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VÁROSHÁZI OLDALAK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Péter Ferenctõl, Szováta polgármesterétõl kapott Cservenák Pál Miklós polgármester levelet. Testvérvárosunk polgármestere jó munkát kívánt a 2005-ös évre,
és értesített arról, hogy a nehéz költségvetési helyzet miatt nem tudtak meghívni városi küldöttséget a Szovátai Téli Játékokra. Május végén a Medve-tó 130. születésnapi ünnepsége alkalmából szeretnék
fogadni a mezõberényi delegációt.
Január végén egyhetes németországi tanulmányúton vett részt Cservenák Pál
Miklós polgármester, ahol több natúrparkot
és a Rhöni bioszféra rezervátumot tekintették meg. A tanulmányút tapasztalatait
messzemenõen hasznosítani kívánják a
Medvefejes tó és a Liget kialakításánál.
Február 2-án egyeztetõ tárgyaláson kijelölték a Városi Strandfürdõ transzformátor állomásának helyét. Ezzel megkezdõdhetnek a tervezések, hogy a strandidény
kezdéskor át is lehessen adni az új állomást.
A Körös Volán Autóbuszközlekedési
Vállalat vezérigazgatójával, Szarvas Péterrel és Gémesi Tibor osztályvezetõvel tárgyalt Cservenák Pál Miklós polgármester a
mezõberényi helyijáratú autóbuszokról.
Mivel a járatok veszteségesek, az Önkormányzatnak kell pótolni a hiányzó összeget.
A nullszaldós egyenleg elérésére járatcsökkentésrõl tárgyaltak.
Hajdú János mezõberényi vállalkozó árajánlatot tett a piaci csarnok horganyzott
trapézlemezzel való elválasztására. A térelválasztás - magasabb áron - gurítható kivitelezéssel is megoldható.
Cservenák Pál Miklós polgármester
vállalkozási szerzõdést kötött a Paksi-Team
Kft.-vel a Wenckheim – Fejérváry kastély
tetõfelújításához szükséges építési engedélyezési tervek elkészítéséhez.
Az Állami Számvevõszék megküldte a
2005. január 17. és február 9. között tartott
ellenõrzés számvevõi jelentését. A vizsgálat fõként adminisztratív hiányosságokat
állapított meg, de ezek az Önkormányzat
mûködésében nem okoztak fennakadást.
A PEA pályázat utolsó egyeztetõ tárgyalásán az Irányító Hatóság engedélyezte a
tervezést. A pályázat kedvezõ elbírálása
esetén megvalósulhat a Szikes tó rendezése,
madármegfigyelõ kialakítása, illetve a Liget
felújítása.
Martincsek Zoltán mezõberényi vállalkozóval tárgyalt a polgármester a strandfürdõnél kialakításra kerülõ büfé beruházásáról.
A mezõberényi 95-ös termálkút gyógyvízzé minõsítéséhez szükséges a kútfejkialakítás és fürdõüzemeltetéssel kapcsolatos ÁNTSZ szakvélemény. Baranyai Judit
a békéscsabai ÁNTSZ részérõl a szak-

vélemény kiadását attól tette függõvé, hogy
az Önkormányzat vállalja-e a kútfej-kialakítás költségeit. Az Önkormányzat vállalta a
2,5 millió Ft összeget, és hogy a 2005. évi
fürdõkezdésre elkészül a kút.
Jusztin Balázzsal, Orosháza alpolgármesterével tárgyalt Cservenák Pál Miklós
polgármester az Orosházán megvalósítandó
szilárd hulladékmegsemmisítõ létesítésérõl. A témát a Tappe Kft. bevonásával még
tárgyalni fogják, és a márciusi testületi ülésen döntenek majd.
A Békési Kistérségi Társulás a közelmúltban 15 millió Ft-ot nyert, ebbõl az alábbi programok terveit készíttetik el: Békési
Kistérség terület-, gazdaság- és turisztikai fejlesztési programja, állati tetemek hulladékgyûjtésének, elhelyezésének, megsemmisítésének kistérségi szintû megvalósíthatósági tanulmánya, kistérségi hulladékgyûjtési rendszer kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya.
A Békési Kistérségi Tanács ülésén elfogadták a közbeszerzési eljárás végeredményét, a tanács munkaszervezetét. A tagdíj
mértékét 150 Ft/lakos összegben javasolták,
mely Mezõberény esetében 12 261 fõre
számítva 1 839 050 Ft-ot jelentene. Dr.
Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke közölte,
hogy a kistérség a „Termelõ létesítmények
bezárásával, illetve nagy létszámot foglalkoztató intézmények megszûnésével, válságövezet kialakulásával összefüggésben
kistérségi szerkezetátalakítási programok
kidolgozásának és megvalósítás egyéb feltételei megteremtésének érdekében” benyújtott pályázata 10 millió Ft támogatásban
részesült, melyhez 1 100 000 Ft saját erõt

kell biztosítani. A közmunka programban
Cservenák Pál Miklós polgármester 22 fõ
közmunkás 7 hónapos foglalkoztatását,
valamint 2 fõ 3 hónapig tartó túlfoglalkoztatását vállalta.
A mezõberényi Piaccsarnok átalakításáról tárgyalt Cservenák Pál Miklós polgármester Jani Istvánné vállalkozóval, aki
magára vállalta az átalakítás költségeinek
megelõlegezését úgy, hogy azt a késõbb
megállapított bérleti díj összegébe beleszámítják. A vállalkozó ennek fejében minimum 1 éves idõtartamra köti meg a bérleti
szerzõdést.
Február 24-én a Csatornamû Társulás
küldöttgyûlése a társulás megszüntetésérõl
foglalt állást, mivel befejezte tevékenységét.
A Belügyminisztérium Adatvédelmi
Hivatala hivatalosan megküldte a mezõberényi Okmányirodában tartott vizsgálat
anyagát. A jegyzõkönyv szerint az
Okmányiroda mûködésében mindent rendben találtak.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után Hoffmann Dániel, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a
polgármester, az alpolgármester és a
képviselõk határidõre leadták a vagyonnyilatkozatot, így mindenki eleget tett a
törvényben elõírt kötelezettségének.
A képviselõ-testület elfogadta Cservenák
Pál Miklós polgármester két ülés közötti
beszámolóját, és az elõzõ zárt ülésen hozott
döntésekrõl szóló tájékoztatót. A polgármester bejelentette, hogy a kedvezõtlen

2005. legfontosabb tervezett beruházásai
A belterületi szennyvízhálózat áthúzódó beruházás
Útépítésre, utak, járdák felújítására összesen

247 millió Ft
33 millió Ft,

melyet tovább szeretnének növelni pályázattal
Rendezési terv, tervezési feladatok

21 millió Ft

Martinovics úti iskola felújítása,
amennyiben tud rá pályázni az önkormányzat, saját erõként

26 millió Ft

Az épülõ gyermekmedence költsége

23 millió Ft

Strand további fejlesztéséhez saját erõ,
amennyiben lesz pályázat

40 millió Ft

Városi játszótér kialakítására saját erõ

8 millió Ft

Natúrpark pályázathoz saját erõ (ez a Liget rendbetételét,

6 millió Ft

Medvefejes tó környékének kialakítását,
egy másik játszótér létrehozását tenné lehetõvé)
Wenckheim-Fejérváry kastély tetõszerkezetének felújítására,
pályázathoz saját erõ

6 millió Ft

Árokrendszer rekonstrukciójára pályázati önerõ

5 millió Ft

Fásitásra

4 millió Ft
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Miért kell új városrendezési terv?
Mert megváltoztak a körülmények – válaszolta Kmetykó János építész – 1982-ben, az utolsó rendezési terv készítésekor Mezõberény még nem volt város! Idõközben átalakultak a
foglalkozási viszonyok, csökkent a mezõgazdaság szerepe, falusias településbõl kisvárosi
település lett.
Ennek megfelelõen próbálja meghatározni a rendezési terv a település szerkezetét, azt, hogy
milyen épületek, hol, milyen szabályok szerint épüljenek.
A falusias lakóterületek kiterjedése drasztikusan csökkent. A bevezetõ utak mentén kisvárosi
lakóterületek alakulnak ki. A város központjához közeli, közepes méretû telkek kertvárosi,
míg a település központja - sokszínû szerepköre miatt -, településközpont vegyes terület
besorolást kapott.
A terv szerint a közeljövõ és távlati lakóterület fejlesztése az Ókert kell, hogy legyen, ezt
erõsítik a tervezett közlekedési változások is, amely szerint az M47-es út a várost nyugat
felõl kerüli meg.
A tervhez csatlakozik Mezõberény város helyi építési szabályzata. A szabályzat elég tág
teret ad, olyan szabályozás nem történt, amely lényegesen korlátozná az építtetõt.
Az elõterjesztés elõadója, Adamik Jánosné mûszaki fõtanácsos még hozzáteszi: a helyi
építési elõírások és városrendezési terv bárki számára hozzáférhetõ a Városháza 12-es irodájában.

idõjárás miatt február 23-án I. fokú belvíz
készültséget rendelt el Mezõberényben.
Tudomásul vették a lejárt határidejû határozatok végrehajtását.
A testület Kálmán János közoktatási
szakértõt bízta meg azzal, hogy a két
általános iskolában költséghatékonysági- és
átfogó szakmai vizsgálatot végezzen, valamint ezeket a vizsgálatokat szakmailag irányítsa az Összevont Óvodák és az Alapfokú
Zene- és Mûvészeti Iskola esetén. A vizsgálatokat az intézményi szerkezetváltás
miatt kell elvégezni.
Február 23-án 7 városi rendezvény és 4
nemzetközi kapcsolat 2004. évi pályázati elszámolásának ellenõrzésére került sor. Az elszámolásokról szóló beszámolót tudomásul
vette a testület.
Elfogadták az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta Mezõberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetését, melynek végszáma közel 2,6
milliárd Ft. Ebben az évben többek között az
alábbi beruházásokat tervezik: strandfelújítás, a Békési úti lakások mögött parkoló kialakítása, út- és járdajavítás, fásítási program. 2005-ben felújításra kerülhet a játszótér
is. A testület úgy döntött, hogy a legtöbb
önként vállalt feladatát továbbra is ellátja.
Elfogadásra került Mezõberény város
Településrendezési Terve és a helyi építésügyi szabályzata, mely másfél év alatt készült
el. Az eddig érvényben lévõ rendezési tervet
1982-ben készítették. Kmetykó János a
Csabaterv Bt. részérõl ismertette az új rendezési tervet, melyet 24 országos hatáskörû
intézménnyel egyeztettek. A terv véleményezésébe a lakosságot is bevonták. A
városrendezési terv 10 évre szól, közben sor
kerülhet módosításra.
A közoktatási törvény módosítása és a

2005. évi költségvetési törvény változásai
miatt - a Petõfi Sándor Gimnázium kivételével - most hagyták jóvá a nevelési-oktatási
intézmények SZMSZ-ét. A gimnázium a
következõ ülésre terjeszti be jóváhagyásra az
SZMSZ-ét. 2004. december 31-ig kellett
felülvizsgálni az óvoda és iskolák házirendjét, melyet a testület most hagyott jóvá valamennyi intézménynél.
A képviselõ-testület rendelkezett a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével
kapcsolatos szabályokról. Ez a rendelet
meghatározza a közpénzekkel való elszámolást, a felhasználás ellenõrzését és a nyilvánosságra hozás követelményét.
Módosították a pénzbeli- és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletet,
valamint a talajterhelési díjról szóló rendeletet. A talajterhelési díj nem emelkedett
2005-ben.
A 2005-ös költségvetési évre vonatkozó
szakfeladatrendi elõírások változásai miatt
módosították a Petõfi Sándor Gimnázium,
Kollégium és Közétkeztetési Központ, az 1.
Sz. Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma
Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat, az Összevont Óvodák, a
Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola,
a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Irodája
100 000 Ft mûködési támogatást kért a
testülettõl, melyet nem szavaztak meg. Ilyen
célból a Mezõberényi Önkéntes Tûzoltó
Egyesületet támogatják.
A 2005. január 28-i testületi ülésen Siklósi István képviselõ három témában nyújtott
be interpellációt, melyekre most kapott
választ. Cservenák Pál Miklós polgármester

a térfigyelõ rendszer kiépítésérõl azt mondta, hogy jogilag aggályosnak tartja, de ha
pályázati lehetõség adódik ilyen témában,
akkor nyújtanak be pályázatot.
Hoffmann Dániel tájékoztatta az interpellálót arról, hogy özvegy Szûcs Lajosné tett
egy alapítványt, melynek bejegyzése folyamatban van. A bejegyzést követõen lehet az
alapítványnak támogatást nyújtani.
Dr. Hantos Katalin jegyzõnek és Kádas
László mezõberényi rendõrõrs parancsnoknak a szilveszteri petárdázások és pirotechnikai eszközök használata ügyében interpellált Siklósi István képviselõ. A jegyzõnõ
elmondta, hogy semmilyen feljelentés nem
érkezett a petárdázásokkal kapcsolatban, és
eljárás csak feljelentés esetén indulhat.
Siklósi István képviselõ mindhárom interpellációjára adott választ elfogadta.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen
folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot
és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben
tárgyaltak.
A következõ testületi ülés– nagypéntekre való tekintettel – március 24-én,
csütörtökön lesz.
Fesetõné Sipos Judit
külkapcsolati- és sajtóreferens
Kiemelések: Várfalvi Erzsébet

Részletek abból a pályázatból,
melynek megvalósulása esetén új életre
kel a Liget, és egy különlegesen szép természetvédelmi terület épül ki.
Szikes tó – Madármegfigyelõ kialakítsa
- Tanösvény bemutató táblákkal
- Madárles 10 férõhelyes kilátótorony 4,2 m
- Medertisztítás, partvédelem
- fásítás, padok, ivókút, parkoló a vendégeknek

Liget – Madarak háza
- Liget parkjának rekontstrukciója
sétautak, tornaliget, öko-akadálypálya
gyerekeknek
- Pavilonban látogatóközpont, bemutatóhely
„Madár-múzeum” (a terület különleges
madárvilágának bemutatása diaporámával,
hangokkal, vonulási utak térképen stb.)
Játszóház, kézmûves foglalkoztató,
természetfotó kiállítás, rendezvényterem
programszervezés:
táborok, erdei iskola program, tanórák,
ornitológiai szemináriumok
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RENDÕRSÉGI HÍREK

FELHÍVÁS

* A Mezõberényi Rendõrõrs 2005. január 24-én nyomozást rendelt el lopás büntett elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2005. január 24-én 09.00 óra és 15.30 óra közötti idõben a
Mezõberény, Szent János utcában lévõ egyik családi ház kerítésén keresztül a házhoz tartozó gazdasági épület kamra ajtaját kifeszítette, a kamrába bement, ahonnan 40 szál kolbászt, 2 darab sonkát,
3 tábla szalonnát, valamint 2 darab disznósajtot tulajdonított el. A cselekmények során 40.000 forint
a lopással okozott kár, és 500 forint rongálással okozott kár keletkezett.
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt a fiatalkorú L.T., a felnõttkorú K.S., valamint L.I. mezõberényi lakosok követték el.
* 2005. január 26-án 00.30 órakor bejelentés érkezett a Mezõberényi Rendõrõrse, mely során
tudomásunkra jutott, hogy ezen a napon 00.15 óra és 00.30 óra közötti idõben a Mezõberény Jókai
utcában két ismeretlen személy tettleg bántalmazta A.J-né és S.S. mezõberényi lakosokat, majd A.J.né kézitáskáját az abban lévõ értékekkel együtt az elkövetõk magukhoz vették, majd a helyszínrõl
elfutottak.
A rablás során eltulajdonított tárgyak együttes értéke 50.000 forint. A sértettek a bántalmazás
során nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek.
A helyszíni szemle, valamint a halaszthatatlan nyomozati cselekmények során beszerzett adatok,
információk alapján a bûncselekmény elkövetését követõ harmadik órában megállapítást nyert, hogy
ezt a bûncselekményt is az a fiatalkorú L.T, valamint a felnõtt korú K.S. mezõberényi lakosok követték el, akik a fentiekben írt húsféleségek eltulajdonításában is részt vettek.
A gyanúsítottak kihallgatásuk során beismerõ vallomást tettek. A bûncselekménybõl származó
tárgyak megkerültek.
Az elkövetõket õrízetbe vettük, és elõterjesztést tettünk elõzetes letartóztatásukra.
* 2005. február 5-én 14.30 óra körüli idõben a Mezõberény Dózsa utca egyik házának kerítésén
keresztül az elkövetõ a házhoz tartozó udvarba mászott, a tyúkudvarba ment, ahol az ott lévõ tyúkok
eltulajdonítása céljából 3 darab tyúkot lefojtott.
Cselekményének elkövetése közben hazaérkeztek az ott lakók, akik a bûncselekményt észrevették, a tyúkólba bújt elkövetõt a rendõr járõrök kiérkezéséig visszatartották.
A járõrök pillanatok alatt a helyszínre értek, ahol a pórul járt tyúktolvajt, F.J. mezõberényi lakost
elfogták, és a Mezõberényi Rendõrõrsre szállították. Az eljárás során az elkövetõt bíróság elé állítottuk.
* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen pénzhamisítás büntett
elkövetése miatt, aki 2005. január 07-e és február 18-a közötti idõszakban Mezõberény területén
hamis bankjegyeket hozott forgalomba.
Az elkövetés módja minden esetben egyezett. Az elkövetõ leginkább paprika, méz, kolbász, bor,
és más házi termék vásárlása céljából különbözõ magánlakásokban jelent meg, amely során hamis
10.000 forintos, és 20.000 forintos bankjeggyel fizetett.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy idegen személy részére ne váltsanak fel nagyobb címletû
bankjegyet. Amennyiben ez elkerülhetetlen, úgy minden esetben ellenõrízzék a bankjegyek eredetiségét.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben valaki a bûncselekmény elkövetõjével, illetve
körülményeire vonatkozóan információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Mezõberényi
Rendõrõrsre a 352-522 vagy a 107-es telefonszámra.
* 2005. február 27-én 16.10 órakor a Mezõberény Belentai utcában a rendõr járõrök igazoltatás
alá vonták S.I., R.K., valamint B.S. mezõberényi lakosokat, akik kézikocsin frissen vágott fákat szállítottak. Az intézkedés során a fák származására vonatkozóan nem tudtak hitelt érdemlõ választ adni,
azonban a gyors és körültekintõ adatgyûjtés során megállapítást nyert, hogy a fákat a Mezõberény
Belentai utca végén lévõ erdõsávban vágták ki, így az elkövetõk elõállításra kerültek, a kivágott
fákat, valamint az elkövetés eszközét lefoglaltuk.
Az eljárás során bevont eseti szaktanácsadó a lopással okozott kárt 6.000 forintban állapította meg.
* A Mezõberényi Rendõrõrs 2005. február 26-án 23.00 órától másnap reggel 03.00 óráig fokozott közbiztonsági akciót hajtott végre. Az akció három fokozatban került végrehajtásra. Elsõként a
körözött személyek, a közbiztonságra veszélyes eszközök kiszûrése, valamint a kábítószerek
feltárása érdekében a Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén található szórakozóhelyeket
vontuk ellenõrzés alá, amely során kábítószer keresõ kutya is bevonásra került.
A második szakaszban Mezõberény belvárosában gyalogos szolgálat került végrehajtásra a
közterületen elkövethetõ bûncselekmények, valamint a csendháborítások megelõzése érdekében.
Az akció utolsó szakaszában az ittas jármûvezetõk, valamint az utazóbûnözõk kiszûrése
érdekében a Mezõberénybe vezetõ közlekedési utakat vontuk ellenõrzés alá.
Mezõberényi Rendõrõrs

MEGHÍVÓ!
A mezõberényi Városi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
mint Kiemelkedõen Közhasznú
szervezet tisztelettel meghívja
Önöket a
2005. március 12-én 15 órai
kezdettel tartandó
nyilvános közgyûlésére.
A közgyûlés helye:
a Petõfi Sándor Gimnázium
Kollégiumának étterme.
Napirend:
1. Parancsnoki beszámoló,
2. Pénzügyi-gazdasági beszámoló,
3. Közhasznúsági jelentés,
4. 2005. évi munkaterv,
5. 2005. évi költségvetés,
6. Tagfelvétel, kilépések,
7. Bejelentések
Tisztelettel: Halász József elnök

Az állati hullákkal, valamint más állati
eredetû hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás igénybevételének díja
1.) Az állati hullákkal, hulladékkal kapcsolatos díj 2005-ben 80 Ft/kg fizetendõ
a szolgáltató részére, a következõk
szerint:
2.) Lakossági és egyéb állattartó (kivéve,
a 16/A § (2) bekezdésében leírtakat),
amennyiben bejelentési kötelezettségének
eleget tesz:
a) Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér,
sertés évente 1 db díjmentes
b) malac, kecske, juh, nyúl, baromfi
évente 150 kilogrammig díjmentes
c) A libatartóktól és libatöméssel
foglalkozóktól kikerülõ állati hulladékra
nem vonatkoznak a 2.) pont a) és b) alpontjaiban leírt mentességek.
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KISVÁROSI KAVICSOK

Március 8. NEMZETKÖZI NÕNAP

Szépek, okosak, kedvesek!
Virulóan fiatalok, érett asszonyok, bölcs nagyanyák…
Nemcsak Nõnapon, az év más napján is meg kellene
köszönnünk nekik, hogy társaink a küzdelemben, hogy
hátteret, nyugalmat biztosítanak nekünk, hogy fészket
építenek, míg mi a világ dolgaival vagyunk elfoglalva.
Köszöntsük õket szeretettel:

KAZINCZY-VERSENY
KÖNYVTÁRBAN

A VÁROSI

A 2005. február 10-én megtartott
Kazinczy-verseny mezõberényi
városkörnyéki fordulójának eredményei:
5-6. OSZTÁLYOSOK
1. Kiss Brigitta 1. Sz. Ált. Iskola 6.
c osztály (felkészítõ tanára: Kesztyûs Zsuzsa)
2. Szugyiczki Zsuzsanna 1. Sz.
Ált. Iskola 6. b osztály (felkészítõ
tanára: Schupkégel Sándorné)
III.Gyurkó Brigitta 1. Sz. Ált. Iskola 6. b osztály (felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné)
7-8. OSZTÁLYOSOK
1. Hegyesi Klára Orlai P. S. Ált. Iskola 8. b osztály (felkészítõ tanára: Kmetykó Istvánné)
2. Vidó Judit 1. Sz. Ált. Iskola 8. a osztály (felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné)
Különdíjat kapott Dóczy Balázs, Orlai P. S. Ált. Iskola 8. b oszály (felkészítõ tanára Kmetykó
Istvánné).
A 7-8. osztályosok kategóriájának I. helyezettje, Hegyesi Klára képviseli a városkörnyéket a
Kisújszálláson megrendezésre kerülõ regionális döntõben.

Miért érezte úgy valaki, hogy ezzel a kis fával
szemben kell erõsnek lennie?
Miért nem fogta le senki a kezét?
Miért romboljuk, miért nem védjük értékeinket? A miénk! (fotó: Csávás István)

Nem találtak semmi szabálytalant a gimnázium konyhájában: „Országos hír” lettünk
attól, hogy közel százan betegedtek meg február
elején azok közül, akik a Petõfi Sándor Gimnázium konyhájából kapták az ebédet ( hányás,
hasmenés) . Február 5-én az ANTSZ elrendelte
a konyha bezárását. Alapos vizsgálatok után
megállapították, hogy nem ételmérgezés okozata a bajt, a konyha rendben és megfelelõen
üzemelt. Feltételezések szerint a tüneteket egy
kalici nevû vírus okozta. A vírus elterjedésének
oka nem tisztázott, de az eddigi negatív vizsgálati eredmények alapján bizonyosnak tûnik,
hogy terjedéséhez nincsen köze a konyhának,
mulasztás nem történt. Február 9-tõl a
közétkeztetési központ újra üzemel.
Március 12-én kezdõdik a futball bajnokság:
A megye I. osztályú labdarúgó bajnokságban az
õszi szezonban sokáig az 1-4 helyen volt a csapatunk, a szezon végén fõleg edzõváltás miatt a
6-ik helyen végeztünk. Az elsõ csapat edzõje;
Krecsmarik Tibor, ifj. Vrbovszki János, MFC II:
Gál András.
Kilátás van arra is hogy a megye I. osztályból 5
csapat is kieshet. Így nehéz feladat elõtt áll a mi
csapatunk is, nagy szüksége van szponzoraink
és szurkolóink támogatására. Két játékos ment:
Szûcs Zsolt, Flórin Raduku, jött Fejes Mihály
csatár, Lakatos László védõ. Bízunk a sikeres
szereplésben. Hajrá Mezõberény!
Gurmai Sándor

6.

Mezõberényi Hírmondó

2005. március

KISVÁROSI KAVICSOK
HIÁNYZIK A MENETREND,
NEM HIÁNYZIK A PÁRTPOLITIKA….
Az elõbbi máris olvasható lapunkban, az
utóbbihoz kérjük a politikusok segítségét: ne
hozzanak bennünket nehéz helyzetbe, nyílt vagy
burkolt pártpolitikai mondanivalójukhoz találjanak más megoldást, más formát, más fórumot.
De változatlanul érdekelnek bennünket a
„polisz”, a város ügyei, ezért továbbra is várjuk
olvasóink híreit, javaslatait.
Egy év telt el azóta,
hogy a Városi Könyvtár feladatául kapta a
Mezõberényi Hírmondó szerkesztését és
kiadását. Ez az év a tapasztalatszerzés és az
óvatos kísérletezés éve volt.
Igyekeztünk megõrizni a jó hagyományokat,
ugyanakkor próbáltuk kicsit megújítani a lapot.
Növeltük a képek számát, új rovatokat hoztunk létre. Ilyen volt a Kisvárosi kavicsok, az
Arcok a városból, a TÉMA, (hol TÉMAkörként,
hol atuális TÉMAként), a Megkérdeztük, stb.
Célunk az volt, hogy minél több mezõberényi
embert szólaltassunk meg, és közöljünk minden
olyan információt, amely fontos a lakosság
számára.
Meghívtuk Önöket
egy beszélgetésre, köszönjük mindazoknak,
akik eljöttek. Kaptunk kritikát a hiányokért, dicséretet formai megoldásokért és új rovatokért.
Kaptunk egymással ellentétes véleményeket
(Csak a Városházi oldalak-at olvassák. - A
Városházi oldalak hosszúak és bonyolult
nyelvezetûek. Legyen keresztrejtvény! – Ne
legyen keresztrejtvény! Több hirdetést! –
Kevesebb reklámot! stb.)
Számunkra minden vélemény végiggondolásra érdemes.
A hiányok oka általában az, hogy mindig
több a beérkezett anyag, mint az újság terjedelme.
A közhasznú információk fontosságával
magunk is egyetértünk, még jobban ügyelünk
majd, hogy minden lényeges helyi tudnivaló
megtalálható legyen az újságban.
A város sajtóreferensének, aki a „Városházi
oldalak” –at szerkeszti, nincs könnyû dolga, mert
a testület lapzárta után ülésezik. Ezért felvetõdött
az a megoldás is, hogy a Hírmondó ne az elsõ,
hanem a hónap második péntekjén jelenjen meg!

A keresztrejtvény korábbi készítõje elköltözött, maga a mûfaj is túlságosan helyigényes,
helyette ajánljuk a „kettõ az egyben”-t, Rejtvény
és recept címû rovatunkat, amelynek megfejtése
ugyan nem túl bonyolult, viszont megõriz
valamit a helyi hagyományokból és még nyerni
is lehet vele!
A reklám költségvetési okok miatt elengedhetetlen: az újság költségének csak szûk felét
állja a város önkormányzata, a másik felét a reklámbevételekbõl kell kigazdálkodnunk.
S már ott is vagyunk a pénzügyeknél!
„Pénzes” vagy „ingyenes” legyen a
Mezõberényi Hírmondó?
A lapgazda képviselõ-testület költségvetése
is egyre szorosabb, ezért felmerült a kérdés,
tudja-e, akarja-e finanszírozni az önkormányzat
az ingyenes Hírmondót?
Megkérdeztük a lap terjesztõit, kb. mennyit
adnának el az újságból, ha az pénzbe (100-110 Ft
körül) kerülne, és vállalnák-e akkor is a terjesztést?
A többség továbbra is terjesztené a lapot, de
az ingyenes változat mellett voksolt.
Szponzorált oldalak?
Volt az újság költségvetését (ezáltal lehetõségeit is) bõvítõ javaslat !
Az egyik kereskedelmi egység üzemeltetõje –
felismerve saját üzleti érdekeit is – felajánlotta az
általa kapott lapszámok nyomdaköltségének
térítését. Ennyit megérnek a vevõi – mondta, s
azt is hozzátette –, annak kellene az ingyenes Hírmondót terjesztésre adni, aki ugyanezt vállalja!
Egy másik kereskedõ hasonlóan vélekedett:
ha pénzbe fog kerülni a Hírmondó, õ megveszi a
szokásos példányszámot és ingyen adja tovább.
Az önkormányzat jelen levõ képviselõinek
többsége végül az ingyenes városi újságot javasolta, az elõzõ évinek megfelelõ támogatással.
A múlt évi költségvetéssel nehéz lesz oldalszámot emelni, s mindazt beletenni az újságba,
amit a lakosság látni szeretne benne. Segítene,
bõvebbé, ezáltal színesebbé tenné a Mezõberényi Hírmondót, ha a fent említett vállalkozókon
kívül mások is jelentkeznének egy-egy oldal
nyomdaköltségére!

AUTÓBUSZ MENETREND
BÉKÉSCSABÁRÓL MEZÕBERÉNYBE

MÁV MENETREND
Mezõberény-Budapest
INDUL

ÉRKEZIK

05:42

08:22 Budapest-Keleti pu.

07:46

10:12 Budapest-Keleti pu.

08:46

12:18 Budapest-Kelenföld

11:47

14:32 Budapest-Keleti pu.

13:47

16:12 Budapest-Keleti pu.

15:49

18:27 Budapest-Keleti pu.

16:47

20:03 Budapest-Kelenföld

19:09

21:42 Budapest-Keleti pu.

MÁV MENETREND
Budapest-Mezõberény
INDUL

ÉRKEZIK

Budapest-Keleti pu. 06:10

08:48

Budapest-Kelenföld 08:05

11:08

Budapest-Keleti pu. 10:10

12:48

Budapest-Keleti pu. 13:10

15:43

Budapest-Kelenföld 15:25

18:55

Budapest-Keleti pu. 17:10

19:43

Budapest-Keleti pu. 17:40

21:12

Budapest-Keleti pu. 19:15

21:45

Hogy kevesebb legyen a reklám, és több a hír!
Várfalvi Erzsébet

AUTÓBUSZ MENETREND
MEZÕBERÉNYBÕL BÉKÉSCSABÁRA
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KULTÚRA
KÉSZÜL A MEZÕBERÉNYI KI KICSODA!

PROGRAMAJÁNLÓ-MÁRCIUS
3-17-ig „MAGYARORSZÁG CÍMERE” alkotópályázatra érkezett munkákból válogatott kiállítás a
Mûvelõdési Központ aulájában
4-én 14.00 TAPSOLJ NEKÜNK! Az 1. Sz. Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak bemutatója
a Mûvelõdési Központ színháztermében
4-én 15.00 IRODALMI TALÁLKOZÁSOK Koncz Gábor Kossuth-díjas, Érdemes mûvész és Sás
Péter színmûvész irodalmi mûsora a Városi Könyvtárban
9-én 15.00 TAVASZVARÁZSLÓ. Gyermekfoglalkozás alsó tagozatosoknak a Városi Könyvtárban
12-én 15.00 KERÁMIÁK ÉS ÜVEGKÉPEK az Orlai Petrics Soma Gyûjteményben
12-én 10.00 KUCKÓ JÁTSZÓ játszóházi foglalkozások gyerekeknek a Mûvelõdési Központban
12-én 19.00 ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK a Mûvelõdési Központban
13-án 17.00 PÁSZTOR A PÁSZTOROK KÖZÖTT Bakay Péter vetített képes beszámolója a
gyimesi csángókról az I. ker. Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében
17-én 18.00 SÁNDOR BÁL NYILVÁNOS FÕPRÓBÁJA a Mûvelõdési Központban
18-án 18.00 Körösi Mihály: KÉPEK ORLAI PETRICS SOMA ÉLETÉBÕL CÍMÛ KÖNYVÉNEK bemutatója a Városi Könyvtárban
19-20-án MOLNÁR MIKLÓS NEMZETKÖZI GYERMEK KOSÁRLABDA TORNA a Molnár
Miklós Sportcsarnokban (1.Sz. Ált.Isk.)
19-én 15.00 GYEREKEK, UNOKÁK FESSÜNK EGYÜTT TOJÁST, BUNDÁS KENYÉR
UZSONNÁVAL Német Hagyományápoló Egyesület klubhelyiségében
19-én 19.00 SÁNDOR BÁL Bemutatásra kerül: Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát c. mûve a
Mûvelõdési Központban
21-én 9.30 és 11.00 GYERMEKSZÍNHÁZ Szépség és a szörnyeteg - mesejáték a Mûvelõdési
Központban
21-én 18.00 Bach Máté Passió I. ker. Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme
22-én BARTÓK BÉLA MEGYEI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY az Orlai iskolában
22-tõl ápr. 12-ig KOMISZÁR JÁNOS Holló László díjas FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást megnyitja: Banner Zoltán mûvészetttörténész, közremûködnek: A városi Alapfokú
Zeneiskola tanulói és tanárai a Mûvelõdési Központban
23-án 15.00 FICÁNKOLÓ. Gyermekfoglalkozás alsó tagozatosoknak a Városi Könyvtárban
24-26-án de. 9-12.00 du. 15-17.00 SÁRKÁNYOS JÁTSZÓ a Mûvelõdési Központban. A
foglalkozás önköltséges: olló, az eresztéshez zsineg és 300 Ft az anyagköltségre.
25-én (nagypéntek) 10.00 Istentisztelet közvetítése élõben a Kossuth rádióban az I. ker. Evangélikus
templomból
26-án 9.00 HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Tojásfestés a Mûvelõdési Központban
26-án 17.00 Kalocsay Károly HÚSVÉTI ORGONAHANGVERSENYE II. ker. (szlovák)
Evangélikus templomban
26-án 19.00 ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK a Mûvelõdési Központban
29-április 2-ig INTERNETHASZNÁLATI TANFOLYAM kezdõknek a Városi Könyvtárban
30-án 17.00 IRODALMI KÁVÉHÁZ „Tudod, hogy nincs bocsánat” - József Attila est - elõadó:
Földes László (Hobo) a Mûvelõdési Központban
GYERMEK LABDARÚGÓ TEREMKUPA a Molnár Miklós Sportcsarnokban

KÖNYVMADÁR ÉS HANGOS KÖNYV
A Városi Könyvtár kérésre házhoz szállítja az olvasnivalót azoknak, akik idõsek, akik nehezen
mozognak, akik éppen most vagy tartósan betegek.
A kérést meg lehet tenni telefonon, (352-830) vagy egy segítõ által személyesen, irányulhat
konkrét könyvre vagy kedvelt témakörre.
Gyengénlátó olvasóinknak hangos könyvet és a meghallgatásukhoz szükséges eszközöket
tudunk kölcsönözni, egyéni kölcsönzési idõtartamra.
Városi Könyvtár

Sokan kaptak a Városi Könyvtártól a napokban egy felhívást és ehhez kapcsolódó adatlapot. Ennek oka, hogy a Nemzeti Kulturális
Alapprogram pályázati támogatása jóvoltából
lehetõsége adódott a könyvtárnak egy helyi
adattár kéziratának elkészítésére. Ennek 2005
júniusáig tartó határidejét figyelembe véve kérjük mindazokat, akik nem küldték még vissza
az adatlapokat, legkésõbb 2005. március 15-ig
juttassák azt el a könyvtárba.
Ez az elkészült kézirat alapja lehet egy –
reményeink szerint a közeljövõben – nyomtatásban is megjelenõ helyi lexikonnak, almanach-nak.
Mit is tartalmaz majd ez a tervezett adattár?
Legfõbb része egy személyi rész lesz, mely
tartalmazza az itt élõ v. itt élt v. innen elszármazott jeles személyek életrajzát. (Elõzetes felméréseink, terveink szerint kb. 300 fõ adatait.).
Szinte teljességgel sikerült összegyûjtenünk
a város köztéri alkotásait (szobrok, emlékmûvek, emléktáblák, kopjafák) jellemzõ adataikkal
együtt, s ezeket egy kisebb fejezetben tesszük
közzé. A harmadik fõ fejezetbe a védelem alatt
álló helyi épületekrõl készített, képekkel illusztrált összeállítást tervezzük.
Felvetõdött bennünk is – s bizonyára Önben
is kedves Olvasó –, hogy ki számít kiemelkedõ
mezõberényinek egy ilyen adattár adatainak
összegyûjtésekor.
Igyekeztünk minél egyértelmûbben behatárolni az ismérveket:
Mezõberényi: aki Mezõberényben született
és/v. életének egy jelentõs részét itt töltötte és/v.
mezõberényinek vallja magát.
Ezen túlmenõen olyan személy,
* aki társadalmi, közéleti, hivatali beosztását
tekintve egy-egy korszakban meghatározó
egyénisége volt a településnek,
* aki mögött olyan szellemi alkotótevékenység áll, melynek követhetõ nyoma van
(tudományos- és/v. kutatómunka, publikációk,
tudományos fokozatok, elõadások, kiállítások,
könyvek, mûvészeti alkotások, stb.)
* aki cselekedeteivel, tevékenységével a
város hírnevét öregbítette akár itt Mezõberényben, akár Mezõberény határain túl (elõadó- és
képzõmûvészek, irodalmárok, kulturális- és
oktatási élet területén dolgozók, sportolók,
országos versenyek, pályázatok díjazottjai,
kitüntetettek, stb.).
Korábbi felhívásaink nyomán is több
érdekes, jeles személyt ajánlottak Önök is a
figyelmünkbe. Kérjük mindazokat, akiknek
tudomása van olyan mezõberényi kötõdésû
emberekrõl, akik méltán kerülhetnének egy
helyi lexikonba, jelezzék azt a könyvtárban.
Pallagi Mária
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HIRDETÉS
BÉKÉSEN ÉS MEZÕBERÉNYBEN

BERILL ÉKSZERÜZLET
NÕNAPRA, 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.

TISZTELT VÁSÁRLÓIM!

CÍM: MEZÕBERÉNY, KOSSUTH TÉR 13.
Békési Zálogfiókunk aranyékszerekre azonnali záloghitelt nyújt!
CÍM: BÉKÉS, KOSSUTH TÉR 4.

2005. MÁJUS 2-ÁN MÁR 15 ÉVES A MATUSKA Optika.

Tel.: 06/70/2191898

Ezt a kerek évfordulót nagyszabású akciókkal és
ajándéksorsolással szeretnénk megünnepelni.
Február, március és április hónapban más-más
akciókkal várjuk Önöket.

MÁRCIUSI AKCIÓNK:

!

DÓ

Városközpontban lévõ
80 m2-es üzlethelyiség
kiszolgáló egységekkel KIADÓ!
Mezõberény Petõfi út 6.

A
KI

Érdeklõdni: VIDEÓTÉKA (06/66/423-708)

* Minden férfi szemüvegkeret – 30%
* Minden gyermek szemüvegkeret – 30%
* Kontaktlencse ápolók -15%
* Vékonyított mûanyag lencsék 4000 Ft/db-tól!

A MULTIFOKÁLIS LENCSÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ
AKCIÓNKAT MÁJUSIG MEGHOSSZABÍTJUK!

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.

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR A
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN!!!
Március 25-én (pénteken)
9-16 óráig
A MEZÕBERÉNYI CUKORBETEGEK EGYSÜLETE köszönetet mond
mindazoknak, akik 2004-ben személyi jövedelemadójuk 1%-val
támogatták egyesületünket.
A felajánlott 12.421 Ft-ot az egyesület fenntartására fordítottuk.
Kérjük, hogy 2005-ben is támogatni szíveskedjenek egyesületünket.

Adószám: 18376830-1-04

HÁZ ELADÓ
Mezõberényben a Gyomai út 21. szám alatt!

Tisztelettel:
Matuskáné Sinka Edit
mesterlátszerész

Érdeklõdni lehet:
66/352-189 vagy 66/ 352-430
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HITÉLET

OLVASÓINKTÓL

„BOLDOGSÁGOT ADNI MÁSNAK NINCS HATALMA ITT”
Hogyan lehet az, annyi boldogtalan ember van a földön, holott a jó Isten mindenkit boldognak akar.
A válasz nagyon egyszerû. Fõzhetek egy kiéhezett embernek pompás ebédet, elébe tehetem, de ha
nem eszi meg, éhes marad és nem ehetem meg helyette. Adhatok egy súlyos betegnek biztosan ható
orvosságot, ha nem veszi, nem fog gyógyulni, én hiába venném be helyette. 20 fokos hidegben
didergõ embernek hiába adok jó meleg bundát, ha nem veszi fel, tovább fog dideregni. Azért van
tehát annyi boldogtalan ember, mert a megváltó Jézusunk mindenkinek felkínálja a boldogság útját,
de mi nem fogadjuk el, mert úgy gondoljuk, a mámor az, ami boldogít. Ezért a részegeskedés, az
anyagi javak hajszolása, a kicsapongó élet, elõkelõ állásokra törekvés, a kábítószerek és minden más,
ami mámort idézhet elõ. De a mámor nem boldogság. Jézus pontosan megjelölte az igazi boldogság
útját. Hogy ez az út nehéz? A földön minden komoly értékért kûzdeni kell, egy jó szigorlatért,
boldog, szép házas életért. Komoly betegségbõl felépülésért. Jó termésért. Hosszan sorolhatnánk a
sort. Miért ne kelljen megkûzdeni a boldogságért. Milliárdok járták meg ezt az utat. És milliárdok
lettek igazán boldogok.
Dr. Marosi Endre

ANYAKÖNYVI HÍREK
Február hónapban házasságot kötöttek:
Gál Attila Budapest és Siklósi Nóra mezõberényi lakosok.

Szadai Imre és Tóth Judit

Február hónapban eltávoztak közülünk: Fazekas András (1912) Mb. Juhász Gy. u. 1., Beregi
József Sándor (1951) Mb. Szénáskert 6/1., Valentinyi József (1943) Mb. Gyõri J. u. 5/A., Mezei
Ádám (1932) Mb. Orlai u. 15/A szám alatti lakosok.

2005. február 26-án ünnepelték

FELHÍVÁS!

három fia, két menye és négy unokája

50. házassági évfordulójukat.
Sok boldogságot kíván:

Kérjük, hogy rendelkezzen SZJA 1%-áról a Mezõberényi
Városszépítõ és Városvédõ Egyesület javára, amit Mezõberény
városában közérdekû célra fogunk fordítani.
Adószám: 18373947-1-04
Az egyesület elnöksége nevében: Kovács Lászlóné elnök

OLVASÓNKTÓL
A Mezõberényi Református Egyházközségben
2004. októberében, a Protestáns Napok
keretében megemlékeztünk Dr. Bak Mihály
presbiterünkrõl, születése 100. és halála 10.
évfordulója alkalmából. A város megbecsült
polgára emlékének tisztelettel adóztunk oly
módon is, hogy október 31-én, a reformáció
napján mellszobránál koszorúzási ünnepséget
tartottunk.
Fia, ifj. Dr. Bak Mihály gyülekezetünknek levélben fejezte ki a család köszönetét. A levélben küldte e fényképet is, azt kérve, hogy a
Hírmondóban jelentessük meg. A család is
rendkívüli alkalomként tartja számon azt a
napot, amelyrõl a fénykép készült.
Gyülekezetünk örömmel vette, hogy a (a felvételen balról jobbra) Gyermekei: Dr. Mandik
családnak is örömet szerzett. Örültünk annak Éva és Dr. Bak Mihály, valamint Cservenák Pál
is, hogy arra az alkalomra városunk több Miklós polgármester és Szabó Endre lelkész.
lakója eljött, s a szobor elõtt elmenve,
állandóan láthatjuk az emlékezés friss jeleit.
Szabó Endre, református lelkipásztor

Fogjunk össze a hazai méz érdekében!
Bennünket, mezõberényi méhészeket is érintenek a méz körüli visszásságok. Az Európai
Unió 2004 júliusában újra engedélyezte a kínai
méz importját, mivel Kína önkontroll alapján
kért az EU-ba szállítási engedélyt. Kínában
azonban nincsennek független ellenõrzõ
intézmények, hiányoznak azok az élelmiszerbiztonsági mechanizmusok, amelyek egy
demokratikus államban elengedhetetlenek.
Kínában járt méhészektõl tudjuk, hogy a
méhegészségügy, a higiéniai körülmények az
utolsó öt-hat évben semmit sem változtak. A
méztermelést folytató falusi népességnél a
higiénia európai mércével mérve rémisztõ,
döbbenetes. Ugyanez elmondható a mézhordó
edényekre is, mivel eredetük, az, hogy korábban mit tartottak benne, követhetetlen. Arról
nem is beszélve, hogy több olyan vegyi anyag,
gyógyszer van forgalomban, ami az EU-ban
tiltott, a kínai mézben mégis kimutatható volt.
Éghajlati adottsága miatt a méhész nem mézet,
hanem nektárt termel, melyet ipari üzemekben
sûrítenek „mézzé”. Mindez a fogyasztó becsapása, még ha olyan olcsó termék is a kínai.
Mi, magyar méhészek javasoljuk, hogy ameddig a kínai, illetve a többi ázsiai ország nem változtat termelési-, feldolgozói-, higiéniai módszerein, addig legyen érvényben az importtilalom. A multinacionális cégek vegyék le polcaikról a kétes eredetû, akár magyar palackozók
által palackozott, forgalmazott „magyar
mézeket”!
Zsibrita Pál, méhész
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MÚLTUNK
Holokauszt Mezõberényben
2004. õszén egy Tudományos Diákköri
munka keretében kutatást folytattam a
holokauszt mezõberényi eseményeit illetõen. A teljes tanulmány - amellyel egyébként elsõ helyezést értem el a TSF-GFK
õszi Tudományos Diákköri Konferenciáján – megtalálható a Városi Könyvtár
olvasótermében. Az alábbi cikk a dolgozat
rövidített változata.
1. Az elsõ intézkedések
Alighogy megalakult a Sztójay-kormány, máris megkezdõdtek a magyarországi zsidók jogfosztására irányuló intézkedések. Még márciusban rendelkezés született a zsidó távbeszélõ elõfizetõk összeírásáról, a zsidó házaknál nem zsidó alkalmazottak foglalkoztatásának tilalmáról, továbbá a zsidó közalkalmazottak elbocsátásáról. Emellett az 1220/1944. M.E. számú
rendelet numerus nullus-t hirdetett az ügyvédi kamara, a sajtókamara, valamint a
színmûvészeti- és filmmûvészeti kamara
esetében.
A fenti intézkedéseket természetesen
Mezõberényben is végrehajtották. Sajnálatos módon azonban az ezzel kapcsolatos
ügyiratok nem maradtak fenn. A nagyközség iratait rendszerezõ mutatókönyvben
megtalálhatók azok az ügyiratcímek, amelyek 1944 során a helyi zsidóságra vonatkoztak.
A hatóságok ugyanakkor kezdettõl
fogva törekedtek a zsidó lakosok megfélemlítésére is. Ennek egyik lépéseként Mezõberényben április 3-án a német hatóságok letartóztatták a település zsidó hitközségének 18 tagját, akiket Budapestre szállítottak és bebörtönöztek. A jeruzsálemi Yad
Vashem intézet adatai szerint néhányukat
Adolf Eichmann, a Sonderkommando magyarországi vezetõje kísérletképpen deportáltatta még azelõtt, hogy a nagy májusijúniusi deportálási hullámot beindította
volna.
2. További rendeletek
A Békésmegyei Hírlap 1944. április 2-i
száma fõoldalon tájékoztatta olvasóit arról,
hogy a 1240/1944. M.E. számú rendelet értelmében „Április 5-tõl minden zsidó –
nemre való tekintet nélkül – köteles
kanárisárga hatágú csillagot viselni.”
Az újságcikk a továbbiakban közli a
rendelet pontos szövegét, mely szerint
annak hatálybalépésétõl fogva (április 5.)
minden hatodik életévét betöltött zsidó
személy – nemre való tekintet nélkül –
köteles házon kívül „felsõ ruhadarabjának
bal mellrészén, jól láthatóan tízszer tíz
centiméteres átmérõjû szövet-, selyem-

vagy bársonyanyagból készült kanárisárga
színû hatágú csillagot viselni.”
A rendelet elsõ paragrafusa meghatározza továbbá azt is, hogy a „megkülönböztetõ jelet könnyen el nem távolítható módon kell a ruhára – varrással – ráerõsíteni.”
Az ezt követõ hetekben aztán egyre
több és több, a magyarországi zsidóságot
érintõ rendelet látott napvilágot. Az egyre
gyarapodó szabályok megjelenése és
betartása pedig egyre nagyobb feszültségeket szült, és egészen új életvitelre
kényszerítette az érintett családokat.
3. A Jaross-listák
1944. április 4-én a Belügyminisztérium
VII. Közbiztonsági osztálya – elvben
Jaross Andor belügyminiszter nevében –
körrendeletet adott ki valamennyi községi
elöljáróságnak, polgármesteri hivatalnak:
szerezzék be néhány napon belül a zsidó
lakosság névjegyzékét a „helybeli zsidó
szervezetektõl” négy példányban. A példányokból egyet a városi rendõrkapitányságnak, egyet az illetékes csendõrparancsnokságnak, egyet a Belügyminisztériumnak
kellett megküldeni, egy pedig az elöljáróság irattárában maradt.
Az összeírás közel sem tükrözte a valós
helyzetet, hiszen egyrészt csak az izraelita
vallású személyek adatait tartalmazta,
másrészt pedig egyaránt szerepeltek rajta a
jelenlévõ és a távollévõ (pl.: munkaszolgálatra behívott) személyek is. Ennek
ellenére a listák fontos támpontot adhatnak
a deportált zsidók nevérõl és számáról.
A lista Mezõberényben is elkészült,
rajta 123 izraelita adataival.
4. A gettósítás
A zsidók lakhelyének kijelölésére és
gyûjtõtáborokba szállítására az április 7-én
kelt 6163. számú titkos belügyminiszteri
rendelet adott utasítást. A rendelet kimondja, hogy a zsidóságot nemre és korra való
tekintet nélkül a kijelölt gyûjtõtáborokba
kell szállítani. Kivételt képeztek ugyanakkor ez alól azok a hadi fontosságú üzemekben, bányáknál és nagyobb vállalatoknál, földbirtokosoknál alkalmazott szakképzett zsidók, akiknek azonnali kivonása
az üzem termelését megakadályozná.
A mezõberényiek május elején értesültek arról, hogy kényszerlakhelyre, gettóba
kell költözniük, és hogy erre a célra a községi elöljáróság egy üzemen kívül helyezett szövõgyárat, valamint egy régi téglagyárat jelölt ki. Ekkor tudták meg azt is,
hogy a költözést megelõzõen ingóságaikról
leltárt vesznek fel.
A leltározás valószínûsíthetõen május 8a és 10-e között zajlott, míg a gettóba költözés dátumát május 12-ére jelölték ki.

Arról, hogy pontosan hány embert
gyûjtöttek össze a mezõberényi gettókban,
nincs pontos adat. A mezõberényi holokauszt emlékmûn 153 áldozat neve szerepel, ugyanakkor az ismeretes, hogy a berényi gettóba költöztették a köröstarcsai zsidókat is. Így tehát azt valószínûsíthetjük,
hogy a mezõberényi gettóban élõk száma
hozzávetõlegesen 160 fõ volt.
5. A deportálás
A mezõberényi zsidóság június 17-ig élt
a téglagyár és a szövõgyár területén kialakított gettókban. Ezen a napon, délután két
óra körül, marhavagonokban Békéscsabára
szállították õket, az egykori dohánygyár
épületébe.
További sorsukról annyit tudunk, hogy
néhányukat Ausztriába vitték dolgozni, de
többségüket Auschwitzba deportálták.
6. Hazatérés
A mezõberényi zsidók közül igen kevesen tértek haza. Többségük a munkaszolgálatosok közül került ki, de néhányuknak
Auschwitzból is sikerült visszatérniük.
Levéltári forrásokból annyit tudhatunk,
hogy 1945. február 19-én Mezõberény községben történt összeírás során 21 itt tartózkodó, volt deportált és gettózott zsidót
találtak.
A legközelebbi adatok a helyi zsidóságról 1949-bõl állnak rendelkezésünkre. A
Grosz Sándor elnökségével vezetett mezõberényi hitközség adatai ekkor a következõk voltak:
- A hitközség székhelye: Mezõberény
- Mûködési területéhez tartozó helyiségek
száma: 1
- Jellege: Status quo
- Adófizetõinek száma: 5
- Lélekszáma: 22
Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy
az 1949-es népszámlálás adatai szerint a
Mezõberényben élõ izraeliták száma
csupán 14 fõ.
7. A Holokauszt-emlékmû
Hazatérése után az egyik helyi orvos,
Szegõ István, és néhány munkaszolgálatos
társa törekvéseinek köszönthetõen emlékmûvet állítottak az 1944-ben elhunyt mezõberényi zsidóknak a helyi zsidó
temetõben, melyet 1947-ben avattak fel.
1994-ben, az akkor már igazán lepusztult emlékmûvet Szegõ István fia, Szegõ
György közbenjárására áthelyezték az
Orlai múzeum udvarára, és jelenleg is ott
található.
Csikós Gábor
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TERMÉSZETJÁRÁS-TÖMEGSPORT-SPORTTURISZTIKA
Az Alföld Turista Egyesület 2004-ben
Statisztika: Létszám: 108 fõ. (62 felnõtt, 19
diák, 27 nyugdíjas.) Átlagéletkor: 40,8 év, a
minõsítést elért sportturistáknál 37,9 év. Túrák
száma: 137. Túranap: 188, nyílt túra: 17.
Gyalogtúra: 119, kerékpáros: 25. A gyalogtúrák
együttes hossza: 4083 km, egy túra átlaga 35,3
km, összes szintkülönbség: 89893 m. A
kerékpártúrák együttes hossza: 2718 km, egy
túra átlaga: 113,2 km, összes szintkülönbség:
4250. A túrákon résztvevõk összlétszáma: 1032,
egy túrán átlagosan 7 fõ. Vendég: 383 fõ. A
futások száma: 35, résztvevõk száma:185 fõ.
Közösségünk fennállásának huszonegyedik
évét tudhatjuk magunk mögött. Tagtársaink és
természetesen vendégeink is az alább felsorolt
kategóriákban találhatták meg az egyéniségüknek, felkészültségüknek leginkább
megfelelõ programokat:

összesen 3012 km-t, és 57888 m szintemelkedést küzdöttünk le.
Idén is indultunk a Teljesítménytúra Nemzeti
Bajnokságban, ezúttal egy csapatunk és egyéni
versenyzõk vettek részt a bajnoki küzdelmekben. A 12 fordulóból álló túrasorozat februárban
kezdõdött és két téli versennyel zárult, melynek
végén az Alföld TE csapata (Zahorán Ádám,
Lestyán Jánosné, Bacsur Péter, Földi Mihály és
Garai György) a második helyen végzett. Egyéni
sportolóink közül Zahorán Ádám az utolsó fordulóban kivívott gyõzelmével a férfiak között a
bajnoki címet is megszerezte. Garai György a
negyedik, Földi Mihály a hetedik és Bacsur
Péter a nyolcadik lett, míg a nõk versenyében
Lestyán Jánosné a harmadik helyen végzett.
Február végén ítélik oda az „Év Teljesítménytúrázója” címeket, itt korosztályukban több
sportolónk esélyes.
3. Kerékpározás

1. Hagyományos gyalogtúrázás
A tárgyévben 10 nyílt túrát rendeztünk, elsõsorban megyénk és ezen belül lakóhelyünk látnivalóinak megismertetésére. Egyéni szervezésben 12 túrát indítottunk. Ezek célterülete zömmel a Mátra volt, de megfordultunk a Gödöllõi
dombságban, az Õrségben és a Pilisben is. Többnapos csillagtúrát tettünk: háromnapos vándorlást Miskolctól Gyöngyösig, hatnapos nyári
táborozást a Bakonyban és vándortúrát a
Karancs-Medves hg. területén. Külföldi túrára
összesen 5 alkalommal került sor. (Bihar hg.,
Krk szigete, Szlovákia) Ebben a két, egyenként
négynapos magashegyi sziklatúra is benne van,
amely az erdélyi Hagymás hg.-ben, illetve a
Magas-Tátra kövein zajlott. Fokozott érdeklõdés
kísérte a Szent Iván-éji és az õszi Szarvas
környéki gyalogtúráinkat
Ezen kívül két városnézõ túrát indítottunk
Mezõhegyes és Zebegény látnivalóinak megismerése céljából és két munkatúrát is szerveztünk. Az évet a Luca-napi túrával és a Pilisben
lebonyolított kevély-nyergi túrával zártuk.
2. Sportturisztika
Eseménydús évet zártunk a természetjárás
eme sportosabb ágában is. Az összesen 82
különbözõ távú teljesítménytúra végigjárása
egyesületünk 61 tagja nevéhez fûzõdik
Ez évben legyûrtünk két százast: A
„Lemaradás 100”-at 4 fõ, Földi Mihály, Lestyán
Jánosné, Csorvási Margit és Farkas János gyalogolta, kocogta végig. A Rákóczi 110-et pedig
Zahorán Ádám és Bacsur Péter teljesítette. 100
és 55 km közötti túra 10 (Barcika 65, Petõfi 70,
Mátrabérc 56, Corvin 80, Szent István napi 60,
Mátra 60, Piros 85, Less Nándor 60, Tortúra 65,
Õrségi túlélõ), 50 km körüli túra 13 volt. 45 km
alatti túrának 57-szer vágtak neki sportolóink.
Az idényben mutatott aktivitásnak köszönhetõen a résztvevõk közül 25-en minõsített
sportolói címet értek el. Földi Mihály, Garai
György, Lestyán Jánosné, és Zahorán Ádám I.o.
minõsítést szereztek. A teljesítménytúrákon

Idén is volt három nagyobb lélegzetû, többnapos vándortúránk: Nyírségi bejáró Nyíregyházától, Tarpa – Tákos – Lónya - Tuzsér útvonalon (120 km). Mátészalka – Nyíregyháza – Hollóstetõ – Cserépfalu - Tiszafüred Mezõberény
(608 km) és az Õrség-Alpokalja-Fertõ-tó túra
(402 km). Ennek útvonala Nagykanizsáról
Õriszentpéteren keresztül a Fertõ tó megkerüléséhez vezetett. Már márciusban megkezdõdött a szezon, eleinte csak környékbeli túrákra
került sor, így például a Sárréten, majd a futóversenyek kerékpáros kísérõi tettek néhány
nagyobb túrát: a Dunakanyarban Révkomáromtól Vácig 150 km-en követték a Dunát és természetesen a futójukat. Továbbá Békéscsaba és
Arad között oda-vissza (197 km), majd a Tisza tó (70 km) és a Fertõ tó körül (124 km). Az
embert próbáló vállalkozások közé sorolható
még Szeghalom és Doboz között a Körös 100 és
70 kerékpáros teljesítménytúra is. A szezon végét
- ahogyan elejét is - a "Két keréken Békésben"
körtúránk egy szakaszának teljesítése jelentette
Geszt-Zsadány-Vésztõ térségében. Ezeken felül
az év folyamán sor került még 11 rövidebb távú
kerekezésre és két munkatúrára is.
4. Egyéb tevékenység
Ha korábban a futás térnyerésérõl beszélhettünk, idén már önálló ágazatként kezelhetjük,
illetve kell kezelnünk az említett szakágat. Kedvelõi az alábbi 35 futóverseny különbözõ távjain
álltak rajthoz:
Külföldi versenyek: Prágai félmaraton,
Mechelen (Belgium). Hazai versenyek: Szupertávok: Váci 3 x 50 km, Tisza-tó kör (70 km),
Fertõ tó kör (124 km), Zalaegerszegi Szupermaraton (100 km). Maraton: Plus Maraton, Balaton Maraton. Félmaraton: Albertirsai Félmaraton, Mezõtúri Félmaraton, NIKE Félmaraton,
Békési Félmaraton, Budakeszi Félmaraton,
Szentendrei Félmaraton. Váltófutások: Békéscsaba-Arad (197 km), Olimpiai maratonváltó,
Plus Maratonváltó, Schirilla emlékváltó.
A felsoroltakon kívül az alábbi rövidebb távú

(6-12 km) utcai futóversenyeken vettünk részt:
Vivicittá, Kékes Csúcsfutás, Túri Futónap,
Bp.Éjszakai futás, Újszászi futónap, Coca-Cola
futás, Samsung futás, Libresse futás, Elõzd meg
a kisvasutat, Cora futás, Canada Dry, Délibábfutás, Ablon Nõi Futás, Szilveszteri futás.
Az V. Mezõberényi Városi Futás ez alkalommal is ezren felüli résztvevõt vonzott. Örülünk,
hogy az esemény sikerének társrendezõként is
részesei lehettünk, ugyanakkor egyesületünk
több tagja révén helyezéseket elérve
résztvevõként is sikeresen szerepelhettünk.
Hetedszer vettünk részt a „Nyitott határ”
Szupermaratonon. Békéscsaba és Arad között
ezúttal négy váltónk is indult. A 44 csapatot
számláló férfi mezõnyben a Peugeot-Gallion
Team a 24-edik, (korcsoportjában a 17-edik) a
PolarNet-Alföld TE a 29-edik, (21) a Csabai
Vasutas néven induló formáció a 42-edik (29)
helyen zárt. Az OMV-Bogárzói Szerviz nõi
csapata az ötödik lett, korosztályában pedig az
elsõ. Elmondhatjuk tehát, hogy az egyre
erõsebb, több mint ötven csapatból álló mezõnyben valamennyi egységünk becsülettel teljesítette a 197 km-es össztávot.
Említett futóprogramjainkon 28-an vettek
részt. Közülük teljesítményével kiemelkedik
Zahorán János, Hoffmann Mihály, Zahorán
Ádám, Garai György és Lestyán Jánosné. Mint
már korábban, ez évben is szívesen csatlakoztak
hozzánk egyesületen kívüliek is.
Évi szokásos munkatúráink során 75 km
jelzett út karbantartását végeztük el.
A klubszellem további szilárdítására és a
helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok
erõsítésére az általunk rendezett farsangi bulin,
szalonnasütésen, valamint az egyesületi vacsorán találtunk módot.
5. Országos rendezvények
Huszonegyedik alkalommal indult március
15-én a Petõfi emléktúra a városból a Körösparti emlékmûhöz. A BEM-mel közös rendezvényünkön, a helybelieken kívül részt vettek
és koszorúztak többek között a gyulai, békési,
békéscsabai gyalogos- és kerékpáros turisták,
vendégek is. E szép tavaszi napon több mint
200-an rótták le Petõfi és a szabadságharc iránti
tiszteletüket 17 km-es emléktúránkon. Közülük
143-en gyalog tették meg velünk az utat.
Tizenkilencedik Körös Teljesítménytúránkon
az 50, 30, 20 km-es gyalogos, valamint 100 és
70 km-es kerékpáros távokon a rendkívül kedvezõtlen, esõs idõjárásban, mély, sáros talajon
208-an indultak az ország számos szegletébõl
érkezõ turisták. Ez a részvételi létszám a
körülményekhez képest kielégítõnek mondható, azonban az 50-es távon negatív
részvételi csúcsot eredményezett. A 30 km-en
indulók az OMV-kupáért szállhattak harcba.
Többéves munkánk elismeréseként értékeljük, hogy az év folyamán egyesületünk két
tagja is kitüntetésben részesült.
(folytatás a 12. oldalon)
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Mezõberényi Hírmondó

HIRDETÉS
(folytatás a 11. oldalról)
Puskel Julianna a Magyar Természetbarát Szövetség által alapított
”Természetjárás Fejlesztéséért Bronz Fokozatát”, míg Váradi László a
Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete által „A
sportturisztika sportban kifejtett több évtizedes társadalmi munkájának elismeréséül” adományozott emlékplakettet vehette át.
Minõsített sportolóink: Bacsó József, Bacsur Péter, Balogh Mihályné, Csorvási Margit, Farkas János, Földes Péter, Földi Mihály,
Garai György, Hoffmann Ádám, Kocziha András, Kocziha Dávid,
Lestyán Jánosné, Machata Béla, Pauló Márta, Puskel Julianna, Pusztai László, Stefanovits Judit, Stefanovits Mária, Szabó László, Szák
Anikó, Tóth Marianna, Varga Judit, Viczián Gyöngyi, Viczián Zoltán,
Vrbovszki Györgyné, Zahorán Ádám, Zahorán János, Zahoránné
Juhász Edit és Zolnai Györgyné.
Tervezett programjaink 2004-ben döntõ többséggel megvalósultak.
Az ezek finanszírozására fordított összeg 10,3 %-ban tagdíjból, 32%ban önkormányzati támogatásból és 57,7%-ban szponzoroktól és
egyéb támogatásokból, pályázatokból adódott össze. Ez a korábbi
évekéhez hasonló kiegyensúlyozott költségvetést tett lehetõvé.
Ugyanakkor résztvevõ tagjaink is jelentõs arányú önrészt vállaltak. Év
közben nyújtott támogatásukért az alábbiaknak tartozunk köszönettel:
Budapest: Vasutas Természetjárók Szövetsége (VTSZ), MÁV Rt.,
Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, OMV Hungária Kft., Mozdonyvezetõk a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány, Szeged:
Dk.Mo.-i Regionális Turista Szövetség, Orosháza: Bogárzói
Szervízmûhely Kft., Szarvas: Sztancsik Bt., Békéscsaba: Mozdonyvezetõk Szakszervezete Békéscsabai Tagozat, Peugeot-Gallion
Kft., Körösök Völgye Turista Egyesület, Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, Nagy Pál, Bánszki János Mezõberény: Városi Önkormányzat, Városi Közszolgáltató Intézmény,
Nádházi és Társa Bt., Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Baráti
Egylet Mezõberényért, Városvédõk és Városszépítõk Egyesülete,
PolarNet Kft., Elit Virágüzlet, Csávás István, Hegyi Márton, Virág
János, Vetési János, Ilyés László, Kovács János, Kovács András, Tóth
János.
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TEREMKUPA MEZÕBERÉNY 2004-2005
VÉGEREDMÉNY

SZENIOR: 1. NETZITA, 2. CSÁRDA-TEX, 3. VAD-ÁSZ, 4.
ASSZONYBOSSZANTÓ, 5. BERÉNY COLOR, 6. FÁBAFÉM, 7.
LIMA
Legeredményesebb játékos: Ábelovszki Zoltán VAD-ÁSZ 17 góllal.
Legjobb kapus: Czirbuly Zoltán VAD-ÁSZ. Mezõnyjátékosok: Nagy
Attila NETZITA, Barna István ASSZONYBOSSZANTÓ.
AMATÕR: 1. KOFA, 2. BÖCI TÓTHÁGAS, 3. TÓTH MÛHELY, 4.
KÁROLYI ÉS TÁRSA, 5. CSÁRDA TEX, 6. AXETRONIK, 7.
ORIGO, 8. VAD-ÁSZ, 9. VIOLA, 10. KÖRÖS AUTOTEAM, 11.
FaBe
Legeredményesebb játékos: Wagner József KOFA 30 góllal. Legjobb
kapus: Lestyán Norbert KOFA. Mezõnyjátékosok: Benyovszki János
TÓTH MÛHELY, Uhrin Ottó BÖCI TÓTHÁGAS
Henger Péter
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