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Újévi köszöntõ
Gyermekkorom meghitt világa képzeletemben ma is vissza-visszatér.
Emlékeim közt a szilveszter úgy él, mint ahogy azt Kosztolányi Dezsõ a Téli alkony címû versében megírta.
Aranylanak a halvány ablakok…
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel,
fönn a tetõn sok vén kémény pöfékel,
a hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család,
a téli alkony nesztelen leszállott.
Mint áldozásra készülõ leányok,
csipkés ruhába állanak a fák.
A hazatérõ félve, csöndesen lép,
retteg zavarni az út szûzi csendjét,
az ébredõ nesz álmos, elhaló.
S az ónszín égbõl, a halk éjszakában
táncolva, zengve és zenélve lágyan,
fehér rózsákként hull alá a hó.

Fájlalom, hogy a versben megénekelt hóesés és az azt követõ tiszta hó látványa Mezõberényben
nem kívánalmamnak megfelelõen alakult.
Remélem, hogy további kívánalmaim ezzel ellentétben maradéktalanul teljesülnek.
Ezen utolsó sorban megjelenõ kívánalmak tekintetében városépítõ munkánkhoz várom továbbra is minden segítõkész ember
aktív közremûködését.
Kívánok ehhez valamennyiüknek erõt, egészséget az új esztendõben!

Cservenák Pál Miklós
polgármester
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Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
részérõl Sziklai Zoltán osztályvezetõ értesítette az önkormányzatot, hogy november 23-i
ülésükön elbírálták az augusztusi belvízkárok támogatási igényét. 97 magántulajdonú
lakóingatlan kárenyhítésére 52.619.000 Ft,
nyolc önkormányzati tulajdonban lévõ épület
kárenyhítésére összesen 17.550.000 Ft támogatási igényt terjesztettek fel támogatólag a
Belügyminisztériumhoz a központi vis maior
keret terhére.
A 2005. évi belvízkárok enyhítésére beígért
önkormányzati támogatások kiutalásáról nyilatkozott Cservenák Pál Miklós a Hír TV-nek.
A védekezés költségeire és a kárenyhítésre
összesen több, mint 80 millió Ft-ot vár az önkormányzat. A híranyagot december 4-én
délután sugározta a Hír TV.
November 29-én rendkívüli testületi ülés
megtartására került sor, ahol a 2005. évi jutalmazásokról döntött a testület.
A Magyar Államkincstár ellenõrzést tartott
a szennyvízhálózat kiépítésére felvett támogatások ügyében. A megítélt támogatások az
1.007.431.000 Ft-os szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésénél kerültek felhasználásra.
Összesen 176.585 Ft maradvány keletkezett,
melyet vissza kellett utalni az Államkincstárnak.
Cservenák Pál Miklós polgármester a
Budapest Bank, a CIB Bank és az Inter-Európa Bank békéscsabai vezetõségének küldött
tájékoztató anyagot Mezõberényrõl egy esetleges, városunkban nyitandó bankfiók ügyében.
December 9-én rendezték meg Medgyesegyházán a Kisebbségek Napját a Békés
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok szervezésében. Az ünnepségen részt vett a Kisebbségi Hivatal részérõl Heiser Antal, valamint
Fuzik János az Országos Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat képviseletében. Mezõberénybõl a Német- és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviseltette magát.
Dr. Tóth Attila nõgyógyásszal tárgyalt Cservenák Pál Miklós polgármester a mezõberényi méhnyakrák szûrés problémáiról, mivel
az ÁNTSZ a jelenlegi helyiséget alkalmatlannak találta a vizsgálatok elvégzésére.
Dr. Bak Mihály, az Országos Onkológiai
Intézet (Budapest) fõorvosa felajánlotta városunknak, hogy a méhnyakrák szûrés során
levett minta onkológiai vizsgálatát térítésmentesen elvégzi intézetében, csak a szállítási költségeket kell fizetni.
Cservenák Pál Miklós polgármester a 2006.
évi szúnyoggyérítésrõl folytatott megbeszélést Betyó Jánossal. A szakember kérte, hogy
amennyiben lehetséges, jövõre 5 alkalommal
történjen légi védekezés, és az idei 550 hektárnyi terület se csökkenjen.
Cserei Pál és Szelekovszky László tett látogatást a polgármesternél, mely során Mezõberény város környezetvédelmi programjáról tár-

gyaltak. Az anyag 2006. március 15-ig készül el.
A Dégáz Szegedi Igazgatósága részérõl
Dunai József mûszaki ellenõrrel tárgyalt a
polgármester. A Dégáz Rt. 2006-ban nagyobb
felújítást tervez, és ehhez szükséges a mezõberényi Vásártér - Vasút utca közötti 96 m2-es
területen lévõ gázfogadó állomás megvásárlása az önkormányzattól.
Dr. Irányi István, városunk elszármazottja
Petõfi nyomában egy reformkori Napló
tükrében címû könyvének egy példányát
adományozta Mezõberénynek. A kötet a
Városi Könyvtárban található meg.
December 19-én tartotta ülését Békésen a
Békési Kistérségi Társulás, ahol két orvosi
ügyeleti gépkocsi beszerzésérõl, egy Murony
- Kamut községek diákjait szállító diákbusz
beszerzésérõl, valamint több települést érintõ
informatikai eszköz és egészségügyi mûszer
beszerzésrõl született döntés.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után a képviselõ-testület elfogadta az elõzõ zárt testületi
ülésen és a november 29-i rendkívüli ülésen
hozott határozatokról szóló tájékoztatót,
valamint Cservenák Pál Miklós polgármester
beszámolóját a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
A Békési Kistérségi Tárulás sikeresen
pályázott közösségi autóbusz-beszerzésre,
melyhez 1.497.000 Ft saját erõt biztosított a
testület.
Tudomásul vették a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
Döntöttek a képviselõ-testület 2006. évi
munkatervérõl. A kötelezõ napirendi pontok
mellett a Baráti Egylet Mezõberényért javaslatára az általános iskolák összevonásának tapasztalatait, a mezõberényi cigányság helyzetét, az önkormányzat és a civil szervezetek
kapcsolatát, valamint Mezõberény egészségügyi helyzetét is tárgyalni fogják 2006-ban.
Módosították a helyi adórendeleteket: az
iparûzési adó összege nem változik, a magánszemélyek kommunális adója 8000 Ft-ra
emelkedik, a vállalkozók kommunális adója
2200 Ft lesz 2006. januárjától.
A képviselõ-testület elsõ fordulóban tárgyalta Mezõberény Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetését. A költségvetési
fõszám elõreláthatólag 2,3-2,4 milliárd Ft
lesz.
Módosították a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi rendszerérõl
szóló rendeletet. 2006. január 1-jétõl az
Idõsek Klubjában az ebéd és a szociális
étkeztetés térítési díja 370 Ft/nap lesz. A házi
segítségnyújtás térítési díja 400 Ft/órára
csökken. Az Idõsek Otthonában 10 %-os
díjemelést szavazott meg a testület.
A tanulók helyi járatú autóbusz bérletének

támogatásával módosították a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendeletet. A
Szociális- és Egészségügyi Bizottság havonta
maximum 570 tanulónak adhat támogatást
735 Ft összegben.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság állandó
státuszt kapott, ezért módosítani kellett a
képviselõ-testület Szervezeti- és Mûködési
Szabályzatát, valamint az önkormányzati
képviselõk, bizottsági elnökök és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet.
Elfogadták a Békési Kistérség közoktatási
intézkedési tervét.
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola lemondott a 80 000 Ft önkormányzati támogatásról, mivel a marosvásárhelyi labdarúgó tornán nem vett részt. A
visszamondott támogatást a jövõ évi nemzetközi kapcsolatokra kiírt pályázatok támogatására lehet felhasználni.
Mezõberény Város Képviselõ-testülete pályázatot ír ki 2006-ban városi rendezvények,
valamint nemzetközi kapcsolatok támogatására. (4. oldal)
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és
üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott
döntést.
A következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja 2006. január 27-e.

Erdõs Norbert, a térség országgyûlési képviselõje 2006. január 27-én 14 órától fogadóórát
tart Mezõberényben, a Városházán.

A Théma Lap- és Könyvkiadó Kft. a "Helyi
Téma" elindításának elsõ évfordulója alkalmából jótékonysági ünnepségsorozatot rendezett, melynek célja a magyarországi és erdélyi árvízkárosultak segítése volt.
Az adományok kiosztásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot bízta meg a kiadó.
Az összegyûlt bevételbõl mintegy 5000
magyarországi és székelyföldi rászorult család megajándékozására nyílt lehetõség.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai Mezõberényben 25 károsultnak osztottak ki tartós élelmiszert és édességet tartalmazó csomagot.
A Magyar Vöröskereszt is szervezett adománygyûjtést az augusztusi belvízkárosultak
számára. Az önkormányzat javaslata alapján
a legrászorultabb családok kaptak adományt.
Karácsony elõtt 47 mezõberényi család örülhetett az ajándékcsomagnak, mely élelmiszert
és tisztasági kellékeket tartalmazott.
A város és a megajándékozott károsultak
nevében itt is köszönetet mondunk a Magyar
Máltai Szeretetszolgálatnak, valamint a Magyar Vöröskeresztnek munkájukért.
Fesetõné Sipos Judit
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BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!
Miklósik Béláné
Munkát és megélhetést a fiataloknak.

MEGKÉRDEZTÜK…
Mi jót kíván másoknak?

2006

Károlyi András
Azt kívánom Mezõberény
lakóinak: érjék el azt a célt,
amelyet kitûztek maguknak, és békességben,
egymást tisztelve éljenek.
Bondár Sándorné
Éppen a Felvételi tájékoztatót nézegetem. Kívánom a fiataloknak, hogy
találják meg, és legyen módjuk elsajátítani azt a
szakmát, azt a hivatást, amely örömet,
boldogságot hoz nekik.

Pallagi Mária
Hegedûs Marika néninek gyógyulást (Hegedûs Pálné, tanító néni),
a családomnak (is) egészséget.
Leca
Jókívánságom? Mindig tudja mindenki, hogy mit akar.
Egeresi Lilla
Mindenki merjen álmodni és az álmait megvalósítani.
Dr. Komlódi Lajos
Elismerésem az utóbbi idõkben történt szilárd útburkolat
fejlesztéshez, és szeretném,
ha a két, még földes utca is
szilárd útburkolatot kapna.
A könyvtáros apparátus színvonalas szakmai
felkészültsége mellé jókedvvel végzett munkát
kívánok. A Mezõberényi Hírmondó szerkesztõ
gárdájának azt, hogy az idén is bõséges tájékoztatást nyújtsanak
városunk történéseirõl és a tudnivalókról.

Zsombok Mihályné
Kívánom, hogy újuljon meg a strandon lévõ
fizioterápia. Tágasabb és kényelmesebb legyen.
Kívánom, hogy Gizi munkát találjon.
Az utódom érezze olyan jól magát a munkahelyén, mint én.
Dr. Kiss János
A "Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület" tagjainak pénzt terveik
megvalósításához.
Csete Gyula
Igaz meséket és jó zenéket kívánok mindenkinek.
Szûcsné Sziklai Éva
A berényi embereknek
településhatáron belül és
kívül 365 napra szóló
szerencsét, fedett uszodát a
városnak.

Fesetõné Sipos Judit
Erre az évre egészséget, törõdést és odafigyelést
kívánok mindenkinek. Álljunk meg egy-egy pillanatra, örüljünk egy mosolynak, katicabogárnak…

Szabó Antalné
Jó idõjárást, jó termést a laposikert tulajdonosoknak. Állandó épületet a zeneiskolának.
Komiszár Jánosné
Megértést, türelmet, munkát, biztonságot.
Segítsük egymást.
Dr. Valentinyi Károlyné
Kívánom mindenkinek, hogy amit önmagának kíván, teljesüljön.
Temesvári Andrea
Elégedettséget és sok pénzt minden vásárlónak.

Török Zsolt
Szép szerelmet,
jó párkapcsolatot mindenkinek.

Vincze Sándorné
Egészséget. Jobb évet a családomnak!
A lányomnak sikeres érettségit. A fiamnak, hogy
találja meg az életben azt, amiben jól érzi magát.
Pappné Kõszegi Ilona
Jó egészséget, erõt, hosszú boldog életet kívánok az édesanyámnak,
a gyerekeimnek, és az egész családomnak.
Minden jó ismerõsömnek is egészséget, szeretetet, szerelmet,
békességet, sikert, vidámságot, munkát ...
Türelmet egymással szemben.
Török Zita
A családomnak, a kollégáimnak és minden kedves ismerõsömnek
azt kívánom, hogy erõben, egészségben és boldogságban teljen az
új esztendõ.
Várdai Isvánné
Békét, nyugalmat, egészséget, szeretetet.
A gyerekeim és az unokáim boldogok legyenek.
Olga néni
Székely Jankó bácsinak derûs öregséget.
Horváth János
A Mezõberényi Cigányokért Egyesületnek
jó egészséget, az eddigiekhez
hasonlóan további jó munkát.
Serfõzõ Attila
Fekete Henriettának
kívánom, hogy találja meg a
párját.
Rácz József
Minden ismerõsömnek sikerekben gazdag
boldog új évet és kitartást a 2006-os évre.
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KISVÁROSI KAVICSOK
PÁLYÁZAT

VÁROSI RENDEZVÉNYEK TÁMO-

PÁLYÁZAT

NEMZETKÖZI

KAPCSOLATOK

GATÁSÁRA

TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testülete
pályázatot írt ki 2006. évi városi rendezvények támogatására.

Mezõberény Város Képviselõ-testülete
pályázatot írt ki a város nemzetközi kapcsolatainak támogatására.

A pályázat célja:
Olyan közérdekû rendezvények támogatása,
amelyekhez résztvevõként, nézõként vagy
egyéb más módon Mezõberény város lakóinak lehetõségük van csatlakozni. Kulturálódásra,
szórakozásra,
szabadidõ
eltöltésére, sportolásra nyújt lehetõséget,
vagy a város értékeit védi, gyarapítja.
A pályázók köre:
Bármely mezõberényi illetõségû intézmény,
jogi személy, szervezet, aki a pályázat céljával egyezõ rendezvényt szervez és a pályázati feltételeket elfogadja.
A pályázatot adatlapon - (beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal titkárságán is) értelemszerûen kitöltve az elõírt mellékletekkel kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: 2006. február 28.

A pályázat célja: A város nem hivatalos
külkapcsolatainak támogatása.
A pályázók köre:
Bármely mezõberényi illetõségû intézmény,
jogi személy, szervezet, aki Mezõberény
város nemzetközi kapcsolatok koncepciója
1.sz. mellékletében 2006. 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, meghatározott céllal (meghívás rendezvényre, diákcsere szociális alapú
támogatása stb.) történõ külföldi utazásokra
A pályázatot adatlapon - (beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal titkárságán is) értelemszerûen kitöltve az elõírt mellékletekkel kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: 2006. február 28.

A pályázatok tartalmi és formai követelményeirõl részletes felvilágosítás kérhetõ a
Városházán és a Városi Könyvtárban.

ÉRTÕEN, PONTOSAN, SZÉPEN
Hogyan olvasunk, beszélünk ma? Mit hallunk az utcán … netán a parlamentben is?
Milyen és miért olyan a fiatalok, idõsebbek
beszédstílusa, hogy a jóérzésû ember
pironkodik miatta? Jó kutatási téma.
Iskolánk, a Mezõberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössége 3-4. osztályosoknak meghirdette
a "Szép-olvasó" versenyt. Azzal a céllal,
hogy a gyerekekben igénnyé fejlõdjön a
szép, tiszta, értõ beszéd az olvasás segítségével.
Hiszen "nyelvében él a nemzet" - nagy érték
a szép beszéd. Az emberi lélek is nemessé,
gazdagabbá válik általa, gyakori olvasással
gyarapszik szókincse, változatossá válik beszéde.
A verseny napján közel 40, 3-4. osztályos
diák jelent meg az iskola könyvtárában tanítónõikkel és néhányuk szüleivel együtt,
hogy bemutassák tudásukat. Jó volt látni a
szépen felöltözött, az izgalomtól kipirult
arcú diákokat. Egy kötelezõ, leíró szöveget
és egy szabadon választott, lehetõleg idegen
szavakat nem tartalmazó írást kellett
felolvasniuk. A versenyben fontos volt a
szöveghû felolvasás és annak értelmezése, a
helyes beszédtempó, a megfelelõ hangsúlyozás.
Mint zsûritag azt láttam, hogy a gyerekek
örömmel teszik a dolgukat. Általánosságban
mondhatom, hogy értették a szöveget,
néhány „mellé” olvasástól eltekintve. Különösen jól teljesített mindenki a kötelezõ
szövegben. Bárcsak sokan követnék õket a
mindennapokban is!
Köszönet minden diáknak és pedagógusnak
érte!

A következõ eredmények születtek:
3. osztály: kiemelten jól teljesítettek:
Hoffmann Anna 3.d, Jakusovszki Vivien 3.a
Jól teljesítettek: Szilágyi Nelli 3.a, Csatlós
Krisztina 3.c, Károlyi Levente 3.a
4. osztály: 1. helyezett: Hajzer Alexandra
4.a, Szõcs Viktória 4.d
2. helyezett: Matuska Máté 4.a, Balogh
Dávid 4.c,
2005. december 3-án került megrendezésre Kiskunfélegyházán a VII. KISKUN Országos
Ifjúsági Mazsorett Fesztivál, ahol a mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ MiniManók csoportjának produkcióját kiemelt arany oklevéllel jutalmazta a szakmai zsûri.
Balról jobbra állnak: Valastyán Tímea, Hoffmann Anna, Kótai Éva, Varga Anita, Mezei Gréta,
Török Stella, Burai Edit, Mezeiné Szegedi Erzsébet mûvészeti vezetõ.
Elõl: Benyó Regina, Burai Henriett, Gyurkó Beatrix, Szõcs Viktória, Kajlik Réka, Rück Noémi.

3. helyezett: Béres Dávid 4.c, Kiss Sándor
4.c,
Különdíjat kapott: Dézsán Tamás 4.f
Kiss Éva
könyvtáros
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HIRDETÉS

KOMFORT ABC

TÉLI VÁSÁR

JANUÁRI AKCIÓ…
Finomliszt 1 kg 49,CBA sütõpor 12 g 8,CBA csokoládépuding 44 g 19,Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15 g 99,Dunakavics 70 g 99,Falcotrade löncshús 400 g 129,Csemege uborka 720 ml 139,Cerbona Norbi tészták 3-féle 500 g 139,Arany kakaópor 75 g 149,EFI õszibarack konzerv 850 g 169,Bonbonita desszert mogyoró, baileys 50 g 199,Kölyök pezsgõ 3-ízben 750 ml 259,Hohes-C rostos üdítõk 8-féle 1 L 269,Happy Day rostos üdítõk 8-féle 1 L 269,Signorina, Mademoiselle desszertek 120 g 269,Merido Mokka kávé+2db cappuccino 250 g 299,Globus majonéz flakonos 420 g 299,Lady Rose desszert 200 g 349,Edami sajt kg 899,Hangulat szalvéta 40 db/csg 65,WC papír Fanny 4 tcs. 69,Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,Lanolinos babaszappan 125 g 89,Szilvia koktél szalvéta csg 89,Diana mintás szalvéta csg 99,Ász mosópor 2-féle 450 g 129,Ajax mosogató utt. 3-féle 500 ml 179,Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tcs 199,Dove szappan 3-féle 100 g 199,Tomi Kristály mosópor 2-féle 600 g 199,Ultra Viola mosópor 20% ajándék 720 g 269,Jar mosogatószer 4-féle 1000 ml 299,Domestos fertõtlenítõszer 5-féle 750 ml 299,Ultra mosogatópor zacskós 500 g 299,Caola kamillás tusfürdõ 2-féle 250 ml 299,Palmolive tusfürdõ 10-féle 250 ml 369,Cif folyékony súrolók 3-féle 500 ml 399,Coccolino öblítõk 4-féle 1000 ml 399,Londeston hajfesték 11 színben 399,Caola kamillás testápoló 2-féle 250 ml 399,Caola kamillás habfürdõ 2-féle 500 ml 399,Palmolive folyékony szappan 300 ml 399,WU2 samponok 2-féle 1000 ml 469,Herbal Essences sampon 200 ml 499,Palmolíve foly. szappan duo 2x300 ml 569,Cillit Bang folyékony zsíroldó 750 ml 899,Uniper mosópor 9 kg 899,Tomi Kristály mosópor 3-féle 3 kg 999,Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1099,Dosia mosópor 3-féle 4,5 kg 1099,Tix Lemon 4,5 kg + Jár mosogató 0,5 L 1829,A KOMFORT ABC értesíti a lakosságot és a vállalatokat,
hogy az alábbi étkezési és vásárlási utalványokat váltja be
egész évben:
ENNI - KÉK, Ticket Restaurant, Chéque Déjeuner,
Önkormányzati, CBA, KOMFORT ABC.

10-50%, SÕT ...
kabát, pulóver, nadrág, sapka,
kesztyû, sínadrág, nõi táska, sál,
kötényruha, budmil táska ...

PIRAMIS
Mezõberény,
Fõ u. 2. sz.
TÁNCISKOLA
KEZDÕK 8. osztályosok és középiskolások részére.
Megbeszélés idõpontja: 2006. január 9-én, 17 óra
Tanfolyam díja: 5.500 Ft
HALADÓK Megbeszélés idõpontja: 2006. január 9-én, 18 óra
Tanfolyam díja: 5.300 Ft
JELVÉNYSZERZÕK
Megbeszélés idõpontja: 2006. január 9-én, 18.30 óra
Tanfolyam díja: 5.000 Ft
A tánciskolát vezeti: Felczán Béla táncpedagógus
GYERMEK TÁRSASTÁNC TANFOLYAM HALADÓK RÉSZÉRE
3-4. osztályosoknak, becsatlakozás párokhoz lehetséges.
Megbeszélés idõpontja: 2006. január 9-én, 16 óra
Tanfolyam díja: 5.500
ARANY JELVÉNYSZERZÕK RÉSZÉRE
7. osztályosoknak, bekapcsolódás nem lehetséges.
Megbeszélés idõpontja: 2006. január 9-én, 16.30 óra
Tanfolyam díja: 5.500 Ft
FELNÕTT TÁRSASTÁNC TANFOLYAM KEZDÕK ÉS ÚJRAKEZDÕK RÉSZÉRE
A tanfolyam indításának feltétele 20 pár jelentkezése.
Tanfolyamkezdés: 2006. február 3-án, 19 óra
Tanfolyam díja: 6.000 Ft
A tanfolyamokat vezeti: Felczán Béla táncpedagógus
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KISVÁROSI KAVICSOK
EZÜST SZAKMAI FOKOZAT 2005-BEN

A KAPU - PROGRAM ÉVZÁRÓ VACSORÁJA

A Berény Népdalkör 2005. november 12-én a Népdalkörök 13. országos minõsítõjén vett részt
Szeghalmon. A minõsítõt a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége szervezte, hogy a
népzenei hagyományokat õrzõ és továbbadó csoportok tevékenységét értékelje, serkentse.
Városunk népdalköre 1977 óta mûködik, azóta többször értek el arany, illetve ezüst fokozatot
a különbözõ versenyeken.
A Szabó Antal által vezetett csoport 2005-ben a Csongrád megyei népdalokból összeállított
elõadásával ezüst szakmai fokozatot ért el.
A sikerekhez szívbõl gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

Karácsony közeledtével ebben az évben is
összegyûltek a mezõberényi önkéntesek, hogy
megtartsák közös évadzáró ünnepségüket.
A hosszú köszöntõ beszéd és a statisztikai adatok végtelen sora kimaradt. Helyette baráti
beszélgetések, jókedvû nevetés zengte be a termet, ahol gyülekeztünk.
Kapu - programos hangulatban telt az este: ez
azt jelenti, hogy meséltünk az élményeinkrõl és
kíváncsian hallgattuk, mi történt a másikkal az
utolsó találkozás óta. Nagyon jó érzés volt,
hogy mindegyikünk munkáját külön-külön
értékelték. Bõkezû ajándékkal, kedvességgel,
dicsérõ szavakkal, valamint elismerõ tapssal
viszonozták a segítséget.
Minden pillanat rezzenésében egy gondolat élt:
létrehoztunk egy társaságot, életünket egy erõs
kapocs összefûzte, közös úton indította el. Úgy
tûnik, hogy az irány, amit megadott, nagyon is
helyes, hiszen szervezetünk immár három éve
mûködik, tevékenysége hasznos, hatásos.
A gyûléseknek jelentõs szerepük van a Kapu program alakulásában, mert az, hogy ilyen módon is érzékelhetjük szervezetünk fontosságát
és életerejét, további aktivitásra buzdít mindenkit. Örültünk, hogy együtt ünnepelhettünk.
Békés, boldog este volt.
Megtöltöttük egymás szívét szeretettel...

Berény Népdalkör - 2005

Oláh Petra Izabella - önkéntes segítõ
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
Szekeres József vállalkozó Mezõberény Város Képviselõ-testület Gazdasági Bizottságában
betöltött munkájáért kapott tiszteletdíját a 2005-ös évben felajánlotta a Kodály Zoltán úti
Óvoda részére.
A felajánlott összegbõl a harmadik csoportszobába is elkészíttethettük a galériát, mely már
régóta terveink között szerepelt. A gyermekek örömmel vették birtokukba az új játszóhelyet,
amely még színesebbé, gazdagabbá teszi mindennapjaikat.
A fennmaradó összegbõl játék- és eszköztároló polcokat készíttettünk mindhárom csoportszobába, továbbá egy többfunkciós fénymásolót, CD-lejátszót, fejlesztõjátékokat, mesekönyveket, hangkazettákat, CD-ket, kerti padokat vásároltunk.
Az új játékoknak, eszközöknek nagyon örülünk mindnyájan, felnõttek és gyermekek egyaránt.
Segítik nevelõ-oktató munkánkat, így még több örömteli élményben részesülnek az óvodások.
A támogatást tisztelettel köszönjük Szekeres Józsefnek:
a Kodály Zoltán úti Óvoda gyermek-, felnõtt és szülõi közössége

Cservenák Pál Miklós polgármester a
képviselõ-testület nevében ÉVVÉGI BESZÉLGETÉSRE HÍVTA Mezõberény gazdasági
életének jelentõs szereplõit.
A hagyományteremtõ rendezvény célja az
volt, hogy gondolatot cseréljen egymással a
várost vezetõ önkormányzat és azok az adófizetõk, akik adójukkal leginkább hozzájárultak a település fejlõdéséhez.

ERDÕS

NORBERT

ORSZÁGGYÛLÉSI

KÉPVISELÕ MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT NYÚJTOTT BE a 2006. évi költségvetési rendelethez. Indítványában javasolta a Mezõberényt
elkerülõ útszakasz megépítését, valamint a
szennyvízcsatorna III. ütemének elkészítését, megjelölve mindkét esetben a beruházás
lehetséges forrását is. Az Országgyûlés az
indítványt 160-185, illetve 150-192 arányban elvetette. n

DECEMBER

HÓNAPBAN

HÁZASSÁGOT

KÖTÖTTEK:

Bozóki Ferenc Mb. Békési út 4. és Madari
Hajnalka Horgas, Zsibrita János Mb.
Szénáskert 102. és Lévai Edina Szeghalom
Hunyadi u. 81., Polgár László és Kenderesi
Anikó Mb. Szarvasi út 24. szám alatti
lakosok.
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KULTÚRA

KISVÁROSI KAVICSOK

MAGYAR KULTÚRA HETE

WASS ALBERT ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
MEGYEI DÖNTÕJE A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A MAGYAR KULTÚRA HETÉNEK
RENDEZVÉNYEI
A

MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN:

2006. JANUÁR 17-27-IG
RETRÓ-PLAKÁT

KIÁLLÍTÁS

RÉGI

FILMPLAKÁTOKBÓL

2006. JANUÁR 17-ÉN 19 ÓRÁTÓL
KÉSZ CIRKUSZ
CÍMÛ ÚJ MAGYAR FILM

DVD - PROJEKTOROS VETÍTÉSE
BELÉPÕJEGY: FELNÕTT 300 FT,
DIÁK, NYUGDÍJAS

200 FT

2006. JANUÁR 19-ÉN 18 ÓRA
"ÍGY FOTÓZUNK MI"
MEZÕBERÉNYI AMATÕR FOTÓSOK
BEMUTATKOZÓ KIÁLLÍTÁSA

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
VÁRADI ZOLTÁN FOTÓMÛVÉSZ

„Az legyen fontos
számodra, hogy ki vagy,
nem az, hogy mid van.
Azokat tiszteld, akik
építeni akarják békés
világunkat, bármilyen
szerény mértékben is.
Védd az épületet azok
ellen, akik le akarják
rombolni. Mindnyájan
felelõsek vagyunk azért
a világért, amiben
élünk. Fontos, hogy életünkkel az összetartozást munkáljuk, melynek alapja a szeretet, a
barátság, az elkötelezettség és a megértés.”
A Wass Albert igazsága címû kiadványból idéztük a fenti mondatokat, kicsit meghatározva azt a
légkört is, amelyben a délutánt töltöttük. Wass Albert versei és prózái hangzottak fel a megye különbözõ településeirõl érkezett versmondók ajkán.
Jó volt hallgatni õket! Valamennyien szépen, kulturáltan mondtak veretes, szép irodalmi szöveget. Szunnyadó, vagy inkább csak ritkán megfogalmazott, nagyon emberi érzelmeket ébresztettek fel
bennünk. Mint a fenti idézet.
A Wass Albert országos vers- és prózamondó verseny meghirdetõje a bonyhádi Solymár Imre
Városi Könyvtár volt, annak a településnek a könyvtára, amely Magyarországon elsõként állított
szobrot az írónak. Január 7-én, Bonyhádon lesz az országos döntõ is, ahol a két kategória (14-24 év
és 24-bármely életkor) elsõ két helyezettje vehet részt.
A Tomanek Gábor színmûvész, Litauszky Magdolna, a Békés Megyei Könyvtár igazgató
helyettese, Fekete Gabriella, közoktatási szakértõ személyébõl álló zsûri a fiatalok kategóriájában
Mezei Réka (Petõfi Sándor Gimnázium, Mezõberény), Nagy Barbara (Evangélikus Gimnázium
Békéscsaba), a felnõttek kategóriájában: Binder Anikó könyvtáros-tanár, Mezeiné Bátori Valéria,
szerkesztõ vers- illetve prózamondását tartotta a legjobbnak.
Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy sikeresen képviseljék Békés megyét Bonyhádon.
Várfalvi Erzsébet

2006. JANUÁR 22-ÉN 17 ÓRA
ÜNNEPI MÛSOR
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
KÖSZÖNTÕT MOND:
CSERVENÁK PÁL MIKLÓS
POLGÁRMESTER

GÁLAMÛSOR:
"IDE LÁBAM NE TOVA …",
A BÉKÉSCSABAI

BALASSI TÁNCEGYÜTTES MÛSORA

MUZSIKÁL: A LUDAS ZENEKAR
KÖZREMÛKÖDIK: SOÓS EMÕKE

Meghitt hangulatú KARÁCSONYI VACSORÁVAL ZÁRTUK a gimnáziumban a 2005-ös évet.
Az osztályok az idén is az ünnephez méltóan díszítették fel a termet és az asztalokat.
Az esti mûsor hangulatát az iskola énekkórusa, valamint Détár Enikõ és Ulmann Zsuzsa színmûvésznõk garantálták.
Kõvári Ildikó

Mezõberényi Hírmondó
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KISVÁROSI KAVICSOK
IDÕSEK KARÁCSONYA 2005.
Szép hagyományunkat folytatva, a generációk
közötti együttmûködést erõsítve városunk gyermekei, fiataljai ebben az évben is mûsorral kedveskedtek a város idõskorú lakosságának.
A bensõséges hangulatú rendezvényen a
Mátyás király úti óvoda nagycsoportosainak
kedves mûsorát követõen Cservenák Pál Miklós polgármester úr köszöntötte a megjelenteket.
Jézus születésének ünnepére, a karácsonyra
való felkészülést a történelmi egyházak
lelkészei áhitattal segítették.
A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai "Karácsonyi ölelés" címmel nyújtották át verses,
zenés összeállításukat.
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola tanulói és tanárai három
ajándékkal is készültek. Az 1. Számú Általános
Iskola Tagintézmény 5. c. és 7. c. osztályos tanulóinak betlehemes játékát az Orlai Általános
Iskola Tagintézmény énekkarának karácsonyi
dalai követték. Mûsorukat a Zene- és
Képzõmûvészeti Tagintézmény növendékeinek
hangszeres elõadása zárta.
Az ünnepi délután különlegességeként a
Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar karácsonyi dalai csendültek fel.
A jelenlévõ idõseknek a karácsony hangulatától elválaszthatatlan beiglivel kedveskedtünk.
Az ajándékozás lehetõségét nagyon szépen
köszönjük támogatóinknak:
Mezõberény Város Önkormányzata, Szépe
Sándor, Vereckei Patika, Tóth János, Kósa
János, Grosz László, Kruzics Papírbolt, Dr.
Hegyesi Péter és Tsa. Bt., Fehér Károly, Winter
Zoltánné, Furtai Mária, Virág János, Tópart
Vendéglõ, Marton Mihály, Schäffer és Wágner
Kft., Tóth Sándor, Csávás István, Schäffer Kft.,
Kovács István, Vrbovszki Lászlóné, Pázsit
Mûszaki Kereskedés, Szenteszki György, Szõcs
Gyõzõ, Tánczos Imréné, Király Ida, Nagy
László, Balogh Csilla.
Kovács Edina igazgató

2005. november 30-án iskolánkban, a Petõfi
Sándor Gimnáziumban rendeztük meg a
Békés Megyei Humán Fejlesztési Információs Központtal közösen a IX. ORSZÁGOS ÉS
HATÁRON TÚLI KÖZÉPISKOLAI ARANY
JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENY MEGYEI
FORDULÓJÁT.
A verseny - melyre 17 tanuló adta be
nevezését - kellemes hangulatban zajlott.
Az I. helyezést Mezei Réka, 13. osztályos
tanuló érte el. 5. helyezett Hegyesi Klára, 9.
évfolyamos tanuló, aki iskolánk különdíját
kapta.
A jövõ év márciusában Nagykõrösön rendezendõ országos döntõn Mezei Réka
képviseli megyénket.
Kõvári Ildikó

FOGYATÉKOS EMBEREK NEMZETKÖZI NAPJA - MEZÕBERÉNYBEN IS.
A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából találkozót hívott össze a Mezõberényben
mûködõ „Fogjunk Össze!” Közhasznú Egyesület, a környéken tevékenykedõ, fogyatékkal élõ közösségek számára.
A rendezvény jelmondata:
"Fogjunk össze a másság elfogadásáért!"- volt.
Az összejövetelnek a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ adott
otthont. Célunk megvalósításához
az anyagi háttér egy részét a városi
önkormányzat Kulturális Bizottsága biztosította.
Cservenák Pál Miklós polgármester köszöntõje után a
mûsort a helyi "LEG A LÁB"
néptánccsoport elõadása nyitotta.
A mezõberényi Napsugár
Gondozási Központ képviseletében Benkõ László énekhangjával nyûgözte le a közönséget.
Egyesületünket Máté Norbert
és Mizsik Zsolt képviselte. Békéscsabáról érkeztek a Valóság
Színpad tagjai, akik szép szövegmondással, tiszta artikulációval bizonyították be, hogy a tehetség mindenkibõl elõvarázsolható. Különleges, rendhagyó
klippet mutatott be a Vadvirág-Esély-Klub Orosházáról érkezõ kis csapata. A Vésztõi Sérült
Gyermekekért Egyesület színeiben érkezõ fiatalok verssel és citerajátékkal kedveskedtek. A
szünetben kézmûves foglalkozáson együtt készítettünk karácsonyi díszeket a résztvevõkkel.
A rendezvény díszvendégei a Budapestrõl meghívott "A zene mindenkié!" Egyesület
Parafónia zenekar tagjai és segítõi voltak. Karmesterük - Fabényi Réka - meghatóan szép
mûsort állított össze. Hallhattunk Bachot, Beethovent, Vivaldit, és még sok híres klasszikus
mûvét. A hangverseny része volt az az elõadás, mely a Heirich Ullrich által megalkotott, Vetõ
Anna által adaptált hangszeres zenetanítási módszert mutatta be.
Az elõadás szívet-lelket melengetõ volt, melyet véget nem érõ vastaps kísért. Bárcsak
sokkal több meghívott hallhatta volna ezt a csodát!
A rendezvény létrejöttét segítették: Mezõberény Város Önkormányzata, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ, a Városi Könyvtár, a Fornetti, Pecze Péter, Kiszely Papír, Szabó László,
Furtai Mária. Köszönjük nekik!
Miklósik Béláné, az egyesület vezetõje

MIKULÁS-NAP alkalmából a Petõfi
Sándor Gimnáziumban lépett fel Sasvári Sándor színmûvész, a Jézus
Krisztus szupersztár, az Operaház
fantomja, a Miss Saigon stb. sztárja.
A kollégium aulájában - a mûvész
ígéretéhez híven - néhány percen belül fantasztikus hangulat kerekedett,
mely a világhírû dalok mellett varázslatos hangjának, egyéni- és közvetlen
elõadásmódjának egyaránt köszönhetõ. Aki jelen volt, mindenki
elbûvölve nézte a produkciót, és a sikert jelezte az is, hogy a közönség
kétszer tapsolta vissza az elõadót.
Kõvári Ildikó
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ARCOK A VÁROSBÓL
100. SZÜLETÉSNAP
Ha meglátom, önkéntelenül is kimondom
magamban: 100 éves!
1906. január 12-én, Mezõberényben
született Székely János.
Jankó bácsit ha névrõl nem is, de látásból
sokan ismerik. A utcán minden nap találkozhatunk vele, ebédelni siet. Hazafelé meglátogatja kedves barátnõjét, Olga nénit.
Beszélgetéseink során kiderült, hogy a 100 év
alatt sok jó történt vele, de bizony tragédiák is!

KÖSZÖNTJÜK KÕSZEGI MÁRTONT
Január 11-én lesz 75 éves.
Mezõberénybõl 1952. október 5-én került el.
Katonai szolgálatot 1952. október 5-tõl 1985.
január 1-ig teljesített. Iskolai végzettsége
Nemzetvédelmi Egyetem. Jelenleg nyugalmazott alezredes. Szegeden él.

A polgári iskola után kitanulta a takács
mesterséget. Érdekelte a zene. Békéscsabán,
elsõsorban csellón, de valamennyire a többi
vonóshangszeren is megtanult játszani. Mindig a zenével akart foglalkozni. 17 évig katonai zenekarban játszott, tagja volt a Fõvárosi
Szimfonikus Zenekarnak, a kaposvári színházban csellista volt. Hétvégeken lakodalmakban zenélt, tevékeny tagja volt a mezõberényi
népdalkörnek. Vallja, a zene mindig sokat segített!
Dolgozott Temesváron a gyapjúszövõben, mint mintaszövõ, szövettervezõ. Budapesten a
Magyar Gyapjúfonóban, Mezõberényben a szövõgyárban.
Közben jött a háború …..
Élete nagy tragédiája, hogy a háború alatt egy bombázás során a 10 éves fiát egy repeszdarab a nyakán eltalálta és elvérzett. ….
Szenvedélye volt a teke és a lóverseny. Saját lova is volt. ….
A Ferencvárosi Torna Clubnak 1922 óta tagja. Két évvel ezelõtt még rendszeresen járt a
Ferencváros futballmeccseire.
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNUNK NEKI!
Mezeiné Bátori Valéria

VEZSENYI LÁSZLÓ
2005. ÕSZÉN ÜNNEPELTE
100. SZÜLETÉSNAPJÁT
1905. október 9-én született Békésen.
Tízen voltak testvérek, de már csak ketten
élnek. Az öccse 94 éves.
Állatgondozóként és növénytermesztõként dolgozott.
SZABÓ ANTAL
2005. szilveszterén ünnepelte 96. születésnapját.
Ezúton szeretettel köszöntjük:
családja, volt munkatársai és tanítványai.
Erõt, egészséget, minden jót kívánunk!

Csöndes, szerény ember.
100. születésnapján sok-sok ismerõse,
családja, két lánya, vejei, 4 unokája és 7
dédunokája köszöntötte!

HÁLÁS KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK FÉRJEM

SZABÓ KÁROLY
TEMETÉSÉN MEGJELENTEK,
MÉLY GYÁSZUNKBAN OSZTOZTAK
FELESÉGE, LÁNYAI, VEJEI ÉS UNOKÁI

DECEMBER HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK: Kónya Sándor (1941) Mb. Nagymester 3., Klein Andrásné Kemény Magdolna (1911) Mb. Rákóczi 35., Tímár Józsefné Sóczó Eszter
(1916) Mb. Belentai u. 18., Sinka Lajosné Varga Erzsébet (1916)
Mb. József A. 77., Csejtei Pál (1928) Mb. Kérhalom u. 39.,
Pálföldi Jánosné Szlaukó Ilona (1909) Mb. Puskin u. 1., Burai
Mihály (1956) Mb. Fürjes u. 13. szám alatti lakosok.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el, mert 2005. december 4-én 04.50 órakor ismeretlen
tettes a Mezõberény Tavasz utca egyik családi házának utcai kerítésén keresztül az udvarba mászott.
A lakás bejárati ajtaján keresztül a házba ment, és magához vette a sértett pénztárcáját. Azt, az abban
lévõ készpénzzel együtt távozáskor eltulajdonította. A lopással okozott kár: 16.000 Ft.
A bejelentést követõ adatgyûjtések során megállapítást nyert, hogy a fenti bûncselekményt N.G.
mezõberényi lakos követte el. A nyomozás során az eltulajdonított pénz megtérült, és a sértett részére
visszaadásra került.
Ugyancsak nyomozás elrendelésére került sor. 2005. december 20-án 16.00 óra és 17.00 óra közötti idõben ismeretlen tettes a Mezõberény Petõfi S. utca 54. szám alatt lévõ "Napsugár" lakóotthon
konyha helyiségében az ott dolgozó egyik alkalmazott figyelmetlenségét kihasználva magához vette
a sértett tulajdonát képezõ pénztárcát. Az abban lévõ készpénzt, személyes iratokkal, valamint mobiltelefont távozáskor eltulajdonította. A lopással okozott kár: 12.000 Ft.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt az otthon egyik lakója követte el. A
cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy a cselekmény elkövetését beismerte. Az eltulajdonított tárgyak felkutatása jelenleg folyamatban van.
Lopás vétség elkövetése miatt került sor nyomozás elrendelésére. 2005. december 26-án 12.00 óra
és 15.50 óra közötti idõben ismeretlen tettesek a Mezõberény Csabai úton található családi ház utcai
kerítésén keresztül a házhoz tartozó udvarba másztak. Onnan a lakás bejárati ajtaján keresztül a
házba mentek, ahol különbözõ kéziszerszámot, használati tárgyat, valamint egy motorkerékpárt vettek magukhoz, melyet távozáskor eltulajdonítottak. A lopással okozott kár: 20.000 Ft.
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a fenti bûncselekményt három mezõberényi
gyermekkorú személy követette el, akik a bûncselekmény elkövetését beismerték. Az eltulajdonított
tárgyak részben megtérültek, visszakerültek a sértetthez.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Megyei Balesetmegelõzési Bizottság "VÉSZFÉK"
elnevezéssel ingyenes kiadványt bocsátott ki, melyben érdekes keresztrejtvények és egyéb
rejtvények találhatóak. A rejtvények megfejtõi hasznos közlekedési információkhoz és tanácsokhoz
juthatnak.
A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson a helyes és biztonságos közlekedéshez a balesetek
megelõzése érdekében.
A kiadványhoz térítés nélkül egész évben az alábbi helyeken lehet hozzájutni.
- Mezõberény Fõ út 4. szám Városi Könyvtár,
- Mezõberény, Kossuth tér újságos pavilon,
- Mezõberény MÁV állomás újságos pavilon.
A rejtvényújság megfejtõi között kéthavonta ajándékcsomag kerül kisorsolásra.
A fõdíj sorsolása: 2006. december 15-én 10.00 órakor a Csaba Center aulája.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy éljenek az ingyenes kiadvány által nyújtott lehetõsséggel és minél
többen szerezzék és fejtsék azt meg, melyhez sok sikert kívánunk.
A Mezõberényi Rendõrõrs továbbra is kiemelt figyelmet fordít a házaló jellegû cselekmények
megelõzésére és kiszûrésére, valamint a hamis pénz felhasználóinak elfogására.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy idegen személy részére ne adjanak el házi termékeket és más
tárgyat, illetve idegen személy részére ne váltsanak fel nagyobb címletû bankjegyet.
Amennyiben ez elkerülhetetlen, minden esetben ellenõrízzék a bankjegyek eredetiségét, és csak
valódi bankjegyet fogadjanak el..
Kérjük továbbá, hogy amennyiben gyanús körülményt tapasztalnak, vagy gyanúsan viselkedõ
személyt látnak, soron kívül tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

LÁZÁR APRÓCIKK ÉS ÚJRUHA
VÁSÁR
JANUÁR 13-ÁN (PÉNTEKEN)

a Mûvelõdési Központban.

Mezõberényi Hírmondó

HELYREIGAZÍTÁS
Elmúlt havi számunkba két értelemzavaró
hiba is csúszott:
Erdõs Norbert képviselõ úr tájékoztatójából
ugyan csak egyetlen "ban" rag maradt le, de
az olvasók többsége a befejezetlenség miatt
kereste a folytatást. A cikk utolsó, hiányos
mondata eredetileg így íródott: "Az azóta
napvilágot látott költségvetési tervezetben a
korábbinál is hátrányosabb módosításokat
terveznek bevezetni, ezért aláírásgyûjtési
akció indult az országban."
Rosszabbul jártunk Szabó Endre tiszteletes
úr írásával, ott három bekezdés is lemaradt,
ezért azt teljes terjedelmében újra közöljük:
"miért taszítottál el engem?" (2/b)
Szent Lecke: Zsoltárok könyve 42,1-12.
Textus: Zsolt 43,1-5.
Az egybefüggõ két zsoltár megtanít bennünket a misszióra: Istenrõl való bizonyságtételre, és a jó cselekedetekkel való igehirdetésre.
A fogságba vitt, Jeruzsálem pusztulásáról
szóló hírekkel keserített, fogva tartói csúfolódásával megalázott, minden körülménynek reménytelenséget sugárzó súlya alatt, a
korábban népét Istentiszteletre vezetõ pap
elkeseredésében kérdi: miért taszítottál el? S
hozzá hasonlóan, a hitben járók minden korban, elkeseredésükben Istent kérdezik: miért
taszítottál el engem? Én Istenem, miért
hagytál el engem?
Sokan vannak, akik nem hitben élnek. Elkeseredésükben azonban, családból kirekesztettként, emberi kapcsolatot nem találóként, célját vesztettként, társadalomból kizártként, az egyedüllét sorsát súlyos teherként átélõként, az életüknek semmi értelmét
megfogalmazni nem tudóként, pillanatnyi
feloldódást keresõként és abban csalódóként
(de a drog végleges rontásából megszabadulni nem tudóként) sokan élnek kitaszítottként.
A hajléktalant nem fogadják vissza, a drogost elkerülik, az iszákost megvetik, a
kallódó gyermeket nem figyelik, az éhezõt és
nélkülözõt saját sorsával okolják - tényleg
nem kellenek senkinek.
A hitben járónak, de elkeseredettnek, az
Istennél voltnak, de eltávolodottnak örömhír,
hogy Isten szeret, megkeres, megbocsát,
megsegít.
A hit nélkül kitaszítottként élõnek
"evangélium" éhségében a falat kenyér,
hajléktalanként a befogadó ház, drogosként
az elfogadó és törõdõ testvér, iszákosként a
nem ítélkezõ felkarolás, bajbajutottként a
nem szemrehányó segítség.
Hirdessük hát Isten szeretetének és gondoskodásának örömhírét szavaink és cselekedeteink bizonyságtételével a társadalmi
misszióban is.
Az érintettektõl és olvasóinktól is elnézést
kérünk!

Mezõberényi Hírmondó
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SPORT
LABDARÚGÁS
Megye I. osztály felnõtt
Edzõ: Barabás István
10.29.: Kondoros-Mezõberény FC 1:0 (0:0)
A végig paprikás hangulatú mérkõzésen a Kondoros az utolsó percben lõtt góllal gyõzött.
Jó: Sajben.
11.01.: Mezõberény FC-Szabadkígyós 3:2 (3:0)
Hatalmas küzdelemben az elsõ félidõben nyújtott kitûnõ játék alapján megérdemelten gyõzött
a berényi csapat.
Góllövõ: Fejes 2, Nyeste 1,
jó: Fejes, Nyeste, Benyovszki, Bereczki.
11.05: Békésszentandrás-Mezõberény FC 2:1
(1:0)
Gyenge színvonalú mérkõzésen a Békésszentandrás nagyobb akarata gyõzött.
Góllövõ: Fejes,
jó: Sajben, Benyovszki, Barabás.
11.12.: Mezõberény FC-Magyarbánhegyes 3:1
(1:1)
Iramos és jó mérkõzésen a támadó footballt játszó mezõberényi csapat megérdemelten gyõzött.
Góllövõ: Wagner 1, Fejes 2,
jó: Váradi, Fejes, Sajben, Wagner
11.19.: Dévaványa- Mezõberény FC 0:2 (0:1)
Nagyon rossz talajú pályán, kemény mérkõzésen nagyon jó eredmény.
Góllövõ: Bokor, Wagner,
jó: Váradi, Bokor, Bondár, Wagner.
Év végi õszi évadzáró eredmények
Mezõberény FC-Mezõhegyes 2:2.
Góllövõk: Wagner, Fejes.
Jó: Váradi, Sajben, Bondár.
Mezõberény FC-Vésztõ: 1:0.
Góllövõ: Fejes.
Jó: Benyovszki, Bondár, Fejes.
Battonya-Mezõberény FC: 3:0. Jó: Bereczki.
Megye I. oszt. ifjúsági
Edzõ: Vrbovszki János
10.29.: Kondoros- Mezõberény FC 1:3
11.01.: Mezõberény FC-Szabadkígyós 3:2
11.05.: Békésszentandrás- Mezõberény FC 4:0
11.12.: Mezõberény FC-Magyarbánhegyes 5:3
11.19.: Dévaványa- Mezõberény FC 0:1
Megye III. osztály
Edzõ: Gál András
10.20.: Zsadány- Mezõberény FC II. 1:4
11.05.: Mezõberény FC II. - Kötegyán 3:4
11.12.: Gyula Termál II.- Mezõberény FC 0:2
11.19.: Mezõberény FC II.-Szarvasi L.Sz.K 0:1
Serdülõk eredményei:
Edzõ: Vrbovszki János
1. ford.: Mezõberény-Csabacsûd: 3:0
2. ford.: Szeghalom-Mezõberény: 3:2
3. ford.: Mezõberény-Körösladány: 9:0
4. ford.: Gyermek FC-Mezõberény: 2:2
5. ford.: Mezõberény-Gyomaendrõd USE 1:2
6. ford.: Gyomaendrõd FC-Mezõberény: 0:3

7. ford.: Mezõberény-Dévaványa: 0:0
8. ford.: Békésszentandrás- Mezõberény: 0:16
9. ford.: Mezõberény-Vésztõ: 1:1
10. ford.: Mezõberény-Füzesgyarmat: 3:1
11. ford.: Szarvas- Mezõberény: 5:0
A serdülõk a korábban közölt mérkõzésekkel
együtt összesen 11 mérkõzést játszottak és a csoportjukban az 5. helyezést érték el az õszi szezonban. Gólkülönbség 40:15. Pontszám: 18.
Kitûnõ eredmény, amely az edzõt is dícséri.
Legtöbb gólt rúgta: Horváth Mihály: 13, Szûcs
Gábor: 10.
Utánpótlás (13 évesek):
Mezõberény FC-Gyomaendrõd FC: 0:2
Gyermek FC- Mezõberény FC: 2:1
Mezõberény FC-Gyomaendrõd VSE: 6:0

KOSÁRLABDA
NB II férfi
Játékos edzõ: Frey Tibor
Domaszék-MBSSE: 106-79(22:24, 27:16,
24:21, 33:18)
Legtöbbet dobók: Bálint (8), Szabó (24), Honhalmi (18/9), Szekeres (15/9), Frey (14/6)
NB II nõi:
Edzõ: Iványi László
Békési Áfész SE-MBSSE: 66-70 (12:21, 12:21,
12:12, 30:16)
Legtöbbet dobók: Móricz (10), Jónás (7/3),
Balog E. (19/9), Szenteszki (9/6), Kondé K.
(12), Zolnai (5), Bányai (4), Kondé N. (4).
MBSSE-Miskolc EAFC: 58:62 (15:15, 8:16,
17:15, 18:16)
Legtöbbet dobók: Móricz (7), Jónás (10),
Bányai (4), Balog E. (18/12), Kondé K. (7),
Szenteszki (10/3), Zolnai (2).

Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány eredményei:
Serdülõk:
Edzõ: Kajlik Péter, Tóth Olivér
10.28: Füzesgyarmat FC- Mezõberény Gy. Foci
Gurmai Sándor
A.: 1:6 (0:3)
Góllövõk: Kajlik Alpár (2), Tóth János (1),
Fekete Zsolt (1), Szadai Attila (1).
Sikerekben és egészségben gazdag boldog új
11.07: Gyomaendrõd Gy. Foci A.- Mezõberény
évet kíván Mezõberény minden sportolójának
Gy. Foci A.: 0:2 (0:1)
és sportot szeretõ lakosságának
Góllövõk: Molnár Dániel, Kajlik Alpár
az MFC elnöksége és vezetõsége nevében:
11.13: Mezõberény Gy. Foci A.- Gyomaendrõd
Balogh Dániel, Gurmai Sándor
FC: 5:1 (1:0)
Góllövõk:
Kajlik Alpár (3), Tóth
János (2).
A Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
csapata az õszi szezonban veretlenül az elsõ
helyen végzett.
A korábban közölÉPÜLETGÉPÉSZETI ÜZLET
tekkel együtt összesen
11 mérkõzést játszott.
MEZÕBERÉNYBEN
Gyõzelem: 10
Döntetlen: 1
A LUTHER TÉR 4. SZÁM ALATT!
Kitûnõ eredmény, kitûnõ szakmai munka.
Tel.: 66/424-166
A Békéscsabai Utánpótlás FC meghívására
november 19-20-án
nagyszabású nemzetközi labdarúgó tornán
vettek részt a Mezõberényi Gy. Foci Alapítvány játékosai 2. korosztályban, az 1995ös, 1997-es születésûek.
A 20 csapatból álló
rendezvényen 10. helyezés,
megelõzve
több híres csapatot.

Év végi nyereményakciónk nyertesei:
Fõdíj: gáztûzhely - Kreisz Zsolt
II. díj: szénmonoxid érzékelõ: Schäffer Gáborné
További ajándéktárgyak: Szabó Edit (Köröstarcsa), Ignácz
György, Kreisz Mihály, Gyarmati Gábor, Nagy Imre
(Csárdaszállás), Gyarmati Gábor, Lammersfeld Péter,
Halmosi József, Radványi Annamária.
Vigaszdíj: Fekete László.
Nyerteseinknek gratulálunk!

Eredményekben gazdag békés, boldog
új évet kívánunk minden eddigi
és leendõ vásárlónknak!
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KÖSZÖNET
A Városi Könyvtár köszönetet mond mindazoknak, akik a közelmúltban Mezõberényhez való hûségüket azzal is jelezték, hogy munkáikból egy-egy példányt eljuttattak a könyvtárba. Így valójában a város
lakosságát ajándékozták meg mûveikkel, amely intézményünkben
mindenki számára hozzáférhetõ.

Mezõberényi Hírmondó

HIRDETÉS
ELADÓ vagy KIADÓ!
Összkomfortos családi ház Mezõberény,
Csabai út 12. szám alatt.

KÖSZÖNJÜK:
Kaposi Márton Filozófusok és filológusok c. könyvét,

Érdeklõdni: tel: 352-567

Steve Kissnek (Kiss István) Hegedûs Gitta Osztogatók c. mûvét,
Novákné Plesovszki Zsuzsanna id. Jeszenszky Károly és mûve c.
könyvét,
Dr. Irányi István munkáit,
Irányi Dezsõ írásait,
Molnár Ambrus özvegyének a férje hagyatékából könyvtárunknak
adományozott anyagot,
Lengyel Imre mûveit,

KIADÓ!
Garázsok, irodák, raktárak és zárt udvarok
kiadók a mezõberényi Hõsök út 5. szám
(volt Kalász Gazdaszövetkezet)
és a Kossuth tér 7. szám
(volt Áfész nagy Csemege) alatt.

Kugler József munkáit,
Körösi Mihály Képek Orlai Petrics Soma életébõl címû könyvét,
Szabó Benjámin Atomkorkép címû munkáját,
Puskel Julianna Ajánlások az SE-30 TENS hatékony felhasználásához c. kiadványát,
Tomcsányi István A Magyar Szívsebészeti Társaság jubileumi
évkönyve c. könyvét,
Gróf Ágnesnak az Eiler (Bonyhai) Mihály Mezõberény nagyközség
fejlõdése és jövõje c. doktori értekezésének eredeti példányát, és a
Mezõberénnyel kapcsolatos szakdolgozatokat.

A 2006-os évben is

Érdeklõdni: tel/fax: 352-207
Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

a névjegytõl a könyvig!
Berény Nyomda
Mezõberény, Vésztõi út 11.
66/423-361

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK
MINDEN

KÁÁÁÁR

VÁSÁRLÓNKNAK!

Kár,
hogy évek óta nem sikerült kijavítani a
Széchenyi utca páros oldalának elején
lévõ összetöredezett, járhatatlan járdákat
és a Fõ út 8. sz. alatti épület Gyomai út
felöli oldalának lesüllyedt járdáit, mert
kiadós esõ után bokáig érõ vízben kell
átgázolni a járókelõknek.

JANUÁRBAN IS AKCIÓK!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-17.00-ig, szombat-vasárnap 8-13-ig!
Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõ bizottság
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