
Mikszáth Kálmán utca teljes
Orlai utca
teljes
Petõfi út 0-24-ig páros
Puskin utca 2- 6/B-ig páros
Sport utca 2-12-ig folyamatos
Széchenyi utca
teljes
Tavasz utca
teljes
Vadász utca
teljes
Zsák utca
teljes
6. számú szavazókör
Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti
óvoda
Szavazókörhöz tartozó terület:
Áchim L. András utca46-tól végig
folyamatos
Ady utca 40-tõl végig folyamatos
Arany János utca
teljes
Belenta
teljes
Belentai út
teljes
Blanka
teljes
Budai Nagy Antal utca 23-tól végig
páratlan
Budai Nagy Antal utca 48-tól végig
páros
Csabai út
teljes
Deák Ferenc utca 52-tõl végig páros
Deák Ferenc utca 61-tõl végig

páratlan
Frey Ádám utca
teljes
Fürjes utca
teljes
Galamb utca
teljes
Gyóni Géza utca 27-tõl végig
folyamatos
Gyóni Géza utca 25-25-ig
József Attila utca 18-tól végig
páros
József Attila utca 27-tõl végig
páratlan
Kálvin János tér teljes
Kálvin utca
teljes
Katona József utca teljes
Kereszt utca
teljes
London szél
teljes
Nyírfa utca
teljes
Olajfa utca
teljes
Óvoda-köz
teljes
Párizs rész
teljes
Petõfi utca 52-tõl végig páros
Rövid utca
teljes
Sas köz
teljes
Sas utca
teljes
Szegfû utca
teljes
Szivárvány utca
teljes
Tanya
156-174-ig folyamatos
Vásártér utca 1-5-ig folyamatos
Vasút utca
páros végig
Zöldfa utca
teljes
7. sz. szavazók.
Helye: Petõfi u. 27.
Humánsegítõ Szolgálat
Szavazókörhöz tartozó terület:
Áchim utca 1-45-ig folyamatos
Ady Endre utca 15-39-ig
folyamatos
Árpád utca
teljes
Budai Nagy Antal utca 1-21-ig
páratlan
Budai Nagy Antal utca 2-46-ig
páros
Deák Ferenc utca 1-59-ig
páratlan
Deák Ferenc utca 2-50/A-ig
páros
Edison utca
teljes
Gyomai út 12-16/B-ig páros
Gyóni Géza utca 1-24-ig
folyamatos
Gyóni Géza utca 26-26-ig
József Attila utca 1-25-ig
páratlan
József Attila utca 2-16-ig
páros
Kereszt utca
teljes

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. * Telefon: (66) 515-515
* E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztõ: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Kiadja: Mezõberény
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala * Felelõs kiadó: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

Mezõberényi Hírmondó
(folytatás a 2. oldalról)
Luther utca 10-16-ig páros
Luther utca 11-21/A-ig páratlan
Madách Imre utca 1-19-ig
folyamatos
Munkácsy Mihály utca teljes
Nyúl utca
teljes
Petõfi Sándor út 1-tõl végig
páratlan
Petõfi Sándor út 26-50-ig
páros
Puskin utca 1-tõl végig páratlan
Puskin utca 8-végig páros
Rákóczi sugárút
1-tõl végig
páratlan
Teleki utca
teljes
Vasút utca 3-21-ig páratlan

8. sz. szavazókör.
Helye: Mátyás király u. 2.
Mátyás király úti óvoda
Szavazókörhöz tartozó terület:
Fekete ugar
teljes
Gutenberg utca
teljes
Gyár utca
teljes
Gyomai út
18-végig
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páros
Gyomai út
45/A- végig
páratlan
Hattyú utca
teljes
Hosszúteleki tanyák teljes
Keselyûsi tanyák teljes
Luther utca 18-végig páros
Luther utca 23-végig páratlan
Madách utca
20-tól végig
folyamatos
Mátyás Király utca teljes
Mónus Illés utca teljes
Ókert
teljes
Ókert utca
teljes
Oltványkert utca teljes
Rákóczi sugárút
2-tõl végig
páros
Szabó Árpád utca teljes
Szántó Kovács utcateljes
Szarvasi út
teljes
Tanya
1-121-ig folyamatos
Tanya
189-189-ig
Tanya
196-tól végig
Tanya
343/9
Téglás utca
teljes
Vásártér utca 7-tõl végig folyamatos
Vasút utca 23-tól végig páratlan
Zrínyi utca
teljes

HIRDETMÉNY
A 2010. október 3. napjára kitûzött
helyi kisebbségi önkormányzati képviselõk
választására szavazókör kijelölésérõl

A 2010. október 3. napjára kitûzött helyi kisebbségi
önkormányzati képviselõk választásán - az 5/2010. (VII.
16.) KIM rendelet 6. §. (1) bekezdésének d.), valamint
20. §. (1) bekezdésének a.) pontjai felhatalmazása
alapján - a kisebbségi szavazókör helye:
5650 Mezõberény, Fõ út 6. sz., Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ

dr. Baji Mihály s.k.
HVI vezetõ

Táborozik a Leg a láb
Az idén Békés Megyei Önkormányzat pályázati segítségével
valósul meg a Mûvészet az Oktatásban Alapítvány által fenntartott
„Leg a láb” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fiatal,
mezõberényi táncosainak táborozása.
A várhatóan augusztus 12-18. között Városerdõn megrendezésre kerülõ néptánctáborban 25 fõ 12-18 éves gyermek vesz
részt, akiknek lehetõségük lesz új lépések és táncok betanulása mellett a pihenésre is, a táborhelyen lehetõség nyílik focizni, röplabdázni, kosárlabdázni, és egyéb esti és éjszakai programmal teszik
feledhetetlenebbé a tábort, mint pl. szalonnasütés éjszakai túra,
tûzkörüli táncház.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
az 1951-ben Budapestrõl Mezõberénybe kitelepítettek
és a befogadó családok találkozójára
Idõpont: 2010. szeptember 4. 14 óra
Helyszín:
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület Kossuth tér 6.
Program:
Az 1950-es évek törvénysértései
Dr. Hantó Zsuzsa történész elõadása
Hova érkeztek a kitelepítettek? Mezõberény az 1940-1950-es évek
fordulóján
Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatójának elõadása
Kötetlen beszélgetés
2010. szeptember 5. 10 óra
ISTENTISZTELET A NÉMET EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
Gyógyító emlékezés Isten közelségében
Kisari Miklós, Kisari Miklósné Chovanyecz Magdolna,
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület,
Mezõberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
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BERUHÁZÁSOK 2006-2010.
BEFEJEZETT MUNKÁK NETTO KIVITELEZÉSI ÖSSZEGEKKEL:
Ligetben bérlakás és garázs építése, - nettó 13.633.333.Wenckheim -Fehérváry Kastély tetõszerkezetének felújítása és tûzfal készítése, - nettó 14.999.827.Békési u. 17. sz. alatti DÉMÁSZ székház átalakítása
(Városi Közszolgáltató Intézmény irodája, valamint 6 db bérlakás kialakításának munkái), - nettó 42.012.500.Burkolatmegerõsítés: Vésztõi u., Luther M. tér, Szent I. u., Kölcsey u. - nettó 11.478.360,Burkolatmegerõsítés: Galilei u., Pipa u. - nettó 8.076.384,Polgármesteri Hivatal irattári épületének felújítása, - netto2.492.052,Mikszáth K. u. megépítése, - netto 1.680.000,Kálmán fürdõ ülõpados medence felújítása, - nettó 19.966.059,Polgármesteri Hivatal külsõ nyílászáróinak cseréje, - nettó 23.541.667.Hattyú u. - Sas u. - Óvodaköz utcák megépítése, - nettó 13.895.000,Madách u. - Puskin u. - Deák F. u. szélesítése és burkolat megerõsítése, - nettó 29.480.305,Kálmán Fürdõ területén új pancsoló medence építése és 190 m talpmélységû hideg vizes kút fúrása, - netto 19.982.914,Kálmán Fürdõ területén 120 m2-es öltõzõ építése, - netto 19.324.954,Sporttelepen lévõ öltözõ bõvítése és felújítása, - 20.021.767,Családsegítõ épületének komplex akadálymentesítése, nettó 10.877.795,Helyi védelem alatt álló Családsegítõ épületének homlokzatfelújítása, - netto 2.946.427,A Békési úti bérlakások mögötti út és parkoló építése, - nettó 17.699.295,Mezõberény város belterületén járdaépítési munkák - 2009 év - nettó 14.907.280,Laposi kert, Báthori utcák burkolat megerõsítése, - netto 27.600.122,Játszótér építése - nettó 6.666.667.Kommunális kisteherautó tartozékokkal - nettó 30.150.100,TOVÁBBÁ:

Burkolat megerõsítés: Zrínyi u., Kinizsi u., Thököly u., Kölcsey u., Liget u., Hajnal u.
Madarak háza bútorozása
Mezõberény - Békés kerékpárút építése kül- és belterületen
Járdaaszfaltozási munkák
Békési Kistérség internet hálózatának kiépítése

FOLYAMATBAN LÉVÕ MUNKÁK TELJES BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE:

Hosszú tó rehabilitációja - bruttó 55 mFt,
Városközpont rehabilitációja - bruttó 92 mFt,
Új 852 m2-es bölcsõde építése - bruttó 210 mFt,
TIOP 1.1.1./09 626 db tanulói és oktatói lap beszerzése - bruttó 82 mFt,
Belvízrendezés az élhetõbb településekért - 16 település programja - Mezõberényben
14,7 km csapadékvíz elvezetõ kiépítése - bruttó 299 mFt,
Geotermikus energia kialakítása az önkormányzati intézményekben - bruttó 687 mFt,

Mezõberényi Hírmondó
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FELHÍVÁS! Akik 2010/2011-es évadra újra igényeltek bérletet a Jókai
Színházba, 2010. augusztus 27-ig rendezhetik az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban, Bartó Róbertnénál!
Kedves Vendégeink! Újra indul a Színházi Estek elõadás sorozata!

ZÁRT UDVARBAN
PARKOLÁSI LEHETÕSÉGGEL
KÉT ÉS HAT ÁGYAS SZOBA
KIADÓ MEZÕBERÉNYBEN A FÕ ÚTON

Az Orlai Pertics Soma Kulturális Központ, várja azokat a Kedves Vendégeket,
akik kultúrált környezetben szeretnének kikapcsolódni, jót kacagni!
Újra itt egy jó alkalom, hogy bérletet váltson az elõadásokra!
A következõ elõadások lesznek láthatók:
1.
Vajda-Valló-Fábri: Anconai szerelmesek (MAJKÁVAL)
(olasz slágerek, szerelmes komédiák a 70-es évek Itáliájából 2 felvonásban)
Rendezõ: Dobos Judit / Elõadás várható ideje: 2010. november
2.
Rideg Sándor: Indul a bakterház
(falusi komédia 2 felvonásban)
Rendezõ: Turpinszky Béla / Elõadás várható ideje: 2011. Január (Kultúra hetében)
3.
Huszka Jenõ-Martos Ferenc: Lili bárónõ
(nagyoperett 2 felvonásban)
Rendezõ: Turpinszky Béla / Elõadás várható ideje: 2011. május
A három elõadásra bérletek igényelhetõk, válthatók 6000.-Ft-os áron!
A bérletes elõadásokon felül, a Kalocsai Színház egy (2 órás) musicel-operett
válogatásból ad ízelítõt.
Sztárfellépõként fellép: Leblanc Gyõzõ-Tóth Éva
Azok a vendégeink, akik bérlettel rendelkeznek, 50%-os áron vehetik meg
belépõjegyeiket! Információ kérhetõ: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,
515-552 telefonszámon vagy Bartó Róbertnénál a 06/20-4243-944 számon.

Érddeklõdni lehet:
20/5753147 és 30/2058720-as telefonszámokon!
Bõvebb információ:
www.mezobereny.hu honlapon

Özv. Magyar Pálné
Martincsek Erzsébet
augusztus 12-én ünnepli
83. születésnapját
Ez alkalomból
köszönti volt
munkatársa:
Marcsa
és férje Mihály
További
jó egészséget
kívánnak!

Bobály András épület
és bútorasztalos faipari technikus
NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA,
BELSÕÉPÍTÉSZET, GIPSZKARTONOZÁS,
EGYEDI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE

Minden, ami FA!

Hozd magaddal ezt a hirdetést,
és 500 Ft-ot jóváírunk a nevezési díjadból!
(Kérjük, csak egy kupont hozz magaddal,
így kedvezményes nevezési díjad 2300 Ft lesz.)

Mezõberény, Kismester u. 6/a
06-30-225-7253,
bobalyandras@szucsnet.hu
ÕSZI NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ!
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MEGKÉRDEZTÜK A KÉPVISELÕKET
1. Hogyan látják az elmúlt négy évet?
2. Mit vár az elkövetkezõ négy évben?

Kovács Lászlóné:
A Képviselõ-testületben, Polgármesteri Hivatalban és intézményvezetésben
is több változás történt, ami nehezítette a helyzetet, a maradóknak kellett vinni a
munkát. Ajegyzõ és az aljegyzõ nyugdíjba ment, az egyik alpolgármester és egy
képviselõ kilépett a testületbõl, egy másik sajnálatos módon elhalálozott.
A Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben létszámleépítés történt,
ennek ellenére az önkormányzat és intézményei mûködése töretlen volt.
Kihasználta az önkormányzat a pályázati lehetõségeket, ami a város mûködését
javítja, a városlakók érdekeit szolgálja, a város vagyonát gyarapítja.
Magam - könyvelõként - a Szociális és Egészségügyi Bizottságot vezettem,
ami a korábbiakhoz képest változást jelentett, mert nem volt a 2006-ban
megválasztott képviselõ testületben egészségügyi szakember. A bizottság
munkája 95 %-ban szociális területet érintõ feladatokból áll, ahol jól tudtam
hasznosítani korábban szerzett képviselõi, bizottság-elnöki tapasztalataimat,
széles körû emberismeretemet. Egy orvos és egy védõnõ külsõs tagként dolgozott a bizottságban.
Munkánkat igyekeztünk körültekintõen végezni és lehetõségeinkhez mérten
próbáltunk segíteni a bajba jutott embereken. Elmondható, hogy a lakosság
jelentõs része él nagyon kevés jövedelembõl, így munkák folyamatosan szaporodott, hiszen társadalmi szinten a polarizálódás egyre erõteljesebbé vált, s ez
helyileg fokozta a peremhelyzetû emberek számának növekedését, a megélhetési gondok halmozódását.
A hivatal munkáját is próbáltam segíteni a számítástechnika szolgálatba
állításával, ami naprakész, megbízható információt biztosít és gyorsítja a
munkavégzést.
Javuló gazdaságot, munkát az embereknek, a jövedelmek értékállóságát,
kiszámíthatóbb normatívákat és törvényeket, csökkenõ bürokráciát, az iparûzési
adó eltörlését, kedvezõbb hitelfelvételi lehetõséget, a gyermekvállalási kedv
növekedését az arra felkészült családokban, felkészült képviselõket, mindenkinek jó egészséget, nyugodt munkavégzési körülményeket és békességet!
Tisztelettel: Kovács Lászlóné képviselõ

Debreczeni Gábor:
A 2006-os választások eredményeként, a Magyar Szocialista Párt listavezetõjeként kerülhettem be a helyi képviselõ-testületbe. Választási ígéreteimnek, majd pedig képviselõi eskümnek megfelelõen igyekeztem hatékony
érdekképviseletet kifejteni településünk és az itt lakók érdekében. Csendben, a
mindennapi politikai csatározások mellõzésével. Ez utóbbi nem minden esetben
sikerült, mégis úgy érzem, hogy eddigi vállalásaimat teljesítettem, Mezõberény
sikeres utat járt be az elmúlt négy év során.
A leburkolt utak szinte 100%-os aránya, a bölcsõde, a strand és a sportpálya
létesítményeinek megépítése, a fõtér rekonstrukciója, a helyi vállalkozók uniós
pályázatokon elért eredményei, valamint az elõkészítés alatt álló vasúti és a 47es út fejlesztése mind azt a képet tükrözik, hogy a település határozott
elképzelések mellett, helyes irányba halad. Úgy vélem azonban, hogy a vélt
vagy valós igazságokon alapuló feljelentgetések, perek, jogalap nélküli
vádaskodások, a megosztás, a kevesek által generált, de annál értelmetlenebb és
szinte állandó politikai villongások nagyon sokat rontottak a település
megítélésén és ártottak lakói önbecsülésének.
Az elkövetkezendõ négy év viszonylatában számos kérdés merül fel bennem. A FIDESZ által beterjesztett, majd elfogadott helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásáról szóló törvény a beterjesztõ
kivételével rendkívül nehéz helyzetbe hozza a helyben mûködõ pártokat és
szervezeteket. Félõ, hogy a 2010-ben felálló képviselõ- testület elveszti sokszínûségét. Kik lesznek azok a kevesek, akik felelõs döntéshozatali pozícióba
kerülnek a lakosok akaratából?

Kérdéses, hogy a hosszú évek során elért eredményeinket a jelenlegi gazdasági helyzetben tudjuk-e fokozni, vagy a meglévõ fejlesztések, létesítmények
fenntartása és mûködtetése, felemésztik gazdasági lehetõségeinket.
Reményeim szerint Mezõberény képes lesz folytatni az évek óta tartó sikerszériát. Folytatni kell a közterek felújítását, a geotermikus energián alapuló
fejlesztéseket, hozzá kell járulni a turisztikai vonzerõ további bõvítéséhez,
lehetõvé kell tenni a további képzéseket és el kell érni, hogy a Mezõberénybõl
továbbtanuló helyi fiatalok helyben találhassák meg számításaikat. Ennek a
fejlõdésnek kívánok a letéteményese lenni a baloldal helyi polgármesterjelöltjeként.
Debreczeni Gábor

Barna Márton:
A körzetbõl másodszor kerültem, mint választott képviselõ a testületbe. Az
I. sz. körzetben kiemelkedõ összefogást igénylõ - mint 2002-2006. között,
amikor Thököly út 52., 94. számú házak elõtt lakossági összefogással építettünk
utat - más esemény nem történt. Kisebb-nagyobb együttéléssel - például
közvilágítás, fakivágás, gallyazás, járda, bejáró, vízátfolyás javítás, gázár-iskolatámogatás igénylésének segítése, szemétgyûjtõ, útjelzõ táblák kihelyezése …
stb. - kapcsolatos teendõk akadtak.
Városi szinten a megemelkedett beruházások, pályázatok - utak felújítása,
foglalkoztatási, két tó rehabilitációja, strandfejlesztés, sportpálya, öltözõ, geotermikus energia felhasználás stb. - voltak a jellemzõk.
Úgy gondolom a környezõ településekkel egyformán, ha nem jobban
fejlõdtünk, biztos vannak hiányosságok - hol nincs. Az elkövetkezendõ idõkben
ezekre kell nagyobb gondot fordítani, a megnyert, megvalósított pályázatok
üzemeltetése, fenntartása - pl. Medvefejes tó növény-állatvilága, Hosszú-tó
víztisztaságának, majdani kialakított környezetének megõrzése, pormentes
útjaink, átjáróink (vízátfolyásának) karbantartása, különbözõ építmények,
létesítmények koncepció mentén való pályázati fejlesztése, stb. -, a lakossággal
történõ még jobb együttmûködés, nem csak a körzeten belül, információ odavissza áramlás.
A kiemelkedõ munkát végzõ sportolók, sportvezetõk jutalmazása (melyre
tettem beadványt, sajnos elutasításra került), a várost érintõ, a közérdeklõdést
jobban foglalkoztató információk sajtótájékoztató keretében való közlése
(sajnos ez a beadványom sem talált pozitív visszhangra). Az idõszakos kutyainvázióra tett felvetésemet részben sikerült megoldani.
Az elért eredmények és hiányosságok figyelembevételével, egy hétköznapi
mondással szeretném összegezni: "Az elkövetkezõ 4 év se legyen rosszabb!"
Barna Márton I. sz. választókörzet képviselõje

Harmati László:
Egy stabil gazdálkodást hozó, termékeny, mozgalmas, sok esetben indulatoktól és gyûlölködésektõl sem mentes ciklus áll mögöttünk.
Egyik legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy annak ellenére, hogy az
elõzõ, szocialista kormány egyre több pénzt vont el az önkormányzatoktól, a
város megõrízte mûködõképességét, az önkormányzat által fenntartott
intézmények mûködése stabil, megfelelõ színvonalú volt. A forrás kivonások
ellenére a város - elsõsorban az uniós pályázati pénzeknek köszönhetõen tovább tudott fejlõdni, a vagyonunk mintegy 2 milliárd forinttal gyarapodott.
Beruházásainkat, felújításainkat az írás terjedelmének behatároltsága miatt nem
is kezdem el felsorolni.
Sajnos ebben a ciklusban több negatív élményünk is volt. Közel két éve tart
egyfajta tendenciózus lejáratása a Képviselõ-testületnek. E lejárató „hadjáratot”
folytatók szerint a képviselõk szinte csak rossz döntéseket hoztak. A jó döntéseket nem kommentálják, de a kicsit is vitás, vagy egyeseknek nem kedvezõ
döntéseket felnagyítják, eltorzítják és mint egy gumicsonton rágódnak rajta
éveken keresztül.
Így a ciklus végén kijelenthetem, hogy tiszta lelkiismerettel állhatunk az
emberek elé, nyugodtan nézhetünk a választóink szemébe. Ez a testület is, az
elõzõekhez hasonlóan tisztességesen végezte munkáját! Tisztességesen, de nem
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felújítását, a Mezõberényt elkerülõ út elkészítését. A meglévõ tervek alapján el
kell kezdeni a belvíz elvezetési program megvalósítását.

(folytatás a 6. oldalról)

állítom, hogy hiba nélkül. Négy év alatt lehet, hogy voltak rossz, vitatott
döntéseink, de mindenkor a lakosság többségének érdekei és a tisztesség
vezérelt bennünket.
Nyugalmat, további fejlõdést, több munkahelyet és jobb közhangulatot. Ez
mind csak úgy valósulhat meg, ha az októberi választások eredményeit mindenki megfelelõ méltósággal elfogadja, és a csökkentett létszámú Képviselõtestület már a megválasztását követõ második napon tud és akar is majd
együtt, a városért, a benne élõkért dolgozni.
Összefogást, együttmûködést és folyamatos párbeszédet várok a város minden lakójával.
Avárosnak pedig azt kívánom, hogy sose legyen tisztességtelenebb testülete,
mint a most leköszönõ.
Harmati László

Onody Gyuláné:
Bár sokan próbálják lebecsülni a 2006-2010. között mûködõ testületet, én
úgy gondolom, hogy termékeny, sokat dolgozó, aktív testület voltunk. Errõl
tanúskodnak a nyertes pályázatok, a sokmilliós beruházások. Jómagam az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként dolgozhattam, igyekeztem
felkészülten, körültekintõen és kellõ alapossággal végezni ezt a munkát. Ebben
a ciklusban választottunk új jegyzõt, aljegyzõt, intézményvezetõket is. A kulturális intézmények összevonása körül szított hisztéria sajnos elég
felkészületlenül érte a testületet. Az ezt kísérõ rágalomhadjárat, valamint az
egyre erõsödõ politikai-választási kampány a ciklus második felében megnehezítette a munkavégzést. Úgy érzem, hogy megfelelõ módon sikerült összeegyeztetnem a bizottsági munkát az egyéni választókörzetemben végzett munkával. Természetesen a körzetben jelentkezõ problémákat és azok megoldásait
össze kellett hangolni a város érdekeivel, és a lehetõségekkel. Ennek ellenére az
indulásomkor tett ígéreteim nagy részét sikerült teljesítenem, sõt egyéni problémák - ha nem is mindig sikerrel - megoldásában is közremûködtem.
A jövõ…
Az új testületnek azt kívánom, hogy sokkal biztonságosabb gazdasági
körülményekkel a háta mögött tudjon dolgozni. Így talán lehetõség lesz a
lakosság speciálisabb, olykor egyéni problémáival is foglalkozni, és azt orvosolni. És végre megvalósulhatnak azok a - jelenleg függõben maradt beruházások
- melyek sok ember életét könnyítenék meg. Kívánom továbbá, hogy ez a két
évtizedes, lendületes fejlõdés ugyanilyen töretlen maradjon, hogy kevesebb
rosszakarója és több építõ kritikával élõ bírálója legyen! Hogy a rosszindulatot,
keserûséget végleg számûzni tudjuk, hogy elmondhassuk: A MI városunk
MEZÕBERÉNY, egyike a legélhetõbb és legszerethetõbb városoknak!
Onody Gyuláné

Litvai György:
Tisztelt Olvasó!
Röviden az alábbiakban kívánok beszámolni a Képviselõ-testület, valamint
a magam képviselõi munkájáról. Mint listás képviselõ kerültem a testületbe
(Fidesz). A testületen belül az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjaként is
tevékenykedtem.
A ciklus idõszakában került sor az intézményvezetõk újbóli, valamint új
jegyzõ és aljegyzõ megválasztására. Gazdasági okokból szükségessé vált a
Mûvelõdési Ház, könyvtárak, múzeum összevonása. A költségvetések
készítésénél kiemelt figyelmet fordítottunk az intézmények színvonalas
mûködéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítására. A pályázati pénzforrások
igénybe vételével valósultak meg a következõk: önkormányzati utak burkolatfelújítása, megerõsítése, strandfelújítás, sportpályai felújítások. Elkezdõdött, és
jó ütemben halad az új bölcsõde építése, folyamatban van a fõtér burkolatának
felújítása. Befejezéshez közeledik a Hosszú tó rehabilitációja. Elkezdõdtek a
geotermikus fûtéssel kapcsolatos elõkészületi munkák.
A következõ testületnek kívánok eredményes munkát, sok sikert .
Akövetkezõ idõszakban szükségesnek tartom a folyamatban lévõ beruházások befejezését, a geotermikus fûtés elkészítését, jó volna, ha folytatódnának az
út és járdafelújítási munkák. Szükségesnek tartanám a meglévõ kerékpárutak

Tisztelettel: Litvai György
Szilágyi Tibor:
Az elmúlt négy évben városunk megõrizte töretlen fejlõdési ütemét, és
pénzügyi stabilitását. Minden évben sikerült olyan költségvetést elfogadni, ami
tényleges hitelfelvétel nélkül biztosította a város mûködését. Több beruházás
valósult meg nagyrészt pályázati támogatásból, melyekhez minden szükséges
esetben biztosított volt az önerõ. Megõriztük intézményrendszerünket, és azok
elemeinek mûködõképességét. Az intézmények kihasználva lehetõségeiket a
pályázatok és a gazdálkodás terén nem csak jól mûködtek, de fejlesztésekre is
sort tudtak keríteni, így nyugodtan állíthatjuk, hogy mind szakmai szempontból,
mind a felszereltségüket tekintve a régió élvonalához tartoznak. Vannak azért
olyan területek, ahol nem sikerült megnyugtató megoldást találni. Ezek közül is
az egyik legsürgetõbb probléma a csapadékvíz-belvíz elvezetés. Pályázati úton
erre is nyert támogatást városunk, de a megvalósításhoz az állami támogatást
nem bocsátották rendelkezésre. Ha ez a támogatás meghiúsul, akkor ennek a
problémának a felszámolását akár saját forrásból is el kell kezdeni.
Remélem, hogy az elkövetkezõ négy évrõl is hasonló jókat lehet majd írni,
bár vannak baljós elõjelek. A következõ ciklus elsõ felében a gazdasági válság
talán még erõsebben fogja éreztetni hatást az ország, ezáltal városunk költségvetésére. Bízom benne, hogy a folyamatban lévõ fejlesztések azért meg
tudnak valósulni, gondolok itt kiemelten a termikus energia felhasználásra beadott városi projektre, melynek jelentõs költségcsökkentõ hatása lenne. Továbbra is meg kell õrizni intézményrendszerünk mûködõképességét, ezáltal azt a
több száz munkahelyet, amit a város mint legnagyobb munkáltató biztosít a
lakosságnak. Fontos természetesen új munkahelyek teremtésének az ösztönzése
is, amiben a város vezetésének is aktív szerepet kell vállalni. De látni kell azt is,
hogy ez csak országos akarattal, és segítséggel valósulhat meg, helyi szinten
nagyon kicsi a mozgástér. Ami a közéletet illeti, bízom benne hogy az az ellenséges hangulatkeltés ami a város vezetését, a Képviselõ-testület munkáját sokszor a teljes igazsághoz képest valótlanul tünteti fel, nyugvópontra jut, és
helyette egy személyeskedésektõl mentes, egészséges kritika jelenik meg,
melynek része az elért eredmények elismerése is.
Szilágyi Tibor

Halász Ferenc:
Pozitívumként elmodhatjuk, hogy Mezõberény költségvetése stabil, nincs
eladósodva az önkormányzat, sõt kétmilliárddal nõtt a város vagyona. A sikeres pályázatoknak, a nehéz gazdasági körülmények ellenére is megvalósuló
beruházásoknak köszönhetõen nemcsak a város egésze, de az egyes körzetek is
fejlõdtek. Ezáltal a város minden lakója gazdagabb lett. (Utak, járdák felújítása,
korszerû öltözõk építése a strandon és a sportpályán. Épül az új bölcsõde,
megújul a városközpont, elõreléptünk az akadálymentesítésben. A mostoha
idõjárás miatt ugyan a vártnál lassabban, de megszépül a Hosszú-tó, folyamatban van a geotermikus energia megvalósítása… ) Sajnos ezt az országban
kevesen mondhatják el magukról. Ahogy az ország egészére, így Mezõberényre
is igaz, hogy a munkahelyek száma csökkent, a megélhetés nehezebb lett!
Negatívumként éljük meg, hogy egyesek még a jó dolgokat is rossz színben tüntetik fel. Energiát, pénzt fektetnek be mások besározására, rossz színben való
feltüntetésére. Ez valószínûleg az õszi önkormányzati választásokra is kihatással lesz , mert vannak, akik vevõk erre a mocskolódásra.
A következõ négy év elé bizalommal nézek. A kormányváltás reményt ad
nemcsak Mezõberénynek, hanem az országnak is. A folyamatban lévõ nagy
beruházások megvalósítása nehéz feladat. Mindenképpen szorgalmazni kell a
munkahelyteremtést is. Remélem, hogy a következõ négy év legalább
olyan termékeny lesz, mint a 2006-2010-ig terjedõ idõszak!
Bízom benne, hogy a mezõberényiek a pozitívumokat teszik az
elsõ helyre, és az emberek lelkében végre nyugalom lesz.
Halász Ferenc

Azoknak a képviselõknek, akiknek a véleménye nem szerepel, nem
kívántak válaszolni. (szerk.)
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SZENTJÁNOSBOGÁR ÉLMÉNYEINK
Ez az újságcikk azért íródott, hogy azokat az érzéseket, gondolatokat, melyeket a
2010. július 12-18. között a városunkban megrendezett Szentjánosbogár Ifjúsági
Tábornak köszönhetünk megoszthassuk kedves mezõberényi társainkkal. Az elsõ
gondolat, ami eszembe jut az, hogy: Megcsináltuk, Isten segítségével, Közösen!
Mindvégig hittem abban, hogy Mezõberény kész arra, hogy 120 fiatalt befogadjon
egy hétre, és szeretettel gondoskodjon róluk! Bíztam benne, hogy az a Fény, amelyet
hordoznak ezek az ifjú Szentjánosbogarak, és átadnak nekünk befogadóknak,
mezõberényi fiataloknak, segítõknek és mindazoknak, akik valamilyen módon részesei lesznek ennek a tábornak õrizni fogják és hittel szeretettel, megbocsátással, egymás
felé fordulással nem hagyják majd, hogy elhalványuljon! Most a gondolataikat, érzéseiket olvasva úgy hiszem, így is lesz! Isten segítségével! (Tánczos Eszter)
Fogadják ezeket a szívbõl jövõ gondolatokat a fiataloktól és a befogadó családoktól szeretettel, köszönettel!
"Mezõberény elõször adott otthont a Szentjánosbogár tábornak. Alelkes Bogarak
több mint húsz éve minden nyáron szétszóródnak az ország különbözõ szegleteiben,
hogy jelképesen szólva bevilágítsák a melegszívû, ám sokszor megfáradt családok
otthonát. Most városunk készült a feladatra, hogy szállást biztosítson a tábor 120
résztvevõjének. Kíváncsiság és olykor kétségek övezték a várakozást, ami érthetõ is,
hiszen ez volt az elsõ találkozásunk a Szentjánosbogár Közösség nem mindennapi
tagjaival. A Szentjánosbogarak szürke színük miatt könnyedén beleolvadnak a
környezetükbe, látszólag semmiben sem különböznek a többi bogártól, de ha összegyûlnek messze ható Fényáradat lengi be a teret. Ezek a Bogarak békés, figyelmes és
megértõ teremtmények, amerre járnak zene csendül fel, hiszen azzal az igen ritka
jellemzõvel bírnak, hogy akár többféle hangszert is képesek megszólaltatni. Kis csapatokba verõdve olykor még szerenádot is adnak, abból a sok dalból, amit ismernek,
és szívesen énekelnek. Lelkesedésük kifogyhatatlan, bármirõl is legyen szó, és bár
csak egy-egy hétig verõdnek össze, az a kis Fénycsóva, amit magukkal hoznak, akár
egy egész évre is elegendõ. Egy kicsit mi is Szentjánosbogarak lettünk, és remélem
városunkba még visszalátogatnak majd ezek a csodálatos teremtmények."
(Dóczy Kinga - ifjú Szentjánosbogár)
"Július 12-én megérkeztek a Szentjánosbogár tábor Bogarai. Gazdag programmal
jöttek. Az iskola udvarán gyülekeztek. Elmentem hozzájuk. Köszönés után azt
kérdezték: "Miben segíthetünk?" Jól esett, hogy ilyen készségesek. Köszönöm. 25
évvel ezelõtt ebbõl az iskolából mentem nyugdíjba. Telt az udvar, egyre többen lettünk. 16 órakor kinyitottam a templomot. 17 órától szentmise volt. Ahangszerek és a
gyerekek éneke betöltötte a templomot. Csodálatos volt. Nem felejtem el, amit akkor
éreztem. Minden alkalommal velük voltam a templomban. Reggel 8 órakor nyitottam minden nap a templomot. A napi program megbeszélése után elindultak a csoportok. Alig vártam, hogy újra mise legyen. Az énekeket nem ismertem, de a dallamuk most is a fülemben cseng. Szép emléket hagytak a Bogarak. Ajó Isten áldásával kívánok erõt, egészséget további munkátokhoz!" (Szeretettel: Marika néni)
"Nagyon jó érzés volt 9 fiatalt befogadni az otthonomba, ellátni õket finom falatokkal. Agyümölcsleves volt a favorit. Örömmel töltött el, ahogy láttam, hogyan nyílnak ki napról napra egymás felé és felém. Nagy segítõkészség alakult ki közöttünk.
Nagyon odafigyeltünk egymásra. Még a könny is kicsordult a szemembõl, amikor
közös énekléssel is megköszönték ezt a hetet, azt, hogy itt lehettek. Ha lenne máskor
is lehetõség, akkor szívesen fogadnék ilyen rendes, kedves, segítõkész gyerekeket az
otthonomba." (Nádháziné Juliska néni)
"ABogártábor nagyon jó volt, mert olyan embereket ismerhettem meg, akik úgy
elfogadnak minket ahogy vagyunk. Rengeteg fiatal gyûlt össze, hogy együtt boldogok legyenek, együtt imádkozzanak. Ez az a közösség, amit mindig kerestem, mert
mindenki jó, mindenki viszonozza a mosolyt. A csapatom is nagyszerû volt: Az
Orbáncfû. Rengeteget tanultam tõlük. Nem cserélném el ezt a hetet semmiért!"
(Tóth Eszter - ifjú Szentjánosbogár)
"Amikor hallottuk, hogy Mezõberényben Szentjánosbogár ifjúsági tábort
szerveznek közel 120 fiatal számára és befogadó családokat keresnek, természetes
volt számunkra - bár mi evangélikus vallásúak vagyunk-, hogy mi is vendégül lássunk
két lányt. Borival és Dórival kellemes hetet töltöttünk együtt. Minden felnõtt ember
számára példa lehetne az, hogy 120 gyermek ilyen fegyelmezetten, hitben, szeretetben, egymást segítve töltsön el egy hetet.Viszontlátásra Szentjánosbogarak!"
(Bartó Mártonné Erzsike néni)
"Nem is gondoltuk volna, hogy ilyen sok fiatalnak fontos a vallás. Nagyon
aranyosak, tisztelettudóak, a mi két bogárkánk pedig különösen kedves, szerény két
leányzó volt. Atábornak sajnos vége, de reméljük, hogy egy barátság elejét, kezdetét
jelenti és gondolom, nem csak mi vagyunk így ezzel Mezõberényben."
(Wareczki Anikó és Várhalmi József)

"A berényi népdalkör tagjai nagyon örültek, hogy a Szentjánosbogarak nagy
lelkesedéssel fogadtak bennünket és nagyon tetszett nekik az a Békés megyei népdalcsokor, amit elénekeltünk nekik a templomban. Egyik tagunk, Erzsike néni
különösen örült, hogy a népdalkörünk énekelhetett a katolikus templomban, mert ez
egy történelmi pillanat volt. Emlékezete szerint ez volt az elsõ alkalom, hogy a katolikus templomban a népzene által nyithattuk meg a szíveket Isten felé. Jó érzés volt
látni, hogy a fiataloknak milyen fontos a népdal, hogy vevõk a kultúrára és a
népzenére. Én személy szerint befogadó is voltam. A családommal együtt nagyon
örültünk a kis Bogarainknak, akikkel reméljük, tartjuk majd a kapcsolatot. Akisfiam
azt mondta, hogy jövõre õ is elmegy a gyerekek számára szervezett Bogártáborba,
ahol talán a mi Bogaraink lesznek a csoportvezetõi. Köszönöm ezt a szép hetet!"
(Lõrincz Zsuzsanna)
"Véleményem szerint a Bogártábor kell a fiatal embereknek, mert rengeteg barátot szerezhet az ember, akiket egy életre megtarthat, és akire számíthat, akármekkora
bajban is van. Személy szerint lelki feltöltõdést is szereztem, melyre már nagyon vártam, és sikerült megszereznem. Jövõre biztos, hogy szeretnék menni! Mindenki nagyon fegyelmezett és kedves volt. Külön élmény ez a tábor, remélem, sokan átélik
még ezt az élményt! Ennél szebb és jobb hetet még nem éltem át eddig!"
(Tóth Julianna Bernadett - ifjú Szentjánosbogár)
"Aszállásadókat szemet gyönyörködtetõ, szívet melengetõ látvány fogadta a katolikus templomban, ahol a százhúsz vidám fiatal hangszereken játszva és énekszóval
dicsõítette az Istent. A három érettségizett kislány, akiket befogadtunk nagycsaládos
szülõk gyerekei, és a tanulás fáradalmait, vizsgák izgalmait jöttek kipihenni a nyugalmat, erõt adó, békességet sugárzó Szentjánosbogár táborba. Boldogan, alázatos
fegyelemmel érkeztek a közös vacsorához, ahol együtt mondtuk el az asztali imát: Ki
asztalt terítesz az égi madárnak, / Teríts asztalt, teríts szegénynek, árvának. / Nyisd meg
Atyánk, nyisd meg jóságos kezedet, Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. / Ételben,
italban legyen meg a részünk, Gondviselõ Atyánk, könyörögve kérünk! / Ámen
Majd lelkesen meséltek a napi élményeikrõl. Ameleg kánikulai napokban a mindennapi felelõsségteljes munka mellett fáradtságot nem érezve megsokszorozott erõvel készültem az együtt töltött órákra, hiszen a kis bogarak fényt, meleget, örömöt hoztak a családba." (Dóczy Piroska)
"Ahelyi katolikus barátaink megkeresésére mi is hovatartozásunktól függetlenül
jelentkeztünk a "Bogarak" szállásadójának. Kik a Szentjánosbogarak? Az ország
különbözõ tájáról Mezõberénybe utazó fiatalok, akik azért tettek meg több száz kilométert, hogy valahol találkozhassanak egymással és a helyiekkel is megismerkedhessenek. Ez a találkozás nekik nagyon fontos volt és mi vendégfogadó családok is
fontosnak tartottuk, hogy a 120 fiatalnak legyen hol álomra hajtani a fejét. A reggeli
után jó volt õket útnak indítani, s este hazavárni. Vacsorai beszélgetés közben megismerhettük szülõhelyüket, szüleiket, szokásaikat, iskoláikat, szellemiségüket. Az
aznapi táborban elhangzott kérdéseket, témákat megosztották velünk és kikérték
véleményünket, majd együtt énekeltünk. Meghitt esték voltak.Alegjobb volt azt látni,
hogy ezek a fiúk és lányok még tudnak és szeretnek játszani. Bennünket is meghívtak a tábortûzhöz. Ott jó volt elcsendesedni, majd játékukba a háttérben belekapcsolódni. Újra fiatalnak, szinte gyermeknek éreztük magunkat. Az az öröm számunkra, hogy tudtunk önzetlenül adni, ezzel példát mutatni a jövõ generációjának."
(Csávás család)
"Remek játékokat találtak ki a szervezõk és a csoportvezetõk. Nagyon szép szentmiséken vehettünk részt. Bármit meg lehetett bárkivel beszélni. Személy szerint nagyon jól éreztem magam ebben az elsõ Szentjánosbogár táboromban. Aszombat esti
tábortûz, ahol mindenki elbúcsúzott mindenkitõl, egy felejthetetlenül szép este volt. Én
remélem, hogy a következõ táborban is részt vehetek majd."
(Kertész Dávid - ifjú Szentjánosbogár)
"Óriási volt a várakozás, a lelkesedésem... Az általam alaptalanul elképzelt hat fiú
helyett hat lányt kaptam. Fiús anya lévén pillanatnyi megilletõdés után rögtön bevallottam a lányoknak, hogy segítsenek nekem abban, hogy ezt a kis akadályt leküzdjük.
Jót nevettünk, ettõl kezdve az egész hét ilyen hangulatban zajlott. Szépek, vidámak,
õszinték és fáradhatatlanok voltak. Számomra a közös programok jelentettek életre
szóló, felejthetetlen pozitív élményeket. Tudtak /sok esetben tudtunk/ együtt imádkozni, énekelni, játszani és táncolni, ha kellett közösen hallgatni. Mindezen rituálék
helytõl és napszaktól függetlenül mûködtek, mindenféle külsõségtõl mentes õszinte,
halandó emberi és fiatalos hévvel, lelkesedéssel. Van közös hitük, amit ragyogó tekintettel felvállalnak, hirdetnek és továbbadnak. Minden tiszteletem és csodálatom az
övék. Köszönöm!!! (Puskelné Ollé Ili)
"Ritka szép és lélekemelõ élményben volt azoknak része, akik részt vettek a Szentjánosbogár tábor rendezvényein, illetve az ifjúság szállásadóiként. Az én családom
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négy fiúnak adott szállást, akiket szinte az elsõ perctõl kezdve családtagként fogadtunk. Kettõ Budapestrõl, egy Dunakeszibõl és egy Kaposvárról érkezett. Nagyon
tisztelettudó, közvetlen, kedves fiúk voltak. Igen zsúfolt programjuk volt, így a családoknál nem sok idõt töltöttek. Tulajdonképpen két este volt az amikor velünk voltak.
Akkor beszélgettünk egymás családjáról, életérõl, további terveikrõl. Játszottunk társasjátékot, nevettünk nagyokat, vidámak voltunk. Jól éreztük magunkat! Számomra
meghatóak és lélekemelõek voltak a szentmisék. Csodálatos élmény volt ahogy a 120
fiatal énekelt a templomban, illetve a szabadtéri szentmiséken. Tanulságos volt a tábori
lelkész beszéde, ahogy a fiatalokhoz és a szentmisén jelenlévõkhöz szólt. Ritka
élmény volt számomra az utolsó esti tábortûz és a hozzá kapcsolódó játékos, énekes
mûsor, és az éjszakai szentmise. Jó volt látni ezeket a boldog, lélekben kiegyensúlyozott fiatalokat. Hiányoztak amikor elmentek! Köszönjük a szervezõknek, hogy
elhozták az ország minden részérõl ezeket a fiatalokat. Reméljük jól érezték magukat.
Jó hírét vitték városunknak, egyházközségünknek és az õket szeretettel befogadó szállásadó családoknak." (Szekeresné Irénke)
"Amikor meséltem az egyik barátomnak, hogy itt Mezõberényben táborozom,
akkor azt válaszolta, hogy ez nem is igazi tábor, mert nem utaztam el sehova, hanem
itt helyben maradtam. Igaz, hogy el sem mozdultam a lakóhelyemrõl, viszont óriási
utat tettem. Megismertem a vallásnak ezt az átélési formáját is, és - lelkileg - ez volt
életem egyik legnagyobb útja. Rengeteg szeretetet és világosságot kaptam a "Szentjánosbogaraktól", de remélem, hogy én is megtanultam kicsit szeretni."
(Modolo Ákos Marco - ifjú Szentjánosbogár)
"Az érkezés napját izgatottan és vegyes érzelmekkel vártuk. Talán azért, hogy kit
kapunk és mit fog szólni a családunkhoz. Kellemesen csalódtunk. Számunkra
hihetetlen, hogy ebben a mai torz világban vannak még ennyire összetartó fiatalok.
Akik nem szégyellik kimutatni igaz hitüket egymás és mások elõtt. Talán most beigazolódni látszik az a mondás, hogy a "HIThegyeket mozdít", mert itt Berényben megmozdított, így hozott össze embereket és családokat." (Martiné Bartó Hajni)
"Amit el szeretnék mondani errõl a hétrõl az csak annyi "SZERETET". Nekem
ez a hét amit velük töltöttem, olyan szép volt, mert sugárzott belõlük a tisztelet, a
szeretet. Sokat beszélgettünk és azt tapasztaltam, hogy nekik más dolgok a fontosabbak mint hasonló korú társaiknak. Õk nagyon szerettek együtt lenni. Ez volt a fontos
számukra. Annyi szeretetet kaptam tõlük, ahogyan megköszönték az egész heti gondoskodást. Itt az utcánkban az utolsó elõtti este, minden befogadó családot szerenáddal köszöntöttek. Nagyon megható volt, mert ez náluk szívbõl jött. Nagyon jó szívvel
gondolok ezekre a napokra, és remélem lesz még alkalmam feltöltõdnöm a
szeretetükkel." (Zolnai Pálné Ági)
"Közel 70 Szentjánosbogárnak sikerült eddig szállást biztosítani, köszönjük a
hívek segítségét és kérjük önöket, hogy juttassák el a tábor hírét minél több
ismerõsüknek, hátha ezzel gyarapodik a szállásadók száma." "Még csak hetven?! gondoltam magamban Miklós atya szavait hallgatva egy májusi vasárnapon - Nem
fogjuk elérni a 120 fõt, pedig igazán jót tett volna a városnak ez a lelki feltöltõdés, ez
a hitbéli megmozdulás."Azon a napon nem hittem, hogy hetek múlva (a mezõberényi
ifjú Szentjánosbogarakkal együtt) közel 130 fiatal fog masírozni Mezõberény utcáin
önfeledten énekelve. Megmosolyogtam Miklós atya és "Eszti néni" rendületlen
bizalmát, akik hallani sem akartak arról, hogy "mi lesz, ha nem sikerül?". Kinevettem,
alábecsültem azt a hitet és elkötelezettséget, ami a Szentjánosbogár tábor sikeres
megszervezéséhez vezetett. "Mezõberény felkerült Magyarország lelki térképére."
Fogalmazta meg egy táborozó társam egyetlen velõs mondatban azt, hogy mit is jelent
városunk számára egy ilyen volumenû esemény. Kis túlzással élve ez történt, hiszen
látni lehetett a részt vevõ ifjakon, hogy hónapokra, évekre szívükbe zárták
Mezõberényt és az itt lakókat, szállásadóikat. Öröm volt látni, hogy az emberek végre
azon versengenek, hogy ki tud több gyermeket befogadni, feltétel nélkül adni, többet
nyújtani az ittlévõ "Bogaraknak", saját érdekeiket figyelmen kívül hagyva. Hasonló
lelkesedéssel fogadta a lakosság a missziós misét is, ahol szép számmal a helyiek is
jelen voltak. Magam is részt vettem a misszióban, ahol a fiatalok házról házra jártak,
és igyekeztek minél több mezõberényi lakost meghívni egy közös, ökumenikus szertartásra. Gyakran szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az itt lakók kapuja mindenki
elõtt nyitva áll, de szívük ajtaját sajnos nem hajlandóak egyhamar megnyitni. Ahogy
Hesz István atya, a tábori pap fogalmazott: "Jézus mindvégig kopogtat szívünk ajtaján, de beengedni csak és kizárólag mi tudjuk." (Dóczy Balázs - ifjú Szentjánosbogár)
Természetesen mindnyájan, akik valamilyen módon részese voltunk ennek
a Szentjánosbogár tábornak, nem írhatjuk le az összes érzéseinket, mert akkor
talán ez az augusztusi szám nem lenne elég hozzá. De, reméljük, hogy ezzel a
néhány õszinte gondolattal, mégis sikerült bepillantást nyújtanunk a tábor
életébe, lelkületébe, és azok az érzések, amelyek áthatják a mi közös írásunkat,
megerõsítik a mezõberényi emberek egymásba és Istenbe vetett hitét. Nyissuk
meg mi is jobban egymás felé a szívünket, és hordozzuk a Fényt, amit ez a 120
fiatal adott át nekünk!
Isten áldásával! A mezõberényi Szentjánosbogarak
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Szent István király már fiatalkorában felismerte, hogy a kereszténység alapvetõen missziós vallás, olyan vallás, amely nem hallgathat Jézus Krisztusról. Nem hallgathat az Õ haláláról és feltámadásáról. Nem
hallgathat arról a tényrõl, hogy az Isten Fia emberré lett és megváltást
hozott minden embernek. István király felismerte és királyként is arra
törekedett, hogy a népét kereszténnyé tegye. Sokan kifogásolják, hogy
kemény és szigorú tetteket követelt, ám be kell látnunk, hogy egy primitív alapokkal rendelkezõ népet nem lehet kellõ szigor nélkül felemelni.
Tudta azt, hogy erkölcsiség nélkül, a népében rothadás indul el, ami
pusztuláshoz vezet. Apostol király volt, erõsen hitt Jézusban és tudta,
hogy népét is a krisztusi útra kell téríteni. A hit azonban olyan dolog,
amit nem lehet egyszer megszerezni. István magyar király, aki példaként áll minden magyar elõtt. Egyesek felismerik, hogy Krisztus sziklaalapjára épít, mások viszont ezt nem vegyik figyelembe. Szent István
törekedett a jó szomszédságra a környezõ népekkel, de nem adta el országát, nem akarta, hogy az ország függetlensége eltûnjön. De akkor
mit üzen István példája a mai magyar társadalmunknak?
Azt, hogy a kereszténység valóban örök érték! Olyan igazság, amiben Krisztus tanítását látjuk élni. Fontos, hogy Krisztus iránti szeretet és
tûz lobogjon bennünk, ne legyünk lanyhák és eltompultak. Fontos, hogy
alakítsunk ki Krisztussal személyes kapcsolatot, hogy valóban apostolkodhassunk. Hogy valóban a kereszténység tanítása, Krisztus szeretet
parancsa belsõ meggyõzõdésünk legyen ne csak egy megtanult valami.
Hogy olyan életünk legyen ami reményt és derût, örömöt és bátorítást
nyújt másoknak. Hogy lássák rajunk az emberek, hogy Krisztus iránti
szeretet ég bennünk és ettõl a szeretettõl lobogunk.
Egy édesapa vasárnap szeretett volna újságot olvasni, ám gyermeke
játszani hívta. A férfi, leguggolt, megfogta gyermeke kezét és azt mondta: "Kisfiam, adj nekem 20 percet, hogy átnézhessem a világ dolgait és
utána játszom veled!" Fia bólintott, ám az idõérzéke nem tökéletes,
ezért 5 perc után, újra az apja nyakán csöngött és hívta játszani. Emberünk rájött, hogy nem lesz nyugta, ha nem enged fiának! Az egyik lapban egy egész oldalas világtérképet látott, ezért az az ötlete támadt,
hogy gyorsan szétdarabolja, majd fiával összerakatja! Ha készen van,
utána megérdemli, hogy közösen játszanak, így õ addig olvashat! A
konyhaasztalra helyezte a papírdarabokat és fiát egymagára hagyva
visszament olvasni. Ám nem sokáig élvezhette az újság által nyújtott híreket, gyermeke hamarosan megjelent! "Apa, apa! Készen vagyok,
most már játszanod kell velem!" - "Micsoda, már készen vagy? Hogy
csináltad ezt?" Letette az újságot és kiment a konyhába! A kép valóban
készen volt! Minden darab a helyén! A fiúcska látta, hogy kérdezni akar
az apja ezért õt megelõzve a következõt mondta: "Könnyû volt apa,
mert a világtérkép hátulján egy ember arcát raktam ki. Amikor azzal készen lettem, az egész világ a helyére került."
Darabjaira hullott világban élünk, és borzasztóan szükséges, hogy
újra összerakják. Ám ezt nem lehet úgy elérni, hogy új törvényeket hozunk, ha új alkotmányt írunk, ha új szociális hálót és egyéb politikai
rendszereket hozunk létre. Egyetlen mód, hogy a világ a helyére kerüljön, hogy a széthullott embereket helyére tesszük. A megváltozott emberek megváltozott világot hoznak létre. Jézus Krisztus, aki egyedül a
széthullott, összetört embert helyre tudja tenni. Ha a helyemen vagyok
a széttört embereket Krisztushoz tudom vezetni, ezzel az országomnak,
a világomnak a legjobbat tehetem! Vannak ilyen emberek! Gondoljanak
csak vissza az elmúlt hónapra, amikor 120 fiatalt befogadtak, akik
Szentjánosbogár táborba érkeztek közénk! Nagy élményt adtunk számukra, de azt gondolom, mindannyian kaptunk tõlük valamit! Mindenki mást! Itt szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét. Mindenki mással segített! Mindenki másként segített, de mindenkire szükség
volt! Isten fizesse meg Önöknek nagylelkûségüket! Ha ezt az összefogást folytatni tudjuk Szent István Országa valóban megmarad!
Forgó Miklós
katolikus pap

10.

2010. augusztus

Mezõberényi Hírmondó

OLVASÓINK ÍRTÁK
"A legszebb hivatás a világon; / Istent szolgálni a szent oltáron.
Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen / S szemébe nézni: Ez a Végtelen ...
Törölni könnyet, elhintni békét, / S kigyújtani az örök-út mécsét.
Emelni porból, sárból magasba / Iszapból gyöngyöt hozni a partra.
Megérteni s ha kell, halni érte / Amit a lélek súg a lelkébe.
Emberi testben mint angyal élni / A lélek szárnyán az égben idõzni.
A pap hivatása legszebb a világon: / Önmagát áldozza az égi oltáron"
- közvetítette beiktatásakor a tudósító
Horváth M. Emerencia papszentelésre írt versébõl.
Papváltás a református egyházban - gondolatok Szabó Klára lelkész távozása kapcsán
Itt volt közöttünk, a maga friss lendületével, mély hitével, kedves, mosolygós kisugárzásával, intelligens
lelkipásztorként. Elment három év után. Visszament oda, ahonnan pályázott a mezõberényi református
lelkészi tisztségre.
Két éve iktatták be hivatalába. Számtalan gondolat s érzés vergõdik lelkemben, s egész önvalómban távozása kapcsán. Miért? Mi történt, hiszen számtalan alkotó, értékes évtized szolgáló lelkülete volt még benne számunkra. Alattomosan megverték doronggal, - mint egykor a tót/német/magyar gáton átmerészkedõ
udvarló szándékú legényt? Azért ment el, mert nem tudta feldolgozni ezt az igazságtalan és iszonyatos traumát? Inkább elment, mint viaskodna az intézménye vezetõjével, aki mögött nagyobb világi hatalom leledzik? Megvernek a civilizált világban egy harmincas éveiben járó kedves, intelligens, mindenkihez jó embert,
egy nõt, mint hajdan a faluszéli kocsmás legények egymást?
Mezõberényben megvertek két papot egy éven belül Kr. után 2009/10-ben? Megvertek. Ez tény, s nem
vélemény és nem is pletyka. Az indíték, - a vasdorong, avagy éppen a koszos, munkátlan ököl, mint eszköz
- tulajdonképpen mindegy egy idõ után. Csupán a tény marad. - Manapság ilyen a vallási életünk? A fenyítõeszköz rémképén nem tudott nap, mint nap átlépni ott, azon a helyen? Megértjük emberileg. Nem tudjuk
ki volt, nem bizonyítható, s még a rendõrségi nyomozás sem hozott eredményt. Számunkra ez nem is kriminológiai esemény. Nem is kriminálpszichológiai elemzés viktimológiai leképezõdése és tükrözõdése. Miért
éppen õ az áldozat, s éppen így? Ez annál árnyaltabb, mélyebb és összetettebb. Tapasztalataink szerint manifesztálódni látszott a háttérben (virtuális verekedésekben, piaci pusmogásokban, sanda sustorgásokban,
munkahelyi mutyizásokban, kapualji kritizálásokban, családi csacsogásokban,) az Emberhez méltatlan indulat, gyûlölet, irigység, hatalmi hajsza, stb. Ugye elég volt az alantas indulatokból?!? Szólnak ezek az események valamennyiõnk felelõsségérõl. Lehet szelíden írni arról, ha egy közösség lelki vezetõje elmegy testi fenyítés hatására? Milyen kérdéseket vetnek fel az egymás után elõforduló papverések? Vetnek fel kérdéseket
a megfelelõ hitéletünkrõl, a körülöttünk keringõ erõszakoskodásokról, a hétköznapi életünk minõségérõl, az
emberi kapcsolatainkról? Vet fel kérdést a pásztor helytállásáról, hitérõl és szeretetkapcsolatáról, a természetes szereteten alapuló közösségi és emberbaráti kapcsolatainkról?
Összefügg minden mindennel. Úgy tartják, ha egy pillangó pl. Kínában meglebbenti szárnyát, abból
mondjuk, Afrikában vihar keletkezhet. S általában keletkezik is. Összeadódik minden. Aszeretet is összeadódik. Talán arra figyelmeztet bennünket sorsunk ezekkel az eseményekkel, hogy immár fejezzük be ama méltatlan csatározásokat, akárkinek lévén igaza, - ha ezek után még bárkinek is maradt volna szemernyi igazságszikrája elspájzolva?!?
Személyes életemben az utóbbi 10-15 évben volt úgy, hogy olykor-olykor kaptam jókora adagokat sorsom által, így, s úgy. Szavak, lehetetlenné tevések, kirekesztések csattantak olyan fájdalmasan, mint a vasdorong. Általában szembenéztem támadómmal, az elkövetõkkel, az események után is, s igyekeztem felülemelkedni, s egyre inkább élni a megbocsátás kegyelmével. (Emlékszünk arra, amikor II. János Pál pápa
meglátogatta börtönében a merénylõjét, s megbocsátott neki?) Arra jöttem rá az utóbbi években, hogy bármi
törtéhet velem/velünk, ha rajta maradunk az egyetemes szeretet útján. Kalkuttai Teréz Anya a következõképpen fogalmazta meg az emberi kapcsolataink erre vonatkozó árnyalatait:
"Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, - Mégis szeresd õket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, - Mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, - Mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, - Mégis tedd a jót!
A becsületesség és õszinteség sebezhetõvé tesz. - Mégis légy becsületes és nyílt!
Az embereknek szükségük van a segítségre, de ha segítesz, támadás érhet. - Mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid van, s ha verést kapsz cserébe, - Mégis a legjobbat add a világnak,
amid csak van!"
Nagyhéten együtt vettünk részt Passió-járáson a történelmi felekezetekkel. Összefogtunk.
Összefoghatunk annak érdekében is, hogy idejöjjenek, itt alkossanak az értékes emberek, s ne
meneküljenek el semmiféle fenyegetettség által. Összefogunk és egymásra találunk?
Tisztelt Lelkész Nõ! Kedves Klára! Bízom a legjobbakban! Kérem, szeretetében õrizze meg
mezõberényi emlékeit! Ön számtalan értéket hagyott miránk. Köszönöm!
- A történet további része, mely szerint elveretettek innen értékes embertársaink, - nos, az
elkövetkezendõkben mi találhatunk megoldásokat …
Benyovszky Pál Márton

Vasutas napra
A vonat zenéje
A zenét hallgatom, a diadalmast.
Pattog a ritmus, messze hallani.
Ezer hangszer gurul és fut robogva,
S a táj együtt kezd velük dallani.
Hatalmas hangok olvadoznak egybe,
Mint a gyorsvonat végig a vonalon
Vas szörnyeteg az éber dirigense.
Két szeme ott jár a diadalon.
Amikor megáll, a zene is elnémul,
Alig hogy elindul, máris szól megint
A karmester mozdony a hegyre nyomul.
És onnét büszkén a völgybe tekint.
Útjában megáll, figyel minden élõ
Vele együtt a rét, az erdõ, mezõ is fut
Ez egyszerre mind oly zenélõ
Amerre merészen száguld a vasút.
Kedves zeném csendülve cseng fülembe
Ne szûnjön meg szép visszhangod soha.
Kattogjatok kerekek vidáman,
Ahol robogtok, úgy vágyom oda.
Hol acélszínek kígyóznak világba,
Ott dübörög gõz, dísel, villany világa.
Cselekvõ élet a vasút zenevilága
Sok vasutas felelõsségteljes munkája.
2010. 07. 11.
Gurmai Sándor
Ny. MÁV Fõfelügyelõ

Július hónapban házasságot kötöttek:
Molnár Sándor Krisztián Doboz és Vladár
Zsuzsanna Mb., Maléth Mátyás és Gáncsa
Melinda Cecília Mb. Bajcsy u. 22.,
Kovács Egon Mb. és Bibó Arabella
Budapest, Plavecz János Mb. Vörösmarty
u. 1. és Czirbuly Nóra Mb. Erkel F. u. 12.,
Vásárhelyi Zsolt Szeghalom Nádasdy u. 9.
és Kovács Anita Békéscsaba Kazinczy 3.
C lh. 4. em. 17., Székely Szabolcs Zoltán
és Kárpáti Zsuzsanna Krisztina Mb. Kereki u. 35/4. szám alatti lakosok.

Július

hónapban

eltávozott

közülünk:
Schäfer Mihályné Braun Magdolna (1923) Mb., Budai István
(1939) Mb., Nagy János (1934)
Mb. Juhász Gy. u. 1. volt
Gyóni G. u. 12. szám alatti lakosok.
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BERÉNYI

RENDÕRSÉGI HÍREK
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közlekedési balesetek megelõzése, valamint a balesetveszélyes szituációk elkerülése céljából gépjármûvel, kerékpárral és gyalogosan is tartsák be a közúti közlekedésre
vonatkozó szabályokat, mely során fordítsanak fokozott figyelmet gépjármûvel történõ közlekedés során:
a vonatkozó sebességhatárok betartása,
az elsõbbségre vonatkozó szabályok betartása,
a biztonságos követési távolságok betartására,
kerékpárral történõ közlekedés során:
a kerékpárúton történõ közlekedésre,
a személyszállítás betartására,
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
a világítás szabályainak,
lakott területen kívül a fényvisszaverõ mellény használatára,
gyalogosan történõ közlekedés során:
minden esetben a járdán közlekedjenek,
az úttesten a kijelölt gyalogos átkelõhelyen haladjanak át,
Tisztelt Mezõberényiek!
A2010/2011. évi tanév megkezdésével a közlekedés minden résztvevõjének fel kell készülnie, és számítania kell arra, hogy a nyári hónapoktól eltérõen - elsõsorban a napi oktatások kezdeti és befejezõ idõszakában - több gyermekkel, iskolással találkozik az utcákon.
A Mezõberényi Rendõrõrs az oktatási intézmények környékén történõ fokozott közterületi jelenléttel,
illetve megelõzési tevékenységével a jövõben is segíteni kíván a biztonságos és folyamatos közlekedés fenntartásában, valamint abban, hogy a gyermekek a biztonságos közlekedés érdekében elsajátítsák a
közlekedési szabályokat, s így megelõzhetõek legyenek a balesetek.
A gyermekek helyes közlekedésre nevelésében azonban jelentõs szerepe van a szülõknek, és a hozzátartozóknak, akik a helyes közlekedésre nevelés céljából
mutassanak személyes példát a szabályok betartásával,
az elsõ napokban kísérjék rendszeresen iskolába a gyermeket azon az útvonalon,
melyen késõbb egyedül jár,
ellenõrizzék, hogy gyermekeik betartják-e a közlekedési szabályokat,
a gépkocsiban használják a passzív biztonsági eszközöket.
Kérjük Mezõberény város lakosságát, hogy a gyermekek biztonságos közlekedésének elõsegítése
érdekében tanúsítsanak elõzékeny és körültekintõ magatartást!
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy számítani lehet a városban megjelenõ utazó bûnözõkre,
akik különbözõ indokokkal kísérelnek meg a lakásába jutni, ahol az ott lakót tévedésbe ejtik, majd
figyelmüket elterelve magukhoz veszik a lakásban található készpénzt, melyet ellopnak.
Az elkövetõk feltûnõen simulékony magatartással, különbözõ-általában ott lakó számára kedvezõnek
tûnõ - hamis indokkal próbálnak a lakásba jutni.
Az ilyen bûncselekmények megelõzése érdekében:
minden esetben tartsák zárva az utcai kaput,
idegen személyt soha ne engedjenek be az udvarba, és a lakásba,
gyanús körülmény esetén a 66/352-522-es vagy a 107-es telefonszámon soron kívül tegyenek
bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre,
az idõskorúak hozzátartozói nyújtsanak segítséget a megelõzésben.
Mezõberényi Rendõrõrs

TORNAGYÕZELEM
NÉMETORSZÁGBAN
A Berényi Gyermek FC évek óta cserekapcsolatot ápol Mezõberény német testvérvárosának
utánpótlás csapatával, az FC Vorwarts Gronau Epe-vel.
Idén, a torna idõpontja egybeesett a Labdarúgó
Világbajnoksággal, így a berényieknek alkalma
adódott "belecsöppenni" a nagy világesemény
hangulatába, az ezüst (Hollandia) és bronzérmes
(Németország) otthonában.
Alabdarúgó tornán hat csapat vett részt. Akiírás
szerint U 16 korosztályban túlkoros játékosok is
szerepelhettek. A berényi csapat imponáló módon,
négy meccsbõl négy gyõzelemmel, 10-0-ás
gólkülönbséggel hódította el a nagyméretû serleget.
Látszólag sima tornagyõzelem, de az iskolai
csapatokban neves német és holland egyesületek
játékosai is játszhattak. Így, a torna legjobb játékosa
a holland Twente Enschede üdvöskéje lett.
A tornán kívül a berényi küldöttség látogatást
tehetett Amsterdamba az Ajax múzeumban és Dortmundba, ahol megtekintették a Borussia új stadionját, a Signal Iduna Parkot.
Minden VB meccset kivetítõn láthattak,
esetenként több száz szurkolóval együtt.
Kajlik Péter, edzõ: "A tornagyõzelem mellett
mindannyiunk számára felejthetetlen élményt
jelentett a VB hangulat. Úgy Hollandiában, mint
Németországban, a feldíszített házak, jármûvek, a
nemzeti színekbe öltözött szurkolók, a boltokban a
VB logóval diszített áru, a rádió és tv mûsorok,
egyszóval, minden a nagy világesemény körül forgott.
A cserekapcsolat jövõre Mezõberényben folytatódik, nemzetközi labdarúgó tornával és szakmai
napokkal, német utánpótlás edzõk elméleti és
gyakorlati bemutatójával."
A gyõztes csapat névsora: Benyovszki Róbert,
Boczonádi László, Fazekas Márk, Fábián Vince,
Juhász István, Kajlik Alpár, Kovács Norbert,
Lakatos Miklós, Laudisz Péter, Miklós Gábor, Olej
Tamás, Papp József, Putnoki Dániel, Sziráczki
Martin, Weigert Norbert, Zsíros Péter.
Kajlik Péter

TISZTELT SZÜLÕK!
AUGUSZTUSBAN INTENZÍV ELÕKÉSZÍTÕ,
ISMÉTLÕ, GYAKORLÓ, FEJLESZTÕ,
FELZÁRKÓZTATÓ, PÓTVIZSGÁRA,
KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELIRE FELKÉSZÍTÕ
FOGLALKOZÁSOK INDULNAK ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOKNAK (1-8. OSZTÁLY).

AZ ÖN GYERMEKÉÉRT DOLGOZOM!

TEL.: 06/30/856-3218

LABDARÚGÁS
Mint ismeretes, a labdarúgó pályákhoz tartozó fontosabb kiszolgáló létesítméyek korszerûsítése
megtörtént. Ezen megváltozott, kedvezõbb körülmények között kezdte meg a felkészülést a Mezõberényi
Footbal Club (MFC) csapata is a 2010/2011. évi idényre. A klub vezetõségében és az elnökségében személyi változások nem történtek, az elnök továbbra is Zolnai György maradt.
A labdarúgó csapat továbbra is megye I. osztályban szerepel. A csapat az új idényre 2010. július 12-én
kezdte meg a felkészülést Krcsmarik Tibor szakmai vezetõ irányításával. A felnõtt csapatot kb. 20 fõs keret
fogja alkotni, amely keret a bajnokságra heti két edzéssel és heti két edzõmérkõzéssel készül. Acsapat többségét az elmúlt szezonban szereplõ játékosok alkotják. Távozó játékos Burai Károly (külföldi munkavállalás
miatt). Érkezett játékos Kohut Zoltán, Gilik Attila (Vésztõrõl), Udvari Sándor (Kondorosról), Kis Szabó
Gábor (Békéscsaba Jaminából). Az ifjúsági csapatból is folyamatos 2-3 tehetséges játékos beépítése a felnõtt csapatba. Edzõmérkõzések: Vésztõ ellen 5:1 arányú gyõzelem, a továbbiakban pedig Szeghalom,
Békéscsabai MÁV, Magyarbánhegyes, Szabadkígyós csapataival. A bajnokság augusztus 14-én kezdõdik.
Az elnökség szerint a csapat a bajnokságban erõs középcsapattá fog válni.
Hajrá mezõberényi fiatalok! Hajrá MFC!
Gurmai Sándor MFC vezetõségi tag
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