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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

 BOLDOG ÚJ ÉVET!

Köszöntjük egymást ezekben a napokban, hetekben, sõt egész januárban, s a szerencsét jelképezõ patkó, malac vagy kéményseprõ
figura járul a jókívánságok mellé. A falusi emberek az élet minden területérõl, az emberrõl, az állatokról, a terméshozamról egyaránt
gondoskodni igyekeztek. 
A falu emberének életében az ünnepek és a hétköznapok csak látszólag váltak ketté. Az ünnep hiedelmei, szokásai a hétköznapok
munkáját, szerencséjét akarták biztosítani, vagy csupán megjósolni. Általános hiedelem – kortársaim körében még ma is – , hogy
amit újév napján cselekszünk, az az egész évre hatással van. Azért szoktak ezen a napon korán kelni, hogy egész évben korán kelõk
legyenek. Azért mosdottak hideg vízben a kútnál, hogy egész évben frissek legyenek, bizonyos körökben ez a szokás már fogyóban
van. Azért tiltották a pénzkiadást, kölcsönadást, a bontási munkát, nehogy egész esztendõben hasonlóan kelljen cselekedniük. Fontos
szerepe volt – napjainkban is – a jóslásoknak, melyekkel az új esztendõ szerencséjét, vagy szerencsétlenségét igyekeztek elõre
felderíteni. Szerencsésnek tartják, ha férfi jön elsõ látogatóként a házhoz, vagy férfival találkoznak elsõként az utcán újév reggelén.
Ma már egész nap találkozhatunk egy-egy férfival a TV-k képernyõin. Kérdés – szerencsét hoznak-e tízmillió magyarnak, betegnek,
szegénynek, nyugdíjasnak?
A jóslások, varázsló cselekedetek, hiedelmek többsége a gazdasági élettel voltak kapcsolatosak. A pásztorok, béresek nyájat fordí-
tani jártak, kongáztak, csergettek szilveszterkor és újév napján. Ennek a szokásnak az volt a célja, hogy a zajra felébredõ jószág a
másik oldalára forduljon, s ezzel biztosítja egészségét a következõ esztendõre. Most petárdák hangjára tesszük ugyanezt. Nemcsak
a hiedelmekkel, varázsló, jósló cselekedetekkel igyekeztek a következõ év szerencséjét biztosítani, hanem bíztak a kimondott szó
varázserejében is. 
Végezetül meg kell említeni, hogy újévkor bizonyos ételeknek is nagy jelentõséget tulajdonítottak. Malacot, vagy disznóhúst ettek,
mert az elõre túrja a szerencséjét, míg a szárnyas elkaparná azt. A bab, borsó, lencse fogyasztása sok pénzt biztosít a következõ esz-
tendõre. Úgy hiszen, hogy a fenti ételek fogyasztása ma is idõszerû kis hazánkban – és városunkban is. 

Balogh Ferenc

Csendes pohárköszöntõ újév reggelén

Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot. 
Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 
Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 
s megint többre. Tiszta szívbõl 

ezt kívánom. 
Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 
s ki honnan jött, soha soha 

ne feledje. 
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 
Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 
Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’! 

(Kányádi Sándor)
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Az ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgál-
tató Kht. részérõl értesítés érkezett, hogy az
Étkeztetés és házi segítségnyújtás 2008.
évi többletigényének támogatása címen
benyújtott pályázatunk nyertes lett, így több-
lettámogatás címen 356.993,- Ft vissza nem
térítendõ támogatás használható fel.

?

December 1-jén rendkívüli testületi ülésre
került sor. Az ülésen a 2008. évi költség-
vetésrõl szóló rendeletet módosították.
Intézményi saját hatáskörû átcsoportosítás
alapján a Sportcsarnok felújítására
4.614.000,- Ft összegû átcsoportosítást haj-
tott végre a testület. Tárgyalt a testület a
nagykanizsai Opál Mérnöki Iroda aján-
latáról: a geotermikus fûtés bevezetésének
lehetõségérõl.

?

A Körösök Völgye Akciócsoport Non-
profit Kft. taggyûlése zajlott december 4-
én Békéscsabán. Az ülésen a legutóbbi tag-
gyûlés óta eltelt idõszak eseményeirõl
hangzott el beszámoló, majd a mûködés
kérdéseirõl esett szó az alapszabály tük-
rében. Útmutató hangzott el a benyújtandó
pályázatokról, és az értékelési rendszerrõl.

?

December 4-én az Ivóvízminõség-javító
Program keretében végrehajtandó korsze-
rûsítési munkákkal kapcsolatban került sor
megbeszélésre. A munkacsoport feladata az
együttmûködési megállapodás elõkészítése
volt. A Polgármesteri Hivatalt Borgula Péter
beruházási ügyintézõ képviselte.

?

December 9-én Békéscsabán az Ifjúsági
Házban került sor a Körösök Völgye Helyi
Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Szervezet (TDM) jövõbeni megalakulása
érdekében megtartott elõadásra. A fent
említett elõadáson a TDM bemutatása
szerepelt napirenden, amelyet Illésné Balázs
Edina, a Magyar Országgyûlés Sport és Tu-
risztikai Bizottság tanácsadója tolmácsolt.
Szólt Kovács Krisztián, a Körösök Völgye
Natúrpark Látogatóközpont munkaszerve-
zet-vezetõje, Szente Béla, az Ifjúsági Ház és
Általános Társaskör igazgatója, Opauszki
Zoltán kabinetfõnök is. Az idegenforgalmi
adó jövõbeni átalakulásáról Tarné Stuber
Éva, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály osztály-
vezetõ-helyettese tartott elõadást. Vasasné
Kõvári Katalin a Tourinform Iroda mûkö-
désérõl számolt be, az egész fórumot Czicze-
riné Ráduly Éva vezette.

December 10-én látogatást tett Cservenák
Pál Miklós polgármester valamint Borgula
Péter, a Polgármesteri Hivatal beruházási
ügyekkel foglalkozó dolgozója Veresegy-
házán. Útjukra elkísérte õket Fekete József,
a Közszolgáltató Intézmény vezetõje, mint
képviselõ, valamint T. Wagner Márton
képviselõ. Utazásuk látogató jellegû volt, az
ott már mûködõ geotermikus fûtési mód
tanulmányozása szerepelt céljaik között. A
mûködõ rendszerrõl Pásztor Béla, Veres-
egyháza polgármestere számolt be, és be-
mutatta az azóta már igen jó hatásfokkal
mûködõ rendszert.

?

December 11-én a polgármester vendége
volt Szita Gábor, a Porció Kft. ügyvezetõje.
Szóbeli elbeszélgetést folytatott a geoter-
mikus fûtési rendszer mezõberényi lehetõ-
ségeirõl a polgármesterrel, valamint a Veres-
egyházára látogató személyekkel. A fûtési
rendszer mezõberényi mûködésérõl decem-
ber 15-ig tételes ajánlatot ígért. Az említett
kft. tervezte és folytatta le a veresegyházi, a
bólyi, a gárdonyi ilyen irányú nyertes pá-
lyázatokat.

?

December 11-én tartott megbeszélést a
LEADER Akciócsoport Békéscsabán,
melyen a Polgármesteri Hivatal képvise-
letében Borgula Péter, beruházással fog-
lalkozó dolgozó vett részt. A megbeszélésen
a január 10-i határidõre eltolt pályázati
lehetõségekrõl és szempontrendszerrõl
hangzott el értékes információ. Amint arról
korábban döntés született, a mezõberényi
halastó rehabilitációs munkálataira kíván
városunk a jelzett határidõig pályázatot
benyújtani.

?

December 11-én soros ülését tartotta Bé-
késcsabán a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
Felügyelõ Bizottsága. A bizottsági ülésen a
2008. évi leltározással kapcsolatos teendõk
ellátását tárgyalta a bizottság, a belsõ
ellenõri feladatokról, a különféle szabályza-
tok egységesítésérõl szólt a beszámoló,
valamint az elkövetkezõ idõszak feladatai-
ról is szó esett.

?

A Norvég Alaphoz benyújtott, a Wenck-
heim-Fejérváry kastély bõvítését, felújítását
megcélzó pályázatunk forráshiány miatt
nem nyert.

?

December 16-án a polgármester, Borgula
Péter, a Polgármesteri Hivatal beruházási
ügyekkel foglalkozó elõadója, valamint
Fekete József képviselõ Bólyban tekintette
meg a geotermikus fûtési rendszerrel

mûködõ intézményhálózatot. Bóly város
polgármestere, Hárs József kellõ bátorítást
és bíztatást adott ahhoz, hogy Mezõberény
is valósítsa meg a geotermikus fûtési rend-
szer adta lehetõségeket.

?

December 16-án Békésen a Békési
Kistérségi Társulás tartotta soros ülését.
Az ülésen felhatalmazással Dr. Baji Mihály
jegyzõ képviselte városunkat, amelyen
tájékoztató hangzott el a szélessávú internet
hálózat üzemeltetésre történõ átadásáról, a
2009. évi költségvetés elõkészítésérõl,
állásfoglalás született a lakossági kezde-
ményezésre Békéscsaba-Mezõberény kö-
zött kerékpárút építése ügyében, kiírásra
került az irodavezetõi pályázat, az egyebek
címszó alatt tájékoztató hangzott el a
pályázatokról, és a "Vízbõl született táj"
címû kiadvány átadása is megtörtént.

?

Egy Lukoil-kút létesítésével kapcsolatos
megbeszélés folyt a polgármester, valamint
az említett kht. ügyvezetõje között. Az
említett kút létesítésére a gyomai úti –
jelenleg üresen álló – volt MOL kút mögöt-
ti terület lenne alkalmas.

?

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföl-
di Regionális Igazgatósága a 47-es fõút és a
4644-es jelû összekötõ út találkozásánál
(kamuti útkeresztezõdés) körforgalmi
csomópont kialakítására adott engedélyt.
Remélhetõleg a 2009-es esztendõben az
alsó Csabai út rehabilitációs munkái mellett
e körforgalom is megvalósul.

?

Önkormányzatunk a kisebbségi önkor-
mányzatok kiegészítõ támogatásaként
38.060,- Ft támogatásban részesült 2008
évre, amelybõl 14.300,- Ft a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot, 12.100,- Ft a
Mezõberényi Német Önkormányzatot,
11.660,- Ft a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzatot illeti meg.

?

Az ESZA Európai Szociális Alap, Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgál-
tató Kht. részérõl értesítés érkezett, misze-
rint az idõsek otthonainak 2008. évi egy-
szeri kiegészítõ támogatására kiírt pályázat
1.026.000,- Ft összegû támogatást biztosí-
tott, mint vissza nem térítendõ támogatást.

?

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) december 18-án megjelent Mezõ-
berényben és a vasút korszerûsítésével
kapcsolatban részére szükségessé váló ren-
dezési terv módosításával kapcsolatos

Ez történt 
a két ülés között
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igényeit ismertette. Megkeresésünkre a ko-
rábbiakban levélben jelezte, hogy a ren-
dezési terv költségeinek egy részét elõzetes
egyeztetés alapján magára vállalja. E témá-
val, valamint a vasút korszerûsítéssel kap-
csolatban a jövõre tekintve kívántak tájé-
koztatást adni.

Mirõl tárgyalt 
a képviselõ-testület?

2008. december 22-én tartotta soron
következõ ülését Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete. Az idei év
utolsó testületi ülésének elsõ napirendi pont-
jaként Dr. Baji Mihály jegyzõ tolmácso-
lásában hangzott el tájékoztató a kép-
viselõ-testület november 24-én tartott zárt
ülésén hozott döntéseirõl, valamint a de-
cember 1-jén tartott rendkívüli testületi
ülésen hozott döntésekrõl. Ezt követõen
Cservenák Pál Miklós polgármester számolt
be a két ülés között történt fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl.

?

A képviselõ-testület megbízási szerzõdést
köt határozatlan idõre Matajsz Jánossal a
Városi Fúvószenekar vezetõi teendõinek
ellátására. A testület felhatalmazta Cser-
venák Pál Miklós polgármestert a szerzõdés
aláírására.

?

A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy
Körösi Mihály tanulmánya (a Mezõbe-
rényi honvédek az 1848-49-es szabadság-
harcban) nem jelent meg. A támogatásként
megítélt és fel nem használt 150.000,- Ft
támogatásról való lemondást elfogadta és a
2008. évi költségvetésének általános tar-
talékát a fent említett összeggel megemelte.

?

A képviselõk elfogadták Dr. Baji Mihály
jegyzõ beszámolóját a Polgármesteri
Hivatal mûködésérõl, továbbá elfogadták a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõi szá-
mára 2009. évre vonatkozó teljesítmény-
követelmények célkitûzéseit.

?

Tájékoztatót tartott dr. Csák Gyula, a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. vezérigazgatója a
Vízmûvek Zrt. 2009. évi víz- és csatornadíj
javaslatáról Mezõberény Város részére. A
képviselõ-testület a víz- és csatornadíjak mér-
tékét az alábbiak szerint állapította meg: 

A díjak 2009. január 1-jétõl érvényesek (a
díjak Áfa nélkül szerepelnek).

?

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
47. sz. fõút különszintû keresztezésére a
közúti felüljáró engedélyezési tervei közül
melyik legyen elkészítve.

?

A testület elfogadta a Mezõberény Város
2009. évi költségvetésének I. fordulós tár-
gyalásához készített beszámolót. Sor került
a képviselõ-testület 2009. évi munkater-
vének elfogadására.

?

Módosításra kerültek a helyi járatú autó-
busz közlekedési díjai:
menetjegy ára: 115,- Ft/db, összvonalas
(teljes árú) bérlet ára: 3.280,- Ft/db/hó, tanu-
ló/nyugdíjas kedvezményes bérlet ára:
1.020,- Ft/db/hó. A fent említett díjak 2009.
január 1-jétõl érvényesek.
A képviselõ-testület a helyi autóbusz
közlekedési szolgáltatás 2009. évi mûköd-
tetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és
eszközfenntartási ráfordításaihoz) és fejlesz-
téséhez – változatlan futásteljesítmény mel-
lett – a Körös Volán Zrt. részére 2009. évi
költségvetésében bruttó 500.000,-Ft vissza
nem térítendõ önkormányzati támogatást
biztosít, illetve a helyi autóbusz közlekedést
2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig
folyamatosan fenntartja.

?

A testület elfogadta a 2009. évi gyepmesteri
tevékenység végzésére a TAPPE Szállítási
és Feldolgozó Kft. ajánlatát, és vállalta a
200.000 Ft+Áfa/hónap díj megfizetését.

?

Módosították a köztisztaság fenntartásá-
ról és az egyes közszolgáltatások kötelezõ
igénybevételérõl szóló rendeletet. A te-lep-
ülési szilárd hulladék gyûjtésének, szál-
lításának, elhelyezésének díjai a követ-
kezõképpen alakulnak 2009. január 1-jétõl:

I. Lakossági:

II. Gazdálkodó szervezetnél, egyéni vál-
lalkozónál, önkormányzati intézménynél
keletkezõ szilárd hulladék gyûjtése és szál-
lítása (a 3-4-5 m3-es edények ürítési díjai
tartalmazzák a szállítás és az ártalmatlanítás
költségeit is).

III.) Lakossági hulladékok elhelyezése
(önerõbõl kiszállítva helyi lerakóba, gyûjtõ
konténerbe, csak magánszemélyek által
kiszállítva)

IV.) Kézi közterületi hulladéktárolók ürítése
díjmentes

?
Mezõberény Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete a 2009. évi lakossági kom-
munális szilárd hulladékszállítás díját
9.400,-  Ft+Áfa/lakás/év összegben határoz-
ta meg.

?

A testület elfogadta Mezõberény Város
2009. évi rendezvénytervét. A szükséges
módosítások figyelemmel kísérésével és a
szükséges módosításokkal az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központot bízta meg.

?

Döntés született arról, hogy a 2009. július
11-12-én megrendezésre kerülõ "Berény"
utónevû települések találkozóján (Vörös-
berényben) Mezõberény Város Képviselõ-
testülete képviseli magát. A delegáció lét-
számának meghatározása a 2009. január
havi testületi ülésén kerül napirendre.

?

A képviselõ-testület a gronaui ifjúsági
találkozóra való utazás (2009. július 5-12.)
megszervezésével Szilágyi Tibor gimnáziumi
igazgatót bízta meg. Egyúttal kérte, hogy a
kiutazással kapcsolatban felmerülõ költ-
ségeket, illetve a kiutazókat terhelõ hoz-
zájárulást elõzetesen pontosítsa, a szük-
séges intézkedéseket kezdeményezze.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete támogatja a Mezõberény-
Békéscsaba közötti kerékpárút építését
abban az esetben, ha valamelyik társ-
település vállalja a gesztorságot.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület, melyen
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket
érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor. A következõ testületi ülés idõpont-
ja: 2009. január 26.

Jakab Krisztina

Szegmensek Vízdíjak(Ft/m3) Csatornadíjak(Ft/m3) 

Lakossági 179,80 253,00 

Hatósági 290,10 253,00 

Önkormányzati 248,80 253,00 

 a) szilárd hulladék gyûjtése és szállítása díjmentes  

b) bérkonténer ( sitt)  6.636.- Ft/konténer +  ÁFA 

c) bérkonténer 
(hulladék /lom) 

7.416.- Ft/konténer +  ÁFA 

d) konténer bérleti díj  194.- Ft/konténer/nap +ÁFA 

a) 110 literes 
edény 

368.- Ft/ürítés +  ÁFA 

b) 120 literes 
edény 

502.- Ft/ürítés +  ÁFA 

c) 240 literes 
edény 

878.- Ft/ürítés +  ÁFA 

d) 1,1  m3-as  
edény 

2.397 Ft/ürítés + ÁFA 

e) konténer 
szállítás 

5.566.- Ft/konténer +  ÁFA 

f) 3 m3-as  edény 10.131.- Ft/ürítés +  ÁFA (szállítás + 
ártalmatlanítás) 

g) 4 m3-as  edény 11.656.- Ft/ürítés +  ÁFA (szállítás + 
ártalmatlanítás) 

h) 5 m3-as  edény 13.178.- Ft/ürítés +  ÁFA (szállítás + 
ártalmatlanítás) 

i) konténer 
bérleti díj 

198.- Ft/konténer/nap +  ÁFA 

 

termelési hulladék 802.- Ft/m3 +  ÁFA 
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TISZTELT MEZÕBERÉNYI POLGÁROK!

Mezõberény 2009. március 1-jén
ünnepli várossá nyilvánításának 20.

évfordulóját. 
Ennek értelmében született az a
képviselõ-testületi határozat, hogy a
"Berényi napok" rendezvénysorozat
ennek jegyében szervezõdjön, és az
ünnepség keretében kerüljön sor a
városban élõ, Mezõberénybõl elszár-
mazott, a városhoz kötõdõ tekintélyes
szakemberek találkozójára.
Arendezvény – a 2000-ben megrendezett
Városházi beszélgetések mintájára –
várhatóan négy szekcióban teremtene
alkalmat a személyes, illetve szakmai jel-
legû találkozókra.
Ehhez kérjük az Önök segítségét! 
Kérjük, jelezzék számunkra, hogy kik
azok a személyek, akik jelenlétükkel
emelhetnék a rendezvény szakmai szín-
vonalát, illetve Önök szívesen talál-
koznának velük, esetleg vendégül is
látnák õket.
A szakmai találkozó – ismerve a jelenle-
gi gazdasági helyzet alakulását – váro-
sunk számára elengedhetetlenül fontos
és hasznos lenne. Ez azonban a vá-
roshoz kötõdõ, városunkat szeretõ em-
berek összefogása nélkül nem lehet
sikeres.
Javaslataikat telefonon, vagy inter-
neten jelezhetik az OPSKK-ban. 
Tel: 515-553,           
e-mail: opskk@mezobereny.hu

Köszönettel, a szervezõ bizottság
nevében:

Onody Gyuláné 
és dr. Hegedûs Pál

FELHÍVÁS

PÁLYÁZAT VÁROSI RENDEZVÉNYEK

ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK

TEREMTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki 2009. évi városi ren-
dezvények támogatására.
A pályázat célja: Olyan közérdekû ren-
dezvények (események, programok)
támogatása, amelyekhez résztvevõként,
nézõként vagy egyéb más módon
Mezõberény város lakóinak lehetõ-
ségük van csatlakozni. Kulturálódásra,
szórakozásra, szabadidõ eltöltésére,
sportolásra nyújt lehetõséget, vagy a
város értékeit védi, gyarapítja.
A pályázók köre: Bármely mezõ-
berényi illetõségû intézmény, jogi sze-
mély, szervezet, aki a pályázat céljával
egyezõ rendezvényt szervez és a pá-
lyázati feltételeket elfogadja.
Benyújtási határidõ: 2009. február 28.
Apályázati kiírás minden év március 1-jé-
tõl a következõ év február 28-ig terjedõ
idõszakra vonatkozik.

PÁLYÁZAT NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki a város nemzetközi
kapcsolatainak támogatására.
A pályázat célja: A város nem hivatalos
külkapcsolatainak támogatása.
A pályázók köre: Bármely mezõ-
berényi illetõségû intézmény, jogi sze-
mély, szervezet, aki Mezõberény város
nemzetközi kapcsolatok koncepciója
1.sz. mellékletében 2009. január 1-jén
regisztrálva van, és élõ kapcsolattal
rendelkezik, valamint a pályázati
feltételeket elfogadja.

A pályázat tartalma: Pályázni lehet az
adott szervezet, egyesület, intézmény
külkapcsolatainak ápolását célzó helyi
programok lebonyolítására, meghatáro-
zott céllal (meghívás rendezvényre,
diákcsere szociális alapú támogatása
stb.) történõ külföldi utazásokra
Benyújtási határidõ: 2009. február 28.
A pályázati kiírás minden év március 1-
jétõl a következõ év február 28-ig ter-
jedõ idõszakra vonatkozik.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent,
ha megvalósításhoz más forrásból a
feltételül szabott 10 %, ill. 30 % feletti
saját erõt tud a pályázó biztosítani,
továbbá ha a megvalósítani kívánt prog-
ram a testvérvárosaink közötti kapcso-
latot gazdagítja.

Mindkét pályázatot pályázati adatlapon
kell benyújtani az elõírt mellékletek-
kel együtt.  Az adatlap beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
illetve letölthetõ a város honlapjáról
(www.mezobereny.hu).
A pályázó pályázatában köteles meg-
jelölni a rendezvény lebonyolításában
szervezõként együttmûködõ egyéb
szervezeteket, ennek elmulasztása ese-
tén a pályázati összeg nem használható
fel, (illetve annak megítélése esetén azt
visszafizetési kötelezettség terheli).
Formai hiba esetén a pályázat elu-
tasításra kerül!

Értesítés az elbírálásról: a benyújtási
határidõtõl számított 2 héten belül.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ 
a Polgármesteri Hivatalban.

Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ
2008. december 19-én sajtótájékoztatót
tartott Mezõberényben a Kitelepíttettek
Emlékmûvénél.
A képviselõ elmondta, hogy írásbeli
kérdést intézett az igazságügyi ren-
dészeti tárcához: "Mikor lesznek kárpó-
tolva a Felvidékrõl kitelepített nem-
zettársaink?" címmel, majd ugyan-
ebben a témában az Országgyûlésben is
felszólalt. A politikus felelevenítte azt a
tényt, hogy a II. világháborút követõen
a felvidéki magyar kisebbséget ki-
telepítették, s a magyar állam vállalta,
hogy ezért kártalanítani fogja õket. A
teljes körû kárpótlás azonban nem
történt meg.

Az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumtól a következõ válasz
érkezett: a kárpótlási törvények alapján
a kompenzáció csak részleges lehet.
Hatvan év távlatából nehéz a bi-
zonyítékok beszerzése, ezért az eljárá-
sok elhúzódhatnak. Az érdekvédelmi
szervekkel nem sikerült kompromisz-
szumos megállapodásra jutni abban,
hogy a korábbi jogszabályok alapján
nyújtott pénzbeli kompenzáció be-
számításra kerüljön, avagy sem. A szak-
értõi egyeztetések folytatódnak, míg
konszenzusos megoldás nem jön létre.

Kovács Anett

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
VI. ÉVNYITÓ 

TÉLI KÖRÖS 30, 20 
TELJESÍTMÉNYTÚRA

MEZÕBERÉNY

2009. január 11. vasárnap

Találkozó:
Mezõberényben, a Piac téren, 8.00-kor a
Kofa Sörözõben. 

Információ:
Váradi László (30 km) 30/644-8927,
varadil@anet.hu 
Hoffmann Ádám (20 km) 20/293-5363

Bejárás jellegû teljesítménytúra. Tervezett
menetidõ: 8, ill. 5 óra. 
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M.H.: Több hetedik és  nyolcadik
osztályos gyermek szüleiben
felmerül így félév vége és
pályaválasztás kapcsán a kérdés,
hogy mit nyújt a  helyi gimnázium
a leendõ tanulóinak?
Sz. T.: A legfontosabb, amit  ki
szeretnék emelni, hogy mi a
városért vagyunk. Mivel itt
vagyunk helyben, sokkal aktív-
abb kapcsolattartás lehetséges a
szülõkkel, ismerjük a helyi vi-
szonyokat, a gyermek köny-
nyebben részt tud venni a
tanórán kívüli programokban,
így csökkenthetõ az "elkal-
lódás". A gimnázium tehát
alapvetõen a város gimnáziuma, így a helyi igényeket kell
kielégítenie. A jövõ tanévet ennek megfelelõen egy merõben
új képzési kínálattal – és ezáltal egy más pedagógiai szem-
lélettel indítjuk –, mindamellett, hogy megtartjuk a kéttan-
nyelvû képzést,  az Arany János Tehetséggondozó Progra-
munkat, és a nyelvi elõkészítõs osztályunkat, amelyek már
évek óta sikeresen mûködnek. A változásokat az is indokolta,

hogy az általános iskolai kol-
légáktól olyan visszajel-
zéseket kaptunk, hogy több
gyermek azért is választ más
településen lévõ iskolát, mert
nálunk nincs lehetõség
általános tantervû gimnáziumi
képzésre nyelvi elõkészítõ
évfolyam nélkül. A megválto-

zott munkaerõ-piaci kereslet miatt megnõtt az igény a jól
képzett szakemberekre, és a szakma megszerzésének
elõfeltétele egy érettségi. Ennek megfelelõen ismét lesz négy
évfolyamos alaptantervû gimnáziumi osztályunk. Emellett
azonban többféleképpen kívánjuk biztosítani a sikeres
továbbtanulást. Ezért indítunk az alap tantervû osztály mellett
humán és reál tagozatos osztályokat négy, illetve öt évfolyam-
mal. Ez utóbbinál lehetõség nyílik egy év elmélyült nyelvta-
nulásra, és ami ennél a képzésnél új, hogy nem csak angolt

lehet választani, hanem a németet is. 
M.H.: Sok szülõ tart manapság attól, hogy "kiesik" a gyer-
meke az iskolából. Mit tesz a gimnázium ez ellen?
Sz. T.: A fõ célunk, hogy mindig legyen egy második
lehetõség, az iskola nem háríthatja át a felelõsséget, ha egy
gyerek megbukik, vagy valamilyen okból kimarad az is-
kolából: az az iskola kudarca is, nekünk kell segíteni abban,
hogy mindig legyen egy másik alternatíva. Az új képzési
kínálatunk kialakításakor a fõ szempont az volt, hogy át-
járható legyen a rendszer. Gyakran elõfordul, hogy a diákok-
nak megváltozik az elképzelésük a jövõjüket illetõen,
mégsem azt szeretnék tanulni, amit elkezdtek; esetleg másmi-
lyennek gondoltak egy képzést, mint amilyen az valójában,
ilyen esetben lehetõség van bizonyos keretek között arra,
hogy átmenjenek egy másik képzési ágba anélkül, hogy
iskolát és barátokat kelljen váltani. 
M.H.: Mit jelent az új pedagógiai szemlélet?
H. Á.: Manapság egyre több a magatartási, tanulási prob-
lémával küzdõ gyerek, ezért a megszokott "poroszos" oktatás
helyett mi egyre inkább megpróbálunk más módszereket alka-
lmazni: a kompetencia alapú oktatás, az egyéni fejlesztési
lehetõségek, kooperatív módszertan mellett keressük azokat
az utakat, megoldásokat, amelyekkel õk is sikeresnek
érezhetik magukat az iskolában.
M.H.: A gimnáziumot sokan úgy ismerik, mint kéttannyelvû
gimnázium. A képzés tavaly ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját. Mi változott a kezdetekhez képest?
L. H. Sz.: Ez a képzési típus országos
szinten is nagy változásokon ment
keresztül. Sokáig elitképzésnek számított
és úgy gondolom, hogy ez a szemlélet-
mód változott meg a legjelentõsebben:
ma mindenki számára elérhetõ és el-
végezhetõ. A nyelvoktatás ezen típusa
sokrétûségébõl adódóan sokkal nagyobb
mozgásteret biztosít diáknak és tanárnak
is egyaránt. 
A kéttannyelvû oktatás egyértelmûen töb-
bet ad a diákoknak: elmélyült nyelvtanulást tesz lehetõvé, egy
általános tantervû osztályban nincs arra lehetõség, hogy heti
húsz órában tanulhassanak a diákok egy nyelvet. 

OKTATÁS 

 

Új utakon a Petõfi Sándor Gimnázium 

 

Négyévfolyamos általános tantervû 
gimnáziumi képzés.  

Nyílt nap: 2009. január 23 . 10.00 
 

Négyévfolyamos humán - reál 
tagozatos gimnáziumi képzés.  

Nyílt nap: 2009. január 23. 10.00  
 

Ötévfolyamos humán - reál tagozatos 
gimnáziumi képzés angol vagy német 

nyelvi elõkészítõ évfolyammal  
Nyílt nap: 2009. január 23. 10.00  

 

Ötévfolyamos magyar -német két 
tanítási nyelvû gimnáziumi képzés  

Nyílt nap: 2009. január 16. 10.00  
 

Arany János Tehetséggondozó 
Program, ötévfolyamos, speciális 

gimnáziumi képzés  
 

 
Tagozat kínálatunk a  
2009/2010. tanévtõl  

 
Humán tagozat : magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv, 
dráma 
 
Reál tagozat : matematika, fizika, kémia, 
biológia 

 

 
 

 
 

 
 

A Petõfi Sándor Gimnázium fenntartása és mûködtetése Mezõberény város önként vállalt feladatai közé tartozik, mely a
gazdasági helyzet és az állami támogatás alakulása miatt egyre nehezebb. Mindannyiunk érdeke, hogy ez – a szép ered-
ményeket felmutató – intézményünk megmaradhasson. Ez azonban csak megfelõ tanulólétszámmal biztosítható. Ennek
érdekében a gimnázium vezetõi és kollektívája igyekszik az intézmény képzési kínálatával a tanulók és a szülõk igényei-
hez igazodni. Szilágyi Tiborral, a gimnázium igazgatójával, Homoki Ágnessel és Lajkóné Hajdu Szilviával a gimnázium
beiskolázási csoportjának tagjaival beszélgettem az iskola jelenérõl és jövõbeli elképzeléseirõl.

(folytatás a 6. oldalon)
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KISVÁROSI KAVICSOK

Idõsek Karácsonya

"Olyan jó néha angyalt lesni,
Angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplõben elébe menni, 
mesék tavában mélyen ezt a 
világot elfeledni"

(Wass Albert)

Az idén immár 15. alkalommal gyúltak
ki a fények a Humánsegítõ Szociális
Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kul-
turális Központ közös rendezésében az
Idõsek Karácsonyán. 
A hagyományokhoz híven ezen a
napon a város apraja-nagyja szeretettel
nyújtja át karácsonyi mûsorokból
összeállított ajándékkosarát az idõsebb
korosztály számára.
Elsõként a Kinizsi úti óvoda nagycso-
portosainak Betlehemes játékában
gyönyörködhettek a jelenlévõk. Felké-
szítõ óvónõik Czinkóczki Ágnes és
Nagy Csabáné voltak. 
Ezt követte a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola karácsonyi
összeállítása, mely az 5. a. osztályosok
mûsorával vette kezdetét, majd Szûcs
Judit fuvolajátéka hangzott fel. A dél-
után egyik színfoltja az iskola Pedagó-
gus Énekkara volt, mely erre az alka-
lomra állt elõször fel. Felkészítõ peda-
gógusuk Dr. Zubereczné Miklya Ibolya
tanárnõ volt, zongorán kísért Molnár
Katalin.  
A Petõfi Sándor Gimnázium ajándék-
kosarában Koch Anita, Iván Katalin és

Andor Anna furulyatriója, Hack Enikõ
szintetizátorjátéka, valamint Andor
Anna, Furár Alexandra, Iván Katalin és
Jenei Alexandra elõadásában versek,
prózák voltak elrejtve. A diákokat
Baloghné Bozsik Katalin és Kovács Haj-
nalka tanárnõk készítették fel. 
Az Idõsek Karácsonyán elõször, s nagy
sikerrel lépett fel az Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény "Leg a
láb" Táncegyüttesének Berényke Tánc-
csoportja. A gyerekeket felkészítette
Szabóné Kukla Ágnes és Nedró János.
A talpalávalót Schäffer Szilviszter és
zenekara húzta.  

Ez év adventi idõszakában is a lelki
felkészülést a történelmi egyházak
lelkészei segítették. 
Karácsonykor nem maradhat el az
ajándékozás sem, így a jelenlévõknek
támogatóinknak köszönhetõen egy kis
csomaggal kedveskedtünk.
Rendezvényünk szponzorai voltak:
Mezõberény Város Önkormányzata,
Vereckei Patika, Szépe Sándor, Bobály
János, Német Pékség, Szabó László,
Virág János, Protvik Bt. 

Mind a fellépõ gyermekeknek, diákok-
nak, felkészítõ tanáraiknak, mind a
szponzoroknak nagyon köszönjük, hogy
közremûködésükkel az idõseknek kará-
csonykor ismét egy színvonalas ren-
dezvénnyel tudtunk örömet szerezni.

Kovács Edina
igazgató

Immáron hagyománnyá nemesült a
"Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény évente megtartott, a téli
ünnepkörhöz kapcsolódó Folkbálja,
melyet a Berény Szállóban rendezett
meg a házigazda Berény Táncegyüttes.
Az igen sok mezõberényi néptáncos
közül a Folkbál elsõ sorban a gim-
nazista korosztály bulija, melyen
szülõket is szívesen látunk, akik nagy
örömünkre fiatalabb táncosainkkal
együtt szoktak érkezni.
A bálon a mezõberényiek vendég-
szeretetét élvezhették a biharugrai és
körösnagyharsányi néptánccsoportok
is, valamint nyitott rendezvényrõl lévén
szó, természetesen szívesen láttuk a
város érdeklõdõ lakosságát, illetve a
megye több településérõl érkezõ mula-
tozni vágyó néptáncosait is.
Azok az érdeklõdõ szülõk és
nagyszülõk sem unatkoztak, akik in-

kább szemlélõdni jöttek, hiszen a haj-
nalig tartó mulatságban a történelmi
Magyarország legkülönbözõbb tájegy-
ségeinek táncaiban gyönyörködhettek a
Rábaköztõl egészen Moldváig. A "talp-
alávalóról" a Csaba Band zenekar gon-
doskodott. 
A "Leg a láb" néptáncosai ezúttal per-
sze nem koreográfiákat mutattak be,
hanem rögtönözve, saját szórakozásuk-
ra táncoltak, köszönhetõen annak, hogy
a magyar néptánc a világ egyik legvir-
tuózabb, rögtönzésen alapuló tánc-
kincse.
Nagyon reméljük, hogy a Berény Tánc-
együttes másik mulatsága, a Tavasz-
váró Farsangi Táncház hasonlóan sok
érdeklõdõt vonz majd, nem csak aktív
táncosokat, hanem városunk népzenét,
néptáncot kedvelõ közönségét.

A "Leg a láb" néptáncoktatói

Ilyen körülmények között jut idõ arra,
hogy a gyerekekkel egyénileg is fog-
lalkozhassunk, hogy adott esetben las-
sítsunk a tempón, rászánjuk az idõt a
tanulási technikák tényleges fejlesz-
tésére. Nagyon fontos, hogy helyben
nyelvvizsgázhatnak a diákjaink és óra-
keretben fel is készítjük õket, illetve ha
valaki két tanítási nyelvû oktatásban
vesz részt  a kétszintû érettségi rend-
szerben a 60 %-os emelt szinten tett
érettségi államilag elismert felsõfokú
nyelvvizsgával egyenértékû, ezt a szin-
tet a diákjaink gyakorlatilag mindany-
nyian elérik. A papír azonban nem min-
den, nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy tanulóink használható nyelvtu-
dással gazdagodjanak. Külföldi partner-
iskoláink biztosítanak lehetõséget, hogy
anyanyelvi környezetben kipróbálhas-
sák magukat diákjaink, és akár ösz-
töndíjasként külföldön is tanulhatnak. 
M.H.: A gimnázium mindig is híres volt
rendezvényeirõl. Miért van ennek ilyen
kitüntetett jelentõsége?
SZ.T.: Fontos, hogy az iskola több szín-
téren jelen legyen a diákok életében, a
mai világban nincs egy olyan rendszer,
közösség, intézmény, amely ki tudná
elégíteni a fiatalok igényeit – már ami a
szabadidõt illeti. Szerintünk az iskola
feladata ez is, nekünk is fel kell vállal-
ni ezt, és tudjuk is, hiszen ismerjük ezt
a korosztályt, mert velük vagyunk nap
mint nap. Mindenki más területen te-
hetséges, ezért lényeges, hogy legyen
arra lehetõség, hogy ezt bebizonyítsa. 

Kovács Anett

OKTATÁS

(folytatás az 5. oldalról)

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
hagyományteremtõ szándékkal –
felkérve a mezõberényi történelmi egy-
házakat – adventi gyertyagyújtásra
hívta a város lakóit az adventi idõszak
vasárnapjain.

Advent

Folkbál 2008
*****
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Betlehemkészítõ pályázat

A pályázati kiírásra betlehemi jelenetet
ábrázoló alkotásokat készítettek a
gyerekek természetes alapanyagokból,
így emlékezve Jézus születésére. Ezt a
szokást Assisi Szent Ferenc szerze-
tesközössége terjesztette el Itáliában a
13. század során, ünnepelve a Megváltó
eljövetelét. Ez késõbb a 15-16. század-
ban vált közkedveltté a keresztény vi-
lágban. Mai napig hagyomány Közép-
Európa egyes vidékein, hogy a kará-
csonyfa-állítás mellett Jézus születését,
a pásztorok és a három király láto-
gatását ábrázoló, kis figurákkal beren-
dezett jelenetet helyeznek a karácsony-
fa mellé, emelve a Karácsony örömteli
és meghitt légkörét. A népi hagyo-
mányok õrzése, bemutatása és ápolása
volt a célja a pályázati felhívásnak. A
fogadtatás kedvezõ volt, sokan hozták
el alkotásaikat a Kulturális Központba,
ahol a beérkezett mûveket kiállították
és díjazták.
Díjazottak: Somlyai Gergõ, Harich
Csenge, Fülöp Levente

Karácsonyi 
Alkotói Pályázat

A Karácsonyi Alkotói Pályázat
határideje lezárult. 
Gyerekektõl, felnõttektõl egyaránt
érkezett alkotás – megannyi élmény,
apró lelki mozzanat, hangulat tükrei –
így nyújtván bepillantást világukba.
Köszönjük.

Radványi Nelli 15 éves tanuló a
következõ verset küldte be:

Karácsony éjszakáján

Ezüst szánon érkezett a tél
hófehérre festve a tájat,

zúzmarában didereg az éj
átöleli egy igaz varázslat.

Szelíden ragyogó fények
jégvirágot festenek,

hegygerincen havas bércek
hópelyhekké feslenek.

Fenyvesen suhan az éjjel
illatát õrzi a hideg dér,

gyermekkacagás a télben
s arcunkra csap a hûvös szél.

Lágyan hull a fehér hó
szent karácsony éjszakáján,

meghitt nyugalmat adó
boldogságot, békét kíván.

KISVÁROSI KAVICSOK

Mikulásvonattal Budapestre

A békéscsabai MÁV-Start 2008. decem-
ber 6-án Mikulásvonatot indított Bé-
késcsabáról Budapestre.
Lehetõség nyílt arra, hogy mezõberényi
óvodások, iskolások és felnõtt kísérõik
is részt vegyenek az utazáson. A Mátyás
király úti óvoda kollektívája megszer-
vezte, hogy a mezõberényi óvodák
óvodásai is részesei lehessenek a fent
említett kirándulásnak. A kirándulás
célja: a Fõvárosi Nagycirkusz által ren-
dezett Ritmus Cirkusz produkciójának
megtekintése. A 140 fõs óvodai csopor-
tot már a vonaton kellemes meglepetés
érte, a Mikulásnak és tündérének,
krampuszainak mûsoros elõadása, aján-
dékok osztogatása. A gyerekek örömét,
csodálatát fokozta a magas színvonalú
cirkuszi elõadás. Vidáman, jókedvûen
utaztunk haza. 
A békéscsabai MÁV-Start közremû-
ködésével élményekben hasonlóan gaz-
dag programokat az elkövetkezõ idõ-
szakban is szeretnénk szervezni.

Mátyás k. úti óvoda nevelõtestülete

Nagyszabású Télapó Ünnepséget rendezett
2008. december 6-án Mezõberényben a
"Leg a láb" AMI az óvodások részére. Az
OPSKK-ban 80 óvodás gyermek várta a
Mikulást, aki mosolyogva érkezett meg két
krampuszával. A gyereksereg dallal köszön-
tötte, a bátrabbak pedig verssel örvendeztet-
ték meg, jutalmuk egy-egy szaloncukor
volt. A meglepetésmûsorban tánccal is ked-
veskedtek az óvodás gyermekek a Mikulás
bácsinak. A város óvodásaiból álló legfiata-
labb néptánccsoport játékfûzéssel kápráz-
tatta el a közönséget, ezután a Luther úti
óvoda Margaréta csoportja mutatta be a ta-
nult táncos játék összeállítását. Az ezután
következõ fergeteges táncházban még a
Mikulás is táncra perdült krampuszaival
karöltve. Elköszönvén a Mikulás megígérte,
hogy jövõre újra ellátogat hozzánk.
A program ekkor még korántsem ért véget,
kezdõdött a kézmûves foglalkozás, ahol
ajándékokat készíthettek a gyerekek szak-
avatott segítséggel. Az OPSKK elõterében
folyt a lelkes munka, készültek a gyertya-

tartók, képeslapok, termésfüzérek. Aki már
elkészült az ajándékokkal, az különbözõ
népi játékokat tanulhatott a "Leg a láb" AMI
táncpedagógusaitól. A táncházi muzsikáról
és a jó hangulatról a Dávid Zenekar gondos-
kodott, akik végigzenélték a mûsorokat és a
kézmûves foglalkozásokat is.

December 12-én újra ellátogatott a Mikulás
az OPSKK-ba, hogy megnézze milyen
ügyesek a "Leg a láb" AMI iskolás korú
néptáncos csoportjai. A nebulók hetek óta

lelkesen készülõdtek produkcióikkal. A
gyermekek mûsora jó hangulatot teremtett,
volt nagy öröm és kacagás, amikor a
Mikulás nemcsak a gyerekeket, hanem a
tanító néniket is megajándékozta szalon-
cukorral. 
A közös táncházban a sok nevetés és az
igazán jó zene hallatán maga a Télapó is
táncra perdült; megtáncoltatta a gyer-
mekeket és a felnõtteket egyaránt. A "talp-
alávalóról" a Csaba Band zenekar gondos-
kodott fergeteges hangulatot teremtve. 
Aki elfáradt, az a népi játszóházban al-
kothatott karácsonyi díszeket, gyertya-
tartókat; fûzhetett gyöngyöt, ragaszthatott
hóembert, vagy készíthetett agyagból an-
gyalkát. A gyermekek a szülõk által készí-
tett finomabbnál finomabb süteményekkel
pótolhatták az elvesztett kalóriákat. 

A Télapó ígérete szerint, jövõre ott foly-
tatjuk, ahol most abbahagytuk.

A "Leg a láb" néptáncoktatói

Táncos lábú Mikulás járt Mezõberényben…
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KISVÁROSI KAVICSOK

A huszonnegyedik órában vagyunk?!

A méhek sokmillió éve élnek e bolygón,
Európában az eljegesedést is átélték, az
ibériai és a Balkán-félszigetre húzódva.
Sokadszor olvasom a tékozló emberiségnek
szóló, a levegõben lógó figyelmeztetést: ha
kipusztulnak a megporzó rovarok, akkor a
világélelmezés egyensúlya alapvetõen
megváltozik. A pusztuló természetben egy-
re kevesebb rovar él, ezért a megporzásban
mind nagyobb szerepet játszik a házi méh
megporzó szerepe. Világviszonylatban a
növények 80%-át a házi méhek porozzák be.
Igazán megható Rachel Carson "Néma
tavasz" címû mûve, melyben leírja, ha
elpusztulnak a méhek, kipusztulnak a
madarak is. Kitavaszodik, de nem lesz
többé madárdal, méhek nélkül a tarka virá-
gos rétek kifakulnak, megszûnnek. Az
idõjárás szélsõséges megnyilvánulásai
ártanak az emberiségnek, ártanak a mé-
heknek, mely a méhek, s önmagunk pusz-
tulásához vezethet.
Egy még nem analizált betegség ütötte fel a
fejét a világ méhállományában. Egyelõre
ismeretlen okokból egy év alatt kipusztult
Nagy-Britannia méhállományának egyhar-
mada. A történet 2006-ban kezdõdött. 2007-
re felerõsödik és 2008-ban globális méretû
a méhpusztulás. Az USA-ban 2007-ben
nyolcvanezer, 2008-ban egymillió méh-
család pusztult el. Hasonló a helyzet
Kanadában, Ázsiában, Európában, illetve
Kínában (ahol már egyes tartományokban
kézzel porozzák a gyümölcsfákat).
Az angol agrárminiszter, Lord Rooker így
beszélt a parlamentben: õszintén mondom,
ha sürgõsen nem teszünk semmit, a mézelõ
méhek populációja 10 éven belül eltûnik.
Az USA Nemzeti Kutatási Tanácsa szerint a
legnagyobb figyelemmel gondozott házi
méh eltûnése 30 év múlva válik lehetsé-
gessé. A súlyos vesztességeknek ez idáig
nem lehet megállapítani az okát. 
Albert Einstein még tovább ment. Kijelen-
tette, ha a méhek eltûnnek a föld felszínérõl
az emberiség kb. négy évvel éli túl.
A világ dermedten figyeli a kutatókat. A

fejlett országok egyre több pénzt folyósí-
tanak a kutatásokra. Az USA Kongresszusa
100 millió dollárt (nem elírás) juttatott a
kutatásokra. A világon a kutatók ezrei
foglalkoznak e súlyos problémával. Lon-
donban a parlament 1,6 millió fontot (515
millió forint) határozott meg a kutatás
céljára.
A méhpusztulás hazánkat még csupán csak
kerülgeti. Igaz egyes körzetekben, hazánk-
ban is felütötte a fejét egy alattomos ti-
tokzatos méhpusztulás. (Az egészséges ki-
járó méhek elvesztik tájékozó képes-
ségüket, s nem találnak vissza a kaptárba,
így a család elnéptelenedik, elpusztul.)
A világon minden politikusnak, helyi
képviselõnek tudnia kell, hogy a világ
mezõgazdasági összbevételének 10%-át a
házi méheknek köszönhetik (ez több ezer-
milliárd eurót jelent). A politikusoknak, a
helyi hatalmasságoknak az a feladata, hogy
a jelzéseknek megfelelõen módosítsák a
meglévõ rendeleteket, illetve újakat alkos-
sanak, a méhek illetve az emberiség fenn-
maradásának érdekében.
Sajnos az emberiség egy része intenzíven
dolgozik a méhek, illetve a méhek élet-
terének rombolásával, s a saját életük rom-
bolásán. Ami a méheknek rossz, az nekünk
is árt. Ha a méhekre vigyázunk, az em-
beriségnek, gyermekeinknek, unokáinknak
mentsük meg a Földet. Szegény Einsteint
annyit emlegetjük, hogy nem gyõz forogni a
sírjában.
Igaza van Einsteinnek: életünk jó részt a
megporzó méhektõl függ. 
Jegyezzük meg, ha védjük a megporzást
végzõ rovarokat, köztük a házi méheket,
akkor te is aktívan véded a Földet. Most
még talán nem késõ!

Ne engedjük, hogy életterünkbõl egyes
magánérdekeket képviselõ önkormányzat
kiûzze a méheket, s beteljesüljön Einstein
jóslata. Mert sajnos megyénkben a butaság
egyes képviselõ-testületekben ragályos.

Zsibrita Pál 

OLVASÓI LEVÉL

ÁR- ÉS JOGSZABÁLY-
VÁLTOZÁSOK VÁRHATÓAK!

FIGYELJEN A KÖLTSÉGEKRE!
(pl.: szgk. elmélet +gyakorlat 89.000,-Ft 

5 részletben)

www.thermal-autosiskola.hu

– Számítógépes felkészítés
– Ingyen CD-k, tesztek
– Fizetés 5 részletben
– 50% elméleti díjkedvezmény
– vezetési óradíj 2.300 Ft
– választási lehetõség 12 gépkocsiból
– 6 hónapos fix ár a képzés befejezéséig

JELENTKEZÉS A

HELYSZÍNEN

VAGY TELEFONON: 

30/938-8982
66/326-524 
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AZ OPSKK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJÁBAN

Elõadás a bûnmegelõzésrõl

A Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálatánál 2008.
december 6-án a Mikulás egy újabb elõ-
adást hozott a gondozásban lévõ gyer-
mekek számára a "Mit tegyünk, hogy a
deviancia ne váljon divattá" rendez-
vénysorozat keretében. Az elõadóban
Dombi Sándort, a Mezõberénybõl
elszármazott, Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság Bûnmegelõzési Osztályának
kiemelt fõelõadó rendõr õrnagyát üd-
vözölhettük. 
Az elõadás elsõ része szituációs játé-
kokon keresztül mutatta be, hogy
hogyan tudnak a gyerekek jogkövetõ
magatartást tanúsítani még pillanatnyi
negatív társas hatás ellenére is. Jelen-
tõségében ugyanolyan mértékû volt
annak illusztrálása is, hogy hogyan ne
váljunk áldozatokká, miként vigyáz-
zunk magunkra és másokra egyaránt. 
Az elõadás második részében a legális
és az illegális drogokról esett szó.
Elsõként a két kifejezés közötti különb-
séget tisztázta az elõadó a gyerekekkel,
mely még sok gyermek számára eddig
nem volt egyértelmû. Ezt követõen a ká-
bítószerrel kapcsolatos kérdéseket  tartal-
mazó totót töltöttek ki a gyerekek nagy
lelkesedéssel, melynek jutalmaként egy
kis meglepetésben részesültek.
Az elõadás reményeink szerint hoz-
zásegítette a gyermekeket ahhoz, hogy
ne váljanak deviáns magatartásúakká, s
olyan ismereteket nyújtott, melyek
elõsegítik a prevenciót, s a problémák
megoldását egyaránt. 

Elek Mónika
családgondozó
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NÉPDALOK SZÁRNYÁN AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA

Személyes emlékezés Szabó Antalné,
Irénke néni halálakor

Népdalok szárnyán az Örökkévalóság-
nak. Így élte az életét. Tartalmasan,
alkotóan, segítõkészen. A mûvelt réteg
húzóerejeként számíthattunk rá.
Köszönjük, hogy itt volt számunkra
Szabó Antalné Irénke néni, akit szinte
mindenki ismert. Magyar-ének szakos
tanár volt. Népzenész, népdalkör-
vezetõ, közösségszervezõ. Egyszerûen
jó ember.
Még két nappal a betegsége elõtt
beszélgettünk a mûvelõdési ház elõtt, a
citerások próbájáról jött. Kérte, segít-
sek feltenni a világítást a kerékpárra, s
közben elmondta, ami a szívén van,
hogy neki akadt egy gondolata velem
kapcsolatban, õ úgy elmondaná. Kom-
mendálni akart nekem egy mûvelt intel-
ligens társat.

Úgy ismertem már általános iskolás
korom óta, hogy adni, segíteni, és
egyetemes kultúránkat átörökíteni. Így
élt közöttünk. Bogácson is jártak a nép-
dalkörrel, akkor felkínálta a tegezõdést.
Többször hívott magukhoz beszélgetni.
Egyszer mentem csak el, amikor egy
szakmai munkámhoz segítséget kap-
tam.

Személyes ez az emlékezés. Ha most
vissza-csavarom életem diafilmjét, s pl.
a 6. vagy 7. osztály ének és magyar
óráin állunk meg, akkor pironkodva
nézegetem, – de eleven, izgõ-mozgó,
be-bekiabálgatós, talán komisz kölyök
voltam. Legtöbbször az énekórákról
voltam kiküldve a folyosóra, addig sem
zavarván az órát. Mégis szerettél, ak-
kor is, késõbb is. Szeretett mindenkit,
bárhogyan is viselkedett. Az élete a
szeretet vonalán mûködött. Könnyû
volt Téged szeretni, nem tetted próbára
szeretetünket, tûrõképességünket.

"…..a jó zenész kellékeit négy pontban
foglalhatjuk össze: 1. kimûvelt hallás 
2. kimûvelt értelem  3. kimûvelt szív 
4. kimûvelt kéz. Mind a négynek pár-
huzamosan kell fejlõdnie, állandóan
egyensúlyban." (Kodály Zoltán)

Kimûvelt zenész volt, kiváló nép-
dalkör-vezetõ, jó pedagógus, alkotó
ember. Annyi értéket teremtett
közösségünkben, amennyi elegendõ a
következõ nemzedékek számára is.

Most alig tudok megszólalni. Nem az
fáj, hogy hazamentél, mert valamen-
nyien oda-tartunk. Nem annyira a
hiányod fáj, – bár de jó volt mindig,
amikor találkoztunk,– mert amit alkot-
tál, itt marad köztünk. Fájna a hirtelen
jött, gonosznak tûnõ finita la musika?  

Még beengedtek hozzá a kórházba, de
csak távolról javasolták látnom a test
utolsó küzdelmeit a különbözõ csövek
és vezetékek közt. Akkor elköszöntem
Tõled. Most megköszönöm. Mit is?
Mindent. Köszönöm Irénke néni, hogy
itt voltál közöttünk 72 éves korodig!
Érték vagy, tisztaszívû ember voltál.
Sokat tanultam Tõled, s immár nem
csak az iskolapadban.

A népdalok szárnyán az utad már az
örökkévalóság felé tart. Itteni
szeretetünk elkísér utadon. Köszönöm
közösségi munkádat, emberi értékeidet.

Benyovszky Pál Márton

HITÉLET

Vízkereszt után elsõ vasárnap

"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket
testvéreim, hogy okos istentiszteletként
szánjátok oda testeteket élõ és szent
áldozatul, amely tetszik az Istennek; és
ne igazodjatok e világhoz, hanem vál-
tozzatok meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi az Isten
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ
és tökéletes." Tex: Róma I2.1-2.

Elképzelhetetlen igény ez. Azt mondja
az apostol: testeteket szánjátok oda az
Istennek áldozatul. A bibliai gondolko-
dás szerint a testben van a pszichéd, a
lelked is, a szellemi életed, a zsenialitá-
sod, mûvészi ambícióid, drága régi em-
lékek, iszonyú sok álom és ábránd, mind-
az, aki ember, úgy amint van, Isten
nélkül ebben a világban. Rólad és ró-
lam van szó úgy, amint megszülettünk,
amint élünk, egy Istentõl elszakadt,
Isten ellen harcoló világban – csak test.
Nem keveset kér az apostol: mindenes-
tül magatokat, úgy amint vagytok, akik
vagytok, amitek van, mindenestül te-
gyétek az oltárra. Az áldozat mindig az

oltárhoz kapcsolódik. Amit az oltárra
odateszünk, az többet nem a miénk. Az
oltári ajándék, vagy áldozathozatal az
mindig egy élet-halálra szóló döntés,
mondjuk így – szakrális helyre kerül,
az Isten tulajdonába. De Pál azt mond-
ja: mindenestül önmagunkat adjuk oda
így áldozatul az Isten oltárára.
– Merjetek mások lenni mint a többi!
Amikor olyan kényelmes beleszürkülni
a többség soraiba. Fújni azt a nótát,
amit õk is fújnak…, meghajolni a több-
ség szempontjai elõtt. A világ karak-
tere, vagy profilja mindnyájunk számá-
ra ismerõs, az a természetes. Próbálj
egyetlen alkalommal másképp visel-
kedni, az feltûnõ. Meg van õrülve, mit
akar, ki áll mögötte? Egyedül van és
mer nemet mondani, ezt el kell taposni!
Ki mert volna emberek ellen fordulni a
Római Impériumban, s az azóta múló
századokban, egészen a mai napig?
– Változzatok át a gondolkodásotok-
ban, hogy megismerjétek, mi az Isten-
nek akarata. A magad akaratát ismered.
Meg is teszek mindent érvényesíté-
séért. Mi nem születtünk Isten akarata
megismerésével. Pontosan ezt jelenti a

bûn. Legyen meg a mi akaratunk! Isten
akarata? Kinek jut az eszébe? Meghal-
lom-e odaátról Isten akaratát?
"Az Isten irgalmára kérlek titeket"
Az elsõ cél mindig az evangélium. Elõ-
ször mindig Jézusra kell tekinteni. Gon-
dold el Isten irgalmasságát, mit jelent a
bûnbocsánat igazi felismerése! Ennyit
jelent az a tanulság, hogy a legnagyobb
erõ a szeretet? Mit jelent az, hogy en-
nek a világtörténelemnek van célja?
Egy cél felé törõ történelem az, amiben
élünk, és ennek Isten az ura, s oda akar-
ja vinni a végsõ célra az egész embe-
riség sorsát. Egy új embert teremt, aki
Isten akaratát örömmel és boldogan
teszi. Ha leteszem ostobaságomat, le-
teszem akaratomat (annyiszor ráfi-
zettem, annyi keserûség és szégyen ért)
akkor mondhatom: legyen meg a Te aka-
ratod, mert az jó, az tökéletes és min-
denkinek a javát szolgálja! Igen legyen
ez a hónap olyan alkalom mindannyi-
unk számára, amikor minden fölé és
minden elé kerül Istennek irgalmassá-
ga. Amen.

Feyér Sándor
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SPORT

Az idei esztendõben hunyt el a lelkes
sakkozó és természetjáró Szucharda
Gyula, aki nagyon sokat tett megyei
szinten is e két sportágért. Az elmúlt
hétvégét az õ emlékének szánták
mezõberényi tisztelõi, hiszen a közel-
múltban töltötte volna be 86. évét. A
szombati gyalogtúrára a nagyon rossz
idõjárási körülmények ellenére tizen-
öten vállakoztak a Békéscsaba-Békés-
Mezõberény útvonalon. Minden tisz-
telet megilleti azokat, akik teljesítették
a távot.
A vasárnapi sakkversenyre 44 fõ ne-
vezett. Ezzel a versennyel a szervezõk
az amatõr játékosok számára igyekez-
tek lehetõséget  biztosítani a 2000-es
értészám-határ meghúzásával. Ennek
ellenére erõs mezõny jött össze és vé-
gig kiélezett csata folyt a dobogós
helyezésekért. A versenyt nagy megle-
petésre a Mezõberényben játszó tehet-
ség, Tamás Kornél nyerte megelõzve
berényi csapattársát, Nagy Gábor dr.-t.
A bronzérmet nagy hajrával a gyulai
Csomós János vihette haza. A nagyon
jó hangulatú programmal a szervezõk a
jövõben hagyományt szeretnének
teremteni.

Eredmények: (7 forduló, svájci rendszer)
1. Tamás Kornél (Mezõberényi SE) 
6 pont
2. Nagy Gábor dr. (Mezõberényi SE)
5,5 pont
3. Csomós János (Gyulai SE) 5 pont
4. Váczi Sándor (Orosházi SE) 5,5 pont
5. Oláh Gábor (Békési TE) 5,5 pont
6. Balatoni György (Szarvasi SE) 5 pont
Különdíjasok: 
Legjobb ‘95 után született ifjúsági: 
Uhrin Attila (Mezõberényi SE) 3,5 pont
Legjobb ‘95 után született leány: 
Balog Tünde (Békési TE) 3 pont
Legjobb ‘99 után született: 
Varga Tamás (Csaba Honvéd) 3 pont

Jozaf Csaba

A MEZÕBERÉNYI

ERDÉLYI KÖR

szeretettel várja tagjait,barátait,
támogatóit, minden érdeklõdõt 

HAGYOMÁNYOS 
FARSANGI MULATSÁGÁRA

A rendezvény  idõpontja: 2009. február 7. 
Helye: Berény Szálló.

Mûsor meglepetésekkel
Zene: Kaszinó Zenekar

Vacsora: erdélyi ételkülönlegességek
Tombola értékes nyereményekkel

Belépõjegy: 2500 Ft/fõ

Jelentkezés:
Kajlik Péter elnöknél személyesen, vagy
az alábbi telefonon: 30/280-2393.

A kultúra lámpásai
Megnyitó ünnepség az OPSKK
Mûvelõdési Központjának kertjében a
Petõfi szobornál
Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a ma-
gyar kultúra iránt elkötelezett mezõ-
berényieket, akik szívesen megosztanának
egy-egy szép gondolatot, idézetet, versrész-
letet egymással. Találkozzunk, és gyertya-
gyújtással ünnepeljünk együtt, 2009. január
18-án, vasárnap délután 16.00 órakor az
OPSKK kertjében, a Petõfi szobornál!
Idõpont: 2009. január 18. vasárnap 16.00 óra

Kreatív foglalkozás a múzeumban
A könyvnyomtatás jelentõsége; Mivel írtak
régen a gyerekek? Könyvborító tervezése
Idõpont: 2009. január 20. kedd 14.00 óra

Petõfi Mezõberényben
Rendhagyó vetélkedõ a könyvtárban 
Idõpont: 2009. január 21. szerda 14.00 óra

Újévi operettgála 
az OPSKK színháztermében: Oszvald
Marika és vendégei
Idõpont: 2009. január 22. csütörtök 19.00 óra

Porold le a könyvespolcod!
Könyv csere-bere a könyvtárban
Az OPSKK Könyvtára könyvcserére hívja
minden kedves látogatóját, olvasóját. Mi
örömmel vennénk, ha az otthon elolvasott
és megunt könyvek új gazdára találhatná-
nak: gyermek és felnõtt olvasmányok egy-
aránt. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt!
Idõpont: 2009. január 23. péntek nyitva
tartási idõben

"Szülõföldünk Békés megye"
Amatõr Mûvészeti Fesztivál – Tánc
kategória. Helye: OPSKK színházterme
Idõpont: 2009. január 24. szombat 9.00-
14.00 óra

ANYAKÖNYVI HÍREK

Kolompár János (Mb., Szivár-
vány u. 18.) és Lakatos Kitti
(Mb., Fürjes u. 4.) 

Bánfalvi Antal (1935, Mb. Korona
u.6.); Vida György (1923, Mb.
Juhász Gy. u. 1.); Németh Imre

(1926, Mb. Szarvasi u. 26.); Földesi István
(1929, Mb. Juhász Gy. u.1.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

VIDA JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyztek, fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek.

A gyászoló család

Lakossági apróhirdetés

Békéscsabán a Mokry utcában 2 szobás
sátortetõs ház, leválasztható építési telekkel
eladó. Szükség esetén ingyenes hitelügyin-
tézés. 
Érdeklõdni: 30/678-1179

Megkímélt állapotban lévõ sarok ülõgar-
nitúra eladó. Érd.: 20/434-2986

Takarítást vállalok. Tel.: 70/294-1991

PROGRAMAJÁNLÓ

Társastánc 
tanfolyam indul 

az OPSKK 
Mûvelõdési 

Központjában

Megbeszélés és beiratkozás
január 14-én (szerdán)

Kezdõk: 16.30-17.30
Haladók: 17.30-18.00
Bronz és ezüst jelvényszerzõk: 18.00-18.30
Arany és aranysztár: 18.30-19.00

A tanfolyami díj kezdõknek: 6.500 Ft
Az összes többi csoportnak: 6.000 Ft

A tanfolyamot vezeti:
Hajas Tibor

táncpedagógus

A MAGYAR KULTÚRA HETE
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A huszonegyedikként megépített Szolnok-
Békéscsaba-Arad vasúti fõvonal kedvezõ
hatását látva több vasútvonal nélküli
település kérte a települést is érintõ újabb
vasút megépítését. Ezek lettek a mellék
vagy bekötõ vasútvonalak. A késõbbiek
folyamán épültek helyiérdekû, keskeny-
nyomtávú (a sínek közötti távolság) vasutak
is.
A mellékvonalak építése
1870.05. 16: Békéscsaba-Hódmezõvásárhely
1871.09. 14: Békéscsaba-Nagyvárad
1880.05. 1: Mezõtúr-Szarvas
1883.05. 20: Kétegyháza-Mezõhegyes
1883.11. 17: Békésföldvár (Murony)-Békés
1884.01. 1: Kétegyháza-Kisjenõ
1885.05. 17: Pusztatenyõ (Tiszatenyõ)-
Kunszentmárton
1885.10.5: Mezõtúr-Túrkeve
1889.11.10: Gyoma-Dévaványa
1893.11..23: Szarvas-Orosháza-Mezõhegyes
A Gyoma-Nagyvárad vasút három idõpont-
ban valósult meg. 1887: Nagyvárad-Körös-
nagyharsány, 1889: Gyoma-Dévaványa,
majd Kisújszállás, 1891: Dévaványa-
Körösnagyharsány.
Keskeny-nyomtávú vasutak
Ezek a vasutak túlnyomó részben a MÁV és
a helyi gazdasági egységek tulajdonát
képezték. Ma ezekbõl a keskeny-nyomtávú
vasutakból országos viszonylatban is csak
néhány maradt meg, melyek csak a turiz-
must és a nosztalgiát szolgálják.
A kisvasutak közül érdemes foglalkozni az
Alföldi Elsõ Gazdasági Vasúttal (AEGV),
amely Békés megye több helységét és a
Szolnok-Békéscsaba-Arad vasúti fõvonalat
is érintette.
Ez a Békéssámson-Vésztõ keskeny-
nyomkörû kisvasút  volt, amit 1904-ben
adtak át  a forgalomnak és az 1960-as évek
elején szüntették  meg. Ez a vasút Békés-
sámsonból kiindulva érintette Csanád-
apácát, Csabaszabadit, Újkigyóst, Békés-
csabát, Békést, Bélmegyert és a végállomás
Vésztõt is. Az útvonalon a tanyavilágot
érintõ több megállóhely is volt. Nagy szük-
ség volt erre a kisvasútra a megépítésének
idején és még több évtizeden át is. Abban az
idõben a közlekedési utak, jármûvek na-
gyon kezdetlegesek voltak. A kisvasút a
Békéscsaba-Arad vasútvonalat a Békéscsa-
ba-Szabadkígyós között levõ 60-as szám-
mal ellátott vasúti õrháznál, a Gyula felé
menõ vasútvonalat a gyulai vasút mellett,
de Békéscsaba állomáshoz tartozó õrháznál
keresztezte biztonsági berendezés mellett.
Békéscsabán a nagyállomás mögött, a
mostani autóbusz állomás helyén volt a
kisvasút állomás több vágánnyal és állomás
épülettel, szerelõmûhellyel és külön állo-
más személyzettel. A kisvasútnak nagy volt
a személy és áruforgalma is.
Az áruforgalmat egy kisvasút és vele
párhuzamosan, mellette nagyvasúti átrakó

vágányok biztosították, az ezt a munkát
végzõ átrakó személyzettel. Így jutott el az
áru a nagyvasúttal nem rendelkezõ helyekre.
A kisvasútnak Békéscsaba területén több
megállóhelye is volt, amit a békéscsabai
lakosok helyi közlekedésre is felhasználhat-
tak, de volt külön kisvasúti helyi járat is a
közúti közlekedés elmaradottsága miatt. 

A kisvasút Békéscsabát elhagyva egy dara-
big az élõvíz csatornát követte, majd Békés
felé kanyarodva néhány megálló után, a
"Rózsa" temetõ és a sportpálya mellett el-
érte Békés állomását.
Békésen is volt a kisvasútnak egy 2 vá-
gányos állomása vonatforgalmi találko-
zások miatt és egymás mellett volt egy
nagyvasúti és egy kisvasúti átrakó vágány.
A forgalom irányítását a nagyvasúti forgal-
mi szolgálattevõ végezte.
A Békés utcáin átmenõ kisvasútnak a Ket-
tõs-Körös hídján is át kellett menni, ami az
emelkedõn a kis mozdonyoknak igen nagy
feladat volt. Elõfordult, hogy az utasoknak
is kellett segíteni, tolni. Következett a
tanyavilág közepén Ludad állomás, ahol
vonattalálkozás, vízvétel, és vonatcsat-
lakozás is volt. Ludad állomáson ágazott el
egy másik kisvasút is, amely érintette
Békés-Tarhost, majd Vizesfást. Következett
a fehárháti élõvíz csatorna hídja, majd több
megálló után Bélmegyer. Bélmegyeren
lóvontatású vasút ágazott el Fáspusztára.
Szintén több megálló után következett a
nagyvasúti állomás mellett Vésztõ kisál-
lomás, mint végállomás. Az eddig leírtakból
is lehet érzékelni, hogy milyen komoly
szerep jutott a korabeli kisvasutaknak is.
Az I. Világháború következményei a Szol-
nok-Békéscsaba-Aradi vasútvonalra
A katonai szállítások meggyorsítása
érdekében Békéscsaba-Arad között 1913-
1914 évben új, második vágányt építettek,
amit a háború elvesztése után 1918-ban fel-
szedtek.
A vonalon 1917-ben hadi kitérõk épültek
Endrõd falu és Gyomai tanyák néven.
A világháborút követõen a román megszál-
lás igen nagy kárt okozott a vasútnak. Az
1925-ös közlemény szerint 3000 mozdonyt,
2000 vasúti kocsit vittek el, nem beszélve a
rengeteg elhurcolt anyagról, szerszámról és
berendezési tárgyról.
A II. Világháború és következményei
A II. Világháború alatt sokat szenvedett
Békéscsaba. A megrongált épületek mellett

felrobbantották a közúti hidat. A vonalon
felrobbantották a Szolnok-Szajoli Tisza-
hidat, a mezõtúri Berettyó-hidat, amely
helyett 1947-ben új vashíd épült. A gyomai
Körös-hidat is bombatalálat érte, amit
aránylag hamar helyreállítottak. A gyomai-
híd 1963-ig szolgálta a fõvonalat, 1963 óta
a Gyoma-Dévaványa forgalom bonyolódik
le rajta. A fõvonal részére másik, új híd
épült.
Saját élményem a Tiszai fahídon
1946-ban utaztam Budapestre a fahídon át.
A vonat kb. 10 km/óra sebességgel,
kígyószerû mozgással haladt keresztül rajta.
A tartófák recsegése, ropogása szinte halá-
los félelmet okozott, különösen a víz fölött.
A vasút karbantartása az építés kezdetétõl
az 1900-as évek közepéig
Az 1800-as évek a kezdetleges technika
(fõleg az emberek fizikai ereje, kéziszer-
számok) igénybevételével történt. Munka-
védelmi szabályok alig voltak, szinte min-
den az emberek figyelmességére volt bízva.
A munkavédelmi szabályok kialakítását,
gyakran nagyobb halálos balesetek elõzték
meg. A vasúti technika fejlõdésével, a
munkavédelmi szabályok is változtak.
Kevesebb feladat lett – a technika fej-
lõdésével – az emberre bízva, de az ember
szakmai tudására és felelõsségére továbbra
is nagy szükség van és lesz.
A vasútépítõ munka az építés kezdetétõl-
napjainkig
A vasúttörténeti leírások alapján a munkála-
tok több ezer vasútépítõ és karbantartó
vasutas dolgozó halálát idézték elõ. Sajnos
édesapám is a vasúti munka áldozata lett, aki
Mezõberény-Murony-Békés vasútvo-nalon
vágánygondozó volt. 1955. február 2-án
Muronyban a 2. sz. váltónál a két sínvéget
egymáshoz rögzítõ hevedernél lazulást vett
észre, ami a közlekedõ vonatoknál nagy
kiborulást, azaz vonatkisiklást okozott
volna, halálos kimenetelû utasbalesettel
együtt.

Édesapám a veszélyt lát-
va, még a közlekedõ vo-
nat odaérkezése elõtt, a
pályahibát gyorsan helyre-
állította, de már nem volt
elég ideje arra, hogy a sín-
szálat kellõ távolságra

elhagyja, aminek következtében halálos
kimenetelû üzemi balesetet szenvedett 30
éves szolgálat után 52 évesen. A vasút saját
halottjának tekintette. Vasutas temetése volt
1955. február 5-én. Egy vasutas meghalt, de
az utasok szerencsésen hazaérkeztek.
Munkáscsapattal (pályamunkásokkal)
végzett munka a régebbi idõkben
A pályamunkák irányítását, munkahely
kijelölését a vonalbiztos (ma pályamester)
végezte, a hozzátartozó vasúti szakaszon.
Egy-egy munkáscsapat közvetlen irányítá-

A VASÚT 150 ÉVE 

 

(folytatás a következõ oldalon)



Mezõberényi Hírmondó 2008. december 12.

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Fõ út 4. * Telefon: (66) 515-558 * E-mail:
ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztõ: Karakasné Ágoston Anikó * Kiadja: Mezõberény Város
Önkormányzata megbízásából az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ * Felelõs kiadó: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója * Készült
a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

MENETRENDEK

JELMAGYARÁZAT:
= munkanapokon (hétfõtõl - péntekig)

= szabad- és munkaszüneti napokon

X = munkaszüneti napok kivételével naponta

O = szabadnapokon (szombaton)

+ = munkaszüneti napokon

i = iskolai elõadási napokon

n = a hetek elsõ isk. elõadási napját megelõzõ napon

p = a hetek utolsó iskolai elõadási napján

t = tanszünetben munkanapokon

v = a hetek elsõ iskolai elõadási napját megelõzõ

munkaszüneti napon

sát a helyszínen egy elõmunkás látta el, aki
felelõs volt a csapat munkájáért. A csapat
munkájának biztosítását a két állomás
között mindkét állomás felõl egy-egy
figyelõõr végezte. A figyelõ õr egy vonat
észrevételekor, kezdetben "Vigyázz jön a
vonat!" élõszóval, majd hosszúszarvú te-
henek szarvából készített dudával, jelzõsíp-
pal, pályatelefonok használatával érte-
sítette a csapatot. A csapatnak kötelessége
volt a sínektõl kellõ távolságban (ûrszel-
vényen kívül) elhelyezkedni.
Ezekrõl a munkákról a vonat személyzete is
értesítve lett írásban. (Írásbeli rendel-
kezés).
Nagyobb munkák esetén a vonalszakaszra
vágányzárást kellett elrendelni. 

A munkások és munkaeszközök munka-
helyre történõ kiszállítását kezdetben pá-
lyakocsival végezték el, amit váltva két
munkás mozgatott, térdelõvel és sínekhez
tapadó rúgásokkal.

A vasútvonal ellenõrzése pályamesteri
hajtókával, késõbb emberi erõvel mozga-
tott, majd a danúvi motorkerékpár motorral
felszerelt hajtánnyal történt.

Napjainkban már sokkal korszerûbb esz-
közök vannak. Az eddigiek alapján nyugod-
tan mondhatjuk, hogy "Dicsõség az
elõdöknek".                                                

Gurmai Sándor
ny. állomásfõnök

(folytatás az elõzõ oldalról)

Autóbusz helyközi járat Mezõberény-Békéscsaba

Vasút 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy amennyiben naprakész informá-
ciókat szeretnének kapni hírlevélben az
OPSKK programjairól, rendezvényeirõl
az alábbi szelvényen adják meg elérhe-
tõségüket, vagy írják meg az  
opskk@mezobereny.hu e-mail címre. 

Név:.......................................................
e-mail:...................................................

Mezõberény-Budapest

Indulás Érkezés
05:47 08:12 Budapest-Keleti pu.
06:31 08:47 Budapest-Keleti pu.
07:31 09:47 Budapest-Keleti pu.
08:31 10:47 Budapest-Keleti pu.
09:02 14:07 Budapest-Nyugati pu.
10:31 12:47 Budapest-Keleti pu.
12:31 14:47 Budapest-Keleti pu.
13:31 15:47 Budapest-Keleti pu.
14:31 16:47 Budapest-Keleti pu.
15:31 17:47 Budapest-Keleti pu.
16:31 18:47 Budapest-Keleti pu.
17:31 19:47 Budapest-Keleti pu.
18:31 20:47 Budapest-Keleti pu.
19:31 21:47 Budapest-Keleti pu.
22:29 06:09 Budapest-Kelenföld

Indulás Érkezés
Budapest-Nyugati pu. 03:03 07:01
Budapest-Keleti pu. 06:13 08:28
Budapest-Nyugati pu. 06:28 12:58
Budapest-Nyugati pu. 06:53 12:54
Budapest-Keleti pu. 07:13 09:28
Budapest-Nyugati pu. 08:53 13:30
Budapest-Keleti pu. 09:13 11:28
Budapest-Keleti pu. 11:13 13:28
Budapest-Keleti pu. 12:13 14:28
Budapest-Keleti pu. 13:13 15:28
Budapest-Keleti pu. 14:13 16:28
Budapest-Keleti pu. 15:13 17:28
Budapest-Keleti pu. 16:13 18:28
Budapest-Keleti pu. 17:13 19:28
Budapest-Keleti pu. 18:13 20:28
Budapest-Keleti pu. 19:13 21:28
Budapest-Keleti pu. 20:13 22:28
Budapest-Kelenföld 22:05 05:46

Mezõberény-Békéscsaba

Ind. (Mb.)       Érk. 
05:02              05:18
06:02 06:18
07:02 07:18
08:29 08:42
09:02 09:18
09:29 09:42
11:02 11:18
11:29 11:42
12:59 13:15
13:29 13:42
14:29 14:42
14:59 15:15
15:29 15:42
16:29 16:42
16:59 17:15
17:29 17:42
18:29 18:42
18:59 19:15
19:29 19:42
20:29 20:42
21:02 21:18
21:29 21:42
22:29 22:42

Ind. (Bcs.)   Érk.
05:34 05:46
06:18 06:30
06:38 06:54
07:18 07:30
08:15 08:30
08:42 08:58
10:18 10:30
10:38 10:54
12:18 12:30
12:38 12:54
13:15 13:30
14:15 14:30
14:42 15:01
15:15 15:30
16:15 16:30
16:42 16:58
17:15 17:30
18:15 18:30
18:42 19:01
19:15 19:30
20:42 20:58
22:42 22:58


