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NEKIK IS ADHATJUK!
Mint már néhány éve, ezúttal is közöljük azoknak a társadalmi szervezeteknek , egyesületeknek, alapítványoknak a nevét és adószámát, akik városunkban mûködnek és eljuttatták hozzánk adataikat.
Kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek
személyi jövedelemadójuk 2x1%-áról.
Kedvezményezettek:

Adószám

1. Sz. Általános Iskola DSE
19058582-1-04
2. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesület 19052256-1-04
Alföld Turista Egyesület Mezõberény
18386114-1-04
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület
19052593-1-04
Cukorbetegek Egyesülete
18376830-1-04
Erõs Vár Alapítvány I. ker. Evangélikus Egyház
18376438-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány
19054564-1-04
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége
19002464-2-42
Mezõberényi Erdélyi Kör
18370212-1-04
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
18379981-1-04
Mb-i Német Hagyományápoló Egyesület
19059741-1-04
Mezõberényi Horgászok Egyesülete
19977946-1-04
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány
18383159-1-04
Mezõberényi Szlovákok Szervezete
18377178-1-04
Mb-i Városszépítõ és Városvédõ Egyesület 18373947-1-04
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
19052500-1-04
Orlai Petrics Soma Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány
18376050-1-04
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Mb.
18378935-1-04
Petõfi és Goethe Alapítvány
(Petõfi Sándor Gimnázium Mb.)
19061522-1-04
Petõfi Sándor Gimnázium DSE
18380606-1-04
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Mezõberény
15345400-2-04
Spektrum Alapítvány
(Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Mb.)
18380747-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület
18382756-1-04
Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület
18384253-1-04
Egyházak:
Evangélikus Egyház
R. Katolikus Egyház
Református Egyház
Kiemelt elõirányzat:
a társadalmi bûnmegelõzés feladatainak
a parlagfû-mentesítés feladatainak
az egészségjavítást célzó sporttevékenység
a Szülõföld Alap

Technikai szám
0035
0011
0066
1294
1153
1304
1311

Túl az elsõ önálló hangversenyen
A múlt havi Mezõberényi Hírmondóban meghívást olvashattak,
egy kedves invitálást a mezõberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar
január 29-i elsõ önálló hangversenyére.
A szombat késõ délután kezdõdõ és estébe nyúló hangverseny
nagyszerûen sikerült. A színháztermet megtöltötték a szülõk, hozzátartozók és sok-sok zenekedvelõ, zeneszeretõ vendég.
Mezõberényben az emberek mindig nyitottak voltak a zene iránt. A
jelenlegi daloskör 1898-tól megszakítás nélkül fennáll. A zenei oktatás
is több évtizedes múltra tekint vissza. Kezdetben ének-zene szakos
pedagógusok tanították a gyerekeket hangszerre és zeneelméletre.

1994-tõl már önálló zeneiskola keretén belül folyt az oktatás. Jelenlegi formájában a zeneiskola 2002-tõl mûködik, 12 zenetanárral. A
mûvészeti iskolának ebben a tanévben 172 növendéke van, a zeneiskola növendékei helybeliek és a környezõ településekrõl jönnek. Több
testvérpár is van közöttük. Egy-egy család 2-3 gyermeke is a zeneiskola
növendéke. A szolfézs tanulása mellett sok hangszer közül választhatnak:
fuvola, furulya, klarinét, trombita, tuba, alt-szaxofon, tenor-szaxofon,
vadászkürt, baritonkürt, tenorkürt, hegedû, gordonka és zongora.
A zeneiskola pedagógusaiban már évekkel ezelõtt felvetõdött egy
fúvószenekar létrehozásának gondolata, amit a város vezetése is
támogatott. A zenetanárok - többen más fúvószenekarban is játszanak
– nagyon jól tudták, tudják, mit jelent az együttzenélés öröme,
élménye.
A mezõberényi Városi Ifjúsági Fúvószenekar 1999-ben alakult
Matajsz János karnagy vezetésével. Ekkor néhány zeneiskolás
növendék és zenetanár alkotta a zenekart, mely egy-egy városi rendezvény mûsorát és hangulatát színesítette. A folyamatos munka és
utánpótlás-nevelés eredményeként ma 30 tagú a zenekar.
(folytatás a 7. oldalon)
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Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl
a Képviselõ-testület 2005. január 28-i ülésére
(legutóbb testületi ülés 2004. december 18.)
Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést módosított az Alterra
Építõipari Kft-vel „A mezõberényi városi strandfürdõ úszómedence
burkolatfelújítás és vízforgató gépház felújítási, bõvítési munkálatai”-ra. A
vállalkozói ár 54 millió Ft + ÁFA összege nem változott, de a november
30-i határidõ 2005. május 15-re, a strand tervezett megnyitási idejére módosult.
A Békési út 2. szám alatt lévõ 18 db költségalapú bérlakásnak a
Lakásinnovációs Kft.-vel megkötött szerzõdésben elõírt és vállalt kötelezõ
forgalmi értékbecslésére megbízási szerzõdést írt alá Cservenák Pál Miklós polgármester Hajdú Istvánné ingatlanforgalmi értékbecslõvel. A
szerzõdés szerinti bruttó vállalási ár 42.000 Ft.
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. értesítése
alapján - a számos pályázó és a viszonylag kevés forrás miatt - nem nyert
„Az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati kiadások támogatásá”-ra benyújtott pályázat, amely a Városi Könyvtár részleges
felújítását jelentette volna.
Az NRZST Építészmûhely ügyvezetõje, Hayde Tibor látogatott Mezõberénybe. A strand területén helyszíni szemlét tartott, és további információkat szerzett be az engedélyes és kiviteli tervek készítéséhez, az idõsek medencéjének tervezéséhez, valamint a strand területének további fejlesztéséhez. Az engedélyes tervek leadási határideje december 31.
A mezõberényi PASZI Bt.-vel adásvételi szerzõdést kötött Cservenák
Pál Miklós polgármester az önkormányzat tulajdonában, de korábban a
Közszolgáltató Intézmény használatában lévõ BLP-498 forgalmi rendszámú, 18 éves Lada Niva gépkocsi eladására. Az eladásra meghirdetett
gépjármûre egy jelentkezõ volt, a beígért 120.000 Ft-os vételárral szemben
140.000 Ft-ért kelt el.
A Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke, Varga Zoltán úr tájékoztatta városunkat, hogy döntöttek a helyi védelmi bizottságok számának és
illetékességi területének megváltoztatásáról, mely igazodik a statisztikai
besoroláshoz, illetve azzal azonos.
Folyószámla hitelkeret-szerzõdést kötött Cservenák Pál Miklós polgármester az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Délalföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságával 200 millió Ft összegû hitelkeret
2005. január 3-tól szóló rendelkezésre tartásáról. A hitel felvétele a szennyvízcsatorna építése és a szennyvíztelep bõvítése nyomán jelentkezõ utófinanszírozás áthidalásaként, illetve kezeléseként éven belüli visszafizetésként jelentkezõ szükségmegoldás.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kérhalom utcai székházában
Kisebbségi Napon vett részt a többi kisebbségi önkormányzat képviselõje mellett a polgármester, Wagner Márton alpolgármester és Wagner József
képviselõ.
A Mezõberényi Kábel TV-ben meghirdetett Gyomai út 1. sz. alatti
épületben lévõ 3 db volt önkormányzati bérlakás licitjén az A fsz. 1. sz.
alatti lakásra 3 vevõ jelentkezett, és a 42 m2-es lakásra a 95.000 Ft/m2 ár
szerinti 3.990.000 Ft helyett 4.500.000 Ft-ért kelt el. A B I/8. sz. alatti 72
m2-es lakásra 2 vevõ licitált, és a meghirdetett 95.000 Ft/m2-es alapárral
számolt 6.840.000 Ft helyett 7.880.000 Ft-ért kelt el. Az A. I/3. sz. alatti 85
m2-es lakásra nem jelentkeztek a meghirdetés idõpontjáig.
December 30-án került megtartásra az az óévvégi elbeszélgetés, amelyre a képviselõ-testület nevében a legtöbb adót fizetõ 80 vállalkozót hívta
meg Cservenák Pál Miklós polgármester. A meghívás alapján a rendezvényen a meghívottak mintegy fele vett részt. A fogadás elõtt a polgármester
összehasonlítást tett, hogy a vállalkozók által befizetett adók milyen célok
megvalósításához voltak elegendõek, illetve elmaradásuk esetén mivel lenne szegényebb városunk.
A két ünnep között megtörtént a Vésztõi úti szociális bérlakások
mûszaki átadása, így nem volt akadálya a lakhatási engedély kiadásának.
Az elsõ bérlõk kijelölése után sorsolással döntöttek arról, hogy ki melyik
bérlakás lakója lett. Az azonnali átadás – átvétel után a bérlõk beköltözhet-

tek a lakásokba, így nagy részük új otthonában ünnepelhette az új esztendõt.
A Mezõberényi Kábel TV Szövetkezettõl megrendelésre került a
Vésztõi úti 12 lakás kábeltelevízió kiépítése, melynek ára bruttó 318.000
Ft. A bérlõk 3500 Ft belépési díj befizetése után a havi díj fizetése mellett
tarthatnak igényt a Kábel TV szolgáltatásaira.
Szerzõdésmódosításra került sor az Antenna Hungária Rt.-vel, az internethez szükséges sávszélességet 1 MBps-ról 2 MBps-re bõvítették. A
sávbõvítés miatt a korábbi bruttó 300.000 Ft/hó szolgáltatási díj 400.000
Ft/hó-ra emelkedett.
Cservenák Pál Miklós polgármester és Magyar Pál, a Közszolgáltató
Intézmény vezetõje levélben mondott köszönetet Tokaji István úrnak a
DÉMÁSZ és Csipke Ferenc úrnak a Helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
képviselõjének és munkatársainak az ünnepi díszkivilágítás megvalósításában való közremûködésükért, valamint Püski Tibor vállalkozónak a városi
karácsonyfa adományozásáért.
Az új esztendõ elsõ hetében került sor a Luther út 1. sz. alatti orvosi
rendelõkbõl kialakított 3 önkormányzati bérlakás mûszaki átadására. A
korábban kiürített további 3 önkormányzati bérlakással együtt így 6 lakást
adtak át a Petõfi Sándor Gimnázium részére externátusi célra.
Bemutatkozó látogatást tett a polgármesternél a Bólem Kft. ügyvezetõ
igazgatója, Mochnács Pál úr, valamint Oczot János úr, a cég alkalmazottja. Látogatásuk céljaként szorgalmazták a Kft. és az Önkormányzat közötti együttmûködést, közremûködésüket ajánlották fel a tevékenységi körükbe tartozó építési beruházások tekintetében.
Látogatást tett a polgármesternél Molnár Lajos újságíró Körösladányból. A látogatás alkalmával felvázolta a város érdekében részérõl kifejthetõ
lehetõségeket, amelyek mindenképpen városunk javát szolgálnák.
A 3K Consus Iroda programmenedzsere, Tajti József úr látogatott
Mezõberénybe. A Miniszterelnöki Hivatal ezt az irodát bízta meg a Békés
megyei munkaerõhelyzet elemzésével a munkaerõhelyzet javítására ösztönzõ elképzelések felvázolására. Látogatása alkalmával Cservenák Pál
Miklós polgármester beszámolt Mezõberény Város munkaerõhelyzetének
alakulásáról.
Az ITDH Kft. részérõl Szász Zitával befektetési lehetõségek kiközvetítésérõl folytatott tárgyalásokat Cservenák Pál Miklós polgármester. A Bútoripari Rt. épületrészeit ki kellene használni, lehetõleg munkavégzésre felhasználni, melynek megvalósításában segíthet a kft.
Cservenák Pál Miklós polgármester megállapodást írt alá Kovács
Károly úrral, a DÉMÁSZ Békéscsabai Kirendeltségének vezetõjével. A
mezõberényi strandfürdõ kiszolgálását biztosító transzformátorállomás létesítése elõreláthatólag 5.078.545 Ft-os költséggel megvalósítható
a 2003-2013 közötti esedékes 5.479.000 Ft összegû DÉMÁSZ részérõl
fennálló oszlopdíj terhére. A pontos összeg e megállapodás után a
DÉMÁSZ részérõl megkötött tervezési szerzõdés alapján kerül
meghatározásra. A kivitelezésnek 2005. május 1-ig kell megvalósulnia.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban újévi hangversenyt adott az
Orosházi Fúvós Együttes a Mazsorett Varázs Alapítvány meghívására. A
két civil szervezet példás kapcsolatot alakított ki; hagyományteremtés
szándékával megrendezett fellépésük sok érdeklõdõt vonzott.
A XII. Farsang Kupa elnevezésû verseny zajlott a Molnár Miklós
Sportcsarnokban. A gyermek-labdarúgó torna résztvevõi január 8-án a
közép korosztály tagjaiból kerültek ki, az 1994-1997 között születtek
mérhették össze erejüket.
A Wiener Center Kft. átadta a 2004. évi házi szennyvízbekötés
készítések listáját, mely alapján történik az elkészült bekötések helyszínelése ill. a korábbiakban elõlegként kifizetett összeg elszámolása. Idõjárási
problémák és egyéb okok miatt néhány munkát csak 2005-ben végeznek el.
Január 12-én került sor a szennyvíztelep 6 hónapos próbaüzemének
értékelésére. Néhány kisebb problémától eltekintve a telep állta a versenyt.
A szennyvíztelep üzemeltetésre való átadása megtörtént a Vízmû Rt.
részére.
Megtörtént a Sport utca 8-18. sz. alatti 6 db költségalapú bérlakás
céljára épített lakások használatbavételi engedélyezési eljárása. A
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
képviselõ-testület korábbi döntése alapján a lakások elosztására sor került,
és megkezdõdött a beköltözés.
A Vízmû Rt. vezérigazgatója, Hideg András megküldte aláírásra azt a
megállapodást, amelyben a szennyvíz-szolgáltatás díjbesorolása III. csoportból a II. csoportba kerül. A besorolást a nagyszámú szennyvízbekötések miatti gazdaságosabb üzemelés indokolja, mely köbméterenként mintegy 20 Ft-tal csökkenti az eddigi szolgáltatási árat.
A Városszépítõ és Városvédõ Egyesület meghívásának tett eleget
Cservenák Pál Miklós polgármester január 13-án. A találkozón egyeztették
a város anyagi javainak gyarapítását és szépítését elõsegítõ közös pontokat.
A május 1-jei Európa Nap helyszíne ismét a Kastély udvara lesz. A 6 db
testvérvárosi kapcsolatot is bemutató bejárati üdvözlõtábla egységesítésében szerepet vállalt az egyesület. A városi fásítási program mellett a strandfürdõ területének csinosításában is felajánlották közremûködésüket.

Hanyecz Zsuzsanna, városunk volt lakója látja el.
A Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján a 2004. november 30i regisztrált munkanélküliek száma Mezõberényben 465 fõ volt.
Az Állami Számvevõszék részérõl Koltai Zsoltné számvevõ csoportvezetõ,
Hirka Mihály fõtanácsadó, Laki Dóra számvevõ tanácsos és Vida László
számvevõ tanácsos 2005. január 17. és február 9. között Mezõberény város
átfogó ellenõrzését végzi a 2002-2004. évekre vonatkozóan. A költségvetés
készítése miatt ez a vizsgálati idõszak nem igazán szerencsés számunkra.
A mezõberényi 3895 hrsz. alatt, a Vésztõi úton épült 12 db, egyenként 62
m2-es lakás vételére kötött szerzõdést Cservenák Pál Miklós polgármester és
Kmetykó István úr, a Berény Építõipari Kivitelezõ Kft. ügyvezetõje. A vételár
71.688.000 Ft + 17.922.000 Ft ÁFA, összesen 89.610.000 Ft.
A Békési Kistérségi Társulás ülésén vett részt a polgármester Dr. Hantos
Katalin jegyzõnõvel, ahol elfogadták a vidékfejlesztési menedzser beszámolóját
2004. második félévében végzett munkájáról, valamint a társulás logóját, az
alapító okiratot és a megállapodást. Cservenák Pál Miklóst a társulás Pénzügyi
Bizottságának elnökévé választották. Dr. Dávid Imre, Gyomaendrõd polgármestere a kistérség vonatkozásában aktívabb munkát kért.
Paksi Csaba kecskeméti tervezõ szóbeli megbízást kapott Cservenák Pál
Miklós polgármestertõl a Fõ utcai kastély tetõszerkezetének cseréjére
vonatkozó tervezési feladatokra. A megbízás szükséges ahhoz a mûemlékek
helyreállítására megjelent pályázathoz, amelyet február elejéig lehet benyújtani.
A szegedi Mûemlékvédelmi Hivatal vezetõje, Széphegyi László látogatott
Mezõberénybe, aki érdeklõdéssel figyeli a mûemlékvédelem érdekében tett
pályázati erõfeszítéseket, és azt támogatja.
A Pénzügyi és Biztosítási Tanácsadó Kft szakreferense, Szél Tünde tárgyalt
a polgármesterrel az Önkormányzat és körébe tartozó kedvezõ feltételû vagyoni
jellegû biztosításokról, és az egészségügyi pénztári feladatok melletti nagyobb
anyagi juttatás biztosítási feladatairól. Konkrét ajánlatok márciusban várhatók.

MIRÕLTÁRGYALTAKÉPVISELÕTESTÜLET?

A Mezõberényi Kábel TV vezetõsége meghívásának tett eleget Cservenák Pál Miklós polgármester az Eötvös utcában lévõ, tetõtér-ráépítéssel bõvült
(felvételünkön) új telephelyének átadási ünnepségén. A szövetkezet elnöke,
Szák Gyula beszédében elemezte a kialakítás körülményeit és a Kábel TV
Szövetkezet jövõbeni mûködésének lehetõségeit. Szó volt arról is, hogy mit
várhatunk a jövõben: folyik a rendszer korszerûsítése, a csillagpontosítás, és
ennek kapcsán megvalósulhat az, hogy legalább 2 csomag közül választhatnak
a városlakók. Így egy havi 1000 Ft körüli szolgáltatási díj melletti szociális csomag, valamint a jelenlegi 26 csatornánál is több csatornát tartalmazó, bõvebb
csomag kerül kialakításra.
Adásvételi szerzõdést kötött a polgármester a mezõberényi 1/5. hrsz. alatti
Békési út 7. sz. alatt lévõ 12 lakásra, valamint a 3711/24. helyrajzi szám alatti
Sport utca 8-18. sz. alatt lévõ 6 db lakásra. Abruttó vételár összege 116.154.600
Ft, valamint 56.655.900 Ft, azaz összesen 172.810.500 Ft. A szerzõdés alapján
Mezõberény Város Önkormányzatának tulajdona lett a 2 db 47 m2-es, 2 db 50
m2-es, 4 db 51 m2-es, 6 db 55 m2-es, 2 db 67 m2-es és 2 db 70 m2-es lakás.
Agyulai Alföld Mûemlék-helyreállító Kft. bruttó 550.000 Ft összegben vállalta a volt Wenckheim-Fejérváry kastély felújítási munkálataihoz a falkutatási tanulmány és tudományos dokumentáció elkészítését. A falkutatási
munkálatok január 17-én kezdõdtek.
A Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földmûvelésügyi Hivatala vezetõje, Szabó István úr értesítést küldött a falugazda
hálózat szûkítésérõl. A megyében foglalkoztatott 48 falugazdász helyett az év
elejétõl 34 látja el ezt a feladatot. A mezõberényi falugazdász Domjánné Sárga
Ágnes, a körzetközpont vezetõje pedig Kerekes József.
Szudár László, a Csaba TV producere tájékoztatása szerint Bede László, a
Csaba TV fõszerkesztõjének tragikus halála után a fõszerkesztõi feladatot

A testületi ülést Cservenák Pál Miklós polgármester távolléte miatt Wagner
Márton alpolgármester vezette. A napirendi pontok elfogadása után elfogadták
Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl szóló beszámolóját, valamint az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott döntések tájékoztatóját.
A testület elfogadta a lejárt idejû határozatok végrehajtásáról, valamint az
átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elõkészítéséhez minden
intézmény benyújtotta kimutatásait, javaslatait a bevételek növelésére és a
kiadások csökkentésére.
Mezõberény város nevelési-oktatási intézményrendszerének felülvizsgálatához egy munkacsoport létrehozásáról döntöttek a képviselõk, mely
megvizsgálja a kistérségi szerepvállalás lehetõségét, illetve az általános iskolák,
az összevont óvodák és a mûvészeti iskola összevonásának lehetõségeit. APetõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a Városi Könyvtár és az Orlai Petrics Soma
Muzeális Gyûjtemény 2003-ban készült szakértõ, szakfelügyeleti vizsgálatainak felülvizsgálatáról döntött a testület.
A Petõfi Sándor Gimnázium alapító okiratában a kollégiumi férõhelyek
számát 18 fõvel megemelték.
A Petõfi Sándor Gimnázium volt tanári szoba feletti lapostetõs rész tanteremmé alakítását az ehhez szükséges statikai vizsgálat árajánlatkérése után tárgyalják újból.
Aképviselõ-testület elfogadta a három iskola vezetõjének intézkedési tervét,
melyek Hévizi Eszter és Rakonczás Szilvia az iskolai könyvtárak szakértõi és
szakfelügyeleti ellenõrzésérõl szóló jelentésében foglaltak alapján készültek.
Egyelõre nem döntött a testület Mezõberény Város szociális térképének
elkészítésérõl.
Papp Zoltán képviselõ Mezõberény készülõ honlapjának papír alapú
látványtervérõl és a munka menetérõl tájékoztatta a képviselõ-testületet. A honlap 2005. március végéig készül el.
(folytatás a 4. oldalon)
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VÁROSHÁZI OLDALAK
(folytatás a 3. oldalról)
Elfogadták az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület a 2005. évi költségvetés elõsegítése keretében több
határozatot hozott, melyek a végleges költségvetés összeállításához szükségesek a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében.
Az állati hulladék elhelyezésérõl és díjának megállapításáról döntött a
testület a mellékelt rendelet szerint.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a Békési Kistérségi Tanácsnál, hogy a kistérség nyújtsa be a pályázatot
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az állati hulladék
kezelését célzó beruházás megvalósítására.
Elfogadták a 2005. évi belsõ ellenõrzési tervet.
A 2005. évi költségvetés elfogadása után tárgyalják ismételten az
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramban való részvétel
lehetõségét, konkrét beruházás ill. felújítás megjelölése mellett.
Jóváhagyták a Békési Kistérségi Társulás Megállapodásának és Alapító
Okiratának módosítását.
A képviselõ-testület megbízza a Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló &
Tanácsadó Kft.-t Mezõberény Város Önkormányzata 2004. évi gazdálkodásának könyvvizsgálatával.
A Békés Megyei Vízmûvek Rt. tõkeemelése miatt a Mezõberény Város
Önkormányzatát megilleti 6.188.000 Ft összértékû részesedés, 1 db összevont címletû részvény igénylésérõl döntött a testület.
Rendeletmódosításra került sor: az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása miatt, a lakossági fogyasztó
esetében a csatornadíj 13 Ft/m3 –rel csökkent, így 2005. január 1-tõl
126,90 Ft/m3-ot kell fizetni.
2005. évben a Békés Megyei Vízmûvek Rt. értesítése alapján lehetõség
van a vízterhelési díjak mérséklésére. A díjak a következõképpen alakulnak március 1-tõl: Lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást
igénybe vevõnek 5,00 Ft/m3 vízterhelési díjat, hatósági csatornadíjat fizetõ
igénybe vevõnek 7,50 Ft/m3 -t, szippantásos szennyvíz után 11,25 Ft/m3
díjat kell fizetni.
Támogatták az országos parlagfû mentesítési program keretében a
motoros fûkaszák beszerzésére kiírt pályázaton való részvételt.
A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Wenckheim-Fejérváry kastély tetõszerkezetének felújítására, melyhez 30% önrészt kell biztosítani.
Rendeletet hoztak az önkormányzat testnevelés és sport feladatiról, a
helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról.
A képviselõk elfogadták a Nemzetközi kapcsolatok koncepció 1. sz.
mellékletének kiegészítését.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete döntött arról,
hogy nem csatlakozik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolatej programhoz.
A testület nem kíván élni sem Molnár Lajos körösladányi újságíró
ajánlatával, sem a Csaba Rádió reklámozási ajánlatával, valamint térkép
alapú digitális fa nyilvántartási rendszer megvásárlását sem támogatja.
A képviselõ-testület hatáskör hiánya miatt nem csatlakozik a kistelepülések postái megõrzése érdekében indított népi kezdeményezéshez.
A képviselõ-testület döntött a polgármester illetményének, az alpolgármester és a képviselõk tiszteletdíjának 2005. évi mértékérõl. Cservenák
Pál Miklós polgármester illetménye 2005. január 1-tõl havi bruttó 472.500
Ft, Wagner Márton alpolgármester tiszteletdíja havi bruttó 190.000 Ft, az
önkormányzati képviselõk tiszteletdíját pedig havi 49.000 Ft-ban állapították meg.
Módosították a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendeletet,
melyben a tanulóbérletek támogatásáról rendelkeztek.
Valentinyi Károly képviselõt bízták meg, hogy a belvíz- és csapadékelvezetési címzett támogatás ügyében tárgyaljon az önkormányzat
nevében.
Módosították a Humánsegítõ Szakszolgálat alapító okiratát, mivel a
szociális törvény változása miatt a szociális alapellátások Alapszolgáltatási

Központ keretei között történõ megszervezésére külön támogatást lehet
igényelni.
Siklósi István képviselõ interpellációt nyújtott be 3 témában: Hoffmann Dániel képviselõnek Szûcs Lajos posztumusz „Mezõberényért”
kitüntetése pénzösszegének alapítványi felhasználásáról, Dr. Hantos
Katalin jegyzõnek és Kádas László a mezõberényi rendõrõrs parancsnokának, hogy a decemberi pirotechnikai eszközökkel elkövetett csendháborítás és testi épség veszélyeztetése tárgyában indult-e eljárás. A Cservenák Pál Miklós polgármesternek címzett interpellációban a képviselõ a
térfigyelõ rendszer kiépítésének kérdésére való visszatérést javasolja. Az
interpellációkra a februári testületi ülésen adnak választ a címzettek.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben tárgyaltak.
Következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja 2005. február 25.

RENDELET
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének
2/2005.(I.31) MÖK számú rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezõ
igénybevételérõl szóló rendelet módosításáról.
Mezõberény Varos Önkormányzati Képviselõ-testülete a köztisztaság
fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl
szóló többször módosított 14/2002.(VL24.) MÖK sz. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) módosításáról következõ rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet a következõ alcímmel és 16/A §-sal egészül ki:
Állati hullákkal és állati hulladékokkal kapcsolatos szabályok
„1·§
(1) Az állattartó köteles az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
szóló 41/1997./ V.28./ FM. r. 34.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget
tenni, melynek értelmében állattartási tevékenységérõl ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól
függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetében száz egyed felett a
tevékenység megkezdésérõl, ill. megszüntetésérõl az illetékes állatorvost
és a jegyzõt tájékoztatni. A bejelentéshez a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott bejelentési íven kell eleget tenni.
(2) Állattartó telepek – éves szinten 100 db nagyállat ( szarvasmarha,
ló, szamár, öszvér, sertés, kecske, juh) ,- illetve éves szinten 2000 db
baromfi tartása esetén - kötelesek a szolgáltatóval szerzõdést kötni.
(3) Az elhullott állatot, valamint más állati eredetû hulladékot ( pl.
sertésbél) az állattartó a szolgáltató TAPPE Kft telephelyére a meghatározott nyitvatartási idõben köteles kiszállítani.
(4) Az állattartó az elhullott állatért, állati eredetû hulladékért jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint díjat köteles fizetni.
(5) Az önkormányzat jelen rendelet mellékletének 2.) pontja a.) és b.)
alpontjában meghatározott állati hulladék térítésmentes átvételéhez 50 ~.
%-ban hozzájárul, maximum évi 1 millió Ft erejéig , amire a szolgáltatóval szerzõdést kell kötni, és az összeget évente a szerzõdõ feleknek felül
kell vizsgálni.
2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A 1. § (1) bekezdésben elõírt bejelentési kötelezettségnek folyamatosan, de legkésõbb 2005. március 1. napjáig kell eleget tenni.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a
14/2002 (VI.24)MÖK rendelet 6. § (2) bekezdése.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettes
ellen, aki 2004. december 20-án 10.30 óra és 11.00 óra közötti idõben
a Mezõberény Békési úton lévõ MOL benzinkúton található magasnyomású autómosó berendezés szórófejét szakszerûn leszerelte, majd
azt eltulajdonította.
A lopással okozott kár 35.000 forint.
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a cselekményt
A. L. körösladányi lakos követte el, aki a benzinkút nyitvatartási ideje
alatt gépkocsijának lemosását követõen tulajdonította el a szórófejet.
Az eljárás során A. L. beismerõ vallomást tett. A házkutatás során
lefoglalásra került az eltulajdonított tárgy.
2005. január 05-én rendeltünk el nyomozást, mivel 2005. január
05-én 18.45 óra és 19.15 óra közötti idõben ismeretlen tettesek a
Mezõberény Vésztõi út 17. szám alatt lévõ kertes családi ház utcai
kiskapuját kifeszítették, a családi házhoz tartozó udvarba bementek, a
melléképületnél lévõ kerékpárt az utcai kapuhoz vitték egy késõbbi
idõpontban történõ eltulajdonítási szándékkal. A lopással veszélyeztetett érték: 5.000 forint
2005. január 06-án 08.00 órakor állampolgári bejelentés alapján a
Mezõberényi Rendõrõrs tudomására jutott, hogy ismeretlen tettes
2004. december 25-e és 2005. január 06-án 08.00 óra közötti idõben a
Mezõberény Zrinyi sgt 28. szám alatt lévõ családi ház utcai kapuját
kinyitotta, azon keresztül a házhoz tartozó udvarba ment, a ház
bejárati ajtaját kifeszítette, majd a lakásban különbözõ festményeket,
mûszaki cikkeket és használati tárgyakat vett magához, melyeket
távozáskor eltulajdonított. A lopással okozott kár: 106.500 forint, a
rongálással okozott kár: 4.000 forint
A fenti két cselekmény miatt végzett halaszthatatlan nyomozati
cselekmények foganatosítása során tapasztalt körülmények, és
nyomok alapján feltételezhetõ volt, hogy a két cselekményt ugyanazon személy vagy személyek követték el.
A gyors és hatékony adatgyûjtések illetve nyomozás során megállapítottuk, hogy mindkét bûncselekményt a fiatalkorú H. L., és felnõtt
korú társai, R. Gy., L. Z., K. T., valamint L. L. mezõberényi lakosok
követték el. A kihallgatás során az elkövetéssel gyanúsított személyek
õszinte, feltáró jellegû, beismerõ vallomást tettek.
A nyomozás során megtartott házkutatások során lefoglalása kerültek az eltulajdonított tárgyak.
Rongálás vétség elkövetése miatt nyomozást rendeltünk el, mivel
ismeretlen tettes 2005. január 16-án 03.30 óra körüli idõben a
Mezõberény Liget utcában lévõ telefonfülke ablaküvegeit kitörte. A
rongálással okozott kár: 20.000 forint. A bejelentést követõ adatgyûjtés során megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt a fiatalkorú
R. T. mezõberényi lakos követte el.

Az elkövetõk ezután az ott lakóval az áramfogyasztó egységeket
megtekintik, s miután a pénztõl legtávolabb esõ házrészben tartózkodnak, az egyik személy valamilyen kifogással visszamegy a pénzhez,
azt kiveszi a pénztárcából, majd nyugodt körülmények között eltávoznak.
Természetesen más jellegû házalási tevékenység is lehet alapja a
bûncselekménynek. Így paplanárusként, redõnyösként vagy éppen
valamely személynek a keresése miatt betévedt személyként is felkereshet bárkit olyan személy, akinek a célja, hogy bûncselekményt
kövesen el.
Javasoljuk, hogy elsõsorban azok a személyek, akik állapotuk vagy
idõs korukra tekintettel potenciálisan veszélyeztetettek ilyen
helyzetben, a nappali idõszakban is zárják be az utcai kaput, és a régi
hagyományokkal ellentétben annak kulcsát ne rakják fel a kapu tetejére.
Amennyiben házaló személyek keresik fel Önöket, saját érdekükben ne engedjék be még az udvarra sem.
A gépkocsival közlekedõk értékeik megóvása érdekében ügyeljenek arra, hogy amennyiben gépkocsival várakozás céljából megállnak, minden esetben zárják be a jármû ajtajait, és értéket se hagyjanak
a gépkocsiban.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben bárhol a városban
házaló jellegû tevékenységet, vagy más egyéb gyanús körülményt
tapasztalnak, a 352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó
számon értesítsék a Mezõberényi Rendõrõrsöt, hogy a szükséges
intézkedéseket végre tudjuk hajtani.
Mezõberényi Rendõrõrs

BÉKÉSEN ÉS MEZÕBERÉNYBEN

BERILL ÉKSZERÜZLET
VALENTIN NAPRA, névnapra, születésnapra,
házassági évfordulóra szebbnél szebb arany és ezüst ékszereket
kínálunk, amely minden alkalomra kedves és maradandó ajándék.

A RANYÉKSZER

VÁSÁR !

3700 Ft/g-tól

Megunt, használt ékszereit árukészletünkbõl árkülönbözettel
bármire becserélheti.

CÍM: MEZÕBERÉNY, KOSSUTH TÉR 13.
Békési Zálogfiókunk aranyékszerekre azonnali záloghitelt nyújt!

Tisztelt Mezõberényiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy saját érdekükben fordítsanak fokozott
figyelmet az úgynevezett házaló jellegû tevékenységek felismerésére,
és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy sérelmeikre ne
kövessenek el bûncselekményt.
Gyakori jelenség, hogy a város utcáin házról-házra járva különbözõ
legendával próbálnak meg ismeretlen személyek a lakásokba jutni,
ahol készpénzt vagy egyéb más értéket tulajdonítanak el.
A legutóbbi idõszak jellemzõ magatartása, hogy elegánsan és
udvariasan megjelenõ személyek áramdíj kifizetése során keletkezett
túlfizetésre hivatkozva nyerik meg az ott lakó bizalmát. A „jó hírrel”
érkezõ személyeket – anélkül, hogy azonosításra alkalmas igazolvány
felmutatását szorgalmaznák - könnyelmûen és felelõtlenül a lakásba
engedik, ahol arra kérik meg a tulajdonost, hogy mielõtt visszafizetik
a többletet, váltson fel egy nagyobb összegû bankjegyet.
A tulajdonos ilyenkor fokozottan készséges, ezért az otthon tárolt
nagyobb összegû spórolt pénzhez megy, majd eleget tesz a kérésnek.
Ekkor nem gondol arra a sértett, hogy éppen ezzel a mozdulattal
mutatta meg a „hivatlan” vendégeknek a pénz megtalálási helyét.

CÍM: BÉKÉS, KOSSUTH TÉR 4.
Tel.: 06/70/2191898

1 % A TURISZTIKÁÉRT
Tisztelt Mezõberényiek!
Megkérjük Önöket, hogy az SZJA 1 %-át ajánlják fel
egyesületünk javára! A részünkre érkezõ felajánlásokat túrarendezvények szervezésére, az alföldi túrázás, gyalogos, kerékpáros
túrázás és a futás népszerûsítésére, szabadidõs tevékenységeink
lehetõségének növelésére szeretnénk fordítani.

Alföld Turista Egyesület Mezõberény
Adószám: 18386114-1-04
Köszönettel: Váradi László egy.elnökh.
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OKTATÁS
Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat
„Az iskola dolga / hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az oktatás izgalmára, / hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, /
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)
ISKOLÁNKRÓL …
A mezõberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola 100 éves hagyományok szellemében mûködik.
Az iskola jelene a múltból átvett értékekre épül. Humánus, gyermekközpontú neveléssel folyik az általános mûveltség megalapozása,
melynek birtokában tanulóink biztonsággal léphetnek a középfokú iskolákba.
Az iskola kiemelt figyelmet fordít a mindennapokban szükséges
mûveltségi szint elsajátítására. Az eredményességet bizonyítják a
középiskolákból érkezõ visszajelzések.
Az intézmény hírnevét erõsítik a tanulmányi versenyeken elért kiváló
eredmények is.
Ahhoz, hogy testileg, erkölcsileg, szellemileg egészséges emberekké
váljanak gyermekeink, a pedagógusok fontosnak tartják a szülõkkel való
együttmûködést.
Több épületegységben, 25 tanulócsoportban 580 diákot nevelnek,
oktatnak szakmailag jól képzett pedagógusok.
Több ezer kötetes könyvtár és Internet várja az olvasni vágyókat, a
tanulmányi versenyekre készülõket.
A sportolási lehetõség két tornateremben, egy tornaszobában, két
bitumenes pályán biztosított.
Konyha, mûhely, gyakorlókert szolgálják a tanulók mindennapi életre
nevelését.
Iskolánkban integrált nevelés-oktatás folyik, amelynek célja a sajátos
nevelési igényû tanulók
felzárkóztatása, az esélyegyenlõség biztosítása.
Az intézmény képzési körébe tartozik a tanulásban illetve az értelmileg
akadályozott gyermekek nevelése - oktatása, valamint a diákotthon és a
Pedagógiai Szakszolgálat mûködtetése.
MIT TUDUNK NYÚJTANI TANULÓINKNAK?
Kiemelt feladatunknak tartjuk az élõ idegen nyelv tanítását. Német
nemzetiségi osztályt indítunk, amelyben ismerkednek gyermekeink a
német nyelvvel, a kisebbség életével, hagyományaival.
Labdarúgó osztályunkban az 1-2. évfolyamon nyelvi szoktató
foglalkozásokat tartunk, 3. évfolyamtól emelt szinten folyik az angol nyelv
oktatása.
Több, mint 10 éve indítunk labdarúgó osztályt, ahol a fiúk kiemelten a
labdarúgás, a lányok a kézilabda alapelemeivel ismerkednek.
Labdarúgóink kimagasló eredményeket érnek el, több alkalommal az
Országos Diákolimpia élmezõnyében végeztek. Kézilabdás lányaink is
megállják helyüket területi-, megyei versenyeken.
Tömegsport foglalkozásokon a kosárlabda alapjaival is megismertetjük érdeklõdõ tanulóinkat.
5. évfolyamtól oktatjuk a számítástechnikát.
8. évfolyamon továbbtanulási felkészítõ foglalkozásokat tartunk tanulóinknak.
Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is segítjük a lemaradó tanulók felzárkózását.
Tehetséges tanulóinknak szakköröket indítunk igény szerint (technika,
kémia, földrajz, környezetvédelmi, számítástechnika, rajz, matematika,
énekkar, stb.).
Napközi otthont és tanulószobát biztosítunk a délutáni felkészüléshez.
Iskolánkban lehetõséget nyújtunk ahhoz, hogy minden gyermek megismerje önmagát és felfedezze azt az utat, amely késõbbi döntéseiben segíti.

AZ ELSÕ OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK BEMUTATKOZÁSA
1. a osztály: Jeneiné Borzán Éva
(német nemzetiségi osztály)
14 évvel ezelõtt léptem a pedagógus pályára. Úgy gondolom, hogy e
hivatás egyik legszebb és legizgalmasabb feladata a kisgyermekek
bevezetése a betûk és a számok világába úgy, hogy az mindenki számára
örömteli legyen.
Olvasni hangoztató-elemzõ módszerrel szótagolva tanítok, mely kellõképpen segíti a helyesírási készség megalapozását is.
A tankönyvcsalád, melybõl dolgozunk, mesekönyvszerû. Kis lépésekben, a tartós és megalapozott tudás kialakítására törekszem.
1. b osztály: Putnoky Istvánné
(labdarúgó osztály)
25 éve dolgozom, mint pedagógus. E negyedszázad alatt sok nebulót
tanítottam 1 - 4. osztályig.
Az iskolába lépés minden gyermek és szülõ számára örömet, de egyben
kétséget is jelent. Megtanulok-e olvasni, írni, számolni? Nehéz lesz-e?
Tud-e a szülõ segíteni benne?
Az Apáczai Tankönyvkiadó szótagolásra épülõ könyveit választottam,
mert ezek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tananyagot,
meseszerû ábrákkal könnyen érthetõ szövegeket tartalmaznak.
Mi, tanító nénik igyekszünk felszabadult légkört biztosítani a minõségi
munkavégzéshez. Célunk, hogy gyermekeink életében örömteli idõszak
legyen a kisiskoláskor. Munkánk úgy lesz igazán eredményes, ha a tanulók
sikerélményéhez vezetõ útját a szülõvel karöltve tudjuk egyengetni.
Simon István idézetével kívánunk sok sikert!
„Gyertek elõ irka, tábla,/ vár rátok a friss erõ!
Indulót zeng megnyitásra,/ trombita és dobverõ!”
BEISKOLÁZÁSI PROGRAMUNK LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOSAINKNAK
ÉS SZÜLEINEK

FÓRUM:„KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ISKOLÁBA!”
Öreg István igazgató tájékoztatója a szülõknek
Ideje: 2005. február 07. 17.00 óra
Helye: Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat Mezõberény, Petõfi u. 17-19.
ISKOLAI NYÍLT NAPOK
Ideje: 2005. február 15 –16. 8.00 – 11.45 óra
Helye: Jeneiné Borzán Éva Mezõberény, Petõfi u. 17-19.
Putnoky Istvánné Mezõberény, Deák u. 7.
ÓVODAI LÁTOGATÁSOK (február és március hónapokban)
Az elsõs tanító nénik ismerkedése a nagycsoportos óvodásokkal
ISKOLANYITOGATÓ JÁTÉKOS FOGLALKOZÁSOK
Ideje: 2005. február 18-tól – 2005. március 11-ig, minden héten pénteken 16.00 órától
Színhelye: Mezõberény, Deák u. 7.
SPORTVERSENY A LABDARÚGÓ OSZTÁLY IRÁNT ÉRDEKLÕDÕ NAGYCSOPORTOSOKNAK Ideje: 2005. március 01. 9.00 óra, 2005. március 08. 9.00 óra
Helye: Mezõberény, Petõfi u. 17-19.
BEIRATKOZÁS: Ideje: 2005. április 13. 9.00 – 17.30-ig
2005. április 14. 9.00 – 17.30-ig
2005. április 15. 9.00 – 13.00-ig
Helye: Mezõberény, Petõfi u. 17-19.
SZÜKSÉGES IRATOK:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény,
a gyermek személyi lapja, a gyermek bejelentett lakcímét igazoló
okmány, a gyermek TAJ kártyája, a diákigazolványhoz 1 db 4x4-es
fénykép, 500,- Ft.
Szeretettel hív és vár az Orlai Petrics Soma Általános Iskola,
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat a 2005/2006-os tanévben!
Öreg István igazgató
5650 Mezõberény, Petõfi u. 17-19., Tel./Fax: 352-305
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OKTATÁS

EGYESÜLETI HÍREK

1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA, 2004/2005 I. FÉLÉV
A 2004/2005-ös tanév I. félévét 19 tanulócsoporttal és 463 tanulóval
zártuk. A félév munkáját 6 napközis illetve tanulószobai csoport segítette.
Pénzügyi megfontolásból a nyár folyamán a Martinovics úti épületben
lévõ osztályok beköltöztek a fõépületbe. Itt is átszervezés történt, lényegesen kevesebb lett az osztályok „vándorlása”, több órát töltenek az osztálytermükben, így a szülõk ismét segítettek, idõt és pénzt áldozva tették széppé az osztálytermeket, amiért köszönettel tartozunk.
A tanév kezdését személyi kérdések nem nehezítették, intézményünkben megfelelõ a szakos ellátottság.
A félév statisztikájából: A kitûnõ tanulók száma a félév értékelése
alapján 25 tanuló, kiemelkedik a 4.b osztály, ahol 20 % az arányuk. Egyáltalán nem tekintjük szerencseszámnak a 21-et, amennyiben ez a bukások
számát jelzi. Mindent meg kell tenni annak érdekében (gyermeknek, tanárnak, szülõnek), hogy év végére ez az arány csökkenjen!
Örvendetes változásként tapasztalható, hogy a napközis tanulók
körében és a napközis cigány származású tanulók körében nõtt az eredményes félévet záró tanulók aránya. Hasznosnak bizonyult a kiscsoportos
korrepetáló, fejlesztõ munka.
Az iskola diákjainak tanulmányi átlaga 3,67, ez javuló tendencia. 4
egész fölötti tanulmányi eredményt elért osztályok: 3.b – 4,44, 4.b – 4,3,
4.c és a 6.b – 4,03.
Az eltelt félévben 18 tanuló kapott tanulmányi versenyeken elért szép
eredményért igazgatói dicséretet. Szerencsére kirívó magatartási problémák miatt csak 8 tanulót kellett igazgatói figyelmeztetésben vagy rovásban részesíteni, összesen 5 eset kapcsán.
Az idei tanévben tanulóink 27 %-a nem mulasztott, talán a sikeres
munka egyik fontos része ez is. Probléma viszont az igazolatlan mulasztások száma, amit csak külsõ segítséggel tudunk megoldani, az eddigiekhez
képest sokkal nagyobb segítséget várunk a hatóságtól.
Látva sikereinket és javítandó területeket, meghatároztuk további
kiemelt feladatainkat. 8. osztályos tanulóink nagy feladat elõtt állnak, tudásuk legjavát kell adni, a felvételiken sikeresen kell teljesíteni. Júniusban Õk
elballagnak, szeptemberben jönnek ismét a kis elsõsök, õket várják már a
tanító nénik: 1.a Bálintné Dunai Erika, 1.b Kósáné Barna Magdolna, testnevelést Iványiné Dombi Julianna tanítja ebben az osztályban, és az 1.c
Hegyiné Serfõzõ Mária. Az óvodákba már eljuttattuk a következõ tanévre
szóló tájékoztatót.
A második félévben nagyon sok tanulmányi-, sport- és kulturális verseny várja tanulóinkat. Szorgalmasan és kitartóan készülnek a megmérettetésre, izgalommal várják az eseményeket, mi pedig bízunk benne, hogy
év végén nagyon sok szép eredményrõl számolhatunk be.
Amirõl már beszámolhatunk: Babinszki Bence 8.b osztályos tanuló a
„Varga Tamás” matematika verseny országos döntõjébe jutott.
Szeretnénk a gyerekekkel, a szülõkkel együtt a tanév végén nagyon sok
szép eredménynek örülni.
Siklósi István
igazgató
(folytatás az elsõ oldalról)
Több szereplés, köztük jó néhány külföldi vendégszereplés is van a
zenekar mögött. 2004-ben elkészült elsõ CD felvételük. A zenekar további – már 2005-ös – célkitûzései között szerepel, hogy az évenként megrendezésre kerülõ fúvószenekarok versenyén minõsítést szerezzenek.
Ez az elsõ hangverseny nagyon jól sikerült. A zenekar tagjai, a karnagy
úr is így érezte, de a közönség elismerõ, percekig tartó tapsa is ezt sugallta. A közel 2 órás mûsorban 21 mûvet adtak elõ. Mûsoruk ízelítõt adott
repertoárjukból, melyet indulókból, komoly- és könnyûzenei átiratokból ,
musical részletekbõl állítottak össze.
Az eddig elért eredményekhez, a szombati elsõ hangversenyhez gra-tulálok
a zeneiskola tanárainak, növendékeinek és Matajsz János karnagynak.
Kívánom, hogy a fúvószenekarok versenyén sikeresen, jól szerepeljenek. Minket, zenekedvelõ mezõberényieket pedig sok ilyen és hasonló
mûsorral lepjenek meg.
Sinkáné Bayer Márta

FELHÍVÁS!
Kérjük, ha van régebbi felvétele a városi strandfürdõrõl, Kálmán
fürdõrõl és hozzájárul, hogy azt bemutassuk, kölcsönözze rövid idõre a
Városszépítõ és Városvédõ Egyesület részére, hogy archiválhassuk, mivel
azok válogatásából egy állandó kiállítást szeretnénk bemutatni a felújult
fürdõ épületében. A fotók leadhatók a Vereczkei Patikában, illetve az
egyesület bármely tagjánál. Segítõ közremûködését köszönjük.
Az egyesület elnöksége nevében: Kovács Lászlóné elnök
FELHÍVÁS!
A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület kapcsolatban
áll a révkomáromi Selye János Egyetemmel. Az egyetemnek könyvekre lenne szüksége. Egyesületünk felvállalta a könyvek illetve a könyvekre szánt pénzadományok gyûjtését. Kérjük, aki teheti, segítse adományával.
Az egyetem szó szerint a következõket kérte: „Mivel jelenleg a pedagógiai könyvtár állományának kialakításán fáradozunk, ezért elsõsorban magyar- és idegen nyelvû szépirodalmi könyveket, gyermekés ifjúsági irodalmat, szótárakat, lexikonokat és egyéb könyveket
gyûjtünk. Azokat a kiadványokat, amelyekbõl több példányt is
kapunk, tovább adjuk kisebb vidéki könyvtáraknak. Adományuk így
nemcsak a Selye János Egyetemet, hanem az egész felvidéki magyarságot segíti majd.
Dr. Héder Ágnes, a Selye János Egyetemi Könyvtár igazgatója”
Az adományokat egyesületünk részérõl átveszi és szabályszerû lebonyolításáról gondoskodik: Dr. Kis János – állatorvos, egyesületünk alapító
tagja – Fõ út 27/a.
Az egyesület elnöksége nevében: Kovács Lászlóné elnök

Kedves Mezõberényiek!
112. éves ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLETÜNK kiemelten
közhasznú feladatait /tûzoltás, mûszaki mentés, belvíz elleni
védekezés stb./ csak megfelelõ anyagi háttérrel tudja megoldani.

Az egyesület mûködõképességének megõrzése
mindannyiunk érdeke!
Hogy segíthessünk a bajbajutottakon,
kérjük az Önök segítségét is!
TÁMOGATÁSI LEHETÕSÉGEK:
-SZJA 1 %-ának felajánlása: Mezõberényi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület részére. Adószám: 18378935-1-04
-Pénzbeni támogatási lehetõség: OTP Mezõberényi Bank-ban
kezelt számlánkra történõ befizetéssel ill. átutalással.
Bankszámlaszám: 11733144-20016186
A pénzbeni támogatók adókedvezményben részesülhetnek!
Várjuk továbbra is vállalkozó kedvû fiatalok jelentkezését
egyesületünkbe!
További információk:
06 / 30 257-99-88 vagy a 06 / 30 375-11-99 telefonszámon.
Együttmûködési szándékukat elõre is köszönjük.

Önökért

Önként

Önzetlenül

Elõzõ évi támogatásukat ezúton is megköszönjük!
Tisztelettel:
Halász József ÖTE elnök
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EGÉSZSÉGÜGY
„Vigyázz magadra!
És akkor és ott jusson eszedbe!”

TISZTELT VÁSÁRLÓIM!
2005. MÁJUS 2-ÁN MÁR 15 ÉVES A MATUSKA Optika. Ezt
a kerek évfordulót nagyszabású akciókkal és ajándéksorsolással szeretnénk megünnepelni. Február, március és
április hónapban más-más akciókkal várjuk Önöket.
Februári akciónk a multifokális lencséhez kapcsolódik.
ZEISS multifokális* vagy progresszív lencsék már
9.500 Ft/db-tól kaphatók akciós áron!
Mindhárom hónapban, aki 5.000 Ft felett vásárol, egy
szemüveget vagy más optikai cikket, sorsjegyet kap. Az
ajándéksorsolást 2005. május 2-án, az évforduló napján
tartjuk. Kisorsolunk fényképezõgépet, fotóalbumot,
szemüveg-kiegészítõket és vásárlási utalványokat.
A márciusi és áprilisi akciónkat keresse késõbbi hirdeté-

címmel 2005. január 24-én és 25-én került megrendezésre az az
iskolai korosztályos veszélyeket bemutató program, melyen
Mezõberény, Kamut, Kétsoprony általános iskoláinak 7 – 8. osztályos
tanulói és a Petõfi Sándor Gimnázium 9 – 11. osztályos évfolyamai
vettek részt.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati
támogatása tette lehetõvé a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata számára, hogy meghívja az
elõadót, Kobusitzky György fõiskolai adjunktust, aki a gyerekek
nyelvezetén, életkori sajátosságaikat figyelembe véve mutatta be a
közúti közlekedésben rejlõ veszélyeket, a legális- és illegális drogok
káros hatásait.
Képekkel, hangokkal illusztrálta a disco baleseteket. Ezek okairól,
következményeirõl és elkerülésének lehetõségeirõl beszélt. Ismertette
a legális (alkohol, nikotin, koffein, gyógyszerek) és illegális drogok
hatását, majd szólt a fiatalok és a kábítószerek kapcsolatáról.
Az utóbbi idõkben növekszik és egyre fiatalabb korosztályra terjed
ki a kábítószer használata. Elmondta, hogy hogyan környékezik meg a
gyerekeket a terjesztõk, hogyan valósul meg a rászokás, a függõség
kialakulása, maga a drogos szerep.
Az elõadó képillusztrációkat, fény-hang effektusokat felhasználva
törekedett a fiatalokat a droghasználat ellen szóló üzenetekkel
„beoltani”, immunizálni, mielõtt még a drogozást bátorító üzenetekkel
találkoznának.
Az elõadással remélhetõen sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok a csábítás helyzetében nemet tudjanak mondani az esetleges
kísértésekre.
Kovács Edina
igazgató

seinkben.
Az üzletünk címe: Mezõberény, Fortuna tér 18.
Nyitva tartás: H-P: 8-12 és 13-17 óráig,
csütörtökön: 8-12 és 13-18 óráig.
Várom régi és leendõ kedves vásárlóimat.
Tisztelettel: Matuskáné Sinka Edit
mesterlátszerész

* Multifokális vagy progresszív lencse
40 éves kor felett mindannyiunknak szüksége van szemüvegre az olvasáshoz vagy a közeli tárgyak látásához. A
probléma legegyszerûbb megoldása az olvasószemüveg,
mely azonban csak egyetlen távolságban ad éles képet, és
folyamatos kellemetlenséget okoz a szemüvegek cserélgetése. A második lehetõség a bifokális lencse. Ez már két
különbözõ távolságra alkalmazható, azonban a távoli és
olvasó távolság között továbbra is életlenül látunk vele. Az
emberi szem természetes látásigényét egy olyan szemüveglencse közelíti meg, mely átveszi azt a hiányzó munkavégzõ képességet, amely az idõ múlásával elvész.
A multifokális lencsék magukba foglalják a távoli és olvasó távolság szükséges dioptria értékeit, és emellett folyamatos átmenetet képeznek a két érték között. Ezáltal a multifokális lencse segítségével nemcsak néhány jól elkülönített távolságban
éles a kép, hanem minden távolságban.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BÕVÜLT A HUMÁNSEGÍTÕ
SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGI KÖRE
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati
támogatásával a Humánsegítõ Szolgálat 2005. január 01-jével a fogyatékos személyek számára támogató szolgáltatást biztosít.
A szolgáltatás kétféle segítséget foglal magában. Az egyik a személyi segítés, melynek keretében a fogyatékkal élõ személy egészségi állapotától függõen, saját lakókörnyezetében igényelhet életvitelében,
életfenntartásában, higiénés szükségletei kielégítésében segítségnyújtást. Ide tartozhat a mosás, takarítás, tisztálkodásban való közremûködés, bevásárlás.
A másik a szállító szolgáltatás, amely hozzásegíti a fogyatékos
személyeket önállóságuk megõrzéséhez, a közszolgáltatásokhoz való
személyes hozzáféréshez. Lehet igényelni szállítást önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális- és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez.
A szállításhoz hidraulikus emelõvel ellátott két tolószék egyidejû
szállítására alkalmas jármû kerül beszerzésre.
KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?
A szolgáltatást igényelheti bármilyen fogyatékossági csoportba tartozó személy, valamint azok a személyek, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek.
MENYIBE KERÜL?
A szolgáltatásért személyi segítés esetén 110 Ft-os óradíjat, szállító
szolgáltatás igénybevétele esetén 55 Ft kilométerdíjat kell megfizetni.
TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETÕ:
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
5650 Mezõberény, Juhász Gy. u. 1. Telefon: 66/352-661
Kovács Edina igazgató
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

PROGRAMAJÁNLÓ

Magyarországon 1991 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, a magyar himnusz születésnapján. Mezõberényben 5. alkalommal vártuk ünnepi mûsorra
ezen alkalommal a mezõberényi közönséget. Cservenák Pál Miklós városunk
polgármestere ünnepi köszöntõjében kitért arra, hogy „Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai mûvelõdés nyújthat, hanem arra,
hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk. Európa bennünk az egyéniséget keresi és értékeli, nem a tanulékonyságot.… Ezen ünnepen legyen jelen az a cselekvési vágy az alkotásra, a tenni akarásra, amely arra a reformkorra jellemzõ,
amelyben nemzeti himnuszunk született…. Kívánom magunknak, mindazoknak, akik a magyar kultúráért felelõsséggel tartoznak, akik nem kis erõfeszítések
árán teszik dolgukat, hogy e mai nap legyen ünnep számukra is, és tudják, hogy
amit tesznek, azzal nemzetüket szolgálják.”
Ebben az évben a kultúra új területével találkozhattunk, egy Modern
Táncmûvészeti Gála keretében. A mûsorban láthattuk Békés megye legjobb
modern táncmûvészeti együttesét a békéscsabai „Acid” Jazz Dance Companyt, Békés megye legjobb standard táncosait Kovács Katalint és Gyurkó Lászlót
társaikkal, akik a békéscsabai Sziluett Táncsport Egyesület táncosai, Békés
megye egyetlen tradicionális balettiskolájának a Békéscsabai Mariann Balettiskola növendékeit, a Gyulai Modern Táncmûvészeti Alapítványi Alapfokú
Mûvészeti Iskola táncosait és a békéscsabai József Attila Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény moderntánc tanszakának növendékeit.
A mûsor José Limon szavait példázta, hogy ezen õsi és mégis modern
mûvészeti ágnak „… a táncnak mindig is lesz olyan mondanivalója, amit szóval, színjátékkal vagy zenével egyáltalán nem lehet közölni. …a tánc mûvészet,
amelyben megvannak az emberi érzelem- és élményvilág kifejezésének összes
lehetõségei és fokozatai.”
Fábián Zsolt

* FILMKLUB: Szeretettel várjuk a filmek rajongóit a Mûvelõdési
Központba a következõ idõpontokban az alábbi vetítésekre: február 8-án 19
órától Ereszd el a szakállamat!, február 22-én 19 órától Régi idõk focija.
Belépõjegyek: felnõtt jegy 300 Ft/fõ, diák és nyugdíjas jegy 200 Ft/fõ.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a mezõberényi köztemetõben lévõ
sírhely használati ideje a temetéstõl számított 25 év, az urnafülke használati ideje
10 év.
A megjelölt használati idõ lejárta után ugyanazon idõtartamra díjfizetés mellett
meghosszabbítható. Amennyiben újra kívánják váltani hozzátartozójuk sírhelyét, illetve urnafalban lévõ helyét, azt a Városi Közszolgáltató Intézmény
Mezõberény, Békési út 17. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában megteheti.
Városi Közszolgáltató Intézmény

ANYAKÖNYVI HÍREK
Január hónapban eltávoztak közülünk:
Almási Istvánné Fesetõ Piroska (1930) Mb. Belentai út 26., Molnár
Jánosné Venyerszki Anna Mb. Hõsök u. 8. D/fsz. 1., Gál Imréné Kozma
Margit (1913) Mb. Puskin út 1., Czinkóczky Béláné Balla Margit Irén
(1914) Mb. Juhász Gy. út 1. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

MOLNÁR JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:
férje, lánya, unokái és dédunokái

* ÖSSZTÁNC: Szeretettel várjuk a táncos lábú fiatalokat 2005. február
12 – én és 26 – án 19 órától a Mûvelõdési Központba, ahol a társastáncok
lépéseinek gyakorlására van lehetõség! A büfében hideg üdítõ, a táncparketten tüzes számok várnak benneteket!
* FELNÕTT TÁRSASTÁNC:
ISMÉT! ISMÉT! ISMÉT! TÁRSASTÁNC FELNÕTTEK RÉSZÉRE!
Felnõttek részére indul társastánc tanfolyam a Mûvelõdési Központban
2005. február 4 – én (pénteken) 20.15 - kor. A tanfolyam indításának
feltétele: 20 pár jelentkezése. A kurzus során (8 alkalom X 2óra) a
következõ táncok lépéseit sajátíthatják el vagy frissíthetik fel: bécsi keringõ,
angol keringõ, fox, blues, jive, cha-cha-cha, country, shake.
A tanfolyamot vezeti: Felczán Béla táncpedagógus.
Részvételi díj: 5. 500,- Ft. Jelentkezni lehet a Mûvelõdési Központban.
* JÁTÉK! JÁTÉK! JÁTÉK!
Játsszon és nyerjen velünk! Nézzük együtt a régi idõk moziját!
Új játékot indítunk útjára a Mezõberényi Hírmondó hasábjain: a havonta levetítendõ filmekhez kapcsolódóan egy-egy kérdést teszünk fel, a helyes
megfejtést beküldõk között pedig 5 db mozijegyet sorsolunk ki, mellyel az
adott filmet díjmentesen megtekinthetik a Mûvelõdési Központ Filmklubjában.
E havi rejtvényünk a Régi idõk focijához kapcsolódik, mely február 22-én
19 órától kerül levetítésre. A kérdés: mi a neve a filmben szereplõ labdarúgó egyesületnek?
Megfejtéseiket február 18-ig adhatják le a Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál.
* „NEM VAGYOK FÉNYKÉPÉSZ, CSAK NÉZELÕDÖM.”
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ szeretettel vár minden érdeklõdõt
Pálffy István - televíziós „CIVILBEN” címû fotókiállítására február 928-áig a Mûvelõdési Központ aulájában.
* XII. FARSANG KUPA gyermeklabdarúgó torna
A torna színhelye: Molnár Miklós Sportcsarnok Mezõberény
A torna ideje: 2005. február 5.: '90-'91-es fiú és lány korosztály,
2005. február 19.: '92-'93-as és '88-'89-es korosztály,
* MEGHÍVÓ: A Mezõberényi Szlovákok Szervezete 2005. február 19-én,
szombaton SZLOVÁK NAP-ot rendez, melyre szeretettel meghívja Önt.
A nap programja:
15.00: A vendégek érkezése a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba
16.00: A hagyományõrzõ együttesek fellépése a Mûvelõdési Központban
18.00: Bál a Berény Szállóban (Vacsora: 1.300 Ft/fõ)
Menü: Berényi Becsinált leves, rántott töltött hús, burgonya, párolt káposzta
Zenét szolgáltat: Lustyik István és zenekara
KÖNYVTÁRI GYERMEKPROGRAM:
„Túl az Óperencián”
A Városi Könyvtár február hónapban játékos, mesés foglalkozásra hívja a
3-4. osztályos gyerekeket.
A foglalkozások idõpontjai: 2005. február 9., 16., 23., minden alkalommal
délután 3 órai kezdéssel. A foglalkozások helye: Városi Könyvtár

MEGHÍVJUK EGY TEÁRA
mindazokat,
akiket érdekel a MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ jövõje,
akik szeretnének véleményt nyilvánítani,
akiknek javaslataik, ötleteik vannak,
akik szívesen beszélgetnének a lap szerkesztõivel,
akik maguk is bekapcsolódnának a helyi újságírásba,
szeretettel várjuk FEBRUÁR 15-ÉN 18 ÓRAKOR
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN.
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SIKEREKBEN GAZDAG ÉVET ZÁRT A KICK-BOX SZAKOSZTÁLY
Több éve ad helyet a Martinovics úti Sportcsarnok a Mezõberény
Sportcsarnok DSE KICK-BOX Karate Szakosztályának.
Ma már talán elmondható, hogy õk városunk egyik legsikeresebb
szakosztálya, és sportolóink a legjobbak között vannak, és elõkelõ
helyezésekkel büszkélkedhetnek.
Öröm számunkra, hogy lett cadett válogatottunk is, aki Carrarában
a kiemelkedõ 7. helyet szerezte meg.
Érdemes viszont a teljes 2004. évrõl beszélni, hiszen az eredmények tükrözik sikereinket és az elvégzett munkát. Sportolóinkkal
15 versenyen vettünk részt és hoztuk el a legjobb helyeket, melyek
idõrendi sorrendben a következõk:

65 kg
+69 kg

IV. hely Kiss Brigitta
II. hely Schaffer Gergõ

(I. Sz. Ált. Isk.)
(I. Sz. Ált. Isk.)

Májusban Füzesgyarmat adott otthont a Megyei Kyokushin Bajnokságnak.
25 kg
I. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
32 kg
I. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
+42 kg III. hely Rónai Norbert
(Orlai Iskola )
52 kg
I. hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg II. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
65 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
+69 kg III. hely Schaffer Gergõ
(I. Sz. Ált. Isk.)
A Világkupára Nyíregyházára utazott a csapat.
52 kg III. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Iskola)
57 kg III. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
65 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
Szeptember hónapban Szegeden a TIGERS KUPÁN vettünk részt:
25 kg II. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
+32 kg III. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
+32 kg III. hely Schupkégel Miklós (Köröstarcsai Ált. Isk.)
52 kg
I. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg II. hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Iskola)
Az olaszországi Carrarában megrendezett világbajnokságon
52 kg VII. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
Gyõrben az országos bajnokságon felnõtt light-contact kategóriában:
69 kg V. hely Göblyös Tibor

Az év elsõ versenyén, február 14-én KUNSZENT KUPÁN szerepeltünk
+32 kg III. hely Schupkégel Miklós (Köröstarcsai Ált. Iskola)
37 kg II. hely Komlódi Balázs
(Orlai Iskola )
+42 kg III. hely Rónai Norbert
(Orlai Iskola )
52 kg
I. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg II. hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
Az Országos Serdülõ Bajnokságon 2 sportolónk képviselte szakosztályunkat.
52 kg II. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
Március hónapban Szarvason, a megyei szintû VASIPARI KUPÁN
voltunk.
25 kg
I. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
32 kg
I. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
52 kg
I. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg II. hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Iskola)
52 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
+69 kg
I. hely Schaffer Gergõ
(I.Sz.Ált. Isk.)
Áprilisban az ÚFA Kupa megyei diákolimpia döntõjére került sor.
25 kg
I. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
32 kg
I. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
52 kg II. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
57 kg II.hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
65 kg
I. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
+69 kg
I. hely Schaffer Gergõ
(I. Sz. Ált. Isk.)
Csepelen május 1-jén a Diákolimpia Országos Döntõjén vehettünk
részt.
57 kg III. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)

Októberben két versenyen is részt vettünk.
Karcagon a IV. NAGYKUN KUPA adott otthont a knock-down utánpótlás és felnõtt országos bajnokságának.
25 kg II. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
+32 kg
I. hely Schupkégel Miklós (Köröstarcsai Ált. Isk.)
+32 kg III. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
+42 kg III. hely Rónai Norbert
(Orlai Iskola)
52 kg IV.hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Isk.)
60 kg II. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
60 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
70 kg II. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
80 kg II. hely Gyaraki Gábor
Kondoroson a gyermekversenyen, a SECRET-ÕR KUPÁN is szép
eredményeket értünk el.
25 kg
I. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
32 kg
I. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
Eredményesen szerepeltünk a VIII. TÖKÖL KUPÁN is, amely
nemzetközi kick-bokx karate verseny volt, és 5 nemzet 25 klubjának
205 versenyzõje indult.
25 kg
I. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált Isk.)
+32 kg II. hely Kádas Adrienn
(Orlai Isk.)
52 kg IV. hely Schupkégel János (Köröstarcsai Ált. Isk.)
57 kg II. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
60 kg II. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
60 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált Isk.)
63 kg II: hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
69 kg
I. hely Göblyös Tibor
Novemberben Mezõberényben rendezték meg a megyei bajnokságot,
melyen 11 klub 79 versenyzõje volt jelen.
25 kg III. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált Isk.)
(folytatás a 11. oldalon)
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SIKEREKBEN GAZDAG ÉVET ZÁRT A KICK-BOX SZAKOSZTÁLY
Senior:

(folytatás a 10. oldalról)
32 kg
37 kg
+42 kg
52 kg
52 kg
52 kg
69 kg

I. hely
II. hely
III. hely
III. hely
I. hely
II. hely
II. hely

Kádas Adrienn
Komlódi Balázs
Rónai Norbert
Kiss Brigitta
Kovács János
Schupkégel János
Schaffer Gergõ

(Orlai Isk.)
(Orlai Iskola )
(Orlai Iskola)
(I. Sz. Ált Isk.)
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
(I. Sz. Ált. Isk.)

II. hely

LIMA DARTS HÍREK

Az elkészült versenynaptár alapján versenyekben gazdag év vár
2005-ben is a mezõberényi csapatra. Márciusban máris nemzetközi
verseny várja õket Ausztriában, Wörgl városában, majd megyei- és
országos versenyek. Most még a felkészülés idõszakában vannak,
erõnléti edzéseket, alapozásokat tartanak. Létszámuk emelkedik,
egyre több fiatalnak tetszik meg ez a sportág. A szakosztály mindenki
elõtt nyitott, örömmel veszi bárki jelentkezését, érdeklõdését.
Barna Márton
edzõ

Braun Zoltán
edzõ

REJTVÉNY ÉS RECEPT

2004 ÉV ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE:
Steel 501 DO egyéni: 5. hely Urbancsek Zoltán, 33. hely Bárdi Mihály
Steel 501 DO páros: 5. hely Frey Péter-Urbancsek Zoltán
Steel 501 DO csapatunk az OB I. osztályába jutott:
A csapat tagjai: Kovács László, Bárdi Mihály, Nagy István, Bobály
Lajos, Szilágyi Attila, Frey Péter, Urbancsek Zoltán
2005. január 21-23, Szombathely, 501 MO. mesterek tornája, 106
induló: legjobb eredményünk 5. Bárdi Mihály
2004 évben egyesületünk támogatói voltak: Berény Color, Ipar
Disco, I-Point, Klasschem
Köszönjük és 2005-ben is HAJRÁ LIMA!
(UZO)

LEPJE MEG ÉLETE PÁRJÁT VALENTIN NAPON,
A SZERELMESEK NAPJÁN
VALENTIN NAPI MENÜ A TÓPART VENDÉGLÕBEN
2005. FEBRUÁR 14-ÉN 18 ÓRÁTÓL, ÉLÕZENÉVEL FÛSZEREZVE.
1. Elõétel: Zsályás csirkenyársak csilis babsalátával
Fõétel: Brokkolis bélszinrolád burgonyapürével, Besamel mártás
Desszert: Szerelmes fagylaltkehely
2. Elõétel: Zöldséges pulykatekercs franciás ízelítõvel
Fõétel: Csülök Pékné módra friss saláta öntettel
Desszert: Tiramisu szelet
3. Elõétel: Ráksaláta
Fõétel: Halászlé, Dorozsmai molnár ponty
Desszert: Szerelmes fagylaltkehely
Elõzetes helyfoglalást és a menürendelést a 352-491-es telefonon,
vagy a Tópart Vendéglõben
(Mezõberény, Gyomai u. 45/A) jelezze.
Szeretettel várjuk Önöket.

a club edzõje

Mint minden verseny, ezek is költségekkel jártak és elképzelhetetlen lett volna a szereplés, megjelenés támogatók nélkül.
Versenyeinket 2004-ben támogatta Mezõberény Város Önkormányzata és a Berény Tégla Kft.

Az év utolsó versenyére Szegeden került sor, ahol a IV. TIGERS
KUPÁN vettünk részt.
25 kg II. hely Olej Tamás
(I. Sz. Ált. Isk.)
32 kg
I. hely Kádas Adrienn
(Orlai Iskola)
52 kg III. hely Kiss Brigitta
(I. Sz. Ált. Isk.)
52 kg III. hely Kovács János
(Köröstarcsai Ált. Isk.)
63 kg
I. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
63 kg
II. hely Bartó Róbert
(P. S. Gimn.)
69 kg
II. hely Schaffer Gergõ
(I. Sz. Ált. Isk.)

1 adag menü ára: 1.500 Ft

Barna Márton

Bármely szakácskönyvben „hájas pogácsa” néven szerepelhetett volna
elmúlt havi receptünk. A berényi háziasszonyok közül azonban sokan
tudják, hogy ez az a „tót pogácsa”, amelyet különösen finomnak tartanak a
más népcsoportba tartozók is.
Mai süteményünk a MAGYAR konyha hagyományaiból kerül ki. Elkészíthetõ mákos, diós, meggyes, almás változatban is. Közreadója: Fekete
Józsefné.
Hozzávalók: 1 kg liszt, 0,5 l víz, evõkanálnyi ecet
A töltelékhez: 1 kg túró, 2 tojás, 5 kanál liszt, 25 dkg cukor, 1 vaníliás
cukor, 5 dkg mazsola
A lisztet összegyúrjuk a vízzel, kevés ecettel. Fontos, hogy valamennyi
hozzávaló langyos legyen, és meleg legyen a helyiség is, ahol dolgozunk.
A tésztát alaposan kidolgozzuk, öklömnyi cipókat formálunk belõle. Kb. fél
órát pihentetjük.
Közben elkészítjük a tölteléket:
A túrót, a tojásokat, a lisztet, a cukrot összekeverjük, vaníliáscukrot és mazsolát teszünk hozzá.
Egy nagy asztalt leterítünk tiszta abrosszal, meglisztezzük. Egy cipót az
asztal közepére teszünk, és a kezünkkel asztal nagyságú, nagyon vékony
lappá húzzuk. A kihúzott lapot langyos zsírral megcsorgatjuk, az asztal
hosszában, csíkban elhelyezzük rajta a tölteléket. Az abrosz segítségével
háromszor feltekerjük a tésztát, az így keletkezett rudakat tepsi nagyságúra
vágjuk, egyenként a tepsire rakjuk és elõmelegített, közepesen forró
sütõben aranysárgára sütjük.
Ha kisült, a rudakat ollóval ferdén felvágjuk. Porcukorral meghintve, tálra
rakjuk.
A nyújtás során keletkezett szélekbõl további pihentetéssel új lapot
nyújthatunk, vagy felhasználjuk krémes lapnak, sós rúdnak.
Elmúlt havi nyertesünk: Sinka Krisztina Mezõberény, Mónus I. 20. sz.
Nyereményét átveheti a Városi Könyvtárban.
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