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Közéleti információs lap

Debreczeni János mezõberényi népi iparmûvész
- az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet
vehetett át Sólyom László államfõtõl.

Bûnmegelezõzés az iskolában
Amezõberényi általános- illetve középiskolában ismét indul
a tanév, amely a szülõknek sok fejtörést okoz. Az iskolai évkezdés nem csupán az elõkészületek miatt nyugtalanítja az illetékeseket, hanem azért is, mert szeptemberrel a gyermekekért való folytonos aggódás is megint elkezdõdik. Manapság nem ritka fenomén ugyanis, hogy általános iskolások követnek el bûncselekményeket vagy tartják rettegésben társaikat.
Jakusovszki Zoltán, a Mezõberényi Rendõrörs fõkapitánya
iskolai, s az iskolás korú gyermekek által elkövetett bûnözéssel
kapcsolatban válaszolta meg kérdéseinket, s fejtette ki álláspontját, hogy miként lehet a leghatásosabban megakadályozni illetve
elhárítani az iskolai továbbá az iskolások által elkövetett bûncselekményeket.
(folytatás a 10. oldalon)
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Tudom, hogy Zolnai Jani bácsi minden évben lelkesedéssel szervezi a kerekiek találkozóját. Készül, és bízik abban, hogy nagyon jó lesz találkozni. Ebben az
évben sem volt másképp, augusztus 16-án került sor a KEREKIEK TALÁLKOZÓJÁRA, és most is mesélt. Öröm volt számukra, hogy az eseményt megkoronázhatta
harangszentelés. Kerekiben mindig volt harang, volt istentisztelet, az evangélikusok, reformátusok, katolikusok együtt hallgatták és kulcsolták imára kezüket. Ott
csak szomszéd volt és barát. Ez táplálja ma is a találkozó sikerét, melyet találkozáskor kézszorítások, ölelések, csillogó szemek bizonyítanak hosszú évek óta.
A hagyományoknak megfelelõen, bográcsban készült el a birkapörkölt.
Elmondásából, a szemébõl sugárzó boldogságból talán egy kicsit sikerül elképzelnem azt, a valószínûleg nagyon jó légkört, hangulatot, amely õket ott, akkor körülveszi.
Jani bácsi ez úton is megköszöni a harang szentelését Fejér Sándor II. kerületi
evangélikus lelkésznek, és a résztvevõknek a 80. születésnapjára kapott köszöntéseket.
Jani bácsi! Én is boldog születésnapot, nagyon jó egészséget kívánok neked!
Mezeiné Bátori Valéria

Mazsorett Európa-bajnokság 2009’ Opole-Lengyelország
2009. augusztus 28-30 között került megrendezésre a lengyelországi Opoléban a VI. Mazsorett Európa Bajnokság. A versenyen 9 nemzet közel 2500 leánya versengett. Magyarországot 13 település versenyzõi képviselték. Az OPS Kulturális Központ Mazsorett Együttese
eddigi legjobb eredményével büszkélkedhet. A Magyar Mazsorett Bajnokságon elért eredményeik alapján 13 versenyszámban indulhattak és ebbõl 1 arany, 2 ezüst és 5 bronz éremmel térhettek haza.
(folytatás az 5. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Július 22-én tartotta ülését a Közbeszerzési Bizottság, melyen sor
került a "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése
Mezõberény és mikrotérségeinek nevelési-, oktatási intézményeiben"
c. pályázatra beérkezett ajánlatok bontására és értékelésére.
Augusztus 3-án a polgármester Orosházán járt Dr. Varga István
Ügyvédi Irodájában. Megbeszélést folytatott Dr. Kaszai Balázs orosházi ügyvéddel, aki a Gyulai Városi Bíróságon tárgyalandó, Tomka
Mihály által tett feljelentés alapján folyó közérdekû adatok nyilvánosságra nem hozatala témakörû perben járt el az alperesek képviseletében. A polgármester, mint harmadrendû alperes, megbízást adott át az
ügyvédi irodának a per képviseletére.
Augusztus 4-én a Közbeszerzési Bizottság rendkívüli ülésére került
sor. Az ülésen az új mezõberényi bölcsõde építésének közbeszerzési
eljárásának megindításáról tárgyaltak. A bizottság meghallgatta Pintér
Lajos megbízott közbeszerzõt, elfogadta a közbeszerzõ javaslatát, és
döntött a közbeszerzés beindításáról. Az ülésen a "Kompetencia alapú
oktatás feltételeinek a megteremtése Mezõberény és mikrotérségeinek
nevelési-, oktatási intézményeiben" címen benyújtott pályázat oktatási
szolgáltatásainak közbeszerzésének elbírálása történt meg. A bajai
Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központja pályázó lett
a gyõztes, ezt a pályázatot javasolta a bizottság a képviselõ-testületnek
elfogadásra. A további két pályázó anyaga eredménytelennek lett nyilvánítva.
Augusztus 4-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az
ülésen az elõzõekben tárgyalt közbeszerzési eljárás eredményeképpen,
a bajai Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési Központjának
pályázatát fogadták el gyõztesnek, a további két pályázó pályázatát
érvénytelennek nyilvánította a testület. Döntés született a Boldisháti
holtágnál lévõ 083/50, valamint a 083/51 hrsz. alatti telkek eladásáról.
A testület az említett telkek vételárába beszámítja a korábbiakban
befizetett 100.000 - 100.000 Ft foglalót, amennyiben a telkekre nagyobb vételi ajánlat nem érkezik, a két ajánlattevõnek azt értékesíti. Az
épített örökség helyi értékeinek védelmével kapcsolatban olyan döntés
született, hogy az augusztus 31-i testületi ülésre az anyag a rendelet átdolgozásával kerüljön ismételten elõterjesztésre. Döntés született arról, hogy a Békési Rendõrkapitányság vezetõje kérelmére 2009.
szeptember 18-án a szokásos Közlekedésbiztonsági Nap megtartására
a piac területét, valamint a piaccsarnok használatát az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja.
Augusztus 5-én látogatást tett a polgármester és az alpolgármester
a Berényi Téglaipari Kft. telephelyén. T. Wagner Márton ügyvezetõtõl
tájékoztatást kaptak a gyárban folyó termelésrõl, és a termeléssel kapcsolatos jövõbeni kilátásokról. A gyárvezetõ sajnálattal állapította
meg, hogy az igen magas gázár miatt elõreláthatólag november 1-tõl
március végéig a termelést le kell állítani, ami azt jelenti, hogy a termelõi létszám mintegy felét az említett idõszak alatt nem tudja alkalmazni.
Augusztus 5-én interjút adott a polgármester a Mezõberényi Kábeltelevízió részére. Bene D. János operatõr és Vrbovszki Szabolcs riporter jelenlétében a Hosszú-tó beruházási munkálatairól, a csapadékvízelvezetés témájában benyújtott pályázatokról, valamint a kistérség által benyújtott térmegfigyelõ rendszerrel kapcsolatban adott tájékoztatást. A riporter kérdésére kitért a bírósági tárgyalások ügyére is. A
polgármester egyértelmû válasza alapján egy pár ember érdekét szolgáló gyalázkodás Mezõberény Város helyzetét negatív irányban
mutatta be, éppen ezért ezek elindítói ellen a maga részérõl biztosítja
a lakosságot arról, hogy az ügy lezárását illetõen minden lépést
megtesz.

Augusztus 5-én tárgyalást folytatott a polgármester Piskolti Máriával a Magyar Pályázatkészítõ Iroda részérõl. A megbeszélésen a MAPI
képviselõje a korábban írásban megküldött pályázat megírására és a
pályázat levezénylésére vonatkozó ajánlatot beszélte meg a polgármesterrel. A polgármester új ajánlat bekérését kérte meg, amely kimondottan a pályázat megírására vonatkozik a Városi örökség megõrzése címen meghirdetett, és a Városrehabilitáció címen meghirdetett
pályázatot érintõen.
Augusztus 6-án Sándor Gyula és ifj. Károlyi László a fent említett
témában a tervezéssel kapcsolatos elsõ teendõk megbeszélését folytatta a polgármesterrel. A megbeszéltek szerint történik a jövõben a tervezés iránya, összedolgozva a pályázat megírására kiszemelt MAPI
Kft-vel.
Augusztus 15-én felkerült az internetre, hogy az önkormányzat által benyújtott 3 db LEKI pályázat - strandfürdõ öltözõépítés, sporttelep öltözõépítés, Petõfi u. 27. sz. alatti ingatlan homlokzatfelújítás valamint a TEUT pályázat keretében benyújtott Báthory - Laposikert
utca útszélesítés és útburkolat megerõsítés címen benyújtott pályázat
nyertes lett. A CÉDE pályázat keretében benyújtott Kommunális gép
beszerzése címen jegyzett pályázatunk pedig harmadikként tartalék
listára került. Az említett pályázatokkal kapcsolatos további teendõk
azok közbeszerzésének lebonyolítása.
Augusztus 18-án Orosházán Dr. Varga István Ügyvédi Irodájában
járt a polgármester. Az ügyvédi iroda felkeresését a folyamatban lévõ
büntetõ és polgári peres ügyek kapcsán jelentkezõ problémák megbeszélése tette indokolttá. Dr. Varga István ügyvéd ajánlatott tett Mezõberény lakosságának a fent említett ügyek állásáról történõ tájékoztatásra, amely a mezõberényi kábeltelevízión keresztül valósulhatna
meg.
Augusztus 25-én közbeszerzési ülést tartottak. Az ülés megtartását
a fentebb említett Báthory - Laposikert utca szélesítése és útburkolatának megerõsítése címen elnyert pályázat közbeszerzési beindítása
indokolta. A közbeszerzés lefolytatása után az önkormányzat még ez
évben a rossz idõ beállta elõtt kívánja e feladat megvalósítását elvégezni.
Augusztus 26-án a Békési Városi Bíróságon került sor a képviselõtestület által benyújtott, rágalmazás címen ismert per elsõ tárgyalására.
A tárgyaláson a meghatalmazásnak megfelelõen az orosházi Dr. Varga
István Ügyvéd Irodája képviselte a testületet.
A Városi Közszolgáltató Intézmény keretén belül az Út a munkához program címen meghirdetett pályázatnak megfelelõen közmunkások alkalmazására került sor. A közmunkások a város több területén
folytatnak városszépítõ munkát. Több utcában ároktakarításra is sor
került, valamint megtörtént az ilyen formában felgyülemlett föld elszállítása is.
A Békési úti tömbbelsõben kialakított parkolók, és az azon keresztül menõ út, valamint a kandeláberek felállítása címen folytatott beruházás befejezõdött, és használat céljából a lakosság rendelkezésére lett
bocsátva.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
Közmeghallgatással kezdõdött Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 2009. augusztus 31-én tartott ülése. A közmeghallgatás keretén belül Mezõberény város településrendezési tervérõl tartott tájékoztatót Kmetykó János tervezõ a Csabaterv Bt.
ügyvezetõje.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás 2. oldalról)
A képviselõ-testület tagjainak településrendezési tervvel kapcsolatos kérdéseire Kmetykó János és Nagy József, a Nagy és Társai Bt.
ügyvezetõje válaszoltak. A testület Mezõberény város településrendezési terve településszerkezeti-, szabályozási terveinek és a Helyi
Építési Szabályzatának a módosítását továbbtárgyalásra alkalmasnak
tartotta. A közmeghallgatáson elhangzott lakossági véleményeket a
tervezõ felé továbbítja azzal, hogy a jogszabályi keretek között azokat
a tervezõ vegye figyelembe.
A képviselõ-testület megbízta Lestyán Ádám és Fekete József
képviselõket, hogy tegyenek konkrét javaslatot a novemberi testületi
ülésre arról, hogy hol kerüljenek kialakításra rokkantak részére
parkolóhelyek a városban.
A közmeghallgatást követõen Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta
a jelenlévõket és a kábeltelevízió nézõit a június 29-én tartott zárt
ülésen hozott döntésekrõl, a július 13-án tartott rendkívüli nyílt és zárt
testületi ülésen hozott döntésekrõl, továbbá az augusztus 4-i rendkívüli ülés döntéseirõl.
Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester tartott beszámolót a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Döntés született arról, hogy „Az épített örökség helyi értékeinek
védelmével összefüggõ szabályokról és önkormányzati támogatásról”
szóló rendelet alapján kiírható helyi érdekeltségû pályázati kiírást a
testület 2009. évben meghirdeti.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban levõ 3 érintett
festmény továbbra is a Kulturális Központban kerüljön elhelyezésre,
a régi feltételek szerint. A testület felhatalmazta Onody Gyulánét, az
OPS Kulturális Központ igazgatóját, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeumával a 3 érintett festményre vonatkozóan a 2009. június 22.- 2010. december 31-ig idõtartamra szóló kölcsönbérleti szerzõdést kösse meg. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeumával az Orlai Petrics Soma: Coriolanus festményre vonatkozóan - amely szintén eredeti helyén marad
- a 2009. június 22.- 2010. december 31-ig idõtartamra szóló kölcsönbérleti szerzõdést kösse meg.
A testület a Mezõberényi Hírmondót a továbbiakban is ellenérték
nélkül kívánja forgalmazni, a nyomtatási példány számát a következõ
hónaptól 2000 darabban állapította meg. Döntés született arról, hogy a
Mezõberényi Hírmondóban, a mindenkori választások alkalmával a
helyi választási bizottság által nyilvántartásba vett jelöltekrõl, kizárólag a választópolgárok tájékoztatására szolgáló információk jelenjenek meg a választással kapcsolatosan, és emellett politika tartalmú hirdetések ne szerepeljenek az újságban. A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Mezõberény várost képviselõ mindenkori országgyûlési
képviselõk által készített, Mezõberénnyel kapcsolatos közérdekû tényeket közlõ interpellációikról, tájékoztatókról maximum fél oldal terjedelmû írás jelenjen meg a Mezõberényi Hírmondóban.
A képviselõ-testület tagjai titkos szavazással Szekeres Józsefné
képviselõt megválasztották a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének.
Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2009. évi költségvetés
bevételeit 4.282.528.000 Ft elõirányzattal
2.876.980.000 Ft teljesítéssel,

4.282.528.000 Ft elõirányzattal,
1.385.247.000 Ft teljesítéssel,
az egyenleget 1.491.733.000 Ft-tal jóváhagyta, és a 2009 évi
költségvetés alapján a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót
elfogadta.
kiadásait

A képviselõ-testület megállapította, hogy Mezõberény város költségvetésében lakás, ingatlan vásárlására fedezet nincs beállítva, és
költségvetési források hiányában lakásokat, ingatlanokat továbbra
sem tud, illetve kíván megvásárolni.
A képviselõk tudomásul vették, hogy a Mezõberényi I. Kerületi
Evangélikus Egyházközség az idei rézfúvós egyházzenei táborban a
tervezettnél kisebb létszámmal vett részt, és a pályázati kiírás szerint
az önkormányzati támogatást nem használhatta fel. A támogatásként
megítélt és fel nem használt 211.000 Ft összeggel a 2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre került.
A képviselõ-testület nem fogadta el a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Roma majális rendezvényének pályázati elszámolását, mely
szerint a 41.563 Ft összköltségû rendezvényükhöz használták fel a
megítélt 20.000 Ft önkormányzati támogatást, és kérte annak visszafizetését 8 napon belül.
A testület a Mezõberényi Tenisz Club kérelmével kapcsolatban kifogást nem emelt (kopjafa felállítása), a tenisztelep elnevezést támogatta (Szalai Barna Teniszközpont).
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete felülvizsgálta és jóváhagyta a Petõfi Sándor Gimnázium és a MezõberényBélmegyer Kistérségi Általános Iskola pedagógia programjának
módosítását, azoknak a 2009/2010-es tanévtõl történõ bevezetésével.
A képviselõ-testület felülvizsgálta és jóváhagyta az Összevont
Óvodák nevelési programjának módosítását a 2009/2010-es
nevelési évtõl.
Módosításra került a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola házirendje. A módosított házirend a 2009/2010-es tanévtõl
kerül bevezetésre. A módosítás az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárást és a tanulók fegyelmijének ún. egyeztetõ eljárást szabályozza.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Intézményi minõségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi intézményi értékelését és a következõ tanévre megjelölt feladatokat, továbbá jóváhagyta az intézmény
Intézményi minõségirányítási programjának módosítását és annak a
2009/2010-es tanévtõl történõ bevezetését.
A testület felülvizsgálta közoktatási intézményeinek (Összevont
Óvodák, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Petõfi
Sándor Gimnázium) Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, és
mindhárom intézmény módosított SZMSZ-ét jóváhagyta.
A képviselõ-testületi tagok a bölcsõdei bõvítésre benyújtott pályázattal kapcsolatban kijelentették, hogy a pályázott támogatással megvalósuló új bölcsõdei férõhely bõvítés esetén a jelenlegi (Munkácsy u.
10. sz. alatti) bölcsõdét legalább 10 férõhellyel tovább mûködtetik,
a mûködéshez szükséges önkormányzati támogatást biztosítják.
A képviselõ-testület egyetértett és hozzájárult Dr. Burján Katalin szemész szakorvos rendelési idejének módosításával az alábbiak szerint:
(folytatás a 4. oldalon)
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Berényi Napok kiadásai 2009. 08. 20-22-ig

(folytatás a 3. oldalról)

(Parócai Imréné, az OPSKK gazdaságvezetõjének kimutatása szerint)

Dr. Burján Katalin szemész szakorvos
új rendelési idõ:
minden nap (hétfõ-péntek): 8 – 14 óráig
(betegvizsgálat 8 – 12 óráig
látótér vizsgálat 12 – 14 óráig).
Magánrendelés:
kedd: 16 -18 óráig
csütörtök: 16- 18 óráig.
A testület az 1848. október 21-én mártírhalált halt mezõberényi
Frey Ádám emlékére kopjafa felállításához 30.000 Ft-ot biztosít, valamint megbízta a Városi Közszolgáltató Intézményt, hogy a köztemetõben a kopjafa elhelyezési helyét jelölje meg.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete egyetértett
azzal, hogy a polgármester részére a személyi használatú gépjármû
engedélyezése a továbbiak folyamán is megmaradjon.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.

Tûzijáték
275.000,Néptánc zenekar
70.000,Bódi Guszti és csapata
337.500,Fiesta
643.750,BriCats Rockabilly Band
50.000,Szekeres Adrien
281.250,Frankó Produkció
50.000,(Karaoke)
Hangtechnika
237.500,- (tervezett: 350.000,)
Nagysátor
462.500,Mobil WC
100.000,Retro disco
38.000,Fellépõk, meghívott vendégek
megvendégelése
690.850,Szállásdíj
136.500,Reklám
25.000,Egyéb
(dekoráció, programfüzet, plakát,
egyéb kellék, egyéb anyagköltség)
145.700,Összesen
3.543.550,Az alább felsorolt kiadások tényleges összege még nem ismert:
- Jogdíjak, energiaköltség, mentõk

A következõ testületi ülés idõpontja 2009. szeptember 28.
Jakab Krisztina

Minden kezdet nehéz
Amikor belefogtam, sokan mondták, hogy nem tudom, mit veszek a vállamra. Néhány ember volt, aki biztatott, de õk is felkészítettek rá, hogy ez nem
egy hálás feladat. Én ezt másképp gondolom. Ha már egy pár embernek örömet
tudok szerezni azáltal, hogy tudok olyan dolgot szerezni a számára, amire éppen
nagy szüksége van, az engem örömmel tölt el. Biztos vagyok benne, hogy nem
egyedül vagyok így. Ezalatt a pár hónap alatt megismertem olyan embereket a
vöröskeresztes tagjaim és önkéntes segítõim között, akiket egyik csapás ért a
másik után. Mégis örömmel jönnek bármikor, ha segítség kell. Önzetlenül
segítenek és örülnek, ha másnak adhatnak. Nagyon örülök, hogy ilyen emberek
vesznek körül és segítik a munkámat. Ezek az emberek nyugdíjasok és
munkanélküliek. Mondhatnám azt is, hogy õk a rászorulók.
Augusztus hónapban gyûjtést szerveztünk és még ebben a hónapban ki is
osztottuk az adományokat, azzal együtt, amit a Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezetétõl kaptunk. Az egyik napon a Vöröskeresztes tagok, másnap a rászorulók jöhettek válogatni az adományokból. Ezúton szeretném közölni azoknak, akik kételkedtek, külön volt választva a két napra az adomány. Nem
vagyunk egyformák. Van, aki nem örül annak, hogy kap, hanem irigy a másikra
mert õ „jobbat kapott”. Sajnos ez egy rossz emberi tulajdonság. Ilyenekkel biztosan fogunk találkozni máskor is, akik elégedetlenek. Mi azon fogunk dolgozni, hogy ezek is elégedettek legyenek egyszer vagy többször. Reméljük, hogy
azért több embernek tudtunk segíteni. Több elégedett ember fordult meg nálunk,
mint elégedetlen.
A Mezõberényi Vöröskeresztes Alapszervezet nem rendelkezik pénzforrással. Ezért mi az adományok szállításáért nem tudunk fizetni. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot olyan vállalkozókkal, akik rendelkeznek szállításra alkalmas jármûvel és besegítenének nekünk az adományok elszállításában. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani Probok János, Kovács István és Tóth János vállalkozóknak,
hogy az adományunkat ingyen és bérmentve elszállították.
Köszönet a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat vezetõjének és munkatársainak. Az OPSKK igazgatónõjének, hogy helyet biztosított az adományok
tárolásához és szétosztásához. Ha ezt nem kaptuk volna meg nem tudnánk
adományokat fogadni. Nagyon köszönjük a pozitív hozzáállását. Munkámat ez
nagymértékben segíti. Utoljára, de nem utolsósorban köszönetet szeretnék mondani segítõimnek, lelkiismeretes és kitartó munkájukért.
Hoffmanné Baranya Róza
a Mezõberényi Vöröskeresztes Alapszervezet titkára

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak a Berényi
Napok megvalósításához: Mezõberény Város Önkormányzata, Városi Közszolgáltató Intézmény, Nemzeti Kulturális Alap – Békés Megyei IBSEN Kht.,
Oktatási és Kulturális Minisztérium - Békési Kistérségi Társulás, K&H Bank,
Tappe KFT, Harmati László alpolgármester, Pocsaji Lajos üveges-képkeretezõ,
Állami Közútkezelõ Kht., Salamon Virágkertészet, Mezõberényért Bûnmegelõzési Közhasznú Egyesület, Mezõberényi Polgárõr Egyesület, Berény
Nyomda, Mezõberényi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Mezõberényi Rendõrörs,
Mezõberényi Szlovákok Szervezete, Körösfront Kft és Mécses Egyesület,
Mezõberényi Keresztény Gyülekezet, Tóth János vállalkozó, Sáron
Virágkötészet, Hoffman Dániel, Garam Pál, Földesi Ernõ, Kertész Dávid, Perei
Tibor, Fábián Martin
Köszönjük azoknak a családoknak, akik vállalták és biztosították a Brassói
Búzavirág Néptánc együttes több napon át tartó vendéglátását: Andrejsi Tiborné,
Kovácsné Nagy Kriszta, Baloghné Tóth Judit,
Székely Mária, Hágerné Petneházi Erika, Feyér
Sándor, Csávás István, Szilágyiné Kemény Mária,
Barna Márton, Onody Gyuláné

Foto: Pappné Kõszegi Ilona
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KÉTÉVES A SZÉKELYKAPU
AMezõberényi Erdélyi Kör fennállásának 15.
éve alkalmából 2007. augusztus 20-án állított
Székelykaput a városi liget bejáratánál.
Azóta megemlékezünk a kapu születésnapjáról.
Mezõberényben már régóta hagyomány augusztus
20. körül a Berényi Napok rendezvénysorozat. Idén
egyik kiemelkedõ esemény e program keretében a
Székelykapu fennállásának második évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezés volt.
Augusztus 22-én szép számú érdeklõdõ jelenlétében megtartott ünnepség keretében Cservenák
Pál Miklós polgármester méltatta Mezõberényi
Erdélyi Kör 17 éves tevékenységét, hangsúlyozva,
hogy a város befogadta az Erdélybõl áttelepült
családokat.
Kiemelte Mezõberény lakosságának fegyelmezett magatartását és tiszteletét a kapu iránt. Más városokkal szemben ez a kapu eredeti pompájában
díszeleg, semmilyen rongálás nem történt!
Kajlik Péter a Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke
újra megköszönte mindazok segítségét, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a Székelykapu állításához. Méltatta Pap Jenõ fafaragó mester
alkotását, kinek köszönhetõen Mezõberényben
csodálhatjuk a Nyikómalomfalván készült népmûvészeti alkotást. Hangsúlyozta, hogy az általa
vezetett egyesület egyik célja teljesült, hiszen az
erdélyi családok beilleszkedtek a városba, ahol
élnek és dolgoznak. A továbbiakban a legfontosabb
teendõ a kulturális értékek megõrzése, a hagyományápolás, családon belül pedig a polgári
értékrend szerinti nevelés, a nemzeti összetartozás
jegyében. Feyér Sándor evangélikus lelkész megáldotta
a Székelykaput. A rendezvény fénypontja a
Brassóból érkezett Búzavirág néptánc együttes fergeteges csárdása volt, akik fellépésükkel a Berényi
Napok színpadján is hatalmas sikert arattak.
A megemlékezés a Székely Himnusz eléneklésével zárult, majd a délután során közös mititei
és flekkenezéssel folytatódott.
Kajlik Péter
A Mezõberényi Erdélyi Kör
elnöke
MESETARISZNYAA NÉPMESE NAPJÁN,
BENEDEK ELEK SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJÁN
Várjuk mindazoknak a mesemondóknak a jelentkezését,
akik szeretik a magyar népmeséket és szívesen
elmondanának egy számukra kedveset a könyvtár
közönsége elõtt.
A mesemondók bármilyen korú gyerekek,
fiatalok, felnõttek (pl. szülõk, nagyszülõk is)
lehetnek. A mese elmondása, elõadása
lehetõleg ne haladja meg az 5 percet,
s az elmondott mû magyar népmese legyen!
A rendezvény idõpontja, helye:
2009. szeptember 30. (szerda) du. 3 óra,
OPSKK Könyvtára
Jelentkezni lehet 2009. szeptember 26-ig
a kiválasztott mese címével
a könyvtárban személyesen,
vagy telefonon (66) 515-558.

Augusztus 29-én, szombaton a Tópart Étteremben tartotta 45 éves osztálytalálkozóját az 1964-ben végzett
8.c osztály. Nagy Ferenc osztályából a 42 végzett tanuló közül nyolcan meghaltak: Egervári József, Dombi
Zsuzsanna, Földesi Irma, Palotai József, Sallai Tamás, Somogyi Mihály, Várhegyi Ernõ és Zolnai Pál.
Sajnos, nemcsak Õk – sokan hiányoztak az élõk közül is – fõleg a Mezõberényben élõk voltak azok, akik
nem jöttek el. Osztályfõnökünkön kívül körünkben üdvözölhettük Hursán Mihályné Erzsike nénit is sajnos, a 40 éves találkozónkon résztvevõ hat tanárunk sem lehetett már velünk: Azóta hunyt el Szabó
Antal igazgatónk valamint Kiss Sándor és dr. Komlódi Lajos volt tanárunk. Az elhunytak emlékére gyertyát
gyújtottunk és néma felállással tisztelegtünk.
Mindössze tizennégy volt az „osztálylétszám” s húsz a hiányzók száma.
A találkozó ennek ellenére is sikeres volt – nem fogytunk ki a szóból és a hangulat is vidám volt, igazán
örültünk egymás látásának! Mindezt bizonyítja, hogy közösen elhatároztuk: Két év múlva: 2011. augusztus
27.-én a hónap utolsó szombatján ismét találkozunk! Ez úton (is) üzenjük a most távolmaradottaknak: Õket
is szeretettel hívjuk és várjuk a következõ találkozónkra!!
A találkozón megjelentek: Nagy Ferenc osztályfõnök, Hursán Mihályné tanárnõ, Békési Zsuzsanna, Dilingai Pál, Gyuricza Imre, Halász József, Józsa Mária, Kovács Mária, Olej Róza, Orbán Ildikó, Szekeres István,
Újhelyi Edit, Varjú József, Várhalmi Sándor, Visontai Mátyás, Wagner Klára.

(folytatás az elsõ oldalról: Mazsorett Európa-bajnokság 2009’Opole-Lengyelország)
Az eredmények:
Botos kategória: Szõcs Viki junior szóló 1. hely, Molnár Zsuzsi szóló szenior 2. hely,
Molnár Zsuzsi-Gyurkó Brigi szenior duó 2. hely, Hajdú Zita cadet szóló 3. hely, Mezei Gréta- Szõcs Viki
junior duó 3. hely, Szivárvány I. junior miniformáció 3. hely, Kótai Éva-Varga Anita szenior duó 3. hely,
Szivárvány II. miniformáció 6. hely, Hajdú Zita-Kozma Ágnes 6. hely, Szivárvány csapat szenior 8. hely,
Mini-Manók cadet 11. hely, Koncsag Kata-Mikó Judit szenior duó 12. hely, Pom-pomos kategória: Molnár Zsuzsi szenior szóló 3. hely
A 33 berényi versenyzõbõl 12 mazsorettünk éremmel utazott haza. Botos kategóriában a szerzett érmek tekintetében a nemzetközi mezõnyben a Mezõberényi Mazsorett Együttes az elõkelõ 2. helyen végzett. Botos
kategóriában az összes korcsoportot és kategóriát figyelembe véve Szõcs Viktória szóló produkciója kapta
a legmagasabb pontszámot. AMagyar Mazsorett Szövetség összes érmét a Mezõberényi Együttes szerezte.
Szép volt LÁNYOK!
Büszkék vagyunk Rátok!
Fábián Zsolt

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNYÉBEN a
„MEZÕBERÉNY RÉGI TÉRKÉPEKEN” címû kiállításon TÁRLATVEZETÉST TART Henger Péter
és Csete Gyula 2009. SZEPTEMBER 16-ÁN (SZERDÁN) 16 ÓRAKOR.

ÍVÓ
MEGH

A MAGYAR DRÁMA NAPJAALKALMÁBÓL

2009. SZEPTEMBER 25-ÉN 17 ÓRAKOR AZ OPSKK KÖNYVTÁRÁBAN
DR. STRIKER SÁNDOR
EGYETEMI DOCENS, IRODALOMTÖRTÉNÉSZ TART ELÕADÁST
MADÁCH KORUNK SZÍNPADÁN CÍMMEL.
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ISMÉT SIKERES TANÉVET ZÁRT A GIMNÁZIUM
Június 15-én 573 PSG diák vehette át év végi bizonyítványát. Sok
szép tanulmányi eredmény született, de vannak néhányan, akik majd
csak augusztusban biztosíthatják magasabb évfolyamra lépésüket.
Tanulmányi eredmények
Kitûnõ

Jeles

Bukott

Iskola

19

62

6

Általános
tantervû ág

1

4

5

Kéttannyelvû
ág

15

34

0

Arany János
program

3

24

1

Teljes iskolai átlag:
3,92
Általános tantervû osztályok átlaga:
3,59
Kéttannyelvû osztályok átlaga:
4,16
AJTP osztályok átlaga:
4,01
A tantestületbõl távozó kollégák: Távozott a tantestületbõl 7 év
tanítás után Petra Willer német szakos anyanyelvi tanárunk, valamint
Palotai Mariann (német), Hoffman Péter (kollégiumi nevelõ) és
Hricsovinyi Gabriella (biológia). További jó egészséget és sok sikert
kívánunk nekik!
Versenyeredmények
HUMÁN
Országos Baka István Versmondó Verseny Szeged, 2008. nov. 22.
különdíjas: Köleséri Dóra 13.C, 6. helyezett: Biró Gyula 13.C
Felkészítõ: Szabó Ila
„Szülõföldünk Békés megye” – mûvészeti fesztivál Versmondó
versenye Mezõkovácsháza: ezüst minõsítést kapott: Hack Enikõ 11.A
Felkészítõ: Szabó Ila
„Szülõföldünk Békés megye” – mûvészeti fesztivál Vers- és prózamondó versenye Sarkad: arany minõsítést kapott: Biró Gyula 13.C,
Sárközi Csilla 11.D, ezüst minõsítést kapott: Köleséri Dóra 13.C, Iván
Katalin 9.D, bronz minõsítést kapott: Molnár Kitti 11.D, Latyák
Brigitta 9.D, Árgyelán János 9.D
Felkészítõ: Szabó Ila és Kovács Hajnalka
„Anyám fekete rózsa” országos versmondó verseny megyei fordulója, Szolnok országos döntõbe jutott: Hegyesi Klára 12/C,
Felkészítõ: Szabó Ila
Országos Ratkó József Versmondó Verseny kelet-magyarországi
elõdöntõje, Nyíregyháza, 2008. március 21. országos döntõbe jutottak: Köleséri Dóra 13.C, Hegyesi Klára 12.C. Felkészítõ: Szabó Ila
Aranytoll Országos Helyesírási Verseny 2008. december 06.
- V. helyezett: Vári Edina 10.D Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Szülõföldünk Békés megye mûvészeti fesztivál Sarkad Vers- és
prózamondó verseny: Ezüst minõsítés: Iván Katalin 9.D, Bronz
minõsítés: Latyák Brigitta 9.D, Árgyelán János 9.D
Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Justh Zsigmond megyei szavalóverseny Orosháza, 2009. február 16.
III. helyezett: Iván Katalin 9.D, Latyák Brigitta 9.D
Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Megyei Német Szóbeli Verseny I. helyezett: Sódar Éva 9.B (Kristóf
Viktória), II. helyezett: Kovács Balázs 10.B (Lévainé Rindzák Anett),
III. helyezett: Mitnyan Viktória 10.B (Bernáthné Pocsai Judit)
Savaria Történelmi Verseny megyei döntõ 2009. március
11. helyezett: Csapó Titanilla 11.A (Kovács Hajnalka)
AJTP Országos Irodalmi Verseny, Eger 2009. április 03-05.
1. helyezett: Hegedûs Bence 10.D, 5. hely: Árgyelán János 9.D,
6. hely: Andor Anna 9.D Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Szulejmán Szelleme Nemzetközi Történelmi Verseny döntõ 2009.

április 14.: 7. hely: Furár Éva, Forgó Norbert, Hegedûs Bence,
Árgyelán János Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Lengyel légiók a magyar szabadságharcban – nemzetközi
történelemi verseny, döntõ: 7. helyezett: Vári Edina, Téren Lilla,
Sándor Boglárka, Földes Boglárka
Német OKTV 2. fordulóba jutott: Molnár Albert 13.B, Bereczki Anna
12.C Felkészítõ: Lajkóné Hajdu Szilvia
VERSKÖR (felkészítõ: Szabó Ila)
Megyei Kazinczy-verseny Békéscsaba, 2009. március 10.:
I. helyezett: Hegyesi Klára 12.C
Megyei Forradalmi Versmondó Verseny Gyula, 2009. márc. 12.:
I. helyezett: Hegyesi Klára 12.C, IV. helyezett: Hegedûs Bence 10.D
Megyei Sinka István Versmondó Verseny Szeghalom, 2009. március 20. II. helyezett: Bíró Gyula 13.C, Különdíj: Köleséri Dóra 13.C
Országos Tóth Árpád Versmondó Verseny Debrecen, 2009. március
20. I. helyezett: Bíró Gyula 13.C
Petõfi nevét viselõ iskolák országos találkozóján rendezett
versmondó verseny Kiskunfélegyháza, 2009. március 27. III.
helyezett: Hack Enikõ 11.A
Országos József Attila Versmondó Verseny megyei fordulója
Békéscsaba, 2009. március 27. Különdíj: Veres Renáta 11.D
Országos Kazinczy-verseny Gyõr, 2009. április 19.: Hegyesi Klára
Kazinczy-érmet kapott.
REÁL
AJTP Fizika Becslési Verseny Sárospatak: I. helyezett csapat: Junászka
Krisztián 13.D, Borgulya Roland 13.D, Incze Zoltán 13.D
OKTV II. fordulóba jutott Fizika tantárgyból: Ludescher Norbert 13.C,
Babinszki Bence 12.C
Kémia tantárgyból: OKTV II. fordulóba jutott: Babinszki Bence 12.C
VegyÉsztorna (SZTE országos levelezõ kémia verseny): Díjazott: Babinszki
Bence 12.C
Kémia OKTV országos döntõ: VIII. helyezett: Babinszki Bence 12.C
Játszunk fizikát! Kürti Miklós Emlékverseny: VI. helyezett:
Árgyelán János 9.D
Matematika OKTV II. fordulóba jutott: Junászka Krisztián 13.D
Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének matematika
pályázata: Különdíjban részesült: Babinszki Bence és Mokrán Nina
12.C, Baukó Szabolcs és Borka Bertold 12.A, Farkas Edit 13.A,
Junászka Krisztián 13.D, Tóth Beáta, Berta Csilla és Szabó Éva 12.A
Szegedi Tudományegyetem bolyai Intézetének matematika
pályázata: Különdíj: Babinszki Bence, Mokrán Nina 12.C, Baukó
Szabolcs, Borka Bertold 12.A, Farkas Edit 13.A, Junászka Krisztián
13.A, Tóth Beáta, Berta Csilla, Szabó Éva 12.A
Természet Világa c. folyóirat XVIII. Természettudomány Diákpályázata: Különdíj: Iszály Nóra, Sárközi Csilla 11.D, Babinszki Bence,
Mokrán Nina 12.C
Német nyelvû Matematika Verseny országos döntõ: 3. helyezett:
Vági Mariann10.C, 5. helyezett: Balog Bertalan 12.B, 6. helyezett:
Csupász Tibor 11.C, 7. helyezett: Babinszki Bence 12.C, 8. helyezett:
Ludescher Norbert 13.C, Csapat 5. helyezett.
Matematika Határok Nélkül megyei verseny: 14. helyezett: 10.B
osztály, 15. helyezett: 10.C osztály, 16. helyezett: 10.D osztály
Hajnal Imre Matematika Tesztverseny, döntõ: 14. helyezett:
Junászka Krisztián 13.D, 20. helyezett: Babinszki Bence 12.C, 21.
helyezett: Molnár Albert 13.B, 23. helyezett: Kovács Tamás 13.C, 32.
helyezett: Ludescher Norbert 13.C, 37. helyezett: Incze Zoltán 13.D
Arany János Tehetséggondozó Program országos matematika
verseny IV. helyezett: Junászka Krisztián 13.D
Kenguru Matematika Verseny
Név
Évfolyam Megyei eredmény Országos eredmény
Walcz József
9.
7.
193.
Király Tamás
10.
9.
327.
Kardos Brigitta
12.
2.
43.
Sebesi Nóra
11.
15.
487.
Ludescher Norbert 13.
7.
141.

Mezõberényi Hírmondó
(folytatás a 6. oldalról)

Magyar Rákellenes Liga dohányzásellenes matematika pályázatán („Számolj a füsttel!”) 3200 beérkezett pályamû közül országos szinten II. helyezett:
Juhász Anita 12.D
Országos Ifjúsági Fitnesz Bajnok: Majoros Tímea 11.d
Hajdu-Bihar Megyei TIT Tehetséggondozó Országos Levelezõs Tanulmányi Verseny, Zenetörténet: 2. helyezett: Kovács Ildikó Tímea, Sebestyén
Alexandra, Pilinszky Anett 11.d
„ Otthonunk Békés megye” helyismereti és helytörténeti verseny, megyei döntõ:
1. helyezés: Iván Katalin,AndorAnna, Árgyelán János 9.d
AJTP Mûvészeti Fesztivál, Pécs 9.d osztály: Arany minõsítés: Latyák Brigitta
– egyéni tánc, Ezüst minõsítés: Szabó Evelin - egyéni tánc, Bronz minõsítés:
Árgyelán János – prózamondás, Különdíj: Andor Anna - prózaírás
SPORT
Mikulás Kupa Gyula, 2008. december 12-14.
Leány csapat: III. helyezés
Csapattagok: Szabó Éva 10.A, Andreyka Krisztina10.A, Barna Zita 10.A,
Botyánszki Anna 11.C, Szelezsán Adrienn 12.B, Szugyiczki Viktória 11.C,
Gyuricza Edit 9.A.
Edzõk: Szugyiczki János, Kecskeméti Gizella
Fiú csapat: IV. helyezés.
Csapattagok: Korcsok Zoltán, Bérces Gyula, Kopcsjak Viktor, Rózsavölgyi
Dániel, Kovács István, Tóth Gábor, Tóth László, Gulyás-Nagy Viktor, Haraszti
István, Martincsek Zoltán. Edzõ: Hidasi László
VI. korcsoportos diákolimpia „A” kategória
Csoportunkban 2. helyen végeztek.
A gyulai döntõben a 4. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Korcsok Zoltán, Farkas János, Bondár Gergely, Tóth László,
Tóth Gábor, Gulyás-Nagy Viktor, Martincsek Zoltán, Kopcsjak Viktor, Haraszti
István, Rózsavölgyi Dániel, Bérces Gyula, Kovács Tamás. Edzõ: Hidasi László
VI. korcsoportos fiú teremlabdarúgás, Mezõberény
Megyei elõdöntõ: III. helyezés
Edzõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Felkészítõ: Hidasi László
Súlyemelõ Diákolimpiai Egyéni Bajnokság:
A Szerencsen megrendezésre kerülõ Súlyemelõ Diákolimpián, Papp Attila
(12.d) iskolánk tanulója – a PSG elsõ súlyemelõ diákja - vett részt. Ajunior korcsoport 85 kg-os súlycsoportjában 208 kg-os összteljesítménnyel (szakítás: 93
kg; Lökés:115kg) egy budapesti és egy tatai versenyzõ mögött a harmadik
helyen végzett.
Edzõ: Bökfi János, Testnevelõ: Hidasi László
VI. korcsoportos teremlabdarúgás fiúk
Megyei elõdöntõ 3. helyezés
A csapat tagjai: Ramos Miron, Molnár Péter, Kiss Attila, Györösi Máté, Csige
Zoltán, Szokolai Tamás, Csüllög János, Stibán Richárd, Szadai Attila, Csákó
Attila
Péter András Kupán 2. helyezés
Edzõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsanna, Felkészítõ: Hidasi László
KOSARAS FIÚK EREDMÉNYEI:
Mikulás Kupa - Gyula 4. helyezés
A csapat tagjai: Korcsok Zoltán, Bérces Gyula, Kopcsjak Viktor, Rózsavölgyi
Dániel, Kovács István, Tóth Gábor, Tóth László, Gulyás-Nagy Viktor, Haraszti
István, Martincsek Zoltán.

DOLHAI ATTILA, JANZA KATA
MAHÓ ANDREA
MUSICALMÛSORA
a mezõberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.
Idõpont: 2009. október 18. (vasárnap) 17 óra
A mûsor idõtartama: 1,5 óra
Jegyek elõvételben a helyszínen kaphatók:
I. kategória: 2.800 Ft
II. kategória: 2.500 Ft
III. kategória: 2.200 Ft

7.

2009. szeptember

VI. korcsoportos Diákolimpia „A” kategória megyei döntõn 4. helyezés
A csapat tagjai: Korcsok Zoltán, Farkas János, Bondár Gergely, Tóth László,
Tóth Gábor, Gulyás-Nagy Viktor, Martincsek Zoltán, Kopcsjak Viktor, Haraszti
István, Rózsavölgyi Dániel, Bérces Gyula, Kovács Tamás.
AMATÕR ORSZÁGOS DÖNTÕ PÉCS: A 20 megyei bajnok döntõjén a
nagy sikernek számító 4. helyen végzett csapatunk. (A megnyitón nagyon szép
volt a 35 csapat bevonulása, a Himnusz, az olimpiai eskü, az olimpiai láng meggyújtása.) Acsapat tagjai: Kovács Tamás, Bondár Gergely, Farkas János, Bérces
Gyula, Korcsok Zoltán, Eged András, Haraszti István, Kopcsjak Viktor, Tóth
Gábor, Rózsavölgyi Dániel, Botyánszki Gergely, Martincsek Zoltán és Walcz
József
A záróünnepségen az oklevél mellé megkaptuk a legsportszerûbb csapatnak
járó díjat és 200 játékos közül az edzõk beválasztották Farkas Jánost a döntõ
legjobb ötösébe az All Star válogatottba.
A csapatok edzõje: Hidasi László
Kick – Box Diákolimpia Országos Döntõ: Semi contact I. helyezés
Kádas Adrienn 9.c, Light contact I. helyezés Kádas Adrienn
Súlyemelõ Diákolimpia Országos Döntõ
III. helyezés Papp Attila 12.d
Aerobik Diákolimpia Országos Döntõ
Basic UP1 Páros kategória V. helyezés Dávid Boglárka 11.b,
Pankotai Dóra 11.b
Kézilabda diákolimpia VI. korcsoport „A” kategória megyei elõdöntõ:
Fiúk IV. helyezés: Incze Zoltán, Kardos István, Fodor Miklós, Kiss Attila,
Györösi Máté, Zsilák Mihály, Csüllög János, Szollár Ádám, Nagy Gergõ
Lányok IV. helyezés: Hegyesi Klára, Iszály Nóra, Kiss Erzsébet, Sárközi Csilla, Nagy Szilvia, Hoffmann Márta, Tóth Ibolya, Babinszki Nóra, Czira Adrienn,
Oláh Fanni, Ökrös Éva, Heter Éva
Kézilabda diákolimpia V-VI. korcsoport Amatõr megyei elõdöntõ:
Fiúk: III. helyezés Duró Márk, Czövek János, Kiss Attila, Tóth Péter Gergõ,
Kóródi Antal, Incze Zoltán, Kardos István, Ökrös Gergõ,
Nagy Gergõ, Duró István, Györösi Máté
Lányok: I. helyezés Hegyesi Klára, Ökrös Éva, Babinszki Nóra, Molnár Anikó,
Bokor Anna, Balog Nikolett Nóra, Iszály Nóra, Vig Alexandra, Szalai Katalin,
Tóth Ibolya, Herter Éva
Kézilabda diákolimpia V-VI.korcsoport Amatõr megyei döntõ:
Lányok II. helyezés Hegyesi Klára, Ökrös Éva, Babinszki Nóra, Molnár Anikó,
Bokor Anna, Balog Nikolett Nóra, Iszály Nóra, Vig Alexandra, Szalai Katalin,
Tóth Ibolya, Herter Éva
Edzõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Teremlabdarúgó diákolimpia V-VI.korcsoport Amatõr megyei elõdöntõ: Fiúk III.
helyezés Csige Zoltán, Stibán Richárd, Szadai Attila, Szokolai Tamás, Molnár
Dániel, Györösi Máté, Csüllög János, Csákó Attila,
Kiss Attila, Ramos Miron
Dél-Alföldi Kollégiumi Találkozó DAKOTA Hódmezõvásárhely, 2009.
április 17-18-19. 3 megye kollégiumának találkozója: I. helyett Egyéb kategória
(mazsorett) Latyák Brigitta 9.D, Tánc kategória (hastánc) Szabó Evelin 9.D
Ezúton mondok köszönetet minden kedves Szülõnek, hogy támogatták gyermekeik tanulmányi munkáját, Diákjainknak, akik eredményeikkel tovább öregbítették a Petõfi Sándor Gimnázium hírnevét, a Nevelõtestület tagjainak, akik
színvonalas oktató-nevelõ munkát végeztek az elmúlt tanévben is, valamint az
intézmény technikai dolgozóinak, akik megfelelõ hátteret biztosítottak a sikeres
pedagógiai munkához.
Szilágyi Tibor
igazgató

FELHÍVÁS!
Szabó Antal, a gimnázium alapító igazgatójának életét és pályáját
bemutató könyv kiadásán dolgozik egy szerzõi csoport. A könyv
kiadásának költségeihez támogatókat keresnek.
Számlát nyitottak az Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet
Mezõberényi kirendeltségén: “Szabó Antal könyv kiadás”
számlaszám: 53200046-11082644

A könyv kiadásának tervezett idõpontja
2010. december 31.,
Szabó Antal születésének 100. évfordulójára.
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Mezõberényi Hírmondó

KONYECSNI MÁRTON

HITÉLET
ÉS

AZ ÕSZ ÜNNEPE A HÁLAADÁS: TEREMTÉS HETE
Szeptember az elsõ õszi hónap. Már augusztus végén azt hallani a rádióban,
Tv-ben a bemondóktól is, hogy „a nyár utolsó napjaiban” ez-vagy az történt.
Maga a tény, a megfogalmazás is sokak számára lehangoló, hiszen nem jó hallani, hogy valami jó dolog, örömteli idõszak véget ér.
Elõször kedves költözõ madaraink, a fecskék, a gólyák hagyták el a
fészküket a házunknál, vagy házunk elõtt. A diákok is visszaültek az iskolapadba a munkahelyekre is visszatérnek a munkatársak a nyári szabadságokról,
nyaralásból. Esténként már jobban fel kell öltözni, ha kint akarunk maradni, sõt
a reggeli induláskor is egyre hûvösebb a levegõ. De nem kell, hogy a nyár
végével a vidámság eltûnjön a szívünkbõl! Hiszen az õsz is kínálja a maga
csodáit. Még mindig lehet a természetben jókat kirándulni hétvégén, és számtalan fa kínálja gyümölcsét az õszben. Ne keseregjünk a nyár múlandósága
miatt, hanem elevenítsük fel egymás között az élményeinket, nézegessük együtt
a fényképeket és köszönjük meg Istennek, hogy ezekkel az élményekkel megajándékozott a nyári hónapok alatt. Ha a nyaralás mellett vagy helyett a házat sikerült rendbe hozni, felújítani, akkor azt köszönjük meg az Úrnak,
Teremtõnknek.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2009-tõl, tehát ezévtõl a
szeptember utolsó és október elsõ vasárnapja közötti hetet teremtésvédelmi hétnek hirdette meg. Idén a „Teremtés hete” szeptember 27 október 4 közé esik.
Ez a hét jó lehetõség arra, hogy rácsodálkozzunk. Teremtõnk végtelen
hatalmára, fantáziájára és arra a szeretetre, amivel nekünk alkotta és ajándékozta a Földet.
Ugyanakkor arra is figyelmeztet minket ez a hét, hogy õrizzük, a kapott kincseket, mert az örömön túl a felelõsségünk is nagy a teremtett világért, hiszen
Urunk ránk bízta azt. Feladatunk a világ, a környezetünk õrzése, védelme, megbecsülése, dicsõséget adva az Alkotónak.
Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus (Részletek)

VÉGVÁRI ILONA
szeptember 5-én
ünneplik
50. házassági
évfordulójukat.
Ez alkalomból
köszöntik Õket
családjuk

HORVÁTH SÁNDOR
ÉS FELESÉGE

VÁRDAI ERZSÉBET
50.
HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓJUKAT
ÜNNEPELTÉK.

Uram! Hatalmasabb vagy, mint az alkotásod,
És a Te házad a Világmindenség.
…
Hadd dicsérjelek Téged azzal,
Hogy Teremtésed rám bízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom e földi létet fénnyel,
Melegséggel, jóakarattal és boldogsággal.
Ne hagyd lerombolni az élet templomát,
Tedd, hogy tudásomat javamra használjam és felemeljem vele
az életet,
Méltóságot adva arasznyi létemnek.
Uram! Ezt a gyönyörû földet adtad otthonunknak,
Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél,
Képessé tettél, hogy megértsük mûvedet,
Megkönnyítsük munkánkat, számûzzük az éhséget és
betegséget.
Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk,
Belõlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk,
Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít,
Míg azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem,
és gyermekeim.
Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bõség,
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen.
Örüljünk az áldásoknak, adjunk hálát Isten ajándékaiért és forduljunk hozzá bizalommal a mindennapokban is, vállalva feladatunkat és felelõsségünket! Így az õsz is és minden évszak örömet és
feladatokat hoz az életünkbe.
Szabó Klára Antónia
református lelkész

EZ ALKALOMBÓL
KÖSZÖNTI ÕKET
FIUK, LÁNYUK,
VEJÜK, MENYÜK,
UNOKÁIK:

BETTINA ÉS PETRA

Augusztus hónapban házasságot kötöttek:
Pintér Imre Mb. Újtelep u. 2. és Szûcs Éva Mb. Újtelep u. 2., Eger
Ádám Mb. Mónus I. u. 24. és Kovács Brigitta Gyula Villa u. 15/A,
Kõvári László és Plavecz Ildikó Békéscsaba Kerek tanya 640.,
Jó György Mb. Táncsics u. 69. és Hegedûs Éva Mb. Nagymester u.
6. szám alatti lakosok.

KÖZÖS FÕZÉSRE HÍVUNK
mindenkit templomunk és gyülekezetünk érdekében!
Közösségformáló alkalom: 2009. szeptember 5-én
du 5 órától gyülekezõ, du. 6-tól bográcsban fõtt
pörkölt elfogyasztása, tombolahúzás, énekelgetés a
Csabai u 2. alatti Gyülekezeti Házban. Vacsorajegy
ára 1000 Ft/fõ, a délután adományai a templomfelújítás célját szolgálják! Szeretettel fogadunk süteményeket, illetve tombolatárgyakat. Minden érdeklõdõt hívunk felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Mezõberényi Hírmondó
FELHÍVÁS!
Kedves Mezõberényiek!

Örömmel értesítjük Önöket egy új könyv megjelenésérõl, mely a
mezõberényi németek történetének egy szakaszát dolgozza fel.
A könyv címe: Fejezetek a mezõberényi németek történetébõl
(A német nyelv térvesztése és revitalizációja Mezõberényben a
XIX.- XX. században)
A könyv megjelenését 2009. végére tervezi a szerzõ.
A könyv szerzõje: Dr Rückné Kádár Judit.
Kiadója: A Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Természetesen minden támogatást szívesen fogadunk!
A megjelentetés költségeihez a könyv önköltségi árával (1.100Ft) is
hozzájárulhatnak.
Az adományozók a kiadótól tiszteletpéldányt kapnak.
Az érdeklõdõk felvilágosítást Wagner Mártontól a Német Hagyományápoló Egyesület elnökétõl a 0620/4745678-as, vagy a
352-370-es telefonszámon illetve az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban Onody Gyulánétól a 0620/4599828-as, vagy az
515-552-es telefonszámon kaphatnak.

ANYAKÖNYVI HÍREK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Zuba Pálné Vígh Emma
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek vagy részvétükkel bárhogyan fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
gyászoló fia és a család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fiunk,

SZEKERES ISTVÁN
templomi búcsúztatásán, megemlékezésén
részt vettek, fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
a gyászoló család

Július hónapban eltávoztak közülünk:
Emrich Márton (1924) Mb. Kérhalom u. 8.,
Filozóf György (1926) Mb. Kölcsey ltp. 5/A 1/4.,
Nagy Ferencné (1919) Mb. Csabai u. 30. szám alatti
lakosok.
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In Memoriam Filozóf György
Filozóf György a mezõberényi sportélet legendás személyisége volt. Az ötvenes évek
végén a hatvanas évek elején
mélyre süllyedt városunk sportjának színvonala. Ekkor, ezen az
állapoton javítandó, alakult meg
Filozóf György kezdeményezésére és vezetésével a Spartacus
Sportkör, amely évtizedekig
Mezõberény és a megye meghatározó sportegyesülete lett. Filozóf György úgyis, mint a Mûszaki és Vasipari Szövetkezet elnöke jó érzékkel látta meg, hogy
az ipari, mezõgazdasági szövetkezetek és a helyi közigazgatás
bázisán fejlõdõképes sportegyesület alakítható.
1960-ban a Spartacus Sportkör elnöke Filozóf György lett, s a következõ
évtizedekben robbanásszerûen jött fel a helyi sportélet, elsõsorban a labdarúgás. Csapatunk saját nevelésû játékosokkal az NB III. élmezõnyébe jutott,
szinte már az NB II. kapuját döngette (pedig akkor hazánk labdarúgásának
a színvonala is magasabb volt, mint jelenleg). Közben biztosította az utánpótlás magas szintû, igényes nevelését is. A mai napig jellemzõ Mezõberényre a gyermek-, serdülõ-, ifjúsági csapatok jó színvonalú és eredményes
szereplése. Ebben a fejlõdésben Filozóf Györgynek sportköri elnökként
oroszlánrésze volt, de amikor a munkamegosztás miatt rövid ideig más elnökök funkcionáltak, elnökhelyettesként, elnökségi tagként, szakosztályi elnökként vett részt a helyi sportélet irányításában, biztosítva a folyamatosságot, segítve a mindenkori elnököket.
Ezen idõszakban jellemzõ volt a több ezres nézõszám és a jó eredmények, a labdarúgó szurkolók nagy örömére.
A sport erõk és források egyesítésének idõszakában jött létre városunkban is a nagy városi sportegyesület, a Mezõberényi Sport Egyesület (MSE),
amelynek társadalmi elnöke is Filozóf György lett.
Az egységes sportkör újabb fellendülést hozott. A labdarúgás továbbra
is meghatározó volt, de Filozóf György személyes instrukciói és tevékenysége nyomán a nõi kézilabda szakosztály is minõségi fejlõdésen ment át.
A nõi kézilabda csapat bejutott az NB II-be, de az MSE többi szakosztálya is (a szintén NB II-es kosárlabda, tenisz, sakk, atlétika, természetjárás)
színvonalas munkát végzett.
Filozóf György kiegyensúlyozó, koordináló vezetési módszere biztosította a szakosztályok közötti egyensúlyt és együttmûködést.
Filozóf György a sportdiplomáciában is nagyot alkotott, együttmûködõ
és empatikus egyéniségével a különbözõ szakszövetségek, bizottságok
szimpátiáját is biztosította.
A rendszerváltás idõszakában önállósodott Mezõberényi FC elnökségi
tagjaként Filozóf György is fontos szerepet vállalt a mai stabilan mûködõ
MFC megalapításában.
Nyugdíjazásáig elnökségi tagként támogatta a futball clubot, a megváltozott viszonyok között biztosítva a mûködõképességet, a sportolási lehetõséget és a nézõk kiszolgálását. Az egyik közgyûlés örökös tiszteletbeli elnökké akarta választani – Balogh Dániel elnök javaslatára-, ezt azonban már
megromlott egészségi állapotára való tekintettel elhárította.
Filozóf György sport életmûvével maradandót alkotott Mezõberényért,
sok évtizeden keresztül kiemelkedõ tevékenységet folytatott, a sport révén
Mezõberény hírnevét öregbítette a megyében és a megyén kívül is.
Amíg Mezõberényben sportkörök mûködnek, és a pályákon a
labdát rúgják, Filozóf György emléke élni fog.
Nyugodjon békében.
Dr. Makai Gyula

10.

2009. szeptember
(folytatás az elsõ oldalról: Bûnmegelõzés az iskolában)

Interjúvezetõ: Ön szerint mi a leghatásosabb, s legalapvetõbb preventív
megoldás, amely által elkerülhetjük, hogy a gyermekek akár intézményes
kereteken belül, akár azon kívül bûncselekmény elkövetõi illetve áldozatai
lehetnek?
J.Z.: A gyermekek felvilágosítását tartom a legfontosabbnak, bár ez nyilvánvalóan nem elég. Mégis azt a nézetet vallom, hogy a felvilágosítás mindennek a gyökerét képezi, s ennek lebonyolításáért mind az iskola mind a szülõi
ház felelõs. Felvilágosítás a szülõk részérõl szorosan összekapcsolódik egy alapos, de emberséges kontrollal, amelyet a szülõknek kell következetesen végrehajtani. Fontos, hogy odafigyeljünk gyermekeink barátaira, s azok családjára is.
Ezenkívül azért is felelõsséget kell vállalnunk, hogy hasznosan alakítsuk gyermekeink szabadidejét, mert azok, akikre kevésbé ügyelnek, valószínûbb, hogy
elõbb-utóbb rossz társaságba keverednek, s bûncselekmény elkövetõi illetve
áldozatai lehetnek. Ha egy gyermek egy bûncselekményt csak végignéz, s nem
avatkozik bele, nem próbálja megakadályozni, azt bátorító jelenlétnek hívják, s
ugyanúgy büntetendõ. A leghatásosabb beavatkozás egy bûncselekménybe az,
ha a kiskorú bármilyen büntetendõ tett elkövetésének a felfedésekor egy
nagykorú, az iskolában nyilvánvalóan általában a nevelõ segítségét kéri,
máskülönben õ maga is megsérülhet. Meg kell értetnünk gyermekeinkkel azt,
hogy az õszinteség a legfontosabb, s hogy szüleiknek, pedagógusaiknak minden
ilyen esetet azonnal jelenteniük kell, továbbá optimális esetben azt is, hogy õk
kikkel barátkoznak. Amennyiben bárki negatív barátot észlel a környéken,
próbálja azonnal megértetni gyermekével, hogy a legfontosabb e negatív barátságok leépítése, s ennek okát is szükséges elmagyarázni.
Az iskolai felvilágosítás azonban történhet akár CD-k, DVD-k által,
melyeket pl. az ORFK készített. Ilyeneket adunk tovább az intézményeknek,
hogy mutassák be õket az osztályfõnöki óra keretében. Egyébként egy jó
szerepjáték is segíthet. Imitálni lehet azt is, mi a helyes reakció bûncselekmény
esetén, s ezt gyakoroltatni a gyermekekkel. Abeszélgetés, s a bizalom nem csak
a szülõk által történõ felvilágosítás folyamán releváns.
Interjúvezetõ: Említett még más „eszközök” által történõ felvilágosítást is.
Melyik nyújtana erre a célra még jó lehetõséget Ön szerint?
RFK: A felvilágosításnak nem csak a direkt, hanem az indirekt formája is
nagyon jelentõs. Nem lebecsülendõ ebben a média, továbbá a sajtó szerepe sem.
Nagyon hálás lennék, ha az ORFK-tól kapott fent már említett anyagokat a
Berény TV rendszerességgel sugározná, hiszen a bûnmegelõzés ugyan
iskoláskorú gyermekeinkre különösen kell, hogy vonatkozzon, de felnõttkorú
civilek is profitálnának ebbõl.
Ezenkívül létezik véleményem szerint a figyelemfelkeltés egy élénkebb formája is; a tévényilvánosság elõtt lehetne sorozatjelleggel egy „Kerekasztal” jellegû vitát létrehozni, melynek keretein belül a témában jártas szakemberek javasolnának egy impulzív vita kíséretében megoldást az üggyel kapcsolatban. Így
ez nem lenne unalmas, s a probléma a televízió által beszûrõdne az emberek
aktív tudatába, s próbálna változást elérni, továbbá azt a tényt alátámasztani,
hogy a bûnözés gyermekek közt is veszélyes. Azonkívül a szülõk is jobban
megértenék a rendõrség álláspontját, s azt, hogy miért fontos a preventív cselekvés gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények esetében.
Interjúvezetõ: Mit tehet még a szülõ, az iskola, esetleg a rendõrség is aktívan azért, hogy megakadályozzák az iskolások által elkövetett bûnözést?
RFK: A szülõnek, továbbá pedagógusnak és más intézménynek mint a
rendõrség szerintem az a legnagyobb felelõssége, hogy az embernek személyesen kell példát mutatnia, hiszen a gyermekek személyisége csak akkor fejlõdik
jó irányba, ha a felnõtt pozitívan hat rá. Így elengedhetetlen a példamutató
viselkedés a szülõk részérõl. Egyébként is nehéz ez mostanában, miután gyermekeink már teljesen másképp szocializálódnak, s gondolkoznak mint még azt
mi tettük.
Talán a pedagógus szerepe a legintenzívebb, hiszen õ tölti a legtöbb idõt a
gyermekekkel az iskolában. Szünetekben, s máskor is nagyon oda kell figyel-
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nie, hogy ne történjen bûncselekmény, de ha ez mégis megtörtént, azonnal be
kell avatkoznia, s a tettet jelentenie az illetékes hatóságnak. Ezen kívül a
megfelelõ szankcionálás is fontos. Világos kell, hogy legyen az elkövetõ gyerek
számára, hogy ilyen tettet nem lehet következmény nélkül elkövetni.
Problémás gyerekek esetében mind a szülõnek mind a pedagógusnak nagy
segítség lehet a Családsegítõ Szolgálat, a Gyámügyi Hivatal, továbbá a
rendõrség is. Ha nyugtalanító körülményeket ill. cselekményeket észlelünk
hosszabb távon a gyermekünknél, akkor érdemes az elõbb említett szervekhez
fordulni. A rendõrség is sok mindenben segíthet azonban. Fõként informatív
támogatást nyújthat tanácsadás, s felvilágosítás formájában. Illetve ha valamilyen probléma történik, ötletet is adhat, hogy melyik szervhez érdemes fordulni.
A rendõrség másik nagy feladata abban rejlik, hogy rendszeresen kapcsolatot tartson az iskolával, s tanácsot adhasson ill. felléphessen megelõzõ
szándékkal. A közös munka szerintem nagyon aktív a két intézmény között, s
Öreg István fõigazgató is nagyon nagy komolysággal veszi a rendõrség
kezdeményezéseit. Egy szoros hidat jelent az együttmûködésben Márta Zoltán
rendõrfõhadnagy személye a mezõberényi általános iskolában. Hozzá lehet fordulni többek között bármilyen üggyel kapcsolatban, amelynek az iskolai, ill.
kis- továbbá fiatalkorúak bûnözéséhez köze van. Feladata, hogy a Szülõi
Munkaközösséggel kapcsolatot tartson. Felvilágosító tevékenységet is folytatunk a pedagógusok ill. szülõk részére is. 2009-10-ben saját elhatározásból
osztályfõnöki órát tartunk több alkalommal, s szülõi értekezleten is megjelenünk. Az ifjúságvédelmi referenssel, s mint említettem a fõigaztgató úrral a
legintenzívebbb a kapcsolatunk. Az iskola más szempontból is próbál azonban
preventívan fellépni, s ezokból bekamerázták az iskola környékét, a felügyelõ
tanár szerepe is nagy a megelõzésben, de a legfontosabb mint már említettük,
hogy intenzíven beavatkozzon bármilyen rendellenesség esetén.
A rendõrség is próbál mindenhol jelen lenni, s aktívan szerepet vállalni,
hiszen az iskolák környékén állnak reggelente a közlekedés rendjének
megõrzése, s a bûncselekmény megelõzése érdekében. Iskola elõtt a rendõrség
fõleg a Luther téren áll a zebra környékén, többek között azért is, hogy ne történhessen személyes sérülés. Polgárõrök bevonásával azonban az összes többi
épület környékét is biztosítják, s a napközi végeztével is igyekeznek mindenhol
ott lenni. Mindez a „Zebrazsaru“ program keretében zajlik.
Interjúvezetõ: Mi a véleménye az iskolai bûnözés mértékérõl, s jellegérõl?
J.Z. Véleményem szerint a bejelentési számok alapján nem olyan magas az
általános iskolai bûncselekmények száma. Általában kerékpárrongálás, s kisebb
értékek eltulajdonítása a jellemzõ. Tavaly inkább kabát- telefon- pénztárcalopás
történt. Alkalmi elkövetési módszerrel hajtották ezeket végre. Alegtöbb esetben
sikerült felderíteni az ügyet, s csökkent az ilyen esetek száma. De gyermekek
által írt hamis igazolás esetében is nyomoztunk már, ezügyben is igen sikeresen.
Amikor a bûncselekmények száma megnõtt, tartottam egy negyedórás tájékoztatót az összes iskolás jelenlétében. Ez is egy helyes preventív cselekvésnek
mutatkozott, mivel azóta az elkövetõk száma kézzel foghatóan csökkent.
Interjúvezetõ: Mit ajánlana a gyermekeknek, hogy tudnak közelebb
kerüni az interjúban elmondattakhoz, s hogyan tudnak aktívan tudást
elsajátitani, amely az általunk tárgyalt témában nagy segítséget nyújthat?
J.Z.: Intézményes keretek közt a Rendõrségi Szakkört ajánlanám, amelyet
én tartok városunkban az általános iskola Petõfi utcai épületében. Szakkörünk
tavaly nagy sikerrel zárult, s október 1-jén indulnak be idén is. Arendezvényünk
sokak figyelmét felkeltette, hiszen 30-35 fõvel indultunk utoljára. Nem csak az
elméleti tudást szeretnénk továbbadni, hanem örülnénk, ha a gyermekek aktívan
is tanulnának, s tudásuk gyakorlat orientált lenne, ezért sokszor kimegyünk
velük az utcára, s megbeszéljük, hogy mi szabálytalan, mi nem, s minek milyen
következménye lehet. Reméljük, idén is sok gyerek vesz részt a szakkörünkön.
Interjúvezetõ: Köszönöm a lelkiismeretes, alapos felvilágosítást. Nagyon
érdekes beszélgetés volt ez számomra, s remélhetõleg sokan el fognak gondolkozni azon, hogy tudják a leginkább támogatni az intézményük munkáját.
Fábián Annamária

A Baráti Egylet Mezõberényért idén is megtartotta hagyományos baráti találkozóját a Mezõberénybõl elszármazottak budapesti és szegedi
köreinek tagjaival. A kellemes hangulatú találkozón a kölcsönös tájékoztatók keretében elhangzott, hogy az utóbbi idõben sajnos jelentõsen csökkent a
baráti körök létszáma, a rendezvények iránti érdeklõdés. A segítségünket kérik szervezõ munkájukban. Mi azzal segíthetünk, ha tájékoztatjuk településünk lakóit,
ill. ha összegyûjtjük azok nevét és lakcímét, akik Budapestre, Szegedre költöztek. Kérjük tehát városunk lakóit, hogy akinek elköltözött rokona, barátja, ismerõse
van, errõl – az érintett személy/-ek/ beleegyezésével – értesítse egyesületünket az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ címén (5650 Mezõberény, Fõ út 6.).
Baráti Egylet Mezõberényért
Elnöksége
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XIX. OTP KARNEVÁL KUPA DEBRECEN - U 9 KOROSZTÁLY

Ebben az évben, a Berényi Napok keretében
ismét megrendeztük a hagyományos úszóversenyt.
Az elmúlt évekhez képest lényegesen több,
60 versenyzõ indult a különbözõ versenyszámokban, közülük néhányan Németországból
és Romániából érkezett vendégek voltak.
Az 1-2. osztályos korosztálytól a szeniorokig
25 versenyszámban hirdettünk gyõztest.
A verseny gyõztesei azonban nem csak az
elsõ helyezettek lettek, hanem mindenki, aki
résztvevõje volt az izgalmas futamoknak, bizonyítva a sportág népszerûségét annak ellenére, hogy városunkban nincs versenyzõket
foglalkoztató szakosztály.
A megjelent szép számú közönség, szülõk,
családtagok, barátok a versenyzõkkel együtt
jó hangulatban töltötték el ezt a szép délelõttöt.
Köszönjük mindenkinek, hogy jelenlétével
megtisztelte rendezvényünket!
A gyõztesek:
Mellúszás:
1-2. osztályos fiúk: Temesvári Gábor
3-4. osztályos fiúk: Fábián Zsombor
7-8. osztályos fiúk: Kovács Dániel
3-4. osztályos lányok: Tóth Réka
5-6. osztályos lányok: Bartó Boglárka
Középiskolás fiúk: Kósa György
Ifjúsági fiúk: Pintér Gergõ
Felnõtt nõi: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Felnõtt férfi: Bobály András
Szenior férfi: Szentkúti Csaba
Gyorsúszás:
1-2. osztályos fiúk: Temesvári Gábor
3-4. osztályos fiúk: Zuba Botond
5-6. osztályos fiúk: Illár Attila
Középiskolás fiúk: Kósa György
Ifjúsági fiúk: Christian Linemann (Németo.)
Felnõtt nõi: Szabó Andrea
Felnõtt férfi: Bondár Árpád
Szenior férfi: Szentkúti Csaba
Hátúszás:
Felnõtt nõi: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Felnõtt férfi: Bondár Árpád
Szenior férfi: Barna Márton
Pillangóúszás:
Felnõtt nõi: Szabó Andrea
Felnõtt férfi: Szentkúti Csaba
Vegyes váltó (4 X 33 m.)
Zuba Márton-Bondár Árpád-Karakas JózsefPintér Gergõ
Gyorsváltó (4 X 33 m.)
Zuba Márton-Bondár Árpád-Karakas JózsefPintér Gergõ
Henger Péter

1+2x1/2 SZOBÁS
LAKÁS ELADÓ.
ÉRD.: 20/6670967

Augusztus 7 - 9. között Debrecenben rendezték, immár XIX. alkalommal az OTP Karnevál Kupát, gyermeklabdarúgó csapatok számára. U 9 korosztályban a Berényi Gyermek FC szép sikert ért el,
bronzéremmel térhetett haza. A korosztályban 10 csapat nevezett, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából,
valamint több NB I-es egyesület korosztályos csapata. Aberényiek a következõ eredményeket érték el a csoportban: Berényi Gyermek FC – FC Junior Marosvásárhely 5 – 1, Berényi Gyermek FC – Atletico Arad (B)
4 – 2, Berényi Gyermek FC – Szolnoki MÁV 1 – 1, Diósgyõr – Berényi Gyermek FC 4 – 2
A csoportból az elsõ három csapat a felsõ ágon folytatta a küzdelmet, ahol két hármas csoportot alkottak.
Eredmények: Atletico Arad (A) – Diósgyõr 1 - 1, Diósgyõr – Berényi Gyermek FC 3 – 1. Aberényiek büntetõt hibáztak! Berényi Gyermek FC – Atletico Arad (A) 1 – 0. A csoportban elfoglalt második helyezéssel,
a berényi csapat a bronzéremért léphetett pályára, újból a Szolnoki MÁV ellen. Végeredmény: 2 – 0 a
berényiek javára, Hajdú Bence remek góljaival! A Berényi Gyermek FC kerete: Busa Márk, Eiler Tibor,
Geszti József, Hajdú Bence, Halász Csongor, Kis Balázs, Kis István, Kovács György, Magyar Benedek,
Szõke Sándor, Rabi Sándor, Vas László, Vincze Dávid. Edzõ: Kajlik Péter

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SPORT FELNÕTTEKNEK!
Az elõzõ év tapasztalata alapján ismét kezdem a felnõtteknek szóló különbözõ tornákat.
Öröm tölt el, mikor azt tapasztalom, hogy mennyire sokan szeretnének maguk tenni egészségük
megõrzéséért, vagy erõnlétük visszaállításáért. Változó világunkban korhatártól függetlenül igen nagy szükség van a speciális mozgásokra, tornákra, sportokra egyénileg, vagy közösségben, és a hozzákapcsolódó
légzéstechnikákra! Az eddigi tapasztalataim, a társaság mindig nagyon jó volt, ami már további ajándék a
kellemes közérzetért! Javaslom, már az elsõ foglalkozásokat, a szeptemberi tornák a nyújtás és ráhangolódásról szólnak, októbertõl a gyakorlatok pontosítása és intenzívebb kivitelezésének idõszaka. Természetesen, bármikor be lehet kapcsolódni, de ekkor néhány foglalkozásra szükség van a gyakorlatok
helyes kivitelezéséhez. A tornák megnevezése jelzi az erõsséget, remélem fiatal – idõs egyaránt megtalálja
a számára legkedvezõbb lehetõséget! Korhatár nincs!
Szeretettel várok minden érdeklõdõt: Leczkésiné Hõgye Katalin testnevelõ és szakági tréner.
Kímélõ gerinctorna Pilates elemekkel elsõdlegesen idõsebbeknek, gyengébb mozgást igénylõknek: minden
csütörtökön: 8,30-tól – Liget – Madarak Háza. Kezdés: szeptember 17-én
Erõsítõ gerinctorna Pilates elemekkel – intenzívebb mozgás –futás és szökdelés nélkül. Minden hétfõ és szerda
18,30–tól a Gimnáziumban. Kezdés: szeptember 21-én
Nordic Walking edzések: Hétfõ: 8 órától - közepesen erõs edzés – Mezõberény Liget. 9 órától – kímélõ, séta túra,
akár bot nélkül is – Mezõberény Liget. Elsõ találkozás:szeptember 14-én. Péntek: 17 órától-erõteljes edzés – nemcsak
nõknek! Mezõberény Sportpálya parkolója. Kezdés: szeptember 18-án. Nordic Walking oktatás: Mezõberényben:
kezdõ: szept.12., okt.3. és 17 - 13 óra , haladó: szept.12., okt.3. és 17 - 15 óra. Találkozás: Mezõberény: Sportpálya
parkolója. Békéscsabán: kezdõ: szept. 19. és okt. 18. 13 óra haladó: szept.19. és okt. 18. 15 óra. Találkozás: Békéscsaba, Fõiskola Sportcsarnoka.
Az oktatásra bejelentkezés szükséges!Az oktatás 1200 Ft/alk/90 perc, egy napon mindkét oktatáson való részvételkor
2000 Ft, 14 éven alulinak 50%-os kedvezmény. Információ: 66/352-853, 70/45-16-156, Leczkésiné
Hõgye Katalin testnevelõ és szakági tréner, leczkesine@gmail.com, leczkesine@freemail.hu
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen tettes
2009. június 09-én 07.00 óra és 15.00 óra közötti idõben a Mezõberényben lévõ
MÁV Állomás kerékpártartó állványához zárt két darab kerékpárt a lakat
elvágását követõen magához vette, melyet távozáskor eltulajdonított.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt egy mezõberényi felnõtt korú férfi követte el, aki a beszerzett adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy Mezõberény város területén az elmúlt
hetekben, különbözõ idõpontokban és helyeken elhelyezett további öt lezárt,
illetve lezáratlan kerékpárt is eltulajdonított.
Az elkövetõ megalapozottan gyanúsítható továbbá azzal is, hogy 2009.
június 16-án 18.00 óra körüli idõben a Mezõberényben lévõ egyik üzlet elõtt
parkoló záratlan gépkocsiból egy irattárcát tulajdonított el, az abban lévõ
készpénzzel és iratokkal együtt.
A bûncselekménnyel gyanúsítható személy fogvatartott, az eljárás jelenleg
folyamatban van.
TISZTELT LAKOSSÁG!
A 2009 / 2010. évi tanév megkezdésével a közlekedés minden résztvevõjének számítania kell arra, hogy a nyári idõszakhoz képest több gyermekkel, iskolással találkozik az utcákon.
Az ilyen szempontból legforgalmasabb idõszak a napi tanítások elõtt 07.15
óra és 08.00 óra közötti, illetve tanítások utáni, a 12.00 óra és 12.45 óra közötti,
valamint a 16.00 óra és 17.00 óra közötti idõszak.
A közlekedési balesetek megelõzése érdekében kérjük a közlekedésben
résztvevõ jármû-vezetõket, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a gyalogosan,
vagy kerékpárral közlekedõ gyermekekre, és türelmes, elõzékeny közlekedéssel vegyen részt a közúti forgalomban.
A Mezõberényi Rendõrõrs fokozott közterületi jelenléttel, illetve megelõzési tevékenységével a jövõben is törekedni fog a balesetek megelõzésére,
illetve segíteni kívánunk abban, hogy a gyermekek a biztonságos közlekedés
érdekében elsajátítsák az ide vonatkozó szabályokat. A gyermekek helyes
közlekedésre nevelésében ugyanakkor legjelentõsebb szerepe a szülõknek és a
hozzátartozóknak van, akik a közlekedési szabályok maradéktalan betartásának
személyes példamutatásával segíthetik a gyermekeket a jogkövetõ magatartások elsajátításában.

Tisztelt Mezõberényiek !
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2009. szeptember 19-én
09.00 órától 16.00 óráig a Mezõberény Piac téren megrendezésre
kerül a „KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP” elnevezésû rendezvény.
A változatos program keretén belül a mezõberényi és a környezõ
települések általános iskolás tanulói különbözõ állomáshelyeken
hasznos információkat szerezhetnek, és számot adhatnak közlekedési, bûnmegelõzési és egyéb ismereteikrõl.
Minden állomáshelyen teljesítményük alapján játékfillérekben részesülnek, melybõl a helyszínen található „Filléres Áruház”-ban
hasznos tárgyakat vásárolhatnak.
A rendezvényen felnõtt látogatók is részt vehetnek, akik az általuk
szerzett játékfilléreket felajánlhatják a gyermekek számára.
PROGRAMOK:
Egész napos játékállomások, játékpénzgyûjtés, Vásárlás a „Filléres
Áruház” –ban, Tûzoltó bemutató, mentõs bemutató, Egész napos
filmvetítés, rajzkiállítás, Segédmotoros és kerékpáros ügyességi
pályák, KRESZ - Park, Gépjármû-technikai bemutató, Biztonsági öv
szimulátor, Számítógépes tesztlap kitöltés, Önvédelmi bemutató,
Ingyenes kerékpár gravírozás, Megelõzési filmek.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk a rendezvényen!
Mezõberényi Rendõrõrs

„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
A

felvételt hirdet általános és középiskolás gyerekek részére
néptánc tanszakon.
Jelentkezni személyesen lehet,
2009. SZEPTEMBER 08-ÁN 17 ÓRÁTÓL A LIGET ÚTI VOLT ÓVODA
TÁNCOS TERMÉBEN TARTANDÓ SZÜLÕI ÉRTEKEZLETEN.
Érdeklõdni telefonon 06-30/426-70-60 telefonszámon lehet.

KODÁLY ÚTI ANGOL
HASZNÁLTRUHA BOLTBA
MINÕSÉGI ÕSZI ÁRÚK ÉRKEZTEK!
VÁLOGATOTT gyerekruhák, NAGYMÉRETÛ nõi blúzok,
nadrágok, szoknyák, alkalmi ruhák, felsõk, stb.
szabadidõ nadrágok, õszi pulóverek, ÕSZI ZAKÓK, KABÁTOK!
40-41-es cipõk, csizmák!

Mezõberény, Kodály Z. u. 6/1.
Nyitva:
hétfõtõl péntekig 14-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig

ZENEISKOLÁSOK FIGYELEM,
ÓRABEOSZTÁS ÉS PÓTFELVÉTELI!
A mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény ebben az évben is
pótfelvételt hirdet a 2009-2010-es tanítási évre, az alábbi meglévõ szakokra
ill. hagszerekre:
Zenemûvészeti tagozat: rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba
zongora, fafúvós: furulya, klarinét, fuvola, szaxofon, hegedû, cselló, elõképzõ
Képzõmûvészeti tagozat: grafika, festészet
Afelvételi beiratkozás helye és ideje a mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény Tessedik tér 1. Sz. (volt Úttörõház),
2009. szeptember 3-án (csütörtökön) 14 órától-18 óráig.
Órabeosztás a zeneiskolás illetve korábban felvett növendékek részére:
2009. szeptember 3-án (csütörtök) 14 órától - 18 óráig az órabeosztásra
sziveskedjenek megjelenni.
Zeneiskolai bizonyítványt hozzák magukkal!
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Öreg István fõigazgató
Matajsz János tagintézmény vezetõ
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