
MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Közéleti információs lap                                    XV. évfolyam, 2005. május   

Ebben az évben kedvezett az idõjárás a fáklyás felvonulásnak és az
utcabálnak. Meg is látszott, hiszen nemcsak az elmúlt évben a rossz
idõjárás ellenére kitartók jöttek el, hanem jóval többen. A berényi fia-
talok által alapított Maximus Közéleti és Kulturális Egyesület
valamint a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai készítette fáklyák
is jóval szebben világítottak, mint a tavalyi párás idõben. A felvonulást
ismét a Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezette. A téren a Roll’ Skate
Boogie együttes várta és szórakoztatta közel éjfélig a jelenlévõket.
A rendezvény a helyi Rendõrõrs, a Polgárõrség, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, Földesi Tamás és Weigert Imre közremûködésével,
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, a Berényi
Téglaipari Kft, a Vereckei Bt, Hajkó Zoltán, Szûcs Imre, Klimaj
Ilona, Soul, Light Vision, Hegyi Márton, TAPPE Kft,
Papp és Társa Bt, Frey Mihály Péter, Gazda Partner
Kft, Hoffmann Dániel, Marton Mihály, Martincsek
Zoltán, Weigert Máronné, Ben Adomin Kft, Berény
Team Bt, Dr. Sziráczki és Társa Bt, FÁBAFÉM,
Tóth János, Musztafa Ahmed Oszman,  Madarász
Kft, Pocsaji Lajos, Szõtt-Ker Bt, Baráti Egylet
Mezõberényért Egyesület, Schäffer és Wagner
Temetkezési és Szolgáltató Kft, Gergely István,
Fornetti, Valnerovicz Kálmán, Német Pékség,
Szabó László, Kovács András és Frey Tibor,
Nagy László támogatásával való-
sult meg. 
Köszönet érte!

Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ, 
és a Maximus Egyesület
nevében: 
Szûcsné Sziklai Éva 
és 
Halász Miklós  

A rendezvényt megelõzõ idõjárás nem kedvezett a szabadtéri programok-
nak, a szervezõk azonban nem adták fel. Az alaposan felázott

Kastélyudvar helyett új helyszínt kerestek a Piac téren.
Ha a nagy fák nyújtotta árnyékot nem is, de a

családias, baráti hangulatot sikerült itt
is megvalósítani. Ez azonban

nemcsak a szervezõ-
kön, hanem a 17 fõ-

zõ társaságon is mú-
lott! A reggeli zenés

ébresztõ már majd min-
den csapatot a téren ta-

lált. A finom illatok mel-
lett, a több helyen virággal

díszített asztalokon ebben az
évben a sütemények is megje-

lentek. Délelõtt kívánságmûsor
és íjászati bemutató szórakoztat-

ta az ebédjüket közösen fõzõket
és a térre látogatókat. Délután pedig a szín-

padon, a májusfa alatt európai népek dalai,
Tücsök Peti és Hangya Levi vidám gyermek-

mûsora, a Berényke Táncegyüttes utánpótlás
csoportjai, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Napsugár Táncegyüttese, a Kick-boksz Szakosz-
tály tagjainak bemutatója, a Városi Ifjúsági Fúvós-

zenekar, valamint Koós János és Dékány Sarolta
szórakoztatta a jelenlévõket. Nemcsak nézelõdni,

hanem játszani is lehetett. Régi majálisok hangulatát
idézõ játékok - kugli, sörhalászat, kötélhúzás, mocsár-

járás, gólyalábon járás - mellett szélforgót, májusfát készíthettek a
gyerekek, horgászhattak az óvodások, kosárra dobó versenyen

ügyességüket, a sakk szimultánon eszességüket mérhették össze
gyerekek, fiatalok és felnõttek egyaránt. Nemcsak megnézhették,

hogyan készül a kürtõskalács, hanem meg is kóstolhatták. Sokan töltöt-
ték ki az Európai Unióról összeállított totót, mely olyan gondolkodásra,

megvitatásra késztetõ kérdéseket tartalmazott, hogy a téren fõzõ társaságok
közül többnek nem kellett ezen a délutánon más témát keresni. 

M M AA J Á LJ Á L I SI S

A rendezvény a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával a Városi Önkor-
mányzat rendezésében, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, a Városszépítõ és

Városvédõ Egyesület, a „Fogjunk össze!” Közhasznú Egyesület, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, a Mezõberényi Erdélyi Kör, MMSE Sakkszakosztály, a Városi Közszolgáltató

Intézmény, TAPPE Kft és a  Polgárõrség közremûködésével valósult meg. Külön köszönet Bed-
nárik Antalnak, Tóth Jánosnak, Dilingai Pálnak a rendezvény szervezése során nyújtott segít-

ségükért, valamint a Piac téren az ellátást biztosító vendéglátó egységeknek a színvonalas
kiszolgálásért, a rendezvény támogatásáért.

Szûcsné Sziklai Éva
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Egyszerû közbeszerzési eljárás ajánlati
kiadására került sor Mezõberény város önkor-
mányzati intézményeinek telefonközpont be-
szerzése tárgyában. Az ajánlati felhívást a bu-
dapesti Robert Bosch Kft., a békéscsabai Hun-
garotel Rt., a budapesti Pana-Tech Szerviz Kft.,
a budapesti Primusnet Kft., a budapesti Matáv-
Com Rt., a békéscsabai Tom-Technik Kft.
részére küldték ki. Az ajánlattételi leadás
határideje április 15-e volt. A legjobb ajánlattevõ
cég több fordulós tárgyalás során kerül
kiválasztásra.

Cservenák Pál Miklós polgármester vál-
lalkozási szerzõdést kötött a FATECH Faipari
Kft. faanyagvédelmi szakértõjével Mika István
úrral, a Fõ út 1-3. sz. alatti Fejérváry kastély
tetõszerkezetének - északi és déli részének -
vizsgálatára bruttó 380 000 Ft összegben. A
munka elrendelésére a kastéllyal kapcsolatos
pályázatok miatt volt szükség.

Pályázat benyújtására került sor az Európai
Bizottsághoz testvérvárosi találkozó támo-
gatására. A Berényi Napok alkalmával összesen
144 vendég érkezik Gútáról és Gronauból. A
vendéglátás költségeihez mintegy 3,5 millió Ft-
os támogatás igényelhetõ. A pályázat
elbírálásáról legkésõbb július 1-ig dönt a
Bizottság.

Nem támogatták a Békési Kistérségi Társulá-
son keresztül benyújtott közbeszerzési pályáza-
tot, viszont a korábbi évekhez hasonlóan
nélkülözhetetlen a közmunkások alkalmazása.
Jelenleg 17 fõ közcélú munkás foglalkoztatása
folyik, akik virágosítási, parkosítási, fásítási,
valamint bontási feladatokat látnak el. Kis
részük a Polgármesteri Hivatalban kisegítõ
munkakörben dolgozik.

A 2005. évi sporttámogatásként biztosított
összegek felhasználásáról támogatási szerzõdést
kötött Cservenák Pál Miklós polgármester a
következõ szervezetekkel: 

a mezõberényi Football Clubnak biztosított 1
843 000 Ft összegû támogatást Balogh Dániel
elnökkel,

az Alföld Turista Egyesületnek biztosított
567 000 Ft összegû támogatást Váradi László
elnökkel,

a Mezõberény Petõfi Sándor Diáksport
Egyesületnek biztosított 174 000 Ft támogatást
Szugyiczkiné Balogh Edittel,

a Sportcsarnok Sportegyesületnek biztosított
2 527 000 Ft összegû támogatást Henger Péter
elnökkel,

az 1. Sz. Általános Iskola Egyesületének biz-
tosított 228 000 Ft összegû támogatást Henger
Péter elnökkel, 

az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Diák-
sport Egyesületének biztosított 228 000 Ft
összegû támogatást Szugyiczki János elnökkel
írta alá.

ABékési úti új önkormányzati lakások gázel-
látása eddig a Petõfi útról, egy magántelken
keresztül valósult meg. Április 1-jén átadták a
Békési út 3-11. sz. alatti lakások gázellátását biz-

tosító gerincvezetéket.
Helyszíni szemle megtartására került sor a

strandfürdõnél. Az Alterra Kft. részérõl Gera
Miklós úr ígéretet tett arra, hogy április 30-ig
befejezik a két új fürdõmedence csempézését, a
medencék környezetének kialakítását és a
tereprendezést is. Április közepén elvetették a
fûmagokat is. A strand nyitása elcsúszhat, de
mindenképpen megnyitják az idén.

Közbeszerzési bizottsági ülést tartottak a
Mezõberény – Békés városokat összekötõ
kerékpárút tervezés tárgyában. Az ülésen döntés
született a bírálati szempontokról és a tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás minden részletérõl. A
tervezési feladat ajánlattételét a békési
POLARIS DUÓ Bt., a gyulai RAUM Építõ Kft.,
a mezõberényi ENVA Bt., a békéscsabai
MIKE’S Mérnöki Iroda Kft. és a Nagy József
mezõberényi vállalkozó részére küldték meg. Az
ajánlattétel leadási határideje május 3.

Cservenák Pál Miklós polgármester Szabó
Lászlónak, a békéscsabai Közútkezelõ Kht.
osztályvezetõjének átiratot küldött a „gépjár-
mûvezetõk tájékoztatása aktuális sebességükrõl”
lámpa kihelyezésérõl, mely a gimnázium és a
kollégium között, a Petõfi úton a Csabai út felõl
érkezõ gépjármûvezetõk részére nyújtana
tájékoztatást. A polgármester az önkormányzat
nevében vállalta a költségek egyharmad
részének megfizetését, és kérte a lámpa soron
kívüli biztosítását.

A Belügyminisztérium az interneten közzé-
tette az Európa Napra benyújtott nyertes
pályázatok listáját, ahol Mezõberény Város 1
070 000 Ft támogatást nyert a rendezvényre.

Cservenák Pál Miklós polgármester meg-
bízást adott Szilágyi Tibor gimnáziumi igazgató-
nak az érettségizõ osztályok érettségivel kapcso-
latos igazgatói feladatok lebonyolítására,
valamint a 13/C. osztály matematika írásbeli
érettségi dolgozatainak javító tanári feladatainak
ellátásával. A megbízás idõtartama 2005. április
25-tõl július 1-ig szól.

Pál Sándor és Hack Gyula földmérõk
elkészítették a város belterületébe való csatolás
földmérési munka részeit. A belterületbe vonás a
Gyomai út mellett kialakítandó, a Kereki utca
folytatásaként jelentkezõ, valamint az Ókertben
a Szarvasi út és a Halas tó között kialakítandó
telkeket tartalmazza, illetve a Thököly és Rózsa
Ferenc utca közötti Gödör szakaszt érinti. 

Az útaszfaltozási munkák végzésére új
pályázat jelent meg. A korábbban benyújtott
pályázatban megjelölt utcák mellé (Mónus,
Thököly, Vadász, Tavasz, József Attila, Kölcsey
és Sport utca egy szakasza) a Zöldfa és a Fürjes
utca hozzáadására is sor került. A két újabb utca
hozzácsatolására a pályázat sikeresebb elbírálása
miatt volt szükség, mivel ezek kisebbséget érin-
tõ területek.

Cservenák Pál Miklós polgármester támogat-
ta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmét
a Kérhalom u. 10. sz. alatti közösségi ház
udvarán lévõ tyúkól és disznóól lebontására, és
engedélyezte, hogy a bontott anyagot
kerítésépítésre használhassák fel a telken.

Dr. Garay Erzsébet megyei háziorvosi szak-
felügyelõ fõorvos értesített arról, hogy a „Békés
Megye lakóinak egészségéért NÍVÓ Díj 2004”
elismerésben részesült a nemzeti népegész-
ségügyi program végrehajtásában nyújtott kima-
gasló tevékenységéért két mezõberényi házior-
vos, Dr. Dóczy Balázs és Dr. Zuberecz Zoltán.

Dr. Dávid Imre Gyomaendrõd Város pol-
gármestere tájékoztatta a polgármestert, hogy a
2005. évi szúnyoggyérítés a korábbi gyakorlat
szerint nem valósítható meg, mivel a támogatás
a Magyar Turizmus Rt-tõl átkerült a régióhoz.
Így a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázata kerül majd kiírásra, amely igen szûk
támogatást nyújthat. 

A Békés Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-Ellenõrzõ Állomás I. kerületi állator-
vosa, Dr. Soós József 2005. április 10-tõl május
1-ig „Rókák veszettség elleni immunizálása”
miatt ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el
Mezõberény teljes közigazgatási területére.

Cservenák Pál Miklós polgármester engedé-
lyezte Mezõberény város címerének használatát
a gyulai Tóth és Társa Kft. ügyvezetõjének, Tóth
Zoltán úrnak. Acég 2005. áprilisában újból kiad-
ja a város térképét 3 000 példányban. A címer
használatáért 50 db hajtogatott és 5 db fali
térképet ajánlott fel az ügyvezetõ.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
közölte, hogy a Tappe Szállítási és Feldolgozó
Kft. a mezõberényi 0307/2. sz. alatti telepén
folytatott mezõgazdasági folyékony hulladék
elhelyezését 2005. január 1-tõl megszüntette.

Cservenák Pál Miklós polgármester és Ma-
gyar Pál a Közszolgáltató Intézmény vezetõje
köszönetét fejezte ki a Békési Faiskola
ügyvezetõjének, Balog Lajos úrnak az önkor-
mányzat részére ajándékozott 200 db nyár-
facsemetéért.

A budapesti Callisz Energetikai Rt. igaz-
gatójával, Uhlmann Attilával bérleti szerzõdést
kötött Cservenák Pál Miklós polgármester a
Csabai út melletti önkormányzati tulajdonban
(volt pedagógus-illetmény) lévõ földterületre. A
cég Mezõberény határában 3 éven belül 20 db
szélerõmûvet szeretne elhelyezni. Jelenleg a
szélerõsség jelmérése folyik.

Április 21-én 15 lingen-i diákot és két német
tanárt fogadott Cservenák Pál Miklós pol-
gármester a Városházán. Anémet csoport a Petõ-
fi Sándor Gimnázium vendégeként járt
Mezõberényben.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A napirendi pontok elfogadása után a kép-
viselõ-testület elfogadta Cservenák Pál Mik-
lós polgármester két ülés közötti beszá-
molóját, és az elõzõ zárt ülésen hozott dön-
tésekrõl szóló tájékoztatót. 

(folytatás a 3. oldalon)
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A Tappe Kft. részérõl Pacsa Péter tartott
tájékoztatót a házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtésrõl. Szórólapokon népszerûsítik majd a
szelektív hulladékgyûjtést, a 2 hónapos
próbaidõszak május 24-tõl kezdõdik, addigra
minden háztartásban 5 mûanyag zsákot osztanak
ki, külön a fémdobozoknak, mûanyagnak stb. A
zsákokat 2 hetente gyûjtik majd be.

Április 6-án rendkívüli testületi ülés megtar-
tására került sor, ahol a Mezõberény – Békés
közötti kerékpárút létesítésével kapcsolatos ter-
vezési feladatok közbeszerzési eljárása tár-
gyában döntött a testület. A Martinovics utcai
iskola felújítására és a Városháza ablakfel-
újítására benyújtandó pályázatról, a Csabai út
melletti agyaggödör eladásáról és a strandon
letelepítendõ zuhanyzókonténer megvásár-
lásáról döntöttek. Elfogadták a közbeszerzési
ütemtervet; az út- és járdakarbantartási munkák
ügyében is állást foglalt a testület. A kátyúzási
feladatok elvégzését minden településen az elsõ
helyre sorolták, így elég nehéz kivitelezõt találni
a munkára.

Tudomásul vették az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrõl és a lejárt határidejû ha-
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

A testület az idei óvodai beiratkozások után

felülvizsgálta az óvodapedagógusi létszámot. A
2005/2006-os nevelési évben 33 óvodapedagó-
gusi létszámot biztosítottak a 374, illetve decem-
bertõl 391 óvodás mellé. 

Elfogadták a Petõfi Sándor Gimnázium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

A testületi ülésen Papp Zoltán képviselõ pro-
jektoros kivetítés keretében mutatta be
Mezõberény város készülõ honlapjának
látványtervét.

Rendeletet hoztak az önkormányzat 2004.
évi költségvetésének teljesítésérõl és a zárszám-
adásról. A 2004. évi bevételeinek teljesítését 3
177 287 ezer Ft-tal, a 2004. évi kiadásainak tel-
jesítését 3 077 907 ezer Ft-tal fogadták el.

A képviselõ-testület elfogadta a 2004. évben
végzett belsõ ellenõri vizsgálatokról szóló beszá-
molót.

Magyar Pál, a Városi Közszolgáltató Intéz-
mény vezetõje a városi fásítási terv végrehaj-
tásáról tartott beszámolót. Eddig több mint
1 000 fát ültettek el, a kivett fák helyére is újakat
ültettek. Mivel több helyen kilopták illetve
megrongálták a fákat, a testület arra kéri a
lakosságot, hogy vigyázzanak a facsemetékre,
mert nemcsak a környezetünket károsítjuk így,
hanem a fák pótlása is költséges.

A 2005. év eleji Állami Számvevõszék által

végzett vizsgálat végrehajtására intézkedési ter-
vet fogadott el a képviselõ-testület. A szám-
vevõszéki vizsgálat elsõsorban adminisztrációs
hiányosságokat tárt fel, melyek megszüntetésére
polgármesteri hatáskörben 6 pont, jegyzõi
hatáskörben pedig 21 pont végrehajtása szük-
séges. Felül kell vizsgálni a kisebbségi önkor-
mányzatok együttmûködési megállapodását is.

A testület támogatta Mezõberény város je-
lentkezését a „Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítõ Verseny”-re, és felkéri az önkor-
mányzati intézményeket, civil szervezeteket és a
lakosságot, hogy vegyen részt a programban.

A képviselõk támogató nyilatkozatot szavaz-
tak meg a Réthy Pál Kórház – Rendelõintézet
részére. A nyilatkozat címzett támogatáshoz
szükséges, mellyel a kórház belgyógyászati
épülettömbjének rekonstrukciójára pályáznak.

A 2005/2006-os tanévre 119 új elsõs iratko-
zott be. A testület 4 elsõ osztály indításáról dön-
tött.

Az idei érettségi vizsgabizottságok mun-
kájában a fenntartói képviseletet Szekeres
Józsefné és Siklósi István képviselõ látja el.

A képviselõ-testület ezután zárt ülésen foly-
tatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyekben tárgyaltak.

Fesetõné Sipos Judit

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el garázdaság vétség
elkövetésének gyanúja miatt Cs.J., valamint D.I. mezõberényi lakosok
ellen, akik között 2005. április 12-én  20.30 óra körüli idõben a
Mezõberény Luther utcában lévõ Hangulat italboltban szóváltás alakult ki,
majd az italbolt elõtt az utcán egymással szemben erõszakos magatartást
tanúsítottak, amely során D.I. a nála lévõ késsel Cs.J. részére nyolc napon
belül gyógyuló sérüléseket okozott.   

2005. április 19-én 08.40 órakor a szolgálatban lévõ rendõr járõrök a
Mezõberény Vasút utca 26. szám elõtt intézkedés alá vonták a kerékpárral
közlekedõ fiatalkorú L.P. mezõberényi lakost, aki a nála lévõ kerékpár
származásával kapcsolatban nem tudott hitelt érdemlõ választ adni. 
Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy fiatalkorú L.P. a kerékpárt a
Vasút utca 26. szám alatti ház udvarából tulajdonította el, mely kerékpárt
egy vidéki városban szerette volna értékesíteni.  
A lopással okozott kár: 12.000 forint
Fiatalkorú L.P. kihallgatása során elmondta, hogy korábban már több alka-
lommal követett el kerékpárlopást. 

Lopás bûntett elkövetésének gyanúja miatt folytatunk nyomozást H.ZS.
mezõberényi lakos ellen, aki 2005. április 27-én 08.00 óra és 23.00 óra
közötti idõben a Mezõberény Kodály Z. utca 25. szám alatt lévõ kertes
családi ház ablakát betörte, a keletkezett nyíláson keresztül a lakásba má-
szott, ott kutatást végzett, majd távozáskor különbözõ használati tárgyakat
tulajdonított el.
A lopással okozott kár: 70.000 forint, a rongálással okozott kár: 1.000
forint. H.ZS. a gyanúsítottkénti kihallgatása során részben beismerõ val-
lomást tett.

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat B.I., B.S., valamint L.J.
mezõberényi lakosok ellen, akik 2005. április 29-én 24.00 óra körüli
idõben a Mezõberény V. kerület 109. szám alatt lévõ pulykatelep kerítésén
keresztül a telep területére másztak, ahol eltulajdonítási szándékkal 4 darab

10 kg-os pulykát lefojtottak, azonban a telep tulajdonosa észlelte a cselek-
ményt, ezért a pulykákat maguk mögött hagyva a helyszínrõl elmenekül-
tek. A bûncselekmény során okozott kár: 13.000 forint 

Nyomozás elrendelésére került sor SZ.A.J. békési lakos ellen, aki 2005.
május 01-én 23.50 órakor a Mezõberény Vasút utca 42. szám alatti MÁV
állomás mellett található Utas Büfé pavilon ablakát a nála lévõ feszítõvas-
sal megfeszítette, azonban a rendõr járõrök ezen cselekményének
elkövetése során tetten érték. 
SZ.A.J kihallgatása során elmondta, hogy a Pavilonba be akart törni, ahon-
nan különbözõ áruféleségeket kívánt volna eltulajdonítani.
A bûncselekmény során 1.000 forint rongálási kár keletkezett. A cselek-
mény elkövetésével veszélyeztetett érték 100.000 forint volt.   
2005. árpilis 30-án 10.15 órakor a szolgálatban lévõ rendõr járõrök
intézkedés alá vonták K.E., valamint K.E-né mezõberényi lakosokat, akik
kerékpárjukat maguk mellett tolva frissen vágott faágakat szállítottak. Az
intézkedés során megállapítást nyert, hogy a faágakat a Mezõberény
Gyomai út mellett lévõ Német temetõbõl tulajdonították el.  
A lopással okozott kár: 4.000 forint. K.E., valamint K.E-né a szabálysértés
elkövetését elismerték.

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el, mert ismeretlen tettes
2005. január 27-én 16.15 óra és 16.30 óra közötti idõben a Mezõberény
Csabai út 11. szám elõtt álló FIAT Ducato tipusú tehergépkocsi ajtaját
ismeretlen eszközzel kifeszítette, a gépkocsiban kutatást végzett, majd
távozáskor 70.000 forint készpénzt tulajdonított el.  
A rongálással okozott kár 20.000 forint.
Nyomozást folytattunk ismeretlen tettes ellen, aki 2005. február 26-án
16.15 óra és 17.30 óra közötti idõben a Mezõberény, Vasút utcában parkoló
FIAT tipusú gépkocsi ajtaját ismeretlen eszközzel kifeszítette, majd az
utastérbõl 37.000 forint készpénzt tulajdonított el. A rongálási kár: 60.000
forint.

(folytatás a 4. oldalon)
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Nyomozás elrendelésére került sor, mivel ismeretlen tettes 2004. szeptem-
ber 19-én a Mezõberény Zámenhoff utcában parkoló Volkswagen tipusú
gépkocsi ajtaját ismeretlen eszközzel kifeszítette, majd az utastérbõl
rádiós-magnetofont, illetve hangfalakat, audió kazettákat, valamint telepes
zseblámpát tulajdonított el összesen 17.000 forint értékben.

A nyomozás teljesítése során beszerzett adatok alapján megál-
lapítást nyert, hogy a fenti bûncselekmények elkövetésével a fiatalko-
rú B.M. sarkadi lakos, valamint felnõtt korú társa T.Z. vésztõi lakos
gyanúsítható. Tekinettel arra, hogy a Gyulai Rendõrkapitányság
illetékességi területén  is követtek el hasonló bûncselekményt, ezért
velük szemben a Gyulai Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat
nyomozást. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben bûncselekményre,
vagy más jogsértõ cselekményre vonatkozó információval ren-
delkeznek, tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsön szemé-
lyesen, vagy a 352-522-es telefonszámon, illetve a 107-es segélyhívó
számon.

Tisztelt Mezõberényiek !

A Mezõberényi Rendõrõrs teljes illetékességi területén 2005. év I.
negyedévében összesen 21 baleset történt. Háromszor annyi, mint
2004. év hasonló idõszakában. 

A megtörtént balesetek közül 1 halálos, 3 súlyos sérüléses, 6
könnyû sérüléses, 11 pedig sérülés nélküli kimenetelû volt.

A Mezõberényi Rendõrõrs illetékességi területén 2005. január 01-
je és 2005. március 31-e közötti idõszakban 21 esetben következett be
közlekedési baleset. 2004. év hasonló idõszakában 7 baleset történt. 

A 2005. év I. negyedévében történt balesetek közül 1 esetben halá-
los kimenetelû, 3 esetben súlyos sérüléssel járó, 6 esetben könnyû
sérüléssel járó és 11 esetben sérülés nélküli baleset történt.

A balestek közül 16 Mezõberényben, 3 Köröstarcsán, és 2 Csár-
daszálláson következett be.

A balesetek természetét vizsgálva megállapítható, hogy
kiemelkedik az a 6 baleset, amely pályaelhagyás miatt, 4 esetben
egyenesen haladó és kanyarodó jármûvek ütközése miatt, 3-3 baleset
azonos irányba haladó, illetve álló jármûnek történõ ütközés miatt, 2
szemben haladó jármûvek ütközése miatt, 2 keresztezõ irányba haladó
jármûvek ütközése miatt, 1 esetben pedig õzzel történõ ütközés miatt
következett be.

A balesetek elsõdleges oka 8 esetben a sebesség nem megfelelõ
alkalmazása, 4 esetben az elsõbbség meg nem adása, 3-3 esetben a
kanyarodás szabályainak be nem tartása, valamint a figyelmetlen
vezetés, 2 esetben a követési távolság be nem tartása, 1 esetben pedig
õrízetlen állat miatt történt ütközés volt.

A bekövetkezett balesetek közül 2 esetben volt ittas az okozó jár-
mûvezetõ. 

A fenti adatok rámutatnak, hogy a balestek minden esetben emberi
mulasztás, illetve a szabályok megsértése miatt következtek be. 

A közlekedési szabályok betartásával a balestek megelõzhetõek. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a balesetek megelõzése
érdekében közlekedésük során az eddiginél is nagyobb figyelmet
fordítsanak a közlekedési szabályok betartására!

Mezõberényi Rendõrõrs

* MI – EGYMÁS – ÉRT: címmel ifjúsági együttmûködések
lehetõségeirõl szerveztek konferenciát a mezõberényi Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban április 8-án. A konferenciára a Békési
kistérség településeirõl várták az ifjúsággal foglalkozó szakembereket,
a diákönkormányzatok képviselõit, patronáló tanárait. Gyomaendrõ-
drõl, Köröstarcsáról, Bélmegyerrõl, Békésrõl, Kamutról és
Mezõberénybõl érkeztek érdeklõdõk, akik dél-alföldi és megyei
ifjúsággal foglalkozó szakemberektõl elõször a Homokháti, valamint
a Tisza-Maros-szögi kistérségben megvalósult ifjúsági együttmûkö-
déssel ismerkedhettek meg, majd a diákönkormányzatok Békési
Szövetségének tevékenységérõl hallgathattak meg egy érdekes, köve-
thetõ példákat tartalmazó elõadást. Szó esett a várhatóan júniusban
elfogadásra kerülõ ifjúsági törvényben eddig megfogalmazódott
feladatokról, és részletes tájékoztatás hangzott el az „Ifjúság 2000-
2006” uniós ifjúsági pályázat lehetõségeirõl. Õszi Andrea a mûvelõdé-
si központ ifjúsági mûvelõdésszervezõje az elmúlt hétvégén a
szlovákiai Viniène-ben megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Szeminári-
umról, az ott hallottakról mondta el tapasztalatait.
Már az elõadások, bemutatók alatt is több kérdést fogalmaztak meg a
résztvevõk, azt követõen pedig tartalmas beszélgetés alakult ki arról,
hogy lehetne a fiatalokat közösségi munkára ösztönözni, miben
vesznek részt szívesen, milyen új elérhetõségi formák vannak, melyek
hatékonyabbak a plakátoknál, meghívóknál, helyettesítheti-e a kortárs
segítõ a szülõi beszélgetést. 
Öröm a szervezõk számára, hogy együttmûködés csírája fogalmazó-
dott meg a konferenciát spontán követõ mûhelybeszélgetés során.    

* Békés Kistérségi Ifjúsági Népdaléneklõ Minõsítõ Verseny: 2005.
április 9-én 3. alkalommal rendeztük meg Mezõberényben  a Kistérsé-
gi Ifjúsági Népdaléneklõ Minõsítõ Versenyt. A rendezvényen 48 pro-
dukció, 63 versenyzõ (7-16 évesig) vett részt, szóló ének, csoportos
ének, hangszeres népzene és énekes-táncos kategóriákban. A
versenyzõk Bélmegyer, Köröstarcsa, Békés, Gyomaendrõd és
Mezõberény iskoláiból érkeztek. A zsûri döntéséig a Boleráz együttes
ajándék mûsorának örülhettek a gyerekek. Az együttes értõ közönség-
re talált a verseny résztvevõi körében, a gyerekek "tátott szájjal"
figyelték az elõadást. A zsûri (Majorosi Tímea, Baloghné Bozsik
Katalin, Ocsovszki Ildikó és Szabó Antalné népdalénekesek, népdalt
tanítók) Tóth Natáliát kiemelt arany, Nagy Veronikát, Gyaraki Petrát,
Fábián Beátát, Filippovits Renáta Hajnalkát és a Mezõberényi Gyer-
mek Citerazenekart arany minõsítéssel díjazta, ezenkívül sok ezüst és
bronz minõsítés született.
A rendezvény a Városi Önkormányzat támogatásával valósulhatott
meg.

* A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ  Ocsovszki Ildikó népmûvelõ
népdalgyûjteménye alapján „Berényi hídon” címmel mezõberényi
szlovák népdalokat tartalmazó CD-t jelentetett meg. A lemezen
közremûködnek: Agod Aliz, Majorosi Marianna és Majorosi Tímea
népdalénekesek, Csorvási Alapmûvészeti Iskola citerásai, Ludas
zenekar, Orgován Népdalkör, Èabianska Ružièka vegyeskar, Ocsovsz-
ki Ildikó.
A kiadvány támogatói: NEMZETI KUTURÁLIS ALAPPROGRAM
Népmûvészeti Szakkollégiuma, Országos Szlovák Önkormányzat,
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – Szeged, Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat – Csorvás, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat –
Békéscsaba, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Mezõberény, Békés
Megyei Jókai Színház.
A kiadvány elérhetõ a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
(Mezõberény, Fõ u. 4-6).
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* A „Szép magyar beszéd” arany fokozata az Orlai iskolában:
Az általános iskolás korú tanulók regionális „ Szép magyar beszéd”
versenyére 2005. április 8-10. között került sor Kisújszálláson. Itt
lehetõvé vált, hogy a  Dunától keletre fekvõ megyék legjobb 7-8.
osztályos tanulói a legmagasabb fokon is  összemérjék tudásukat,
képességeiket. A keleti országrész döntõjére a tíz megyébõl 81
versenyzõ jutott be.

Városunkat ebben az évben Hegyesi Klára,
(a felvételen) az Orlai Petrics Soma Általános
Iskola 8. b osztályos tanulója képviselte. /Õ a
4. orlais diák, aki az elmúlt években bejutott
iskolánkból erre a versenyre./ 
Tanulónk, teljesítménye alapján elnyerte a
Kazinczy-jelvény arany fokozatát, hozzá az
OM könyvajándékát is megkapta, valamint a
kötelezõ szöveg legjobb elõadójaként a zsûri
különdíjában részesült.
Eredményéhez gratulálunk, és kívánjuk, hogy

az anyanyelv ápolása terén a továbbiakban is hasonló sikereket érjen
el. Hiszen Kazinczy Ferenc szavait idézve: „Nemesebb és hasznosabb
foglalatosság nem lehet, mint a hazai nyelvet a legfõbb tökéletességre
vinni.”
Felkészítõ tanára Kmetykó Istvánné.

* A XII. Alföldi Állattenyésztési Napokon Hódmezõvásárhelyen a
mezõberényi Schäffer Gábor és ifj. Schäffer Gábor a marhahúsfõzõ
versenyen marhapörköltjükkel I. helyezést értek el. Egy hetes
Görögországi utat nyertek 4 fõ részére. Szponzor: Agrocsúcs Kft.

* Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ tájékoztatója: „Felszólalt
a parlamentben Erdõs Norbert, Mezõberény országgyûlési képviselõ-
je, mert az iskolatej-program nemcsak a közép-békési településeknek,
hanem az ország számos önkormányzatának kerül nem kevés pénzébe.
Korunkban népbetegségnek számít az oszteoporózis, vagyis a cson-
tritkulás. Az Egyesült Államokban az ebben a betegségben szenvedõk
kezelése és ápolása 7–12 milliárd dollárba kerül minden évben. Mivel
felnõtt korban a csontrendszer leépülése már csak lassítható, óriási a
szerepe a megelõzésnek. Könnyû belátni, hogy az iskolatej-program
olyan „befektetés”, amely a távoli jövõben többszörösen megtérülhet.
Ráadásul van egy sokkal rövidebb távon megmutatkozó pozitív
hatása: segíthet megoldani a piaci zavarokat. De ezeket a jellegzetesen
állami feladatokat – legalábbis részben – az önkormányzatokkal finan-
szíroztatják. Sok önkormányzat – választókerületemben Mezõberény
– viszont az utófinanszírozás vagy a szinte betarthatatlanul szigorúnak
látszó szabályok miatt úgy döntött, hogy nem indítja el az általa fenn-
tartott intézményekben az iskolatej-programot. Ez ugyanis az ezer
sebbõl vérzõ önkormányzati költségvetésre újabb terhet róna, amely
veszélyeztetheti annak egyensúlyát is. Akár 135 nap is eltelhet a prog-
ram kezdete és az állami finanszírozás megérkezte között. Ez a négy
és fél hónap még azoknak a helyhatóságoknak is nehézséget okoz,
akik 100%-os nemzeti támogatást élveznek – világított rá számos
település problémájára Erdõs Norbert, Békés és térsége országgyûlési
képviselõje. 
Németh Imre agrárminiszter válaszában tisztázta, hogy 2004-tõl az
iskolatej-programot uniós és nemzeti pénzbõl finanszírozzák. A
nemzeti támogatást az önkormányzatok eltérõ jövedelmi helyzete
szerint differenciálják. A középiskolások, illetve az óvodás gyermekek
ellátása esetén csak a közösségi támogatást lehet igénybe venni. Isko-
latej ellátás tekintetében az iskolafenntartó (önkormányzat, alapítvány,
egyház és egyéb fenntartó) köthet szerzõdést az iskolafenntartó által
kiválasztott, a rendeleti elõírásoknak megfelelõ szállítóval. A fenn-
tartónak a rendelet szerinti ellátási idõszakot követõ 30 napon belül
kell támogatási kérelmét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz eljuttatni. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támo-

gatási igény jogosságát a beérkezéstõl számított 30 napon belül bírál-
ja el, amely alapján határozatot állít ki. A helyt adó határozatot követõ
tizenöt napon belül a megítélt támogatási összeg átutalásra kerül a
fenntartó által meghatározott bankszámlaszámra. A 2004. évi iskolatej
program õszi idõszakában 1 463 iskolafenntartó vett részt, amely 70
%-os területi lefedettséget jelent, illetve mintegy 444 ezer gyermek
ellátására került sor, amely 47 %-os részvételi arányt jelent.”

* Országos minõsítés: A mezõberényi ’’Fortuna’’ Mazsorett Csoport
az Orosházi Fúvószenekarral együtt kérte a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetségtõl menet és show kategóriában minõsítését.
A rangos rendezvényre 2005. április 24-én került sor Orosházán.
Négytagú, országosan elismert zenei és mazsorett szakember értékelte
a két csoport mûsorát az Országos Minõsítési Szabályzatban elõirtak
alapján. Mindkét együttes menet és show kategóriában is KIEMELT
ARANY minõsítést kapott.

* A Berény Népdalkör április 30-án Vésztõn a VI. Vass Lajos Népzenei
Versenyen vett részt, ahol ARANY MINÕSÍTÉST szerzetek. Ezzel az
eredménnyel továbbjutottak az országos középdöntõbe. (Csongrád megyei
népdalokból összeállított csokrot énekeltek.)

* Petõfi Versmondó Verseny József Attila 100. születésnapján:
József Attilára emlékeztünk a költõ születésnapján (és másnapján) a
Városi Könyvtár által szervezett versmondó verseny városi for-
dulóján, április 11-én és 12-én. A versmondóknak szabadon választott
verseik mellett kötelezõ versként egy-egy József Attila-verset is elõ
kellett adniuk. Méltó ünneplése volt ez a verseny a költõnek és a
költészetnek egyaránt.
A versenyen 4 kategóriában az alábbi eredmények születtek:
1-2. osztályosok
I.Hoffmann Anna (Orlai P. S. Általános Isk. 2. b)
II.Tímár Patrícia (Orlai P. S. Ált. Isk.) és Vári Renáta (1. Sz. Ált. Isk.
2. b) 
III.Adamik Imola (1. Sz. Ált. Isk. 2. b) és Szilágyi Borbála (Orlai P. S.
Ált. Isk. 2. a)
3-4. osztályosok
I.Szõcs Viktória (Orlai P. S. Ált. Isk. 3. b)
II.Kiss Sándor (1. Sz. Ált. Isk. 3. b) és Zuba Zita (1. Sz. Ált. Isk. 4. b)
III.Darócz Ildikó (1. Sz. Ált. Isk. 4. b)
5-6. osztályosok
I.Kiss Brigitta (1. Sz. Ált. Isk. 6. c)
II.Szugyiczki Zsuzsanna (1. Sz. Ált. Isk. 6. b)
III.Jenei Bence (1. Sz. Ált. Isk. 5. b)
7-8. osztályosok
I.Hegyesi Klára (Orlai P. S. Ált. Isk. 8. b)
II.Hoffmann Dániel (1. Sz. Ált. Isk. 8. b)
III.Vidó Judit (1. Sz. Ált. Isk. 8. a)
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KISVÁROSI KAVICSOK HIRDETÉS

EGÉSZSÉGES, ÉDES ÁLOM!
Életünk egyharmadát alvással töltjük. Érdemes odafigyelni arra,

hogy az ágy és az ágynemû kellemes érzést nyújtson.

Testünk minden éjjel fél liter vizet ad le, és ezt a mennyiséget a

gyapjú ágynemû és a matrac szívja fel. A 100%-os gyapjúból

készült ágynemûgarnitúra rendelkezik a gyapjú minden jó tulajdon-

ságával. Hamisítják, ezért vásárlásnál körültekintõen kell eljárni.

A kényelmes pihentetõ alvást segíti elõ a BOCH Mintaboltban

megvásárolható különbözõ méretû és vastagságú levegõvel töltött

egészségügyi vákum matrac.

Termékeink minõségben kimagaslóak, és hosszú éveken át

használója számára kényelmes, pihentetõ alvást biztosítanak.

Rendeljen Ön is akciós áron a BOCH-tól!

* natúr bárány takaró, párna, egyoldalas derékalj és 14 cm-es vastag

vákum matrac 69.000 Ft

* fenyõ ágykeret (90x200 cm) 38.900 Ft

* birkagyapjú derékalj 17.400 Ft

* birkagyapjú takaró 19.900 Ft

* mágneses lepedõ 14.900 Ft

* egyszemélyes vákum matrac (14 cm vastag) 39.900 Ft

Békéscsaba, Petõfi u. 2. és TESCO Áruház üzletsorán

T.: 66/453-943

HIRDETMÉNY

Az egészségügyrõl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet 
19. §-ának értelmében Mezõberény város területén 

2005. év május hó 9. napjától
2005. év június hó 2. napjáig 

a Fõ út 4-6. szám alatti 

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban

hétfõtõl-csütörtökig 8-13 óráig, 
pénteken és június 2-án 8-12 óráig (szombaton szûrés nincs)

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÕ 
VIZSGÁLATOT TARTUNK

A szûrésen való megjelenés – 40 éves kortól – 
mindenkire nézve kötelezõ.

A vizsgálaton átesett személyek szûrõvizsgálati lapot kapnak, mely egy
évig minden vonatkozásban érvényes (munkába lépés, sportorvosi vizs-
gálat, üdülés, továbbtanulás, stb.). Ezt az igazolást csak az illetékes tüdõ-
gondozó vonhatja be, más hatóság el nem veszi. Ezért a szûrõvizsgálati
lapot meg kell õrízni és minden orvosi vizsgálaton fel kell mutatni!

A szûrõvizsgálaton kötelezõ a TAJ KÁRTYA felmutatása! 
A szûrésen való megjelenés a betegség megelõzését szolgálja!     

Polgármesteri Hivatal 

2004. októberében új magyar alapítvány alakult meg azzal a céllal, hogy
megsegítse a magyarországi kórházakban fekvõ, súlyosan beteg gyer-
mekeket. Az alapítvány neve: „Mosolygó kórház”. 
Az elsõ 12 hónap költségvetése 50 millió forint, amely magában foglalná
nagy számú újraélesztõ táska megvásárlását a magyarországi gyer-
mekkórházak számára. A szükséges anyagi háttér elõteremtése, illetve az
alapítvány nevének - médián keresztül megvalósuló - ismertté tétele
érdekében a kuratórium holland elnöke, Dr. Albert Royaards
kerékpárkörutat tesz meg. Az úgynevezett „Magyarországi Kerékpár
Körút” során Dr. Royaards kerékpáron felkeresi hazánk 252 városának,
megyei székhelyének, valamint Budapest 23 kerületének polgármestereit. 
Április 19-én 13 órakor Mezõberényben Wagner Márton alpolgármester,
Dr. Sziráczki Magdolna és diákok fogadták Dr. Royaards-ot. A Városi
televízió és a Mezõberényi Hírmondó hasábjain keresztül kíván a város
széleskörû tájékoztatást nyújtani az adományozni kívánók felé.
Bankszámlaszám: ING Bang-1370001604321019.

* A 2005. évi társastánc tanfolyamok vizsgabemutatóira április utolsó
hétvégéjén, 29-én és 30-án került sor a Mûvelõdési Központban. Ebben az
évben különösen népszerûek voltak az elõadások, köszönhetõen a gyer-
mek kezdõcsoport bemutatkozásának is. A 8. osztályos tanulók idén is
megválasztották egymás közül a 2005. évi bálkirályokat és bálkirálynõket.
Bálkirálynõk: Marsi Kinga, Kótai Viven, Nagy Vivien. Bálkirályok: Dóczy
Balázs, Kis Gergõ, Vincze Sándor. Gratulálunk nekik! 

* Tavaszi nagytakarítás: Április 30-án a Viola egyesület és a Napsugár
„zöldszíves” csoport tavaszi takarítási akcióra hívott és várt mindenkit, aki
szívesen tenne azért, hogy környezetünk tisztább legyen. A mindenki
végül is 25 fõt jelentett - zömében gyerekeket -, kevesen voltunk, de lelke-
sek. Köszönet jár minden résztvevõnek!
Az ember mindig bízik, hogy majd legközelebb, és ha eggyel többen
leszünk, annak is örülni fogunk.
E megmozdulásunkkal egy országos akcióhoz csatlakoztunk, amelyet a
Magyar Televízió hirdetett meg.
Csapatunk a Vésztõi út mentén szedte össze az ott „felejtett szemetet”.
Letértünk a Belencéresi útra is egészen a Sportcsarnokig. A Medvefejes tó
körül volt a legtöbb dolgunk, úgy láttuk, hogy lakótársaink továbbra is
szívesen hordják ide az építési törmeléket, amit mi megfelelõ eszköz híján
nem tudtunk elszállítani. Az út végén lévõ erdõs területen már „készen
vártak” minket a teletöltött szemeteszsákok. Valószínû, hogy körbejárhat-
tuk volna a várost - mint ahogy néhány éve meg is tettük- és lett volna
munkánk akár több napig is! Sajnos!
Akciónkat figyelemfelkeltésnek szántuk, mert nagyszerû dolog, hogy a
városlakók szépen rendbetartják házaikat, gyönyörûek a muskátlis
ablakok, örülünk annak, hogy városunk indul a „Virágos Városért” el-
nevezésû pályázaton, de akinek van szeme a látásra, felfedezi az „apró”
szépséghibákat a tökéletesnek látszó képen.
Szeretnénk, ha természeti környezetünk tisztán tartását, védelmét mindan-
nyian fontosnak tartanánk, mert: FÖLDÜNK CSAK EGY VAN!

Falatyné Berkesi Márta 
Napsugár „zöldszíves” cs. 1. Sz. Általános Iskola
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EGÉSZSÉGÜGY

GYÖNGYVIRÁG EGÉSZSÉGSZALON VÁRJA VENDÉGEIT

Talpmasszázs: 
betegségek megelõzése, fájdalomcsillapítás, méregtelenítés,
tünetek enyhítése, testi és lelki egészség megõrzése

Svéd masszázs:
frissít, segíti a vérkeringést, segíti a bõr rugalmasságát, fellazítja a
letapadt izmokat, fokozódik az anyagcsere, a légzés, nyugtató
hatással van az idegrendszerre

Nyirokdrenász-masszázs
leghatékonyabb cellulitisz és ödéma kezelésére, elõsegíti a fogyást,
rugalmassá tesz, megszünteti a nyirokpangást, segíti a szövetekbõl
a salakanyag kiválasztást, mozgósítja az immunrendszert
nyugtatja az idegrendszert, „méregtelenít”, erõsíti a keringés, a máj
és a vesék munkáját

Ingyenes állapotfelmérés abban az esetben, 
ha valamilyen szolgáltatást igénybe vesz!

Vámosné Kovács Róza, természetgyógyász, reflexológus
Mezõberény, Gyomai u. 4. szám (Orlai u. felõl)

Bejelentkezés: személyesen hétfõtõl péntekig 13-17 óráig vagy 
telefonon: 06/30/465-0048

Beszélgetés Dr. Kovács Józseffel

Amikor bekopogtam, éppen akkor olvasta a meghívót, ami Jeney
Pista bácsi életmû kiállításának megnyitójára invitálta. Mosolygott –
akkor már gondoltam, hogy valami fûzi a tanár úrhoz. Kiderült, hogy
õt is tanította és egyszer a rajztábla is  összetört a fején ... Ma már ez
is szép emlékként került elõ.

- Április 1-jén nyugdíjba ment. De nem teljesen, hiszen kedden,
szerdán és csütörtökön 16 és 18 óra között magánrendelésen tovább-
ra is fogadja a betegeit. Hogy érzi magát? 
- Köszönöm, jól vagyok. Volt egy szívmûtétem. A napokban voltam
ellenõrzésen, és szerencsére mindent rendben találtak.
- Hogyan kötõdik Ön Mezõberényhez?
- 1944-ben Budapestrõl költöztünk haza édesanyám szülõvárosába,
ide, Mezõberénybe. 
Polgári iskolába itt jártam, majd Békéscsabán érettségiztem és Szege-
den végeztem el az orvosi egyetemet.
1967-ben Bélmegyerrõl kerültem vissza Mezõberénybe, akkor már,
mint orvos. Ma is azt gondolom, hogy jól döntöttem, szeretem
Mezõberényt, jól érzem magam ebben a városban. 
- Mindig is orvos szeretett volna lenni? Hogyan összegezné az elmúlt
47 évet, amit körzeti orvosként dolgozott végig?
- Igen, mindig is orvos akartam lenni. Az édesanyám elég sokat
betegeskedett, Hanzéli doktor és Bak Miska bácsi sokszor volt nálunk.
Már gyerekként tetszett, ahogy beszéltek, amit, ahogyan csináltak,
egyszerûen amilyen emberek voltak. Ezért lettem orvos. Ezt a dön-
tésemet sem bántam meg soha. Persze voltak napok, amiket nehezen
éltem meg, de összességében szerencsésnek érzem magam, szerencsés
volt a pályám. Ugyanitt, ugyanezt csinálnám!
Nehéz volt közlekedni, rosszak voltak az utak Általában lovaskocsival
jutottam el a betegekhez. Sokszor a sáros idõben csak gyalog lehetett
közlekedni. De például csodálatos élmény volt egy-egy szülést le-
vezetni, akkor még petróleum lámpánál.
Mára már óriási a fejlõdés a technikában és képzésben. Emellett úgy
érzem, egy kicsit bizalomvesztés van az egészségügy iránt. Talán
azért, mert behatárolt idõn belül kell esetet ellátni és nincs idõ magá-
val a beteg emberrel foglalkozni. 
- Mivel tölti szabadidejét?
- Talán több idõ jut a családomra. Van két fiú és két lány unokám.
Szeretek kertészkedni, olvasni, zenét hallgatni. Hogy mit? Hangu-
latomtõl függõ! 
Hétvégén például a Balatonhoz megyünk, biztosan ott is füvet kell
már nyírni.
- Én kívánok jó egészséget, szép napokat.

Mezeiné Bátori Valéria

Bemutatjuk ...

Dr. Oláh Erzsébet, belgyógyász, gasztroenterológus.

Április 1-je óta Dr. Kovács József körzetének háziorvosa. A rendelési
idõben nem történt változás. Hétköznapokon: 7.30-9.30 - ig, és 12.30-
14.30-ig. Telefon: 424-121. Magánrendelés: szerda 18-20 óráig.
Elõzetes bejelentkezés: 06/30/543-8658 - as telefonszámon.

- Hogy esett a választása éppen Mezõberényre?
- Tulajdonképpen egy véletlen folytán. Korábban Békéscsabán a
kórház 3-as belgyógyászatán dolgoztam. Nem volt könnyû váltani, de
úgy látom, hogy Mezõberényben mind a személyi, mind a tárgyi felté-
tel adott a betegek ellátásához. A szakrendelések túlterheltek ugyan, de
minden betegnek tudunk idõpontot kérni.
- Magánemberként feleség és édesanya. Mivel tölti a szabadidejét?
- Természetesen a családommal.A férjem Békéscsabán a kórház inten-
zív osztályának megbízott vezetõje, két lányom van, az egyik 13 éves,
õt Mariannak hívják, a másik 8 éves, õt Gabriellának. Szívesen varrok,
kötök, szeretek fõzni, sütni.
- Milyen közelebbi tervei vannak?
- Bõvíteni szeretném az elõjegyzés alapján történõ betegellátást. Min-
den nap egy-két beteggel hosszabban szeretnék elbeszélgetni, és
mélyebb kivizsgálásokra fogom küldeni a betegeimet.
- Kívánom, hogy érezze jól magát Mezõberényben.

Mezeiné Bátori Valéria
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OKTATÁS
HELYESÍRÁSI VERSENY AZ ORLAIBAN

Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössé-
ge április hónapban helyesírási versenyre hívta a második, harmadik
és a negyedik osztályos tanulókat.
Az elsõ forduló az osztályokban zajlott. Az itt legjobban teljesítõk ke-
rültek az évfolyamonkénti döntõbe, ahol játékos, tréfás feladatsorok,
rejtvények, helyesírási totók és más nyelvtani feladatok várták a
résztvevõket. Az izgalom mellett a jókedv, a vidámság is helyet kapott
a vetélkedõ délutánján.
Minden versenyzõ oklevelet kapott és természetesen egy-egy nyelvtan
ötöst is. Az elsõ három helyezett mindezen kívül jutalomban is része-
sült, amelyet ezúton is köszönünk az iskola vezetésének, valamint tá-
mogatóinknak: a Berény Color Papír Kft-nek, a Kiszely- Papír Kft-
nek és a Kruzics Papír KKt-nak. 
Helyezettek: 
2. évfolyam I. Bereczki Áron 2.a, II. Károlyi Levente 2.a, III.Edömér
Veronika 2.b
3. évfolyam I. Babinszki Mátyás 3.a, II. Benyovszki Nikolett 3.a, III.
Kajlik Réka 3.b
4. évfolyam I. Bereczki Réka 4.b, II. Komáromi Rita 4.a, II. Zsibrita
Vera 4.a
A tanító nénik véleménye az, hogy szükség és igény is van ilyen jel-
legû versenyekre. A gyerekek így tanulnak meg változó környezetben
és helyzetben is teljesíteni.

Az Orlai Petrics Soma Általános Iskola
alsó tagozatos munkaközössége  

GIMNÁZIUMI EREDMÉNYEK

2005. április 9. Békéscsaba: „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati
verseny megyei fordulóján Pálfi Orsolya 9.B osztályos tanuló III.
helyen végzett.
2005. április 16. Orosháza: „József Attila Emlékverseny” megyei
versmondó versenyen Mezei Réka 12.B  I. helyezést ért el és közön-
ségdíjat kapott.
2005. április 24. Gyõr: „Kazinczy Szép Beszéd” verseny országos
fordulóján Nagy Róbert 13.D Kazinczy-érmet kapott.
Felkészítõ: Szabó Ila.
2005. április 9. „Kistérségi Népdaléneklõ Minõsítõ Versenyen”
Fábián Beáta 10.D Arany minõsítést, Fodor Gabriella 9.D Ezüst
minõsítést szerzett.
Felkészítõ: Baloghné Bozsik Katalin.
2005. április 16. „Bay Zoltán Fizika Emlékverseny” megyei dön-
tõjén Sinka Örs 11.C III. helyezést, Zöldhegyi Valter 11.B IV.
helyezést, Dékány Anna 11.C V. helyezést ért el.
Felkészítõ: Barna István
OKTV III. forduló országos versenyen Schäfer Andrea 10.
helyezést ért el.
Felkészítõ: Tóth Julianna.
„Irinyi János Kémia Verseny” megyei fordulóján Dékány Anna 11.C
II. helyezést ért el, és az országos döntõbe jutott. 
Felkészítõ: Bokorné Tóth Gabriella.

MATEMATIKA HÍREK AZ 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL

A tavasz igen gazdag volt matematika-versenyekben, ahol tanulóink
bizonyíthatták, mit is tanultak az idén.
Február 25-én iskolánk 9 másik iskolával együtt adott helyet a Zrínyi
Ilona Matematika Versenynek. A megyében évfolyamonként közel
300 gyerek vett részt ezen a megmérettetésen. A sarkadi eredmény-
hirdetésre két tanulónk kapott meghívást: Zuba Viktor (5.oszt.) 11.
helyen végzett, Csibor László (7. oszt.) 8. lett.

Március 17-én újabb versenyre került sor. Ekkor írta Európában min-
den matematikát szeretõ gyermek a nemzetközileg összeállított Ken-
guru-feladatsorokat. E versenynek április 30-án volt az eredmény-
hirdetése. Az idén – sajnos - egy tanulónknak sem sikerült az elsõ 15-
be bejutnia, de azt elmondhatjuk, hogy erejéhez mérten mindenki  tette
a dolgát.
Nem sokkal késõbb, 19-én ismét próbára tették magukat az 5-6.osztá-
lyosok  Körösladányban a Sárréti Kis Matematikusok versenyén, a
7-8. osztályosok pedig iskolánkban, az immár ötödik alkalommal
megrendezett Nemzetközi Matematikaversenyen.

Eredményeink: 
5-6. évfolyamon /Körösladányban/: 1. helyezett Jenei Bence (5.oszt.),
3. helyezett Sás Valentin (5.oszt.), Olej Bálint (6.oszt.)
A csapat többi tagjának (Csibor Erzsébet, Zuba Viktor, Gyurkó Brigit-
ta, Székely Dávid, Szugyiczki Zsuzsanna) jó teljesítménye is kellett
ahhoz, hogy sikerült a gyõzteseknek járó kupát elhozniuk Körös-
ladányból.
7-8. évfolyamon /iskolánkban/:
A meghívásos nemzetközi versenyen az idén is sok iskola képvisel-
tette magát. Újra eljöttek a poprádi, a csantavéri, a törökszentmiklósi,
a kamuti, a kétsopronyi, a bélmegyeri, a körösladányi, a hunyai
gyerekek és tanáraik, és idén - új résztvevõként - Szajol is bekap-
csolódott.
A sokfajta – jórészt logikai gondolkodást, kreativitást igénylõ - fela-
datra sok-sok szép megoldást adtak a gyerekek. Látszott, hogy
élvezték, amit csináltak.
Egyéni eredmények:
7. osztályosok között :                                          8.osztályosok között:
1. Bana Tibor (Törökszentmiklós )                       1. László Vendel 

(Törökszentmiklós)
2. Savolt Dániel ( 1.Sz. Ált. Isk, Mb )                    2. Török Gergely

(Törökszentmiklós)
3. Csibor László ( 1.Sz. Ált. Isk, Mb )                   3. Hoffmann Dániel 

(1.Sz. Ált. Isk. Mb)
A csapatversenyben 1. helyezést iskolánk csapata ért el. (Tagjai még
az elõbbiek mellett: Szugyiczki Viktória, Zuba Tamás, Bereczki Anna,
Szelezsán Adrienn, Vidó Judit )   
Felkészítõ tanárok: Bátori Lászlóné, Hrabovszky Jánosné, Vrbovszki
Jánosné, Zubáné Gál Márta
Reméljük, hogy ezek a gyerekek, akik egyszer megízlelték a sikert,
vágynak majd újabbak után. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy
belõlük nem olyan felnõtt lesz, aki azt meséli majd büszkén, hogy
hányszor bukott matematikából.                       Zubáné Gál Márta

a matematika munkaközösség vezetõje

„Jöjjetek hozzám, akik fáradtak és terheltek vagytok”

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk minden katolikus és más felekezethez tartozó

keresztény testvéreinket, továbbá 
minden jó szándékú embert a katolikus templomba 

2005. május 22-én, vasárnap 9 órakor kezdõdõ 
nyolc napos lelkigyakorlatunkra.

Lelkigyakorlatok további idõpontjai: 
vasárnap 9 és 18.30 óra, hétköznap 8 és 18.30 óra

Lelkigyakorlatot tartja: Nemesszeghy Ervin SJ jezsuita atya

Gyónási lehetõség nála: Szentmisék elõtt fél órával

Lelki beszélgetés vele: Minden nap megbeszélés szerint

Betegekhez is szívesen viszi el az Úr Jézust a hozzátartozók 
bejelentése alapján, egyeztetett idõpontban.

Bejelentkezés, illetve bejelentés a plébánián Fõ út 23. szám alatt.

Jöjj el, Jézus személyesen Téged vár!
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HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK

Április hónapban eltávoztak közülünk:

Kósa Pál Ferenc (1934) Mb. Szénáskert 37.,
Molnár János (1952) Mb. Gyár u. 3., Ónodi
Gábor (1925) Mb. Juhász Gy. u. 1., Rau Mihá-
ly (1913) Mb. Árpád 6., Váradi József (1940)
Mb. Áchim 21., Megyeri Sándorné Schup-
kégel Erzsébet (1922) Mb. Juhász Gy. u. 1.,
Bondár Sándorné Dojka Erzsébet (1924) Mb.
Petõfi u. 33., Békési Lajosné Nagy Zsuzsanna
(1921) Mb. Juhász Gy. u. 1., Pataki András
(1916) Mb. Ady E. u. 61. szám alatti lakosok.

Április hónapban házasságot kötöttek: Burai László Mb. és Véha Erika Mb., Hampl János
Budapest és Szabó Edit Mária Mb., Lakatos Emil Mb. Békési u. 1. és Bereczki Ágnes Mb. Békési
u. 1., Vígh István Mb. Szarvasi út 73. és Szabó Erika Mb. Szarvasi út 73., Machó Róbert Mb. Budai
N. A. 42. és Nagy Ilona Mb. József A. 36., Janovics Mihály László Mb. Puskin út 26. és Petrina
Zsófia Mb. Puskin út 26., Károlyi Sándor Mb. Martinovics 34. és Sós Ildikó Békés, Rákóczi 25.,
Kovács Zsolt Mb. Mátyás kir. 11/a és Papp Edit Mb. Mátyás kir. 11/a szám alatti lakosok.

MIRE VÁRUNK MÉG? /HAGGEUS 1,1-15. V./
A fogság utáni korszak „prófétája” Haggeus. Szava mindössze ennyi. „Ne hagyjátok abba! - kezd-
jétek el újra a templom építését! - mire várunk még?” Aki így szól, az aggódik az Isten házáért, és
fel akarja rázni Izraelt az önelégült rezignációból. Mert Jeruzsálem falai emelkednek, a romok helyén
gyönyörû új város épül. Csak az „Úr-háza” építésére nem érnek rá, azt mondják: „nem jött még el
annak az ideje”. Hát azért kérdi Haggeus hangos szóval: mire várunk még?! Aki így szól, védi a
helyet, ahol Isten beszél a néphez. Hiszen az Isten háza mindig a kinyilatkoztatás helye, ahol vigaszt,
békességet, örök életet kínáló szava keresi az embert – ma is. Az evangélium nem vallásos ráadás az
életünkben, hanem „kenyér” - kell a hely, ahol az éhesnek átnyújtjuk. Nem érzékeny lelkeknek
„attrakció” az igehirdetés – mintegy esztétikai élményt nyújtva - , hanem életet adó víz. Kell a hely,
ahol friss forrásként buzoghat szüntelen. Aki így szól, védi a helyet, ahol Isten feloldozza népe
bûneit. Hiszen hova menekülhetne a lelkiismeretében vádolt modern ember is, mint „az oltárszarvát
megragadva” a kegyelem királyi székéhez?! Atemplom ma is az a hely, ahol a bûnbocsánat evangéli-
uma gyógyító, életújító erõként árad mindazok felé, akik vágyódnak utána. Aki így szól: mire várunk
még?!, védi a helyet, ahol Isten jelenvalóvá válik ma.
Ahogy Izraelnek a „szentek-szentélye”, úgy nekünk Urunk oltárról vett szent teste és vére, meg a
hangzó evangélium bizonyítja: „Itt az Isten köztünk”, - sõt, nemcsak velünk, hanem „értünk” van,
mert szeretetével közelített hozzánk.
Isten ma tõlünk is azt kérdezi: mikor kezdjük már el a „lelki ház” újjáépítését? A„kereteket” már biz-
tosítottuk, most már igazán „itt az ideje” Isten élõ kövekbõl épült temploma újjáépítésének!
Ha összeszámlálnánk, hány igehirdetés hangzott el egy év alatt, hány bibliaórát tartottunk, számta-
lan szeretetvendégségen hangzott el Isten szava ... micsoda hatalmas, micsoda „nagyszerû vetés”, de
hol az aratás? Mi az amit „betakarítunk”?

Április 3-án Konfirmáció ünnepet tartottunk templomunkban, a gyerekek bizonyságtétele fokozta
szívünk örömét, de ott volt a kérdés: vajon lesz-e aratás? Megmaradnak-e a gyerekek Isten házában?
Vajon elhozzák máskor is a szülõk gyermeküket (úgymond e modern életben) Isten színe elé? Vagy
befejezõdött a konfirmációval egy korszak az õ életükben. (A felvétel a konfirmáció ünnepén készült).
Itt többrõl van szó, mert az Úr szava „felindította”, megmozdította az egész népet – eljöttek, és neki
fogtak – (mondja a próféta). Ebben reménykedünk, Isten megszólítja népét és ma tõletek is
megkérdezi: Mire vártok még? Építsétek élõ kövekbõl templomom falait, hogy halljam az élõ szívek
dobogását ott, ahol elhangzik az örömüzenet, az evangélium Krisztus szeretetének evangéliuma.
AMEN!                                                                         Fejér Sándor István evangélikus lelkész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Az élet elmúlik / De az emlékek élnek
S míg élünk õrízzük õket”

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 

KÓSA PÁL

temetésén megjelentek, sírjára virá-

got, koszorút helyeztek, és azoknak is,

akik nem voltak ott, de szerették,

tisztelték és továbbra is jó szívvel

megõrzik emlékezetükben:

a gyászoló család

„Az élet elmúlik / De az emlékek élnek
S míg élünk õrízzük õket”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

ROZGONYI LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, vagy
részvétüket bármely formában

kinyilvánították.

Köszönötet mondunk 
mindazoknak, akik bármit 

tettek gyógyulása érdekében.

a gyászoló család
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GYEREKEK!   

ÚJRA ITT A GYERMEKNAP!
MÁJUS 29-ÉN VÁRUNK BENNETEKET

a gyermeknapi programjainkra

Délelõtt 10 órától a piactéren:

- aszfalt rajzverseny
- kerékpáros ügyességi verseny

(a Mb-i Rendõrõrs szervezésében)
óvodásoknak külön ovis pályával

DÉLUTÁN 14 ÓRÁTÓL A PIKNIK PARKBAN (volt Úttörõház):

Középkori lovagi torna: 
- lovagi sátrak

- korhû ruhák
- bajvívás
- középkori fegyverek
- középkori játszóház

- Vásári forgatag, óriás csúzda

A liget elõtt Zoli bácsi vidámparkja vár egész nap!

Kicsik, nagyok, fiúk, lányok, vár a móka,
kacagás, ne késlekedj, gyere hát!

Május 1-tõl szeptember 30-ig: KIÁLLÍTÁS JENEY ISTVÁN
MUNKÁIBÓL, Orlai Gyûjtemény
május 2-tõl 16-ig: PÜSKI SÁNDOR GRAFIKUSMÛVÉSZ KIÁL-
LÍTÁSA, Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat -  Juhász Gyula
utcai Idõsek Otthona
május 5-tõl 25-ig: MOSKÁL TIBOR RÉZKARC MUNKÁINAK
KIÁLLÍTÁSA, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - aula
6-án 18.00 óra: EURÓPÁN KÍVÜL – EURÓPÁN BELÜL
A Mezõberényi Erdélyi Kör vendége Csegzi Sándor Marosvásárhely
alpolgármestere, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - 1. sz. klubterem
7-én 16.00 óra: EMLÉKEZÉS VIRÁGAINAK ELHELYEZÉSE A
MEZÕBERÉNYI NÉMET KITELEPÍTETTEK EMLÉKMÛ-
VÉNÉL Kitelepítettek emlékmûve, Kossuth tér
13-14-én: XI. BARÁTSÁG KUPA NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ
TORNA, 1. Sz. Általános Iskola, Városi Sporttelep
14-én 19.00 óra: ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KED-
VELÕKNEK, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
17-én 19.00 óra: FILMKLUB: Ballagás (1980), Rendezõ: Almási
Tamás, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - 1. sz. klubterem
18-tól 20-ig: MÁJUSI KÖRKÉP: 
18-án: Meseelõadás gyerekeknek és kisiskolásoknak, 
19-én: Vetélkedõ,
20-án: Majális, 
Cigány Közösségi Ház, Orlai Petrics Soma Általános Iskola Speciális
tagozata
18-án 15.30 óra: IME, HÁT MEGLELTEM HAZÁMAT - József
Attila emlékmûsor a Bp-i Theátrum Hungaricum Színház elõadásá-
ban, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ  - Színházterem
18-án 18.00 óra: NYUGDÍJASOK ÉRDEKVÉDELMI FÓRUMA,
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - 1. sz. klubterem
20-án 17.00 óra: A „LEG A LÁB” ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOK-
TATÁSI INTÉZMÉNY TANÉVZÁRÓ MÛSORA, Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ - Színházterem
21-én 9-16.30 óra: ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
2005. TANULMÁNYI VERSENY ORSZÁGOS DÖNTÕJE, Orlai
Petrics Soma Általános Iskola
21-én 9.45 óra: CSODÁLATOS TERMÉSZET KIÁLLÍTÁS
MEGNYITÓJA, Orlai Petrics Soma Általános Iskola 
21-én 19.00 óra: ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - Aula
21-én 17.00 óra: MÁJUSI ORGONAHANGVERSENY, II. ker.
(szlovák) Evangélikus templom
21-én 19.00 óra: VIOLA-BÁL, Tópart Vendéglõ
május 26-tól jún.8-ig: BEMUTATKOZNAK MEZÕBERÉNY
ISKOLÁI, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ-Aula
26-án 16.00 óra: BEMUTATKOZNAK MEZÕBERÉNY ISKOLÁI
- KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ -
Aula
28-án 10.00 óra: DALOS TALÁLKOZÓ, Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ - Színházterem 
28-án 17.00 óra: A VÁROSI ALAPFOKÚ ZENE- ÉS
MÛVÉSZETI ISKOLA ZÁRÓ HANGVERSENYE.
Képzõmûvészeti vizsgamunkák megtekinthetõk az elõtérben, Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központ - Színházterem
29-én 10.00 óra: GYERMEKNAP, Piac tér -Piknik Park
31-én 19.00 óra: FILMKLUB: Omega, omega (1982), Rendezte:
Jancsó Miklós, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - 1. sz. klubterem

Júniusi elõzetes:

június 4-én 5-21.00 óra: XX. KÖRÖS TELJESÍTMÉNY TÚRÁK
(Gyalogos: 20-30-50km, Kerékpáros: 70-100 km), Mezõberény
térsége
június 4-én 17.00 óra: A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
MÛKÖDÕ CSOPORTOK ÉVADZÁRÓ MÛSORA, Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ - Színházterem

PÁLYÁZAT ÁLLAMI ÉS NEMZETI ÜNNEPEINKRE

Pályázni lehet:

Együttesen OKTÓBER 23-i ünnepi beszéddel és MÁR-

CIUS 15-i ünnepség forgatókönyvével (benne részletesen az

ünnepi beszéd) 

Pályázhatnak: magánszemélyek; egyénileg, vagy többen tár-

sulva

A kiíró szervezet – Mezõberény Nyilvánosságáért

Egyesület – a beérkezõ pályázatok számától függõen I-III.

helyezéseket ad ki, színvonaltól függõen az elsõ helyezett

pályadíja minimum 10.000,- Ft.

Pályázatokat 2005. július 31-ig zárt borítékban kell eljuttatni

az egyesület címére, Mezõberény Fõ u. 4/6 (Mûvelõdési

Központ)

Részletes információ kérhetõ telefonon a 20/94-94-533 tele-

fonszámon.

Újszerû, akár meghökkentõ ötleteket várunk!!! 
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Labdarúgás
Szép tavaszi szezonkezdet. 5 mérkõzés, 5 gyõzelem!
Mezõberény-Nagyszénás 3:2 (1:1)
Mezõberény: Barabás-Benyovszki, Berecki, Bondár, Lakatos, Szûcs,
Somlyai, Gidófalvi (Pántya), Bokor (Kiss), Fejes, Pecze P. (Várhalmi).
Góllövõk: Benyovszki, Barabás, Fejes. Nehéz mérkõzésen a nagyobb
akarat gyõzött.
Ifjúsági: Mezõberény-Nagyszénás 7:4

Csorvás-Mezõberény 1:5 (0:2)
Góllövõk: Wagner 2, Fejes 2, Gidófalvi 1
Az idõnként jól és szervezetten játszó berényiek megérdemelten
nyertek.
Ifjúsági: Csorvás-Mezõberény 1:1

Mezõberény-Orosházi MTK Rákóczi Vasas 1:0 (1:0)
Góllövõ: Fejes
A keményen és durván játszó vendégek ellen megérdemelt hazai siker.
Ifjúsági: Mezõberény-OMTK 2:1

Mezõkovácsháza-Mezõberény 0:1 (0:1)
Góllövõ: Wagner
Nagy lelkesedéssel és jó játékkal, megérdemelten gyõzte le a
Mezõberény a jól játszó hazaiakat.
Ifjúsági: Mezõkovácsháza-Mezõberény 1:6.

Mezõberény-Békésszentandrás 1: (0:0)
Góllövõ: Fejes
Ismét hozta jó formáját Mezõberény, de a jól védekezõ vendégek ellen
sorra maradtak ki a gólhelyzetek.
Ifjúsági: Mezõberény-Békésszentandrás: 10:1

Dobogós helyen állunk: 1. Sarkadkeresztúr 43. 2. Vésztõ 42, 3.
Mezõberény 41.
Hajrá Mezõberény!

Gurmai Sándor

ÚJABB ORSZÁGOS SIKEREK

A Kick-boksz Karate Szakosztály a közelmúltban már beszámolt a
2004-es év sporteseményeirõl, eredményeirõl. Fontosnak gondoljuk,
hogy továbbra is tájékoztassuk Önöket a csapat tagjainak sikereirõl,
mellyel városunk hírnevét is öregbítjük.

Battonya /Március 5./: 58 kg: 1. Bartó Róbert, 78 kg: 1. Göblyös Tibor,
35 kg: 1. Kádas Adrienn, 58 kg: 3. Vámos Anita, +55 kg: 2. Kovács
János, 3. Schupkégel János.

Kunszentmárton  /Március 12./ KUNSZENT-KUPA területi verseny:
25 kg: 1. Olej Tamás,  +32 kg: 1. Schupkégel Miklós, 52 kg: 2. Rása
Roland, +52 kg: 1. Schupkégel János, 2. Kovács János, 57 kg: 3. Bartó
Róbert, 74 kg: 1. Csávás István, 37 kg: 2. Kádas Adrienn, 60 kg: 3.
Vámos Anita.

Szarvas: /Március 20./ VASIPARI KUPA megyei verseny: 25 kg: 2.
Olej Tamás, 37 kg: 2. Kádas Adrienn, 42 kg: 3. Schupkégel Miklós, 57
kg: 2. Kovács János, 3. Schupkégel János, 55 kg: 2. Vámos Anita,
Light-contach 55 kg: 3. Vámos Anita, Semi-contach stop 69 kg: 2.
Csávás István, 79 kg: 1. Tóth János.

Szolnok Országos Bajnokság ligh-contach  I. forduló: 74 kg: 4.
Göblyös Tibor, +70 kg: 3. Schaffer Katalin, 57 kg: 3. Bartó Róbert.
A 3 fordulós verseny eredményeként és egy nemzetközi WAKO által
hivatalos kupán való szereplés összegzéseként, válogatottba kerülést
jelenthet.

Esztergom /Április 16./ Kick-box utánpótlás Országos Bajnokság: 25
kg: 1. Olej Tamás, 37 kg: 2. Kádas Adrienn, 60 kg: 3. Kiss Brigitta, 57
kg: 2. Schupkégel János, 4. Kovács János, 69 kg: 1. Schaffer Gergõ.
Egyetlen gyermek, serdülõ, ifjúsági korosztályos, hivatalos országos
verseny.

Ezúton eredményeinket is ajánlva szeretnénk köszönetet mondani a
versenyzõink támogatásáért Mezõberény Önkormányzatának, a Tappe
Kft-nek, a Berényi Tégla Kft-nek és a Mezõberény Sportcsarnoknak.

Braun Zoltán, Barna Márton, edzõk

ORSZÁGOS DÖNTÕBEN

A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM KOSARAS LÁNYAI
Mezõberényben a gimnázium tornacsarnokában rendezték meg a
Diákolimpia V. kcs. leány kosárlabda országos elõdöntõjét. A döntõbe
kerülésért a Gábor Áron Gimnázium (Karcag), Tóth Árpád Gimnázi-
um (Debrecen) és a Petõfi Sándor Gimnázium (Mezõberény) csapatai
játszottak. A berényi lányok mindkét mérkõzésüket megnyerték, így a
május végén Sopronban megrendezésre kerülõ országos döntõbe jutot-
tak.
Eredmények: Mezõberény-Karcag 53:40, Mezõberény-Debrecen
59:46.
A csapat tagjai: Korcsok Kitti (9), Bánfalvi Szabina (2), Varró Kata
(6), Bálint Ágota (6), Taba Henrietta (35), Valentinyi Fruzsina (9),
Hoffmann Dóra (24), Révész Dóra (10), Hegyi Annamária (8), Zolnai
Nóra (2).
Edzõ: Kecskeméti Gizella, Szugyiczki János

GYÕZTESEK:

Vastag kolbász kategóriában: 1. Braun Péterné  2. Dinya Ferenc   3.
Szokola János (Mezõberény)
Különdíjas: Balázs Mihály és Vrbovszki Zoltán (Mezõberény)

Vékony kolbász kategóriában: 1. Valastyán László 2. Balázs Tamás
3. Dr. Kis János (Mezõberény)

Fehérbor kategóriában: Füzesi Józsefné (Mezõberény) 2. Bereczki
Dénes ( Köröstarcsa) 3. Hudák János (Mezõberény)

Vörösbor kategóriában: Valastyán László (Mezõberény) 2. Szokola
János (Mezõberény) 3. Hudák János (Mezõberény)

Rosé: 1. Hudák János (Mezõberény)

Desszertbor: 1. Bereczki Dénes (Köröstarcsa) 2. Adamik Anikó
(Mezõberény)

Savanyúság: 1. Palotai Tibor (Mezõberény)  2. Bereczkiné Kónya
Mária (Köröstarcsa) 3. Braun Péterné (Mezõberény)

A versenyen a legjobbak tovább jutottak a május 21-én rendezendõ
békéscsabai megyei döntõbe.

BOR-, SZÁRAZKOLBÁSZ-
ÉS SAVANYÚSÁGVERSENY

Békésen és Mezõberényben

BERILL ÉKSZERÜZLET

Ballagásra, névnapra, születésnapra, 
házassági évfordulóra szebbnél szebb arany és

ezüst ékszereket kínálunk, amely minden 
alkalomra kedves és maradandó ajándék!

Cím: Mezõberény, Kossuth tér 13.
Békés, Kossuth tér 4. T.: 06/70/2191898
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HIRDETÉS

KOMFORT ABC, Mb. Kodály Z. u. 2.

Sütõpor, vanilincukor 10-15g 5,-
Csoki, vaniliapuding 35-40g 19,-
Sport szelet 33g 49,-
Sana kocka margarin 250g 55,-
Tele Kréker snack 3 ízben 105g 89,-
Étkezési lencse 500g 89,-
Rizs „B” CBA 1kg 99,-
Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15g 99,-
Knorr Tyúkhúsleves csigatésztával 119,-
CBA csészés margarin 500g 129,-
Maggi tyúkhúsleves eperlevéllel csg 139,-
Ringa löncshús 400g 139,-
Topp ananász darabok konz. 567g 139,-
Csemege uborka 720 ml 139,-
Õszibarack befõtt Mátra 720ml 149,-
Boci táblás csokoládék 100g 149,-
Maggi ízvarázs 2-féle 120g 159,-
Meggybefõtt magozott 720ml 179,-
CBA ketchup flakonos 500g 199,-
Eduscho Wiener Extra kávé 250g 249,-
Paloma õrölt kávé 250g 269,-
Eduscho Dupla õrölt kávé 250g 269,-
Merido Mocca õrölt kávé 250g 269,-
Tchibo Family õrölt kávé 250g 279,-
Lady Rose desszert 200g 349,-
Fagyasztott csirkemáj 1kg 359,-
Omnia õrölt kávé 250g 429,-
Merido Mokka õrölt kávé 500g+10%  629,-
Completta kávékrémpor 350g 469,-
Merido Mokka örölt kávé 1 kg 999,-
Tchibo Family örölt kávé 1 kg 999,-
Vegyi áru: Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,-
Lanolinos babaszappan 125 g 89,-
Diana mintás szalvéta csg 99,- 
Ász mosópor 2-féle 450 g 129,-
Dosia mosópor 3-féle 500 g 149,-
Dália mintás szalvéta csg 195,-
Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tekercs 199,-
Lux szappan duopack 2x100g 199,-
Dove szappan 3-féle 100 g 199,-
Tomi Kristály mosópor 3-féle 600g 199,-
Cillit folyékony súroló 450 ml 239,-
Ultra mosogatópor zacskós 500g 259,-
Colgate fogkrém 3-féle 100 ml 299,-
Domestos fertõtlenítõszer 750 ml 359,-
Silán Amazónia illatban 1L 379,-
Londeston hajfesték 11 színben 399,-
Cillit WC-tísztító 2-féle 500+250ml 399,-
Bonux mosópor 2+1 3x600 g 599,-
Ász mosópor 3 kg 599,-
Dosia mosógél 2-féle 1,5 L 689,-
Ariel Mountain Spr. mosópor 1,5kg 759,-
Dosia mosópor 3-féle 4,5kg 1`099,-
Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1`099,-
Tix Lemon 4,5kg + Jár mosogató 0,5L 1`849,- 

CSEMPECENTRUM ÉSCSEMPECENTRUM ÉS
CSILLÁRSZALONCSILLÁRSZALON

MINDEN EGY HELYEN!

ÉPÍTÕK, FELÚJÍTÓK FIGYELEM!

LAMINÁLT PARKETTA AKCIÓ!
„31-es” KOPÁSÁLLÓSÁG, 7 ÉV GARANCIA

2.290 Ft/m2 helyett 1.890 Ft/m2 + ajándék habfólia

Új I. oszt. padlólapok 1.290 Ft/m2 - tõl

ÚJ TERMÉK: Szines fürdõszobaszekrények egyszerûtõl a
luxusig, bevezetõ áron: 

(pl.: 100 cm-es szekrény+felsõrész) 79.900 Ft

ZUHANYKABIN AKCIÓ - 20 % KEDVEZMÉNY! 90 cm-s
íves, mintás üveggel: 55.900 Ft helyett 44.720 Ft

EGYÉB TERMÉKEINK: Mediterrán kövek, kerti bútorok,
lakásvilágítási felszerelések

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

NYITVA: hétköznap 8-17.30-ig, szombaton: 8-12 óráig

MOBIL-CASHMOBIL-CASH
2001. Bt.

Mezõberény, Puskin u. 2-4.
(a német templommal szemben)

Tel.: 06/30/5659475, 06/70/5357013

MOBILTELEFON 
SZAKÜZLET

Használt mobiltelefonok készpénzes 
adás-vétele, cseréje

Tartozékok, szervíz

Májusi akció…
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ARCOK A VÁROSBÓL

TOP 100 és a MEZÕBERÉNYI TOP

Jeney István tanár

Mezõberény városnak ado-
mányozta pedagógus élet-
mûvének jelentõs  darabjait,
módszertani tablóit, mûvé-
szeti alkotásait, grafikáit,
akvarelljeit. 
A gyûjtemény felhasználásá-
val nyitotta meg kiállítását
„Egy élet a mûvészetre  ne-
velésért” címmel az Orlai
Petrics Soma helyismereti
Gyûjtemény. 
A kiállítás 2005. szeptember
30-ig tekinthetõ meg.

1959 augusztusában fiatal, kezdõ rajztanárként találkoztam elõször Jeney
István tanár úrral. Természetesen az iskolában – a mai nevén Orlai Petrics
Soma Általános Iskolában –, és az is természetes, hogy munka közben. A
rajzszertár ajtaján való kopogtatás utáni erélyes „tessék”-re benyitva nem
láttam senkit, majd kisvártatva egy, az asztalon levõ kartonhalmaz mögül
elõtûnt a tanár úr svájcisapkás feje.
Az elsõ találkozásokra jellemzõ formaságok után mirõl is eshetett volna
szó, ha nem a rajztanításról, gyerekekrõl. Késõbb is  - amikor csak tehette
- irányítgatta munkámat igazi, már tapasztalt tanárként, közel 30 évnyi
gyakorlattal.

Jeney István tanár úr 1910-ben született Sárospatakon. Elemi iskoláit
követõen a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban szerzett érettségi
bizonyítványt. Kézügyessége, rajzolni tudása, a mûemlékek- és a
képzõmûvészeti alkotások iránti érdeklõdése vezette az elmélyültebb
tanulmányok felé. 
A Képzõmûvészeti Fõiskolán olyan tanároktól szerzett szakismereteket,
mint a nemzetközi szaktekintélynek számító Lyka Károly (a
mûvészettörténet tanára), Bory Jenõ, a szobrászat és Benkhard Ágost, a
grafika és festészet tanára.
1932-ben vette át tanári diplomáját. A gazdasági világválság Magyarorszá-
gon sem volt hatástalan, a fiatal rajztanár egy évig nem tudott álláshoz
jutni. A zempléni hegyek és városok, valamint Lebesbénye és környéke, a
tájak és települések szépsége voltak ihletõi ekkori festészeti alkotásainak.

A fõiskolán elsajátított és a gyakorlatban továbbfejlesztett akvarelltech-
nikája igazából ekkor kristályosodott mûvészetté.
De valójában az iskola, a gyermeknevelés, a mûvészeti nevelés vonzotta.
Végre állást kapott a putnoki polgári iskolában, ahol három évig dolgozott.
A tanítás gyakorlata során ismerte fel, hogy mennyire fontos szerepe van
az alkalmazott módszereknek. A gyerekek különbözõ képességszintje az
alkotó munka eltérõ eredményeihez vezet. Hogyan lehet közelíteni ezeket
a szinteket?  Hogyan, mivel lehet motiválni a kevésbé tehetségeseket?
Hogyan kell megszervezni egy osztály munkáját úgy, hogy minden ta-
nulónak legyen sikerélménye? Ezek a nagyon fontos kérdések foglalkoz-
tatták.
1936-ban került Mezõberénybe, a Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és
Leányiskolába. A rajzteremmel, önálló szertárral, gazdag szemléltetõ- és
modellanyaggal rendelkezõ iskola kitûnõ körülményeket teremtett az
elmélyült pedagógiai munkának, a módszertani 
kísérleteknek, a leginkább eredményre vezetõ utak megkeresésének. A
szertár további fejlesztése, a rajztanítás minél eredményesebbé tétele min-
dennapi munkájává lett.
1959-tõl megyei rajz szakfelügyelõi megbízást kapott, amit nyugdíjba
vonulásáig, 1972-ig látott el. Eközben az 1962-ben alapított Petõfi Sándor
Gimnázium tanáraként kiváló eredménnyel tanította a rajzot és a hozzá
kapcsolódó ábrázoló geometriát és mûvészettörténetet.
Szakfelügyelõi és tanári munkája mellett változatlan intenzitással dolgo-
zott módszertani tablóin, szemléltetõ eszközein. A Békés megyében
mûködõ rajztanárok továbbképzéseiken ismerhették meg az eleven szem-
lélet mentén szervezett korszerû rajztanítás, mûvészetre nevelés leg-
fontosabb ismérveit. Vesztesége a magyarországi vizuális kultúra oktatásá-
nak-nevelésének, hogy remek anyagai nem kerültek sorozatgyártásra és
nem jutottak el minden iskolába.
A tanár úr – élményeinek és szabadidejének függvényében – szívesen
foglalkozott festészettel, grafikával és szobrászattal. Az Orlai Petrics Soma
Helyismereti Gyûjteményben most kiállított válogatás magasfokú mester-
ségbeli tudást, mûvészi látásmódot tükröz. A szülõföld és környéke,
Mezõberény részletei láthatók képein valósághû, jól értelmezhetõ, pontos
megfogalmazásban. Akvarell technikája kifinomult, rajzilag pontos, kife-
jezõ, mentes minden mesterkéltségtõl. Olajképei mindegyikének sajátos
hangulata és azzal pontosan megegyezõ színvilága van. Plasztikai munkái
zömmel tanulmány jellegûek. Tökéletes arányok, finom felületképzés,
részletgazdagság jellemzik a mûveket. Amennyire pontosak a szobrok
tanulmányrajzai, annyira meggyõzõek maguk a kész munkák.
Az idén 95. életévét betöltõ tanár úr „Egy élet a mûvészetre nevelésért” c.
tárlata a mûvész és pedagógus életmûvének egy-egy részlete. A részletek-
ben pedig  érzékelhetjük az egészet: az ember szeretetét, a szépség látását
és megláttatásának szándékát.
Õt magát. 
Jeney István tanár urat.

Nagy Ferenc

A Nagy Könyv címû országos játék a következõ fordulóhoz érkezett. Az
olvasók szavazatai alapján megszületett az a százas lista, amelybõl majd a
legkedveltebb 12 könyvet kell kiválasztani.
A lista könyvtárunkban és az interneten is megtalálható.
A szavazatokat 2005. április 24-e és június 11-e között lehet leadni, az elsõ
fordulóhoz hasonlóan szavazólapon a könyvtárban, interneten, telefonon
és sms-ben. 

A mezõberényi szavazók legkedvesebb könyvei a kedveltség sorrend-
jében: 
magyar irodalom: Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Molnár Ferenc: A Pál
utcai fiúk, Kertész Imre: Sorstalanság, Móricz Zsigmond: Légy jó mind-
halálig, Szabó Magda: Abigél, Fekete István: Vuk, Jókai Mór: Az aranyem-
ber.

külföldi irodalom: J.K. Rowling: Harry Potter, Saint-Exupéry: A kis
herceg, Victor Hugo: A nyomorultak, Erich Knight: Lassie hazatér,
Tolkien: A Gyûrûk Ura, M. Ende:Végtelen történet, D. Brown: A Da Vinci
-kód.

Ez a lista egyetlen ponton tér el az országos százastól: Michail Ende:
Végtelen történet –  sajnálatunkra - nem került be, de a többi könyv mind
ott van, lehet rájuk újból szavazni!

Amint Önök is láthatták, a Berény Televízióban néhány közéleti ember és
néhány diák vállalta,  hogy beszél kedves olvasmányairól. Ezt  a sorozatot
szeretnénk folytatni a százas lista egy-egy könyvének ajánlóival.
Jó játékot és sok új olvasmányélményt kívánunk!

A Városi Könyvtár munkatársai
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MEGKÉRDEZTÜK

Magyar Pált, 
a Közszolgáltató Intézmény vezetõjét

Hogy haladnak a város fásításával?

Április 6-án tudtuk elkezdeni ebben az
évben a faültetéseket. 170 db facsemetét
vásárolt a város, több, mint 250.000 Ft-
ért. Saját nevelésû fáink is voltak, a
békési Balogh kertész is felajánlott 200
db csemetét,  így 2005-ben összesen
654 fácskát ültettünk el.

Azért, hogy  a csemetékbõl mindannyi-
unk örömére lombos fák legyenek, a
város lakóinak növényt óvó szeretetére
is szükségünk van. 
Ne tegyük tönkre, ne hagyjuk meg-
rongálni, kitördelni azt, amit gondos
kezek elültettek! Óvjuk és védjük õket,
bennünket szolgálnak majd árnyékuk-
kal, szépen színezõdõ leveleikkel, ter-
mésükkel!

Dolgoznak a parkosítók

Milyen virágok szépítenek bennünket az idén?

Folytatjuk a korábbi években megkezdett parkosítást, újabb  területe-
ken is ültetünk virágot.

Kánna és szegélynö-
vény kerül a Petõfi útra,
egészen a református
templomig.

Hogyan érintette a vá-
rost a belvíz?

Szerencsére igazán ko-
moly veszélyhelyzet
nem volt. A legrosszabb
állapotba az Ady, Be-
lentai, Arany János, Ka-
tona József és Fürjes ut-
cák kerültek, de itt is
megoldottuk a prob-
lémákat. Ezúton is sze-
retném megkérni a la-
kosságot, hogy az átere-

szeket és az árkokat tartsák rendben, tisztítsák ki, mert a hirtelen
lefolyó víz a szûk keresztmetszetû átereszeket eldugítja. A víz még
lassabban folyik, megreked, és újabb nehézségeket okoz.

Mikor nyit a strand?

A strandon köztudottan új beruházások várnak befejezésre. Az
idõjárás nagyon hátráltatta a  munkálatokat. Ami a mi feladatunk -
takarítás, felújítás, meszelés -, folyamatosan, a szokásoknak és a terv-
nek megfelelõen halad. Ahogyan a legutolsó testületi ülésen elhang-
zott,  június elején remélhetõleg ki tudunk nyitni.

Köszönjük azok munkáját, akik városunk rendbentartói, akik szépítik
és gondozzák településünk közterületeit, parkjait, és további jó munkát
kívánunk.                                                           Várfalvi Erzsébet

A 2005-BEN ELÜLTETETT FÁK, UTCÁK SZERINT.

Vésztõi u.: Kislevelû hárs 47 db
Gyomai u. Amerikai vasfa 113 db
Thököly u. Nemes nyár 70 db
Csabai út 
(vasúti átjárón túl) Nemes nyár 95 db
Ókert: Nemes nyár 35 db
Ókert: Kõris 15 db
Olajfa u.: Kõris 39 db
Szegfû u.: Kõris 46 db
Kinizsi u.: Berkenye 50 db
Fõ út.: Szomorú kõris 25 db
Fõ út.: Egylevelû kõris 25 db
Vásártér u.: Csörgõfa 50 db
Hõsök útja Gömb szivarfa 20 db
Kinizsi u. Hárs 24 db

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR A

MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN!!!

Május 24-én (kedden) és 

25-én (szerdán) 9-16 óráig

KIADÓ!
Városközpontban 80 m2 - es összkomfortos 

üzlethelyiség raktárral és szociális helyiségekkel 
olcsón kiadó!

Érdeklõdni lehet a VIDEÓTÉKÁBAN, 
Mezõberény, Petõfi u. 6. szám alatt, 
naponta 9-21 óráig. T.: 66/423-708

FELHÍVÁS!
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

ÁRZUHANÁS A VIDEÓTÉKÁBAN!
Nézzen be hozzánk, megéri!

800 db DVD filmbõl 24 órára a megjelenések alapján 
már 390 Ft-ért is lehet kölcsönözni!

A 4 órás kölcsönzés pedig akár 290 Ft is lehet!
Szeretettel várunk mindenkit 

a hét minden napján 9-21 óráig. 
Mezõberény, Petõfi u. 6. sz.

Tel.: 66/423-708


